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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU A SOSIT, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 

ÎNTR-0 VIZITĂ DE STAT ÎN NORVEGIA
Din prima zi, vizita înalților reprezentanți ai poporului român se desfășoară 
in aceeași ambianță de cordialitate, stimă și prietenie ce a caracterizat întregul 
itinerar nordic, sub semnul voinței comune de a conferi dimensiuni și mai 
cuprinzătoare relațiilor româno-norvegiene, in interesul reciproc, al înțelegerii 

și încrederii internaționale
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu au sosit, joi, 13 noiem
brie, in Norvegia, unde vor efectua 
o vizită de stat la invitația Maies
tății Sale regele Olav al V-lea.

Remarcabil eveniment politic, vi
zita președintelui României iri Nor
vegia se detașează ca un corolar al 
bunelor raporturi existente intre cele 
două țări dornice de pace, care se 
întilnesc în preocuparea pentru dez
voltarea unor relații de apropiere, de 
colaborare prietenească, reciproc a- 
vantajaase, pentru extinderea conlu
crării celor două țări pe arena inter
națională. într-un cadru mai cu
prinzător. vizita face parte din an
samblul de preocupări ale României 
șt președintelui ei, avind ca scop 
statornicirea unui climat de înțele
gere pe continent si în întreaga 
lume. Această vizită constituie încă 
o dovadă că intre state cu sisteme 
sociale și politice diferite pot exista 
Si se pot dezvolta raporturi fructuoa
se atunci cind relațiile dintre ele au 
Ia bază principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectării independen
tei si suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, dreptul 
fiecărei națiuni de a se afirma așa 
cum o dorește.

Tovarășul Nicolae CeauSescu și 
tovarășa Elena Ceausescu sint înso
țiți de tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru a! guvernu
lui. Ștefan Andrei, ministrul afaceri
lor externe. Valentin Ceaușescu, de 
alte persoane oficiale.

Poarta aeriană a Norvegiei, aero
portul Fornebu — Oslo, găzduiește 
festivitatea sosirii inaltilor soli ai 
poporului român. In aceste momente 
de sărbătoare sint arborate drapelele 
de stat ale celor două tări

i-a ora 11, ora locală, avionul pre
zidențial românesc a aterizat pe 
pista de beton a modernei aerogări.

La scara avionului, în intimpinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu a venit 
Maiestatea Sa regele Olav al V-lea 
al Norvegiei.

Se aflau aici Altețele Lor Regale 
prințul moștenitor Harald și prințesa 
regală Sonja.

Au venit in întîmpinare președin
tele parlamentului. Guttorm Hansen, 
primul ministru, Odvaf Nordli. alti 
membri ai /guvernului, președintele 
Curții Superioare, R, Ryssdal, alte 
persoane oficiale.

Sint de față ambasadorul Româ
niei la Oslo. Teodor Vasiliu. și am
basadorul Norvegiei la București. Per 
Borgen.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Olav al V-lea își string căl
duros miinile, iși adresează respec
tuoase și calde cuvinte de salut. își 
exprimă deosebita satisfacție pentru 
această întilnire.

Președintelui Nicolae Ceaușescu si 
tovarășei Elena Ceaușescu le sint 
prezentate personalitățile oficiale 
norvegiene venite in intimpinare.

Se face apoi prezentarea oficiali
tăților române care însoțesc pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.
(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oficial oferit în onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

în onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. regele Olav al V-lea a 
oferit, joi, un dineu oficial, desfășu
rat in sala de recepții a Palatului 
Regal din Oslo.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, Valentin

Toastul regelui 
Olav al V-lea

Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Excelențe,
Doamnelor șl domnilor,
îmi face o deosebită plăcere, în numele meu și în 

numele poporului norvegian, să urez Excelențelor 
Voastre un călduros bun venit în Norvegia.

Țările noastre se află situate departe una de alta 
geografic — România in partea de sud a Europei, Nor
vegia departe spre nord. O dezvoltare diferită istorică 
și politică a dus la deosebiri în sistemele economice și 
politice ale țărilor noastre și am ales o cale diferită în 
ce privește asigurarea securității naționale.

Aceste deosebiri n-au constituit însă o piedică pen
tru colaborarea și dezvoltarea bunelor relații bilate
rale între cele două țări ale noastre. Aparținind țări
lor mici și mijlocii, avem multe în comun și împărtă
șim multe interese comune.

Astăzi este mai important decît oricînd ca națiu
nile lumii să-și asume răspunderea și să se unească 
în asigurarea păcii și securității internaționale. Cu plă
cere putem constata că în multe ocazii țările noastre 
au colaborat în probleme internaționale, în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și în desfășurarea Con
ferinței pentru securitate și cooperare în Europa, că
rora ambele țări le dau o considerabilă importanfă.

Am urmărit cu admirație, domnule președinte, an
gajarea dumneavoastră activă în promovarea păcii 
în lumea contemporană. Un rezultat al acestei anga
jări este poziția binemeritată de care se bucură Româ
nia în comunitatea internațională.

Cu plăcere am putut observa dezvoltarea relațiilor 
noastre bilaterale în ultimii ani. Creșterea volumului 
schimbului de delegații și personalități, la cele mai di
ferite niveluri, este un rezultat concret al acestei dez
voltări. în legătură cu aceasta, aș vrea să amintesc și
(Continuare in pag. a III-a)

Ceaușescu, celelalte persoane oficiale 
care il însoțesc pe șeful statului 
român.

Au participat prințul moștenitor 
Harald și prințesa regală Sonja, 
prințesa Astrid — doamna Ferner.

Dineul a reunit, de asemenea, pe 
președintele parlamentului, Guttorm 
Hansen, primul ministru Odvar

I

Nordli, persoane oficiale, alte perso
nalități ale vieții publice din Nor
vegia.

In timpul dineului, desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de cordialitate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si regele 
Olav al V-lea au rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Norvegiei.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Maiestate,
Altețe, 
Excelențe, 
Doamnelor și domnilor.
Ne face plăcere să ne aflăm pe pămintul Norvegiei 

prietene, să folosim acest prilej pentru a adresa 
Maiestății Voastre, guvernului și poporului norvegian 
un călduros salut și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, de progres, prosperitate și pace.

Vizita pe care o facem este o expresie a cursului 
pozitiv pe care-1 cunosc relațiile româno-norvegiene, 
a dorinței comune de a conferi dimensiuni și mai • 
largi colaborării și conlucrării dintre țările și po
poarele noastre.

Constatăm cu satisfacție că, în ultima perioadă, 
schimburile economice româno-norvegiene. deși încă 
fluctuante, au înregistrat o anumită creștere, anul 
trecut volumul acestora fiind cu peste 60 la sută 
mai mare decît in anul precedent. Au fost inițiate 
și s-au dezvoltat unele acțiuni de cooperare, îndeosebi 
în domeniul construcțiilor navale și al echipamente
lor pentru nave. Cu toate acestea, față de posibilită
țile de care dispun țările noastre, nivelul acestor 
schimburi continuă să fie încă destul de modest. 
Există, de asemenea, posibilități pentru a lărgi co
laborarea în domeniul schimburilor tehnico-științifice 
și culturale, al învățămîntului, sănătății, turismului, 
precum și în alte domenii de interes comun.

Sintem încredințați că in timpul vizitei. în cadrul 
întilnirilor pe care le vom avea cu reprezentanții 
vieții economice norvegiene, vom ajunge la înțelegeri 
care să confere o bază mult mai largă pentru dez
voltarea colaborării și cooperării româno-norvegiene, 
in spiritul deplinei egalități și avantajului reciproc. 
Fără îndoială că promovarea colaborării multilaterale 
dintre România și Norvegia corespunde pe deplin in
tereselor de progres ale celor două popoare și, tot
odată, se înscrie ca o contribuție concretă a țărilor
(Continuare in pag. a III-a)

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 

CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
1N DANEMARCA S-A ÎNCHEIAT

Convorbirile purtate, înțelegerile realizate marchează 
un puternic aport la dezvoltarea colaborării pe multiple 
planuri dintre cele două țări și popoare, la întărirea 
conlucrării pe plan internațional în interesul destinderii 

și securității în Europa și în lume
■

Joi, 13 noiembrie, s-a încheiat vi
zita de stat pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a efectuat-o 
in Danemarca, la invitația Maiestă
ții Sale regina Margareta a Il-a și a 
Alteței Sale Regale prințul Henrik.

Prin caracterul ei rodnic, această 
vizită, prima vizită de stat a pre
ședintelui României în. Danemarca, a 
marcat un moment de însemnătate 
istorică in cronica relațiilor româno- 
daneze, deschizind o etapă nouă, cu 
ample perspective, in evoluția bune
lor raporturi dintre țările și popoare
le noastre. Rezultatele convorbirilor 
româno-daneze la nivel înalt dove
desc, o dată in plus, că în lumea de 
astăzi — marcată de probleme grave 
și complexe, a căror soluționare im
pun mai mult ca oricind unirea for
țelor popoarelor și conlucrarea lor 
tot mai strinsă — dialogul direct, 
deschis reprezintă singura cale pen
tru întărirea încrederii și prieteniei 
intre popoare, pentru menținerea și 
consolidarea păcii, pentru instaurarea 
unui climat de securitate, destindere 
și colaborare fructuoasă, în care fie

care națiune să se poată dezvolta li
ber, potrivit voinței și aspirațiilor 
sale.

Vizita inaltilor soli ai poporului 
român s-a incheiat sub semnul sa
tisfacției comune fată de rezultatele 
obținute, care conferă noi dimen
siuni și un conținut și .mai bogat 
colaborării româno-daneze. . atît pe 
plan bilateral, cit și în sfera vieții 
internaționale.

De la Palatul Frederiksborg. reșe
dința rezervată distinșilor oaspeți 
români pe timpul șederii in Dane
marca. președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat însoțiți de Ma
iestatea Sa regina Margareta a II-a 
și de Alteța Sa Regală prințul 
Henrik.

Pe aeroportul internațional Kastrup 
erau arborate drapelele de stat ale 
României și Danemarcei.

Aici au venit să salute, încă o dată, 
pe președintele Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu oficia
lități de seamă daneze. Erau prezenți 
primul ministru Anker Joergensen, 
ministrul de externe, KJeld Olesen, 
alte persoane oficiale.

Se aflau de față ambasadorul 
României la Copenhaga, Stana Dră- 
goi, și ambasadorul Danemarcei la 
București, Axei Serup.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat rămas bun de 
la regina Margareta a II-a și de la 
prințul Henrik. De asemenea, șeful 
statului român și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au salutat, la despărțire, 
cu primul ministru danez.

Regina Margareta a II-a și-a ex
primat satisfacția de a-i fi avut ca 
oaspeți in această importantă vizită 
de stat pe președintele României si 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. cărora 
le adresează cordiale urări de drum 
bun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru ospitalitate șl a 
apreciat că vizita s-a incheiat cu re
zultate’ deosebit de fructuoase, subli
niind că așteaptă cu plăcere vizita la 
București a Maiestății Sale regina 
Margareta a II-a și a prințului Hen
rik, a primului ministru Anker Joer
gensen.

La ora 10.00, aeronava preziden
țială a decolat, indreptindu-se spre 
Oslo.

Ceremonia conferirii 
unor înalte distincții

Joi Ia prînz, la Palatul Regal din 
Oslo a avut loc ceremonia confe
ririi unor înalte distincții.

Maiestatea Sa regele Olav al 
V-lea a conferit președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu „Ordinul Șfintul 
Olav".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
conferit regelui Olav al. V-lea 
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

Președintele Nicolae. Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost*

invitați de către Maiestatea Sa 
regele Olav al V-leâ să participe la 
un dejun.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Oprea. Ștefan Andrei. Valentin 
Ceaușescu, alte persoane oficiale.

Au participat Altețele Lor prințul 
moștenitor Harald și prințesa regală 
Sonja, prințesa Astrid — doamna 
Ferner.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
Maiestatea Sa regele Olav al V-lea 
s-au întreținut intr-o atmosferă 
deosebit de cordială.

• Omagiul șefilor misiunilor diplomatice acreditați 
in Norvegia

• „Președintele Nicolae Ceaușescu, o personalitate
I

I de prim plan a vieții internaționale"
— Ample comentarii și relatări ale presei 

și radioteleviziunii norvegiene —
IN PAGINA A lll-A
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patinează roțile, «cade viteza de lu
cru. dar se poate ara, se pot execu
ta lucrări de calitate". Privim în
brazdă în urma unuia din cele 14
pluguri care arau în acea solă. Dacă 
stratul de la suprafață era umed și 
se lipea de roți, la „talpă" la 28— 
30 cm, adîncimea de arat, pămîntul 
era uscat.

O a doua formație de 63 de trac
toare, condusă de ing. Marcel Ne
grea, lucrează pe terenurile C.A.P. 
Frățești, Cetatea, Remuș și fermele
7 și 8 ale I.A.S. .Giurgiu. Programul 
de arături — 2 926 hectare. Pină la 
ora 12 nu s-a putut intra în brazdă 
la cîmp. Lucrau însă în vatra sa
tului două tractoare A 1 800 în două 
schimburi pe un teren mai zvintat.

Am ajuns la cea de-a treia for
mație de 56 tractoare care ară pe 
terenurile C.A.P. Oinacu, Gostinu șl 
Braniștea cu puțin înainte de în
cheierea zilei de lucru. Sînt locuri 
mai nisipoase, de unde apa se 
scurge mai repede. Deși plouase de 
dimineață, cei 14 mecanizatori de la

Zile decisive in bă talia cincinalului TOATE RESURSELE DE FURAJE - RECOLTATEI
O întrebare de mare actualitate:

Care este stadiul
A..

realizării planului 

producție^ fizice?

LA ANCHETA „SClNTEII", AZI, RĂSPUNSURI 
din doua Întreprinderi

Răspunde lng. Alexandru PASCALE, 
directorul întreprinderii „Romlux* din Tirgoviște :

Ne aflăm la jumătatea acestui trimestru decisiv In bătălia cin
cinalului actual. După cum se știe, așa cum a hotărit conducerea 
partidului, toate întreprinderile care iși îndeplinesc sarcinile pe acest 
ultim trimestru vor fi considerate, chiar dacâ mai au unele minusuri pe 
primele trei trimestre, câ și-au realizat planul primindu-și toate drepturile 
de participare la beneficii. Publicăm astăzi alte râspunsuri primite la 
redacție, in cadrul anchetei „Scînteil”, la Intrebârile :

1. CARE ESTE STADIUL REALIZĂRII PLANULUI PE ACEST 
TRIMESTRU ?

2. CU CE PROBLEME SE CONFRUNTA COLECTIVUL IN 
ACEASTA PERIOADA ?

3. CUM ACȚIONAȚI PENTRU SOLUȚIONAREA LOR ?

Obiectivul principal — 
valorificarea posibilităților interne

Se așteaptă un sprijin mai prompt 
din partea furnizorilor

Iîn acest an, producția între
prinderii noastre a crescut 
simțitor fată de anul trecut. 

Practic, în trei trimestre, am reali
zat cu 404 000 mai multe lămpi 
electrice cu incandescentă declt in 
tot anul 1979. Creșteri însemnate 
s-au înregistrat si la celelalte sor
timente. Cu toate acestea, pe an
samblul celor trei trimestre, planul 
producției fizice nu a fost îndepli
nit integral. Puternic mobilizat! de 
îndemnul tovarășului Nlcolae 
Ceausescu adresat tuturor oameni
lor muncii de a face totul pentru 
Îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
acest trimestru la totl indicatorii 
și. in special, la producția fizică si 
la export. consiliul oamenilor 
muncii șl comitetul de partid din 
întreprinderea noastră au 'exami
nat cu răspundere și exigență 
problemele cu care ne confruntăm 
și, pe această bază, au luat mă
surile ce se impuneau pentru îm
bunătățirea aprovizionării tehnlco- 
matertale. pentru intrarea produc
ției pe un făgaș normal. Ca ur
mare. in luna octombrie si în pri
ma decadă din noiembrie a £&t 
realizată in mod constant produc
ția fizică planificată.

2 Cele mai multe greutăți le 
avem in asigurarea tuburilor 
de cuarț și. de fapt, din aceas

tă cauză nu am putut îndeplini în 
întregime planul pe trei trimestre. 
De asemenea, punerea la punct cu 
întirziere a unor tehnologii noi a 
constituit un obstacol suplimentar, 
pe care sinceri să fim ni l-am 
creat singuri; această întirziere a 
avut repercusiuni asupra desfășu
rării normale a procesului de pro
ducție.

La schela Bâicoi, o experiența care poate și ti f c*on11 u

Zilnic, zeci de tone de petrol în plus

3 După cum am arătat mal Îna
inte. am luat o serie de mă
suri pentru realizarea planu

lui In ultimul trimestru al anului 
și redresarea situației economico- 
financiare a Întreprinderii. Astfel, 
structura sortimentală a producției 
pe acest trimestru a fost stabilită 
în funcție de capacitățile de pro
ducție existente, de contractele în
cheiate cu beneficiarii interni și 
externi, de baza materială de care 
dispunem. Cu sprijinul întreprin
derii de comerț exterior ..Electro
num". am perfectat o colaborare cu 
o unitate din R.P. Bulgaria, care 
ne livrează tuburi de cuart în 
schimbul baloanelor de sticlă dură 
pe care le fabrică unitatea noas
tră. Concomitent colective de 
muncitori și cadre tehnice din în
treprindere au acționat stăruitor 
pentru rezolvarea unor probleme 
tehnologice, astfel că în prezent 
reușim să realizăm producții zil
nice sporite cu aceleași mijloace și 
instalații, tn acest context, am 

; creat posibilitatea asigurării unui 
dăcalăj corespunzător intre secțiile 
de progăiife a semifabricatelor și 
secția de asamblare, tn ansamblu, 
prin măsurile luate »-au asigurat 
condițiile necesare pentru Îndepli
nirea și chiar depășirea planului 
pe acest trimestru la producția fizi
că, astfel că vom putea recupera 
și o parte din restanțele acumu
late în celelalte trimestre ale anu
lui. In încheiere, aș vrea să pre
cizez că pină la sftrșitul anului 
vom livra la export pesta preve
deri produse în valoare de 2,6 mi
lioane lei-valută pe relația devize 
libere.

Aspect din secția montaj a întreprinderii „23 August" din Satu Mare
Foto : S, Cristian

Răspunde inginerul 
directorul întreprinderii' „23

ILa sflrșitul trimestrului III,, 
unitatea noastră avea o res-' 
tanță de producție în valoare 

de 26 milioane lei, care din păcate 
— și din motive independente de 
noi — în luna octombrie a mai cres
cut cu 18 milioane. Astfel că, pe 
10 luni, planul este nerealizat, res
tanța ridieîndu-se la 44 milioane lei.

2 Problema principală pentru
noi o constituie asigurarea 
aprovizionării cu robineți 

— atît cantitativ, cît și calita
tiv — necesari mașinilor de gă
tit cu gaze. Furnizorul — între
prinderea „IWetrom‘‘-Brașov — are 
la ora actuală o restanță de 137 000 
roblneți, adică exact necesarul pen
tru finalizarea unei producții in va
loare de 44 milioane lei. Această 
problemă a fost discutată și la nive
lul conducerilor Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterului Industriei Ușoare, dar de
ocamdată în mod practic rezultatele 
nu se văd. Se invocă de către „Me- 
trom" lipsa de capacitate, determi
nată, între altele, de faptul că o 
serie de strunguri speciale (din im
port) destinate fabricării robinețllor 
au un grad ridicat de uzură, deci au 
fost scoase din funcțiune spre a fi 
reparate. Totuși consider că ar tre
bui să se acționeze cu maximum de 
răspundere și operativitate pentru 
ca aceste strunguri să fie cit mai 
repede repuse în funcțiune. Nc con
fruntăm și cu unele greutăți gene- 
tate de neasigurarea butoanelor 
pentru mașinile de gătit (furnizor 
„Flamura roșie“-Sibiu). Dar aici ne 
bucurăm de înțelegerea, de spiritul 
tovărășesc de întrajutorare mani
festate față de întreprinderea noas
tră de către colectivul Întreprinderii 
„Viitorul" din Oradea, care, la cere
rea noastră, a Început să producă

Mihai CHERTES,
August" din Satu Mare :

și ne-a și furnizat cîteva mii de bu
toane,

3Avînd în vedere lipsa acută 
de robineți, am luat măsuri 
— in baza programului de re

cuperare pe trimestrul IV — pentru 
a acoperi capacitățile de producție 
rămase disponibile din producția de 
mașini cu gaze, cu alte produse ne
cesare fondului pieței, respectiv 
mașini pentru combustibil lichid 
(vom realiza 10 000 bucăți peste obli
gațiile contractuale), precum și ma
șini de gătit cu combustibil solid. 
La rîndul lor, mașinile cu Combus
tibil solid ridică însă dificultăți la 
aprovizionarea cu 159 tone cărămizi 
șamotă din partea întreprinderii 
„FA1MAR“-Baia Mare, care invocă, 
de asemenea, lipsa de capacitate. 
Ne exprimăm totuși încrederea că, 
măcar în decembrie, să ne livreze 
cantitatea snlicitată. O .altă măsură 
luată de noi consta în’ aceea că o 
parte din lucrătorii de la montaj au 
fost redistribuit! în alte sectoare, 
spre exemdu la turnătorie, unde se 
resimte în parte lipsa tortei de mun
că, Drept urmare, am reușit să, re
cuperăm restanțele la piesele de 
schimb pentru fondul pieței și am 
preluat comenzi suplimentare pentru 
întreprinderea „Unio“. Subliniez 
însă că prin aceste măsuri nu pu
tem soluționa dificultățile de bază 
— în special realizarea producției 
pe sortimente, a planului fizic, ma
șinile de gătit cu gaze fiind produ
sul nostru principal. De aceea, adre
săm din nou și pe această cale un 
insistent apel tovărășesc colectivului 
de la „Metrom"-Brașov, care, spriji
nit de forurile de resort, să ne asi
gure in cel mai scurt timp livrarea 
robineților necesari sau măcar a 
unei părți. \

SI DEPOZITATE CD MAXIMĂ GRIJĂ!
Corespondenții

„Scînteii" transmit:
Gospodarii vrednici string de zor 

cocenii, in timp ce alții 

ii... uită pe timp
Dintre resursele furajere existente 

pe cîmp acum, la jumătatea lunii no
iembrie, cea mai mare cantitate o re
prezintă cocenii de porumb. Sînt 
Încă sute de mii de hectare de co
ceni netăiați sau în glugi pe cîmp. 
Recoltarea, transportul și depozita
rea acestora este una din lucrările 
prioritare pentru completarea balan
ței furajelor, cît și pentru a face Ioc 
tractoarelor la executarea arăturilor 
de toamnă. Mentalitatea anacronică 
potrivit căreia „cocenii sînt produse 
secundare", răspîndită în rindul 
multor specialiști șf cadre de con
ducere din agricultură, concură la 
neglijarea acestei importante resurse 
furajere. în județul Buzău, de pil
dă, programul de depozitare a fu
rajelor grosiere a fost realizat in 
proporție de 82 la sută în întreprin
derile agricole de stat și de numai 
68 la sută îrr- cooperativele agricole. 
Proporția necorespunzătoare privind 
furajele strinse 
in cooperativele 
agricole ilustrea
ză atît atitudinea 
firească a unor 
gospodari vred
nici, care string 
pentru iarnă si 
depozitează cu 
grijă tot ceea ce 
produce cîmpul, 
cît și cazuri nu 
puține cind cocenii sînt considerați 
producție secundară, iar risipa e evi
dentă. Să le consemnăm.

