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IN ZIARUL DE AZI:
• In agricultură — Bacău l Re

coltarea s-a încheiat, acum 
toate forțele la transport șl 
arături ; Ialomița i „Porumbul 
se culege de pe cocean cum 
se rupe plinea la masă*.

• In Investiții - „Radiografia*  
unul obiectiv cu termen de 
punere în funcțiune în acest 
an.

• Azi vă 
Cum se 
zionarea 
șl fructe

Informăm despre : 
va desfășura aprovi- 
populației cu legume 
in sezonul rece.

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN NORVEGIA
Convorbirile oficiale, întîlnirile de lucru cu reprezentanți ai vieții economice evidențiază 
posibilități largi pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare și extinderea conlucrării în multiple 

domenii de activitate, în spiritul prieteniei, deplinei egalități și avantajului reciproc

Convorbiri oficiale intre președintele Nicolae Ceausescu si primul ministru Odvar Nordli
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a avut vineri. 14 noiembrie, la Oslo, 
convorbiri oficiale cu primul ministru 
al Norvegiei, Odvar Nordli.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa Elena 

Ceaușescu, prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernului, 
Vasile Pungan, ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu
blicii, Ștefan Bîrlea, directorul Cabi
netului președintelui Republicii, Con
stantin Mitea, consilier al președinte
lui Republicii, Ion Stanciu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Teodor Vasiliu, ambasadorul Româ
niei la Oslo.

Din partea norvegiană:’ Reiulf 
Steen, ministrul comerțului și naviga
ției, Bucher Johanessen, secretar de 
stat la Oficiul primului ministru. 
Holst-Johan Jongen, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
Magnussen Einar, director general 
al Consiliului norvegian pentru 
promovarea comerțului, Torbjarn 
Christiansen, director general al 
Departamentului Politic la Mi
nisterul Afacerilor Externe. Per 
Borgen, ambasadorul Norvegiei la 
București, Eivin Berg, directorul ge
neral al Departamentului economic 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Tor Stokke, director general la Mi
nisterul Comerțului Exterior, I. San- 
daker, consilier în Ministerul Aface
rilor Externe.

în numele guvernului norvegian, pri
mul ministru Odvar Nordli a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut de bun venit și a ex
primat convingerea că vizita se va 
înscrie ca un moment important în 
dezvoltarea relațiilor româno-norve
giene.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urări și a adresat, 
la rîndul său, guvernului și poporului 
norvegian un salut călduros, subli
niind că vizita constituie o expresie a 
evoluției pozitive pe care o cunosc 
raporturile româno-norvegiene, o 
ilustrare a dorinței comune de a în
tări și dezvolta și mai mult aceste 
relații.

In prima parte a convorbirilor s-a 
făcut un schimb de păreri în legătură 
cu unele probleme ale vieții interna
ționale actuale. In acest context, un 
loc important în cadrul convorbirilor

Aspect din timpul convorbirilor oficiale

l-au ocupat problemele europene, în
deosebi cele privind actuala reuniune 
de la Madrid, dezvoltarea colaborării 
și cooperării intereuropene. dezanga
jarea militară și dezarmarea, oprirea 
amplasării și dezvoltării de noi ra
chete nucleare pe continent

Au fost, de asemenea, abordate pro
bleme privitoare la soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a diferen
delor dintre state, a conflictelor și 
stărilor de încordare existente în 
lume, la lichidarea subdezvoltării și

înfăptuirea noii ordini economice in
ternaționale, la promovarea largă, în 
relațiile dintre state, a principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității po
poarelor, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la amenințarea 
cu folosirea forței.

Subliniindu-se că în majoritatea 
problemelor internaționale România
(Continuare în pag. a III-a)

Zile decisive pentru 
îndeplinirea cu succes

a planului
Corespondenții „Scînteii“ relatează despre inițiati
vele, măsurile și acțiunile întreprinse pentru înde

plinirea planului pe acest an

DOLJ

14 unități economice 
au realizat sarcinile 

cincinalului la export
Un număr de 14 unități din jude

țul Dolj au raportat îndeplinirea 
integrală a prevederilor planului de 
export pe actualul cincinal. In rin- 
dul acestora se află colectivele de 
la întreprinderile de transforma
toare și motoare electrice medii, de 
utilaje și piese de schimb — am
bele din Filiași, de celule electrice 
prefabricate Băilești, „Chimica" din 
Craiova, județeană de legume și 
fructe, unitățile U.J.C.M. și U.J.C.C. 
Dolj etc. Devansul cîștigat va per
mite personalului muncitor să li
vreze beneficiarilor de peste hota
re, pînă la sfîrșitul anului, impor
tante cantități suplimentare de 
transformatoare de forță, motoare, 
posturi de transformare, utilaje și 
piese de schimb pentru economia 
forestieră, diverse produse mește
șugărești și altele, care vor însuma 
circa 400 milioane lei valută peste 
prevederile de plan. (Nicolae Peto- 
Iescu).

turilor de metal tn procesul tehno
logic al fabricației de rulmenți șl 
de mașini-unelte au asigurat eco
nomisirea a 510 tone de metal in 
perioada ce a trecut din acest an. 
După calculele specialiștilor din în
treprindere, această cantitate repre
zintă materia primă necesară acti
vității de producție la secția torță 
pe 5 zile sau, în expresie fizică, un 
număr de circa 20 000 de inele for
jate de greutate medie. (Crăciun 
I.ăluci).

PORȚILE DE FIER

TIMIȘOARA

Un nou utilaj pentru 
industria extractivă

TiLa întreprinderea mecanică 
mișoara a fost realizată, in coo
perare cu firma Voest — Alpina 
din Austria, prima combină de 
înaintare in steril — utilaj de 
înaltă complexitate tehnică desti
nat dotării unităților miniere din 
Valea Jiului. Este primul agregat 
din seria celor prevăzute să fie 
asimilate în fabricație de uzina ti
mișoreană în baza programului 

de conducerea partidului 
realizarea în țară a unor 
miniere cu înalte perfor- 
tehnico-economice. De la

1,5 miliarde kWh energie 
electrică peste plan

Ieri, energeticienii hidrocentralei 
„Porțile 
miliarde 
energie 
sarcinile . .... __  __ ... _ -
De notat că prevederile pe întregul 
cincinal au fost îndeplinite încă de 

începutul lunii august. Ca urma- 
a măsurilor pentru reducerea cu 
la sută a timpului de imobiliza- 
în revizii și reparații, pentru în

tocmirea unor programe funcționa
le care să asigure o bună' prelu
crare a potențialului energetic al 
Dunării, în perioada care a trecut 
din acest an, colectivul hidrocen
tralei „Porțile de Fier" a furnizat 
în plus, în sistemul național. 530 
milioane kWh energie electrică, 
depășind cu 121 milioane lei pro
ducția industrială valorică, nive
luri ce întrec de peste două ori 
pe cele înscrise în angajamentul 
anual. (Virgil Tătaru).

de Fier" au sporit la 1.5 
kWh producția fizică de 
electrică obținută peste 
de plan din acest cincinal.

Ceremonia semnării
unor documente oficiale

Dineu oferit în onoarea
președintelui Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu 
9

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au luat 
parte, vineri, la un dineu oferit în 
onoarea lor de Guvernul Norvegiei.

La dineu au participat Maiestatea
Sa regele Olav al V-lea, Altețele Lor 
prințul moștenitor Harald și prințesa 
regală Sonja, prințesa Astrid-doam- 
na Ferner.

Au luat parte tovarășii Gheorghe

9
Oprea, Valentin Ceaușescu. Vasîle 
Pungan, celelalte persoane 'oficiale 
române.

Dineul a reunit membri al guver
nului, personalități ale vieții politice, 
științifice și culturale norvegiene.

Dineul s-a desfășurat la Palatul 
Akershus — construit la începutul 
secolului al XIV-lea, în timpul re
gelui Haakon al V-lea — locul fiind

9
legat de Importante momente ale is
toriei Norvegiei.

Inalții oaspeți români și suveranul 
norvegian au fost intimpinați și sa
lutați la sosire de Odvar Nordli.

In timpul dineului, care a decurs 
intr-o ambianță de caldă cordialitate, 
premierul Odvar Nordli și președin
tele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

In prezenta președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a primului ministru al 
Norvegiei, Odvar Nordli, vineri s-a 
desfășurat ceremonia semnării unor 
documente oficiale privind dezvol
tarea relațiilor româno-norvegiene.

Ceremonia a avut loc la scurt timp 
după încheierea convorbirilor oficia
le dintre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al 
Norvegiei, Odvar Nordli.

Au asistat persoanele oficiale ro
mâne și norvegiene participante la 
convorbiri.

In urma dialogului la nivel înalt 
s-a adoptat un comunicat în care 
sînt consemnate rezultatele fructuoa
se ale vizitei efectuate in Norvegia 
de președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ale convorbirilor 
la nivel înalt purtate în aceste zile 
la Oslo.

Prim viceprim-ministrul guvernu
lui român, Gheorghe Oprea, și mi
nistrul norvegian al comerțului șl 
navigației, Reiulf Steen, au semnat 
Acordul comercial pe termen lung, 
Acordul pe termen lung de coopera
re economică, industrială și tehnică. 
Acordul privind transporturile rutie
re internaționale de persoane și de 
mărfuri și Convenția pentru evitarea 
dublei impuneri pe venit și avere.

