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IN ZIARUL DE AZI:
• Zile decisive în bătălia 

cincinalului. Care este 
stadiul realizării planu
lui producției fizice ?

• Muncă intensă in fabri
cile de zahăr.

• Rubricile noastre: Viața 
de partid ; Carnet mu
zical ; Cronica filmului; 
Cronica teatrală ; Fap
tul divers ; Din țările 
socialiste ; Sport ; De 
pretutindeni ; Note.

arături de toamnă 
PE TOATE SUPRAFEȚELE 
PREVĂZUTE!

Cu cît vor fi mai mari eforturile depuse 
acum, cu atît mai ușoară va fi 

primăvară, mai bogată recolta
munca la 
viitoare

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU T0VARASA ELENA CEAUSESCU, IN DANEMARCA

Manifestările de
și culturale aduc 
internațională a

stimă și considerație, întîlnirile cu reprezentanții vieții politice, economice 
noi confirmări sentimentelor de prețuire pentru politica de pace și colaborare 
României, evidențiază posibilități largi de extindere a relațiilor prietenești 

de cooperare româno-daneze

ÎNCHEIEREA
CONVORBIRILOR

OFICIALE

Danemarcei. An-

Obținerea de producții sporite la 
culturile agricole care se insămin- 
țează primăvara impune executa
rea arăturilor adinei de toamnă pe 
toate suprafețele prevăzute. Deși 
condițiile de lucru din cimp de
terminate de precipitațiile abun
dente și temperaturile scăzute sint 
grele, nu trebuie pierdută nici o zi, 
nici o oră pentru efectuarea ogoa
relor. Un efort depus acum va fi 
răsplătit din plin în anul care vine. 
Este un fapt bine cunoscut : arătura 
adincă de toamnă permite ca pri
măvara să se lucreze 
bine, iar culturile din 
gență să fie însămînțate 
zăpezii, deci în condiții 
să se obțină recolte mari la hec
tar. Iată de ce, oricit de greu s-ar 
lucra acum, arăturile trebuie gră
bite, deoarece aceasta va ușura 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
primăvară.

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pînă la 12 no
iembrie au fost executate arături 
adînci de toamnă doar pe 1 128 000 
hectare — 28 la sută din suprafa
ța planificată. Desigur, precipita
țiile abundente din prima decadă 
a lunii noiembrie au îngreuiat exe
cutarea acestei importante lucrări. 
Trebuie arătat însă că nici în luna 
octombrie, cind timpul a fost foar
te buri, nu s-a lucrat la arat cu 
toate forțele disponibile. Așa se 
face că între județele situate în 
aceeași zonă și care au avut ace
leași condiții climatice există di
ferențe mari în ce privește supra
fețele arate.

Iată proporția în care an fost fă
cute arăturile adinei de toamnă in 
cooperativele agricole din județele 

. din sudul și sud-vestul țării :
Mehedinți 51 Ia
Constanța 44 la

\^Olt 30 la

Baz&a 29 Ia
Arad 26 la
Brăila 26 la
Dolj 24 Ia
Ialomița 24 la
Tulcea 21 la
Teleorman 20 la
Timiș 17 Ia
Ilfov 15 Ia
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runde de convor- 
aceeasi ambiantă

Miercuri. 12 noiembrie, s-au În
cheiat convorbirile oficiale intre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. si 
primul ministru al 
ker Joergensen.

în cadrul ultimei 
biri. desfășurate in
de cordialitate si înțelegere reciprocă, 
șeful statului român și premierul da
nez au continuat schimbul de păreri 
in legătură cu unele probleme actua
le ale vieții internaționale. A fost 
reafirmată hotărirea României și Da
nemarcei de a conlucra tot mai strîns. 
pe arena internațională, pentru pro
movarea destinderii. Înțelegerii și 
păcii, pentru solutionarea construc
tivă a problemelor complexe ce con
fruntă omenirea contemporană.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
primul ministru danez. Anker Joer- 
gensen. au exprimat satisfacția pen
tru rezultatele vizitei si pentru 
schimbul rodnic de păreri pe care 
l-au avut cu acest prilei și au dat 
glas convingerii că relațiile româno- 
daneze vor cunoaște o dezvoltare si 
mai puternică în viitor. în interesul 
celor două popoare, al cauzei destin
derii. securității si păcii in Europa și 
în lume.

în legătură cu rezultatele vizitei si 
convorbirilor purtate a fost adoptat 
un comunicat care se dă publicității.

y.z ••

La renumita firmă industrială daneză DISA
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!

repede și 
prima ur- 
în mustul 
optime, și

sută 
sută 
sută

Important este ca, printr-o bună 
organizare a muncii și folosirea 
tuturor tractoarelor disponibile, lu- 
crîndu-se din zori și pînă seara, 
șă fie realizate viteze maxime la 
arat. în acest scop, Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re a stabilit ca 60 Ia sută din trac
toare să fie concentrate la arături. 
Faptul că această lucrare este în- 
tîrziată impune ca organizațiile de 
partid de la • sate și conducerile 
unităților agricole să organizeze 
munca în două schimburi.

Pentru a se putea realiza vitezele 
zilnice prevăzute la arat, impor
tant este ca terenurile respective 
să fie eliberate de coceni și alte 
resturi vegetale. întruclt recoltarea 
porumbului este pe terminate, toate 
forțele rămase disponibile să fie 
concentrate la tăiatul și strînsul 
cocenilor la marginea tarlalelor sau 
la locurile de depozitare a furaje
lor, pentru ca tractoriștii să poată 
intra imediat la arat.

Organele și organizațiile de 
partid, direcțiile agricole și consi
liile agroindustriale au datoria să 
acționeze energic în vederea folo
sirii la arat a tuturor mijloacelor 
mecanice eliberate de la recoltat, 
astfel Incit această lucrare să fie 
încheiată la termenul stabilit și in 
cele mai bune condiții de calitate.

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
Industria județului Buzău

a îndeplinit planul cincinal

c o
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat o vizită de stat in Regatul 
Danemarcei, la invitația Maiestății 
Sale regina Margareta a Il-a și a 
prințului consort Henrik, in peri
oada 10—13 noiembrie 1980.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Anker Joergensen 
au avut convorbiri amicale și fruc
tuoase asupra evoluției relațiilor 
româno-daneze, precum și a princi
palelor probleme ale situației inter
naționale.

La convorbiri au participat:
Din partea română : Elena

Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului ; Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui ; Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe ; Stana Drăgoi. amba
sadorul României în Danemarca, șl 
alte persoane oficiale.

Din partea daneză : Kjeld Olesen, 
ministrul afacerilor externe. Axei 
Serup. ambasadorul Danemarcei in 
România, și alte persoane oficiale.

Pornind de la respectul deplin al 
dreptului suveran al fiecărui stat de 
a-și alege și urma calea proprie de 
dezvoltare politică, economică și so
cială și de a dezvolta în mod liber 
relațiile sale Internationale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Anker Joergensen au 
exprimat hotărirea lor comună de a 
promova dialogul politic intre Româ
nia și Danemarca in vederea întă
ririi pe mai departe a relațiilor lor 
de prietenie și colaborare. Ei au evi
dențiat importanta intîlnirilor la cel 
mai inalt nivel și au căzut de acord 
să intensifice contactele dintre cele 
două țări, la diverse niveluri oficiale.

Părțile au convenit să încurajeze 
și să sprijine schimburile intre paria;- 
mente, organizații politice, reprezen
tanți ai întreprinderilor și firmelor 
de comerț și economice, instituții so
ciale. culturale și științifice, precum 
și intre persoane din țările respec
tive.

Părțile au examinat stadiul coope
rării economice și schimburilor co
merciale intre România și Danemar
ca și au reafirmat interesul lor în 
dezvoltarea in continuare a acestei 
cooperări reciproc avantajoase.

Cele două părți au exprimat satis
facția în legătură cu încheierea 
Acordului între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
gatului Danemarcei privind promo
varea șl garantarea reciprocă a in
vestițiilor și a Acordului guverna
mental de credit pentru finanțarea 
Importurilor din Danemarca de ma
șini și echipament.

Părțile au convenit să caute căi 
șl mijloace pentru creșterea în con
tinuare a schimburilor și cooperării 
industriale, în domeniile construcției 
de mașini, construcției de nave și 
Industriei alimentare, precum și in 
alte sectoare de interes reciproc.

Părțile au căzut de acord să fa
vorizeze proiecte comune de cerce
tare științifică șl tehnică, schimbu
rile de informații și date tehnice, 
transferul de tehnologie in domenii 
de interes reciproc.

Părțile au exprimat dorința lor de

MUNICAT
a asigura o mai bună cunoaștere a 
valorilor spirituale și materiale ale 
celor două țâri și de a promova re
lațiile de prietenie intre poporul ro
mân și poporul danez.

Părțile au exprimat sprijinul lor 
pentru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite in soluționarea 
pașnică și echitabilă a problemelor 
politice și economice internaționale. 
România și Danemarca vor continua 
să acționeze pentru realizarea pe 
deplin a scopurilor și principiilor 
Națiunilor Unite.

Părțile au exprimat preocuparea lor 
profundă față de creșterea tensiunii 
internaționale, care caracterizează si
tuația internațională in ultima vreme. 
Ele s-au pronunțat Împotriva recurge
rii la folosirea forței sau aipenintării 
cu forța în relațiile dintre toate sta
tele și au reafirmat că’ divergentele 
internaționale trebuie să fie rezolvate 
prin mijloace pașnice. în legătură cu 
aceasta, ele au subliniat importanta 
deosebită pe care o are continuarea 
procesului destinderii, pe baza reali
zării principiilor egalității în drepturi, 
respectării independentei si suverani
tății naționale, dreptului fiecărei na
țiuni de a decide liber asupra sorții 
sale, precum și a celorlalte principii 
ale dreptului internațional.

Cele două părți au reafirmat atașa
mentul lor față de edificarea^ securită
ții și dezvoltarea cooperării in Euro
pa, Ele au subliniat importanta res
pectării scrupuloase a tuturor princi
piilor Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa 
și a îndeplinirii efective a tuturor pre
vederilor acestuia. Ele au constatat cu 
îngrijorare că procesul îndeplinirii 
obligațiilor asumate la Helsinki nu a 
corespuns așteptărilor popoarelor si 
că au avut loc chiar regrese. Părțile 
au remarcat că discuțiile au coincis 
cu deschiderea la Madrid a celei de-a 
doua reuniuni, in cadrul urmărilor 
instituționale ale conferinței. Ele au 
subliniat rolul pe care reuniunea de 
la Madrid trebuie să îl aibă pentru 
promovarea realizării pe deplin a 
prevederilor Actului final și au sub
liniat necesitatea ajungerii la un re
zultat echilibrat, pe bază de nego
cieri, la progrese substanțiale in toate 
sectoarele Actului final, ceea ce va 
exercita, fără îndoială, o influentă 
pozitivă asupra evoluției întregii si
tuații internaționale.

Părțile au reafirmat necesitatea 
fundamentală de a se continua 
procesul multilateral inițiat de Actul 
final și au sprijinit tinerea de noi 
reuniuni, în cadrul urmărilor in
stituționale ale Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa.

Referindu-se la propunerile care 
au fost prezentate cu privire la 
aspectele-militare ale securității, cele 
două părți au subliniat importanța 
deosebită a realizării de progrese in 
acest domeniu la reuniunea de la 
Madrid. Ele au reafirmat interesul 
lor în ceea ce privește extinderea 
măsurilor de încredere, reducerea 
confruntării militare și promovarea 
dezarmării în Europa. Ele au discu
tat diversele inițiative privind con
vocarea unei conferințe asupra as
pectelor militare ale securității și 
dezarmării in Europa.

Părțile au efectuat un larg schimb 
• de. vederi asupra .situației în Orien
tul Mijlociu, în Asia de sud-vest, 
în sudul Africii și a altor conflicte 
din lume, subliniind necesitatea gă
sirii, cit mai curînd, a unor soluții 
pașnice, prin negocieri in folosul 
popoarelor respective, precum și al 
păcii și securității in lume.

România și Danemarca au expri
mat îngrijorarea lor față de peri
colul pe care il reprezintă cursa ca
litativă și cantitativă a înarmărilor 
pentru pacea, securitatea și viitorul 
omenirii, precum și preocuparea lor 
față de povara pe care cheltuielile 
militare o constituie pentru popoare 
și dezvoltarea lor. Părțile au subli-
(Continuare in pag. a Il-a)

Ceremonia semnării 
documentelor de colaborare 

româno-daneze
în prezenta președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu si a primului ministru al 
Danemarcei^ Anker Joergensen, s-a 
desfășurat, miercuri, ceremonia sem
nării documentelor de colaborare ro
mâno-daneze.

Au participat persoanele oficiale 
române care îl Însoțesc in vizita sa 
pe șeful statului nostru, precum și 
membri al guvernului danez.

Prim viceprim-ministrul guvernului 
român, Gheorghe Oprea, și minis
trul industrie^ daneze, Erling Jensen,

au semnat Acordul intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Regatului Danemarcei privind 
promovarea și garantarea reciprocă 
a investițiilor și Acordul guverna
mental de credit pentru finanțarea 
importurilor din Danemarca de ma
șini și echipament.

în încheierea ceremoniei, președin
tele Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și premierul Anker 
Jdergensen au ciorcnit o cupă de șam
panie pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
România și Danemarca.

• întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu reprezentanți ai vieții 
economice din Danemarca

® Omagiul adus de Consiliul municipal și personalități ale capitalei daneze

® Primirea editorilor volumului „Cuvîntăriie lui Ceaușescu”, recent apărut 
în Danemarca

în pagina a lll-a

Cu sentimente de satisfacție și 
îndreptățită mindrie patriotică, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Buzău raportează eă au în
deplinit prevederile planului cinci
nal 1976—1980 la producția indus
trială, asigurind condiții ca pină la 
sfirșitul anului să se obțină supli
mentar o producție de 3,4 miliarde 
lei, superioară angajamentului asu
mat. Totodată, a fost îndeplinit și 
planul cincinal la investiții, urmînd 
ca pină la finele anului să se reali
zeze suplimentar lucrări in valoare 
de 1,3 miliarde lei.

Succesul creează premise pentru 
livrarea suplimentară către benefi
ciarii interni și externi a unor im
portante cantități de produse, intre 
care 36 000 tone țiței, 60 000 tone 
păcură, 90 000 tone plase sudate. 
100 000 mc panouri mari din beton 
armat, peste 25 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice, 7 800 mc cherestea 
rășinoase, 1 700 tone conserve de 
carne, sticlărie pentru menaj in 
valoare de 19,5 milioane lei.

în telegrama adresată 
P.C.R., TOVARĂȘULUI 
CEAUȘESCU de către 
județean Buzău al P.C.R. se arată : 
Exprimindu-ne și cu acest prilej 
profunda noastră recunoștință pen
tru activitatea deosebită pe care o 
desfășurați în elaborarea politicii 
de dezvoltare echilibrată a tuturor 
zonelor țării, vă rugăm să primiți 
cele ■ mai calde mulțumiri pentru 
sprijinul permanent ce ni l-ați 
acordat.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că. sub condu
cerea organizației județene de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Buzău, puternic 
mobilizați de vibrantele dumnea
voastră îndemnuri adresate la re
centa plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, iși 
vor intensifică acțiunile pentru în
cheierea cu rezultate bune a pla
nului pe acest an și pregătirea te
meinică a producției anului 1981, 
sporindu-și astfel contribuția la în
făptuirea neabătută a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului.

C.C. AL 
NICOLAE 
Comitetul

TIMIȘOARA :

Instalație modernă 
de rășini sintetice

Pe platforma industrială din zona 
de sud-est a municipiului Timișoara 
au început probele tehnologice la 
un nou și modern obiectiv al in
dustriei chimice : instalația de ră
șini sintetice din cadrul întreprin
derii „Azur". După cum ne spune 
inginerul-șef al unității, Floriap 
Sîntimbreanu, acest moment a mar
cat, de fapt, demararea fabricației 
de rășini sintetice destinate produ
cerii de Jacuri și vopsele intr-o altă 
nouă capacitate intrată de curînd in 
funcțiune in cadrul aceleiași între
prinderi. Realizată după proiectele 
elaborate de I.P.I.C. București, noua 
instalație de rășini sintetice, al cărei 
flux tehnologic este dispus pe ver
ticală, va livra anual o cantitate de 
30 000 tone rășină. Utilajele de înal
tă tehnicitate cu care este dotată —

realizate de industria noastră con
structoare de mașini — asigură 
procesului productiv un ridicat grad 
de automatizare. (Cezar Ioana).

LA COMBINATUL

DE FIRE SINTETICE
VASLUI

O nouă capacitate 
in circuitul productiv
La Combinatul de fire sintetice 

Vaslui a intrat in circuitul productiv 
o nouă capacitate pentru fabricarea 
anuală a 900 tone fire poliesteriee 
textile normale răsucite, realizare 
care se înscrie în programul de fi
nalizare a investițiilor din trimes
trul IV a.c. Majoritatea utilajelor 
din procesul tehnologic reprezintă 
creații ale tehnicii românești furni
zate de Centrala industrială de fire 
și fibre chimice Săvinești, Combina
tul de fire sintetice Iași și 
prinderea „Unirea" din 
Napoca. (Crăciun Lăluci).

între- 
Cluj-

Caldă primire la primăria din Copenhaga
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VIZITĂ DE_ STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN DANEMARCA

La ceremonia semnârii documentelor de colaborare româno-daneze

La întreprinderea DISA, calde aprecieri pentru 
poporul român, pentru președintele țării noastre

Vizita de stat pe care președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o între
prinde în Panemarca. la invitația 
Maiestății Sale regina Margareta a 
Il-a și a prințului consort Henrik, 
continuă.

Miercuri dimineața, distinșii oaspeți 
români au avut posibilitatea să se 
întilnească cu cadre de conducere, cu 
lucrători de la firma industrială 
„Dansk Industry Syndlkat As“-DISA, 
componentă a grupului „A, Moller“.

Au participat Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, alte persoane oficiale 
române.

Șeful statului român a fast însoțit 
de primul ministru Anker Joergensen.

La sosirea la cartierul general al 
firmei, situat la Harlev — suburbie a 
orașului Copenhaga, unde se află și 
principalele uzine — distinșii oaspeți 
au fost intîmpinati de Maersk Mc
Kinney Moller, președintele grupu
lui industrial, de Peter Andreas So
rensen, directorul general al DISA, 
de cadre din conducerea firmei.

Exprimînd deosebita bucurie de a 
primi ca oaspeți de onoare pe pre

(Urmare din pag. I)
niat necesitatea de a se pune capăt 
acestei curse și de a se adopta mă
suri de dezarmare reală și semnifi
cativă, atlt in domeniul armelor nu
cleare, cit și In domeniul armelor 
convenționale. Părțile au exprimat 
speranța că negocierile referitoare 
la reduoerea forțelor nucleare în 
Europa vor conduce, cit mai curînd, 
la rezultate pozitive. Ele au expri
mat, de asemenea, șperanta că di
versele propuneri prezentate recent 
la negocierile de la Viena privind 
reducerea forțelor armate și arma

ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și pe tovarășa Elena 
Ceausescu, de a le ura bun venit în 
numele conducerii și al colectivului 
de muncă de la DISA, președintele 
Moller a prezentat cîteva. date pri
vind activitatea firmei.

Fondată în 1900 — a arătat el — 
compania realizează. în prezent, o 
mare diversitate de produse : utilaje 
da turnătorie, instrumente de mă
sură și control, echipamente de 
manipulare a materialelor, motoare 
diesel, instalații de tratament termic. 
Dotată cu mașini și utilaje de înalt 
nivel tehnic, folosind procedee teh
nologice avansate, compania se nu
mără printre cele mai moderne din 
Danemarca. în afara activității pro
ductive. un accent tot mai mare a fost 
pus, în ultima vreme, pe perfecțio
narea de noi tehnologii, departamen
tul de cercetare si dezvoltare ocupînd 
un loc important in ansamblul acti
vității firmei.

Dar ceea ce a contribuit decisiv 
la impunerea autorității companiei 
în întreaga lume a fost cotitura rea
lizată în practica de turnare, în anul 
1964 a fost livrată prima mașină 

COMUNICAT
mentelor vor duce la rezultate con
crete.