„Stringem tot ce produce cîmpul, 
creăm rezerve de furaje" — ne spu
ne ing. Victor Sbarcea, șeful fermei 
de vaci a cooperativei agricole Po
goanele. Aici, după cantitățile mari 
de furaje depozitate s-ar putea 
spune că n-ar mai fi nevoie și de 
coceni. Da, există pentru iarnă o mie 
de tone de fin, trei mii tone paie 
și zece mii tone furaje suculente. 
„Preferăm să avem surplusuri, să 
mai vindem și altora — adăuga șeful 
fermei. Acum, deși vremea e nefa
vorabilă și condițiile de lucru sînt 
mai grele, cooperatorii din Pogoanele 
string și transportă de pe cîmp toate 
resturile vegetale, intre care și co
cenii de porumb.

Iată un exemplu bun de urmat ! 
Dar nu singurul. La cooperativa 
agricolă Padina, în complexul de în- 
grășare a șapte mii de taurine și în 
ferma de șase sute de vaci, cantită
țile de furaje însllozate în acest an 
depășesc treizeci de mii tone. în 
această perioadă continuă depozita
rea și însilozarea cocenilor. Cu ma
șinile de adunat și transportat co
ceni se fac baloți de dimensiuni 
mari, zilnic adueîndu-se la silozuri 
peste două sute tone de furaje. 
Pentru transportul cocenilor din 
cîmp, meșterii cooperativei agricole 
au confecționat trei furgoane pe roți 
de cauciuc — cu o capacitate de șase 
tone flecare. Și in cooperativele din 
comunele Rușețu. C. A. Rosetti și 
altele s-au confecționat sănii-platfor- 
me pe două sau patru roți ori sim
ple tirîșuri cu care se transportă cî
teva tone de coceni la o singură 
cursă.

In uneia unități agricole din jude
țul Buzău nu se acordă atenția cu
venită strîngerii și conservării coce-. 
nilor. La cooperativa agricolă Cili- 
bia, după recoltarea știuleților de po
rumb au rămas netăiați sau In glugi 
cocenii de pe mai mult de jumătate 
din suprafață. Cu ce vor fi hrănite 
cele aproape 500 taurine la îngrășat 
și 2 660 ovine, din moment ce defi
citul de fin și alte nutrețuri e de 
ordinul sutelor de tone 1 „Au prio
ritate alte lucrări" — spune tovarășul 
Anghel Cristache, vicepreședintele 
consiliului popular. îl lăsăm unde 
l-am găsit, la primărie, și mer

Anchetă 
în unități agricole 
din județul Buzău

gem să vedem depozitul de furaje. 
Lingă grajduri, silozul de coceni și 
tăiței de sfeclă arată ca o simplă 
grămadă turtită peste pămîntul gol. 
Alături, staționa un tractor pe șeni
le cu lamă de buldozer, numai bun 
să preseze cocenii amestecați cu 
tăitei. Operație pe cît de simplă, pe 
atît de necesară, întreruptă în mod 
nejustificat de mecanizatorul Vasile 
Mihai. De asemenea, cocenii se aduc 
cu țîrîita. „N-avem mijloace de 
transport. în lista priorităților, zoo
tehnia este pe locul șapte" — afirmă 
medicul-șef al consiliului agroin
dustrial Gălbinași, din care face 
parte și cooperativa Cilibia. Cum sînt 
însă utilizate cele existente ? Iată. 
La basculă se opresc tractoarele so
site din cîmp. Vine Ia cîntărit me
canizatorul Petra che Dodan cu tocă- 
tură de coceni : 850 kg neto. Cu un 
tractor de 65 cai putere ! Urmează 
alt mecanizator, Tudor Vînătoru, cu 

o încărcătură de 
1 050 kg coceni. 
Cam cît ar aduce 
o Căruță cu cai. 
Nu' am fi insistat 
asupra acestor as
pecte, dacă nu s-ar 
fi adunat decit 200 
tone de coceni — 
nici un sfert din 
cantitatea ce e- 
xistă ne cîmp.

Unii string cu furca, alții risipesc 
cu vagonul. Este ceea ce constatăm 
la cooperativa agricolă Gălbinași. 
unde cițiva cooperatori adună fir cu 
fir, cu furca și cu mina cocenii risi
piți. Dar la doi pași. într-o margine 
a depozitului de furaje, e un ve
ritabil colt al risipei. Pe pu
țin o sută de tone de tăitei de 
sfeclă au fost aruncate în grămezi, 
pe pămîntul gol. Pe deasupra s-au 
înnegrit, iar pe dedesubt s-au ames
tecat cu pămînt. „E risipă In canti
tăți vagonabile", spune cu năduf un 
cooperator. Risipă ale cărei propor
ții cresc.' Autocamionul 31-BZ-3900 
de la I.T.A. Buzău, condus de șofe
rul Marin Ștefan, basculează 9 tone 
de tăitei de sfeclă aburinzi, abia te
șiți din procesul de fabricație. Din 
mormanul de tăiței se scurge zeama 
pe terenul din jur, în loc să umec- 
teze cocenii.

Aspectele la care ne-am referit 
pun in lumină necesitatea interven
ției specialiștilor de la organele a- 
gricole, consiliile agroindustriale și 
din unități pentru strîngerea grabni
că a cocenilor și respectarea norme
lor de conservare a furajelor.

C. BORDEIANU

In numeroase cooperative agricole din județul Teleorman sint folosite mij
loacele mecanice la strîngerea și tocarea cocenilor in vederea însilozărh^

BRĂILA: In unele unități 
agricole din județul Brăila, rit
mul însilozării furajelor se men
ține încă sub posibilități. Pină în 
seara zilei de 12 noiembrie, pe 
ansamblul județului fuseseră ln- 
silozate doar 583 385 tone, adică 
69 la sută din plan. Iată care 
este situația în unitățile din con
siliul agroindustrial Romanu. In 
„cămările zootehniei" trebuia să 
se afle 65 000 tone furaje însilo- 
zate ; or. din această cantitate s-a 
realizat numai 55 la sută. Consi
liul amintit se situează în pre
zent între ultimele dintre cele 
17 consilii agroindustriale din ju
deț. Se putea realiza mai mult ? 
Evident că da ! O dovedesc re
zultatele cooperativei agricole 
Romanu, în care se lucrează cu 
toate forțele la strîngerea coce
nilor de porumb, a frunzelor șl 
coletelor de sfeclă, la transpor
tarea lor in silozurile amenajata 
in incintele sectoarelor zooteh
nice, La numai- cițiva kilometri, 
pe o solă a fermei Mărțăcești, 
aparțin ind cooperativei agricole 
Siliștea, de departe se vedea 
risipa. Aici. 54 de cooperatori 
strîngeau sfecla în grămezi și 
o decoletau. Dar coletele rămt- 
neau pe cîmp. Pină la 12 no
iembrie. cooperativa agricolă 
din Siliștea strînsese doar 
33 la sută din necesarul de fu
raje pentru animale. Cîmpul 
oferă încă mari resurse furaje
re pentru a se realiza si chiar 
depăși planul prevăzut in acest 
an. Ele trebuie strinse repede. 
(Corneliu Ifrim).

HARGHITA. Măsurile 
luate de comandamentul jude
țean pentru agricultură privind 
recoltarea și conservarea unor 
mari cantități de furaje s-au 
materializat cu rezultate bune în 
majoritatea fermelor zootehnice. 
Este cazul unităților agricole din 
Mugeni, Dănești, Dobeni. Luti- 
ța, Forțeni, Mujna, Sînsimion și 
altele, care și-au asigurat pină 
in prezent cantități de fînurl ce 
depășesc prevederile planului. 
Totuși. în ciuda marilor posibili
tăți și rezerve existente, balanța 
furajeră pe ansamblul județului 
Harghita este, în momentul de 
față, deficitară. Și acum, in 
cooperativele agricole din Ditrău, 
Remetea, Ciumani, Toplița și al
tele există depozitate pe cîmp, 
in mod provizoriu, in căpițe, can
tități de furaje între 500—1 000 
tone. De asemenea, în unele 
unități, chiar și acum, cînd re
coltarea sfeclei de zahăr și a 
porumbului se apropie de sfîr- 
șit, se mai află în cîmp canti
tăți mari de colete de sfeclă și 
coceni de porumb. (I. D. Kiss).

La schela de extracție Bălcoi, 
Una din cele mai vechi schele pe
troliere ale tării, timp de mai multe 
luni din acest an nu s-au produs 
Integral cantitățile de țiței prevă
zute. în luna octombrie, aici a avut 
loc insă un adevărat reviriment în 
privința realizării planului de pro
ducție. Discutăm cu ing. Nlcolae 
Furtună, directorul schelei.

— Concret, in ce constă această 
schimbare In bine 7
’ — De fapt, revirimentul a înce
put incâ din trimestrul III. Sarci
nile șl exigentele formulate de to
varășul Nlcolae Ceausescu la ple
nara lărgită a Consiliului National 
al Oamenilor Muncii a mobilizat 
puternic tortele «I capacitățile crea
toare ale colectivului nostru. Curba 
producției zilnice de petrol a urcat 
continuu — de la 660 tone tn iunie 
la 700 tone In septembrie și 720 tone 
tn octombrie. în această ultimă lună 
am depășit planul cu aproape 1 600 
tone țiței, extrăgind zilnic o canti
tate de 50 tone in plus. Petroliștii 
noștri au demonstrat convingător 
că nu-1 vorba de un declin al pro
ducției.

— Cum explicați aceste rezul
tate T

— La baza lor stau un șir de ac
țiuni precise, de măsuri concrete 
pe care le-am Întreprins pe ansam
blul schelei. Iată unele detalii : 
s-au efectuat retrageri șl adiționări 
la SO de sonde, ceea ce a adus un 
plus de 7 000 tone de țiței ; s-au 
aplicat o serie de metode pentru 
creșterea factorului final de recu
perare a țițeiului din zăcămint, în
deosebi injecțiile cu soluții alcali
ne și cu apă sărată : tot in acest 
scop s-au efectuat indeslrl de gaba
rit și dubluri de sonde In zone unde 
zăcămintele erau considerate ca 
epuizate : de asemenea, s-au Inten
sificat cercetările geologice pe 
structurile vechi, cercetări care 
înainte erau tntr-un fel neglijate. 
Fără a subaprecia măsurile de or
din tehnic și organizatoric, ceea ca 
st determinat In mod hotărttor in
trarea In ritm normal a producției 
a fost Încrederea colectivului in 
propriile forte. Oamenii noștri au 
pua serios umărul, nu au pregetat 

tn fața greutăților. Inteleglnd că 
nici un efort nu trebuie precupe
țit cînd în cauză sînt interese ma
jore ale economiei naționale.

Prezentă, la discuția noastră, lng. 
Cornelia Gavriliță, secretar ad
junct cu problemele organizatorice 
al comitetului de partid, a ținut să 
adauge :

— Rezultatele din ultima vreme 
șl mai ales din luna octombrie con
stituie un răspuns prompt ai co
muniștilor. al întregului nostru co
lectiv la îndemnurile mobilizatoa
re ale secretarului general al parti
dului de a spori producția de pe
trol a țării. Cunoaștem cit de acu
tă este nevoia de petrol a econo
miei naționale. Știm, de asemenea, 
ce implicații are asupra dezvoltării 
noastre creșterea vertiginoasă a 
preturilor determinată de agrava
rea crizei energiei și. îndeosebi, a 
petrolului pe plan mondial. Practic, 
prin creșterea extracției de (Hei, 
noi, -petroliștii, ne aducem In mod 
direct contribuția la dezvoltarea 
bazei de materii prime a tării, la 
reducerea Importurilor. De aceea, 
prin toate acțiunile politico-educa
tive pe care le întreprind organi
zațiile de partid din schela noastră 
urmărim întărirea răspunderii in 
muncă a fiecăruia șl a tuturor, să
direa in conștiințe a ideii că a spo
ri producția de petrol Înseamnă 
astăzi, mai presus de orice, o înal
tă datorie patriotică.

La locurile de muncă de la 
sonde șl în sectoarele schelei, stăm 
de vorbă cu cadre tehnico șl mun
citori care s-au remarcat prin rea
lizări deosebita in luna octombrie.

— Noi. cel ce lucrăm la Inter
venție. sîntem considerați drept un 
fel de „medici" ai sondelor — ne 
spune Constantin Preda, sondor 
șef de echipă In sectorul Țintea. 
De priceperea cu care punem 
„diagnosticul" atunci clnd apar de
fecțiuni la sonde șl, totodată, de 
promptitudinea cu care acționăm 
pentru a le Înlătura depinde redu
cerea timpilor de intervenție și 
reparații. Și orice oră elștigată în
seamnă petrol. Uite, chiar acum 
am terminat lucrările Ia sonda nr. 
265. Am repus-o in producție cu 

citeva ore mal repede, ceea ce în
seamnă un plus de 6 tone de petrol. 
Petrol de care acum are atîta ne
voie țara. Lucrăm în acord global 
și. dacă lucrăm mai repede și mai 
bine, asta e in folosul economiei 
naționale, cit șl al nostru. In oc
tombrie. oamenii din echipa pe 
care o conduc au ciștigat cu 200— 
300 lei mai mult decit in septem
brie. Cum s-ar spune, după muncă 
șl răsplată. O regulă dreaptă, pe 
care o cunosc bine toți muncitorii 
noștri.

Din discuție am reținut că In ac
tivitatea de zi cu zi a petroliștilor 
se gfirmă puternic spiritul colectiv 
ds muncă. Oricînd este nevoie, pen
tru a scurta durata operațiilor de 
intervenție șl reparații, pun umărul 
Și maiștrii, și șefii de schimb. La 
un moment dat «-a ivit cerința de a 
combate viiturile de nisip la două 
sonde. „Crezi că poți termina intr-o 
Zi lucrările la amîndouă sondele ?“ 
— l-a întrebat directorul schelei pe 
Dumitru Crăciun, șef de atelier de 
schimb la intervenții. După citeva 
minute de gindlre, acesta a răspuns : 
„Să încercăm, am oameni bunl...“. 
Și pină seara, împreună cu sondorii 
din echipele de Intervenție, lucrind 
atit el cit și maistrul principal Du
mitru Cosmlneanu, direct pe troliu, 
au terminat lucrările la ambele 
sonde.

Am considerat firesc să redăm 
acest episod pentru că rezultatele 
din ultima vreme ale colectivului 
schelei sînt clădite pe muncă te
nace, bine organizată, pe răspundere 
și abnegație. Așa se explică, de fapt, 
că in luna octombrie toate brigăzile 
de sondori din schelă și-au depășit 
sarcinile <le plan. Dintre acestea se 
detașează în mod deosebit echipele 
conduse de sondoril-șefi Stoica Re
fec, Ștefan Gogan, Gheorghe Bra
șov, Ion F. Nlcolae, Mircea Chlvu, 
Constantin Stan, Ion Mlcșulescu. O 
mențiune aparte merită maiștrii 
Constantin Pirvulescu, Toma Hepa- 
ru, Vaslle Rușină, Constantin Tava- 
tu, Dumitru Cosmlneanu șl alții.

— Sîntem, dealtfel, stimulați să 
sporim producția de petrol — ne 
apune lng. Gheorghe Lazăr, șeful 
sectorului de extracție Țintea. Mă

surile hotărîte de conducerea parti
dului ca fiecare colectiv care iși în
deplinește planul în ultimul trimes
tru să primească — chiar dacă a în
registrat anumite minusuri de pro
ducție în perioada precedentă din 
acest an — toate drepturile de par
ticipare la beneficii, ne-au mobilizat 
și mai mult in muncă. Sîntem eu 
toții hotârîți ca in acest ultim tri
mestru din an și din cincinal să ne 
depășim cît mai mult pianul la ex
tracția de țiței.

Ceea ce au obținut petroliștii din 
Bâicoi in octombrie constituie, fără 
îndoială, un început bun. care tre
buie consolidat. Dealtminteri, în 
prima decadă din noiembrie ei au 
sporit la 60 de tone producția de 
țiței extrasă zilnic peste plan. Ce 
șl-a propus să realizeze colectivul 
schelei în ultimele două luni ale 
anului ? „Sîntem siguri că atît in 
noiembrie, cit și in decembrie vom 
depăși cu mult realizările din oc
tombrie — ne-a spus directorul 
schelei. Pe ansamblul trimestrului 
IV, depășirea va fi de cel puțin 
5 800 tone țiței. Cum anume? Per- 
severînd în aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorlce care și-au 
dovedit eficiența și a altora su
plimentare. mobillzind și mai pu
ternic întregul nostru colectiv cu 
tot ce are el mai bun ca putere 
de muncă, pricepere și spirit de 
inițiativă. Ca și pină acum, în 
fruntea bătăliei pentru a da țării 
cît mal mult petrol se vor afla cel 
peste 700 de comuniști din schela 
noastră. Ne-am propus, dealtfel, ca 
spre sflrșitul acestui an să atin
gem o producție zilnică de 745 
tone, creind astfel o bază bună de 
trecere la realizarea planului pe 
anul 1981".

Am plecat din mijlocul petroliș
tilor din schela Bălcoi cu convin
gerea că ei sint angajați cu toată 
seriozitatea în efortul de a ampli
fica rezultatele din ultima vreme, 
fiind animați de hotărîrea și am
biția de a scoate din adîncurl can
tități sporite de petrol.

Mircea ANGELESCU 
Constantin CAPRARU

Pe orice vreme, mecanizatorii sînt 
la datorie din zori pină în noapte

Unitățile agricole din județul Il
fov și-au propus să realizeze pină 
la sflrșitul acestei luni întreaga su
prafață de ogoare. E o sarcină deo
sebit de grea dacă avem în vedere 
volumfil mare de lucrări, burnița Și 
ploaia care cad alternativ aproape 
zilnic, Pină la 13 noiembrie au fost 
făcute arături adinei pe 66 965 hec
tare din cele 330 000 hectare pre
văzute în plan. Ritmul lucrărilor 
s-a intensificat dacă avem în vede
re că la 6 noiembrie, cînd direcția 
agricolă a făcut programul de lucru, 
mai erau de arat 302 100 hectare. în 
plus, se aflau în cîmp mari canti
tăți de porumb, sfeclă și alte pro
duse care trebuiau transportate — 
lucrare ce nu suferea amînare. 
Cum se acționează ?

— Datorită faptului că drumu
rile din cîmp au devenit impracti
cabile ca urmare a ninsorii și ploi
lor, am fost nevoiți să înlocuim o 
mare parte a parcului de autoca
mioane cu remorci, fapt care, în pri
mele zile, a diminuat viteza zilnică 
prevăzută la arat de 12 500 hectare, 
ne-a spus ing. Gheorghe Nlțu. direc
tor general al direcției agricole. Dar 
pe măsură ce scad grămezile de po
rumb din Cîmp, tractoarele sînt re
partizate la arături- Rezultatele spo
ririi numărului de tractoare în braz
dă arată clar creșterea zi de zi a 
suprafețelor arate, in ciuda timpului 
nefavorabil : la 7 noiembrie — 4 844 
hectare. Iar Ia 13 noiembrie 9 500 
hectare. Posibilități de creștere și 
mai mare a vitezei vor fl în ur
mătoarele 3—4 zile după încheierea 
transportului porumbului, cînd vor 
putea intra în brazdă încă 1 000 de 
tractoare.