în încheierea ceremoniei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl pri
mul ministru Odvar Nordli au ciocnit 
o cupă de șampanie, s-au felicitat 
reciproc pentru rezultatele rodnice

stabilit 
privind 
utilaje 
mante 
Inginerul Nicolae Popescu, directo
rul tehnic al întreprinderii, aflăm 
că noua combină, care are o greu
tate proprie de 25 de tone, poate 
să sape galerii cu lățimi de 4 metri 
și înălțimi de 3 metri, inclusiv în 
planuri înclinate de plus sau mi
nus 15 grade. Capacitatea de exca- 
vare și evacuare este de 5 pînă la 
16 metri cubi pe oră, în funcție de 
puritatea rocii. Principalele părți 
componente sînt : capul de tăiere 
în rocă, acționat de un motor 
electric de 500 kilowați, mecanismul 
de rotire și ridicare a capului de 
tăiere, acționat hidraulic, încărcă
torul și transportorul cu racleți 
pentru evacuarea materialului dis
locat și mecanismul de deplasare 
pe șenile. La fabricarea ansamble- 
lor, subansamblelor și pieselor 
care alcătuiesc combina au fost fo
losite procedee tehnologice moder
ne, între care turnarea oțelului în 
forme furanice, tratamente termice 
superficiale prin curenți de înaltă 
frecventă și flacără oxid-gaz, su
dare prin frecare, ceea ce conferă 
agregatului o înaltă calitate și fia
bilitate. Pînă la finele anului, uni
tățile miniere vor fi dotate cu 7 
asemenea combine.

Tot la uzina timișoreană se află 
în curs de execuție excavatorul 
ESRc-470, destinat exploatării căr
bunelui la suprafață, cu o capaci
tate de excavare de 838 metri cubi 
pe oră și se pregătește fabricația 
primelor complexe mecanizate de 
abataj care vor echipa exploatările 
de lignit și huilă — cele mal mari 
șl modeme agregate realizate 
tara noastră pentru minele 
cărbuni. (Cezar Ioana).

BÎRLAD

Importante economii 
de metal

In 
de

Măsurile tehnico-economlce apli
cate la întreprinderea de rulmenți 
din Bîrlad pentru utilizarea rațio- 

i^nală a materialelor, refolosirea res-

la 
re
30 
re

RODNA

Avansează lucrările de 
deschidere a unei noi mine

Puternic mobilizați de sarcinile 
subliniate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. cu activul 
din domeniul geologiei, oamenii 
muncii din cadrul Exploatării mi
niere Rodna își sporesc eforturile 
în vederea impulsionării activității 
la lucrările de pregătire pentru 
deschiderea celei de-a treia 
mine din cadrul unității, la Făget. 
Spre deosebire de minele din Va
lea Vinului și Valea Blaznei, noua 
mină va fi cuplată printr-un tunel, 
aflat de asemenea în construcție, 
cu o nouă uzină de preparare a 
minereului complex, avînd o capaci
tate de prelucrare mai mare decît 
a aceleia care funcționează în pre
zent. La orizonturile 800, 850 și 
1100 de la Făget se acționează in
tens în vederea începerii extracției 
în flux continuu,,iar. constructorii 
au trecut la amenajarea incintei și 
a drumurilor de acces pentru vi
itoarea Rotație. Prin intrarea în 
producție a acestor două obiective 
de investiții vor fi asigurate în cin
cinalul viitor la Rodna alte 1000 
noi locuri de muncă, iar capacita
tea de extracție șl prelucrare a ex
ploatării va fi în 1985 dublă față 
de nivelul ce va fi atins în acest 
an. (Gheorghe Crișan).

ORĂȘTIE

Cu planul cincinal 
îndeplinit

Oamenii muncii din industria ora
șului Orăștie raportează îndeplinirea 
sarcinilor de plan la producția in
dustrială pe actualul cincinal, ceea 
ce va asigura realizarea pînă la 
sfîrșitul acestui an a unei producții 
suplimentare în valoare de peste un 
miliard lei. Vor fi livrate economiei 
naționale însemnate cantități de uti
laje și instalații metalurgice, mașini- 
unelte, produse din mase plastice, 
articole de blănărie etc. Printre 
unitățile cu cele mai bune rezultate 
se numără întreprinderile mecanică, 
chimică și „Vidra" Orăștie. (Sabin 
Cerbu).

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte,
Maiestate,
Altețe,
Prieteni români și norvegieni,
îmi face plăcere ca în numele guvernului norvegian 

și al poporului norvegian să vă urez, domnule pre
ședinte, soției dumneavoastră și delegației române un 
bun venit în Norvegia și la Castelul Akershus. Vizita 
dumneavoastră ne face o deosebită plăcere, fiind prima 
oară cînd orașul Oslo primește vizita unui președinte 
al României.

Știm, domnule președinte, că în dumneavoastră lu
mea are un militant consecvent pentru independența 
și integritatea fiecărei națiuni. Aș vrea să remarc ro
lul și aportul, angajarea fermă a României față de 
cauza unei noi ordini economice în lume.

în timpul convorbirilor noastre, astăzi am avut pri
lejul să discutăm o serie de probleme majore privind 
situația internațională. Cu plăcere am putut constata 
că părerile noastre sînt foarte apropiate în cele mai 
multe probleme, cum sînt destinderea, dezarmarea și 
controlul înarmărilor.

Toate statele au o nevoie îndreptățită de a-și asigura
(Continuare în pag. a III-a)

Molestata,
Altețe,
Domnule prim-mlnlstru,
Prieteni,
Aș dori să încep prin a vă mulțumi, domnule prim- 

ministru, pentru urarea de bun venit și pentru cuvin
tele rostite aici la adresa poporului român. La rîndul 
meu doresc să vă adresez dumneavoastră și poporului 
norvegian prieten, din partea mea și a poporului ro
mân, cele mai bune urări, multă prosperitate și bună
stare.

Intr-adevăr, vizita pe care o efectuăm în Norvegia — 
prima vizită la nivel înalt — reprezintă un moment 
important în relațiile româno-norvegiene. Deși ne 
aflăm, se poate spune, la extremități ale Europei și 
avem orînduiri sociale diferite, între țările noastre s-au 
dezvoltat și se dezvoltă relații bune de colaborare. în 
timpul vizitei, al convorbirilor pe care le-am avut am 
ajuns la multe concluzii comune cu privire la dezvol
tarea în continuare a relațiilor româno-norvegiene. Aș 
dori să menționez, în primul rînd, cu multă satisfacție, 
că am identificat multe posibilități pentru extinderea 
relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale din
tre țările noastre.
(Continuare tn pag. a III-a)

• Comunicatul privind desfășurarea vizitei
• Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu reprezentanți 

ai vieții economice norvegiene
In pagina a Il-a

(Continuare in pag. a III-a)

La dineul oferit de Guvernul Norvegiei
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN NORVEGIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu reprezentanți 

ai vieții economice norvegiene
Vineri, 14 noiembrie, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a Int'il- 
nit cu reprezentanți ai cercurilor in
dustriale și economice norvegiene.

Au participat tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, alte persoane oficiale 
care Însoțesc pe șeful statului ro
mân !n vizita sa, precum și amba
sadorul tării noastre la Oslo.

La Intîlnire au luat parte minis
trul energiei șl petrolului, Arvid Jo
hansson, reprezentanți ai unor mi
nistere economice norvegiene.

în deschidere a luat cuvlntul Elnar 
Magnussen, director general al Con
siliului norvegian pentru promovarea 
comerțului, carp. In numele celor 
prezențl, a salutat cu deosebită 
cordialitate pe șeful statului român, 
exprimindu-și profunda satisfacție 
pentru vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu In Norvegia, precum și 
convingerea că, fără îndoială, aceas
tă Intîlnire va prilejui un schimb de 
vederi fructuos asupra unor proble
me concrete șl practice ale dezvol
tării relațiilor economice dintre ță
rile noastre.

A luat apoi cuvlntul Gerhard 
Heidberg, care, in calitatea sa de 
președinte al Consiliului norvegian 
pentru promovarea comerțului, a re
levat că li face o deosebită plăcere 
și onoare să salute pe șeful statu
lui român. Vorbitorul a exprimat 
convingerea tuturor celor prezențl că 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
va constitui un important moment in 
dezvoltarea relațiilor dintre Norvegia 

șl România. Prezentlnd unele date 
privind extinderea în ultimii ani a 
raporturilor economice româno-nor
vegiene, precum și activitatea des
fășurată In acest sens, președintele 
Consiliului norvegian pentru pro
movarea comerțului a ținut să re
afirme interesul cercurilor industria
le și economice din țara sa pentru 
adînclrea și lărgirea schimburilor și 
cooperării economice cu România. 
Sîntem bucuroși că președintele Româ
niei și-a propus acest dialog cu noi cu 
prilejul vizitei sale In Norvegia și 
sînt Încredințat că aceasta va con
tribui In mod fericit la realizarea u- 
nor importante proiecte de promo
vare a colaborării economice ro
mă no-norvegiene.

Răspunzînd invitației, a luat cu- 
vlntul președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Stnt bucuros — • arătat șeful sta
tului nostru — să mă intilnesc. In a- 
cest cadru al vizitei mele in Norve
gia, cu reprezentanții industriei și 
economiei din această tară, pentru a 
discuta căile de dezvoltare a relațiilor 
economice dintre România și Norve
gia.

In timpul discuțiilor cu primul mi
nistru, cu alți membri al guvernului 
— a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — am ajuns Ia multe con
cluzii comune cu privire la dezvolta
rea colaborării și cooperării româno- 
norvegiene ; am semnat cîteva acor
duri care reprezintă un cadru juri
dic pentru dezvoltarea colaborării 
viitoare. Va trebui să acționăm pen
tru a folosi aceste bune condiții de a 
te ajunge la realizarea unor noi în

țelegeri șl contracte Intre Industria 
română și cea norvegiană. In această 
ordine de idei, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că va trebui ca 
In viitorii ani să se ajungă la un ni
vel ridicat ai schimburilor româno- 
norvegiene, corespunzător posibilită
ților pe care le oferă economiile ce
lor două țări, cu atit mai mult cu cit 
Înțelegerile realizate pină acum des
chid bune perspective. Șeful statului 
român a relevat faptul că economia 
tării noastre are In centrul preocu
părilor realizarea de produse de înal
tă tehnicitate, la nivel comparabil cu 
cel pe pian mondial, o activitate efi
cientă și cu maximum de rentabili
tate, ceea ce constituie o bază bună 
pentru o cooperare echitabilă, înte
meiată pe deplina egalitate și avan
taj reciproc. în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trecut în revistă 
o serie de realizări din principalele 
ramuri ale economiei noastre, între 
care construcțiile de mașini, de uti
laj petrolier, industriile metalurgică, 
petrochimică, in contextul preocupă
rilor actuale și de perspectivă ale e- 
conomiei norvegiene, relevind o se
rie de forme de cooperare ce ar pu
tea concretiza posibilitățile existente 
de extindere a raporturilor de cola
borare româno-norvegiene.

finind seama că pe plan mondial 
România și Norvegia se pronunță 
pentru o politică de destindere, inde
pendentă națională și de pace — a 
spus, in încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu — credem că și re
lațiile economice pot să contribuie Ia 
afirmarea acestei politici, bazată pe 
egalitate, respectul Independentei,

neamestecul In treburile Interne, 
avantaj reciproc. Cu această convin
gere urez o cooperare bună intre in
dustria românească și cea norvegia
nă, intre economiile celor două țări, 
intre popoarele noastre.