Apreciind că decalajul crescind 
dintre țările industrializate și țările 
in curs de dezvoltare reprezintă un 
obstacol în calea progresului tuturor 
popoarelor, un factor de dezechilibru 
al economiei mondiale și o primej
die ereseîndă pentru securitatea ge
nerală, România și Danemarca au 
exprimat voința lor comună de a 
contribui la instaurarea unei noi or
dini economice Internationale. Ele 
au considerat că negocierile pentru 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale vor fi de importantă 
vitală pentru deceniul 1931—1990. 
Subliniind importanta noii strategii 

Disamatic. Metoda Disamatie șe deo
sebește radical de procedeele tradi
ționale de modelare și turnare, pe 
care le înglobează intr-un Sistem 
unitar, complet automatizat.

După ce se vizitează, rind pe rind, 
hala de prelucrări mecanice și de mon
taj, înalții oaspeți români slnt invitați 
șă urmărească modul de funcționare 
al unei asemenea mașini, aflată la 
standul de probe. Mașina produce, 
în succesiune rapidă, tipare de nisip 
care nu mai au nevoie de cadrul 
de sprijin utilizat în procesele cla
sice de turnare. Forma dfe nisip rea
lizată este gata să primească metalul 
topit. Aceasta e transportată pe o 
bandă automatizată la locul de tur
nare a metalului.

Avantajele mașinilor Disamatic 
rezidă in creșterea productivității — 
pentru o tonă de piese turnate pe 
oră fiind necesari numai 5-6 oameni, 
comparativ cu 40—60 oameni în turnă
toriile obișnuite, asigurind, tot
odată, și îmbunătățirea condițiilor 
de lucru prin eliminarea operațiilor 
grele și manipulărilor riscante.

Hala de asamblare are o capacitate 
de montare simultană a 24 de ma

internaționale a dezvoltării, inclusiv 
obiectivul convenit pentru ajutorul 
oficial in sprijinul dezvoltării, ele au 
evidențiat importanța negocierilor 
globale care urmează să înceapă in 
anul viitor. Ele au exprimat speran
ța că se va manifesta voința politică 
pentru a se găsi soluții la problemele 
rămase in suspensie in aceste nego
cieri.

Părțile au constatat că vizita de 
stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Danemarca, convorbi
rile purtate și cele două acorduri 
semnate în timpul vizitei constituie o 

șini Disamatic. Asemenea Instalații 
au fost livrate, pînă acum, In 46 de 
țări, între care și România. Cel 
puțin 90 la sută dintre automobilele 
care circulă pe șoselele lumii au 
piese ce poartă marca DISA.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Informat că, in prezent, compania 
produce diferite tipuri de mașini ale 
căror caracteristici tehnice includ 
turnarea de piese de la 17 tone la 36 
tone pe oră.

în Încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu poartă o discuție cu mem
brii conducerii firmei DISA. Este 
evidențiat, cu acest prilej, inte
resul existent de ambele părți pen
tru o cooperare reciproc avantajoasă 
intre firma DISA și întreprinderi 
românești constructoare de mașini.

O serie de specialiști de la firma 
noastră au vizitat România și cunosc 
nivelul de dezvoltare a economiei 
românești. Slntem convinși că putem 
colabora împreună — subliniază pre
ședintele grupului industrial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări gazdelor pentru re
zultatele obținute și le-a urat mult 
succes în viitor.

importantă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Dane
marca. la promovarea cooperării și 
prieteniei in Europa si în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceausescu au 
invitat pe Maiestatea Sa regina Mar
gareta a II-a a Danemarcei si pe 
prințul consort Henrik să efectueze 
o vizită de stat în România. Din par
tea guvernului român, a fost adre
sată o invitație primului ministru 
Anker Joergensen. Invitațiile au fost 
acceptate cu plăcere. Datele vizite
lor urmează.vsă fie stabilite pe căi di
plomatice, )

SPECTACOL DE GALĂ
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns, miercuri seara, 
invitației primului ministru al Dane
marcei. Anker Joergensen. și soției 
sale, Ingrid Joergensen, de a asista 
la un spectacol de gală oferit in 
onoarea lor, care a avut loc pe scena 
Teatrului Regal din Copenhaga.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, Valentin

„Moment deosebit în istoria relațiilor 
dintre România și Danemarca11

COPENHAGA 12 (Agerpres). — 
Presa daneză acordă spatii largi vizi
tei de stat în Danemarca a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, Se 
subliniază ambianța cordială in care 
se desfășoară vizita înalților soli ai 
poporului român — expresie a bune
lor relații existente între România și 
Danemarca — primirea călduroasă, 
manifestările de stimă cu care 
sînt înconjurați tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Cotidianul „AKTUELT" a publicat, 
sub titlul „Ceaușescu și Anker 
Joergensen examinează problemele 
securității", un articol in care pre
zintă cititorilor momentele prnei- 
pale incluse în programul vizitei.

Sub titlul „Portretul zilei", ziarul 
„POLITIKEN" a prezentat biografia 
tovarășei Elena Ceaușescu. eviden
țiind activitatea sa prodigioasă pe 
plan politic, științific șl obștesc, con
tribuția adusă de tovarășa Elena 
Ceaușescu la afirmarea femeii in so
cietatea românească. Este, de aseme
nea, prezentată fotografia tovarășei 
Elena Ceaușescu, menționîndu-se 
înalta sa pregătire in domeniile po
litic și științific.

„Președintele României decorat cu 
Ordinul EIeph*ntul“„ este titlul sub 
care ziarul „BERLINGSKE TI- 
DENDE" redă pe larg aspecte de Ia 
ceremonia sosirii înalților oaspeți 
români, de la dineul oferit in onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 

Ceaușescu, alte persoane care !1 În
soțesc pe șeful statului român în 
vizita sa.
' Au luat parte președintele parla
mentului, membri ai guvernului, alte 
personalități ale vieții politice, oa
meni de cultură, un numeros public, 

în cinstea înaltilor soli ai poporu
lui român, colectivul artistic al ope
rei a interpretat Mikado de Gilbert —■ 
Sullivan.

La sfîrșitul spectacolului, artiștilor 

tovarășei Elena Ceaușescu de Maies
tatea Sa regina Margareta a II-a 
și Alteța Sa prințul Henrik. Cotidia
nul Înserează pasaje largi din 
toastul rostit de președintele Nicolae 
Ceaușescu la dineu, subliniind impor
tanța pe care șeful statului român o 
acordă „necesității dezarmări; atomi
ce și a soluționării pe cale pașnică a

REVISTA PRESEI DANEZE
conflictelor ce ap agravat situația in
ternațională actuală".

Ample extrase din toastul rostit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au fost 
publicate și de ziarul „AKTUELT", 
sub titlul „Președintele Ceaușescu 
îngrijorat de marile conflicte din 
lume". Se fac referiri la poziția con
structivă a României față de lucră
rile reuniunii de la Madrid a țărilor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa, la 
politica fermă a României privind 
promovarea dezarmării și dezanga
jării militare în Europa, necesitatea 
respectării de către toate țările a 
principiilor de drept internațional, ca 
o premisă a asigurării păcii și des
tinderii,

Politica de pace a României so
cialiste promovată de președintei» 
Nicolae Ceaușescu este pe larg înfă

le-a fost oferit un coș cu flori 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

★
După spectacolul de gală, inaltii 

oaspeți români au participat la un 
suoeu, oferit în onoarea lor de primul 
ministru al Danemarcei, la Hotel 
d’Angleterre din Copenhaga, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

țișată de ziarul „FREDERIKSBORG 
AMTS AVIS“ care evidențiază că, 
„în luna septembrie, conducerea 
Partidului Comunist Român a făcut 
cunoscută diminuarea cheltuielilor 
militare ale României, sumele eco
nomisite astfel urmîud să fie inves
tite în industria bunurilor de con
sum".

Relațiile comerciale șl in domeniul 
cooperării economice dintre Româ
nia și Danemarca sint considerate 
drept una dintre principalele teme 
ale dialogului la nivel înalt de către 
ziarul „JYLLANDS-POSTEN",

Sub titlul „România intre anii 
1981—1985", revista* „DANSK INDUS- 
TRI“ — publicație a Federației 
industriilor daneze — prezintă, la 
rindul șău, liniile directoare ale 
viitorului plan cincinal de dezvoltare 
a tării noastre, adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, inserînd citate din 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „AFTENAVISEN ROS- 
KILDE TIDENDE" a dedicat vizi
tei înalților oaspeți români la Labo
ratorul central de cercetări Risoe un 
amplu material,

în jurnalele lor de actualități, pos
turile de radio și televiziune au pre
zentat pe larg principalele momente 
ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu In Danemarca, primirea 
cordială acordată înalților oaspeți 
români.

Zile decisive in bătălia cincinalului

CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII PLANULUI
MUNCĂ INTENSĂ ÎN FABRICILE DE ZAHĂR
Sînt necesare însă în continuare măsuri energice pentru a urgenta transportul sfeclei din timp

și de pe rampele gărilor, in vederea asigurării unei bune aprovizionări

Ne apropiem de jumătatea acestui trimestru decisiv in bâtălia cinci
nalului actual. După cum se știe, așa cum a hotărit conducerea partidului, 
toate întreprinderile care iți îndeplinesc sarcinile pe acest ultim trimestru 
»or (I considerate, chiar dacă mai au unele minusuri pe primele trei trimes
tre, că si-au realizat planul, primindu-și toate drepturile de participare la 
beneficii.
1. CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII PLANULUI PE ACEST TRIMESTRU»
2. CU CE PROBLEME SE CONFRUNTĂ COLECTIVUL IN ACEASTA PE
RIOADA » 3. CUM ACTIONAJI PENTRU SOLUȚIONAREA LOR»

lată unul din răspunsurile primite la întrebările adresate de redacție.

Sînt restante, dar există și suficiente 
resurse pentru a Ie lichida 
Răspunde Victor RADU, secretarul comitetului de partid 

al întreprinderii „IMATEX" - Tg. Mureș i

a întreprinderea „IMATEX"
| din T«- Mureș are o mare 

pondere in industria fudețu- 
lul șl a economiei. In general. Ea 
produce o largă gamă de mașini si 
utilaje tehnologice nentru industria 
ușoară, piese de schimb, bunuri de 
larg consum, piese turnate din tontă 
Și altele. Azi. 12 noiembrie, evi
denta unitătil noastre consemnează: 
De la 1 octombrie șl plnă acum 
planul producției Industriale a fost 
realizat In proporție de 96,3 la sută. 
Avem o nereajizare de numai două 
mașini de injectat mase elastice, in 
valoare de 1.3 miltonne lei Benefi
ciar : întreprinderea de mase plas
tice din Plenita. La alte sortimente, 
(piese de schimb si bunuri de larg 
consum) unitatea «i-a realizat si 
depășit planul valoric cu peste 1.5

FIZICE ?

milioane lei. Fată de cele două 
mașini (restante) in această lună 
exista riscul nereslizării altor 12 
mașini de Injectat in valoare de 
7,2 milioane lei. Cauza : sosirea cu 
intîrzlere a motoarelor hidraulice 
procurate din import. Bineînțeles, 
am intervenit prompt pentru solu
ționarea acestei probleme și putem 
spune, cu toată convingerea, că 
avem reale posibilități pentru recu
perarea restantelor si Îndeplinirea 
integrală a planului pe acest trimes
tru. Aceasta nu înseamnă că nu ne 
confruntăm. In aceste zile, cu alte 
probleme.

2 în acest trimestru simțim, 
mai mult ca pînă acum, o 
acută lipsă de fontă, ne

cesară realizării pieselor turnate 

pentru utilajele tehnologice. Avem 
un deficit de 500 tone fontă. Furni
zor : întreprinderea „Victoria" Că
lăii. Un alt exemplu : în această 
perioadă, din lipsa mijloacelor de 
transport, deși ni s-a asigurat — cu 
sprijinul Ministerului Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale — o reparti
ție de 5 tone de bronz, acesta nu a 
ajuns încă în întreprindere. Din 
același motiv, un număr de cilindri 
și șnecuri (in greutate de numai 
500 kg) — realizate in cooperare cu 
Uzina mecanică Sibiu și Întreprin
derea „Nicovala" — Sighișoara — 
se află în stoc, la unitățile mențio
nate.

3 Colectivul unitătil nu s-a 
resemnat in fata unor aseme
nea greutăți, Ne-am hotărit 

eă facem totul pentru creșterea gra
dului de utilizare a metalului, me
canizarea unor operații șl atingerea 
unor înalți indici de utilizare a 
capacităților de producție. Pot 
spune că întregul colectiv este con
centrat in această direcție Iată cî
teva exemple : prin trecerea, din 
acest trimestru, a fabricării reperu
lui (numit corp-cupla) de la frezele 
universale pe mașinile agregat, 
productivitatea muncii a crescut de 
peste trei ori. Totodată, din iniția
tiva personalului'muncitor a fost 
pus in funcțiune in spatiile exis
tente un nou atelier de turnare piese 
în modele ușor fuziblle, care a dus 
la lărgirea gamei de piese pentru 
utilajele tehnologice in total cu peste 
1,5 tone. Acestea — ca și introdu
cerea in procesul tehnologic a pro
cedeului de termoformare — au con
tribuit la diminuarea considerabilă 
a consumului de materiale deficitare 
și realizarea de piese cu costuri mai 
scăzute. Sint măsuri decisive pentni 
îndeplinirea cu succes a planului pe 
acest trimestru.

DOLJ. întreprinderea de In
dustrializare a sfeclei <Je zahăr Cra
iova a prelucrat, de la începutul 
actualei campanii agricole. 148 591 
tone sfeclă, recoltată de pe ogoarele 
doljene și mehedințene, cantitate 
din care s-au obținut 16 724 tone 
zahăr, producție apreciată drept 
bună, în concordanță cu proprietă
țile tehnologice ale materiei prime. 
Dacă plnă la începutul lunii noiem
brie lucrurile s-au desfășurat cores
punzător programelor stabilite, oda
tă cu înrăutățirea vremii recoltarea 
și transportul sfeclei s-au dereglat, 

în prezent. în Dolj, după cum 
spunea ing. Mihai Dinu, director 
adjunct al fabricii de zahăr, sfecla 
mai trebuie recoltată de pe 7 900 ha, 
suprafață foarte mare avfnd în ve
dere timpul destul de Înaintat, ca 
și ritmul lent de lucru. Suprafețe 
cuprinse intre 100 și 200 ha se mai 
află In cooperativele agricole din 
Băilești, Urzicuța, Goicea Mare, 
Bistreț, Poiana Mare, Valea Stan
dului, Horezu-Poenari ș.a., care din 
punct de vedere al recoltării se află 
sub prevederile graficelor de livrare 
întocmite de fabrica din Craiova, 
cu acordul direcției agricole jude
țene și ai unităților producătoare.

Avînd în vedere aceste rămineri 
în urmă, ca și certitudinea înrăută
țirii in continuare a timpului, de
vine imperios necesară mobilizarea 
tuturor forțelor la recoltarea si 
transportul sfeclei de zahăr. (Nico
lae Petolescu).

BOTOȘANI. Condițiile cli
matice din ultimul timp au sur
prins pe ogoarele județului Boto
șani importante cantități de sfeclă 
de zahăr. Aoeasta Intrucft mai bine 
de jumătate din cele 14 464 ha. cul
tivate în anul curent au fost recol
tate în condiții de ploi ori burnițe, 
ceea ce a diminuat serios realiza

rea vitezei zilnice de lucru Ia trans
portul produselor din cîmp. Pentru 
a nu se înregistra pagube, au fost 
luate de urgență măsuri pentru 
transportarea cu prioritate de pe 
cîmp a tuturor rădăcinilor de sfeclă 
și introducerea lor cit mai operativă 
în procesul de prelucrare. Fabrica 
de zahăr din Bucecea. la indica
ția comandamentului județean pen
tru agricultură, prelucrează în pre
zent numai cantitățile de sfeclă 
prinse de îngheț. Sint condiții ca 
In cel mult 16—17 zile să fie pre
lucrată întreaga cantitate de sfeclă 
existentă acum pe cîmp, sub cerul 
liber.

Din discuția purtată cu tovarășul 
Dumitru Blaj, directorul Întreprin
derii, am reținut că pentru evitarea 
oricărei pierderi din producția aces
tui an se Impun măsuri ca între
gul parc de mașini pus la dispozi
ție dc către întreprinderea locală de 
transporturi auto să lucreze la ca
pacitatea stabilită. $1 aceasta deoa
rece, în nici una din ultimele zile, 
mașinile I.T.A. Botoșani n-au trans
portat declt cel mult 50 la sută din 
cantitățile de sfeclă ce se puteau 
transporta conform graficelor. în 
consiliile unice Albești. Coțușca. 
Ungureni șl Dorohoi, in ziua de luni, 
16 noiembrie, de exemplu, au lu
crat efectiv mai puțin de o treime 
din autocamioanele repartizate de 
comandamentul județean pentru 
agricultură. Pe de altă parte, in sta
țiile C.F.R, din județ, mai cu sea
mă la Rediu. Todireni, Zlă tun oaia 
și Vorniceni. se impune mal multă 
operativitate la încărcarea vagoa
nelor și expedierea acestora la Fa
brica de zahăr din Bucecea. în ace
lași timp, din controalele efectuate 
a reieșit că șl Ia Fabrica de zahăr 
din Bucecea mașinile sint descărcate 
anevoios, ceea ce duce la utilizarea 
ineficientă a capacității de trans
port. (Silvestri Ailenei).

IALOMIȚA. Lucrătorii ogoa
relor, învinglnd capriciile vremii, 
fac eforturi susținute pentru a 
asigura cu materie primă flu
xul continuu al Fabricii de za
hăr din Tăndărei. Deși plouă, iar 
vintul tale ca un cuțit, sfecla de za
hăr a fost recoltată de pe 9 090 
hectare din cele 13 500 hectare cul
tivate în județ. în aceste condiții 
vitrege s-a ajuns să se strîngă zil
nic producția de pe aproape 200 
hectare, ritm ce v« crește odată eu 
mutarea dislocatoarelor din unități
le care au încheiat această lucrare 
în cele cu suprafețe mai mari. Zil
nic se transportă la fabrica de za
hăr între 3 000—3 500 tone de sfeclă, 
iar în bazele volante — intre 
1 500—2 000 tone.

Unitățile care fac parte din con
siliul agroindustrial Grivița au cul
tivat 1 060 hectare cu sfeclă de za
hăr — cea mai mare suprafață din 
județul Ialomița. Deși miercuri 
seara mai rămăseseră de recoltat 
360 hectare, membrii celor patru 
cooperative agricole — Miloșșști, 
Smirna. Traianu și Grivița — s-au 
angajat ca pină duminică seara să 
încheie această lucrare. Printr-o 
temeinică organizare a muncii, la 
cooperativa agricolă Milogești s-a 
strîns într-o zi producția de pe 
20 hectare și s-au transportat 600 
tone. Acest rezultat nu este intîm- 
plător. La transport, alături de 
.tractoare cu remorci și camioane, 
sînt folosite toate atelajele. Dealt
fel, în unitățile din acest consiliu 
agroindustrial șe transportă zilnic 
la baza volantă și la Fabrica de za
hăr Tăndărei între 1 000—1 200 tone. 
Ca urmare, activitatea fabricii de 
zahăr se desfășoară neîntrerupt. 
(Mihal Vișoiu),

BUZĂU. La întreprinderea de 
industrializare a sfeclei de zahăr 
din Buzău instalațiile au funcțio
nat la întreaga capacitate, aduce

rea sfeclei de zahăr fiind făcută 
cu trei navete C.F.R., care to
talizează 3 000 tone pe zi, și cu 
mijloace auto cu o capacitate 
zilnică de 580 tone. Pe tot par
cursul lunii septembrie, graficele 
de transport au fost respectate. Pe 
baza aceleiași organizări a trans
portului, a respectării prevederilor 
ca sfecla de zahăr să sosească la 
fabrică direct din cimp. pină la 24 
octombrie preluarea acesteia s-a 
desfășurat, de asemenea, in bune 
condiții, înregistrîndu-se un randa
ment de 13 la sută, De la acea dată, 
datorită condițiilor atmosferice ne
favorabile, aprovizionarea cu sfeclă 
de zahăr s-a făcut din stocurile 
existente. în această situație, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a intervenit ferm pentru 
creșterea ritmului recoltării și al 
transportului, stabilind să se recol
teze zilnic 238 hectare de sfeclă de 
zahăr și să se predea la bazele de 
recepție 5 000 tone. Printr-o amplă 
mobilizare de forțe, cooperative a- 
gricole de producție cum sînt cele 
din Cochirleanca. Boboc, Gherâsenl, 
Scutelnici și Vintlleanca se înca
drează zilnic in graficele de pre
dare a sfeclei de zahăr. Sînt insă 
și situații — intilnlte la cooperati
vele din Săgeata, Rușețu, Găvăneștl 
și Largu — etnd mijloacele auto 
care se deplasează Ia unitățile agri
cole se Întorc goale, pentru că nu 
se iau măsuri ca sfecla de zahăr să 
fie scoasă de pe terenurile desfun
date de ploi la loc tare cu ajutorul 
tractoarelor. întrucit pînă ieri, 12 
noiembrie, sfecla de zahăr a fost 
recoltată in județul Buzău de pe 
7 229 hectare — 69 la sută din su
prafața cultivată — se impune ca 
în fiecare cooperativă agricolă să se 
acționeze energic, printr-o mal 
bună organizare a muncii, pentru 
intensificarea ritmului !a recoltare 
și transport. (Dumitru Dănăilft).