Ne-am oprit mal fntîi în consiliul 
agroindustrial Frățești, unde la 10 
noiembrie mai erau de arat 6 500 
hectare. De la bun început se re
marcă buna organizare a muncii. 
Cele 170 da tractoare sint reparti- 

<______________________________  

zate pe trei formații mari și con
duse de inginerii-șefi din cooperati
vele agricole. Prima formație, de 51 
de tractoare, are de arat 3 437 hec
tare la C.A.P. Daia, Plopșoru și la 
fermele 9 și 10 ale I.A.S. Giurgiu și 
este condusă de ing. Anton Stoian. 
Intrăm la una din fermele C.A.P. 
Plopșoru. „încercăm zilnic solele 
unde se poate lucra, ne spune ing. 
Gheorghe Cruceru, directorul S.M.A. 
Alegem terenurile mai scurse, cu 
expunere mai mare la vînt. Faptul 
că tractoarele înaintează greu, câ

ÎN ILFOV, LA ARAT 
SE LUCREAZĂ GREU, 

DAR BINE

C.A.P. Braniștea au reinceput lu
crul. La un capăt al solei. Gh. Rai
ta. inginerul-șef al cooperativei, la 
celălalt, Ion Anculescu, șeful sec
ției de mecanizare, controlau adin- 
cimea de lucru. Rigla arată clar 
30 cm. Se înaintează încet, cu viteza 
a doua, dar cu efort susținut, de la 
7 dimineața pină se întunecă. La 
sfîrșitul zilei de lucru formația de 
14 tractoare a realizat 42 de hectare. 
Faptul că întreaga cantitate de po
rumb a fost scoasă din cîmp a per
mis repartizarea unui număr spo
rit de tractoare la arături. Așa că, 
în momentul de față, în această 
cooperativă s-a arat mal mult de 
jumătate din suprafața prevăzută. 
Nu trebuie scăpat din vedere că 
realizarea vitezei de lucru stabi
lite se datorește în primul rtnd 
muncii neobosite a tractoriștilor 
Victor Bogdan, Petre Cristea și a al
tora care, pină la ora 4 după-amia- 
zâ, araseră fiecare cite 2,5 hectare. 
„Zorim ca pînă seara să ne reali
zăm norma și chiar să facem și ceva 
pe deasupra, ne-au spus ei. Trebuie 
să executăm lucrări de calitate. De 
pe aceste terenuri arate anul tre
cut din toamnă, cooperativa noastră 
a realizat în acest an peste 7 500 kg 
porumb boabe la hectar".

Deși se inserase, cei 16 mecaniza
tori care arau la C.A.P. Gostinu se 
aflau incă în brazdă. „Am terminat 
de transportat tot porumbul din 
cimp. Acum ne concentrăm forțele 
la arături, ne-a spus ing. Teodor 
Dosa. delegat din partea comitetu
lui județean de partid. Petre Gon- 
țea, șeful secției de mecanizare, toc
mai socotea ce s-a realizat în ziua 
respectivă. Rezultatul e bun. Mai 
trebuiau citeva hectare ca să lasă o 
medie de trei hectare pe zi pentru 
fiecare tractor.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scintell"
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
9 9 r

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN NORVEGIA
9 9 *

Moment din timpul vizitei la Palatul Regal

Toastul regelui 
Olav al V-lea

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

faptul Că acum trei ani țara noas
tră a deschis o ambasadă perma
nentă in tara dumneavoastră.

Comerțul nostru bilateral pre
zintă fluctuații, dar ni se pare , că 
acum am descoperit sectoare noi 
pentru o colaborare economică 
și industrială de folos reciproc, 
îndeosebi în industria- construc
țiilor navale și în domeniul ..Off
shore". De aceea, mă bucu
ră faptul că veți avea ocazia 
să vizitați institute și unități eco
nomice legate de aceste ramuri in
dustriale. în cursul vizitei dumnea
voastră ' aici; în țară. Mîine veți 
vizita „Det nbrske veri tas", un 
institut renumit pentru cercetarea 
sa înaintată în aceste domenii, și 
ultima parte a vizitei dumneavoas
tră in Norvegia va avea loc Ia Sta
vanger, baza principală a activită
ților din platoul continental , din 
Marea Nordului. Veți întilni și re
prezentanți ai vieții economice nor
vegiene. Această întîlnire va fi 
aranjată de Consiliul norvegian de 
export- Sperăm- că aceste întîlniri 
vor prezenta interes pentru dum

Omagiul șefilor misiunilor diplomatice 
acreditați în Norvegia

Președintele Republicii Socialis
te Romania, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, joi după- 
amiază, la Palatul Regal din Oslo, pe 
șefii misiunilor diplomatice acreditați 
in Norvegia, impreună cu soțiile, care 
au prezentat un călduros omagiu 
solilor poporului roman.

La primire a fost de față tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe. ■.

Au asistat ambasadorul României 
la Oslo și ambasadorul Norvegiei la 
București. 

neavoastră și delegația dumnea
voastră.

Relațiile între cele două țări ale 
noastre ș-au dezvoltat și în alte 
domenii, în afara celui al comerțu
lui și industriei. Colaborăm în do
meniul cultural, în domeniul știin
țific și al învățămîntului, in ca
drul acordului cultural.

Un factor pozitiv în relațiile 
noastre bilaterale îl constituie și 
numărul crescînd de turiști nor
vegieni, care vin in țara dumnea
voastră fie pentru -tratament me
dical, fie pentru a se bucura de 
clima bună și de plajele frumoase.

Sînt convins, domnule președinte, 
și doamnă Ceaușescu, că vizita 
dumneavoastră va. întări legăturile 
și prietenia între cele două țări 
ale noastre și sper că vizita in 
Norvegia vă va face plăcere și că 
veți duce acasă amintiri plăcute 
din țara mea.

Cu aceasta doresc să toastez în 
sănătatea Excelenței Voastre, 
domnule președinte al Republicii 
Socialiste România și doamna 
Ceaușescu, pentru România și po
porul român 1

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășă Elena Ceaușescu au ciocnit 
o cupă de șampanie cu șefii misiuni
lor diplomatice, intreținindu-se cor
dial cu ei.

Cu acest prilej, au fost evocate 
bunele relații existente intre Româ
nia și țările care au reprezentanțe 
diplomatice la Oslo, unele probleme 
ale vieții internaționale și. in acest 
context, politica României consacrată 
destinderii, înțelegerii și cooperării 
intre popoare.

(Urmare din pag. I)
noastre la cauza destinderii și păcii 
în Europa și în lume.

Deși România și Norvegia sînt 
țări cu orînduiri sociăle diferite și 
fac parte din pacte militare dife-- 
rite, ele au multe interese comune 
— în primul rind de a trăi și a se 
dezvolta în condiții de pace' și 
securitate. Ele sînt deopotrivă in
teresate să conlucreze activ, îm
preună cu celelalte națiuni, pentru 
ca Europa să devină un continent 
al păcii și colaborării, in care fie
care popor să aibă găranția că se 
va putea dezvolta liber, la adă
post de orice agresiune sau ames
tec din afară. în acest context este 
îndreptățită și firească preocupa
rea țărilor noastre de a contribui 
ca reuniunea de la Madrid — 
ale cărei lucrăYi au început în 
aceste zile — să se desfășoare cu 
bune’ rezultate, să răspundă aș
teptărilor popoarelor. Noi dorim 
ca această reuniune să impulsio
neze eforturile pentru dezvoltarea 
largă și neîngrădită a colaborării 
pe continent și. în mod deosebit, 
să convină asupra organizării unei 
conferințe consacrate dezangajării 
militare și dezarmării în Europa. 
Avînd în vedere uriașa concentrare 
de trupe militare și armamente, cla
sice și atomice, existentă în Europa, 
toate popoarele europene sînt vital 
interesate în înfăptuirea unor mă
suri practice de dezangajare mili
tară și dezarmare și. în primul rind. 
în oprirea amplasării și dezvoltării 
de noi rachete, care nu fac decît 
să mărească pericolul unui război 
nuclear, să sporească gradul de 
insecuritate al tuturor națiunilor de 
pe continent., fie că se află la Nord 
sau la Sud, la Est sau lâ Vest. Sa
lutăm înțelegerea dintre Uniunea 
Sovietică și S.U.A. de a începe tra
tative în acest domeniu — .și spe
răm că se va ajunge la 'măsuri 
practice de oprire a amplasării șl 
dezvoltării noilor rachete pe con
tinent.

în împrejurările actuale, cind în 
viața internațională s-au acumulat 
probleme deosebit de grave și com
plexe care pun tot mai mult în pe
ricol politica de destindere, colabo
rare și pace, este un imperativ ma

jor să se acționeze în modul cel mal 
ferm, de către toate statele și po
poarele, pentru reglementarea nu
mai pe cale pașnică, prin tratative, 
a conflictelor și neînțelegerilor din
tre. state. în acest context acordăm 
o mare importanță și dorim să se 
ajungă cît mai curînd la încetarea 
confruntării militare dintre Iran și 
Irak și la. începerea tratativelor 
pentru soluționarea pașnică a pro
blemelor în spiritul înțelegerii și 
respectulpi reciproc. Ia o reglemen
tare globală, prin tratative, a con
flictului din Orientul Mijlociu, pre
cum și la rezolvarea pe această 
cale a celorlalte probleme litigioase 
existente în diferite regiuni ale lu
mii. Trebuie să se facă totul pentru 
a se renunța la forță și la amenin
țarea cu forța, pentru . dezarmare 
generală și, în primul find, pentru 
dezarmare nucleară, pentru lichi
darea subdezvoltării și înfăptuirea 
unei noi ordini economice, pentru 
democratizarea relațiilor internațio
nale și creșterea rolului O.N.U. în 
soluționarea, cu participarea tutu
ror țărilor — fie ele mari, mijlocii 
sau mici — ,a problemelor care 
confruntă astajsi omenirea. Româ
nia este hotărîtă să-și . aducă în
treaga contribuție la realizarea. ă- 
cestor arzătoare deziderate —- și 
este convinsă că, în aceste eforturi, 
se va întîlni și va conlucra tot mai 
strîns cu Norvegia, cu toate na
țiunile care iubesc pacea, progresul 
și independenta națională — și care 
doresc ca în Europa și în lume să 
se instaureze trainic colaborarea și 
destinderea, dreptul popoarelor la 
existență liberă și independentă, la 
securitate și pace.

Cu această convingere și încredin
țat că vizita, pe care, o facem în 
țara dumneavoastră se va înscrie, 
prin rezultatele sale, ca un moment 
de seamă în dezvoltarea prieteniei 
și conlucrării româno-norvegiene, 
vă invit , să toastăm :

în sănătatea Maiestății Voastre, 
a Altețelor Lor regale, pentru-Nor
vegia și poporul norvegian, pentru 
prietenia și colaborarea dintre ță
rile și popoarele noastre, pentru 
pace în întreaga lume!

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor!

„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU, 0 PERSONALITATE DE PRIM PLAN A VIEȚII INTERNAȚIONALE”
Imagini de Io sosirea pe aeroportul Fornebu — Oslo

Sosirea la Oslo
OSLO 13 (Agerpres). — Presa nor

vegiană . acordă spații ample vizitei 
de stat pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o efectuează 
in Norvegia.

Cotidianul „AFTENPOSTEN- a in
serat. pe o pagină întreagă, interviul 
acordat de președintele Nicolae 
Ceaușescu trimisului său special la 
București însoțit de un portret al șe
fului statului român, interviul este 
precedat de un comentariu in care se 
subliniază, intre altele, că „președin
tele României, Nicolae Ceaușescu 
— care își începe, joi, vizita de stat 
In Norvegia — este cunoscut atit pen
tru politica sa externă independentă, 
cit și pentru calitățile sale de condu
cător incontestabil al țării". „Inde
pendența națională, care apare ca 
un fir roșu in declarațiile președinte
lui Ceaușescu, reprezintă crezul său 
politic fundamental- — scrie „Aften
posten".

Oficiosul guvernamental „ARBE7- 
DERBLADET" dedicft României o pa
gină întreagă, cuprinzind articole in
solite de fotografii, in care sint evi
dențiate rezultatele deosebite obținu
te de țara noastră pe tărim econo
mic, precum și ritmurile înalte de 

dezvoltare prevăzute pentru cincina
lul următor.

Același cotidian a publicat un re
portaj de o pagină, insoțit, de ase
menea, de fotografii. Autorul, Erik 
Sagflaat, care a vizitat, recent. Româ
nia. se referă ’a introducerea noului 
mecanism economico-tinanciar, ară- 

Ample comentarii și relatări 
ale presei și radioteleviziunii norvegiene

tind că, în întreaga țară, „ca urmare 
a unei creșteri indiscutabile a nive
lului de trai și a mindriei de a dez
volta economia intr-un ritm atit de 
înalt, s-a creat o atmosferă de en
tuziasm in m ancă-,

Referindu-se la personalitatea și ro
lul tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
viața social-politică a României, au
torul arată : „'Dragostea față de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, consti
tuie, practic, un liant la nivel națio
nal. Ceaușescu este omul care a reu
șit să asigure independența țării, in

dependență de care vorbesc toți ro
mânii cu care am venit in contact și 
cu care se mindresc toți".

La rindul său, cotidianul „NAȚIO- 
NEN“ inserează un amplu articol, in
soțit de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se fac aprecieri 
elogioase la adresa politicii externe a

României, ilustrindu-se prin exemple 
concrete rolul președintelui țării 
noastre in elaborarea și promovarea 
acestei politici. „Politica independen
tă a României a făcut din președintele 
Ceaușescu o personalitate de prim 
plan in viața Internațională- — subli
niază ziarul „NY TID“, care publică, 
pe o jumătate de pagină, un articol 
consacrat țării noastre. în acest con
text, se amintește propunerea pre
zentată de președintele Nicolae 
Ceaușescu privind desființarea para
lelă a alianțelor militare din Europa 
— Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. 

„Ceaușescu vede clar pericolele ce 
decurg din confruntarea dintre cele 
două alianțe militare" — subliniază 
„Ny Tid“. O atenție specială este 
acordată, in articol, reducerii de către 
țara noastră a bugetului militar, meii- 
ționîndu-se că fondurile astfel econo
misite sint utilizate pentru creșterea 
nivelului de trai al poporului.

Un program dedicat României, re
alizat de o echipă care ne-a vizitat 
recent țara, a fost difuzat de -televi
ziunea norvegiană.

★
Zilele premergătoare vizitei au pri

lejuit, la Oslo, un șir de manifestări 
dedicate țării noastre.

Astfel, s-au deschis „Zilele filmului 
românesc" — manifestare culturală 
ce va prilejui publicului norvegian in- 
tilnirea cu realizări recente ale artei 
cinematografice din țara noastră : 
„Vlad Țepeș". „Cursa", „La porțile 
albastre ale orașului", „între oglinzi 
paralele", „Proba de microfon", pre
cum și o serie de filme documentare 
și de animație.

La sediul Institutului norvegian de 
relații internaționale a fost prezentată 
comunicarea „Inițiativele și măsurile 
întreprinse de România pe linia edi
ficării securității și extinderii coope
rării în Europa".

(Urmare din pag. I) Astfel salută orașul milenar Oslo 
pe inalții oaspeți români. Documen
tele îi consemnează nașterea in anul 
1043, cind fondatorul său. Harald 
Haardraade. a construit aici, la ex
tremitatea nordică a unui lung fiord, 
între coline împădurite, un fort mi
litar. Centrul administrativ, economic 
și cultural al Norvegiei lasă asupra 
vizitatorului o impresie deosebită. 
Capitala șe va numi un timp Christia
nia. pină în 1924 cind se va reveni la 
vechea denumire — aceea de azi. în 
1811 are joc deschiderea primei uni
versități. în 1814. la 17 mai. se adoptă 
Constituția, dată ce va deveni Zi na
țională.

Coloana oficială de mașini pătrun
de pe artera principală a capitalei — 
Karl Johans Gate — străjuită, la est, 
de Palatul Regal, construit la mij- 
locul secolului trecut, iar la vest — 
de clădirea Stortingului (parlamen
tul țării). înălțată la mijlocul veacu
lui trecut. Zona centrală este domi
nată de edificiul-turn al hotelului 
Scandinavia, care, de la ultimul său 
nivel, oferă o priveliște magnifică a

supra fiordului, dominat de clădirea 
masivă a Primăriei, decorată de cei 
mai valoroși artiști plastici norve
gieni, asupra Peninsulei Bygdin. ce 
găzduiește numeroase muzee conți- 
nind valori inestimabile.

în fata Palatului Regal, unde se 
află reședința oficială a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în zilele vizitei in 
Norvegia, grupuri de cetățeni asistă 
cu deosebit interes și simpatie la 
sosirea șefului statului român.

Sint elocvente mărturii ale inte
resului cu care este așteptată vizita 
președintelui României in Norvegia.

O companie de onoare, in unifor
mă de paradă, flanchează trecerea 
spre portalul principal al palatului. 
Se aud acordurile unui marș, in timp 
ce peste oraș răsună salvele de tun 
care anunță sosirea șefului statului 
român.

La Palatul Regal, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut intr-o at
mosferă marcată de stimă reciprocă 
cu Maiestatea Sa regele Olav al 
V-lea. și, după tradiție, s-au foto
grafiat impreună.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu primește raportul gărzii 
de onoare aliniate pe aeroport. Sînt 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Norvegiei.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Olav al V-lea trec in revistă 
garda de onoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Olav al V-lea iau loc in
tr-o mașină escortată de motocicliști, 
indreptindu-se spre reședința oficială.

In apropierea Palatului Regal, de-a 
lungul străzilor principale, flutură 
drapelul românesc și cel norvegian. 
Numeroși cetățeni ai capitalei salută 
cordial pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Este expresia sentimente
lor cu care poporul norvegian pri
vește acest eveniment politic, menit 
să deschidă noi posibilități conlucră
rii dintre cele două țări. care, deși 
situate geografic la puncte diferite 
ale Europei, avînd orinduiri sociale 
diferite, sînt animate de idealuri co
mune de pace și colaborare.
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pasiune
Un școlar din Popești-ll- 

fov ne prezintă „cu multă ad
mirație" citeva din realizările... 
horticole ale unuia din profeso
rii săi, Eftimie Dumitru. „Dar 
dlnsul — ne scrie el — nu se 
îngrijește numai de grădina lui, 
care este o adevărată minunăție, 
ci ii ajută ți pe ceilalți oameni, 
cărora le altoiește pomii. Vă- 
zindu-mă și pe mine, Marinică, 
îndrăgostit de pomi și flori, 
dinsul a venit la noi acasă și 
mi-a altoit un portocal. Vreau ca 
portocalul meu să ajungă și să în
treacă lămîiul unchiului și tizu
lui meu Marin Tudose. Dar mai 
am o dorință, ca peste trei ani, 
cind o să culeg primele portoca
le, sd le dau tuturor colegilor si 
le guste, ca sd îndrăgească ți ei 
pomii și să vă trimit și la ziar 
una, dacă nu vă supărați".

Nu ne supărăm. Așteptăm.

Așa da!
Am avut prilejul sd Intilnim 

pe traseul „31 R" un conducător 
auto — Sandu Minetos, nr. ma
tricol 893 — in citeva secvențe 
de comportare de-ți era mai 
mare dragul. In afară de faptul 
ci pilota mașina cu mare aten
ție, el anunța la microfon stați
ile de pe traseu, poftea politicos 
lumea la coborire ți urmărea 
graficul, pentru a se încadra in 
el... la secundă. Find ți ținuta 
vestimentară — in cămașă albi 
si cu cravatd — a fost remarcată 
in mod plăcut de călători, 
care-și făceau semne din priviri. 
Nu le venea sd creadă ochilor 
că pe liniile l.T.B. există ți ase
menea lucrători.

Și, la o adică, am întreba: 
de ce n-ar exista ?
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„Dacă te-nsuraî 
cu cine-mi 
plăcea mie..."

Bine-a tis cine-a zis ci se mai 
întllnește — ce-i drept, tot mai 
rar — ți cite-o „soacră... acră". 
Firește, față de noră-sa. Dar ca 
să te porți chiar mai rău decit 
o astfel de soacră cu propriul 
tău fecior, asta a întrecut orice 
închipuire chiar ți pentru cei 
din Panici-Suceava. Consăteanca 
lor, P. B., este „certată la cuțite" 
cu feciorul său pentru cd s-a 
însurat cu altă fată decît aceea 
pe care o dorea ea. „Și ce dacă 
nu fi-a plăcut ce mi-a plăcut 
mie ? Cum ai îndrăznit să-mi 
calci cuvîntul ? Lasă c-am să-fi 
fiu mai rea ca o soacră, de-o să 
mă pomenești..."

Așa l-a amenințat mama pe 
feciorul sdu ți face tot ce poate 
pentru a provoca tot felul de 
certuri, scandaluri, bdtdi. $i 
chiar cd a ajuns de pomină.
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Nu tot ce mesteci 
se mănincă
fntimplarea a făcut ca două 

zile la rînd, ia masa de prinz, 
Gheorghe Vacariuc, lăcătuș la 
Întreprinderea de utilaj petro
lier din Tîrgoviște, să intimpine 
mari dificultăți la efectuarea 
obișnuitei operații de tăiere a 
piinii. Prima dată, cuțitul i s-a 
oprit intr-o... pietricică, iar a 
doua oară, intr-o... sirmă lungă 
de vreo 10 centimetri. Nu s-arfi 
mirat deloc dacă descoperea ți 
niscaiva ciment, pentru că nu
mai asta mat lipsea din tehnolo
gia... betonului armat. Dar, sur
priză! Colegul său de muncă, 
David Colfuneac, a găsit intr-o 
franzelă un... muc de țigară.

Cei doi muncitori ne-au rugat 
să le transmitem brutarilor res
pectivi invitația de a face cu ei 
un schimb de experiență, sd 
vadă și ei cum se., 
pline !

„Fotbal-box"?
Cind și-au văzut promovată în 

campionatul județean echipa de 
fotbal din Ruschița, „microbiș
tii" locali au sărit in sus de 
bucurie. Dar, pe măsură ce cam
pionatul se derulează, cei din 
Ruschița nu se dovedesc la înăl
țimea „săriturii" de bucurie a 
microbiștilor. In ultima partidă 
susținută pe teren propriu, rus- 
chițenii au pierdut meciul 
cu echipa din Herculane. La 
sfirșit, supărați foc pe arbitrul 
întilnirii, care condusese absolut 
corect ți imparțial, jucăto
rii s-au repeztt asupra ca
valerului fluierului ți l-au făcut 
K.O. Mai mult: in „ajutorul" 
nevricoșilor a sărit șt unul din 
oamenii clubului, tocmai cel care 
ar fi trebuit să oprească la timp 
actul huliganic.