Exprimînd aprecierea lor deosebită 

față de punctele de vedere Înfățișate 
de președintele Nicolae Ceaușescu, o 
serie de reprezentanți ai unor mari 
companii, societăți și firme au abor
dat diverse aspecte concrete ale pro
movării mai intense a relațiilor eco
nomice ale acestora cu întreprinderi 

românești, făclnd propuneri șl su
gestii care ar putea fi luate în con
siderare, astfel incit potențialul și 
disponibilitățile celor două economii 
să se reflecte mai bine în planul co
laborării economice dintre țările 
noastre.

întîlnlrea s-a desfășurat Intr-o at
mosferă cordială, caracterizată de 
dorința de a promova relații cit mai 
ample între cele două țări, o colabo
rare tot mai fructuoasă între Româ
nia șl Norvegia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat o vizită de stat In Norvegia, 
la Invitația Maiestății Sale regele 
Olav al V-lea, în perioada 13—15 
noiembrie 1980.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Odvar Nordli au 
efectuat schimburi de vederi cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor româno- 
norvegiene, precum și asupra unor 
probleme Internaționale actuale. Con
vorbirile s-au desfășurat lntr-o at
mosferă prietenească.

La convorbiri au participat i
Din partea română: Elena

Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului; Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului : 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe ; Vasile Pungan. ministru se
cretar de stat, alte persoane oficiale.

Din partea norvegiană : Knut Fry- 
denlund, ministrul afacerilor externe; 
Reiulf Steen, ministrul comerțului si 
navigației, alte persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
primul ministru Odvar Nordli au luat 
act cu satisfacție de faptul că relațiile 
bilaterale dintre cele două țări se 
dezvoltă favorabil și au exprimat 
hotărîrea lor fermă de a promova și 
întări în continuare cooperarea româ- 
no-norvegiană în toate domeniile de 
interes comun. în legătură cu aceasta, 
cele două părți au subliniat impor
tanta Intîlnirilor la cel mai înalt ni
vel și au convenit să Încurajeze in 
continuare contactele și schimburile 
oficiale, precum și între reprezentanți 
ai întreprinderilor și firmelor econo
mice și de comerț, ai instituțiilor so
ciale, culturale și științifice, precum 
și intre cetățeni din țările respective.

Părțile au examinat stadiul coope
rării economice intre cele două țări 
și au exprimat interesul lor de a 
spori șl diversifica schimburile co
merciale șl cooperarea industrială 
între România și Norvegia. Ele au 
constatat că în industria construcți
ilor de nave au fost obținute rezul
tate pozitive. Cele două părți au luat 
notă cu satisfacție de încheierea între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Regatului Norvegiei 

C O M U
a Acordului comercial pe termen 
lung, a Acordului pe termen lung de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică, a Acordului privind trans
porturile rutiere internaționale de 
persoane și de mărfuri și a Conven
ției pentru evitarea dublei impuneri 
pe venit și avere. Cele două părți au 
convenit să sprijine și să încurajeze 
proiecte' de cooperare în domeniile 
industriei chimice și metalurgice. în 
acest fel, s-au creat condiții pentru 
creșterea substanțială a schimburilor 
comerciale bilaterale in anii urmă
tori.

Cele două părți âu convenit să fa
vorizeze proiecte de cercetare in co
mun in domeniile industriei, științei 
și tehnologiei, schimburile de infor
mații și date tehnice și transferul de 
tehnologie in domenii de interes re
ciproc.

Părțile au examinat, de asemenea, 
modul în care se dezvoltă relațiile 
culturale româno-norvegiene și au 
exprimat dorința lor de a extinde, 
în continuare, cooperarea dintre ele 
in acest domeniu în vederea întăririi 
legăturilor dintre cele două popoare.

In discuțiile cu privire la proble
mele internaționale, cele două părți 
au reafirmat sprijinul lor pentru 
Organizația Națiunilor Unite și prin
cipiile prevăzute de Cartă. Ele au 
evidențiat necesitatea întăririi rolu
lui Națiunilor Unite în promovarea 
păcii, securității și cooperării inter
naționale.

Părțile au exprimat preocuparea 
lor profundă față de creșterea ten
siunii. care caracterizează situația 
internațională in ultimul timp. Ele 
s-au pronunțat împotriva folosi
rii forței și amenințării cu forța in 
relațiile dintre toate statele și au 
reafirmat că disputele internaționale 
trebuie să fie soluționate prin mij
loace pașnice. în legătură cu aceas
ta, ele au subliniat importanța deo
sebită pe care o are continuarea pro
cesului destinderii pe baza înfăptui
rii principiilor egalității în drepturi, 
respectării independentei și suvera
nității naționale, a dreptului fiecărei 
națiuni de a-șl hotărî singură soarta.

N I C AT
precum șl a celorlalte principii de 
drept internațional.

Părțile au acordat o atenție deose
bită problemelor legate de securita
tea și cooperarea in Europa. Ele au 
subliniat importanta respectării stric
te a tuturor principiilor Actului fi
nal al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și a îndepli
nirii efective a tuturor prevederilor 
acestuia. Ele au constatat cu îngri
jorare că procesul de îndeplinire a 
obligațiilor asumate la Helsinki nu a 
corespuns așteptărilor popoarelor, ln- 
registrîndu-se chiar regrese.

Cele două părți au, subliniat; rolul 
care revine reuniunii de, la Madrid 
In promovarea realizării pe deplin a 
tuturor prevederilor Actului final și 
au evidențiat necesitatea ajungerii la 
rezultate pozitive, pe bază de nego
cieri, și la un progres substanțial în 
toate domeniile Actului final, ceea ce 
va exercita, fără îndoială, o influen
ță pozitivă asupra situației interna
ționale în Europa și în întreaga lume. 
Ele au luat notă de propunerile care 
s-au făcut cu privire la aspectele 
militare ale securității și au subli
niat importanța deosebită pe egre o 
are realizarea de progrese in conti
nuare în acest domeniu la reuniunea 
de la Madrid. Ele au reafirmat pozi
țiile lor referitoare la necesitatea ex
tinderii măsurilor de încredere, redu
cerii confruntării militare și promo
vării dezarmării în Europa. Ele 
au discutat diferitele inițiative re
feritoare la convocarea unei con
ferințe asupra măsurilor de încre
dere și dezarmării în Europa și au 
subliniat importanta ajungerii la un 
acord asupra convocării, unei ase
menea conferințe. Cele două părți 
au evidențiat necesitatea fundamen
tală a continuării procesului inițiat 
prin Actul final șl au sprijinit tine
rea de noi reuniuni în cadrul urmă
rilor instituționale ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa. Părțile au exprimat îngri
jorarea lor față de intensificarea 
cursei Înarmărilor și au subliniat 
urgenta adoptării unor măsuri de 
dezarmare reală și semnificativă. 

atit în domeniul armelor nucleare, 
cit si in domeniul armelor conven
ționale. Ele au exprimat speranța că 
SALT II va fi ratificat în curînd 
și au evidențiat importanta ca pre
vederile acestuia să fie respectate 
în perioada care urmează, pînă la 
intrarea în vigoare a tratatului. Ele 
au exprimat, de asemenea, speranța 
că diversele propuneri prezentate 
recent la negocierile de la Viena 
privind reducerea reciprocă a forțe
lor armate și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa centrală 
vor duce la rezultate concrete.

Ambele părți au exprimat hotărî
rea lor comună de a contribui la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale și au subliniat 
că dezechilibrele existente în econo
mia mondială reprezintă o primejdie 
crescîndă pentru securitatea inter
națională. Ele au exprimat speranța 
că se va manifesta voința politică 
pentru a se găsi soluții la proble
mele care au rămas in suspensie la 
aceste negocieri.

Părțile au procedat, de asemenea, 
la un schimb de vederi cu privire 
la situația din Orientul Mijlociu, 
Asia de sud-vest, sudul Africii și 
alte zone conflictuale din lume, sub
liniind necesitatea ajungerii la so
luționarea pașnică, prin negocieri, a 
acestor conflicte, în interesul po
poarelor respective și al păcii inter
naționale.

Părțile au constatat că vizita de 
stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, șl a tovarășei Elena 
Ceausescu , in Norvegia, convorbirile 
purtate și acordurile semnate în 
timpul vizitei constituie o contribuție 
importantă la dezvoltarea relațiilor 
între România și Norvegia, precum 
și un aport la întărirea înțelegerii 
și cooperării internaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
invitat pe Maiestatea Sa regele 
Olav al V-lea, precum șl pe primul 
ministru Odvar Nordli să efectueze 
vizite oficiale in România. Invita
țiile au fost acceptate cu plăcere. 
Datele vizitelor urmează să fie sta
bilite pe căi diplomatice.

LA ÎNTREPRINDEREA „DET NORSKE VERITAS"

„Este o mare onoare să primim 
pe șeful statului român“

Vineri la prlnz, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat firma „Det 
Norske Veritas", instituție de cerce
tare, testare și expertizare în mate
rie de proiecte și tehnologii indus
triale.

La sosirea la. sediul companiei, si
tuat la Hovik, in apropierea capita
lei norvegiene, distinșii oaspeți au 
fost întîmpinațl de Egil Abraham- 
sen, președintele firmei, de âlți 
membri ai conducerii societății.