/
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN DANEMARCA

La festivitatea de la primăria orașului Copenhaga, semnind In Cartea de onoare

Omagiul adus de Consiliul municipal, de personalități 
ale vieții politice, culturale și științifice din capitala Danemarcei

Miercuri la prînz, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Reoublicii 
Socialiste România, si tovarășa Elena 
Ceausescu au fost oaspeții primăriei 
orașului Copenhaga.

înalții oaspeți au fost însoțiți de 
primul ministru al Danemarcei. An
ker Joergensen.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea. Stefan Andrei, alte persoane 
oficiale române.

Intrarea in monumentalul edificiu 
din inima capitalei daneze, a cărui 
piatră de temelie a fost pusă in 1894. 
este marcată de acordurile unor 
vechi cintece daneze, interpretate la 
instrumente de epocă.

îmbrăcată in cărămidă roșie, clădi
rea — de forma rectangulară — are 
turnul principal înalt de 105 metri. 
Deasupra intrării se află statuia, in 
bronz aurit, a fondatorului orașului.

în holul de la intrare, pe unul din
tre pereți, se află o friză reprezen- 
tind emblemele breslelor, iar deasu
pra — un relief reprezentind primul 
consiliu municipal si purtînd urmă
toarea inscripție: „Un oraș este ceea 
ce sînt cetățenii săi".

Președintele Nicolae Ceausescu si 
tovarășa Elena Ceausescu au fost

♦

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu reprezentanți ai vieții economice

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășui Nicolae 
Ceaușescu, s-a intilnit. miercuri, cu 
reprezentanți ai vieții economice din 
Danemarca.

Erau de față Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Erling Jensen, ministrul danez al in
dustriei.

în deschiderea intîlnirii a luat eu- 
vîntul Erik B. Rasmussen, președin
tele Federației industriilor daneze, 
care, salutind cu căldură, în numele 
celor prezenți. pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. a relevat interesul mani
festat in Danemarca față de realiză
rile țării noastre, pentru amplifica
rea colaborării și cooperării cu Româ
nia.

La rîndul său, apreciind realizările 
mari obținute de România în diferite 
domenii, ministrul danez al industriei 
a ținut să sublinieze că împărtășește 
întru totul dorința reprezentanților 

conduși în Sala de recepție, situată 
la etaj, ornată cu stemele principale
lor orașe daneze. Ușile sînt din lemn 
de mahon. cu inserții de marmură 
gălbuie, norvegiană, podeaua — din 
pin american, iar plafonul ornamen
tat cu stucaturi geometrice.

Se aflau reuniți aici, in așteptarea 
șefului statului român, pentru a-i 
aduce un cordial omagiu, membrii 
Consiliului municipal, personalități ale 
vieții politice; culturale si științifice 
din capitala Danemarcei.

Acestor sentimente de înaltă apre
ciere la adresa României, a președin
telui său. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
stimei și prețuirii fată, de activitatea 
laborioasă pe care o desfășoară in 
slujba idealurilor păcii, ale prieteniei 
și colaborării intre ponoare, le-a dat 
expresie președintele Consiliului mu
nicipal, doamna Gerda Louw Larsen.

Mulțumind pentru urările de 
bun venit, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a adresat, la rindul 
său, municipalității și tuturor locui
torilor capitalei Danemarcei. Copen
haga, un salut cordial și cele mai 
bune urări. Vizita pe care o facem in 
Danemarca — a subliniat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — este o 

vieții economice, participant! Ia 
această întilnire. de promovare a re
lațiilor șl cooperării economice cu 
România.

în încheierea întilnirii a luat 
cuvîntul președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
abordat unele probleme ale dezvol
tării relațiilor economice dintre cele 
două țări. Amintind că in timpul vi
zitei au fost semnate o serie de'acor
duri și contracte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că aceasta cre
ează un cadru favorabil de acțiune 
și pentru lărgirea și diversifica
rea colaborării și cooperării dintre 
cele două țări, inclusiv pe terțe piețe, 
îndeosebi în țările în curs de dezvol
tare.

Referindu-se la posibilitățile pe care 
le oferă in acest sens economia ro
mânească in plin progres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că in pe

expresie a relațiilor tot mai strînse 
de prietenie și colaborare dintre tarile 
și popoarele noastre, a dorinței co
mune de a dezvolta in continuare, 
pe multiple planuri, aceste raporturi. 
Trebuie să remarcăm că, pe lingă 
relațiile economice, politice, s-au 
dezvoltat și relațiile culturale, că 
renumitul povestitor danez Andersen 
a poposit și in România. Probabil că 
anumite povestiri au fost inspirate 
și din folclorul și povestirile stră
vechi ale poporului meu.

tn continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus că ceea ce a carac
terizat și caracterizează poporul ro
mân in decursul intregii sale dezvol
tări milenare este dragostea de li
bertate. de independentă, dorința de 
a fi întotdeauna stăpin pe destinele 
sale.

Referindu-se în continuare la re
zultatele vizitei în Danemarca, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ară
tat : în timpul vizitei și in cadrul 
convorbirilor cu domnul prim-minis- 
tru, cu alți membri ai guvernului, am 
discutat problemele dezvoltării rela
țiilor dintre popoarele noastre, pre
cum și problemele complexe ale situa
ției internaționale. Am ajuns la con

rioada 1916—1980 ritmul anual de 
creștere a producției industriale a 
fost de 10 la sută, fiind alocată circa 
o treime din venitul național pentru 
dezvoltare. Am reușit astfel — a 
spus președintele României — să 
creăm o industrie modernă, care ofe
ră largi posibilități de conlucrare eco
nomică cu alte țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
relevat, totodată, că dezvoltarea in
dustriei, cit și a altor ramuri ale eco
nomiei țării, a asigurat ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al poporului, 
arătind că în ultimii cinci ani veni
turile reale ale oamenilor muncii au 
sporit cu 30 la sută, deși inițial a- 
ceastă creștere era prevăzută să fie 
de numai 20 la sută.

Menționez toate acestea — a subli
niat președintele Nicolae Ceaușescu 
— pentru a arăta că economia Româ
niei s-a dezvoltat și este in măsură 
să colaboreze cu rezultate bune ; pre

cluzia comună că țările noastre tre
buie să conlucreze strins pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună. Tre
buie să facem totul pentru a adinei 
și mai mult cunoașterea dintre po
poarele noastre in toate domeniile. 
Să acționăm întotdeauna in spiritul 
principiilor umanismului, ale egali
tății, să facem totul pentru a asigura 
popoarelor noastre condiții tot mai 
bune de viață, fericirea și bunăstarea, 
în acest sens, și conlucrarea dintre 
capitalele țărilor noastre trebuie să 
servească acestor năzuințe.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, incă o dată, lo
cuitorilor orașului Copenhaga urări 
de bunăstare și fericire, iar poporu
lui prieten danez — prosperitate și 
pace.

Cuvintarea a fost urmărită cu deo
sebit interes și subliniată cu vii a- 
plauze de cei prezenți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au întreți
nut apoi. într-o atmosferă de cordia
litate. cu membrii Consiliului muni
cipal. cu personalitățile prezente, 
care au ținut să exprime, ia rindul 
lor, bucuria de a se intilni cu șeful 
statului român.

vedem în continuare o dezvoltare in
tr-un ritm anual de 7—8 la sută și, 
de asemenea, avem in vedere să alo
căm pentru aceasta circa 30 Ia sută 
din venitul național. Toate acestea a-’ 
rată că există condiții bune pentnu 
intensificarea cooperării intre țările 
noastre, pe baza egalității și avanta
jului^ reciproc. a principiilor ‘ pe care 
România le promovează în relațiile 
cu alte state în viața internațională.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat convingerea 
că intre industriile română și daneză, 
intre România și Danemarca se va 
ajunge la o colaborare economică tot 
mai largă, pe multiple planuri și la 
un nivel superior.

Intilnirea s-a desfășurat înti'-o 
atmosferă de cordialitate, sub semnul 
dorinței comune de a da noi dimen
siuni și un conținut tot mai bogat 
relațiilor economice româno-daneze.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
J J J

au primit pe editorii volumului 
„Cuvîntările lui Ceaușescu", recent apărut

în Danemarca

-Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au primit, 
la Palatul Frederiksborg — reședința 
oficială rezervată pe timpul vizitei de 
stat în Danemarca — pe cunoscutul 
om politic danez, fost ministru al 
culturii, Kristen Helveg Petersen, șî 
pe editorul Boerge Priskorn.

Șeful statului român a fost rugat 
să primească un exemplar, cu o de
dicație omagială, al lucrării „Cuvîn- 
tările lui Ceaușescu", recent ieșită de 
sub tipar în editura „Samleren".

Tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost 
înminat, de asemenea, un exemplar.

Editorul și semnatarul cuvîntului 
introductiv al volumului au ex
primat mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea de a-i fi 
primit, subliniind că apariția cărții 
exprimă largul interes cu care sint 
urmărite gindirea și activitatea pre
ședintelui României, ilustrează deo
sebita considerație față de persona
litatea șefului statului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru publicarea lucrării 
în, Danemarca, apreciind-o ca o con
tribuție la mai buna cunoaștere a 
României, a politicii sale de pace și 
înțelegere între națiunile lumii, Ia 
dezvoltarea prieteniei dintre poporul 
român și poporul danez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu s-au foto
grafiat apoi Împreună cu oaspeții da
nezi.

Ih timpul intîlnirii cu reprezentanți ai vieții economice
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Stil de muncă revoluționar, stil de muncă eficient:

PUTEREA DE CONVINGERE A CUVINTELOR 0 DAU.. FAPTELE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cinci generații
In comuna Cupșeni, județul 

Maramureș, trăiește o familie cu 
reprezentanți din cinci generații. 
Toți descendenți direcți. Cea 
mai in virstă — Varvara Pampa
— are 90 de ani ; fiica ei. Ana 
Bude, 67 de ani ; nepoata, Irina 
Filip, 43 de ani; strănepoata, 
Maria Perhaița, 23 de ani; stră- 
strănepoata, Liliana Perhaița
— 4 ani și jumătate.

Așadar, cinci generații. Un caz 
mai rar, cu atit mai mult cu cit 
de la mama-mare Varvara și 
pînă la micuța Liliana, toate au 
descins din... mămici in mămică.

31-BR- 281
Este numărul de înmatriculare 

al unei autobasculante a cărei 
faimă s-a răspindit printre toți 
participanții la ^Acțiunea 7 000“
— genericul sub care t-a desfă
șurat ajutorul dat de cei 7 000 
de oameni din toată țara mine
rilor din Gorj. Șoferul respecti
vei autobasculante, Franț Matei, 
de la Autobaza I Brăila, s-a cla
sat in „Acțiunea 7 000" pe locul 
II la cantitatea de cărbune trans
portat, fiind și un exemplu de 
corectitudine și disciplină, inclu
siv in privința regulilor de cir
culație.

Dar Franț Matei nu e»te la 
prima apariție pe un podium al 
întrecerii. In 1979, la concursul 
pe țari „Stipin pe volan", el a 
ocupat locul al tll-lea. tn 1980, 
la același concurs, a mai urcat 
o treaptă și s-a clasat al II-lea. 
încă de pe acum se gîndește la 
1981 pentru locul I.

Succes I

Supărat pe... 
oglindă

Isprăvind lucrul la Baza jude
țeană Harghita de aprovizio
nare tehnico-materială, I. F„ 
din Lunca de Jos, s-a dus 
la un local din Miercurea 
Ciuc să se „aprovizioneze" cu 
ceva de-ale gurii. De fapt, mal 
mult de-ale băuturii. După 
ce s-a aghezmuit tare de tot, 
I.F. a ajuns la autogară. Aici, 
in fața unei oglinzi, cînd s-a 
văzut cit e de... frumos, s-a su
părat pe oglindă, a repezit un 
pumn in chipul care U privea 
agresiv și oglinda din perete 
cioburi s-a făcut. In afară de 
costul ei, s-a mai ales și cu o 
amendă de o mie de lei.

Scump, dar face !

E o problemă!
Dr. I. Micuț din CuHea de Ar

geș ne semnalează „o problemă"
— cum ține să sublinieze. Dar 
să-i dăm cuvintul :

„De la o vreme încoace a apă
rut un soi ciudat de așa-ziși -ci
titori- ai bibliotecilor publice. 
De ipdată ce aud că la o biblio
tecă Sau alta a sosit o carte bună, 
epuizată rapid din librării, se și 
grăbesc s-o ia cu împrumut, 
chipurile s-o citească. Numai că 
după ce o termină de citit, ei 
-uită- subit s-o mai înapoieze, 
în cel mai rău caz li se 
impută contravaloarea cărții. 
Dar cui nu-i convine s-o plă
tească, dar să-și întregească ast
fel biblioteca personală cu o car
te bună, lipsind astfel pe mulți 
alții de lectura acesteia ? Una 
din două : ori cartea bună să nu 
mai fie împrumutată acasă, ci 
să fie citită in bibliotecă, ori să 
se instituie, in caz de amnezie, o 
asemenea plată, incit să le taie 
pofta celor ce vor să-și -com
pleteze- biblioteca personală cu 
cărțile bibliotecilor publice. Sau 
poate există și alte soluții. Pen
tru că e o problemă, nu

E !

Cum se nasc 
povestirile
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Dezbaterea la care am participat 
s-a dovedit a fi rodnică. Rodnică — 
pentru că a constituit intr-un anu
mit fel și o replică la acele dezba
teri in care discuțiile sint purtate de 
dragul... discursurilor.

Dar să precizăm cadrul acțiunii. 
Locul — un orășel muncitoresc din 
județul Prahova: Boldești-Scăienl. 
Participant: membrii activului co
mitetului orășenesc de partid. Su
biectul dezbaterii: calitatea muncii 
politice de masă. Nimic inedit 
privind tema unei dezbateri. To
tuși, după felul cum a fost con
cepută, după modul cum s-a desfă
șurat analiza la care mă refer a 
constituit un pas înainte față 
de cele precedente. Activul de 
partid al Comitetului orășenesc 
Boldești-Scăieni a oferit organi
zațiilor de bază din unitățile o- 
rașului un model de cum trebuie 
să acționeze pentru a se elibe
ra de balastul formalismului, al im
provizațiilor, a! muncii politice „la 
global", fără ecou in conștiințe, fără 
eficacitate. Au fost aspru criticate 
acele tendințe — ce își mai fac 
încă loc în unele organizații de 
partid — de a lua cuvîntul nu
mai pentru... a vorbi. La urma 
urmei, au arătat cei prezenți, cu
vîntul rostit într-o adunare, in- 
tr-o dezbatere colectivă nu poa
te avea efect — oricîte... efecte 
stilistice i-ar imprima vorbito
rul — dacă nu se referă la pro
blemele stringente, dacă nu-1 răsco
lește pe cel de față, nu-1 determină 
să la atitudine, să acționeze, să mun
cească mai bine. Altfel, în fața oa
menilor, omul vorbește cu sine și- 
pentru sine.

S-a spus, atît tn referatul prezen
tat, cît șl în luările de cuvînt, că în 
ultimii ani a crescut preocuparea 
pentru intensificarea muncii politice 
de masă. Au fost stimulate — și la 
schela petrolieră, și la Întreprinde
rea de geamuri, și la întreprinderea 
de cartoane — inițiative tn sprijinul

producției; au fost organizate dez
bateri, adunări în care colectivele de 
oameni ai muncii au luat poziție cri
tică față de cei ce nu-și îndeplinesc 
normele, provoacă risipă de mate
rii prime, de energie, de combusti
bil, de timp, au abateri disciplinare. 
Așadar, o primă judecată, in temeiul 
criteriilor cantitative, a oferit motive 
pentru un anumit gen de apreciere 
a muncii desfășurate. Rezultatele au 
fost însă cu totul altele după ce ac
țiunile respective au fost judecate 
prin prisma calității, adică a efica
cității lor. S-a vorbit deschis, fără

tivitatea de producție și viața de zi 
cu zi din oraș, din cartier, din bloc.

Am reținut, in această privință, 
și cîteva dintre ideile sublinia
te de Marla Spirescu, secretar 
adjunct al comitetului de partid 
de la întreprinderea de geamuri, Lu- 
creția Velincu, secretar adjunct al 
organizației de bază nr. 5 de Ia în
treprinderea de cartoane, Gheorghe 
Bratosin, secretarul comitetului oră
șenesc al U.T.C. Ei au arătat că 
România importă în acest an 15 
milioane tone țiței; în anul vii
tor va importa circa 12,5 milioane

nici un fel de ocolișuri, despre fap
tul că de multe ori aprecierile „la 
prima vedere" au „furat ochiul", 
au luat, în repetate rînduri, locul 
analizei profunde a fenomenelor. 
Numeroase dezbateri pe proble
me concrete — de muncă, de e- 
ducație — au rămas la jumăta
tea drumului, adică la furnizarea de 
date, cifre privind realizările sau de
ficiențele, fără să se mai recurgă la 
demonstrații și exemplificări concre
te, fără să se arate cum gîndesc și 
cum muncesc oamenii. Ca și cind ci
frele șl datele dețin rolul princi
pal și nu oamenii, comportamen
tul lor, care stau în spatele acesto
ra și constituie mobilul acțiunii. Din 
suma dezbaterilor am desprins o în- 
trebare-reproș: „Muncim cu oamenii 
sau cu cifrele?"

Un fapt semnificativ: secretarul 
comitetului orășenesc de partid, Sil
viu Ciungrati, s-a referit, în cuvîn
tul său, la o Idee de fond, aceea că 
nu întotdeauna problemele orașului 
se regăsesc, în toată complexitatea 
lor, în dezbaterile Inițiate de orga
nizațiile de partid din întreprinderi, 
din școli, din instituții; că deseori se 
face o legătură artificială între ac-

tone. Este limpede că, în aceste con
diții, sporirea producției interne de 
petrol dobîndește o importanță fun
damentală. Dar la schela petrolieră 
din localitate se înregistrează, în 
prezent, restanțe în îndeplinirea pla
nului producției fizice. Tot în legă
tură cu valorificarea superioară a 
materiilor prime: un metru pătrat de 
geam de calitatea I costă cu un leu 
mai mult decît aceeași cantitate rea
lizată la cotele calității a Il-a; în
treprinderea din localitate produce 
zilnic 50 000 mp de geam, dar o bună 
parte din această producție este nu
mai de calitatea a Il-a. Au fost rele
vate și alte neajunsuri: în acest 
oraș muncitoresc sint tineri care... nu 
muncesc; colectivele se mai confrun
tă cu delăsarea, cu absențele nemoti
vate, cu indisciplina.

Constatări, constatări. Mal vechi 
«au mai not Este ușor să constați 
mereu. Și este cel mai ușor să rămîi 
In acest stadiu. Activul de partid din 
Boldești-Scăieni a depășit însă pra
gul constatărilor... verbale. Iată, di
rectoarea Școlii generale nr. 1, Euge
nia Filoti, s-a referit la orientarea 
profesională a elevilor, categorie care

reprezintă a patra parte din popu
lația orașului. Discuția pe această 
temă a devenit aprinsă și a antrenat, 
mai multe luări de cuvînt. S-a spus 
că prea puțini tineri din localitate 
urmează azi profesia părinților, aceea 
de petrolist. Că la schelă sint aș
teptați specialiști din școlile de pro
fil existente în țară, dar ei nu vin 
la Boldești-Scăieni în primul rînd 
pentru că de aici nu sint trimiși ti
neri să învețe în aceste școli. Cuvîn
tul incisiv a fost urmat de soluții 
practice, locale, asupra cărora nu 
mai insistăm.