„la semințe.."
Ieri (ca și în alte zile), la una 

din intrările din stingă ale Casei 
Scinteii, o femeie brunetă, tinără 
și plesnind de sănătate, ținea in 
brațe un săculeț plin cu semințe 
de floarea-soarelui, și striga — 
ba cu voce stridentă, ba mai scă
zută — „Ia semințe!... Ia se
mințe !...“ Lucrători din această 
parte a clădirii intrau ți ieșeau. 
Mulți dădeau 1 leu și in palmă 
li se răsturna o ceșcuță in care 
nu încap mai mult de 25—30 se
mințe. Astfel comercializat, 
prețul unui kilogram de floarea- 
soarelui se ridică la sume incre
dibile. Frumoasă valorificare t 
Ntmeni, însă, nu se întreba — 
și nu a întrebat-o nici pe „vin- 
zătoare" !, care numai a agricul
toare nu arăta, — de unde pro
venea acest produs de mare preț 
al agriculturii 7 Pentru că oricită 
fantezie ai fi avut, ar fi fost 
greu sd o imaginezi luerind in 
lanurile vreunei cooperative 
agricole de producție sau ale 
unui I.A.S. ? ! Și cind te gin- 
dești că se întîlnesc, pe străzile 
Capitalei, sute de 
vînzători-paraziți ai 
muncii altora.

Să fie de nestlrpit 2
Rubricâ realizată 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scinteii

sd 
mănincă o

asemenea 
produselor

de
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analizate și siiliiliiinatc in concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, in spiritul grijii față de om

Cind spiritul toleranței 

estompează^
Nu de mult a avut loc o plenară 

comună a comitetului comunal de 
partid și a comitetului de partid de 
la C.A.P. Turceni, județul Gorj. La 
ordinea de zi, un singur punct : 
analizarea abaterilor comise de 
Alexandru Nălucă, vicepreședinte și 
secretarul comitetului de partid al 
C.A.P. din localitate, despre care 
cooperatoarea Maria I. Bărăgan 
scrisese secretarului general al 
partidului. în cadrul plenarei, 
aproape toți cei 11 tovarăși care au 
luat cuvîntul au pus o seamă de 
Întrebări : De ce nu a acționat co
mitetul de partid pentru curmarea 
abuzurilor comise ? De ce a propus 
ți a susținut alegerea lui Al. Nălucă 
♦n funcția de vicepreședinte al 
C.A.P. la adunarea de unificare a 
C.A.P. Gîrlov cu C.A.P. Turceni, 
care a avut loc in februarie a.c. 7 
De ce s-a susținut alegerea sa in 
funcția de secretar al comitetului 
de partid din C.A.P. 7

întrebări care au Îndemnat ți 
Îndeamnă la analiză, cu atlt mal 
mult cu cit este vorba de asemenea 
probleme esențiale ale muncii de 
partid ca respectarea criteriilor de 
promovare a cadrelor in munci de 
conducere, urmărirea modulul cum 
se comportă, criticarea ți tragerea 
la răspundere cind se constată În
călcări ale legalității, ale normelor 
muncii de partid. Pentru că, după 
cum rezultă din referatul de cer
cetare al unui colectiv de activiști 
de partid de la C.C. al P.C.R. și de 
la comitetul Județean de partid, care, 
la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a cercetat amănunțit, 
la fața locului, afirmațiile din scri
soarea la care ne-am referit. Al. 
Nălucă nu îndeplinește de azi. de 
ieri funcții de conducere în co
mună. Or, in acest timp el a comis 
diferite abuzuri, s-a abătut de ia 
principiul muncii și conducerii co
lective, a încălcat prevederile sta
tutului C.A.P. și atribuțiile consi
liului de conducere al C.A.P. etc. 
Multe dintre abaterile sale erau 
cunoscute, dar nu s-a luat nici o 
măsură.

în referatul de cercetare se rela
tează că Al. Nălucă a fost și pre
ședinte al C.A.P. Turceni, In peri
oada anilor 1964—1968, fiind Înlocuit 
pentru manifestări de căpătuială, 
pentru neglijente manifestate In 
gospodărirea avutului obștesc și 
comportări necorespunzătoare față 
de membrii cooperatori etc. Toate 
demonstrind neînțelegerea faptului 
că o funcție de conducere nu este un 
izvor de privilegii, ci impune o con
duită etică exemplară.

După clțiva ani. In 1974, a fost 
Insă din nou ales președinte al 
C.A.P. Turceni și trimis la cursuri 
de partid cu scoatere din producție. 
Să fi contribuit acestea la o în
dreptare a conduitei lui A.N. 7 Din 

. păcate, se pare că n-a fost vorba 
cituși de puțin de ața ceva, lntru- 
cit în referat se arată că in toată 
această perioadă el a continuat să 
săvîrșească diferite abateri — de 
pildă, și-a favorizat rudele si prie

tenii în obținerea de produse de 
la C.A.P. la preț de stat, pe liste 
aprobate de el personal, în frun
tea cărora nu omitea să se auto- 
înscrie. Au fost, astfel, sustrase 
zeci de mii de kilograme de griu, 
porumb și orz, care erau revindute 
la prețul pieței altor cetățeni din 
comună. Adică, pur și simplu, spe
culă. Faptul că asemenea abateri 
ți altele, se menționează în refe
rat, nu au fost curmate la timp 
de către comitetul comunal de 
partid l-a dus la săvlrșirea de noi 
ilegalități ți abuzuri. între altele, a 
acaparat 140 mp teren proprietatea 
C.A.P., situat în afara perimetru
lui construibil și, încâlcind legea 
sistematizării, ți-a construit un 
grajd și un coteț pentru animalele 
proprietate personală ; a mai ocupat 
din tarlaua C.A.P. 172 mp pe care 
ți-a amplasat clăile cu fin ți o altă 
suprafață de 832 mp pe care a 
plantat-o cu viță de vie etc. în pre
zent deține peste 54 ari de teren ca 
lot In folosință, cu mult peste pre
vederile statutului CLA.P. în refe

râtul de cercetare sint relatate și 
alte abuzuri comise de Al. Nălucă, 
încit, pe bună dreptate, la amintita 
plenară a comitetului comunal de 
partid s-au exprimat critici aspre la 
adresa biroului comitetului, care 
nu a luat in seamă repetatele se
sizări făcute de membrii coopera
tori și nu a luat măsuri corespun
zătoare.

Iată, așadar, unde duc îngăduința 
și lipsa de fermitate față de abateri, 
necombateiea promptă, energică și 
imediată a abuzurilor, indiferent 
de funcția ce o deține cel vinovat. 
Acum, în urma analizei exigente, 
Alexandru Nălucă a fost exclus din 
comitetul comunal de partid și din 
comitetul de partid de la C.A.P., 
sancționat pe linie de partid și sus
pendat din funcția de vicepreședin
te. S-au adoptat și măsuri privind 
preluarea, de către C.A.P., a supra
fețelor de teren ocupate de el abuziv» 
imputarea contravalorii producției 
obținute de pe acestea pe timp de 3 
ani, demolarea construcțiilor reali
zate ilegal ș.a. Totodată, plenara a 
adresat o critică severă biroului co
mitetului comunal de partid, birou
lui executiv al consiliului popular, 
secretarului comitetului de partid 
și primarului comunei, altor cadre 
cu munci de răspundere pentru lip
ea de poziție partinică, principială, 
care a facilitat abuzurile șl Ilegali
tățile comise.

Performanțele sportive — 

numai pe terenul torectitudinii
ci scrisoare adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu sesiza, In numele 
muncitorilor de la Trustul de con
strucții și instalații petroliere 
Ploiești, o serie de practici folosite 
de conducerea clubului de fotbal 
„Petrolul'* pentru obținerea unor 
fonduri, utilizate apoi în mod ne
controlat.

Secretarul general al partidului 
a indicat ca sesizarea să fie cerce
tată, In vederea luării măsurilor 
corespunzătoare, de către Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale. 
Ca urmare a cercetării întreprinse, 
raportul precizează că majoritatea 
aspectelor sesizate se confirmă. Se 
arată, astfel, că in perioada sep
tembrie 1979 — mai 1980 conduce
rea clubului a inițiat organizarea, 
cu concursul Filarmonicii de stat 
Ploiești, a 4 spectacole cultural- 
artistice. Toate biletele au fost 
cumpărate de către clubul sportiv, 
la prețul de 2 lei biletul, fiind 
apoi revindute populației cu 20 de 
lei; ca urmare, s-a încasat nelegal 
suma de 342 000 lei, care nu a fost 
înregistrată în documentele finan
ciare ale- clubului. în condiții ase
mănătoare au mai fost organizate 
alte două spectacole, in lunile 
iunie și iulie a.c., însă' tot din lipsa 
unor documente justificative nu 
s-au putut stabili sumele realizate.

Referatul de cercetare arată că 
aceasta nu a fost singura metodă 
de a obține, pe căi ilegale, impor
tante fonduri bănești. Astfel. în lu
nile decembrie 1979 și ianuarie 
1980 s-au cumpărat de la între
prinderea „INTEX“-Păulești 11231

calendare pe suport textil, la pre
țul de 3,16 lei bucata, care au fost 
apoi vîndute cu 10 lei bucata, re
gistrele contabile înscriind desfa
cerea doar cu 4 lei. Rezultatul 
acestei operații a fost o sumă de 
peste 54 000 lei. S-a mai constatat, 
de asemenea, că la unele meciuri 
de fotbal, în locul obișnuitelor bi
lete de intrare, s-au vindut invita
ții la prețul de 7—8 lei fiecare — 
cale prin care s-au obținut circa 
14 000 lei, de asemenea neînregis- 
trați în gestiunea clubului.

în referatul de cercetare se arată 
că aceste fonduri neevidențiate în 
contabilitate, au fost utilizate de 
clubul sportiv pentru efectuarea 
unor cheltuieli în afara normelor și 
reglementărilor în vigoare.

Pornind de la faptul că In scri
soare se sesiza și obținerea de fon
duri prin comercializarea unor sa
coșe din polietilenă, controlul a 
stabilit că astfel de sacoșe au fost 
livrate unor asociații sportive de 
către întreprinderile de mase 
plastice din Iași, Buzău, Focșani, 
secția de mase plastice a întreprin
derii „Electrometal“-Timișoara. A- 
cestea au livrat fără bază legală, 
în perioada 1978—1980, asociațiilor 
sportive din diferite județe și din 
Capitală peste 6,5 milioane aseme
nea sacoșe, din care aproape 1,5 
milioane bucăți clubului de fotbal 
„Politehnica“-Iași, 507 mii bucăți 
clubului „Gloria“-Buzău, 383 mii 
bucăți clubului „Mureșul“-Deva etc. 
Clubul de fotbal „Petrolul** nu 
apare ca beneficiar al unor ase
menea livrări. Sacoșele au fost co
mercializate de regulă pe piață,

prin vinzători ambulanți sau prin 
unități ale comerțului de stat, la 
prețuri de 2—3 ori mal mari decit 
cele legale, sumele încasate fiind 
puse la dispoziția respectivelor 
cluburi sportiye fără documente,

Concluziile rezultate din control, 
6e subliniază in raportul de cerce
tare, au fost discutate la Comite
tul județean de partid Prahova și 
conducerea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
stabilindu-se măsuri pentru Înceta
rea imediată a practicilor ilegale 
și aplicarea strictă a prevederilor 
privind constituirea și folosirea 
fondurilor bănești de către asocia
țiile sportive. Totodată, pentru 
gravele deficiențe constatate a fost 
înlocuit președintele de onoare al 
clubului și s-a reorganizat biroul 
clubului, a fost eliberat din mun
că președintele retribuit șl in
structorul sportiv care a gestionat 
fondurile bănești nelegal constitui
te și utilizate. Actele de control 
cu privire la ilegalitățile constata
te au fost înaintate Inspectoratului 
general al miliției. în vederea 
dezvoltării cercetărilor.

Este, fără îndoială, de un larg 
interes faptul că pentru întărirea 
ordinii și disciplinei In oonstitul- 
rea, evidențierea și utilizarea fon
durilor bănești de către asociațiile 
sportive, s-au propus următoarele 
măsuri :

— Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică șl Sport. Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, Ministerul 
Educației șl învățămlntulul. cele
lalte ministere In structura cărora 
își desfășoară activitatea asocia
țiile sportive, în colaborare cu Mi
nisterul Finanțelor și Ministerul 
de Interne, să controleze sistema
tic și să asigure respectarea rigu
roasă a normelor legale cu privire 
la constituirea, evidențierea si uti
lizarea fondurilor de către asocia
țiile sportive ;

— Consiliul National pentru Edu
cație Fizică șl Sport să interzică 
utilizarea de invitații, bilete xero
xate sau alte tipuri de bilete, în 
afara celor tipizate șl înregistrate 
în gestiune, pentru participările la 
manifestații sportive, și să ia mă
suri pentru asigurarea înregistrării 
integrale în patrimoniul asociațiilor 
sportive a veniturilor realizate ;

— Ministerul Comerțului Interior 
să ia măsuri pentru interzicerea cu 
desăvirșire a valorificării prin uni
tățile din rețeaua comercială a 
oricăror materiale de reclamă 
sportivă apartinînd asociațiilor și 
cluburilor sportive ;

— Comitetul de Stat pentru Pre
țuri să asigure controlul sistematic 
al respectării tarifelor și prețuri
lor legale la activitățile oe se des
fășoară de către asociațiile spor
tive ;

— Ministerul Finanțelor si Co
mitetul de Stat pentru Prețuri să 
controleze la întreprinderile de 
mase plastice, pînă la 30 noiem
brie 1980, legalitatea livrărilor 
efectuate în perioada 1978—1980, a 
preturilor practicate la foliile si 
sacoșele de polietilenă vîndute 
asociațiilor sportive, precum și 
modul de evidențiere si utilizare 
a fondurilor obțiaute din comer
cializarea acestora.

într-adevăr. performanțele spor
tive trebuie să se realizeze nu nu
mai pe terenul de întrecere, ci și 
pe cel al corectitudinii.

Neculal ROSCA

„ROMĂNIA-FILM" prezintă:

„PORȚILE DIMINEȚII"
După romanul „Semnul delfinului" de Romulus Zaharia. O producție 

a Casei de filme 5.
Decoruri: Victor Țapu. Costume: Marilena Șerbănescu. Coloana so

noră : Nicolae Ciolcă. Montajul : Sanda Bălășescu. Muzica : Ramon Ta
vernier. Imaginea : Octavian Bastl, Aurel Trlpon. Scenariul și regia : Radu 
Gurău.

Cu: Teofil Vâlcu, Șerban Ionescu, Radu Dunăreanu, Florina Cercel, 
Constantin Florescu, Nae Gh. Mazilu, Vasile Nițulescu, Ica Matațhe, Tănase 
Cazimir. Zoe Muscan, Matei Alexandru, Alexandru Lungu.

Film realizat In studiourile Centrului de producție cinematografică 
București.

Apar multe volume 
conținind documente 
referitoare la mari 
creatori, multe mărtu
rii elocvente asupra 
faptului că un artist, 
un creator autentic 
n-a fost și nu poate 
fi robul exclusiv al u- 
nul singur domeniu.

Dimpotrivă, deschi
derile spre alte orizon
turi, curiozitatea -prac— 

,tic infinită pentru bo
găția vieții însăși sint 
vizibile lă tot pasul.

într-un volum ca 
„Scrisori și docu
mente", de G. Că- 
linescu, cu abundente 
relații epistolare și 
memorialistice (editu
ra „Minerva"), au
torul dă numeroase 
indicații privitoare la 
complexitatea dosare
lor pe care și le pre
gătea. Un asemenea 
„dosar" a editat Cor
nelia Ștefănescu, pu- 
blicind paralel „Scri
nul negru" șl „Docu
mentația materială 
cu personaje imagina
re" la același roman, 
îndrăznesc să afirm 
că istoria literaturii 
noastre s-a Îmbogățit 
cu un foarte prețios 
document. După mo
delul lui Zola sau în 
stilul caietelor lui Li- 
viu Rebreanu, avem 
la indemlnă dovada că 
unul dintre cel mal 

i de seamă cărturari al 
noștri a gestat ro
manul fără nici un fel 
de restricții mentale. 
Dimpotrivă, căci așa 
cum rezultă din apara
tul de note, copios în 
toate contingențele lui, 
dincolo de care între
zărim o vocație a do
cumentului, fie el no
tarial, financiar, poz
naș monden, mitologic 
etc., G. Călinescu sim
te în latura documen
tară a construcției sale 
epice puterile de care 
are nevoie pentru a 
da viață existențelor 
fictive. La pag. 525 din 
volumul II, după o 
listă cu 52 onomastici, 
intercalate, cu duhul 
estetic treaz, dar și cu 
știuta-i disponibilitate 
ludică, prozatorul no
tează : „Eroii îndoin- 
du-se de cauza lor", 
înclin să cred că spi
ritul său realist lu
crează de la bun în
ceput demlstlficator, 
cartea urmînd să fie 
istoria unei clase ce 
iese din scenă. Ime
diat, următor preciză
rii făcute, din Instinct 
de echilibru, dar și 
din limitări prudente 
ce denotă extrema 
exigență, dozarea cri
tică, interesul pentru 
veracitate ca o foar
te conștientă condiție 
a supunerii la obiect, 
G. Călinescu adaugă : 
„fiecare erou trebuie 
să aibă mica sa dramă 
în care să se desfă
șoare tot caracterul 
său complex : defini
ție la fiecare și să par
ticipe cu acest fond 
psihic la acțiunea ge
nerală". Acum, cind 
din corespondența 
schimbată de G. Căli
nescu cu Pavel Țugui, 
de pildă, știm că scrii

torul cumpănea imens 
fiecare demers, că atît 
la „Bietul Ioanide" cît 
și la „Scrinul negru" 
își administra singur 
leacurile, ca să nu fie 
depășit nici pe latura 
istorică, nici pe latura 
pur factologică, nu ne 
mai îndoim că exis
tentele se ordonează 
literar numai după ce 
au fost „dezgolite" în 
fișe și s-au relevat 
de-a lungul unui iti
nerar sufletesc. Ca să 
„compună" romanul lui 
Catty Zănoagă, G. Că
linescu recurge la ci
fre, citează socoteli 
pentru coșniță, pune 
între paranteze nume 
cu rezonanță și le dă 
în vileag dificultățile 
bănești. Este, pe rînd, 
expert contabil, cen
zor, iar pe un vechi 
fond de ingenuitate, 
intrigat de falimente 
confirmate ulterior, 
chiar economist. Prac- 
ticînd, în mod perma-

Insemnâri 
de H. ZALIS

nent, un moralism as
cuns, pe viu.

Insist asupra tuturor 
detaliilor căd limba
jul lor are o elocvență 
neîndoielnică. Dacă 
s-ar fi mulțumit să în
registreze amănuntele 
șl să nu le pună în re
lație cu subtextul, dacă 
nu s-ar fi „amestecat" 
(lui G. Călinescu îl 
plăcea — cum singur 
recunoștea, să se a- 
mestece — mod de a 
spune că Ii place să 
dea socoteală, dar șl 
să surprindă situații), 
n-am fi asistat șl n-am 
fi putut discerne 
punctele de reper ale 
lumii și epocii aduse 
în discuție. Că trava
liul îl solicită conti
nuu o dovedește prin 
cite faze trec diverse 
onomastici, mereu ne
liniștit dacă să nu le 
recuze pentru că lumi
nează nesigur, insufi
cient naufragiul evo
cat de purtătorii lor. 
Planurile legate de 
convertirea în epic a 
epuizării fizice și mo-, 
rale a boierimii cîști- 
gă Jn expresivitatș pe 
măsură ce autorul cla
rifică locul făcut hi
dosului și absurdului 
în gesturile și intere
sele unor oameni ce 
trăiesc mincinos, som
nolent sau pur și sim
plu inutil. Disecția, ca 
să motiveze verdictul 
implicit, derivă din 
accentele distribuite : 
sînt momente cind pe 
fondul unor mari dra
me nu aflăm decît re
lații despre un diner- 
bridge sau vinzări de 
apartamente. Evident, 
minuția notărilor nu 
pălește în absența co
mentariilor ; pricepem 
ca și în alte cazuri 
că un uriaș curent va 
mătura putregaiul, 
chiar dacă evenimen
tul, ireversibil, apare 
abia presimțit.

Așadar, romancierul 
lși impunea să fie

competent în multiple 
domenii, în discipline 
aparent îndepărtate de 
meseria lui ; departe 
de a se considera „a- 
lesul" unei ocupații 
suprapuse celorlalte, el 
îndeplinea, pe rînd, 
„meseriile" persona
jelor sale, în fond ale 
umanității pe care do
rea s-o evoce în pa
ginile romanului. A- 
ceastă pasiune pentru 
domenii ce depășesc 
cu mult teritoriul 
strictei specialități nu 
este deloc singulară, 
ea este specifică mai 
tuturor marilor noștri 
oameni de cultură. în 
volumul „Scrisori că
tre Ovid Dcnsușia- 
nu“, aflăm că un 
filolog poate fi con
sultat și în materie 
de politică, de angre
naj editorial, dar și 
parlamentar, de teh
nică teatrală șl mu
zeală.

Inserarea documen
telor de viață într-o 
imagine a diversității 
umane exclude frag
mentarul ,de increatuL 
Ca la orice examen, 
angajat să afle tot ce 
sugerează valorile a- 
cumulate îh spirit, va
lori politice, ideologi
ce, morale, scriitorul 
absolvă sau pierde 
examenul în funcție 
de răspunsul pe care 
îl dă. Scriitori ca G. 
Călinescu. Ovid Den- 
sușianu și, desigur, 
mulți alții, devin ei 
înșiși, pe măsură ce 
lși configurează ope
ra : o operă însumind 
în destinul ei proiec
ții șl experiențe, alu
viuni ale șantierului 
literar șl neliterar, ale 
timpului și spațiului, 
ale lecturii și rodirii, 
ale trăirii șl închipui
rii. Sub arcul aceleiași 
gîndiri se adună expe
riențe de o mare di
versitate, mărturisind 
că marea creație se 
înalță dintr-o supe
rioară cuprindere a 
vieții în totalitatea ei. 
Printr-o rotație vita
lă, energică, toate a- 
ceste proiecții se în
trupează în conștiință 
și semnifică o medi
tație generalizatoare. 
Deschiderea ei, Emi- 
nescu, în visul său de 
aur, o compara cu o 
prismă : „...aș vrea ca 
omenirea să fie ca 
prisma, una singură, 
strălucită, pătrunsă de 
lumină, care are însă 
atltea culori. O pris
mă cu mii de culori, 
un curcubeu cu mii de 
nuanțe".