Adresîndu-le din toată inima bun 
venit, subliniind că pentru colectivul 
firmei este o mare onoare să fie vi
zitat de șeful statului român, Egil 
Abrahamsen invită pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe, ceilalți oaspeți români 
să cunoască din preocupările și rezul
tatele obținute de „Det Norske Ve
ritas", una dintre cele mai reprezen
tative firme industriale norvegiene. 
Fondată în 1864, întreprinderea are 
menirea să certifice siguranța și ca
litatea sistemelor, echipamentelor și 
proceselor tehnice în industria na
vală -și în activitățile desfășurate pe 
apă. Aproape 50 la sută din venitu
rile totale ale firmei provin din acti
vitățile legate de construcția navală. 
Specialiștii lui „Det Norske Veritas" 
asigură, la cererea beneficiarilor ex
terni, verificarea proiectelor tehnice 
și urmăresc ca pe parcursul con
strucției vaselor să fie respectate in
tegral normele tehnice și criteriile 
de calitate.

Intre firma norvegiană. Care are o 
reprezentanță îp România, la Galați, 
șl întreprinderile noastre construc
toare de nave s-au stabilit în de
cursul anilor relații de colaborare.

Includerea întîlnirii cu conducători 
ai acestei firme în programul vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Norvegia este menită să deschidă 
noi căi de colaborare și cooperare 
reciproc avantajoase.

Existența unor resurse petrolifere 
Importante in Marea Nordului și 
extinderea activităților legate de 
extragerea petrolului cu ajutorul 
platformelor maritime de foraj și-a 
pus amprenta, în ultimii 10 ani, și 
asupra preocupărilor firmei „Det 
Norske Veritas" și, in mod special, 
asupra sectorului, cercetare-dezv.ol- 
tare, care a cunoscut o deosebită 
amploare ln 'ultimii ani. Recentele 
orientări către exploatarea petro
lului in ape adinei, dincolo de 
platoul continental, au făcut ca im
portanța activității firmei norve
giene In domeniul sistemelor de 
producție plutitoare și al tehnologi
ilor sub apă să sporească substanțial.

La sediul central al firmei se 
vizitează laboratorul de Încercări — 
practic „inima" întreprinderii — re
zultatele diverselor teste fiind hotă- 
rîtoare în activitatea de control al 
calității echipamentelor și montaju
lui. O prioritate deosebită au avut-o 
în ultimii ani cercetările asupra 
diverselor materiale, testele de re
zistență, cercetările asupra presiunii 
valurilor și mediului marin. To
varășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt informați că 
extinderea activității pe platforme de 
foraj marin a determinat o creștere 
a ponderii cercetărilor in acest do
meniu, ele urmînd să fie continuate 
și in viitor. In perspectivă se preco-

întilniri
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
avut întilniri de lucru cu ministrul 
comerțului și navigației, Reiulf Steen, 
ministrul energiei șl petrolului. Arvid 
Johansson, cu reprezentanți ai unor 
firme norvegiene.

In spiritul înțelegerilor la nivel 

nizează dezvoltarea și mai Intensă a 
sistemelor informaționale, introdu
cerea programărilor pe calculator in 
activitatea de certificare a calității 
navelor, a instalațiilor de foraj șl 
sistemelor subacvatice. Noile pro
grame au în vedere economia de 
energie. în transporturile navala șl 
reducew .l. prpbjemeloc. cauzate de 
palitațea L «căzjrțăs a«,petrolului com- 
VUȘtiRiț-

Președintele firmei a ținut să sub
linieze că specialiștii de la „Det 
Norske Veritas" cunosc România și 
apreciază în mod deosebit progre
sele realizate In domeniul industria
lizării. El reamintește faptul că, de 
aproape un deceniu, firma întreține 
relații cu Șantierul naval din Ga
lați în probleme privind construcția 
navală și aplicarea normelor inter
naționale. Au avut loc schimburi de 
specialiști între cele două întreprin
deri, iar vase construite In Româ
nia pentru Norvegia sînt înscrise In 
registrul companiei „Det Norske 
Veritas".

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
domnul Egil Abrahamsen au expri
mat convingerea că actuala vizită la 
nivel înalt va deschide noi perspec
tive colaborării dintre România șl 
Norvegia, dintre „Det Norske Veri
tas" și întreprinderi românești.

de lucru
înalt. In cursul Întrevederilor, la care 
au participat tovarășii Vasile Pungan. 
ministru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii, și Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, s-au examinat măsuri 
concrete pentru extinderea și adin- 
cirea cooperării româno-norvegiene.

ÎN AGRICULTURĂ
ialomița : „Porumbul se culege de pe cocean 

cum se rupe plinea la masă"
- ne explică șeful brigăzii, care nu este altul decît primarul 

comunei Grivița
Nici in această săptămtnă In Bă

răganul ialomițean vremea n-a fost 
mai bună. Ploaia, lapovița și vîntul 
«-au schimbat pe rînd, sollcitînd la 
maximum oamenii gliei, care au în
vățat să se lupte și să înfrunte ca
priciile naturii. In aceste condiții, 
pretutindeni pe malurile Ialomiței, 
Borcei și Dunării s-a dat o bătălie 
înverșunată pentru încheierea grab
nică a recoltării porumbului și trans
portul lui în pătule, la adăpost.

Miercuri seara, în unitățile din zona 
Roseți și Pietroiu se lucra așa cum 
se lucrează ziua. Pe digul de pe 
malul Borcei, la lumina reflectoare
lor, s-au încărcat autocamioanele și 
remorcile, mii de oameni uitind că 
ceasul le indică miezul nopții. în 
consiliul unic Roseți, primarul mu
nicipiului Călărași. Vasile Martin, 
împuternicitul biroului județean de 
partid, a organizat o adevărată ban
dă tehnologică și joi seara se părea 
că vor fi învingători.

Vineri, aflîndu-ne în consiliul unic 
agroindustrial Grivița, din extremita
tea nordică a județului, pretutindeni 
am întîlnit o maximă concentrare de 
forțe. Aflăm că această bătălie pen
tru recoltarea și transportul produc
ției de porumb de pe cele 3 724 
hectare este aproape terminată. Mai 
precis, la ora cînd citiți aceste rin- 
durl lucrarea a atins punctul final. 
Ținem să menționăm că producția 

realizată este cu 600 kg la hectar 
mal mare decît cea planificată, mai 
precis — 7 100 kg în medie la hectar, 
In condiții de neirigare. Prima uni
tate din consiliu care a terminat 
recoltarea — C.A.P. Miloșești — de 
pe 969 hectare obține o producție 
medie de 7 857 kg porumb boabe la 
hectar. S-a transportat Întreaga can
titate în pătule, livrîndu-se la fon
dul de stat 5 352 tone, cu 500 tone 
mai mult decît se contractase.

Bătălia cea mare s-a dat însă în 
cele trei cooperative agricole de pro
ducție din comuna Grivița. Joi 
noaptea au încheiat culesul coopera
torii din satul Smirna, care de pe 
cele 666 hectare au realizat o pro
ducție de 7 500 kg la hectar, iar vi
neri la prînz — cooperatorii din 
Traianu, care de pe cele 966 hecta
re obțin o producție de aproape 
6 700 kg. în aceste condiții, toți se 
întrebau ce se poate face pentru ca 
și cooperativa agricolă de producție 
din Grivița să termine recoltarea și 
transportul producției de porumb 
de pe cele 1123 hectare.

— In ultima săptămînă, ne spunea 
tovarășul Nicolae Miu, primarul co
munei Grivița, la recoltarea porum
bului și încărcarea remorcilor au 
muncit toți locuitorii satului între 12 
și 80 de ani. De la 3 noiembrie, am 
creat brigada „Fapt divers", cum 
l-am zis noi, formată din angajații 

consiliului popular comunal, coope
rația de consum, cadre didactice, 
medici și surori, casnice, șeful pos
tului de miliție, pensionari, persona
lul T.E.S.A. din S.M.A. și C.A.P. La 
adunarea forțelor s-a ajuns la 173 
de brațe. Efectiv egal cu forța a 
două ferme din C.A.P. Șeful brigă
zii — primarul comunei, iar econo
mist — secretarul Sandu Alexandru. 
Și pe cîmp, în lanul de porumb, 
s-au adunat toate forțele disponibile 
ale comunei. „Toți cei care fac parte 
din organizațiile componente ale 
F.D.U.S. — ne precizează secretarul 
comitetului comunal de partid. Dacă 
e front, front să fie, aici, unde e 
urgența urgentelor.

— La ce oră ați început lucrul, 
tovarășe Miu.

— La 4,20. Să-mi zică mie oame
nii bună dimineața, nu eu lor.

— Chiar a lucrat și doctorul sto
matolog, și toate celelalte cadre din 
comună 7

— E drept, la început unii au spus 
că nu au făcut în viata lor așa ceva. 
Dar le-am explicat că porumbul se 
culege de pe cocean cum se rupe 
pîinea Ia masă, și asta nu-i nici o 
filozofie.

Intervenind tn discuție, tovarășul 
Ion Laizăr. președintele consiliului 
unic agroindustrial Grivița, precizea
ză : „în aceste zile ne-am convins 

cel mal bine de rezervele umane 
mari de care dispunem".

...S-a inserat la Grivița. Afară bur
nițează. Tocmai cînd ne pregătim să 
transmitem această corespondență, de 
pe cîmp se întoarce Paraschiva Po
pescu. vicepreședinta biroului exe
cutiv al consiliului popular. Se apro
pie de soba caldă, își freacă palmele 
și spune, ca pentru sine : „Ce-am 
mai silit ; ce-am mai silit azi. Și 
ieri, și alaltăieri... 1“ Ne-a spus apoi 
că fiecare dintre cei din brigada de 
șoc a primarului, sau brigada „Fapt 
divers", cum au numit-o, a recoltat 
și încărcat în remorci pe două rin- 
duri de cite 1 000 de metru Adică, 
14 arii, ceea ce înseamnă că fiecare 
a adus în hambarul tării aproape o 
tonă de porumb.