Mai departe s-a vorbit despre să
nătatea morală a localității. Căpita
nul Petre Răduță, șeful biroului oră
șenesc de miliție, a arătat că se mai 
comit încă acte antisociale, că se mai 
manifestă fenomene de speculă, de 
corupție, de favoritism, că alcoolis
mul... Mulți dintre eei care au 
luat cuvîntul au subliniat că pro
centele cane arată scăderea a- 
cestor abateri nu trebuie și nu 
pot să ducă la autoliniștire. Dim
potrivă, se impune aici o analiză 
responsabilă a fiecărui caz in parte, 
în vederea determinării unul com
portament etic corespunzător cerințe
lor actuale, exigențelor societății 
noastre. Este de reținut și sublinie
rea făcută de secretarul adjunct al 
comitetului orășenesc de partid. Con
stantin Năstase, șl anume că aceas
tă problemă nu este numai a mili
ției, ci și,»in primul rînd, a organe
lor și organizațiilor de partid, a or
ganizațiilor de masă, a tuturor lo
cuitorilor orașului, de la care se aș
teaptă mai multă fermitate împo
triva unor astfel de manifestări.

Participanții la dezbatere s-au con
vins — și ne-au convins — că într-o 
activitate politico-educativfi concretă 
nu vorbele, oricit de frumoase și 
meșteșugite ar fi ele, dețin greuta
tea specifică, d faptele care le în
tregesc, care le conferă substanță.

Adrian VASULESCU

Premieră pe scena teatrului liric din Craiova:

„Meșterul Manole"
de Gh. DUMITRESCU

Locuri de popas pe meleaguri gorjene

Pe meleagurile județului Gorj, In 
locuri deosebit de pitorești, coope
rația de consum a construit și 
amenajat pentru turiști unități din
tre cele mai atrăgătoare.

în localitatea Tismana, pe drumul

național Tg. Jiu — Baia de Aramă 
(DN 67 D, km 34), a fost dat în 
folosință un ospitalier han cu 45 
locuri de cazare confortabile și un 
restaurant. Poposind la HANUL 
TISMANA, turiștii au posibili

tatea să facă agreabile excursii în 
împrejurimi, să cunoască nu numai 
frumoasa zonă împădurită de la 
poalele munților Vîlcanuiui, intere
santele obiective turistice Peștera 
Cloșani sau Cheile Sohodolului, ci 
și folclorul gorjenesc, reprezentat 
atît prin arhitectura specifică a ca
selor, cit și prin cusăturile, covoa
rele și costumele populare atit de 
apreciate.

La 1 km nord de localitatea Baia 
de Fier, pe DN 67 plus 7 km late
ral, într-o pajiște de la poalele 
munților Paring, lingă Peștera 
Muierilor. CABANA PEȘTERA 
MUIERILOR asigură oaspeților săi 
condiții bune de cazare și masă.

Aceeași bună servire oferă și 
HANUL PARÎNGUL din localitatea 
Novaci, pe șoseaua națională Rm. 
Vîlcea — Tg. Jiu, construit într-o 
arhitectură specific montană. El 
dispune de 20 de camere plăcut 
mobilate, dotate ■ cu încălzire cen
trală, precum și un restaurant.

Prin Agenția de turism a coope
rației de consum din București, str. 
13 Decembrie nr. 26 (în holul casei 
de bilete nr. 2 a Sălii Palatului 
Republicii), se pot obține informa
ții și rețineri de locuri la toate 
unitățile cooperației de consum. 
(Telefon 14 52 09).

In fotografie : „Hanul Tismana".

DE LA C.E.C.
O formă modernă, simplă și 

practică de economisire la C.E.C. o 
constituie depunerile pe bază de 
consimțămînt scris prin vira
ment. Prin această formă se a- 
propie servirea depunătorilor de 
locul de muncă și se evită deplasă
rile la unitățile C.E.C. pentru e- 
fectuarea depunerilor.

Pentru a deveni depunători la 
C.E.C. prin conslmțămint scris, so
licitatorul completează un formular, 
care se poate procura de la ghișeul 
C.E.C. din unitate sau de la orica
re agenție C.E.C. Formularul prin 
care se solicită unității unde soli
citatorul își are locul de muncă să 
i se depună la C.E.C. — parțial sau 
integral — retribuția cuvenită se 
predă Ia ghișeul C.E.C., iar în lip
sa acestuia la serviciul financiar 
al unității respective.

înscrierea în libretul de econo
mii a sumelor depuse prin consim- 
țămînt scris se face la ghișeul 
C.E.C. de la locul de muncă sau 
la unitatea C.E.C. la care s-a virat 
depunerea, iar restituirile se pot e- 
fectua oricînd după dorința depu
nătorului. Consimțămîntul dat poa
te fi oricînd modificat sau anulat, 
întrucît depunerile la C.E.C. au ca
racter strict voluntar.

Depunînd economiile prin con- 
simțămînt scris, depunătorii bene
ficiază totodată de toate drepturile 
și avantajele pe care legea le a- 
cordă tuturor depunătorilor.

Am revenit în mij
locul oamenilor care 
muncesc cu dăruire și 
celebrează cu pasiune 
frumosul pe vatra 
nouă a vechii cetăti a 
Băniei.

împreună cu colegi 
compozitori și muzico
logi din București și 
din cenaclul craiovean 
ai Uniunii compozito
rilor, am fost în mij
locul harnicilor mun
citori, tehnicieni și in
gineri care lucrează in 
uzinele „Electropu- 
tere".

După o rodnică zi 
de muncă, oamenii 
uzinei au luat parte la 
inaugurarea cercului 
de prieteni ai muzicii 
de la „Electroputere" 
printr-un concert sus
ținut de orchestra Fi
larmonicii „Oltenia" 
sub conducerea apre
ciatului dirijor Teodor 
Costin. Am identificat 
printre audienți mun
citori cu experiența 
vieții, care se reîntîl- 
neau cu frumusețile 
artei sunetelor, și ti
neri veniți pentru pri
ma oară să cunoască 
nemijlocit, în incinta 
uzinei, o orchestră 
simfonică interpre- 
tînd un program va
riat, atrăgător. Vio
lonistul Ștefan Ruha, 
de la Filarmonica din 
Cluj-Napoca, invitat 
să concerteze cu a- 
cest prilej, și-a me
ritat cu prisosință 
călduroasa primire da
torită tălmăcirii cu 
vibrație și măiestrie a 
unor lucrări de largă 
notorietate.

Pe cît de tlnăr pe 
atît de laborios și de 
unit în ^sentimentul de 
responsabilitate ca 
factor de educație es
tetică, prin generoasa

artă pe care o slujeș
te, ansamblul Teatru
lui liric craiovean se 
impune în viața noas
tră artistică și îndrep
tățește toată atenția 
publicului și specialiș
tilor. In premieră ab
solută a fost prezen
tată aici în condiții 
care determină afir
mațiile de mai sus le
genda dramatică in 
două părți Meșterul 
Manole de Gheorghe

CARNET

Dumitrescu. Compo
zitor căruia cultura 
noastră muzicală îi 
datorează un vast și 
reprezentativ ciclu de 
opere și oratorii inspi
rate de istoria po
porului român din 
cele mai vechi timpuri 
pînă în epoca moder
nă, Gh. Dumitrescu, 
pornind de la textul 
clasicei balade, evocă 
lupta pînă la sacrifi
ciul de sine dusă de 
legendarul meșter și 
de ajutoarele sale 
pentru împlinirea vo
cației creatoare care ii 
definește existența. 
Frumuseții neîntrecu
te a textului poetic 
original, Gh. Dumi
trescu îi adaugă valori 
de sinteză ale tezau
rului folcloric națio
nal și elemente de in
venție personală, rea- 
lizînd un poem de 
impresionantă forță 
dramatică, la înălți
mea semnificației mo
rale a acestui monu

ment al gîndirii și 
sensibilității care ne 
sint proprii. Dincolo 
de substratul epic, 
compozitorul, care 
este și autorul libre
tului, conferă acțiunii 
înțelesul peren și uni
versal al dăruirii pen
tru o cauză nobilă, 
pentru o idee avînta- 
tă, restituind acestei 
creații de străveche 
origine atributele cu 
care este învestită. 
Organicitatea imaginii 
poetice își află echi
valentul in relieful 
melodic fundamentat 
pe modurile și ritmu
rile caracteristice mu
zicii românești, în arta 
armonică și orchestra
lă densă și expresivă, 
rezultat al experienței 
de prim ordin pe care 
Gh. Dumitrescu a 
dobîndit-o în domeniul 
lirico-dramatic. Solu
țiile aduse punerii în 
scenă a spectacolului 
de regizorul George 
Zaharescu sint exem
plare, în direcția con
centrării acțiunii asu
pra liniilor ei de forță 
și de semnificație. 
Constantin lene în 
Manole, Rodica Min- 
cef in Ana, Ion Gri- 
gorescu în Ieronim, 
Bogdan Panou tn.Nea- 
goe Vodă Basarab, 
împreună cu ansam
blul condus de Marin 
Dldu și avînd ca 
maestru de cor pe 
Alexandru Racu, au 
asigurat o interpretare 
integral reușită. Iată 
aici o nouă dimensi
une a vieții artistice 
craiovene, un nou 
sens pe care îl dăm 
azi creativității.
Vasile TOMESCU

DOCTORIȚA ȘI COPIII
Planeta n-ar fi exis

tat dacă n-ar fi existat 
maternitatea. Pentru că 
însăși Terra e des
prinsă dintr-o mamă 
chiar dacă astronomii 
spun că-i desprinsă 
dintr-un soare-tată. 
Așa gîndeam într-o 
tabără de la Voila, 
unde am cunoscut-o pe 
dr. Magda Călărașu. O 
femeie nici prea înal
tă, nici prea scundă, 
cu ochi pe care nu-i 
vezi niciodată pentru 
că se ascund dincolo 
de dioptrii. Și pa- 
re-mi-se că aceste 
dioptrii nu aparțin 
oftalmologiei, ci sint 
inventate de ea să 
vadă cusururile oame
nilor mari și jocul co
piilor de care răspun
de. Magda Călărașu

este șefă de secție la 
o tabără neobișnuită, 
trimestrială, unde răs
punde de o „clasă" cu 
aproape de 300 de 
copii veniți de peste 
tot. Și în clasa ei

ÎNSEMNĂRI

se mai întîmplă să 
fie și o fetită care 
vede o culoare violetă 
în mijlocul tuturor lu
crurilor, deși zburdă 
după alte culori. Mag
da Călărașu, pietrifi
cată într-o nemaipo
menită mișcare, ea 
aparent nemișcată, a- 
leargă nu numai cu 
medicamente, ci ca ba
laurul din poveste, dar 
de data asta îmblinzit,

să-și ocrotească copiii. 
Nu este o școală obiș
nuită. Este o școală 
unde părinții nu vin 
sau vin rareori, la 
sfîrșit de săptămînă. 
Ea rămîne mama de- 
săvîrșită pentru min
tea, sufletul, educația 
și, abia in ultimă in

stanță, medicația co
piilor. Sint patru trep
te pe care ea le stră
bate zilnic spre elevii 
ei, dar calcă mult mai 
apăsat pe primele trei.

Magda Călărașu nu 
este unică. Și asta am 
aflat-o de la mulți 
alții. Mi-a vorbit chiar 
ea despre colegele și 
colegii ei. Despre care 
încă nu s-a scris 
destul. îmi invit cole
gii de breaslă s-o facă.

Ion PETRACHE
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vinâtorești
— Măi frate-meu, tu mai ești 

sau nu mai ești paznic de vină- | 
toare? — l-a întrebat într-o zi I 
un sătean din Cioroiești-Iași pe 1 
V. Paraschiv. .

•— Sint, de ce să nu mai fiu ? I 
— a răspuns acesta,

— Păi dacă mai ești, atunci ce 
păzești ? Vrei ca lupii să te lase ■ 
fără pușcă 7 Nu vezi că ne dau I 
tircoale?

A doua zi, împreună cu alți g 
săteni, paznicul și-a luat pușca S 
la spinare și a plecat la vină- * 
toare, In scurt timp, haita de - 
lupi și-a făcut apariția. Mulți I 
s-au arătat, dar nici unul n-a | 
scăpat. Intimplarea a făcut ca 
tocmai paznicul de vinătoare să | 
nu doboare nici unul. In schimb, I 
unul dintre săteni ochise doi 
lupi. Fapt pentru care un altul • 
i-a zis

— Spune, mă, și tu că l-a • 
răpus paznicul... .

— Eu aș spune, că nu mă I 
doare gura, dar dacă zic alții 1 
că-s tot... povești vinâtorești ? | 

Șoriciul din... 
„Arca lui Noe"

I Aflăm din rubrica „Arca lui I 
Noe" a ziarului „Clopotul" din | 
Botoșani despre isprava lui Mi-

Ihai Anton. Intr-o zi, acesta a • 
trecut plrleazul fermei de porci I 
a Întreprinderii agricole de stat • 
din Leurda, de unde a înșfăcat

Iun... locatar si i-a stabilit „domi-, I 
ciliu forțat" in ogradă la soacră- | 
sa. Dar tocmai cind se și vedea

Iinfruptindu-se cu fripturica din I 
„pomana porcului", a apărut, de- ] 
odată, în albastrul serii, o uni- •

I formă tot albastră, dar incon- . 
fundabilă. Aflat lingă „locatarul" I 
răposat și tn fața vecinilor, făp- I 
lașul a simțit plesnindu-i de ru-

Ișine șoriciul obrazului. După care I 
a început să tremure ca piftia | 
la gindul cercetării ce va urma.

I Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Pornind de la un fapt 
aparent banal, o întîlni- 
re „întîmplătoare". intr-un 
parc, a doi oameni care 
s-au iubit cîndva, (eroina, 
Magda Mărculescu, renun- 
țînd prea ușor la dragoste, 
atrasă de o viată ușoară, 
comodă, de lux, alături de 
un alt bârtiat mai puternic 
decit logodnicul părăsit). 
Paul Everac ne face părta
șii unei dramatice confe
siuni. O bună parte din 
timp credem cu adevărat că 
întîlnirea a fost „întîmplă
toare", amintirile, emoțiile, 
dorințele eroinei — extraor
dinar interpretată de marea 
actriță care este Leopoldina 
Bălănuță — părînd a fi cau
za nervozității ei. a coche
tăriei și a trecerilor bruște 
de la o veselie exagerată la 
o tristețe' iremediabilă, auto
rul preferind să opereze cu 
tehnica deconspirării trep
tate și nu cu aceea a confi
dențelor deschise. Dar în
cetul cu încetul simțim că 
se ascunde ceva în jocul din 
ce în ce mai încordat de pe 
scenă, în invitațiile insis
tente ale femeii de a-1 re
vedea pe logodnicul de altă
dată, acum pe punctul de 
a-și reface viata. Și acel 
ceva ne va cutremura în 
curind, făcindu-ne să înțe
legem că de multe ori 
plinsul și veselia pot ascun
de o mare durere.

Atent in permanentă la 
raporturile dintre individ și 
societate, la valorile morale 
și sociale. Paul Everac ana
lizează și demontează cu 
răbdare de autentic ceasor
nicar acele condiții care ge
nerează minciuna, ipocrizia 
și trădarea. Și despre o 
asemenea trădare este vor
ba în „Un pahar cu sifon" 
și nu o trădare măruntă, 
oarecare, ci una cu implica
ții grave : furtul unor in
venții și vinderea lor peste 
hotare. Magda Mărculescîi 
nu este o cochetă oarecare, 
ci o femeie cinstită la 
început, care s-a lăsat prin
să în lanțul minciunilor, 
omul „puternic", soțul ei, 
fiind in realitate un trădă
tor de neam și, cu ajutorul 
ei, un „hot“ de invenții. Si
tuația eroinei este o situație 
limită, de maximă derută, 
in care nu-i mai rămîne 
altceva decit să-și consume 
și ea. Ia rîndul ei, decăde
rea pînă la capăt și să 
fugă din tară. Tot ceea ce 

fost cîndva curat în

această femeie se revoltă 
insă împotriva unor aseme
nea fapte. Ea îl caută pe 
fostul ei logodnic, (pe omul 
ale cărui invenții le furase, 
dîndu-le bărbatului ei să le 
vîndă), sperînd să afle ast
fel o cale de ieșire. Dar 
acesta nu are cum să-i po-

avea o atitudine activă. în
treprinzătoare, calitățile au
tentice insemnînd și știința 
de a acționa — transformed 
pe cei din jur, transfor
med viața : răspunsuri le
gate de necesitatea vigilen
tei, a intransigentei in 
chestiuni majore, care nu

LA TEATRUL FOARTE MIC

ÎN SPECTACOL;

„Un pahar cu sifon"
de Paul EVERAC

Recitalul unei mari artiste:
Leopoldina Bălănuță •

tolească glasul remuscărllor 
și Magda se împușcă.

Nu sîntem cîtuși de pu
țin în fata unui „caz", ci a 
unui proces de conștiință — 
trăit cu mare forță drama
tică de interpretă — un 
proces de conștiință care ne 
îngăduie să găsim și răs
punsuri la Întrebări legate 
de lipsa de comunicare în
tre oameni, de inevitabila 
scadentă a greșelilor, care, 
pînă Ia urmă, se plătesc. 
Găsim răspunsuri legate și 
de nevoia de a lupta, de a

suferă pertractări, răspun
suri legate de complexita
tea vieții, care nu. poate fi 
ușor explicată prin for
mule.

Această partitură drama
tică a devenit o adevărată 
bijuterie scenică datorită 
viziunii regizorale a lui 
Cristian Hadjiculea, decoru
lui simbolic și multifunc
țional creat de Virgil Lus- 
cov, dar mai ales celor doi 
interpret!, Leopoldina Bă
lănuță și Nicolae Dinică.

Scena este locul cuvîntu-

lui, dar al cuvîntului care 
devine viată, emoție, sim
țire prin actor. Acest ade
văr simplu, de la sine înțe
les în teatru, a fost mai 
convingător decît oricînd în 
arta cu care Leopoldina 
Bălănuță a creat personajul 
Magda, fiind cind superfi
cială, capricioasă și vulga
ră, cînd tandră, plină de 
chin lăuntric și de o mare 
distincție. Vocea caldă, pă
trunzătoare, cu un timbru 
uneori straniu a marii 
actrițe a cunoscut cele mai 
variate inflexiuni, urmărind 
meandrele sufletești și dru
mul întortocheat al gîndUri- 
lor. scolind la iveală amin
tirile, zugrăvind parcă ae- 
Vea, cu gestul, ochii și pri
virea, faptele trecute, dar 
mai ales personajul primej
dios, diabolic al soțului. 
Zgîrcită în gesturi sau. din 
contră, risipîndu-le cu ner
vozitate, Leopoldina Bălă
nuță a știut de fiecare dată 
să le găsească acordul cu 
starea lăuntrică și mai ales 
cu ceea ce trebuia să comu
nice prin ele, făcîndu-ne 
părtașii dramei ei sau din 
contră ascunzindu-se de 
noi, dar lăsînd să se între
vadă in permanentă sfișie- 
rile interioare. O puternică 
personalitate actoricească, 
amintind cu strălucire de 
prestigioase înaintașe ce 
s-au ilustrat pe scenele ro
mânești, așa se înfățișează 
și de aceasță dată spectato
rilor Leopoldina Bălănuță, 
dind viată rolului cu talen
tul său complex, cu o forță 
zguduitoare.

Rolului Nutu Văleanu, 
lăsat anume de autor în 
penumbră, limitat doar Ia 
cîteva cuvinte stereotipa și 
la o atitudine de compasiu
ne distantă. Nicolae Dinică 
a știut să-i dea o vibrație 
intelectuală și emoțională 
demnă de menționat, tem- 
perind răceala replicilor, 
încălzind cu un gest sau o 
lucire a ochilor relațiile, vi- 
brind discret la trecerile 
intempestive ale Magdel de 
la mască la adevăr.

Un spectacol frumos, un 
adevărat exemplu de valo
rificare creatoare a unei 
piese originale, precum și 
spectacolul unei exemplare 
artiste — iată ce este Un 
pahar cu sifon la Teatrul 
Foarte Mic.