Pe măsură ce scrii
torul se implică mai 
adine în acțiunea ce
rințelor sociale șl is
torice, crește și înțele
gerea progresivă a o- 
perei sale. Iar expre
sia directă și conștien
tă a opțiunilor lui de
vine, într-un fel tul
burător, opțiunea va
lorică a cititorilor săi, 
a criteriilor după care 
ei se conduc cînd își 
urmează autorul fa
vorit și culeg din pa
ginile acestuia un mod 
de artă, dar și un mo
del de viață.

Orașul Agnita
în cadrul suitei de manifestări po

litice, economice și cultural-educative 
prilejuite de împlinirea a 700 de ani 
de la prima atestare documentară 
scrisă a orașului Agnita, joi, 13 no
iembrie, a avut loc la casa de cultură 
din străvechea așezare sibiană o se
siune de comunicări. Luînd cuvîntul, 
tovarășa Elena Bleahu, membru al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comitetu
lui județean de partid Sibiu, a evo
cat pe larg semnificațiile importan
tului eveniment aniversat. Felicitin- 
du-i călduros pe locuitorii Agnitei, în

la 700 de ani
numele comitetului județean d 
partid, al consiliului popular județean 
pentru rezultatele frumoase înregis
trate în întreaga lor activitate, prin
tre care și acela al îndeplinirii sar
cinilor planului actualului cincinal la 
producția industrială încă de la 21 au
gust 1980, vorbitoarea a adresat co
muniștilor, tuturor oamenilor muncii 
din Agnita urări de noi succese în 
opera măreață de făurire a, societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a 
comunismului pe pămîntul României.
(Nicolae Brujan).

...Restaurantul „Arieșul" 
de pe Platoul Romanilor, 
din municipiul Alba Iulia. 
Un cadru adecvat pentru 
„o seară plăcută", cum 
sună reclamele. Cetățeanul 
B. I., domiciliat In acest 
frumos cartier, și-a invitat 
familia la „Arieșul". O 
vodcă pentru el. o bere 
pentru soție, mîncare pen
tru toată lumea. Nu idili
zăm momentul. Cine își 
invită familia la restau
rant caută să se bucure 
de clipe de destindere. 
Adesea, murmurul din jur 
nici nu II bagi în seamă.

Dar iată, la masa fami
liei B. I. tihna eSte tulbu
rată. Un necunoscut tine 
morțiș să ofere bărbatului 
un pahar cu țuică. Parcă 
„l-ar ști de undeva" și ar 
vrea să facă cinste. Gestul 
nu-i deloc elegant. Mai 
ales dacă nu te prezinți, 
nu ceri voie. B. I. este ne
dumerit. Are loc o scurtă 
discuție pentru lămurirea 
situației. Un tînăr (nu 
ofertantul), aflat in preaj
mă, se simte jignit de 
dialogul care nu-1 privea. 

. îl lovește fulgerător pe 
B. I., grămădindu-1 sub 
masă. Scandalul e gata 
pornit, seara stricată. Sub 
privirile celorlalți consu
matori care se indignea
ză... după ce agresorul 
și-a făcut damblaua și a 
dispărut nestinjenit 1

...Peste trei zile. Aceeași 
braserie. Ora 21,45. La o 
masă, pe care s-a adunat 
„o pădure" de sticle, un 
tlnăr cîntă de unul singur.

Ca-n pădure. Nu-1 poate 
nimeni opri pe zurbagiu 7 
Cum rabdă cei din jur ca 
el să țipe și să injure în 
dreapta și in stingă 7 Nu-1 
ia nimeni de guler, să-l 
poftească afară 7 Pînă la 
urmă, un pașnic cetățean, 
rămas anonim în pofida 
celor ce vor urma, se în
cumetă și-l bate ușor pe 
tinăr pe umăr : „Măi. co
pile. șezi oblu. Ne con
turbi". Chefliul a sărit, 
oblu, la bătaie. Pașnicul 
cetățean este bătut măr, 
trîntit pe sub mese. Nu ii 
sare nimeni in ajutor ? Ba 
da. Clțiva consumatori îl 
ajută să părăsească res
taurantul pe ușa din dos. 
în acest timp, huliganul se 
face nevăzut. Acum, da. a 
venit momentul ca cei 
prezenți să fie cuprinși de 
o „sfînță indignare". Co
mentariile lor nu mai 
contenesc și au ca temă 
„acești huligani pe care 
nu-i pune nimeni la 
punct*’(l). Discută aprins, 
pe aceeași temă și cu ace
eași „indignare", și perso
nalul restaurantului. „Bă
tăușul 7 E tot ăla, Stanciu, 
care mai alaltăieri l-a 
pocnit pe B. I. Un derbe
deu**...

Pentru huligan, starea 
asta de noninterventie re
prezintă, ca să spunem 
așa, mană cerească. In
tr-im asemenea climat de 
indignare... postumă, el își 
poate desfășura nestinghe
rit „spectacolul". în cele 
mal multe împrejurări 
tocmai pe acest lucru si

mizează: pe lipsa In
tervenției celor din jur. 
Iar cit are de pierdut 
opinia publică în astfel de 
confruntări nu mai e ne
voie s-o reamintim. Mîine 
poate cădea victimă ori
care dintre cei care pri
vesc cu pasivitate actul 
huliganic, băgindu-și ca-

cret în bucătărie, pentru a 
privi... spectacolul de aco
lo. E normal să ne între
băm : cum vine asta ? Nu 
intră în îndatoririle aces
tor oameni să se preocupe 
ei, în primul rînd, de asi
gurarea ordinii in propriul 
local ? Să intervină ei, în 
primul rînd, pentru a aso-

țlonală, cu execuția pe
depsei la locul de muncă. 
Cum muncește 7 Doar 2—3 
ore pe zi ! în septembrie 
a.c., de pildă, din 240 de 
ore a lucrat doar 91. Vom 
mal reveni asupra acestor 
lucruri. Acum am vrea să 
stăruim asupra altui as
pect, și anume: pînă să fie

lertîndu-1 din cind în cînd 
cu cite o... amendă.

...Stăm de vorbă cu oa
menii din echipa de dul
gheri unde lucrează Stan
ciu. ■ Constructori serioși, 
care își văd de treabă. 
Știu ei ce face Stanciu 
cind nu este cu ei ?

— Da, am auzit cite ceva

Cu toată fermitatea împotriva celor care încalcă 
normeie moralei noastre și legile țării!

Cine // apără pe huligan ?
-------------------------anchetă socială --------------------------

pul în nisip, ca struțul. 
Asemenea întîmplări im
pun limpede o singură 
linie de conduită a celor 
din jur: intervenție promp
tă, decisă, pentru curma
rea actului huliganic ! 
Imobilizarea agresorului și 
chemarea în ajutor a oa
menilor ordinii publice 
pentru a aplica, cu seve
ritatea necesară, legea. In 
această ordine de idei, 
apare la iei de condamna
bilă indiferența persona
lului restaurantului în 
cauză. Vasăzlcă huliga
nul molesta un client, iar 
„gazdele" »e refugiau dis-

cla șl pe ceilalți consuma
tori Ia actul de stăvilire a 
oricăror manifestări ce 
contravin liniștii și ordinii 
publice ?

Mergînd pe firul acestor 
acte de huliganism, am 
căutat să-l cunoaștem mai 
bine pe cel care le-a pro
vocat. Acesta se numește 
Stanciu Gheorghe. Este 
dulgher la I.J.C.M. Are 27 
de ani și locuiește într-un 
cămin de nefamiliști al 
întreprinderii. După cele 
două scandaluri de pomi
nă provocate la „Arieșul" 
a fost condamnat, potrivit 
Decretului 153/1970, la 5 
luni Închisoare contraven-

condamnat, același Stan
ciu Gheorghe a fost amen
dat contravențional. tot 
pentru huliganism, în fe
bruarie. aprilie, iulie a.c. 
Timp după care a conti
nuat scandalurile la ..Arie
șul". Din toate acestea se 
desprinde o singură con
cluzie : actul de îngăduin
ță, de clemență față de 
huliganul înrăit nu tre
buie repetat la nesfirșit, 
doar, doar se va îndrepta. 
Există o limită a încrede
rii, a înțelegerii, a răbdă
rii. Pe cjel care nu înțele
ge acest lucru nu-1 lași să 
calce la nesfirșit legea.

— aflăm de la dulgherul 
loan Plitea. De fapt mi-a 
spus chiar el că a avut un 
necaz și a fost condamnat.

Cum vine asta, „un ne
caz"? Actul huliganic, ori- 
cît de izolat, trebuie com
bătut cu vehementă. Ieri 
Stanciu a venit pe șantier 
ca orice constructor. As
tăzi. ca un condamnat. A 
determinat acest lucru fră- 
mintări in echipă 7 A de
terminat, cum este firesc, 
o grijă sporită pentru 
educația lui, pentru a-1 
face să înțeleagă cît de 
urît, de nedemn este dru
mul pe care a apucat 7 Da’ 
de unde I Ba, colac peste

pupăză, nici măcar modul 
în care acesta își îndepli
nește îndatoririle profe
sionale n-a preocupat pe 
nimeni. Dovada 7 Lucrul 
in dorul lelii, 2—3 ore pe 
zi. Or, cu o asemenea ati
tudine față de muncă, mai 
pe șleau, tolerîndu-i-se 
chiulul în văzul tuturor — 
e greu de spus cît de re
pede și ce anume va de
termina aducerea la linia 
de plutire a acestui om. 
Educația, precum se știe, 
nu se săvîrșește de la sine. 
Angajarea hotărîtă in 
muncă este un prim pas 
în această direcție. După 
cum ne-am dat însă sea
ma. Stanciu este lăsat de 
capul lui și pe șantier, iar 
această toleranță în nici 
un caz nu este în măsură să 
ajute la îndreptarea lui. 
Față în față cu această si
tuație. e drept să ne în
trebăm : oare în felul a- 
cesta trebuie să se proce
deze cu cei care exe
cută pedepse la locul de 
muncă ? Se înțelege că nu. 
Nu în felul acesta se do
vedește răspunderea pen
tru îndreptarea acestor 
oameni. Nu în acest fel li 
se oferă acestora șansa de 
a înțelege actul de cle
mență față de abaterile 
lor. Și, în nici un caz. nu 
prin indiferenta păgubi
toare față de omul dat în 
grijă îl ajutăm pe acesta 
să înțeleagă unde și de ce 
a greșit!

— Din acest punct de 
vedere, ne spune tovarășul 
Mircea Comșa, președin

tele judecătoriei Alba Iu
lia. este de neînțeles cu 
cită ușurință se procedea
ză față de unii dintre cei 
încredințați colectivelor de 
muncă spre reeducare. Să 
mă refer la cazul Stanciu 
Gheorghe : la serviciu nu 
este luat din scurt, vine 
cind vrea, muncește cît 
vrea. In locurile publice 
fuge lumea de el. Amen
zile, pentru el ? Floare la 
ureche. Iar cînd are drept 
„ajutor" și lipsa de inter
venție a opiniei publice, 
atunci ce să mai spunem : 
viața huliganului pare ne
tulburată I

De cine depinde ca să 
nu fie așa 7 De fermitatea 
fiecăruia dintre noi, a opi
niei publice, atunci cînd 
sîntem confruntați cu ase
menea comportări repro
babile. De fermitatea co
lectivelor de muncă, unde 
cei de teapa lui Stanciu 
Gheorghe sînt repartizați 
prin hotărîre judecăto
rească nu pentru a chiuli, 
ci pentru a munci, pentru 
a fi ajutați să descopere 
nu numai gustul piinii 
muncite, dar și linia de 
conduită a unei vieți dem
ne, în respectul celor din 
jur, al legilor țării. Și nu 
în ultimul rînd. întronarea 
unui climat de conviețuire 
sănătos. în spiritul norme
lor noastre morale, depin
de și de aplicarea fermă a 
legii, care nu trebuie să fie 
îngăduitoare cu cel ce o 
calcă la nesfirșit.

Stefan DINICA
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Telegramă de la bordul avionului prezidențial

Maiestății Sale
Regina MARGARETA A II-A A' DANEMARCEI

Părăsind teritoriul Danemarcei, doresc să adresez Maiestății Voastre, 
precum și Alteței Sale, prințul Henrik, cele mai calde mulțumiri din partea 
mea și a soției mele pentru primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am 
bucurat în timpul vizitei noastre in frumoasa dumneavoastră tară.

Exprimindu-mi deplina satisfacție pentru rezultatele vizitei, doresc să 
dau glas convingerii că bunele relații de prietenie și colaborare româno-daneze, 
întemeiate pe stimă și respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă — 
în spiritul înțelegerilor și acordurilor convenite intre țările noastre, în folosul 
celor două popoare, al cauzei generale a destinderii, securității și păcii In 
Europa și in lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite un călduros salut de rămas 
bun și urările noastre cordiale de sănătate și fericire, de progres, prosperitate 
și pace pentru poporul Danemarcei prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Cea de-a 45-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 
deosebita plăcere să vă adresez călduroase felicitări, Împreună cu cele mai 
sincere urări de sănătate și fericire.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenia șl colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta șl amplifica continuu in Interesul ambelor 
popoare, «1 cauzei păcii în Orientul Mijlociu și in întreaga lume.

La mulțî ani 1
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru Guvernului Republicii Socia
liste România, a adresat o telegramă 
de felicitare primului ministru al 
Republicii finite Tanzania. Gleopa 
David Msuya. cu prilejul numirii sale 
in această funcție, in care exprimă 
convingerea că relațiile de prietenie 
și strînsă conlucrare româno-tanza- 
niene vor cunoaște în viitor o dez
voltare și mai puternică, in interesul 
celor -două popoare, al cauzei păcii, 
destinderii și înțelegerii In întreaga 
lume.

Cronica zilei

/

și cooperare în Europa și in Mediterana

ii D. GERMANĂ:

t
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Politehnica TV
1B.30 Emisiune în limba germană
18.2.5 Tragerea loto
18,35 Im volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
lfl,5O 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Actualitatea economică
19,40 Ancheta TV : „în instanța opiniei 

publice ; huliganismul" (XI).
10,15 Film artistic : „Moartea unul 

ghid”. Premieră TV. Producție a 
studiourilor franceze.

21,45 Stop cadru... la etteva probleme 
ale filmului românesc (I)

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 3

16,00 O viață pentru o idee: Constan
tin Budeanu (1886—1938)

16.50 Pe adresa dumneavoastră... mu
zică șl umor

17,00 Blocnotes . ‘
17.20 Medalion Horea — 250 de ani 

la naștere. Documentar.
17.50 Caseta cu Imagini
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Film documentar : „Dobrogea 

mărturii arheologice”.
10,30 Concertul Filarmonicii 

Enescu".
21.50 Telecomunicațiile de-a lungul 

veacurilor. Episodul III
22.15 Telejurnal

informații utilitare
ds

„George

Azi vă informăm despre
t------------ ---- ----------- ------—

Dezvoltarea rețelei edilitare a Capitalei
De nivelul de dezvoltare și intre- 

Inere al rețelelor edilitare depinde 
n cea mai mare măsură și confortul 
irban al locuitorilor. Cit privește 
Sistemele moderne de încălzire. Capi
tala poate concura cu multe metropo
le străine. Astfel, din fondul el lo
cativ de peste 630 000 locuințe, în mal 
puțin de a cincea parte se mai fo
losesc lemnele și cărbunii. Toate 
celelalte sînt dotate cu sisteme mo
derne și eficiente de încălzire. Peste 
380 000 de apartamente sint racor
date la sistemul de termoficare sau 
la centrale termice de cartier. De a- 
semenea, există numeroase blocuri 
cu centrale proprii de încălzire sau 
alte sisteme de Încălzire locală. Ac
țiunea de modernizare continuă. S-au 
încheiat lucrările de interconectare a 
principalelor centrale electrice de 
termoficare — C.E.T.-Sud cu C.E.T.- 
Grozăvești — în zona bulevardelor 
Ștefan cel Mare, Ilie Pintilie. 1 Mai. 
Se construiește o nouă conductă de 
termoficare dinspre Splaiul Unirii 
spre întreprinderea „Blofarm". care 
va alimenta cu căldură zona indus
trială respectivă si apartamentele ce 
se vor construi. De asemenea. în zona 
Parcul Tineretului, locuințele au fost 
trecute pe termoficare. Iar fostele 
centrale termice care funcționau cu 
randamente mai scăzute, pe gaze na
turale sau păcură, au fost dezafec
tate.

însemnate lucrări se fac pentru 
îmbunătățirea alimentării cu apă. Se 
rOnstruiește al 5-lea apeduct de la 
Arcuda, lung de peste 19 km. cu o 
capacitate de 300 000 mc apă potabilă 
zilnic. Lucrările se desfășoară, con- 
uomitent, pe mai multe tronsoane. 
Apeductul urmează să fie dat în 
txploatare în 1983. odată cu extln- 

‘ .................... Arcuda.
circa 350

derea capacității statiel 
Costul total al lucrării — 
milioane lei.

Pentru ca rlul Dîmbovița 
stare să asigure în orice 
debitul necesar, Consiliul National al 
Apelor realizează acumularea Peci- 
neagu. în zona cursului său supe
rior. Se lucrează la dezvoltarea sta
țiilor de pompare „Grivița" și „Nord", 
precum și la realizarea unor capa
cități de înmagazinare la aceste 
stații. Se construiesc artere de trans
port suplimentare pentru apă spre 
marile cartiere de locuințe. în curind

să fie în 
anotimp

urmează să Intre In funcțiune și un 
apeduct Intre statia Roșu și nodul 
de pompare Bragadiru, cu o capaci
tate de 180 000 mc pe zi, care va îm
bunătăți alimentarea cu apă a zonei 
de vest și sud a orașului, adică a ma
rilor cartiere Drumul Taberei, Ber- 
ceni. Giurgiului și Olteniței. Ținînd 
seama de faptul că o bună parte din 
apa potabilă este destinată și unor 
consumatori industriali, se va da în 
curind în exploatare o conductă de 
apă industrială, cure va prelua apă 
decantată de la statia Roșu și o va 
transporta spre zona Militari, pentru 
folosințe tehnologice la IREMOAS, 
întreprinderea de prefabricate. între
prinderea de transporturi auto, sere
le din zonă și alte unități.

în zilele de vîrf s-a ajuns ca 
Bucureștiul să primească mai bine 
de 1300 000 mc apă pe ti. Dar, 
cum aveam să aflăm de la con
ducerea I.C.A.B., în numeroase 
întreprinderi și în blocuri se ri
sipește încă multă apă, iar în alta 
locuri Instalațiile nu sînt întreținute 
corect. O simplă garnitură de 25 de 
bani neschimbată la vreme .* . 
lasă un firicel subțire de apa să 
curgă înseamnă citiva metri 
apă în 24 de ore. Cu apa 
risipește in București — s-a făcut 
un calcul — s-ar putea alimenta 
populația și industria unui oraș de 
mărime mijlocie. Iar risipa de apă 
înseamnă și risipă de energie — 
pentru captare, tratare, pompare, re- 
pompare și distribuire în 
orașului.

Și o ultimă informație: în 
continuă lucrările la canalul 
C-l în zona de nord, de 
rile Capitalei. Canalul, care 
o lungime de peste 16 km, 
în cartierul Bănoasa. unde 
curs construcția unei noi zone 
dustriale și de locuințe. Recent s-a 
dat tn folosință și canalul colector 
de pe șoseaua Colentina, care preia 
apele uzate ale industriilor și în 
curind și pe cele ale gospodăriilor 
din comuna Voluntari. Concomitent, 
continuă lucrările la colectorul da 
pe șoseaua Chitilei, urmînd ca și 
comuna Chitila să fie sistematizată 
șl canalizată.

Bl care
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Al. PLAIEȘU

Pedeapsă meritată
Tribunalul Județean Bihor a con- 

’ >mnat la pedeapsa cu moartea, 
itru săvîrșlrea infracțiunii de 

t> nor deosebit de grav, pe numi
tul Rostaș Gheorghe, element vi
cios, cu manifestări violente, care

a ucis, în scap de jaf, două persoane.
Hotărirea de condamnare a fost 

confirmată de Tribunalul Suprem.
Cererea de comutare a pedepsei 

cu moartea fiind respinsă, hotărirea 
a fost executată.

Concurs pentru ocuparea unor posturi 
la Institutul agronomic din București
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI 

ÎNVAȚAMÎNTULUI, INSTITUTUL 
AGRONOMIC „NICOLAE BAL- 
CESCU" DIN BUCUREȘTI anunță 
scoaterea la concurg a următoarelor 
posturi :

FACULTATEA DE AGRICULTU
RA, Catedra de pedologie, agro
tehnică și mașini agricole : asis
tent poziția 27, disciplinele Trac
toare și mașini agricole, Conducere 
tractor și auto, 
tății practice a 
tent poziția 28, 
toare și mașini 
cere tractor și 
activității practice a studenților ; 
asistent poziția 29, disciplinele 
Tractoare și mașini horticole. Con
ducere tractor si auto, îndrumarea 
activității practice a studenților ; 
asistent poziția 30, disciplinele Ma
șini și instalații zootehnice. Con
ducere auto, îndrumarea activității 
practice a studenților. Catedra de 
științe sociale și organizarea între
prinderilor agricole : asistent pozi
ția 14, disciplinele Economie, legis
lație agrară și protecția muncii.

îndrumarea activi- 
studentilor ; asis- 

disciplinele Trac- 
horticole, Condu- 
auto, îndrumarea

1

Economia și organizarea produc
ției animale, Activități de integrare.

FACULTATEA DE MEDICINA 
VETERINARA. Catedra invăță- 
mînt clinic : asistent poziția 34, dis
ciplinele Patologie și clinică me
dicală, Toxicologie, Activitate de 
integrare clinică.