Mihal V1ȘO1U 
Constantin MORARU

De Io cooperativa agricolă Bucecea, județul Botoșani, sînt expediate 
fabricii de zahăr mari cantități de sfeclă de zahăr în vederea prelucrării 

Foto : V. Anania

bacău ; Recoltarea s-a încheiat, 
acum toate forțele la transport și arături

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Bacău au încheiat ieri, 14 no
iembrie, recoltarea porumbului pe 
întreaga suprafață cultivată. Ținînd 
seama de condițiile mai grele 
in care s-a lucrat în această toamnă, 
oamenii muncii de la sate au fost aju
tați în această „bătălie a porumbului" 
de un mare număr de oameni ai 
muncii de la orașe. Numai în ulti
mele două săptămini, la chemarea 
comandamentului județean pentru 
agricultură, pe ogoarele de la Sascut, 
Berești-Bistrița, Podu Turcului, Mă- 

girești și din alte părți ale județului 
au lucrat la recoltatul porumbului 
peste 100 000 de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile din mu
nicipiile Bacău și Gh. Gheorghiu- 
Dej, din orașele Buhuși și_ Moinești, 
precum și numeroși elevi, studenți și 
ostași. La Măgura, Blăgești, Racova și 
în celelalte unități din consiliul agro
industrial Hemeiuș, de exemplu, au 
lucrat în ultima zi sute de metalur- 
giști și constructori de mașini din 
Bacău, textiliști din Buhuși, elevi din 
Hemeiuș.

Pentru a grăbi culesul, la Tg. 
Trotuș, Gura Văii, Pîrjol șl In alte 
locuri, cooperatorii, ajutați de mun
citori, au tăiat porumbul cu coceni 
cu tot și l-au transportat la margi
nea tarlalelor, lăsînd astfel cale libe
ră tractoarelor pentru a face arături. 
Pentru ca transportul porumbului să 
se facă operativ în același timp cu 
recoltarea, în comunele Traian. Ră- 
căciuni, Cleja au fost folosite toate 
atelajele. Acolo unde pămîntul nu a 
permis intrarea mijloacelor grele de 
transport, oamenii au cărat porumbul 
cu coșurile, la marginea tarlalelor, 
unde l-au încărcat direct în autoca
mioane și remorci.

în prezent, toate forțele satelor sînt 
mobilizate la transportul ultimelor 
cantități de porumb, la eliberarea te
renului de coceni și executarea arătu
rilor adinei. Tovarășul Vasile Enache, 
secretar al comitetului județean de 

partid, ne-a informat că mal sînt pe 
cîmp circa 1 600 tone de porumb, care, 
cu forțele existente, va fi transportat 
la bazele de recepție și în magaziile 
unităților agricole în cel mult două 
zile. De ieri a început transportul 
la bazele de recepție și al porumbu
lui aflat în custodie la unitățile 
agricole.

Pe tarlale se continuă cu aceeași 
hărnicie munca pentru eliberarea 
rapidă a terenului de coceni. La Fi- 
lipeni, Oncești, Izvoru Berheciului, 
Dealu Morii, Răchitoasa, cooperatorii 
au improvizat sănii, cu care cară co
cenii la marginea tarlalelor. La 
această operație au fost mobilizate 
toate atelajele existente in comune. 
Se lucrează, peste tot, zi-lumină. 
Aceasta a făcut posibil ca mecani
zatorii să execute pînă ieri arături 
adinei pe aproape 30 000 de hectare, 
ceea ce reprezintă circa jumătate din 
suprafața planificată. Inginerul 
Gheorghe Antochi, directorul direcției 
agricole județene, ne spunea că, la 
ora actuală, mai mult de 80 Ia sută 
din numărul de tractoare existente în 
unități sînt folosite numai la arături. 
Se lucrează în formații mari, conduse 
de specialiști, mai ales pe timpul 
nopții, cînd pămîntul este Înghețat. 
Se depun eforturi ca, pînă la finele 
lunii, să se încheie și arăturile adinei 
de toamnă.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteli*
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU,
5.?£

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN NORVEGIA

Dineu oferit in onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Am discutat, totodată, un cerc 
larg de probleme ale vieții interna
ționale. Am ajuns, de asemenea, la 
concluzia comună că trebuie să 
acționăm pentru o politică de 
destindere, de independență națio
nală și de pace, care să permită 
dezvoltarea liberă fiecărei națiuni, 
fără nici un amestec din afară.

Aș dori să salut Începerea reu-
1 niunii de la Madrid — ceea ce dă 

speranțe că se va acționa tn direc
ția impulsionării destinderii si co
laborării în Europa și în întreaga 
lume.

Este adevărat, în lume sînt multe 
probleme complicate; dar nu există 
decît o singură alternativă la po
litica de forță și război — și 
anume: colaborarea, destinderea, 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța, soluționarea tuturor 
problemelor litigioase numai pe 
calea tratativelor politice. Pentru 
noi, pentru toate popoarele din 
Europa, problema dezarmării, a re
nunțării la noile arme nucleare 
constituie o problemă de viață. 
Trebuie să facem totul pentru ca- 
Europa, care a dat atît de mult 
civilizației, să poată trăi în pace, 
în liniște! Trebuie să fim pe deplin 
conștienți că un război nuclear ar 
distruge tot ceea ce s-a făurit, în 

1 decursul mileniilor, în Europa și în 
' .treaga lume. De aceea, lupta

Toustul primului ministru Odvar Nordli
(Urmare din pag. I)
securitatea, dar, în același timp, 
cursa înarmărilor și acumularea ar
melor nucleare ne preocupă în 
mod serios și justificat Nu exis
tă decît o singură cale ca să 
ieșim din această dilemă — ea este 
colaborarea între toate națiunile, 
mari și mici, indiferent de siste
mul politic și economic de care 
aparțin.

Trebuie continuat procesul de 
destindere inițiat de Conferința de 
la Helsinki. în ce ne privește, acor
dăm o mare importanță extinderii 
măsurilor de încredere și realizării 
unei conferințe de dezarmare în 
Europa. '

Politica de destindere nu constă 
însă numai într-o perspectivă a re
lațiilor Est-Vest Relațiile între ță

Convorbiri oficiale intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Odvar Nordli

(Urmare din pag. I)
și Norvegia au poziții identice sau 
foarte apropiate, a fost exprimată ho- 
tărirea celor două țări de a conlucra 
tot mai activ pe arena mondială în 
vederea înfăptuirii dezarmării, și în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
pentru promovarea destinderii. înțe
legerii și păcii, pentru solutionarea 
constructivă a tuturor problemelor ce 
confruntă astăzi omenirea.

In continuare. In cadrul convorbiri
lor a fost examinată o sferă largă de 
probleme privind stadiul actual și 
perspectivele relațiilor bilaterale. S-a 
constatat cu satisfacție că raporturile 
româno-norvegiene cunosc o evoluție 
pozitivă pe plan politic, economic, 
tehnico-ști’.nțific, cultural și în alte 
domenii de interes reciproc.

Relevîndu-se rezultatele obținute în 
promovarea colaborării bilaterale, s-a 
apreciat că economiile României și 
Norvegiei prezintă posibilități mult 
mai largi pentru sporirea schimburilor 
economice șl intensificarea cooperării 
în producție In ramuri importanta — 

pentru dezarmare, și în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, 
constituie una din problemele 
fundamentale ale omenirii de as
tăzi. Trebuie să facem totul ca 
minunatele cuceriri ale științei șă 
servească nu distrugerii, ci progre
sului, bunăstării, independenței și 
fericirii oamenilor!

Avem cu toții o mare răspundere 
față de prezent și față de viitorul 
omenirii. Este necesar să facem 
mai mult pentru lichidarea împăr
țirii lumii în țări sărace și bogate, 
pentru o nouă ordine economică 
internațională, să întărim conlu
crarea popoarelor noastre cu toate 
popoarele europene și de pe toate 
continentele pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună! Să facem 
totul pentru ca fiecare popor să-și 
poată aduce contribuția la cauza 
civilizației, a progresului. Cred că 
noi — România și Norvegia — și, 
în general, țările mici și mijlocii, 
țările în curs de dezvoltare, țările 
nealiniate pot și trebuie să aducă 
o contribuție mai însemnată la po
litica de destindere și de pace.

Aș dori să exprim încă o dată 
satisfacția noastră pentru rezulta
tele convorbirilor, pentru înțelege
rile bune la care am ajuns. Doresc 
să mulțumesc pentru ospitalitatea 
de care ne-am bucurat tot timpul 
șederii noastre în Norvegia.

Ne întoarcem acasă cu impresii 
plăcute despre munca, viața șl 

rile bogate și cele sărace poartă șl 
ele germenele unor conflicte des
chise. Astăzi bunurile și bunăstarea 
lumii sînt foarte neețhitabil repar
tizate. De aceea, cerința noastră pri
vind o mai bună repartizare a a- 
cestor bunuri, ca masele populare 
sărace ale lumii să aibă partea lor 
echitabilă din această bunăstare, 
constituie de fapt o componentă a 
dorinței de pace.

Domnule președinte, avem siste
me politice, economice șl socia
le diferite. Putem constata însă 
că relațiile noastre se dezvol
tă și fac progrese. Vizita dumnea
voastră a creat o bază bună pentru 
extinderea în continuare a colabo
rării noastre.

Aș vrea să dau expresie speran
ței că vizita dumneavoastră în

construcții navale, industria chimică, 
extractivă, a minereurilor, precum și 
în alte domenii, valorificîndu-se 
astfel cit mai eficient potențialul 
economic în continuă creștere al celor 
două țări.