Ileana BERLOGEA

Pe Inginerul Serban Sta- 
matescu, proiectantul unui 
important edificiu indus
trial (personaj interpretat 
cu sobru dramatism in 
„Ancheta" de George Mo
to!), începem prin a-1 iden
tifica într-o emisiune TV, 
un „Dialog la distanță" 
consacrat Galațiuhii anilor 
noștri. O cunoaștem și pe 
soția sa. doctoriță (eroină 
căreia Silvia Popovici ii 
împrumută noblețea chipu
lui, îi transferă sensibili
tatea și căldura jocului 
său). Aflăm ceva despre 
prestigiul lor social, des
pre armonia căminului lor; 
o familie fericită. Facem 
apoi cunoștință si cu con
structorul aceluiași obiec
tiv, inginerul Paul Blejan, 
în ipostaza lui de sot cu 
gesturi de îndrăgostit tan
dru, care-și imortalizează 
soția făcînd progrese pe 
gheață și ii aduce ceaiuri 
fierbinți la mantinelă. 
Chiar acolo, la patinoar, 
cineva îl legitimează pe 
tînărul inginer (căruia 
Ion Caramiiru îi conferă 
farmecul inteligentei și 
dezinvoltura gesțurilor 
sale) și 11 roagă, il somea
ză să-l urmeze. Citim pe 
chipul lui Blejan o teribi
lă stupefacție și chiar o 
amuzată mirare — admi
rabil exprimată mimic de 
actor — căci situația ares
tării lui ii pare imposibilă, 
incredibilă, absurdă.

Excelent acest lung pre- 
generic — prin forța cu 
care se constituie intr-un 
element de contrast cu 
ceea ce va urma. Căci 
asupra acestor oameni se 
abate nenorocirea — în 
sensul cel mai propriu al 
expresiei. Mai întîi, știrea 
despre explodarea, în tim
pul probei de presiune, a 
cauperului la care au lu
crat Imediat: cea a unei 
detenții. O detenție scurtă 
— Ia orizont aflîndu-se 
mereu amenințarea unei 
grele condamnări penale, 
(în acest sens, excelentă e 
șl ideea genericului care 
prezintă oamenii pe care 
îi văzusem filmați în „co
lor". tn ipostaze normale 
și fericite, fotograflatl a- 
cum alb-negru. fată-profil. 
în vederea unor Sete tn- 
toc'mite la miliție în acom
paniamentul terorizant al 
unei mașini de scris.) Apoi, 
ancheta: lungă, obositoa
re, chinuitoare, depriman
tă ; anchetă tn esență în
temeiată. căci pagubela

produse prin distrugerea 
cauperului sint uriașe și 
sub dărîmăturile lui au 
fost striviți 12 oameni, 
care, nu se știe de ce, se 
aflau într-o baracă din 
preajmă. Eroare de pro
iect ? Rutină generatoare 
de iresponsabilitate ? In
competență ? Eroare de 
execuție (datorată grabei 
de a da obiectivul în folo
sință mai devreme) sau 
altceva ?

Asemenea întrebări sint 
ridicate chiar de „incul

în mai vechi mentalități 
și practici greșite. „Anche
ta" este un film despre 
cum nu trebuie și mai 
ales despre cum trebuie 
făcută o atare cercetare. 
Așa incit nimeni să nu fie 
lipsit de dreptul elementar 
de a se apăra efectiv și 
nimeni să nu aibă dreptul 
de a aplica măsuri și tra
tamente de delincventă — 
fără a deține probe evi
dente ale vinovăției. Așa 
înclt în locul suspiciunii 
să funcționeze mentalita

„ANCHETA"

pați", de conștiința lor mo
rală și profesională, de „le
gea din ei" — proiectantul 
și executantul fiind ei 
înșiși, la un moment dat. 
pradă derutei, spaimei de 
a fi greșit fără să poată 
stabili unde ; amîndoi, și 
cu deosebire Stamatescu, 
căutînd cu disperare răs
punsul. Un răspuns ce le 
era necesar pentru a-și 
apăra nu numai libertatea, 
ci propria liniște și demni
tate umană. (Și ar fi fost 
de dorit ca filmul să dez
volte mal mult acest as
pect). Asemenea întrebări 
ridică Insă și reprezentan
ții. apărătorii legii.

Refuzîndu-și dramatis
mul, spectaculosul recon
stituirii catastrofei — a- 
ceastă nouă producție a 
Casei nr. 4 (scenariul 
Fl. N. Năstase, regia Con
stantin Vaeni) merge pe 
firul unei investigații ju
diciare, ilustrînd un con
flict de principii ale cărui 
rădăcini se află, înțelegem,

tea încrederii și argumen
tele dovezilor de netăgă
duit. Așa îneît vigilența 
să evite excesele, iar fer
mitatea să implice omenia. 
„Ancheta" este un discurs 
despre compatibilitatea de
plină dintre exigentele 
legii și cel mai autentic și 
efectiv umanism. întruchi
parea tulburătoare a unei 
asemenea atitudini este 
personajul Vlad. omul cu 
o vastă experiență politi
că și umană, care are in
tuiția că se află în fata 
unei situații „ce depășește 
simpla eroare omenească". 
Prețuind dreptatea, el cre
ditează oamenii. Căutînd 
adevărul, el îi ajută și îi 
sprijină pe cei implicați 
să-și dovedească nevino
văția. Incontestabil, acest 
personaj complex, inter
pretat cu măiestrie de 
Mircea Albulcscu, e un 
erou interesant, din cate
goria celSr mai mult de
cît necesari în cinemato
grafia noastră.

Din păcate, filmul, în 
ansamblul lui, nu este la 
înălțimea importanței unei 
atari teme și a unui atare 
personaj — nu puține din
tre premise situîndu-se la 
nivelul intențiilor, nu pu
ține dintre ideile care ce
reau o mai subtilă argu
mentare dialectică și o 
mai fină încorporare cine
matografică rămînînd la 
nivelul tezelor. Scenariul 
este cam discursiv. Se vor
bește mult, în fraze prea 
lungi. Confruntările. cu 
predilecție verbale. sint 
monotone. Se simte că e 
vorba mai degrabă de o 
piesă de teatru care n-a 
fost suficient prelucrată și 
transfigurată filmic. Decu
pajul regizoral pare sărac 
și nu prea inspirat. Nu pu
ține dintre personajele 
care, bine realizate, ar fi 
contribuit la conturarea 
unui tablou social și a unei 
tipologii variate sint con
cepute, în film, cam prea 
apăsat, sub semnul albului 
intens sau negrului, rămîn 
palide, lipsite de suportul 
unor motivații mai subtile 
și nuanțate. Sint necon
vingătoare uman și mai 
ales neconvingătoare ar
tistic (Țonea, dar și Po
povici. Cazacu ori Matei). 
Alături de imagini izbutite 
găsim și destule altele lun
gite. sărace, stîngace (aș 
da ca exemplu, in acest 
sens, chiar secvența finală).

Cel mai deficitar dome
niu rămîne, poate, cel al 
alegerii interpreților și în
drumării lor. „Ancheta" 
ne prilejuiește, desigur. în- 
tilnirea cu mari actori. Dar 
și cei mai exersați inter
pret! de teatru sau film au 
nevoie de o anume îndru
mare regizorală. întîlnim 
în plus șl distribuiri ris
cate și îndrumări regizo
rale eronate (rolul procu
rorului Tonea jucat cris
pat, cu gesturi stridente, 
cu efecte nedorite). Dubla
rea vocilor e defectuoasă, 
discordantele fiind eviden
te (de pildă, în cazul per
sonajului interpretat cu 
sobrietate de Ion Săsăran).

în ciuda problematicii 
etice și umane a scenariu
lui, a unor momente bune 
— „Ancheta" se situează 
sub cotele la care s-a ridi
cat cinematografia noastră 
în ultima vreme.

Natalia STANCU
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A APĂRUT IN BROȘURĂ : Primire la primul ministru al guvernului vremea
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntare Ia Consfătuirea de lucru de la Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român 

cu activul din domeniul geologiei
31 OCTOMBRIE 1980

Editura politic»

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România. tova
rășul Ilie Verdeț, a primit, succesiv, 
în cursul zilei de miercuri. în vizită 
protocolară de prezentare, pe amba
sadorii Republicii Populare Congo,

Laurent Mann, și Republicii Zair, 
Shamwange Mulenda Mutebi.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri. care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoalf
M,0C Rotnan-foUeton : „Mtndrie si pre

judecată". Reluarea primului epl-

10,50 Telex
16,00 Telex
16.OS Invățămlnt-eilucatie
16,25 Curs de Hmoa rusă
16.45 Amintirile verii. Muzică ușoară 
17.00 Ștafeta. Reportaj
17,20 Viata culturală
18,35 Desene animate : Kum-Kum

19,00 Telejurnal
19.20 Actualitatea economică
10,40 Ora tineretului
20,25 Jurnalul științelor și al călătorii

lor. Pe mări și pe oceane cu pes
cadorul ..Crișul Alb“

21,05 Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Episodul in

22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17.30 Radar pionieresc
17.50 Ecranizări — Sadoveanu
19.00 Telejurnal
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.30 Concertul Radioteleviziunii
21.30 Omul șl sănătatea
21.50 Muzică de jaz
22,15 Telejurnal

Din activitatea parlamentară
Miercuri a avut loc, la Palatul 

Marii Adunări Naționale, ședința co
mună a Comitetului de conducere al 
Grupului român din Uniunea inter
parlamentară și a Grupului parla
mentarilor români pentru securitate 
și cooperare în Europa. în cadrul că
reia s-a procedat la analiza activită
ții desfășurate de cele două organis
me în cursul acestui an. în lumina 
politicii partidului și statului nostru, 
a concepției președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind rolul parlamente
lor și parlamentarilor în mobilizarea 
opiniei publice în vederea reluării si 
continuării procesului de destindere, 
pentru promovarea păcii și securității 
internaționale.

Ședința a fost prezidată de tova
rășul Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale.

PE TEME DE CIRCULAȚIE ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Stan Soare, președin
tele Grupului român din Uniunea in
terparlamentară. a prezentat o infor
mare in legătură cu activitatea desfă
șurată de Grupul român pe linia apli
cării politicii de pace, prietenie și 
colaborare internațională a partidu
lui Și statului nostru, evidențiind 
unele din cele mai importante pro
puneri și acțiuni întreprinse de dele
gațiile române participante la confe
rințele interparlamentare de la Oslo 
și Berlin din acest an.

Președintele Grupului parlamenta
rilor români pentru securitate și coo
perare în Europa, tovarășul Marin 
Rădoi, a prezentat o informare în le
gătură cu participarea delegației ro
mâne la lucrările celei de-a IV-a 
Conferințe parlamentare pe proble
mele securității și cooperării în Eu
ropa. contactele avute de membrii 
Grupului român cu parlamentarii din 
țările semnatare ale Actului final de 
la Helsinki, in vederea participării 
sporite a parlamentarilor Ia adîncirea 
procesului edificării securității si dez
voltării cooperării pe continent.

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 noiembrie. In tară : Vremea 
va eqntinua sâ se încălzească Îndeosebi 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil mai mult noros în vestul și 
sud-vestul țării, unde vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub formă de 
ploaie și burniță; în rest — precipitații 
Izolate. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade iar valorile maxime 
vor oscila între zero și 10 grade. Local 
mai ridicate. Ceață dimineața și seara. 
In București : Vremea va continua să 
se încălzească, mal ales în prima parte 
a Intervalului. Cerul va fi variabil, fa
vorabil precipitațiilor slabe și -mai ales 
sub formă de ploaie. VInt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cm prinse 
între zero și 3 grade, iar temperaturile 
maxime — între 5 și 8 grade. Ceață 
slabă. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

din 12 noiembrie 1980
EXTRAGEREA I : 43 18 22 42 10 3.

EXTRAGEREA A II-A: 39 17 24
16 8 29.

Fond total de cîștiguri : 1 327 523 
lei, din care 500 000 lei report la ca
tegoria 1.

R. S. CEHOSLOVACĂ

Inima orașului

Un claxon de prevenire în pragul iernii
Agenții de circulație, șoferii și pietonii să colaboreze 

permanent pentru evitarea accidentelor
Duminică, 9 noiembrie, în Bucu

rești a fost o zi senină, cu ;<>are ge
neros și — ea să folosesc un termen 
ispecific traficului rutier — cu vizibi
litate perfectă. Luni, 10 noiembrie, o 
'zi mohorîtă. rece, ploioasă. Marți, 11 

' noiembrie, ninsoarea și-a făcut din 
nou apariția.

Am făcut această succintă prezen
tare meteorologică pentru a arăta 
«rracterul schimbător al vremii de la 
6 zi la alta și chiar în cursul aceleiași 
rile, cind se semnalează tot mai des 
fenomenele specifice sezonului rece : 
ceață, ploaie, lapoviță și ninsoare. Fe
nomene care ridică acum, in prag ds 

. iarnă, cerințe sporite în fața traficului 
rutier bucureștean. devenit, de la un 
an la altul, în toate anotimpurile, 
ziua și noaptea, tot mai aglomerat. 
Intr-o zi, cum a fost, să spunem, cea 
de marți, 11 noiembrie, pe străzile 
Capitalei au circulat mal multe auto
vehicule decit pe toate drumurile pu
blice ale țării in urmă cu numai 15 
ani. Iată de ce sinteni preocupați de 
a desfășura o susținută activitate de 
prevenire a accidentelor, in orice 

! condiții de trafic și, cu attt mai mult, 
! în perioada de iarnă. în acest scop, 
lam extins și extindem legăturile de 
colaborare cu factorii investiți cu 
Atribuții și răspunderi în acest do- 
tieniu din întreprinderile și institu- 

( tiile deținătoare de parc auto, con
lucrarea cotidiană dintre agenții de 
(circulație și șoferi și pietoni. în inte- 
tresul comun al întăririi siguranței tra- 
Ificulut pe străzile Capitalei. Dar, 
loriclt ar părea de ciudat, se constată 
/că tocmai in această perioadă, cu vre
me capricioasă, cu condiții de vizibi
litate redusă și cu carosabilul umed, 
alunecos, posesorii de autoturisme pro- 
Iprietate personală fac tot mai mult 
apel la mijloacele personale de 
(transport, chiar cînd au de parcurs 
I distante scurte. In aceste condiții, 
,mai ales la orele de virf, la intrarea 
,sau ieșirea din schimburile de lucru, 
autoturismele personale aglomerează 
multe din arterele Capitalei, pe care 
se înregistrează valori de trafic din
tre cele mai ridicate și sporesc peri
colul producerii de accidente. Aceas
ta cu atit mai mult cu cît, mergîn- 
du-se „bară la bară", unii șoferi în
cearcă să „evadeze" din coloane cu 
prețul încălcării celor mal elementare 
reguli de circulație : nesemnallzarea 
trecerii de pe o bandă pe alta sau a 
schimbării direcției de mers, neres- 
pectarea culorii semaforului electric 

I și trecerea In viteză pe „galben", for- 
1 țarea periculoasă a trecerilor marcate 
(pentru pietoni.

Dar cauza cauzelor care generează 
accidente de circulație — unele din
tre ele cu consecințe ireparabile — o 

istitule viteza excesivă. Nu există 
Zer profesionist sau amator care să 

nu știa că In localitate viteza maximă 
admisă este de 60 de km pe oră ; 
totodată, tn Întreaga activitate de 

' prevenire si supraveghere. In cadrul

consfătuirilor pe care le organizăm 
periodic, urmărim să-i determinăm 
pe toți conducătorii auto să înțeleagă 
că această viteză trebuie privită 
In contextul condițiilor concrete de 
deplasare, că ea trebuie corelată per
manent cu starea vremii și a drumu
lui, cu gradul de vizibilitate și inten
sitatea traficului in momentul res
pectiv. Sint cerințe care se impun cu 
atit mai mult acum, in sezonul rece. 
De asemenea, trebuie ținut seamă de 
faptul că în București se află multe 
șantiere de construcție, în preajma 
cărora, în mod obiectiv, pe partea 
carosabilă a străzilor se formează ade
sea mizgă și unde, de obicei, au loc 
frecvente derapări și coliziuni. Nu
mai în prima zi a acestei săptămîni, 
cînd a plouat, s-au înregistrat peste 
80 de tamponări, unele dintre ele sol
date cu pagube materiale și chiar cu 
vătămări de persoane. Analiza îm-

Colonel
Constantin GRÂDINARU 

locțiitor ol șefului Miliției 
municipiului București

prejurărilor în care acestea s-au pro
dus atestă faptul că absolut toate ar 
fi putut să fie evitate dacă autove
hiculele respective ar fî fost conduse 
cu atenție, cu viteză moderată, in spi
ritul normelor conducerii preventive.

Cu mulți ani în urmă, cînd am ob
ținut și eu permisul de conducere 
auto, un șofer în vîrstă, foarte bun 
meseriaș și de o corectitudine exem
plară, îmi spunea : „Cine nu se 
grăbește ajunge departe, iar înainte 
de a se urca la volan trebuie să ve
rifice atent sistemele vitale ale si
guranței In deplasare : frina, direc
ția, luminile". Sînt obligații elemen
tare, care trebuie riguros îndeplinite 
de orice conducător auto. împreună 
cu șefii de autobaze, garaje si coloane 
auto acționăm cu perseverență pentru 
statornicirea deprinderii — de fapt, 
respectarea datoriei pe care aceștia 
o au — de a se efectua șl controla 
verificarea stării tehnice a autovehi
culelor la plecarea și sosirea din 
cursă, pentru luarea tuturor măsuri
lor care să ducă la înlăturarea grab
nică a defecțiunilor semnalate, inclu
siv oele de natură să cucă la risipă de 
carburanți. Cu atit mal mult, la vreme 
de iarnă, se impune ca nici un auto
vehicul proprietate socialistă să nu 
pornească la drum decit în bună stare 
de funcționare și echipat cu nisip, lo
pată și lanțuri, iar conducătorii auto 
amatori — dat fiind faptul că, une
ori, reviziile tehnice anuale sînt su
perficiale, formale — să-și pună la 
punct mașinile, să treacă la Înlocuirea 
de îndată a pneurilor uzate care, pe 
drum umed, cu mlzgă sau polei, se 
transformă tn sănii alunecoase deose
bit de periculoase. Se recomandă. în

același timp, evitarea frinărilor bruște, 
iar in condiții de ceață și vizibilitate 
redusă, precum și Ia căderea serii, toți 
automobiliștii să folosească faza de 
întilnire a farurilor și nu lumina de 
poziție, care este pentru staționare.

Pentru sporirea cursivității și si
guranței circulației în Capitală, muni
cipalitatea a luat in ultimul timp 
măsuri privind sistematizarea unor 
intersecții cu trafic intens, cum sînt 
cele de Ia Operă și de la Operetă, 
au fost instalate semnale luminoase 
la noi puncte de trecere a pietonilor, 
continuă repararea și modernizarea 
unor artere, instituirea unor restricții 
de Hrculație în anumite ore în unele 
zone centrale și altele. Pentru pe
rioada de iarnă, Consiliul popular al 
municipiului București a emis o de
cizie specială, nr. 1544, care prevede, 
între altele : „în perioada 1 decem
brie 1980 — 15 martie 1981 este in
terzisă staționarea autovehiculelor pe 
străzile pe care circulă mijloace de 
transport în comun. Pentru a ușura 
acțiunea de deszăpezire, conducătorii 
de autovehicule au obligația să se 
conformeze interdicțiilor de circulație, 
staționare sau parcare și pe alte 
străzi stabilite de Domeniul public 
de acord cu Miliția Municipiului 
București. Prin excepție, vehiculele 
care fac aprovizionarea sau prestează 
servicii pentru unitățile socialiste ori 
pentru populație pot staționa, dar nu
mai pe timpul siriei necesar, cu obli
gația pentru șoferi de a nu părăsi 
autovehiculele".

Totodată, facem un apel călduros, 
și pe această cale, la toți cetățenii 
pentru a sprijini eforturile munici
palității în acțiunile de degajare a 
străzilor de zăpadă cu operativitate, 
pentru ca aceasta să nu se transfor
me in bolovani sau ghețuș, care con
stituie obstacole nu numai .pentru 
mașini, ci și pentru pietoni. Este lo
cul să arăt că aproape 60 la sută din 
numărul total ai accidentelor de cir
culație din Capitală — cu mult peste 
media pe țară — se produc din vina 
pietonilor, în primul rînd din cauza 
traversării străzilor prin locuri ne- 
permise și fără să se asigure. Este 
imposibil să avem cite un agent de 
circulație, ziua și noaptea, pe fiecare- 
din miile de străzi ale municipiului. 
De. aceea, este necesar ca atît condu"- 
cătorii auto, cit și pietonii să dea do
vadă de mai multă disciplină, de simț 
de răspundere pentru viata șl sănă
tatea lor, mai ales acum, in sezonul 
alb. în ce ne privește, vom lua toate 
măsurile pentru a asigura o mai 
atentă supraveghere șl dirijare a cir
culației. pentru că unicul criteriu al 
aprecierii activității noastre nu este 
și nici nu poate fi numărul contra
vențiilor aplicate sau al permiselor de 
conducere suspendate, ci numai și nu
mai reducerea continuă a numărului 
de evenimente rutiere nedorite de ni
meni, asigurarea unei circulații nor
male, sigure, civilizate.