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE, 
Catedra genetică, ameliorare, re
producție și alimentația animalelor: 
asistent poziția 22, disciplinele Re
producție animală, Alimentația ani
malelor domestice. Activitate de 
integrare.

FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂ
ȚIRI FUNCIARE, Catedra de îmbu
nătățiri funciare și construcții hidro
tehnice : asistent poziția 34, disci
plinele Materiale de construcții, 
Construcții agrozootehnice, Beton 
armat, Activități de integrare ; 
asistent poziția 35, disciplinele Con
strucții hidrotehnice, Construcții 
hidrotehnice și fundații, Geoteh- 
nică și fundații, Atelier proiec- 
tare-cercetare, Activități de inte
grare ; Catedra de matematică, fi
zică și hidraulică : asistent poziția

• ORDINATORUL PO
LIGLOT. Persoanei* care des- 
cind pe noul aeroport din Atlan
ta, statul Georgia (S.U.A.), pot 
folosi serviciile unui ordinator 
prevăzut cu 12 terminale care 
răspund, în șase limbi diferite, 
la eventualele întrebări, de pil
dă : unde poate fi găsită o ca
meră la hotel, unde se pot efec
tua schimburile valutare etc. în 
același timp, pentru prețul unei 
simple convorbiri telefonice că
lătorii au acces la un serviciu 
automat da traducere și mai 
perfecționat, care răspunde în 46 
de limbi tuturor problemelor pe 
care le poate pune o persoană 
care vine pentru prim* dată în 
orașul respectiv. Serviciul func
ționează neîntrerupt 24 de ore 
din 34.

• BOLI ALE SECO
LULUI XX. D»cS p* de ° 
parte, medicina contemporană a 
învins numeroase boli ce păreau 
încă în secolul trecut nevindeca
bile. ea are de făcut față, pe 
de altă parte, unor boli gene
rate de secolul nostru. Printre 
acestea se numără așa-numita 
„dermatită auditivă", boală de 
piele a urechilor provocată de 
convorbiri îndelungate la telefon. 
Tot de acest aparat ee leagă și o 
altă boală specifică secolului XX, 
denumită „sunet de telefon în 
urechi", de care suferă toți cel 
ce, prin specificul profesiei lor, 
sînt obligati să vorbească cea
suri întregi cu abonați aflați la 
mari distante. Stewardesele de

Tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
primit, joi dimineața, delegația Fo
rumului italian pentru securitate și 
cooperare in Europa și In Meditera
na, condusă de Luigi Granelli, pre
ședintele forumului, senator, mem
bru al Partidului Democrat-Creștin, 
care face o vizită In țara noastră.

în timpul întrevederii au fost sub
liniate importanta și necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor forțe
lor politice, progresiste, ale tuturor 
statelor în direcția opririi cursei înar
mărilor și trecerii la Înfăptuirea 
dezarmării, apreciindu-se că pacea 
și securitatea în Europa șl In întrea
ga lume numai in aceste condiții 
pot fi concepute. Membrii forumului 
italian au exprimat aprecieri privind 
contribuția deosebită a României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu Ia 
edificarea unei securități reala și 
trainice In Europa, la realizarea unei 
politici noi, de deplină egalitate. în
credere și respect între națiuni. S-a 
relevat, totodată, rolul ce revine par
lamentelor și parlamentarilor In mo
bilizarea opiniei publice din întreaga 
lume pentru continuarea destinderii, 
pentru declanșarea unui proces efec
tiv de dezarmare cu participarea 
tuturor statelor continentului, subli- 
r\iindu-se importanta organizării unei 
conferințe de dezarmare și dezanga
jare militară tn Europa, pentru con
venirea 
ducă Ia 
pace și securitate al popoarelor și 
care să 
ră, neîngrădită.

★
în aceeași zi, oaspeții «-au Intllnlt 

cu delegația Grupului parlamentari
lor români pentru securitate și coo
perare în Europa, condusă de tova
rășul Marin Rădoi, președintele 
grupului.

Convorbirea a prilejuit un schimb 
de vederi în probleme ale actualită
ții politice internaționale, un loc im
portant revenind aspectelor realiză
rii securității și cooperării pe conti
nentul european.

In acest cadru a fost subliniată, de 
ambele părți, cerința ca parlamen
tarii sâ-și intensifice eforturile in di
recția înfăptuirii securității și unei 
largi cooperări în Europa, prin ini
țierea unor acțiuni pe plan regional

de acțiuni concrete care să 
înfăptuirea dezideratului de
asigure dezvoltarea lor libe-

ȘTIRI SPORTIVE
BASCHET. — La Cracovia s-a 

disputat meciul retur dintre echipa 
locală Wisla și formația Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, contînd pentru 
optimile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet femi
nin. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 80—65 (33—37) în favoarea
gazdelor. învingătoare tn primul joc 
cu scorul de 90—74, baschetbalistele 
românce s-au calificat pentru turul 
următor al competiției.

HOCHEI. Aseară, in Capitală, pe 
patinoarul artificial din parcul spor
tiv „23 August" s-au intîlnit. intr-un 
meci contînd de data aceasta pentru 
etapa a 23-a a campionatului natio
nal de hochei, echipele Steaua și Di
namo, fruntașele clasamentului. Di- 
namoviștii au învins formația steliș- 
tilor cu 7—2 (4—0, 1—1, 2—1).

Astăzi, de la ora 17, pe același pa
tinoar, Steaua și Dinamo se vor în
trece din nou, partida contînd pentru 
etapa a 24-a.

HANDBAL. Azi șl mîine au loc la 
Iași duble întîlnlri amicale de hand
bal între echipele de junioare și ju
niori ale României și Poloniei.
• în localitatea Getafe, din apro

piere de Madrid, s-a disputat meciul 
International feminin amical de 
handbal dintre reprezentativele Spa
niei și U.R.S.S. Jucătoarele sovietice 
au repurtat victoria cu 33—15 (15—8).

23, disciplinele Fizică teoretică și 
aplicată, Electrotehnică și insta
lații de pompare, Activități de in
tegrare ; asistent poziția 24, disci
plinele Fizică și agrometeorologie, 
Activități de integrare ; asistent 
poziția 25, disciplinele Biofizică, 
Biofizică medicală, Fizică și agro
meteorologie, Activități de inte
grare ; asistent poziția 26, disci
plinele Hidraulică, Activități de in
tegrare ; asistent poziția 27, disci
plinele Hidraulică, Activități de in
tegrare.

Candidați! la concurs vor depune 
la secretariatul rectoratului Insti
tutului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" din București, bd. Mărăști 
nr. 59, sectorul 1, în termen de 15 
cile de la data publicării acestui 
anunț în „Buletinul oficial", cere
rea de înscriere însoțită de actele 
prevăzute în Legea nr. 6/1969 pri
vind statutul personalului didactic 
din Republica Socialistă România, 
publicată în „Buletinul oficial" par
tea I nr. 33 din 15 martie 1969 și 
de Instrucțiunile Ministerului Edu
cației și învătămîntului nr. 84 539/ 
1969. Concursul se va ține la sediul 
institutului în termen de 15 zile de 
la data expirării termenului de 
înserjere. Informații suplimentare se 
pot obține la secretariatul rectora
tului, zilnic între orele 8—14.

pe avioanele moderne suferă de 
edem abdominal ca urmare a 
condițiilor speciale tn care Iși 
desfășoară activitatea, fanaticii 
televizorului se aleg cu boli de 
ochi, cu dureri de picioare și tn 
zona cefei, iar automobiliștii cu 
dureri de călcîie, de genunchi și 
ale zonei lombare.

• SISTEM DE ALAR
MĂ ÎMPOTRIVA RĂU
FĂCĂTORILOR. ° firmă 
franceză a realizat un ingenios 
sistem de alarmă împotriva rău
făcătorilor, sub forma unui dis
pozitiv care se cuplează la pos
tul telefonic al persoanei respec
tive și Ia un casetofon. Cind pă
răsește apartamentul, locatarul

să
ca

sau la nivei continental, menite 
asigure transpunerea in practică, 
un tot unitar, a prevederilor Actului 
final al Conferinței de la Helsinki.

Au luat parte membrii delegație! 
forumului, Mondino Giorgio, mem
bru al Comisiei pentru apărare a Ca
merei Deputaților, membru al Parti
dului Socialist, Pollidoro Carlo, se
nator. membru al Comisiei pentru 
industrie și comerț exterior, membru 
al Partidului Comunist, dr. Maggi 
Enzo, secretarul forumului.

Au participat Eugen Florescu, vice
președinte al Grupului parlamentari
lor români pentru securitate șl coo
perare In Europa, Ștefan Korody, se
cretarul grupului, deputat.

A fost prezent Ernesto 
lasco, ambasadorul Italiei 
rești.

Mario Bo
ia Bucu-

Sub egida Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, joi a-a deschis 
în Capitală o expoziție cu lucrări re
alizate de pictorița Blanca Guzman, 
din Venezuela, cuprinzînd o selecție 
de 40 de tablouri inspirate din fru
musețile peisajului venezuelean.

Personalitatea artistei a fost rele
vată la vernisaj in alocuțiunea ros
tită de pictorul Gheorghe Anghel.

Au asistat Ladislau Hegeduș, se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Gheorghiu, 
vicepreședinte al U.A.P., reprezen
tanți ai M.A.E., I.R.R.C.S., Asociației 
de prietenie româno-venezueleană, 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.

Au luat parte Olga Lucila Carmo
na, ambasadorul Venezuelei la Bucu
rești, membri ai ambasadei, șefi de 
misiuni diplomatice acreditat! la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
La 13 noiembrie. Aurel 

nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, a primit dele
gația Forumului italian pentru secu
ritate și cooperare în Europa și în 
Mediterana, condusă de senatorul 
Luigi Granelli. în cadrul întrevederii 
au fost abordate dezvoltarea relații
lor dintre România și Italia, precum 
și unele probleme internaționale de 
interes comun. O atenție deosebită a 
fost acordată problemelor securității 
și cooperării tn Europa, desfășurării 
cu succes a reuniunii de la Madrid, 
care este menită să impulsioneze 
aplicarea prevederilor Actului final 
de la Helsinki, conceput ca un tot 
unitar, și să adopte noi măsuri care 
să consolideze procesul destinderii, al 
securității și colaborării pe continent 
A fost subliniată necesitatea adoptă
ri! unor măsuri concrete în domeniul 
creșterii încrederii, dezangajării mi
litare și dezarmării în Europa.

La întrevedere a participat Ernes
to Mario Bolasco, ambasadorul Italiei 
la București.

Duma, ml-
★

în seria evenimentelor consacrate 
împlinirii a 650 de ani de Ia memo
rabila luptă de la Posada, care a 
consacrat independența statală a 
Tării Românești sub conducerea lui 
Basarab I. joi a avut loc la Facul
tatea de istorie-filozofie din cadrul 
Universității București lansarea lu
crării „Constituirea statelor feudale 
românești", apărută la Editura Aca
demiei.

Publicat sub egida Academiei de 
științe sociale și politice, volumul 
reunește studii care iși propun să 
evidențieze, pe baza unor bogate 
surse istoriografice românești și 
străine, permanenta multimilenară, 
latinitatea și unitatea de neam a 
românilor, condițiile istorice interne 
și externe care au favorizat afirma
rea statală românească în zorii se
colului al XIV-lea, precum și înal
tul nivel de dezvoltare a societății 
noastre din perioada formării stata
le, care s-a înscris prin valori re
marcabile în contextul civilizației 
medievale europene.

Buletin rutier

(Agerpres)

Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției 
Direcția

înrăutățirea condițiilor de circula
ție rutieră, din cauza precipitațiilor 
sub formă de ploaie, lapovită și 
ninsoare, la care se adaugă vintul 
ce bate cu intensități destul de ridi
cate, supune conducătorii auto la 
dificile examene de pilotare în sigu
ranță a autovehiculelor. Mai mult 
ca oricînd se cere din partea condu
cătorilor auto precauție, calm, pri
cepere și o atitudine preventivă, 
precum și asigurarea unei stări teh
nice optime a autovehiculelor.

Din păcate, mai sînt unii care 
subapreciază cerințele generate de 
circumstanțele actuale de trafic, de 
unde și unele accidente cu urmări 
grave. în apropiere de Calafat, auto
mobilistul Ion Cezar Niță, la volanul 
autoturismului 2-DJ-2116, 
cu viteză in vădită 
cu ploaia torențială, 
vindu-se de un pom 
stîngjî a drumului și 
tămări pasagerului aflat in dreapta 
sa. în orașul Tg. Neamț. In jurul 
orei 21, Dorin Ifrim circula cu 
autoturismul nr. l-NT-4391, pe un 
drum umed și cu vizibilitate redusă. 
Neadaptînd viteza la aceste împre
jurări, a accideqtat un pieton caro 
se deplasa din sens invers. De men

circulind 
neooncordantă 

a derapat, lo
de pe partea 
provocînd vă-

circulație
ționat că automobilistului respectiv 
i se atrăsese atenția cu cîteva zile 
in urmă de agentul de circulație 
pentru rulare cu viteză excesivă pe 
timp nefavorabil.

Majoritatea accidentelor comise 
pe fondul efectelor negative ale fe
nomenelor meteorologice s-au dato
rat utilizării unui regim de viteză 
inadecvat de către conducătorii auto.

Pentru asigurarea deplasării cursi
ve și fără pericole pe drumurile pu
blice, conducătorilor auto li se reco
mandă să circule în limitele unor 
viteze care să permită menținerea 
controlului asupra autovehiculului, 
să utilizeze pe carosabilul 
frîna de motor pentru 
derapajul și să manifeste 
prudentă In locurile unde 
bilă apariția pietonilor 
carosabilă. De asemenea, 
deplasarea pe timp de noapte, folo
sirea luminii de întîlnire a farurilor 
pe timp de ceață și la primele sem
ne ale amurgului, atit in orașe cit 
și In afara localităților. Este bine ca 
posesorii de autovehicule proprietate 
personală să se abțină de la depla
sări lungi, mai cu seamă după lă
sarea serii și pe șoselele afectate 
de ninsoare.

Magistralele
Faptul că Zielitz este parte compo

nentă a Magdeburgului îl confirmă 
înseși tablourile de epocă. Azi, un 
tren orășenesc scurtează distanta pînă 
în centrul acestei localități, care, 
deși ar putea fi de sine stătătoare, 
face parte, din punct de vedere ad
ministrativ, din Magdeburg. în de
părtare nu se mai zăresc insă tur
nurile ascuțite de odinioară, ci silue
tele complicate ale instalațiilor in
dustriale șl liniile avintate ale urba
nismului modern.

Uzina de Îngrășăminte potaslce 
Zielitz, unul dintre cele mai mari 
obiective industriale ale R. D. Ger
mane în acest domeniu, se situează 
frintre cele mai moderne din lume, 
ntreprinderea ne-a fost prezentată 

de directorul ei, Rold Schilling, care 
a scos în evidență, in primul rînd, 
caracterul ei reprezentativ într-o 
multitudine de sensuri : înaltă tehni
citate, dotare cu utilaj modern și 
complex, realizat In întregime de in
dustria țării, capacitatea de a valo
rifica resursele autohtone de mine
reuri de potasiu și, în sfirșit, o înal
tă productivitate a muncii. „Am pu
tea spune că la noi productivitatea se 
află in raport invers proporțional cu 
numărul personalului angajat" — 
afirma interlocutorul. Adevăr de care 
ne-am convins la fața locului. De sus, 
de pe platforma principalului corp de 
clădire, puteau fi urmărite vagoanele 
mișcate de resorturi nevăzute, pentru 
a fi Încărcate cu ajutorul unei insta
lații automate, cu comandă progra
mată.

Galeriile din care se extrage pota- 
siul nu prea mai au multe asemănări 
cu minele „clasice". Minerii sînt a- 
cum mașiniștii instalațiilor tehnice 
complexe, ei nu mai vin în contact 
direct cu rocile. Prin aceste galerii 
— adevărate autostrăzi subterane — 
circulă autocamioane, motociclete și 
tractoare. „Aici veți întîlni și trac
toare românești, care se împacă foar
te bine cu munca în subteran" — ne 
atrage atenția directorul.

Imaginea a ceea ce este astăzi re
giunea Magdeburg pe coordonatele 
dezvoltării întregii țări ne-a fost pre
zentată de Kurt Ranke, președintele 
Consiliului regional. Din prezentarea 
lui notăm cifrele cele mai semnifi
cative. întreprinderile regiunii reali
zează 6,4 Ia sută din producția na
țională ; peste 20 la sută din produc
ția de mașini grele, 68 la sută din 
mașinile-unelte, 11 la sută din mate
rialele de construcții, 95 Ia sută din 
tractoare și 100 Ia sută din televizoa
rele care se produc în R.D. Germană 
vin din această regiune ; de aseme
nea, regiunea deține cea mai mare 
suprafață agricolă a țării.

...Frămîntările vremurilor au făcut

progresului
din orașul Magdeburg o așezare a 
contrastelor arhitectonice. Dealtfel, 
există puține așezări pe continentul 
european care să-și păstreze cu attta 
grijă, printre coloșii de beton ai con
strucțiilor moderne, vestigiile seco
lelor trecute. Oraș la răscruce de 
drumuri — cind fortăreață, cind cen
tru comercial — Magdeburg a cunos
cut alternări bruște de înflorire și 
decădere. în înfățișarea sa covlrșitor 
este prezentul, dar se păstrează și 
dovezi ale unei milenare istorii, în
tre care Domul, impozant monument 
de arhitectură feudală, a cărui con
strucție, începută în anul 1209, a durat 
peste 200 de ani. Dacă după războiul 
de 30 de ani reconstrucția orașului a 
durat mai bine de un secol, la numai 
trei decenii și jumătate de la cel 
de-al doilea război mondial procesul 
reconstrucției se poate considera de 
mult încheiat. Au apărut cartiere 
noi cu mii de apartamente și străbă
tute de largi magistrale, spații cita
dine cu aerul împrospătat de nume
roasele zone verzi și fîntîni artezie
ne ; între noile spații comerciale se 
impune unul din cele mai mari ma
gazine universale din țară, iar prin
tre amenajările sportive atrage aten
ția un obiectiv ce obligă la folosirea 
unui alt superlativ — cel mai mare 
bazin de inot acoperit.

...Oamenii de pe aceste locuri spun 
că Magdeburgul este „cea mai dulce" 
regiune a țării, pentru simplul fapt 
că în cuprinsul ei se află nu mai 
puțin de zece fabrici de zahăr. De
altfel, la Wanzleben există și un cen
tru de cercetări „sucrochimice", 
fiindcă există și o asemenea ramură 
a chimiei. Acolo am aflat că din 
sfecla de zahăr se pot obține și alte 
variate produse, chiar materiale plas
tice. Cei din Wanzleben sînt nu nu
mai vestiți cultivatori de sfeclă de 
zahăr, dar și de bulbi de lalele, din 
care exportă peste o jumătate de mi
lion de bucăți anual în... Olanda, țara 
lalelelor 1' Magdeburgul este in ace
lași timp și principalul punct de, in
tersecție al drumurilor fără pulbere 
din R. D. Germană, fiind primul port 
fluvial al republicii. De aici pornesc 
șlepuri autopropulsate spre cele patru 
puncte cardinale ale țării și spre sta
tele vecine. E ușor de imaginat am
ploarea activității portuare aflînd că 
în fiecare an ancorează aici aproxi
mativ 6 000 de nave fluviale din di
ferite țări.

Dar navele nu transportă turiști, 
ci furaje, îngrășăminte chimice, ci
ment, cărbune... Fiindcă Magdeburg 
a devenit azi sinonim cu hărnicia și 
tenacitatea. Magistralele sale moderne 
fiind edificatoare argumente als 
noului.

C. VARVARA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

16 și 17 noiembrie. In țară î Vremea va 
fi schimbătoare, cu cer temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații, mai ales 
sub formă de ploaie și burniță în ju
mătatea de sud a țării și sub formă 
de ploaie, lapoviță șl ninsoare în nord.

Vini moderat, cu intensificări tn zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 șl plus 8 gra
de, iar valorile maxime între zero șl 
10 grade, local mai ridicate. Ceață sla
bă. Izolat, polei. In București : Vremea 
va fi schimbătoare. Cerul temporar 
noros, favorabil precipitațiilor slabe, 
mai ales sub formă de ploaie. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 3 grade, iar ma
ximele între 4 și 7 grade. Ceață slabă. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu) .

umed 
a preveni 
deosebită 

este posi- 
pe partea 
să evite cinema

Popasuri atractive pe traseele turistice 
) vîlcene

Renumit prin frumusețile naturii 
și monumentele sale, județul Vîlcea 
este vizitat de numeroși turiști din 
țară și de peste hotare. Cooperația 
de consum le oferă, în locuri pito
rești, condiții dintre cele mai bune 
pentru a-și petrece zile de adevă
rată recreare și odihnă.

Pe malul Topologului, la 18 km 
de Rm. Vîlcea, în imediata apro
piere a șoselei ce duce spre Pitești, 
se află frumoasa unitate turistică 
„Hanul Topologul", care dispune de 
restaurant, un bar de zi, o braserie 
și camere cu cite două paturi, cu 
grupuri sanitare proprii, dușuri cu 
apă caldă, încălzire centrală.

*

Un loc plăcut de odihnă intr-un 
peisaj montan de o rară frumusețe 
este și „Hanul Horezu" din stațiu
nea cu același nume, de unde se 
pot face interesante excursii în îm
prejurimi.

în orașul Drăgășani, hotelul 
„Rusidava" este, de asemenea, o 
gazdă ospitalieră.

Se pot face rețineri de locuri, din 
timp, prin Agenția de turism a 
cooperației de consum, situată în 
holul casei de bilete nr. 2 a Sălii 
Palatului Republicii, str. 13 Decem
brie nr. 26 (telefon 14 52 09).

In fotografie : Hanul Horezu.