S-a subliniat, de comun acord, că 
dezvoltarea colaborării și cooperării 

Ceremonia semnării unor documente oficiale
(Urmare din pag. I)

ale vizitei, ale convorbirilor purtate. 
Apreciind importanța documentelor 
Încheiate Intre guvernele României 
și Norvegiei, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru Odvar 
Nordli au subliniat că acestea des
chid bune perspective promovării 
pe multiple planuri a relațiilor, co
laborării și prieteniei intre cele două 
țări. 

preocupările poporului norvegian. 
Avem convingerea că acordurile, 
înțelegerile la care am ajuns des
chid o nouă etapă în dezvoltarea 
colaborării româno-norvegiene.

Am adresat Maiestății Voastre 
invitația de a face o vizită oficia
lă în România — pe care ați 
acceptat-o — și sînt convins că a- 
ceasta va reprezenta un moment 
important în dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor noastre.

De asemenea, în numele guver
nului român, v-am adresat, 
domnule prim-ministru, Invitația 
de a face o vizită în România — 
pe care ați acceptat-o. Vom pu
tea deci continua, la nivelurile 
cele mai înalte, contactele, CQnvor- 
birile și conlucrarea dintre țările 
și popoarele noastre.

Aș dori să urez poporului prie
ten norvegian succese tot mai mari 
în întreaga sa activitate de dezvol
tare economico-socială, bunăstare 
și fericire !

Doresc să ridic paharul în sănă
tatea Maiestății Sale, a Altețelor 
Lor ;

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule prim-ministru !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

Pentru prietenie între România 
și Noryegia !

Pentru Norvegia și poporul nor
vegian !

Pentru colaborare și pace în 
întreaga lume ! (Aplauze).

Norvegia v-a permis să aveți o 
imagine asupra modului cum trăim, 
din ce trăim și cum dorim să 
trăim în viitor.

Sper că și dumneavoastră, doam
nă Elena Ceaușescu, cu cunoștin
țele dumneavoastră științifice șl 
tehnice, pe linia responsabilităților 
pe care le aveți în țara dumnea
voastră, pe linia coordonării activi
tății de știință și cercetare, ați gă
sit lucruri interesante în timpul a- 
cestei vizite.

Am onoarea să ridic paharul 
în sănătatea domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu, a doamnei 
Elena Ceaușescu, pentru progresul 
poporului român și pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
între Republica Socialistă Româ
nia și Norvegia! (Aplauze).

româno-norvegiene în domeniile eco
nomic, tehnico-știintific și cultural co
respunde intereselor de progres ale 
celor două țări și popoare și servește, 
totodată, cauzei destinderii, securită
ții și păcii în Europa și în lume.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Rugat de televiziunea norvegiană 
să comenteze rezultatele convorbirilor 
avute cu primul ministru, președin
tele Nicolae Ceaușescu a declarat :

Convorbirile cu primul ministru au 
fost deosebit de bune. Ne-am înțeles 
să dezvoltăm colaborarea, atît bilate
rală, cît și pe plan internațional. Do
rim să acționăm pentru o politică de 
destindere, de independentă naționa
lă și de pace, care să asigure fiecă
rui popor posibilitatea de a se dez
volta în mod liber, pe calea bună
stării și fericirii. Dialog cu specialiștii firmei „Det Norsk» Veritas"
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I ÎN INVESTIȚII CE SE VEDE CU OCHIUL LIBER

I
I
DIVERS

I
I

SI CE SE VEDE NUMAI DACĂ SE EXAMINEAZĂ ATENT
> 

Un pionier de seamă al științei 
geologice în România

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ipoteștiul... 
arheologic

Cînd rostești numele totului 
Ipotești, gindul și sufletul iți 
aduc indată in fața ochilor stră
lucirea „luceafărului poeziei ro
mânești". Iată că, acum. Paul 
Sadurschi și Octavian Șovan, de 
la Muzeul de istorie al Botoșani
lor, împreună cu cercetătorul ie
șean I. Ioniță, au înscris numele 
acestei localități și pe harta ar
heologică a patriei. Intre desco
peririle de „ultimă oră", locali
zate in vecinătatea casei fami
liei Eminescu, figurează si o riș- 
niță rotativă de tip roman, reali
zată din roci locale, la care se 
adaugă numeroase relicve de 
locuințe, fragmente ceramice și 
monezi care acoperă, ca întin
dere, aproape întreaga perioadă 
a erei noastre.

Nu putem să nu consemnăm 
și o idee salutară : unele dintre 
vestigiile arheologice descoperi
te aici au fost expuse chiar In 
casa memorială a poetului.

I
I
I
I
I
I
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Responsabil cu 
obiecte... inutile

...A fost odată un refugiu la 
capătul de linie al autobuzelor 
de la Terezian, in Sibiu. Prin 
construirea unui viaduct, stația 
de autobuze a fost mutată, dar 
refugiul a rămas cu geamurile 
sparte, folosit acum ca... ladă de 
gunoi.

...Au fost odată puse cu regu
laritate afișe pe niște panouri 
mari amplasate in Piața Sibiu. 
Afișele au dispărut de mult, pa
nourile zac de pomană.

...A fost odată un panou, pro
babil tot de afișa), in stația de 
autobuze de pe Strada Lungă. 
Din tot ce-a fost cindva a mai 
rămas un singur cuvint. cu lite
re de-o șchioapă : „Citiți!“ Cu 
alte cuvinte, „Citiți" și vă... mi
nunați !

In explicația la fotografiile 
care prezintă relicvele de mal 
sus, ziarul județean e de părere 
că Sibiului ii lipsește un respon
sabil cu... obiectele inutile.
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In numai 23 
de minute

in magazinul alimentar
autoservire de pe bulevardul 
Victoriei din Brașov, un cum
părător iși lăsase geanta de voia} 
lingă el, pînă să-și ia din raft 
cele necesare. A fost insă sufi
cientă o clipă de neatenție, pen
tru ca geanta să-i dispară. Pă
gubașul a anunțat imediat mili
ția. In numai 23 de minute, făp
tașul a s> fost depistat pe pero
nul gării, in așteptarea primului 
tren cu care să dispară spre alte 
zări. Era un anume Vasile 
Gherghel din comuna Mărgineni, 
județul Neamț, asupra căruia 
s-au mai găsit o haină de piele, 
un radiocasetofon si alte obiecte 
pe care le „procurase" in același 
mod din București, indată după 
ce ieșise dintr-un penitenciar 
unde fusese „găzduit" tot pentru 
fapte asemănătoare.

I
I
I
I
I
I
I

„Radiografia" unui obiectiv cu termen 
de punere in funcțiune in acest an

AZI, PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE SCULE Șl ELEMENTE HIDRAULICE DIN FOCȘANI

In pofida timpului nefavorabil — frig, ninsoare ți 
ploaie — pe șantierele de investiții, activitatea con
structorilor și montorilor se menține la o „tempera
tură" ridicată. Normal, deoarece ne aflăm intr-o

perioadă în care trebuie depuse eforturi susținute 
și stăruitoare consacrate unuia și aceluiași obiectiv 
major : punerea cit mai rapidă in funcțiune a noilor 
capacități productive planificate pentru 1980.

I 
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Nu erau 
somnambuli

Zi de zi, cooperatorii din Bra
niște (Mehedinți) au ieșit in 
cimp, cu mic, cu mare, să adune 
cit mai repede roadele cimpului. 
Unii insă nu se vedeau ziua pe 
cimp, in schimb noaptea nu 
aveau somn. Pe furiș, se duceau 
in cimp și se înfruptau din ce... 
adunaseră alții peste zi. Așa se 
face că in gospodăria lui Gheor
ghe Ștefănache s-au găsit
1 360 kg porumb știuleți si
2 460 kg porumb boabe. Canti
tăți mari de porumb, inclusiv 
de floarea-soarelui, fasole si 
chiar de... soia s-au găsit la incă 
vreo doi „somnambuli".

Acum, știind că trebuie să dea 
seama in fața obștii și a legii, 
chiar că le-a pierit.- somnul.

Act iresponsabil
Autobasculanta 33-B-619, con

dusă de Damian Oancea, din co
muna Voluntari, circula pe Șo
seaua Ciurel. Aflat la volan, in 
stare de ebrietate — iresponsa
bilitate față de care nu trebuie 
să existe clemență, conducătorul 
autobasculantei a pierdut, la un 
moment dat, controlul volanului. 
Autobasculanta a depășit axul 
străzii și a tamponat frontal 
autoturismul ll-B-3102 condus 
de Ion Giugiuc din Calea Giu- 
lești nr. 55. Din izbitură, auto
turismul a fost proiectat In alt 
autoturism, iar autobasculanta a 
intrat lateral Intr-un trailer. 
Toate autovehiculele au fost 
avariate.

Dar urmările acestui act ires
ponsabil sint mai tragice : Ion 
Giugiuc și-a pierdut viața pe 
loc, iar soția acestuia a fost in
ternată in stare foarte gravi la 
spital.
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Prezenți. zilele acestea, pe șantie
rul întreprinderii de scule si ele
mente hidraulice din Focșani — 
unde se află în construcție o nouă 
secție de elemente hidraulice — pre
cum și in întreprinderi producătoa
re de utilaje tehnologice cu datorii 
fată de acest șantier, corespondenți 
și reporteri ai ziarului nostru au 
consemnat, alături de situația la zi 
a lucrărilor, eforturile depuse pen
tru terminarea acestei importante 
capacități industriale, măsurile în
treprinse pentru soluționarea pro
blemelor de care depinde intrarea 
fără intîrziere a secției de elemen
te hidraulice în circuitul producției.

Dacă se întîrzie 
la Focșani, 

se simte și la Craiova
Mai Intîi, o paranteză. Noua sec

ție de elemente hidraulice trebuia 
să-și înceapă activitatea In urmă 
cu 14 luni. Evenimentul n-a avut 
loc nici pînă astăzi, cu excepția 
unui sfert din capacitate, intra
tă în funcțiune eșalonat si cu în- 
tîrziere. Deci o restanță de pro
porții, cu consecințe nedorite dacă 
ținem seama că produsele noii sec
ții sînt deosebit de importan
te pentru economie. Este vor
ba de elemente hidraulice in
stalate în sistemele de acționare 
și comandă din componenta unui 
apreciabil volum de mașini-unelte 
și mașini agricole fabricate în țară. 
Un singur exemplu va clarifica și 
mai bine lucrurile.