Cronica
Tovarășul Ion Pățan. viceprim-ml- 

nistru al guvernului, ministrul apro
vizionării tehnico-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe, 
a primit, .miercuri, pe Heinz Jurk, 
adjunct al ministrului economiei ma
terialelor din R. D. Germană, care se 
află intr-o vizită în tara noastră.

In cadrul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două organe centrale de specialitate.

în aceeași zi a fost semnat un pro
tocol care prevede măsuri pentru lăr
girea cooperării între cele două mi
nistere.

★
Intre 7 și 12 noiembrie, Andreas 

Herzog, membru al. Prezidiului Or
ganizațiilor Progresiste Elvețiene, 
membru al Consiliului Național al 
Elveției, a efectuat o vizită in țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Oaspetele a fost 
primit de președintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan, și de 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. El a avut, de asemenea, convor
biri la secția relații externe a C.C. , 
al P.C.R., la Consiliul Național al 
F.D.U.S., C.C. al U.T.C. și U.G.S.R. 
și a vizitat obiective social-culturale 
din București și din provincie.

★
Miercuri s-au Încheiat lucrările ce

lei de-a doua Conferințe româno- 
americane de biomedicină, care s-au 
desfășurat, timp de trei zile, in Ca
pitală, sub egida Ministerului Sănă
tății, Academiei de științe medicale 
și institutului „John Fogarty" din 
Washington — S.U.A.

Participanții au dezbătut comuni
cări privind diferitele aspecte mole
culare și celulare în imunologia he
patitelor, analiza și caracterizarea 
celulelor lîmfoide, care au un rol de
osebit în apărarea organismu
lui uman fată de infecții și boli 
tumorale, utilizarea unor derivați bac- 
terleni in studiile de imunologle con
temporană. Reuniunea a prilejuit un 
util schimb de experiență între oa
menii de știință din cele două țări.

zilei
care se înscrie cu prețioase contribu
ții la elucidarea unor mecanisme ce 
produc maladii larg răspîndite. la fa
cilitarea diagnosticării, a prevenirii și 
combaterii lor.

★
în seria evenimentelor consacrate 

împlinirii a 650 de ani de la memo
rabila luptă de la Posada, care a con
sacrat independența statală a Țării 
Românești sub conducerea Iul Ba- 
sarab I, la Editura Academiei a apă
rut o amplă lucrare intitulată „Con
stituirea statelor feudale românești". 
Cuvintul înainte este semnat de prof, 
univ. dr. Stefan Ștefănescu, directo
rul institutului de istorie „Nicolae 
Iorga".

Publicat sub egida Academiei . de 
științe sociale și politice, volumul 
reunește studii care își propun .să 
evidențieze, pe baza unor bogate 
surse istoriografice românești și 
străine, permanența multimilenară, 
latinitatea și unitatea de neam ale 
românilor, condițiile istorice interne 
și «xterne care au favorizat afirma
rea statală românească în zorii se
colului al XlV-lea, precum și înaltul 
nivel de dezvoltare a societății noas
tre din perioada formării statale, 
care s-a înscris prin valori remar
cabile în contextul civilizației me
dievale europene.

★
S-a încheiat cea de-a Xl-a ediție 

a Festivalului de literatură și critică 
literară „Sadoveniana", manifestare 
intrată în tradiția spirituală a locui
torilor județului Neamț. La actuala 
ediție —. dedicată centenarului ma
relui prozator moldovean — așeză- 
mintele culturale din întregul județ 
au organizat peste 50 de simpozioane, 
gale de filme inspirate din opera 
prozatorului, dezbateri, recitaluri de 
versuri și cîntece patriotice. întîlniri 
tie scriitorilor cu cititorii, lansări de 
carte, expoziții. Pe meleagurile unde 
a trăit și scris Mihail Sadoveanu 
și-au dat Întilnire cu cititorii nume
roase personalități ale culturii noas
tre, care au dezbătut aspectele carac
teristice ale operei sadoveniene.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
• Comitetul de organizare a celei 

de-a 14-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă, ce se vor desfășura, în anul 
1984, In orașul iugoslav Sarajevo, a 
adoptat un plan referitor la cazarea 
participanților pe durata întrecerilor.

Se anticipează că In timpul olim
piadei albe Sarajevo va găzdui circa 
10 000 de oaspeți,' dintre care 2 000 
de concurenți, 900 de delegați ai Co
mitetului Internațional Olimpic, fe
derațiilor sportive internaționale șl 
comitetelor naționale olimpice, 5 000 
de ziariști și comentatori de radio- 
televiziune. 1 500 de arbitri și oficiali.

teatre
• Teatrul National (aala micâl : 
Examenul — 1S.96: Romul» cal 
Mare — M; (sala Atelier) : Gim
nastică sentimental* — 19.
« Filarmonica „George Kneecu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab — 
19,30.
• Radloteievlzlunea română (atr. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Michel Rochat (Elveția). 
Solistă : 11 inc* Dumitrescu — 
19.90.
• Opera Română : Rlgoletto — 19, 
9 Teatrul de operetă : Tara 
surfsutui — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Voluptatea onoarei — 19 90; (sala 
Grâdlnâ Icoanei): Infidelitate con
jugală — 19,39.
• Teatrul Mic: Pluralul engle
zesc — 15,30; Efectul razelor
gamma aaftpra anemonelor — 20.
• Teatrul Foarte Mie: O «ansă 
pentru fiecare — 20.
•' Teatrul de comedie • Pețitoare*
— 15; Rlsete tn labirint — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Idloata — 16: 19,30: (sala 
Studio) ; Sentimente st naftalină
— 10,30; 20. i

• Teatrul Ciulești (sala Mai es
tic) : Povestea unei Iubiri — 19.30; 
(sala Glulești) : O noapte furtu
noasă — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : In
tr-un ceas bun — 18,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : De la Cără
buș Ia Savoy ~ 19.30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul ..Ion Varileseu" : Sici
liana — 16,30; 19,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Asa se clntă pe la noi 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : A- 
lecsandri — 19.
• Teatrul „Țăndărică" ; Jocuri 
de poeți. Jocuri de copii — 17: 
(sala din ctr. Doamnei 1) : Noc
turn — Frumoasele pasiuni elec
trice — 20.15.
• Circul București ; Spectacolul 
Circului Mare din Budapesta — 
19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Undeva o lumină — 19,30.

cinema
• Ancheta : SCALA — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Libera, dragostea mea t PALA

TUL SPORTURILOR SI CULTU
RII — 17,30.
• Moscova nu crede tn lacrimi : 
CAPITOL — 9,30; 12.90: 15,45; 18.45.
• Vizită la domiciliu : SALA PA
LATULUI (sala mică) — 16,30; 19; 
(sala mare) — 17,15: 20. PATRIA
— 9: 11.15; 13.30: 15,45: 18: 20.15, 
FAVORIT — 9: 11.16; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, CULTURAL — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 13; 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.
0 Divina Ema : CENTRAL — 9,30: 
11,30; 13,30: 15.30: 17.30: 19,30.
• Fiica adoptivă : TIMPURI NOI
— 9,30; 11,30: 13,30; 15,30; 17,30; 
1.9.30.
• Bobby Deerfield : STUDIO — 
10: 12.30: 15: 17.30; 19.45.
• Program de desene animate — 
9: 10,30: 12,15; Tereza — 14: 16: 
18; 20': DOINA.
• O lacrimă de fată t FEROVIAR
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 30.15. 
GLORIA — 9: 11,15: 13.30: 15.45; 
13; 20.15 VICTORIA — J0: 12: 14: 
16: 18: 20.
• Ultimul revelion : GRIVITA — 
t>; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20,13.
• Burebista : DACIA — 9: JS: 
16; 19.
• Colombo Ia 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; 11',15;
13.30: 15.45: 18; 20.
• Labirintul : GIULE8TT — 9; 11; 
13,15; 15,30: 17,45 : 20, MIORIȚA — 
»: 11.15: 13,30: 15.45 ; 18: 20.
• Șaua de argint : FLOREASCA
— »; li; 13: 15.30: 17,45 : 20. to- 
MIS — 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18: 
20,15.
• Uimitorul căpitan Nemo : BU- 
ZEȘTI — 15,30: 17,45 : 20.
• „.Am fost șaisprezece : FLA- 
CARA — 15.30: 17.30: 19,30
• Cascadorul Hooper ; LIRA — 
13,30: 18 : 20.
• Toate fetele mele : DRUMUL 
SAR.lI — 15.30: 18 : 20.
• Infernul din zglrle-norl : LU
CEAFĂRUL — 9: 12; 16: 19.
• Elvis : AURORĂ — 9: 11.15; 
13,30: 15,45: 18 : 20. FLAMURA — 
o: 11: 13,15: 15.30: 17,45 : 20.
• Deznodămlnt la frontieră :
PACEA — 15,30; 17.30: 19,80. .
• Micuța Mo : arta — 9: 12: 
16; 19.
• Dumbrava minunată : COSMOS
— 15.30; 17.30: 19.30.
• Noi aventuri pe vasul Posei
don : FERENTARI — 15.30: 17,30; 
19.30.
• Casa dintre ctmpurl : MUNCA
— 16: 18; 20.
• Pierdut și regăsit : POPULAR 
— 15,30: 17.30: 19.30.

In curind va începe construcția 
unui nou hotel și se vor face primele 
amenajări In satul olimpic.

• Cu prilejul recentului Congres 
ai Asociației europene de atletism, 
desfășurat la Faro (Portugalia), au 
fost confirmate principalele compe
tiții internaționale ale anului 1981. 
Printre acestea figurează „Cupa* Eu
ropei" — la Sarajevo ; „Cupa Euro
pei" la pentatlon — la Birmingham ; 
„Cupa Europei" la maraton — la 
Agen (Franța) șl meciul dintre echi
pele U.R.S.S. și Marii Britanii — la 
Londra. „Cupa Mondială" e progra
mată în 3—4 septembrie la Roma.

• îngrijorat de randamentul scă
zut ai echipei de fotbal a Olandei, 
antrenorul Ian Zwartkruis a sugerat 
federației să fie rechemați de peste 
hotare jucătorii Kroi și Van der 
Korput pentru a întări apărarea în 
meciul pe care „portocaliii" îl vor 
susține la 19 noiembrie la Bruxelles, 
cu echipa Belgiei.1 Cel doi jucători 
activează în prezent la formații ita
liene.
• Asociația ziariștilor sportivi din 

Spania l-a desemnat pe înotătorul 
sovietic Vladimir Salnikov drept cel 
mai bun sportiv al anului.' După cum 
se știe, V. Salnikov a fost unul din
tre protagoniștii concursului olimpic 
de la Moscova, cîștigînd trei medalii 
de1 aur și fiind primul înotător din 
lume care a coborît sub 15 minute 
In proba de 1500 m liber.
• Au fost definitivate datele de 

desfășurare a finalei „Supercupei 
Europei" la fotbal. în care se vor 
întîlni echipa engleză Nottingham 
Forest, deținătoarea „Cupei campio
nilor europeni", și formația spaniolă 
Valencia, cîștigătoarea „Cupei cupe
lor".

Primul joc se va disputa, la 25 
noiembrie, la Nottingham, iar parti
da retur va avea loc la Valencia, în 
ziua de 17 decembrie.

• „PORTRETUL" MA
TEMATIC AL CURENTU
LUI KUROȘIVO. <^dițfi!e 
meteorologice, climatice și bio
logice specifice ale Oceanului 
Pacific determină, în multe pri
vințe, caracteristicile curentului 
Kuroșivo, care poartă ape calde 
din zonele tropicale spre latitu
dini mai nordice. Din vremuri 
străvechi, marinarii au denumit 
curentul Kuroșivo „Drumul tai
funurilor", deoarece de-a lungul 
lui aveau de înfruntat numeroa
se furtuni. Astăzi, aceste peri
cole pot fi prevăzute din timp, 
deoarece specialiștii de la Insti
tutul de oceanologie a Pacificu
lui din Uniunea Sovietică au 
elaborat un model matematic al 
curentului, care permite o prog

noză precisă a schimbărilor at
mosferice.
• RECUPERAREA E- 

NERGIEI DE FRÎNARE. 
Recuperarea energiei de frlnare 
se realizează mai de mult în 
transportul cu vehicule elec
trice. In ultima vreme, în 
R.F.G. s-a reușit aplicarea 
ei și la automobile. Ener
gia de frînare se acumulează 
într-un sistem hidraulic, și anu
me în niște cilindri cu ulei sub 
presiune. Ea este suficientă pen
tru pornirea motorului și asigu
rarea unei viteze de 48 km pe 
oră. In afară de economie de 
combustibil, de scăderea zgo
motului și de evitarea poluării 
aerului, acest sistem hidraulic 
reduce considerabil șl uzura frî- 
nelor.

• NOR DE HIDRO
GEN. Imaginile fotografice 
transmise de „Voyager-1“ au 
relevat existenta unui imens, nor 
de hidrogen care înconjoară pla
neta Saturn, a anunțat la Pasa
dena profesorul William Sandei, 
de la Universitatea din Califor
nia. El a precizat că acest nor 
formează un inel dens de cîteva 
sute de kilometri, subliniind că 
această descoperire reprezintă o 
surpriză. Expertul american a 
adăugat că norul de hidrogen, 
care nu conține tn total decit o 
cantitate de aproximativ 25 000 
tone hidrogen, este deosebit de 
rarefiat, neputînd fi identificat 
dectt datorită imaginilor trans
mise de sonda spațială.

• FENOMENE „PA
RAPSIHOLOGICE" ELU
CIDATE. Două așa-zise feno
mene parapsihologice au fost 
elucidate in Canada. Primul fu
sese semnalat de o femeie care 
în flecare seară „auzea" voci în 
șifonierul său. Explicația ? Ve
rigile metalice înglobate în pe
retele șifonierului captau... sem
nalele unei stații locale de ra
dio. Cel de-al doilea caz : un om 
„auzea" voci tn interiorul cutiei 
craniene. Explicația era asemă
nătoare cu cea din primul caz : 
o proteză dentară capta semna
lele unei stații de radio... încă

o dezmințire pe care realitatea 
o dă adepților misticismului și 
versiunii sale moderne parapsi- 
hologia.

• O ADEVĂRATA... 
„RARA AVIS". Autoritățile 
neozeelandeze întreprind o acți
une vizînd salvarea de la dispa
riție a unei specii de prihor ne
gru. Potrivit opiniei ornitologi
lor, în estul tării se mai află 
doar cinci exemplare din aceas
tă pasăre cu adevărat rară — 
respectiv trei femele și doi mas
culi — și se speră că. printr-o 
atentă ocrotire a lor. să fie re
făcută familia prihorilor negri.

Există orașe care, 
deși au o existență 
îndelungată. în epo
ca lor modernă de 
dezvoltare își leagă 
numele de anumite 
unități industriale de 
mare prestigiu. Situa- 
țig orașului Plzefteste 
pilduitoare. Vechi cen
tru urban, datînd din 
veacul al/ XII-lea, cu 
un bogat trecut istoric 
și cultural, păstrind și 
astăzi vestigii arhitec
turale de mare varie
tate stilistică și de 
reală valoare artistică, 
primul oraș industrial 
din sud-vestul Ceho
slovaciei și-a asociat 
viața gin ultimul seqol 
cu cea a uzinelor 
„Skoda". Este drept, 
orașul este asociat in 
mintea oamenilor și 
cu o altă unitate din 
hrubele căreia, după o 
prelucrare atentă, mi
găloasă, în bună mă
sură tradițional-meșțe- 
șugăreascâ, iese o li
coare ce nu a făcut 
mal puțin înconjurul 
lumii : renumita bere 
de Plzeft.

„Skoda" reprezintă 
Insă nu numai cea mai 
mare Întreprindere din 
partea locului, la care 
lucrează fiecare al pa
trulea locuitor, ci și 
inima ce pulsează via
ță în trupul orașului. 
După mai mult de 
un secol, în care s-au 
condiționat reciproc, 
uzina și orașul nici nu 
mai pot fi gindite se
parat. înființată la 
mijlocul secolului tre
cut, uzina cunoaște o 
puternică dezvoltare, 
iar apoi, în secolul 
nostru, își sporește și 
își diversifică neînce
tat producția. Iar vizi
tatorului de astăzi 
complexul industrial 
„Skoda" — alcătuit 
din 20 de uzine la care 
lucrează 45 000 de oa
meni — H. oferă ima
ginea unei puternice 
unități, reprezentative 
pentru nivelul de dez
voltare economică a 
țării.

Puternica concentra
re a uzinelor a făcut 
ca ele să-și sporească 
permanent ponderea 
în ramurile pentru 
care produc utilaje. Ca 
urmare, complexul in
dustrial „Skoda" a 
dezvoltat un larg sis
tem de cooperare cu 
unități industriale din 
Moravia și Slovacia, a 
amplasat aici noi ca
pacități de prpducție, 
ajungind în prezent, 
dacă avem în vedere și 
aceste unități, să aibă 
o producție anuală de 
circa 10 miliarde co
roane. De precizat însă 
că în acest complex nu 
se produc cunoscutele 
autoturisme „Skoda", 
acestea împrumutînd, 
în urma unei înțele
geri cu o unitate con
structoare de automo
bile. doar numele 
prestigioasei uzine, de
venite cii timpul un 
simbol al industriei 
cehoslovace.

( Cum aveam să aflăm 
din discuțiile purtate 
Ia primăria orașului și 
Ia conducerea uzinelor, 
pe primul loc în struc
tura producției se si
tuează instalațiile des
tinate producerii de 
energie electrică : tur
bine pentru hidro și 
termocentrale, genera
toare de mare capaci
tate. Producția cu acest 
profil va cunoaște 
dezvoltarea cea mai 
rapidă și In viitor, 
aici fabrieîndu-se deja 
și instalații tehnolo
gice pentru centrale 
nucleare.

Un ddmeniu priori
tar îl constituie fabri
carea locomotivelor e- 
lectrice. dezvoltînd vi
teze superioare, de 
circa 200 km pe oră. 
Nerenunțînd la pro
ducția ' de început, u- 
zinele fabrică și acum, 
dar, evident, la nive
lul exigențelor actua
le, utilaje pențru in
dustria metalurgică : 
linii de laminare, in
stalații pentru turnă
torie și mari prese 
hidraulice, la care se

adaugă producția de 
mașini-unelte, strun
guri cu comandă pro
gram, mașini de fre
zat.

Prestigiul uzinelor 
„Skoda" este conclu
dent probat și de vo
lumul producției soli
citat în proporție de 
peste 50 la sută la 
export de către 60 de 
țări de pe toate con
tinentele.

Intre unitățile eco
nomice din țara noas
tră și complexul in
dustrial „Skoda" s-au 
dezvoltat relații de co
laborare trainice. Din 
gama largă de produse 
fabricate aici se Im
portă turbine cu aburi, 
instalații pentru meta
lurgie, mașini-unelte. 
iar unitățile româ
nești furnizează, la 
rîndul lor, diferite 
subansamble, instalații 
pentru producția de 
anvelope, mașini-u
nelte.

Anii socialismului 
au imprimat o nouă 
dezvoltare, ritmuri im
petuoase nu numai 
uzinelor, ci deopotri
vă orașului Plzeft. 
Mal mult de jumăta
te din fondul de lo
cuințe este nou con
struit. S-au ridicat 
cartiere In Întregime 
noi, cum este cel din 
nordul localității. Re
ținem in mod deosebit 
preocuparea edililor 
pentru a asigura locuri 
de recreare și distrac
ție. De pildă, fiecare 
cartier dispune de ba
zine de înot pentru 
copii, iar în jurul ora
șului se construiesc 
două mari centre de 
agrement, pentru 25 000 
de oameni fiecare.

Reconstruite după 
bombardamentele din 
timpul războiului, do- 
bindind în bună mă
sură un alt profil, u- 
zinele „Skoda" cunosc 
de fapt o nouă tine
rețe pe care au im
primat-o și orașului 
Plzen.
Paul DOBRESCU

R. P. UNGARĂ

întîlniri cu prezentul
Lăsăm în urmă dru

mul care duce de 
la Budapesta la Sen- 
tendre — capitala de 
vară a culturii unga
re — și de aici spre 
faimoasa cetate de la 
Visegrad, pină la ■ 
Esztergom. De o par
te a șoselei — coline ; 
de cealaltă — Dunărea 
și din nou colinele 
și munții. Un culoar, 
prin care bătrinul Da- 
nubiu șerpuiește ale
ne, rostindu-și muzica 
și dezvăluindu-și fru
musețea. Peisajul se 
împlinește, la fiecare 
pas. cu mereu alte 
secvențe fascinante, 
decupate din pînza 
marelui maestru care 
este natura.