• Ancheta : SCALA — 9: 11,15;
13,30: 15,46; 18; 20.15.
• Libera, dragostea mea : PALA
TUL SPORTURILOR SI CULTU
RII — 17,30.
• Moscova nu crede In lacrimi : 
CAPITOL - 9,30; 12,30; 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; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15, CULTURAL - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,13.
• tacă o dată la Veneția : BUCU
REȘTI — 9,16; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Divina Ema : CENTRAL — 9,30; 
11,30; 13 J0; 15.30; 17,30: 19,30.
• Fiica adoptivă : TIMPURI NOI
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
• Bobby Deerfield : STUDIO — 
10; 12,30;. 15; 17,30; 19,45.
• Program de desene animate — 
9; 10,30; 12,15, Amatorul — 14; 16; 
16; 20 : DOINA.
• O lacrimă de fată : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
GLORIA - 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15, VICTORIA — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Ultimul revelion : GRIVITA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Burebista : DACIA —9; 12;
16; 10.
• Colombo la Londra : EFORIE
— 9; 11; 13; 15,15: 17:30: 19.30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 
10; 2<H15.
• 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 : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Șaua de argint : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17.45: 20.' TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 ț 
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 — 
15,30; 18; 20.
O Toate fetele mele : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18: 20.
• Infernul din zgîrie-nori : LU
CEAFĂRUL — 9: 12: 16: 19.
• Elvis î AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20. FLAMURA — 
9; 11; 13.15; 15,30; 17,45: 20.
• DCznodămînt la frontieră : 
PACEA — 15.30; 17,30; 19,30,

• Micuța Mo i 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; 
1,9,30.
• Casa dintre cimpuri j MUNCA
— 16: 18; 20.
• Pierdut și regăsit : POPULAR
— 15.30; 17,30; 19.30.
• Bariera : PROGRESUL — 16;
18; 20.
• Micuța floare Hua : VIITORUL
— 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
A treia țeapă — 19.30; (sala Ate
lier) : Așteptîndu-1 pe Godot — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab — 
19,30; (sala Studio) : ..Treptele 
afirmării artistice**. Mihai Ionescu
— vioară, Corina Niculescu — 
flaut — 18.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Mobilă și durere — 19.30; (sala 
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles î — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe 
autostradă — 16; Premiera — 20,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Coriolan — 19,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tft- 
nase“ (sala Savoy) : Veselie la 
Tănase — 19.30: (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19.30.
• Teatrul „Ion Vasil eseu*4 : Pa
radis de ocazie — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La (întina dorului —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici — 10; 
Un tînăr printre alții — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Boro
boață — 10: Unde zbori, Sperie- 
Ciori ? — 17.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Budapesta —
19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Camera de alături — 19.30.

imprimă pe bandă numărul 
telefonului Ia care poate fi

găsit sau, și mai bine, nu
mărul de telefon al comisaria
tului de cartier. Dacă un rău
făcător intră în apartament, sis
temul de alarmă se declanșează 
automat, punînd în funcțiune 
postul telefonic. Acesta cheamă 
numărul convenit, transmitîn- 
du-i un mesaj înregistrat, de 
asemenea, pe casetofon. de pil
dă : „Acesta este un apel ur
gent. Cineva a pătruns prin 
efracție în locuința domnului X 
din strada Y. Ajutor I Dacă ușa 
a fost din nou Închisă sîntetl 
autorizați să o forțați. Vă mul
țumesc...".

• RESTAURAREA 
UNEI CELEBRE PICTURI 
RENASCENTISTE. tn' 
treprind ample lucrări de sal
vare a celebrei fresce „Cina cea 
de taină", pictată de Leonardo da 
Vinci in biserica Santa Maria 
delle Grazie din Milano. Pri
mul pas făcut spre salvarea 
acestei fresce, scăpată ca prin 
minune din bombardamentul ce 
a distrus biserica in 1943, a fost 
acela de a monta o schelă meta
lică pentru a susține zidul. Apoi, 
capodopera lui Leonardo ția 
Vinci va fi analizată cu apara
te perfecționate și abia după 
această fază pregătitoare se va 
trece la restaurarea propriu-zisă.

Considerată ca una dintre cele 
mai frumoase opere apartinind 
marelui Leonardo da Vinci, 
„Cina cea de taină" a mai fost 
restaurată In secolele XVIII și 
XIX, Apariția unor pete și a 
unor fisuri pe suprafața fres
cei, datorate, se pare, lipsei de 
stabilitate a fundației clădirii, a 
tăcut necesară o nouă interven
ție pentru salvarea capodoperei 
renascentiste.

• TELESCOPUL DE 
PE „ACOPERIȘUL LU- 
Ml|". Astronomii sovietici au 
realizat o fotografie la scară 
mare a Soarelui cu ajutorul 
singurului telescop solar mobil 
din lume. Telescopul este insta

lat pe platoul Pamir, la altitu
dinea de 4 300 metri deasupra 
nivelului mării. Pentru prima 
oară pe fotografii au apărut cu 
claritate zone cu temperaturi 
mai ridicate din nucleele petelor 
solare. Aceste formațiuni, des
coperite recent, se consideră a fi 
una din acele particularități ale 
Soarelui care duc spre descifra
rea unor importante legități ale 
naturii sale. Obiectivul te
lescopului are un diametru de 
numai 50 centimetri, dar permi
te o vizualizare bună a unor 
detalii cu mărimea de cîteva 
sute de kilometri. Instrumentul 
este înzestrat cu sisteme meca
nice de telecomandă, cu dispo
zitive electronice pentru cupla
rea automată în perioadele cele 
mai convenabile etc.
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Expresie a interesului deosebit fată de vizita președintelui 
Nicolae Ceausescu in Norvegia, fată de realizările 
tării noastre, la Oslo a apărut volumul „România"

OSLO 13 (Agerpres). - La Oslo a fost prezentat, 
joi, volumul „ROMÂNIA", apărut în editura „Tiden", 
sub semnătura publicistului norvegian de prestigiu

Directorul editurii „Tiden" a 
evidential importanța acestui mo
ment editorial — apariția primului 
volum in limba norvegiană despre 
România chiar in ziua începerii 
vizitei de stat in Norvegia a 
președintelui Republicii Șocialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Publicistul Jahn Otto Johansen a 
relevat că. prin conținutul ei, lu
crarea răspunde dorinței unui pu
blic larg norvegian de a afla mai 
multe despre originea și Istoria po
porului român, despre politica in
ternă și externă a României, despre 
realizările ei in cele mai diferite 
domenii.

România — a apreciat Jahn Otto

sesiunea adunării generale a o. n u.

înaltă apreciere față de inițiativa României privind 
reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state

Dezbaterile din Comitetul pentru problemele juridice
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). —. In Comitetul pentru probleme 

juridice al Adunării Generale a O N.U. a continuat ampla dezbatere 
asupra punctului „REGLEMENTAREA PRIN MIJLOACE PAȘNICE A 
DIFERENDELOR DINTRE STATE" — inserts la propunerea României.

Dezbaterile au evidențiat interesul 
și sprijinul larg față de această ini
țiativă a țării noastre, pe deplin ilus
trată de numărul mare de delegați 
care au luat cuvîntul pentru a-și pre
zenta poziția și care .au fost unanimi 
in a aprecia — așa cum sublinia re
prezentantul Ecuadorului — că „re
glementarea pașnică a diferendelor 
este de eea mai mare importanță, 
fiind un principiu de drept interna
țional a cărui respectare este absolut 
necesară pentru menținerea păcii și 
securității internaționale".

Salutind inițiativa României, repre
zentantul Iugoslaviei a evidențiat că 
„în condițiile deteriorării situației in
ternaționale, ale agravării diferende
lor dintre state, care adesea se trans
formă in conflicte armate, ale recurge
rii frecvente la forță șl intervenții, 
respectarea neabătută a principiului 
reglementării pașnice a diferendelor și 
îmbunătățirea mecanismelor pentru 
atingerea acestui scop devin tot mai 
importante".

Oportunitatea aducerii tn atenția 
O.N.U. a propunerii făcute de țara 
noastră a fost, de asemenea, subli
niată de reprezentanții Bulgariei, Ke- 
nyei, Voltei Superioare și Egiptului, 
acesta din urmă arătînd : „Dăm o 
înaltă apreciere inițiativei românești 
de a concentra atenția asupra acestui 
important principiu și de a-l supune 
Adunării Generale spre examinare 
aprofundată și completă intr-o etapă 
crucială a relațiilor internaționale".

Delegațiile Spaniei, R.F.G., Japo
niei, Bangladesh, Nepal, Tunisiei. Is
raelului, Trinidad-Tobago au exprimat 
sprijinul țărilor lor fața de propune
rea elaborării unei declarații a Adu
nării Generale asupra reglementării 
prin mijloace pașnice a diferendelor, 
subliniind importanța unui astfel de 
document pentru eforturile de întărire 
a păcii și securității internaționale.

Reprezentantul U.R.S.S. s-a referit 
Ia necesitatea ca declarația preconi

Caracterul deosebit de rodnic al 
noului itinerar de pace, prietenie și 
colaborare,, pe care 11 întreprinde pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. im
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
este puternic ilustrat și de rezultatele 
semnificative ale celei de-a doua 
etape a acestuia — Danemarca. Prin 
întreaga sa desfășurare, prin contac
tele și convorbirile fructuoase, prin 
înțelegerile realizate, vizita efectuată 
la invitația reginei Margareta a Il-a 
și a prințului Henrik a pus tn evi
dență sentimentele de prietenie, de 
stimă și prețuire reciprocă dintre 
popoarele român și danez, hotărirea 
comună de a ridica pe noi trepte 
relațiile bilaterale in diverse dome
nii de activitate. Totodată, intilnirea 
româno-daneză la nivel înalt a rele
vat. o dată mai mult, preocuparea 
celor două țări de a contribui la 
eforturile consacrate instaurării unui 
climat de securitate, înțelegere si 
largă colaborare pe continentul eu
ropean și in intreagâ lume.

Așa cum se știe, raporturile dintre 
cele două țări au cunoscut. îndeosebi 
în ultimii ani. o evoluție ascendentă, 
s-au lărgit permanent contactele si 
vizitele bilaterale, la diferite niveluri, 
între care vizita efectuată in 1974 in 
România de prințul Henrik, s-au în
cheiat acorduri și înțelegeri bilate
rale, care au asigurat un cadru tot 
mai larg colaborării reciproc avan
tajoase, concomitent cu întărirea con
lucrării și in domeniul vieții interna
ționale. Desfășurindu-se sub ase
menea auspicii favorabile, vizita in 
Danemarca — prima efectuată deiun 
șef de stat al României în această 
țară — s-a înscris ca un moment de 
mare importanță pentru dezvoltarea 
și mai puternică a relațiilor eco
nomice. tehnico-științifice și culturale 
dintre cele două țări, care au intrat, 
astfel, într-o etapă nouă, mai activă 
și mai fructuoasă.

„Vizita noastră — a arătat pre
ședintele NICOLAE CEAUȘESCU — 
este o expresie a bunelor raporturi 
care se dezvoltă în prezent intre ta
rile și popoarele noastre, a dorinței 
lor de a se cunoaște mai bine, de a 
colabora tot mai strins, atit pe plan 
bilateral, cit și pe arena mondială".

„Dorim să promovăm o creștere 
continuă a colaborării danezo-române 
— a arătat la rîndul săți regina 
MARGARETA a II-a. Nu mai puțin, 
In condițiile care domină astăzi in 
economia internațională, este impor
tant ca atit Danemarca, cit si Româ
nia să găsească calea spre cea mai 
bună colaborare economică posibilă".

A Vi nd un intens caracter de lucru, 
exprimat și prin convorbirile cu 
primul ministru danez Anker Joer- 
gensen. prin celelalte contacte si 
întilnlrl pe care le-au avut pre

Jahn Otto Johansen, redactor-șef al cotidianului „Dag
bladet", și a profesorului de la Universitatea din Oslo, 
Jardar Seim.

pozitive intr-un moment de agra
vare a situației internaționale. De 
aceea, considerăm că, mai ales 
în aceste circumstanțe, România, 
printr-o politică activă și construc
tivă, de afirmare largă a indepen
denței naționale și de neamestec în 
treburile interne ale altor state, 
joacă un rol important în viața in
ternațională contemporană.

Jahn Otto Johansen a ■ relevat 
semnificația vizitei, de stat in Nor
vegia a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, subli
niind că interpretează acest eveni
ment ca pe o întărire a poziției 
României și că apreciază impor
tanța vizitei pentru dezvoltarea re
lațiilor româno-norvegiene.

Johansen — are o politică externă 
foarte realistă, fiind conștientă de 
ceea ce poate fi schimbat pe termen 
scurt, dar fiind, in același timp, 
atașată unor strategii principiale pe 
termen lung, constituind un model 
pentru țările europene, ca și pen
tru celelalte state, în sensul că nu 
trebuie să ne lăsăm conduși de 
logica absurdă a creșterii continue 
a bugetelor militare. Apreciez, a 
spus el, in mod deosebit ceea ce 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat in interviurile acordate în 
aceste zile ziarelor din Scandinavia, 
și anume că trebuie acționat pen
tru limitarea activităților blocurilor 
militare șl, ulterior, pentru desfiin
țarea lor. Pentru noi, norvegienii, 
acestea sint elemente deosebit de 

zată să se inspire din principiile Car
tei Q.N.U. și să fie în conformitate 
cu ele. Delegațiile Franței. Indiei, 
Finlandei, Ciprului, Irakului, Nigeriei 
și Austriei au exprimat aprecieri față 
de textul proiectului de declarație, 
considerindu-1 ca o contribuție de 
seamă la procesul elaborării viitoarei 
declarații a Adunării Generale.

Delegația Chinei a subliniat faptul 
că proiectul pleacă de la situația in
ternațională gravă și enunță in deta
liu o serie de măsuri concrete menite 
să întărească rolul O.N.U. în regle- 

Vie condamnare a politicii de apartheid
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager-
pres). — Toate delegațiile care iau 
cuvintul în dezbaterile Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind politica de 
apartheid a guvernului Africii de 
Sud condamnă discriminarea rasială 
și practicile regimului de la Preto
ria, cer O.N.U. să adopte măsuri ur
gente pentru a pune capăt acestei 
stări de lucruri, pentru sprijinirea 
luptei legitime de eliberare a po
poarelor din Africa australă.

Intervenind in dezbateri, reprezen
tantul permanent al României la 
O.N.U., ambasadorul Teodor Mari
nescu, a arătat că odioasa politică 
rasistă a guvernului de la Pretoria 
este in totală contradicție cu realită
țile lumii de astăzi, iar starea de în
cordare din Africa australă este o 
consecință directă a negării și supri
mării de către autoritățile rasiste 
ilegale din R.S.A. a celor mai ele
mentare drepturi și libertăți demo
cratice, a reprimării brutale, sistema
tice, a populației majoritare africane, 
a nesocotirii dreptului acesteia, ca și 
al poporului din Namibia, de a-și 
hotărî singure soarta, de a trăi tn de
plină libertate și Independență.

ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele oficiale care 
i-au insolit, vizita s-a remarcat, tot
odată, prin interesul puternic fată 
de acest eveniment, manifestat de 
cele mat largi cercuri ale opiniei 
publice, de liderii partidelor politice, 
de membrii parlamentului, de cercuri 
economice, științifice și culturale din 
Danemarca. Pretutindeni unde s-au 
aflat, in întreprinderile și instituțiile 
vizitate, înaltii oaspeți au fost 
înconjurați cu sentimente de stimă 
și prețuire. Ca și în timpul vizitei în 
Suedia, ca și acum, cu prilejul 
etapei norvegiene a itinerarului în 

UN EVENIMENT DE SEAMĂ IN EXTINDEREA
COLABORĂRI! ROMÂNO-DANEZE, 

IN PROMOVAREA SECURITĂȚII EUROPENE
țările nordice, tn asemenea manifes
tări și-au găsit expresie aprecierea 
deosebită de care se bucură in lume 
România socialistă, înalta considera
ție, prestigiul internațional pe care 
le-a dobindit președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru activitatea sa 
neobosită în slujba păcii, a .celor mai 
înalte idealuri ale umanității.

Rezultatele contactelor și convorbi
rilor oficiale au fost sintetizate in 
Comunicatul dat publicității, care 
înscrie voința României și Danemar
cei de a acționa pentru intensificarea 
relațiilor multilaterale, pentru conlu
crarea lor mai activă pe arena 
mondială.

Un important pas înainte a marcat 
vizita in sfera relațiilor economice și 
tehnico-știintifice. în acest sens se 
evidențiază, prin insemnătatea lor. 
încheierea Acordului privind promo
varea și garantarea reciprocă a in
vestițiilor și a Acordului guvernamen
tal de credit pentru finanțarea impor
turilor din Danemarca de mașini șî 
echipament. Totodată, s-a convenit să 
se caute noi căi si mijloace pentru 
creșterea în continuare a schimburi
lor și cooperării industriale în do
meniile construcției de mașini, con
strucției de nave si industriei alimen
tare. precum și în alte sectoare de 
interes comun. De asemenea, s-a 
căzut de acord să se favorizeze pro- 

mentarea pașnică a diferendelor in
ternaționale. Declarația — a fost de 
părere reprezentantul Ungariei — tre
buie șă aibă drept scop consolidarea 
prevederilor Cartei O.N.U. și încu
rajarea statelor membre de a recurge 
la mijloacele pașnice de reglementare 
a diferendelor.

Elaborarea unei declarații ar furniza 
ea însăși elementele de bază ale unui 
viitor tratat intr-un stadiu ulterior nu 
prea indepărtat — au relevat și dele
gațiile Algeriei și Iranului.

Pentru examinarea proiectului . de 
declarație prezentat de România și ce
lelalte opt țări a fost creat un grup 
de. lucru, deschis participării tuturor 
statelor membre ale O.N.U., care și-a 
inceput deja activitatea.

Politica de apartheid șl discrimi
nare rasială constituie, in condițiile 
actuale ale deteriorării climatului po
litic mondial, un factor de tensiune 
și conflict care amenință pacea și 
securitatea internațională.

Reprezentantul român a reafirmat 
sentimentele de solidaritate militantă 
ale poporului nostru cu lupta po
porului oprimat din Africa de Sud. 
subliniind că România socialistă, po
porul român au acordat și acordă un 
sprijin activ acțiunilor botărite ale 
țărilor și popoarelor africane pentru 
abolirea oricărei nolitici imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, de 
discriminare rasială șl de apartheid, 
cit și eforturilor lor pentru consoli
darea independenței și suveranității 
naționale. Vorbitorul a arătat, totoda
tă. că Națiunile Unite trebuie să 
adopte măsuri concrete potrivit pre
vederilor Cartei O.N.U. pentru a pune 
în aplicare un program de acțiune 
care să ducă la lichidarea totală a 
politicii de discriminare rasială și a 
practicilor de apartheid, care să ser
vească cel mai bine aspirațiile legi
time ale populației majoritare din 
Africa de Sud.

îecte comune de cercetare științifică 
și tehnică, schimburile de informații 
șl date tehnice, transferul de tehno
logie in domenii de interes reciproc.

Continuarea și extinderea schimbu
rilor între parlamente, organizații 
politice, reprezentanți ai întreprinde
rilor și firmelor de comerț și eco
nomice, instituții sociale, culturale si 
științifice, ca o altă direcție impor
tantă asupra căreia s-a căzut de 
acord, reflectă aceeași dorință de a se 
întări prietenia dintre cele două 
popoare, de a se asigura o mai bună 
cunoaștere a valorilor lof spirituale si 
materiale.

Abordînd în mod aprofundat dife

ritele aspectb ale relațiilor bilate
rale. convorbirile româno-daneze la 
nivel inalt au prilejuit un larg 
schimb de vederi și asupra celor mai 
importante probleme ale actualității 
internaționale — și este, desigur, 
un motiv în plus de satisfacție că 
și în aceste domenii s-au conturat 
convergențe ale punctelor de vedere. 
Schimburile de opinii au pus in evi
dentă că — în actualul climat inter
național, marcat de o gravă încor
dare — statele lumii au mai mult 
ca oricînd datoria să acționeze in
tens pentru diminuarea tensiunii, 
pentru soluționarea, exclusiv prin 
mijloace pașnice, a problemelor liti
gioase. pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța, pentru reluarea 
și continuarea cursului spre destin
dere, pe baza respectării stricte a 
independentei și suveranității națio
nale, a dreptului fiecărui popor de 
a-și alege liber calea dezvoltării. 
„Aș vrea să spun — declara primul 
ministru ANKER JOERGENSEN — 
că situația politică a lumii n-ar fi 

.așa de dificilă dacă toată lumea ar 
gindi ca România și Danemarca. 
Convorbirile de astăzi au demonstrat 
că și în condițiile în care tăriie 
noastre se află în regiuni diferite 
ale Europei și au sisteme politice 
diferite, punctele lor de vedere sint 
apropiate in multe probleme".

Continuarea procesului inceput la Helsinki - 
cerință arzătoare a tuturor popoarelor 

continentului
Dezbaterile reuniunii general-europene de la Madrid

MADRID 13 — Trimisul Agerpres, 
Nicolae Chilie, transmite : în capi
tala Spaniei au continuat dezbaterile 
generale ale reuniunii general-euro
pene.

în cuvîntul său. ministrul de ex
terne al Belgiei, Charles Ferdinand 
Nothomb. s-a pronunțat pentru con
tinuarea procesului de destindere și 
cooperare europeană și organizarea 
de noi reuniuni care să poată fi ca
racterizate ca fiind continuări ale 
„spiritului de la Helsinki". Acest lu
cru — a subliniat el — ar marca fap
tul că „securitatea și cooperarea in 
Europa nu sint un ideal indepărtat, 
ci o realitate în mers și un efort per
manent". Referindu-se la aspectele 
militare ale securității, șeful delega
ției belgiene a declarat, intre altele, 
că țara sa sprijină cu fermitate pro
punerea ca la actuala reuniune de la 
Madrid să se decidă convocarea unei 
conferințe europene de dezarmare.