Așadar, legătura la întreprinde
rea de tractoare și mașini agricole 
din Craiova, principala unitate 
beneficiară a produselor, unde co
respondentul „Scînteii". Nicolae Pe- 
tolescu, discută cu ing. Ion Oncioiu, 
director comercial :

— Intr-adevăr, în perioada care 
a trecut din acest an. întreprin
derea de scule și elemente hidrau
lice din Focșani ne-a provocat se
rioase greutăți in derularea activi
tății noastre. Iată cîteva exemple : 
la distribuitorii cu trei secții, din 
2 074 bucăți ne-a livrat numai 50 
la sută ; la distribuitorii cu patru 
secții, contractul a fost onorat In 
aceeași proporție ; din cele 2 800 
blocuri de protecție ne-au sosit 
numai 1905 bucăți. De asemenea, 
la finele celor 10 luni expirate din 
acest an restanțe mari s-ap înre
gistrat la articulații, supape de re
ținere, supape cu drosel. Din toata 
componentele pe care le-am amin
tit. in prima decadă a lunii noiem
brie nu ni s-a livrat absolut nimic.

— Ce efecte a avut și are neono- 
rarea contractelor de către furnizo
rul din Focșani asupra activității 
colectivului unității dv. ?

— In primul rînd, aceasta a con
dus la dereglarea proceselor de 
producție, determinînd funcționarea 
sub capacitate a utilajelor din do
tare, folosirea cu randament scăzut 
a forței de muncă, utilizarea incom
pletă a timpului de lucru. In al 
doilea rînd, faptul respectiv s-a 
soldat cu nerealizarea de către noi 
a producției de tractoare TIH 445, 
destinate exportului, întrucit toate 
subansamblele pe care le livrează 
unitatea focșăneană intră în com
ponența tractoarelor ce urmează a 
fi livrate peste hotare. Restanțele 
furnizorului din Focșani ne-au 
provocat nouă o restanță de 163 
tractoare pe care nu le-am putut 
exporta, deși colectivul nostru era 
capabil să depășească planul de 
export. In plus, prin nerespectarea

contractelor de către furnizor, noi 
nu ne-am putut onora nici exportul 
de piese de schimb.

în căutarea 
furnizorilor de utilaje 

tehnologice
De ce nu a Intrat Integral In 

funcțiune nici la termen și nici 
acum secția de elemente hidraulice? 
Adresăm întrebarea tovarășului 
Gheorghe Toma, șeful biroului de 
investiții al întreprinderii din 
Focșani.

— Numai și numai din cauza lip
sei utilajelor tehnologice. Ne lip
sește un volum însemnat de utilaje 
atît din țară, cit și din import. 
Majoritatea sînt utilaje cu rol con
ducător tn procesul de producție, 
deci nu pot fi In nici un caz înlo
cuite. Pentru cele din țară nu s-au 
stabilit încă întreprinderile produ
cătoare sau dacă acestea au fost 
stabilite, producția utilajelor Intîr- 
zie, pentru cele din import nu am 
găsit incă furnizorii doriți.

— De cînd durează această si
tuație ?

— De circa trei ani. Zilele tre
cute chiar, s-a hotărît să se re- 
prospecteze piața în căutare de 
furnizori și echipamente.

— Cum adică, în trei ani, n-ați 
găsit ofertanți și furnizori siguri 
pentru echipamentele tehnologice 
pe care le doriți ?

— Ba da. Dar centrala și ministe
rul nostru (Centrala industrială 
pentru mașini-unelte, mecanică 
fină și scule și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini — 
n.n.) au hotărit să renunțăm la ei 
din diferite considerente. Ce vă pot 
spune este faptul că și la ora ac
tuală avem destul ofertant!. Eu 
însumi am discutat cu o serie de 
posibili furnizori. Slntem încă în 
faza discuțiilor.

— Nu puteau fi produse aceste 
utilaje în țară?

— N-aș putea să vă spun... Ba 
da, aș putea să precizez că. in mo
mentul în care nu s-a găsit nici un 
furnizor convenabil pentru mașina 
de prelucrat și alezat corpuri dis
tribuitoare, s-a apelat la specialiș
tii din cadrul Centrului de studii și 
cercetări pentru inginerie tehnolo
gică din centrala noastră. Proiecta
rea mașinii se va încheia, după in
formațiile mele, in luna decembrie.

— Din cite știm, noua secție nu 
are asigurate circa 85 de utilaje din 
țară și import. Față de numărul 
lor, de problemele fi dificultățile 
generate de această situație, nu 
aveți impresia că ministerul și 
țentrala de care aparțineți au ac
ționat — ca să spunem așa — cu 
prea multă încetineală 2

— Tocmai mie îmi cereți un ase
menea răspuns? Doriți o lămurire 
pentru dumneavoastră personal sau 
pentru ziar?

Cît costă 
re-reprogramările ?
Un răspuns neintenționat, dar 

suficient de edificator... Să recapi
tulăm : investiția este restantă de 
14 luni. Dificultățile care au deter
minat această masivă intîrziere nu 
sint nici în prezent depășite, iar 
perspectivele rămîn la fel de incer
te. In schimb, la Focșani și la 
București, la sediul centralei și la 
minister, ședințele de comanda
ment, de analiză sau oricum le-am

numi au loc cu regularitate. Siste
matic, lucrurile sint analizate pe 
toate fețele, se stabilesc planuri de 
măsuri, se iau decizii, se nominali
zează răspunderi, pentru ca apoi 
totul să fie lăsat la voia întîmplării 
și, cu un nou prilej, acest carusel 
să fie luat de la capăt. Cu rezul
tatele pe care le-am văzut. Cui 
folosește un asemenea stil de 
muncă, in care ineficienta și lipsa 
de răspundere și-au pus apăsat am
prenta asupra oricăror inițiative și 
eforturi? Fără a mai comenta 
această nedorită stare de lucruri, 
trebuie spus că, după reeșalonări 
de termene, a fost stabilit ca ter
men ultim pentru finalizarea inte
grală a investiției din Focșani luna 
noiembrie. Perspectivele?

— în ultima ședință de analiză, 
tinută in ziua de 11 noiembrie, in 
prezenta directorului general al 
centralei noastre, tovarășul Teodor 
Gorceag, s-a stabilit să mai punem 
în funcțiune tn acest an o capaci
tate de producție în valoare de 50 
milioane Iei, ne-a spus în conti
nuare tovarășul Gheorghe Toma.

— Deci, numai o zecime din ca
pacitatea planificată. Cînd va avea 
loc evenimentul?

— Nu vă pot spune sigur. In orice 
caz, pină la sfirșitul lunii decem
brie.

Se vor ține de cuvint factorii de 
răspundere din întreprindere și 
centrală ? Corespondentul nostru 
județean, Dan Drăgulescu, ne-a 
trimis, tot de la fața locului, o serie 
de informații clarificatoare.

— în prima decadă a lunii no
iembrie au fost montate numai 
jumătate din utilajele programate 
prin graficele de lucrări. Practic, 
au muncit doar circa 10 oameni, 
sub conducerea inginerului Grigors 
Meșină.

— De ce atît de puțini ?
— Pentru că nu au ce monta. Pe 

lingă neclarificarea soartei celor 85 
de utilaje fără contracte, conduce
rea întreprinderii intimpină, din 
spusele ei, greutăți și cu o serie de 
furnizori restanțieri. Este vorba de 
întreprinderea „Unirea" din Cluj- 
Napoca, datoare cu 6 mașini de 
rectificat universale tip RU 100, și 
întreprinderea „I.M.A.M.U.S." din 
Iași, datoare cu 4 agregate de prelu
crat elemente hidraulice.

Cîteva „rezolvări**  
confuze...

Corespondentul nostru. Alexandru 
Mureșan, prezent în unitatea fur
nizoare din Cluj-Napoca. ne co
munică :

— Tovarășul Rațiu Ioan, secretar 
al comitetului de partid al între
prinderii, aflat lîngă mine, ține să 
precizeze că nu sint șase mașini, 
ci numai două, aflate de acum tn 
curs de pregătire pentru a fi tri
mise la Focșani.

— Le-ai văzut?
— Bineînțeles. Am șl stat de 

vorbă cu inginerul Liviu Potra, care 
conduce brigada însărcinată cu ex
pedierea lor. Se fac completări de 
etichete, instalațiile electrice sint 
verificate, curățate, completate cu 
apărători etc. tn orice caz, furni
zorul nu Înțelege de ce este criti
cat, cînd el a trimis o parte din 
mașini în devans, iar cu ultimele 
două se înscrie în prevederile con
tractului.

Un răspuns asemănător am pri
mit și din Iași, prin intermediul 
corespondentului nostru, Manole 
Corcaci.

— Furnizorul Iși recunoaște res
tanța. Dar cu o precizare. Și 
anume că beneficiarul — unitatea 
din Focșani — nu și-a respectat 
obligațiile contractuale de a asigura 
unele piese componente și piesele 
pentru probele de casă. Mai mult, 
pentru una dintre mașini, proiec
tul primit de la beneficiar conți
nea o serie de dimensiuni înscrise 
greșit, deci a fost necesară repro- 
iectarea și chiar fabricarea din 
nou a unor subansamble. Acum, 
mașina este gata, ar putea fi li
vrată în luna decembrie, cu con
diția ca beneficiarul să expedieze 
rapid piesele pe care și-a asumat 
obligația să le procure singur. Fur
nizorul a încercat să le realizeze, o 
parte din ele cu forțe proprii, dar 
aceasta nu-i suficient. Pe scurt, 
toate utilajele în discuție sînt prac
tic terminate, iar livrarea lor ime
diată depinde numai și numai de 
întreprinderea din Focșani.

— De la cine sînt aceste infor
mații ?

— De la directorul întreprinderii, 
Ing. Ion Sălceanu, care mi-a mai spus 
că, în repetate rînduri, a încercat 
să rezolve această problemă cu 
beneficiarul prin telex sau telefon. 
Fără rezultat însă.