...Ajungem la Gybr, 
capitala județului 
Gyor-Sopron, din 
nord-vestul Ungariei, 
încărcat de istorie, 
bătrinul oraș își eta
lează din plin zestrea : 
un trecut în care gene
rațiile acestor melea
guri au așezat în eter
nitate fapte șl opere 
despre care clădirile, 
străzile, relicvele ar
heologice vorbesc la tot 
pasul. Pe aici a trecut 
regele Matias Corvin; 
aici a compus Liszt ; 
aici a recitat Petofi... 
Aici a fost găzduit, 
pentru cîteva săptă
mîni, Napoleon... Aici 
sînt urmele unei boga
te civilizații romane... 
în zona centrală, cea 
măi aglomerată în ast
fel de vestigii, mașinile 
nu au acces, sub nici 
un motiv. Vizitatorului 
i se oferă minute în 
șir de liniște, să con
temple istoria.

Istoria, care. aici, ca 
și pe alte meleaguri 
ale Ungariei — la 
Budapesta, Debrețin, 
Miskolc — înscrie la 
loc de cinste faptele 
de eroism ale ostașilor 
români, care au luptat 
și s-au jertfit pentru 
libertatea poporului 
vecin și prieten. Aici, 
la Gybr, în numele li
bertății. peste 1 000 de 
ostași români și-au în
scris, cu prețul vieții 
lor, gloria veșnică ; 
peste 1 000 de ostași 
români au pășit în 
eternitate, peste tru

purile lor înălțîndu-se 
astăzi monumentul re
cunoștinței.

Părăsim orașul-mu- 
zeu și ne • îndreptăm 
spre unul din iz
voarele de forță ale 
orașului : întreprin
derea chimică „Grabo-
plast". Iata-ne, așadar, 
intr-una din uzinele 
care dau faimă și o
nouă vigoare Orașu
lui. alături de celebra 
întreprindere de mo
toare și autocamioane 
„Râba“, intreprinderea 
de vagoane. îhtreprin- 
derea textilă ș.a. 
Scopul vizitei : să des
prindem cîteva din 
preocupările majore 
ale colectivului. 11 as
cultăm pe directorul 
adjunct al uzinei;

—. Deși întreprin
derea noastră se nu
mără printre unități
le vechi. ale Orașului 
și chiar ale industriei 
ungare, •pot spune că 
sîntem în plină pu
tere a forțelor. Dis
punem de mașini și 
utilaje moderne, fată 
de care avem o singu
ră grijă : să funcțio
neze ireproșabil, pen
tru a putea produce 
cît mai mult. Reali
zăm anual produse în 
valoare de peste 3 mi
liarde de forinți. Dacă 
veți găsi în țară și 
peste hotare produse 
realizate aici — în
călțăminte, marochi- 
nărie, îmbrăcăminte, 
covoare ș.a. — vă veți 
convinge singur de 
calitatea muncii noas
tre. Ciț privește o- 
biectivul principal al 
activității, acesta este, 
fără îndoială, calita
tea. Calitatea în per
manent contact cu 
gusturile cumpărăto
rului. calitatea în con
fruntare cu cerințele 
rentabilității, cu înal
tele exigente ale nou
lui. Numai așa ne pu
tem menține presti
giul p.e piața in
ternă și în fata clien- 
ților externi. Trebuie 
să precizez că expor
tăm produsele noastre 
în 35 de țări, inclusiv 
în România. Personal, 
am fost in România și 
am putut constata, la 
fața locului, că aveți

orașe frumoase șl o 
industrie dezvoltată, 
modernă.

...Preocupări, gînduri 
sincere despre muncă, 
despre colaborare ex
primate aici. în bă
trinul și mereu tină- 
rul Gybr. Șl nu nu-
mai aici. De fapt, 
preocuparea pentru 
înnoirea continuă a 
producției și ridicarea 
nivelului calitativ 
constituie azi pentru 
industria R. P. Unga
re cerința primordia
lă în efortul susținut 
concentrat asupra dez-
voltării ei intensive. 
Sub semnul transfor
mării structurii in
dustriei se desfășoară 
regruparea resurse
lor economice in ra
muri moderne, ren
tabile. competitive. 
Treptat se reduce pro
ducția articolelor ne
rentabile, care nu co
respund cerințelor 
pieței. Numai între
prinderile industriei 
chimice ungare au a- 
similat în producție 
de la Începutul anu
lui peste 200 de pro
duse noi. pe ansam
blul cincinalului 1976— 
1980 numărul lor ri- 
dieîndu-se la 900 La 
rindul lor. unitățile 
constructoare de ma
șini asimilează, in a- 
ceeași perioadă, pesta 
1 300 de produse noi. 
Cît despre efortul 
concret de înnoire și 
modernizare a pro
ducției. iată un exem
plu de dată recentă. 
La uzinele construc
toare de mașini 
„Zsim" din Esztergom 
s-a realizat o linie 
automată, care va fl 
dirijată de o mașină 
electronică de calcul. 
Folosirea tehnicii e- 
electronice permite u- 
zinei să sporească de 
3—4 ori randamentul 
instalațiilor și efi
ciența producției.

Sint fapte care a- 
testă că pasiunea 
pentru nou capătă, în 
tot mai multe între
prinderi. de pe întreg 
cuprinsul Ungariei 
socialiste. dimensiu
nile realității.
Viorel SALAGEAN

Dar optimismul specialiștilor este 
temperat de datele statistice, 
care arată că este foarte greu să 
se salveze o specie de animale 
rămase cu un număr atît de mie 
de exemplare. Metoda pe care 
vor s-o folosească ornitologii 
constă din transferarea ouălor 
de prihor în cuiburile altor pă
sări. întrucît privată astfel de 
posibilitatea de a cloci, pasărea 
va continua să facă ouă.

• ORCHESTRĂ MI
NIATURALĂ. Vest-germanul 
Marcel Ritter este poseso
rul unei miniorchestre com
puse din trei instrumente — o 
vioară, o mandolină și o chitară. 
Valoarea acestora este dată nu de 
vechimea lor sau puritatea su
netelor emise, ci de dimensiunile

minuscule In care au fost reali
zate : vioara are 4,9 cm lungi
me. mandolina — 5,5 cm și chi
tara — 6,7 cm, confecționarea 
lor necesitînd mai mulți ani.

• COMBATEREA BU
RUIENILOR CU AJUTO
RUL AVIAȚIEI. Cu ajutorul 
unui fotometru cu șase ca
nale, proiectat și construit 
de specialiștii sovietici, s-a 
stabilit că benzile spectra
le ale buruienilor se deo
sebesc de cele ale plantelor cul
tivate. Această descoperire per
mite ca, prin intermediul foto
grafierilor din avion, să se sta
bilească cu rapiditate cantitatea 
de buruieni de pe ogoare, ca șl

repartizarea lor pe specii și. prin 
urmare, să se folosească cele 
mai adecvate erbicide.

® COMUNICAȚIE 
PRIN RADIAȚII INFRA- 
ROȘII. Firma de telecomuni
cații „Standard Radio Telefon" 
din Stockholm a realizat un nou 
sistem, care utilizează tehnici cu 
infraroșii pentru stabilitea unor 
legături telefonice între persoa
ne care se află în medii extrem 
de zgomotoase, de ordinul a 120 
decibeli. Sistemul constă din 
receptoare cu filtre care blo
chează în mod eficient zgomo
tul exterior și din emițătoa
re și care în loc de undele cla
sice folosește fascicule de radia
ții ultraroșii.
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REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANA DE LA MADRID LUANDA

Demonstrația 
oamenilor muncii9 9

pe președintele Nicolae Ceausescu, personalitate expresie a preocupării statornice a țării noastre de a asigura

de prim rang a vieții internaționale11 continuitatea procesului de edificare a securității

de la început, să vă 
mult așteptăm vizita 
Nicolae Ceaușescu —

„Aș vrea, 
spun cit de 
președintelui 
ne-a declarat, îndată după amabila 
formulă de salut, dl. KNUT FRY- 
DENLUND, ministrul de externe al 
Norvegiei. Vedem in această vizită 
un mijloc important de întărire a 
relațiilor noastre, precum și un pri
lej, pentru noi, de a afla părerile, 
prețioase pentru noi, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu asupra si
tuației internaționale actuale. Avem 
in vedere faptul că președintele 
Nicolae Ceaușescu este o personali
tate a vieții politice internaționale 
și joacă un rol important in lumea 
contemporană. Am avut prilejul să 
vizitez România și pot spune că am 
profitat foarte mult de pe urma 
discuțiilor ce le-am purtat acolo. 
Am fost impresionat, in discuțiile pe 
care le-am avut cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, atit de buna cu
noaștere a problemelor internațio
nale, cit și de rolul pe care-l joacă 
Domnia Sa, personal, in politica de 
pace, destindere și bună înțelegere 
m lume. Aceasta demonstrează că 
nu numai marile puteri au un cuvint 
de spus in lume. Consider vizita ca 
pe un pas important in întărirea re
lațiilor bilaterale in diferite domenii. 
Pe de altă parte, in acest moment 
critic al politicii internaționale, aș
teptăm să cunoaștem punctele de ve
dere ale președintelui dumneavoas
tră privind situația in lume pentru a 
vedea in ce fel ar putea țările noas
tre să coopereze pentru a contribui 
la depășirea acestei situații, pentru 
a promova cursul destinderii în Eu
ropa și în lume".

Opinia ministrului de externe 
norvegian exprimă sintetic punctele 
de vedere care animă, in aceste zile, 
»n legătură cu vizita in Norvegia a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, cele mai 
largi cercuri ale vieții politice și 
economice norvegiene. Pentru că la 
Oslo prima vizită in Norvegia a 
unui conducător de stat din Româ
nia stirnește un viu interes, mani
festat atit in declarații directe, cit 
ti in efervescenta atmosferă de pre
gătiri. Am intirziat, de exemplu, 
clteva ore in clădirea parlamentului 
(Stortlngul), unde am avut mai intii 
o convorbi)e cu d-na GR3 HAR
LEM BRUNDTLAND, vicepreședin
te al Partidului Muncitoresc și, doar 
de citeva zile, președinte al Comi
tetului de politică externa al parla
mentului. „Dorim să avem, in gene
ral, relații economice sporite cu 
toate țările, indiferent de sistemul 
lor politic — cu atit mai mult cu 
România, a cărei politică de pace Șl 
înțelegere o apreciem. Pe de altă

parte, pe planul politicii externe, 
dezvoltarea relațiilor. între țările 
mici și mijlocii e importantă in si
tuația internațională actuală, domi
nată de o accentuare a crizei poli
tice: Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la noi va fi un eveni
ment important, căci contactele la 
nivel inalt vor avea implicații po
litice și o valoare de simbol asupra 
popoarelor Norvegiei și României. 
Această vizită va contribui la dez
voltarea pe termen lung a, relațiilor 
politice și economice dintre cele 
două țări".

Și tot la parlament, in aceeași zi, 
am discutat cu un reprezentant al 
principalului partid de opoziție — 
partidul conservator, d-na KARIN 
HAFSTAD, deputat, președintă a 
comisiei de femei din partidul con
servator, s-a referit la vizita inal- 
ților oaspeți români, vizită asupra 
importanței căreia intre partidul 
de guvernământ și partidele de opo
ziție există un acord deplin. Iată, 
textual, opinia doamnei Hafstad : 
..Sînt convinsă că președintele 
Nicolae Ceaușescu va fi salutat din 
inimă, ca un oaspete binevenit in 
Norvegia. Președintele dumnea
voastră e o personalitate însemnată 
pe arena politicii internaționale. 
Dincolo de implicațiile politice 
directe, o asemenea vizită contri
buie la o mai bună cunoaștere re
ciprocă a popoarelor, a situațiilor, a 
opiniilor, cu toate consecințele 
practice pozitive pe care le poate 
avea o asemenea cunoaștere".

Am avut apoi o întrevedere cu 
domnul KĂRE SONDEGREN, secre
tar al Federației sindicatelor (care 
înglobează majoritatea organizațiilor 
sindicale din Norvegia, din toate 
domeniile, deci un covârșitor număr 
de oameni ai muncii). Iată și opi
nia sa, exprimată deschis : „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este o 
.personalitate politica bine cunoscu
tă pentru politica de menținere a 
independenței României, fapt care 
este important nu numai pentru 
țara dumneavoastră. Prin politica 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
România joacă un rol de seamă in 
arena internațională, în domeniile 
destinderii și dezarmării, contri
buind la rezolvarea unor probleme 
care frămintă azi omenirea".

Foarte interesantă, de asemenea, 
este părerea pe care a exprimat-o 
dl. KĂRE DAEHLEN, director ge
neral adjunct al Departamentului 
politic al Ministerului de Externe 
al Norvegiei : „Nutrim sentimente 
de apreciere și respect pentru pozi
ția României ca punte de legătură 
in Europa. Contactele noastre bila
terale au devenit mult mai frecven-

te. Pe plan oficial cooperăm cu bune 
rezultate la O.N.U. și. in cadrul dez
baterilor pe marginea reuniunii ge
neral-europene. Avem schimburi de 
vizite oficiale, fdcem schimb de idei 
in toate domeniile. Dar fără îndo
ială, cel mai important eveniment 
pentru relațiile noastre va fi vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pe 
care o așteptăm cu mare interes". . 
Am consemnat, de asemenea, opinia 
d-lui TORR STOKE, director gene
ral la Ministerul Comerțului și Na
vigației : ,.In relațiile economice cu 
România, ca urmare a activității din 
ultima vreme, sperăm să se înre
gistreze un progres substanțial. 
Două domenii mi se par interesante 
din acest punct de vedere : con
strucțiile navale și construcțiile de 
platforme pentru foraj petrolier 
marin. Dar mai sint, desigur, și 
alte domenii în care putem, dezvolta 
cooperarea. Așteptăm vizita cu 
interes și încredere. Sîntem con
vinși că ea va constitui un prilej 
pentru a contribui la dezvoltarea 
relațiilor comerciale dintre cele 
două. țări. Dar vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu trebuie văzută 
nu numai din perspectiva econo
mică, ci și din cea politică. Se știe 
că Norvegia și România au foarte 
multe puncte comune in probleme 
internaționale".

In privința relațiilor economice 
dintre România și Norvegia, încă 
un detaliu (detaliu, dar de impor
tanță majoră) ni-l furnizează dom
nul EIGILL HELLE, purtător de 
cuvînt, pentru presă, la Ministerul 
Petrolului și Energiei : „Sintem 
interesați în cooperarea cu România 
in domeniul petrolului. Am purtat 
discuții in acest sens și sperăm că 
vizita va aduce tocmai elementele 
concrete pe care ambele părți le 
așteaptă".

Multiple sint, prin urmare, zonele 
de interes pe care le-a pus în evi
dență apropierea vizitei oficiale 
in Norvegia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Opiniile celor mai 
diverse categorii de oameni din 
domeniile vieții politice și econo
mice din Norvegia se adună in 
aceeași convingere că vizita inalți- 
lor oaspeți români va aduce o sub
stanțială creștere a raporturilor de 
colaborare și cooperare dintre cele 
două țări pe plan bilateral, mareînd, 
in același timp, un important jalon 
In eforturile generale pentru rezol
varea celor mai acute probleme 
internaționale, pentru pace și des
tindere in Europa- și restul lumii.

MADRID 12 — Trimisul Agerpres, 
Nicolae Chilie, transmite : După a 
doua ședință, de scurtă durată, din 
cursul dimineții, reuniunea general- 
europeană de la Madrid s-a întru
nit, dip nou, miercuri la amiază.

în ședința plenară de miercuri, 
România a difuzat oficial ca prim do
cument de lucru al reuniunii de Ia 
Madrid propunerea de a găzdui la 
București următoarea reuniune, a sta
telor participante la Conferința pen
tru Securitate și Cooperare în Eu
ropa.

în cuvintarea inaugurală, primul 
ministru al țării-gazdă. Adolfo Sua
rez, a declarat că actuala reuniune de 
Ia Madrid a țărilor semnatare ale Ac
tului final de la Helsinki al Conferin
ței pentru Securitate și Cooperare în 
Europa „are o înaltă valoare politi
că, chiar și riumai prin faptul că are 
loc". Convocarea acestei reuniuni — 
a șpus el — in pofida dificultăților 
procedurale și a complexității clima
tului mondial, reprezintă .‘.un indiciu 
al voinței de dialog necesare pentru 
a se putea aspira la reducerea nive-

lului confruntării șl, în final, la men
ținerea păcii in Europa". „Succesul 
rezonabil al conferinței noastre — a 
adăugat vorbitorul — 
cert. în continuitatea 
la ea ar însemna să 
gravă răspundere".

Relevînd că se poate 
excelenta bază de pornire încorpora
tă în textul Actului final" și adresînd 
parțicipanților un apel să depășească 
deosebirile de vederi. și dificultățile 
de natură procedurală in numele 
„acestui mare proiect al conviețuirii, 
progresului și păcii" în Europa. Sua
rez a apreciat că, spre deosebire 
de . celelalte etape ale procesului 
C.S.C.E., reuniunea de la Madrid are 
loc în condiții internaționale mai di
ficile. dar a conchis că „totuși, acum, 
în momentele de criză, trebuie să 
avem o conștiință și mai acută a 
necesității dialogului, a negocierii și 
a acordului". „Nu poate exista des
tindere fără securitate", a spus 
premierul spaniol, pronuntîndu-se 
pentru — ceea ce el a denumit — 
„un nou concept de destindere, care

rezidă. în mod 
ei.
ne

A renunța 
asumăm o
conta „pe

pe continentul nostru 
să Includă renunțarea la obținerea 
de avantaje unilaterale, pentru ca 
nimeni să nu se simtă amenințat In 
securitatea sa și pentru evitarea si
tuațiilor de natură să pună în peri
col relațiile dintre statele semnatare 
ale Actului final de la Helsinki".

Vorbitorul a declarat că Spania se 
pronunță cu hotărire pentru oprirea < 
cursei înarmărilor și pentru transfor
marea idealului dezarmării intr-un 
obiectiv palpabil. El a subliniat ne
cesitatea colaborării statelor semna
tare pentru combaterea terorismului, 
pe care 
odioasă 
ten tare 
fiecărei 
viată".

în ședința plenară de după-amia- 
ză a reuniunii general-europene au 
luat cuvântul, în cadrul dezbaterilor 
generale, șefii delegațiilor Belgiei, 
Olandei, Canadei și Irlandei.

Tot miercuri au continuat consul
tările Comitetului de lucru însărcinat 
cu stabilirea unei agende a reuniunii 
de la Madrid a C.S.C.E.

l-a calificat drept ..cea mai 
și mai brutală formă de a- 
la dreptul fundamental al 
persoane la securitate și la

cu prilejul aniversării 
proclamării independentei 
Republicii Populare Angola
LUANDA 12 (Agerpres). — Cu 

prilejul aniversării a cinci ani de la 
proclamarea independenței Repu
blicii Populare Angola, în Piața 
1 Mai din Luanda a avut loc o de
monstrație a oamenilor muncii 
angolezi. Au participat Jose Eduardo 
dos Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele R. P- 
Angola, alți conducători de partid 
și de stat angolezi.

în cuvintarea rostită cu acest pri
lej. președintele Jose Eduardo dos 
Santos a evocat succesele obținute în 
perioada care a trecut de la procla
marea independenței țării și s-a 
referit la sarcinile ce stau in fața 
întregului popor pentru realizarea 
planului de dezvoltare social-econo- 
mică. El a reafirmat fidelitatea 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, a între
gului popor angolez față de opțiu
nea de dezvoltare socialistă a tării, 
avansată de fondatorul partidului șl 
al statului angolez, Agostinho Neto. 
Șeful statului s-a referit, de aseme
nea. Ia principalele probleme ale 
politicii externe angoleze, reafirmînd 
solidaritatea Angolei cu lupta de eli
berare națională a poporului nami- 
bian. sub conducerea S.W.A.P.O., 
împotriva politicii de apartheid.

Oslo.
Mihai CARANfIL

Congiesul P.C. din Columbia
Tovarășul Gilberto Vieira reales secretar general al C.C.