Conducătorul delegației Olandei, 
ambasadorul F. Van Dongen, a ple
dat pentru continuitatea procesului 
început la Helsinki și pentru orga
nizarea de noi reuniuni de felul ce
lei în curs de desfășurare la Madrid, 
„ca parte integrantă a unui proces 
complex și îndelungat, statornicit de 
comun acord prin Actul final". De
teriorarea situației internaționale — 
a spus vorbitorul — reduce din va
loarea angajamentelor asumate la 
Helsinki și reclamă reafirmarea va
lidității lor, punînd in fața statelor 
„obligația clară de a contracara evo
luțiile contrare Actului final și de a 
elabora planuri practice pentru îm
bunătățirea relațiilor reciproce".

Ministrul de externe al Irlandei, 
Brian Lenihan, a subliniat. în inter
venția sa. meritul Actului final de Ia 
Helsinki de a garanta continuitatea 
procesului C.Ș.C.E., arătînd. totodată, 
că reuniunea de la Belgrad a avut re
zultate nesatisfăcătoare, iar în peri
oada poșt-Belgrad situația internațio
nală s-a deteriorat. La Madrid, a 
apreciat vorbitorul, trebuii; să se evi
te polemicile și acuzațiile reciproce, 
pentru a nu se periclita și mai mult 
dezbaterile și rezultatele reuniunii. .

Ministrul de externe al Canadei, 
MacGuigan, a apreciat în discursul 
său că. in contrast cu speranțele mari 
de la Helsinki, în perioada care a

„Opinia publică din România militează cu fermitate 
pentru succesul reuniunii de la Madrid" 

Cuvîntarea reprezentantului român la intilnirea organizațiilor 
neguvernamentale

în cadrul lucrărilor reuniunii or
ganizațiilor neguvernamentale de 
la Madrid cu tema „Pentru pro
movarea și aplicarea Actului final 
al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa", care 
se i desfășoară sub auspiciile Fe
derației Mondiale a Asociați
ilor pentru Națiunile Unite 
(F.M.A.N.U.), a luat cuvintul repre
zentantul țării noastre. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Centrului 
național pentru promovare., prie
teniei ș: colaborării cu alu po
poare, președintele Academic. de 
științe sociale și politice Ei a 
înfățișat pe larg concepția Rornâmei, 
elaborată ș: promovată consecvent 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la cerințele actuale ale 
edificării securității și dezvoltării 
cooperării în Europa, la căile și mo
dalitățile practice de materializare a 
acestor obiective, relevînd, în con
text. rolul important pe care îl ocu
pă — în viziunea țării noastre — 
popoarele, opinia publică europeană 
și internațională în influențarea fac
torilor de decizie, a guvernelor și

Desfășurată tocmai tn zilele cînd. 
Ia capătul unor negocieri complexe 
și laborioase, la Madrid și-a înce
put lucrările reuniunea general- 
europeană, in condiții în care pro
blemele procedurale nu și-au găsit 
încă rezolvarea definitivă, vizita a 
prilejuit exprimarea hotărîrii Româ
niei și Danemarcei — țări europene 
interesate în mod deosebit tn asigu
rarea păcii, înțelegerii și colaborării 
pe continent — de a face totul pen
tru ca reuniunea să se încheie cu 
succes și să răspundă astfel aștep
tărilor popoarelor, ceea ce va exer
cita. fără îndoială, o influentă pozi
tivă asupra evoluției întregii situații

Internationale. în acest sens, dialo
gul la' nivel îhalt a reliefat impor-, 
tanta respectării integrale a princi
piilor Actului final de la Helsinki 
și a îndeplinirii efective a tuturor 
prevederilor acestuia ca un ansam
blu unitar. Totodată, s-a reafirmat 
necesitatea fundamentală de a se 
continua procesul multilateral ini
țiat prin Actul final, - exprimindu-se 
sprijinul pentru ținerea de noi reu
niuni. în cadrul urmărilor instituțio
nale ale Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Pornindu-se de la situația deose
bit de ingrijorătoare creată pe con
tinentul nostru prin concentrarea 
celor mai puternice forte militare 
și a armamentului cel mai modem, 
inclusiv nuclear, a fost reafirmat in
teresul României și Danemarcei in 
ceea ce privește extinderea măsuri
lor de reducere a confruntării și pro
movarea dezangajării militare in 
Europa, convocarea in acest sens a 
unei conferințe asupra aspectelor 
militare ale securității și dezarmării 
în Europa fiind, neîndoios, de na
tură să răspundă unor deziderate 
arzătoare ale popoarelor continen
tului.

Este cunoscut că Danemarca, a ex
primat rezerve fată de proiectele de 
amplasare a noi rachete nucleare 
in Europa, refuzînd categoric să ac

trecut de atunci perspectiva s-a întu
necat. Subliniind legătura între în
crederea pe plan politic și reducerea 
cursei Înarmărilor. vorbitorul s-a 
pronunțat pentru adoptarea, in viitor, 
a . unor măsuri generatoare de încre
dere și de limitare a înarmărilor, în 
soecial în Europa centrală.

In discursul său. Peter Blaker, mi
nistru de stat Ia Ministerul de Exter
ne al Marii Britanii, a arătat că în 
perioada care a trecut de la Belgrad 
în Europa și în lume au avut loc și 
o serie de evoluții negative. El a 
opinat, totodată, că pentru ca procesul 
de continuitate a C.S.C.E. să fie via
bil, este necesar ca reuniunea de Ia 
Madrid să adopte hotăriri in proble
me de substanță.

Ministrul suedez al .afacerilor ex
terne. Ola Ullsten, a relevat că de
teriorarea raporturile internaționale, 
care se repercutează și asupra întîl- 
nirii din capitala Spaniei, se expli
că tocmai prin neindeplinirea preve
derilor Actului final de către unele 
state. Iată de ce — a spus el — ne 
pronunțăm pentru aplicarea ca un 
tot unitar, de către toate țările, a 
prevederilor Actului final, a prin
cipiilor coexistentei pașnice. Suedia 
— a spus el — sprijină inițiativa de 
a se convoca o conferință pentru 
dezarmare pe continent. între dezar
mare și destindere existînd o rela
ție directă.

Ministrul afacerilor externe al R.F. 
Germania, Hans-Dietrich Genscher.-a 
relevat importanța amplificării schim
burilor economice, comerciale, teh- 
nico-științifice. culturale și umane in
tre statele europene, reliefînd că acest 
aspect al raporturilor de pe continent 
reprezintă o parte integrantă a pro
cesului de edificare a unei Europe 
pașnice. Ministrul de externe al 
R.F.G. ă adresat un apel delegațiilor 
la reuniune de a lucra astfel incit 
Actul final de la Helsinki să nu fie 
doar un episod al speranței, ci o 
realitate..

Reprezentanții Elveției. Norvegiei, 
Luxemburgului, Vaticanului au a- 
preclat că este necesară o evaluare 
lucidă, realistă, fără confruntări, a 
modului cum au fost îndeplinite pre
vederile Actului final, precum și a 
măsurilor practice pentru aplicarea 
lor integrală in viață.

parlamentelor pentru a acționa cu 
mai multă hotărire și fermitate în 
direcția transpunerii in viață a prin
cipiilor. și obiectivelor Înscrise în 
Actul final de la Helsinki.

Opinia publică din România — a 
spus vorbitorul — este interesată în 
cel mai înalt grad și militează cu 
fermitate pentru succesul reuniunii 
de la Madrid e țărilot participante 
la C.S.C.E.. problema securității eu
ropene constituind o preocupare per
manentă ,a României. în această 
ordine de îdel, el a evidențiat aten
ția deosebită acordată de președin
tele Nicolae Ceaușescu pregătirii 
corespunzătoare și’ bunei desfășurări 
a reuniunii de la Madrid, exprimată 
și de importantele declarații făcute 
de șeful statului român cu prilejul 
vizitelor oficiale efectuate in unele 
țări nordice, relevînd că, dovadă a 
interesului major al României față 
de problemele securității europene 
și față de continuitatea C.S.C.E., 
tara noastră a prezentat propunerea 
de a găzdui viitoarea etapă a con
ferinței general-europene la Bucu
rești.

cepta dislocarea unor asemenea 
arme pe teritoriul său. Nu de mult, 
guvernul danez a hotărît să nu spo
rească cheltuielile militare, pronun- 
țîndu-se pentru înfăptuirea secu
rității prin asigurarea unui echilibru 
de forte „la nivelul cel mai scăzut 
posibil". Această idee a fost relie
fată pregnant cu prilejul vizitei. 
România și Danemarca intilnindu-se 
tn a sublinia necesitatea trecerii Ta 
măsuri concrete de dezangajare și 
dezarmare, in primul rînd de dezar
mare nucleară.

Dialogul la nivel înalt a eviden
țiat. în același timp, necesitatea 
stringentă a lichidării subdezvoltării 
și instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, a participării 
active a tuturor țărilor la viata In
ternațională, subliniindu-se că un 
rol deosebit în această privință il au 
țările mici și mijlocii, care consti
tuie marea majoritate a lumii și 
sint vital interesate intr-o politică 
de egalitate și respect, de colaborare 
Si de pace.

Desigur, Republica Socialistă 
România și Danemarca stnt țări cu 
orînduiri sociale diferite. întreaga 
desfășurare a vizitei, principiile și 
concluziile afirmate în cursul între
vederilor și convorbirilor, evoluția 
mereu favorabilă a raporturilor 
româno-daneze demonstrează insă, 
în mod convingător, că este pe de
plin posibil ca intre două țări, dife
rite ca orinduire socială, să se sta
tornicească și să se dezvolte relații 
bune, de colaborare și conlucrare 
reciproc avantajoasă, atunci cind se 
pornește de la dorința comună de a 
se acționa in acest sens, cînd la baza 
relațiilor sint așezate principiile 
egalității în drepturi, respectului 
suveranității și avantajului reciproc. 
Expresie elocventă a acestei reali
tăți. dialogul la nivel înalt româno- 
danez va fi continuat la București, 
ca urmare a invitației adresate 
reginei Margareta a II-a a Dane
marcei și prințului Henrik, ca și 
primului ministru Anker Joergensen, 
de a vizita România.

Rezultatele fructuoase ale vizitei 
în Danemarca, adăugindu-se celor 
consemnate în Suedia, se constituie 
in concludente mărturii ale rodni
ciei dialogului la nivel inalt, oe care 
tara noastră, președintele ei il pro
movează cu atîta consecventă. Cu 
drept temei se poate afirma că vizi
ta in Danemarca a deschis perspec
tive noi de amplificare a relațiilor 
româno-daneze, în concordantă cu 
interesele celor două popoare, cu 
dezideratele de pace și colaborare 
ale popoarelor europene, ale întregii 
omeniri.

Nicolae PLOPEANU

ÎNTREVEDERI ROMANO-Ațî- 
' GOLEZE. în cadrul vizitei de lucru 

efectuate la Luanda. tovarășul 
I Ion M; Nicolae, prim-adjunct al mi

nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internațio- 

Inale. a avut convorbiri cu Jorge 
de Morais, ministrul petrolului, cu 
alți membri ai guvernului angolez. 
A fost examinat stadiul schimbu
rilor comerciale și cooperării eco- 

I nomice româno-angoleze și s-au 
convenit noi măsuri menite să di- 

I versifice și să impulsioneze cola
borarea Economică bilaterală în 
diverse domenii de interes comun.

DOCUMENTE SOVIETO-FIN-
I LANDEZE. Cu prilejul vizitei ofi

ciale in Uniunea Sovietică a pre- 
Iședintelui Finlandei, Urho Kekko

nen, la Kremlin a avut loc solem
nitatea semnării unor documente so- 

I vieto-finlandeze — Protocolul la 
Programul pe termen lung de dez- 

I voltare și adîncire a colaborării 
Ieconomico-comerciale, industriale și 

tehnico-științifice pină în anul 1990 
și Protocolul privind colaborarea in 
extinderea Combinatului de îmbogă- 

1 țire minier de la Kostomukș. Cele 
două documente au fost semnate de

1 Leonid Brejnev, secretar general al 
. C.C. al P.C.U.S., președintele Pre

zidiului Sovietului Suprem al 
I U.R.S.S., și Urho Kekkonen, pre

ședintele Republicii Finlanda.

REUNIUNE. La Viena a avut Ioc, 
joi, o nouă reuniune în cadrul ne- 

Igocierilor privind reducerea tru
pelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală. După 

Icum relevă agenția T.A.S.S., dele
gația sovietică a prezentat, in nu
mele statelor socialiste participante 
direct la negocieri — R.D.G., R. P. 

j Polonă, R. S. Cehoslovacă și 
U.R.S.S. — noi propuneri Astfel, în 
cazul unei atitudini pozitive a 

■ țărilor occidentale față de ini
țiativa statelor socialiste din 10

0 nouă măsură antidemocratică a autorităților de la Seul
SEUL 13 (Agerpres). -r Autoritățile 

de la Seul au dat publicității o „listă 
neagră" a personalităților politice și 
obștești din Coreea de sud excluse 
din viața politică a țării pe o perioadă 
de opt ani. Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, această nouă măsură 
antidemocratică de amploare are me
nirea clară de a elimina din viața 
social-politică pe toți cei ce se opun, 
intr-un fel sau altul, regimului dic
tatorial actual. Printre cele 811 per
soane incluse pe „lista neagră" figu
rează Kim Yong Sam, președintele 
Partidului Nou Democratic, Kim Jong 
Pil, președintele Partidului Democra
tic Republican, Kim Dae Jung, prin
cipala personalitate a opoziției libe- 
ral-democrate sud-coreene, condam
nat recent la moarte, fără temei, de

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a informat oficial Consi
liul de Securitate că Israelul refuză 
să abroge, așa cum ii cârea o rezolu
ție a O.N.U., legea adoptată in iulie 
1980 prin care proclama „consacrarea 
juridică" a anexării Ierusalimului 
arab — relevă agenția France 
Presse.

Raportul adresat de Kurt Waldheim 
Consiliului de Securitate este urmarea 
rezoluției adoptate de acesta din

Continuă luptele între forțele armate 
irakiene și iraniene

După cum Informează agențiile de 
presă. în ultimele zile au continuat 
luptele intre forțele armate irakiene 
și iraniene, soldate, de ambele părți, 
cu importante pierderi în oameni și 
pagube materiale considerabile.

Agenția iraniană de presă PARS, 
reluînd un comunicat oficial, in
formează că forțele armate din aceas
tă tară au lansat un atac Împotriva 
trupelor irakiene aflate la sud-vest 
de orașul Ahwaz și la Bahmanshir. 
Forțele armate iraniene și-au inten
sificat atacurile împotriva pozițiilor 
deținute de armata irakiană pe fron
turile de vest și din Kuzistan.

Agenția France Presse relatează că 
Iranul a reluat exporturile de petrol 
din insula Kharg, principalul său port 
petrolier.

Potrivit unul comunicat al înaltului 
Comandament al forțelor armate ira
kiene, reluat de agenția irakiană de 
presă I.N.A., au loc lupte în 
diverse sectoare ale frontului. Arti

„Sindromul spaimei"
Dacă pe vremea fai

mosului Al Capone 
crimele și violența a- 
vegu perimetre limita
te,, astăzi gangsteris- 
mul, fărădelegile de tot 
soiul au căpătat carac
terul unui veritabil 
război fără frontiere, a 
cărui escaladare pro
voacă mereu mai mul
te victime și teamă 
generalizată in rîndul 
cetățenilor americani. 
„AMERICA ÎNFRI
COȘATA", se intitu
lează semnificativ un 
raport voluminos pu
blicat recent la 
New York de firma 
„Ruder and Finn", 
specializată in studii 
sociologice. Raportul, 
scrie revista „Le 
Point", se înscrie in 
direcția curentului de 
opinie favorabil unor 
măsuri drastice de 
conibatere a banditis
mului, a delincventei 
în genere. Argumente
le cuprinse în raport 
sint elocvente: societa
tea americană înre
gistrează cite o crimă 
la fiecare 30 de secun

de și un jaf la fiecare 
3 secunde. Cifrele se 
referă la situația din 
anul 2978, dar de a- 
tunci, subliniază ra
portul, valul crimelor 
a continuat să se in- * 
tindă peste tot, gene
rând un adevărat „sin
drom al spaimei" la 
scară națională.

O arată elocvent re
zultatele unei anchete, 
in cursul căreia 40 la 
sută din cei chestio
nați au recunoscut că 
trăiesc permanent cu 
spaima de a fi victime 
ale unei spargeri, ale 
unui viol sau ale 
unui asasinat, iar trei 
sferturi dintre ei au 
declarat că, intr-o mă
sură sau alta, sint 
afectați psihic de sen
timentul fricii. Catego
riile cele mai vulnera
bile in această pri
vință sint locuitorii 
marilor orașe, iar in 
rîndul acestora femeile 
și copiii.

„Astăzi americanilor 
le este frică unul de 
altul", conchide John 
Pollock, coordonatorul

iulie 1980, acestea sint gata să I 
accepte ca, în cadrul unui prim j 
acord, să se realizeze o „în
ghețare" colectivă a efectivelor î 
trupelor participantilor directi la 
negocieri, in afară de U.R.S.S. și • 
de S.U.A., pentru perioada dintre . 
două etape de reducere. Statele I 
socialiste participante la negocieri | 
au propus să se ajungă la o Înțe
legere și cu privire la faptul că I 
acordul mai sus menționat să aibă I 
o durată de trei ani, termen sufi- 1 
cient pentru a se ajunge la redu- , 
cerea trupelor U.R.S.S. și S.U.A. și 
pentru elaborarea unui nou acord I 
pentru etapa a doua a reducerii și 
limitării trupelor și la alți partici- I 
panti direcți la negocieri, cum sint 
Anglia, R.F.G., Belgia, Canada, 
Olanda, Luxemburg, precum și j 
R.D.G., Polonia și Cehoslovacia. ]

RELUAREA CONVORBIRILOR , 
INTERCIPRIOTE. La Nicosia au | 
fost reluate convorb -ile dintre re- | 
prezentanții comunităților greacă și 
turcă din Cipru, consacrate exami- I 
nării aspectelor teritoriale ale pro
blemei cipriote, informează agenția 
cipriotă de presă C.N.A. i

CONFERINȚA. La Strasbourg au I 
Ioc lucrările unei conferințe inter
naționale, organizată de Consiliul 
Europei (occidentale), consacrate j 
examinării mijloacelor de combatere 
a terorismului, fenomen care eu- 1 
noaște o nouă fază de recrudescen- ; 
ță in țările vest-europene. 1

CONGRESUL INTERNAȚIONA- I 
LEI SOCIALISTE. La Madrid s-au | 
deschis, joi, lucrările celui de-al 
XV-lea congres al Internaționalei i 
Socialiste. Participă reprezentanții I 
unor partide socialiste și social-de- 
mocrate din peste 50 de țări. în i 
prima zi a lucrăriloi, Willy Brandt 
a fost reales în funcția de pre- > 
ședințe al Internaționalei Socialiste . 
pentru un nou termen de doi ani.

un tribunal militar. Observatorii re
levă că toți aceștia erau, de fapt, 
candidații cu cele mai mari șanse la 
funcția de președinte, inajnte de in
staurarea guvernului militar al lui 
Chun Du Hwan. Lista continuă cu 
210 foșfi parlamentari (parlamentul, 
ca și partidele politice au fost dizol
vate, printr-o lege recentă). 254 de 
persoane aparținind diferitelor parti
de și 347 cetățeni acuzați de „tulbu
rări politice și sociale" — categorie 
foarte largă ce cuprinde, evident, pe 
participanții, atit de numeroși, la ac
țiunile de protest, de mare amploare, 
din ultimii ani, în cadrul cărora s-a 
cerut cu fermitate Înlocuirea regimu
lui dictatorial, ^inclusiv cel actual, cu 
o formă democratică de guvernare.

urmă, la 20 august a.c., care condam
na in termenii cei mal energici 
această acțiune ilegală a Israelului și 
cerea tuturor statelor membre ale 
O.N.U., care aveau misiuni diploma
tice la Ierusalim, să le transfere.

Secretarul general al Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, a anunțat că 
toate statele care au ambasade la 
Ierusalim au răspuns apelului O.N.U., 
transferîndu-și — sau promițind să 
transfere in curind — la Tel Aviv 
ambasadele respective.

leria irakiană a bombardat din nou 
orașul Abadan. Același comunicat 
precizează că aviația iraniană a bom
bardat. în cursul zilei de miercuri, o 
serie de obiective civile din guvețpo- 
ratele din nordul țării. ’ F

în cursul unei conferințe de pre 
președintele irakian, Saddam Iț, 
sein, a declarat că Irakul studiază 
posibilitatea reluării livrărilor de pe
trol după rezolvarea problemelor 
tehnice, relatează agenția I.N.A.

(Agerpres) 
4r

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — Fostul premier suedez. Olof 
Palme, va întreprinde, săptămîna vii
toare, un turneu in Iran și Irak, ca 
trimis al secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim — anunță 
agențiile 'nternaționale de presă. El 
are misiunea de a facilita contactele 
între O.N.U. și părțile în conflict, in 
vederea inițierii unor convorbiri 
pentru restabilirea păcii.

anchetei amintite. Ur
mările fricii se multi
plică in viața cotidia
nă, modificind com
portamentul cetățeni
lor, care trăiesc sub 
imperiul nesiguranței. 
Din zece americani, 
nouă iau măsuri su
plimentare pentru a-și 
asigura ușile aparta
mentelor împotriva 
spargerilor și iși iden
tifică vizitatorii înain
te de a-i lăsa să intre. 
Alte precauții curente, 
blocarea pe dinăuntru 
a portierelor automo
bilului ; evitarea plim
bărilor, pe jos sau 
cu mașina, seara ori 
noaptea ș.a.

„Intrucit acestea stnt 
doar expediente și nu 
soluții adecvate, frica 
de escalada crimi
nalității este pe 
cale să explodeze in 
societatea noastră, să-i 
mine pe indivizi spre 
autoapărare, să sub
mineze ordinea publi
că", apreciază autorii 
raportului „America 
înfricoșată". (V. Oros)
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