BOGOTA 12 (Agerpres). — La Bo
gota s-au încheiat lucrările celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Columbia. Participanțli 
au adoptat raportul Comitetului Cen
tral al partidului, alte documente 
privind modificări în Statutul și Pro
gramul partidului, în conformitate cu 
evoluția situației politice din tară, și

au ales noile organe de conducere. 
In funcția de secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist din Colum
bia a fost reales tovarășul Gilberto 
Vieira.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la lucrări de tovarășul 
Ioachim Moga, membru al C.C., 
prim-adjunct de șef de secție la C.C.

Dezbateri in Adunarea Generală a O.N.U. asupra politicii 
de apartheid

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — In cadrul dezbaterilor din 
Adunarea Generală a O.N.U. asupra 
politicii de apartheid promovate de 
Guvernul Republicii Sud-Africane, 
reprezentantul Nigeriei, Akporode 
Clark, președintele Comitetului 
O.N.U. împotriva apartheidului, a 
recomandat tuturor țărilor să adopte 
sancțiuni eficiente împotriva regi-

mulul de la Pretoria, Inclusiv mă
suri de embargo economic și comer- 
ciaL El a relevat că orice colaboram 
cu R.S.A., mai ales pe plan milita ‘ 
și nuclear, n-ar face decit să „cor ‘‘ 
solideze regimul rasist, politica sa 
represivă și să constituie o gravă 
amenințare pentru pace și securi
tate".

Pentru reunificarea pașnica a Coreei
O scrisoare a reprezentanților partidelor politice din R.P.D. 

Coreeană adresată compatrioților din Coreea dș sud
PHENIAN 12 (Agerpres). — Lg 

Pheniap s-a. desfășurat o adunare a 
reprezentanților partidelor politice și 
ai organizațiilor de masă din R.P.D. 
Coreeană — transmite agenția 
A.C.T.C. — la care au fost analizate 
modalitățile de punere iri practică a 
propunerilor recent expuse de pre- _ 
ședințele Kim Ir Sen cu privire la' 
reunificarea pașnică a patriei și 
crearea Republicii Confederate De
mocratice Koryo.

La adunare a prezentat un raport 
Kim Hwang, membru al Biroului Po
litic și al Secretariatului C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea. Au 
luat, apoi, cuvintul, reprezentanții 
conducerilor Partidului Democratic 
din Coreea. Partidului Chondoist 
Chongu, Frontului Democratic pen-

tru Reunificarea Patriei, Comitetului 
pentru reunificarea Coreei. Federa
ției Generale a Sindicatelor din Co
reea. Ei și-au exprimat, in unani
mitate, sprijinul pentru propunerile 
avansate de Partidul Muncii din Co- 

. reea, inclusiv cea cu privire la in
stituirea unui organ consultativ oo- 
mun al întregii națiuni coreene, care 
să funcționeze ca un Comitet pre
gătitor pentru crearea Republicii 
Confederate Democratice Koryo.

Participants au adoptat o scrisoa
re adresată compatrioților din Co
reea de sud și celor care se află în 
străinătate, în care se arată că Nor
dul este gata oricînd să aibă întîl- 
niri preliminare cu Sudul șl cu 
personalități din rîndul coreenilor re- 
zidenți, pentru a discuta propune
rile.

Vizita delegației Ministerului 
Educației și învățămintului 

din România

„1980-1990 - deceniul internațional 
pentru apa potabilă"

BEIJING 12 (Agerpres). — Dele
gația română, condusă de tovarășa 
Aneta Spornic. ministrul educației 
și învățămintului, care întreprinde o 
vizită de documentare și schimb de 
experiență în R.P. Chineză, a avut 
convorbiri cu delegația chineză, con
dusă de tovarășul Jiang Nanxiang, 
ministrul învățămintului.

S-a procedat la un amplu schimb 
de informații în legătură cu structu
ra. conținutul și orientarea lnvăță- 
mîntului în contextul preocupărilor 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
celor două țări. Totodată, au fost evi
dențiate dezvoltarea colaborării în 
domeniul învățămintului, precum și 
utilitatea contactelor și schimburilor 
dintre cele două ministere.

O rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat,' în unanimitate, o rezoluție 
prin care proclamă intervalul 1990— 
1990 drept „Deceniu international 
pentru apa potabilă", obiectiv con
ceput să asigure în următorii zece 
ani accesul tuturor locuitorilor pla
netei noastre la această resursă na
turală, precum și condiții' adecvate 
de igienă. Rezoluția recomandă tu
turor statelor lumii să ridice sub
stanțial standardul lor în această 
privință pină la sfîrșitul anului 1990, 
acordînd o deosebită importanță obi
ectivelor din acest domeniu și reali
zării lor. întrucit majoritatea țărilor 
în cUrs de dezvoltare sînt lipsite de 
fondurile și tehnologia necesare, sta-

sătele industrializate sînt chemate 
ofere un sprijin ferm, tar organiza
țiile internaționale să se angajeze 
mai eficient in livrarea. asistentei și 
în coordonarea activităților respec
tive.

Preocuparea pentru asigurarea 
apei potabile și a unor facilități de 
Igienă provine de la constatarea că 
în țările 
persoane 
astfel de 
esențiale 
ca 80 la 
î$i au originea in absența 
băut , și insalubritate și că. 
boli le. cad apual victimă nu 
puțin de 15 milioane de copii sub 
cinci ani.

în curs de dezvoltare trei 
din cinci sînt lipsite de 
resurse și condiții de trai, 
pentru viața însăși, că cir- 
sută dintre toate maladiile 

apei de 
acestor 

mai

INAUGURAREA UNEI SOCIETĂȚI 
RE REPREZENTARE 

A PRODESEIOR ROMÂNEȘTI 
ABIDJAN 12 (Agerpres). — La 

Abidjan a avut loc inaugurarea so
cietății „SIVE", care va reprezen
ta produsele Auto-Dacia în Coasta 
de Fildeș. Ministrul finanțelor, eco
nomiei și planului. Abdoulae Kone, 
și-a exprimat convingerea că prezen
ta și exportul mașinilor românești pe 
piața ivdriană vor contribui la inten
sificarea schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

R.P. CHINEZA

COASTA DE FILDEȘ

ale vieții

«

Ministrul 
pescuitu-

AGENȚIILE DE PRESA
de oameni, mai ales in țările în curt ] 

de dezvoltare.

scurt
ÎNTREVEDERE ROMANO-E- 

GIPTEANA. Mohamed Husni Mu
barak, vicepreședintele Republicii 
Arabe Egipt, l-a primit pe Gheor- 
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, aflat la Cairo, cu 
prilejul unor consultări intre minis
terele de externe român și egip
tean. în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme actuale privind 
stadiul raporturilor româno-egiu- 
tene, îndeosebi pe plan economic, 
și s-a procedat la un schimb de pă
reri asupra unor aspecte 
internaționale.

PRIMIRE LA HAGA. 
olandez al agriculturii și . 
lui, Gerit Braks, l-a primit miercuri 
pe Ion Ceaușescu, adjunct aî mi
nistrului agriculturii și Industriei 
alimentare, care face o vizită in 
Olanda. Au fost evidențiate bunele 
relații existente între cele două 
ministere, precum și dorința de a 
dezvolta cooperarea în domeniul 
agriculturii, pe multiple planuri, 
în folosul ambelor țări.

VIZITA IN U.R.S.S. La Moscova 
au avut loc convorbiri între Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.StS„ și Urho Kekkonen, pre
ședintele Republicii Finlanda. Au 
fost examinate direcțiile principale 
ale dezvoltării colaborării sovieto- 
finlandeze. Au fost abordate, tot
odată, probleme ale actualității in
ternaționale. De ambele părți s-a 
relevat necesitatea ca întilnirea de 
la Madrid a reprezentanților sta
telor participante la C.S.C.E. să se 
desfășoare intr-o atmosferă con
structivă și să se încheie cu rezul
tate pozitive.

LA BEIJING a avut Ioc o intîl- 
r.ire intre Ye Jianying, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, alți parlamen
tari chinezi și delegația parlamen
tară din Thailanda, condusă de 
Boontheng Thongswasdi, președin
tele Camerei Reprezentanților a par
lamentului thailandez, care se află 
in vizită in China.

ÎNTREVEDERE POLONO-AME- 
RICANA. La Varșovia a avut Ioc 
o întîlnire între Ryszard Karski, 
ministrul comerțului exterior si eco
nomiei maritime al R.P. Polone, și 
John Robertson, președintele părții 
americane a Consiliului economic 
polono-american. După cum infor
mează agenția P.A.P., s-au examinat 
stadiul de realizare a hotărîrilor ce
lei de-a șasea sesiuni a consiliului, 
programul viitoarei ședințe a aces
teia, precum și posibilitatea utiliză
rii tehnologiilor americane în solu
tionarea problemelor agriculturii 
poloneze.

FRONT ANTTTERORIST. Pentru 
a lupta împotriva escaladării vio
lenței politice, care a făcut, de la 
Începutul acestui an, 119 victime în 
Țara Bascilor, mai multe partide 
politice au botărît crearea in această 
regiune a unui „Front pentru pace", 
a cărui sarcină principală va fi 
atragerea populației în lupta împo
triva Terorismului, relatează agenția 
Franc# Presse. Printre formațiunile 
politice participante la acest front 
se numără Uniunea Centrului De
mocratic (partid de guvernămînt). 
Partidul Comunist și Partidul So
cialist Muncitoresc. In următoarele 
zile sînt prevăzute mai multe ma
nifestații antiteroriste și mitinguri 
pentru atragerea populației la 
aceaștă acțiune. .

LA' PRAGA a fost dat publici
tății comunicatul comun privind 
convorbirile dintre Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, și Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., care 
a făcut la 12 noiembrie o vizită 
prietenească de lucru la Bratislava. 
După cum se subliniază în docu
ment, părțile și-au exprimat satis
facția față de dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două partide și țări șl 
voința lor comună de a extinde in 
continuare colaborarea pe multiple 
planuri. In cursul întilnirii au fost 
abordate, totodată, probleme ac
tuale ale vieții internaționale șl âle 
mișcării comuniste și muncito
rești.

COMUNICAT BULGARO-CEHO- 
SIDVAC. în comunicatul dat publi
cității la încheierea vizitei în Bul
garia a lui Lubomir Sțrougal, pre
ședintele guvernului federal al R.S. 
Cehoslovace, și a convorbirilor pur
tate cu omologul său bulgar. Stanko 
Todorov, se relevă că părțile au dis
cutat îndeosebi probleme ale coope
rării economice bilaterale, informea
ză agenția B.T.A. Au fost abordate 
și unele probleme ale situației in
ternaționale actuale, exprimîndu-se 
părerea celor două părți că procesul 
destinderii nu are o alternativă 
țională.

NUMIRI. Ministrul afacerilor ex
terne al Luxemburgului. Gaston 
Thorn, va demisiona din funcție la 
20 noiembrie, in vederea preluării 
postului de președinte al Comisiei 
Pieței comune, la 5 ianuarie 1981, 
înJpcuindu-I pe britanicul Roy Jen
kins. în funcția de ministru de ex
terne luxemburghez va fi numită 
Colette Flesch. Potrivit principiului' 
rotației, Colette Flesch va prezida 
Consiliul Ministerial al C.E.E.. fixat 
pentru 24 noiembrie și consacrat 
aproape în exclusivitate pregătirii 
reuniunii la nivel înalt a Pieței co
mune, programată pentru 1 decem
brie. Este pentru prima oară în is
toria Pieței comune cind Consiliul 
Ministerial este condus de o femeie.

ra-

IN CAPITALA FILIPINEZA 
desfășoară o reuniune la care 
parte peste 1000 de specialiști, «... 
1.20 de țări ale lumii, destinată sta
bilirii de măsuri pentru prevenirea 
și combaterea bolilor molipsitoare 
tropicale, care afectează un miliard

se 
iau 
din

INUNDAȚII IN TURCIA. Ploile 
torențiale care au căzut fără între
rupere in ultimele zile asupra unor 
zone întinse din Turcia au provocat 
inundații in partea de vest și sud- 
vest a țării. La Istanbul numeroase 
cartiere de locuințe se află sub apă, 
iar aprovizionarea cu energie elec
trică și cu apă potabilă a fost per
turbată.

ADUNAREA NAȚIONALA FRAN
CEZA a hotărlt formarea unei co
misii care să se ocupe de problema 
industriei textile a tării și să ia 
măsuri în vederea diminuării cri
zei ce confruntă acest sector eco
nomic. în ultimii șase ani, în indus
tria textilă franceză au fost des
ființate 130 000 locuri de muncă.

Arme și material de propagandă fascistă 
în Austriacapturate

VIENA 12 (Agerpres). - La semna
lul presei comuniste din Austria că în 
mica localitate Lindenhof (landul Aus
tria de Jos) neonaziștii și-au Înjghebat 
o bază, unde organizează adunări 
zgomotoase și difuzează literatură 
propagandistică, poliția o efectuat 
percheziții la Viena, Lindenhof și in 
aite orașe ale țării. A fost astfel des
coperită și confiscată o mare canti-

tate de materiale de propagandă 
fascistă, s-au găsit arme, uniforme 
SS și insigne hitleriste.

Rezultatele perchezițiilor - scria 
zjorul „Volksstimme" — dovedesc încă 
o dată in mod grăitor că este timpul 
să se pună capăt tendinței de mini
malizare a pericolului neonazist in 
Austria și să se ia măsuri eficiente 
împotriva activităților elementelor de 
extremă dreaptă.

CRITICI LA ADRESA PRACTICILOR PROTECȚIONISTE. La Ge- | 
neva au luat sftrșit lucrările Consiliului ministerial al Asociației (vest-) 
Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). Intr-un comunicat dat publici- I 
lății la încheierea lucrărilor se arată că. deși creșterea economică ir b S 
țările membre ate A.E.L.S. a* fost relativ satisfăcătoare — în medie de' 
3,5 la sută — exporturile au stagnat sau chiar au scăzut, Iar majorarea A 
preturilor la petrol afectează situația balanței de plăți și expansiunea 
economică pe termen mediu. Participanții și-au exprimat îngrijorarea în I 
legătură cu actualele presiuni protecționiste, care ar putea fi escaladate 
în cazul prelungirii recesiunii economiei occidentale. A fost subliniată I
necesitatea de a se opune rezistență protecționismului în orice formă — 
se arată în comunicat.

Refacerea unității forțelor de stingă

FONDURI PENTRU EDUCAȚIE, NU PENTRU ÎNARMĂRI!
SALVADOR

litice internaționale, cu prioritate 
situația din Orientul Mijlociu.

SAN SALVADOR 12 (Agerpres) — 
în capitala Salvadorului a avut loc, 
în condiții de clandestinitate, cea 
de-a doua plenară a Direcțiunii Re
voluționare Unificate a Frontului 
„Farabundo Marți" pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) — alianță a or
ganizațiilor politice și grupărilor care 
se opun actualului regim militar-ci- 
vil dip tară. Intr-un comunicat dat 
publicității se anunță refacerea uni
tății tuturor forțelor de stingă sal- 
vadoriene, prin realipirea la F.M.L.N. 
a organizației Forțele Armate

Rezistentei Naționale (F.A.R.N.), de
sprinsă din front in luna august.

Documentul evidențiază „importan
ța pasului făcut inainte pe calea rea
lizării și consolidării unității.forțelor 
revoluționare salvadoriene".

Intre principalele forțe care com
pun F.M.L.N. se numără Forțele 
populare de eliberare „Farabundo 
Marti“, Armata Revoluționară a Po
porului, Forțele Armate ale Rezisten
ței Naționale și Partidul Comunist 
din Salvador.
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Sucul... amar al bananelor

MADRID 12 (Agerpres). — Boutros 
GhaH, ministru de stat egiptean 
pentru afacerile externe, care se 
află într-o vizită la Madrid, a avut 
miercuri convorbiri cu ministrul a- 
facerilor externe al Spaniei, Jose 
Pedro Perez Llorca.

După cum relevă agenția M.E.N.ț 
interlocutorii au examinat probleme 
ale relațiilor dintre cele două țări, 
precum și aspecte ale evoluției po-

LUXEMBURG 12 (Agerpres). — 
La Luxemburg a început miercuri o 
reuniune de două zile cu participa
rea delegațiilor Pieței comune și Li
gii arabe. Reuniunea are drept scop 
să contribuie Ia relansarea „Dialo
gului Euro-Arab". întrerupt în mai 
1979, precizează surse ale C.E.E.

Nici Australia, țară care dispune de uriașe resurse de 
materii prime, nu este scutită de efectele recesiunii, care 
a cuprins în chingile ei economia mondială. Potrivit agen
țiilor internaționale de presă, numărul șomerilor în Aus
tralia a ajuns în prezent la cel mai înalt nivel din ul
timii 40 de ani. Pe fundalul crizei economice, însoțită de 
sporirea cheltuielilor militare, se adincesc dificultățile și

în alte domenii, inclusiv al învățămintului, care suferă 
atit din lipsă de edificii și echipament, cît și de cadre 
didactice. Fotografia de mai sus reprezintă o imagine de 
la recenta demonstrație din Canberra, ai cărei partici
pând au cerut reducerea cheltuielilor militare și sporirea 
fondurilor destinate învățămintului.

Banana, fructul dulce 
și parfumat, este de 
mai bine de o jumătate 
de secol simbolul ex
ploatării țărilor din 
America Centrală de 
către marile monopo
luri, devenite cu timpul 
concerne transnațio
nale. Trei din acestea 
au o „notorietate" 
mondială : „United
Brands", „Castle and 
Cooke" și „Del Monte", 
cărora in 1978 le-a re
venit 65 la sută din vo-~ 
tumul comerțului in
ternațional cu banane, 
o cantitate echivalentă 
cu 7,3 milioane tone.

In schimb, țările ex
portatoare nu încasea
ză decit 11 la sută din 
prețul de vinzare a ba
nanelor in Europa oc
cidentală. Partea leu
lui suplimentează ia 
continuare profiturile 
concernelor și ale 
angrosiștilor. „United 
Brands", „Castle and 
Cooke" și „Del Monte" 
dețin 99 la sută din 
navele frigorifice care 
transportă aceste fruc
te gtit de apreciate, 
stăpinesc un mare nu
măr de depozite și re
țele proprii de comer
cializare.

Aceste poziții mono
poliste prejudiciază 
grav interesele țărilor 
producătoare, ale căror 
încasări externe depind

In mare măsură de ex
portul de banane. Prin 
operațiuni de piață, 

, cele trei concerne pro
voacă artificial evolu
ția prețurilor pentru a 
înlătura concurența 
statelor care incearca 
să-și desfacă singure 
recolta proprie de ba
nane, adincind starea 
de mizerie a pălmași
lor de pe plantații. 
Este știut, de pildă, că 
in Ecuador, cea mal 
mare țară exportatoare 
de banane din lume, 
existența a peste uri 
milion de oameni este 
direct sau indirect le
gată de cultivarea și 
comercializarea aces
tui fruct

Pină nu de mult, 
marile monopoluri ba
naniere dominau țările 
producătoare cu ajuto
rul corupției, organizau 
lovituri de stat șt re
presiuni economice. 
Acum, metodele s-au 
mai schimbat, dar 
efectul se păstrează. 
„«United Brands» — 
constată ziarul vest- 
german .Frankfurter 
Rundschau» — a pus 
la bătaie 1250000 do
lari pentru a «determi
na» în Honduras anu
larea unui impozit pe 
care-l socotea neavan- 
tajos exporturilor sale". 
O ofensivă virulentă 
desfășoară cele trei

tonceme transnaționa
le amintite' împotriva 
societății autonome de 
desfacere COMUNBA- 
NA, înființată de Co
lumbia, Panama. Cos
ta Rica, pentru a o sili 
să abandoneze comer
cializarea producției 
proprii de banane, deși 
această întreprindere 
comună n-a exportat 
în anul in curs decit 
210 000 tone de bana
ne, in principal in 
țările socialiste. „Uni
ted Brands", care vin
de anual aproape 2 mi
lioane tone, nu se ara
tă dispusă să tolereze 
nici o încercare de e- 
mancipare a țărilor 
producătoare, afirma
rea dreptului lor firesc 
de a dispune de resurX 
sele și bogățitle na
ționale.

Năravul din fire — 
spune proverbul — 
n-are lecuire ! In
tr-adevăr, exploatarea 
fructului atit de deli
cios continuă să re
prezinte o mană ce
rească pentru trusturi
le străine, care și-au 
rotunjit profiturile fa
buloase, adincind nea
gra sărăcie a băștinași
lor truditori pe planta
țiile de banane. Pentru 
aceștia, sucul atit de 
dulce al bananelor are 
un gust din cele mai 
amare. (P. Stăncescu).
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