— Care este deci concluzia?
— Dacă beneficiarul nu va res

pecta clauzele contractuale, adică 
nu se va ajuta singur, trimițînd 
piesele pe care s-a angajat să le 
asigure, livrarea celor patru agre
gate va întîrzia încă mult si bine.

Din nou legătura la Focșani :
— Ce părere aveți, tovarășe in

giner Toma 2
— Cei de Ia „Unirea" greșesc. 

Este vorba de șase mașini, dintre 
care două sînt pe cale să ni le expe
dieze acum, iar patru sint neoon- 
tractate — după spusele furnizo
rului, din lipsă de capacitate — dar 
pe care s-au angajat totuși să le 
livreze. Cît privește celelalte ma
șini livrate, afirmația este adevă
rată, cu observația că ele se refe
ră la alte capacități aflate în con
strucție la noi. în schimb, tovară
șii din Iași n-au dreptate decît in 
cazul mașinii cu proiectul greșit. 
Pentru celelalte nu ne-au solicitat 
nici un fel de piese pentru probe.

— Nici cu telexul trimis pe adre
sa dv. cu nr. 1959/14205 din 11 iulie 
a.c. 2

— Nu cunosc un asemenea te
lex.

...și o concluzie clară
Culmea e că ambele unități, și 

cea din Focșani și cea din Iași, fac 
parte din aceeași centrală. Atita 
timp cît specialiștii din cele două 
unități se contrazic în chestiuni e- 
lementare, comentariile devin de 
prisos. O remarcă totuși : dacă ar 
fi fost cît de cît interesați de aceste 
utilaje, ar fi avut pînă acum su
ficiente ocazii să cadă de acord. 
N-au făcut-o însă. Punem punct 
investigațiilor noastre. Nu Înain
te de a remarca faptul că, 
alături de centrală și minister, 
chiar întreprinderea interesată, 
beneficiarul investiției, manifestă 
un interes scăzut față de soarta 
noii secții. Pe de o parte, așteaptă 
ca toate problemele să fie rezol
vate de către forurile coordonatoa
re. fără să intervină, să-l impulsio
neze, să insiste zilnic, ceas de ceas, 
ca aceștia să treacă de la promi
siuni la fapte; pe de altă parte, nu 
ține legătura cu furnizorii săi. nu 
cunoaște nici situația la zi și nici 
perspectiva livrărilor. Cine să o 
facă in locul ei î

Cristian ANTONESCU
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Bolnavul |
închipuit i

— Am nevoie de o cameră > 
într-o vilă liniștită. Mi s-a re- 
comandat liniște. Liniște totală I 
pentru că inima mea...

Recepționerul din stațiunea 
Buziaș, „receptiv" la suferința | 
și dorința lui Petre Iliescu din I 
București (strada Cobălcescu 14), *
i-a rezervat un loc liniștit in , 
vila nr. 2. Dar se vede treaba I 
că liniștea nu i-a priit, pentru | 
că, la puțin timp, P. I. a fost 
surprins in flagrant la magazi- I 
nul universal din stațiune in | 
timp ce sustrăgea banii din în
casări. tl văzuse cetățeanca ■ 
Elena Buzatu, care i-a alertat pe I 
ceilalți oameni, care oameni l-au I 
luat de guler pe „bolnavul în
chipuit" și l-au predat miliției, I 
iar legea li va prescrie trata- | 
meniul de rigoare.

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „ScinteiT^j

Primele pagini din Fluviile — 
cartea a doua din „Zăpezile de acum 
un veac" — ne aruncă în față năvala 
unei lumi ieșite din țîțînL, un oraș 
fantastic care, brusc, nu-și mai gă
sește liniștea inferiorității, un oraș cu 
vitrinele, ferestrele, acoperișurile si 
pereții căzuți, lăsînd să se vadă cu 
o crudă impudoare tot ceea ce as
cunde. In acest fel. avem de la 
Început, metonimic, cheia lecturii în
tregului prin prisma acestei părți 
semnificînd fisura în zidurile despăr
țitoare și confiscarea interiorului de 
către exterior. împingerea intimității 
către scena publică, a cărei prezentă 
este de personaj principal. Oriunde 
pătrunde, ochiul scriitorului înlătură 
barierele și, dînd la iveală stiluri de 
viată, tradiții, mode, mentalități, 
trăsături ale indivizilor sau ale na
țiunilor. face să comunice și să se 
confrunte, gratie momentului istoric 
neobișnuit, civilizații diferite, clase 
sociale cu interese opuse, indivizi cu 
concepții și mentalități antagoniste, 
progresiști cu retrograzi, șefi de gu
verne cu anonimi, odrasle ale proti
pendadei cu exponenții obscurei lumi 
marginale, străini cu autohtoni ș.a.m.d. 
Această defilare de umanități dis
tincte. văzute de undeva de sus. în
carcă romanul cu o viată densă, con
feră paginii o respirație epică pe care 
n-ar fi greșit să o socotim epopeică. 
Autorul reînvie aici. în proporții 
neîncercate pînă acum, ființa istorică 
a tării absorbită. în întregul ei. cu 
toate structurile și vîrstele ei mitice, 
de un eveniment crucial al destinu
lui său. Căci „războiul" pentru inde
pendentă, in înțelesul său deplin, n-a 
încetat niciodată, iar anul acelor mari 
bătălii reprezintă abia un moment, de 
virf, e drept, dintr-o lungă epopee. 
Iată de ce aducerea în paginile unui 
roman consacrat istoriei acelei epoci 
a tuturor formelor de viată nouă si 
veche, modernă și mondenă, a unor 
valori de dată recentă, dar și a celor 
indatabile constituie o operație legi
timă. Paul Anghel vede Intr-un frag
ment întregul, intr-un segment isto
ric forțele din adîncul timpului care 
l-au făcut posibil, tntr-un eveni
ment. toată Istoria ce l-a precedat. în 
■cest fel, ne sugerează autorul, ni

mic din ceea ce se tntimpla pe întinsul 
pămintului românesc în acel ceas 
istoric, oricît de îndepărtată ar fi 
putut părea o parte sau alta a sce
nei de centrul bătăliilor ce se vor da 
nu era. nu putea fi fără legătură di
rectă cu forțele vizibile sau invizibile 
ce au antrenat în această ultimă 
„cruciadă" europeană indivizi și po
poare întregi. Spre exemplificare, 
două tipuri de mișcări epice ale ro
manului mi se par caracteristice. 
Tema „fluviilor" umane ce împînzesc 
pămintul curgind lent și implacabil 
spre Dunărea românească, acolo de 
unde va începe să se hotărască soarta 
unui mare imperiu, are un dublu rol: 
pe de o parte, de a extinde spațiul 
acțiunii pînă la dimensiuni „plane
tare", dar și, pe de altă parte, de a 
menține coerenta universului astfel 
străbătut, de a recîștiga pe măsură 
ce pare a o pierde, episod cu episod, 
unitatea epică propriu-zisă aflată 
mereu intr-un echilibru amenințat, 
organic însă, convenabil situației și 
materiei cărții. Pe firul „fluviilor" 
cititorul poate Înainta, odată cu au
torul, pînă la Izvoare, exotice sau 
autohtone, venind firesc in contact cu 
realități ascunse, locuri ce conservă 
în ele un aer al vechimii, un stadiu 
primar de civilizație. Nepărăsind albia 
„fluviului", motivul principal al ro
manului, cititorul se trezește totuși 
brusc aruncat în locuri îndepărtate de 
centru, la marginea lumii : urmărind, 
de pildă, expediția unui grup de ca
valeriști In căutarea unui cal prin 
arhaica și aparent încremenită lume 
a bălților, avem la un moment dat 
conștiința că se petrece un fapt 
neobișnuit, excepțional, de o impor
tanță centrală, in ciuda marginii unde 
se produce. Un fapt pînă la un punct 
banal al unei urmăriri în tinutul băl
tii se preface sub ochii noștri Intr-o 
expediție initiatică într-o lume ve
che, într-o sadoveniană „vînătoare 
ritualică" și ne gîndim de îndată la 
urmărirea „bourului alb" din Frații 
Jderi, cu întreaga rețea de conotatii 
mitice pe care le comportă un aseme
nea act. Să spunem deci, doar că 
acest aspect „marginal" al războiului 
care se pregătește tn altă parte se 
încarcă subit de o semnificație cen

trală : înainte de a porni la luptă, 
eroii se întorc spre origini spre a 
sorbi de acolo forța primenitoare a 
izvoarelor. Episodul, realistic în de
scriere, este de fapt o transpunere de 
basm, mai mult fabulos exotică de
cît fantastică propriu-zisă, a unui 
scenariu fundamental, mitic. în con
secință, „marginea" evenimentului 
devine ea însăși. în aceste condiții, 
„centrală". Să vedem și mișcarea in
versă, de mutare efectivă a așa-zisei 
„margini" în „centrul" evenimentelor 
epice. Un fapt ce tine de ordinea ar
haică a tradiției perturbează ordinea 
militară : un grup de soldați „dezer

ria acestui roman românesc, se poate 
spune, se constituie din ceea ce ca
naliza în acea epocă atentia imul 
continent întreg.

De o excepțională importantă mi 
se pare apoi priceperea autorului de 
a privi, prin prisma unor personaje, 
portretul generic și fenomene mai 
largi, care încarnează de fapt stările 
de spirit ale umanității surprinse în 
preajma unor mari evenimente. Un 
caz extrem de interesant ne propune 
Toma Nicoară, erou national care 
provoacă un schimb de depeșe di
plomatice inflamante, rămînînd, în 
același timp, un necunoscut, atit

Paul. ANGHEL: ,fLUVlILE‘‘
tează" o zi pentru a se transpune, 
in satul lor, în „călușari". Marginea 
— sau timpul arhaic — „explodează" 
de astă dată în clipa istorică din cen
trul evenimentului, producînd stupe
facție și panică. Sensul acestui fapt 
insolit constă în puterea constrîngă- 
toare a tradiției, căci „dezertorii" 
merg să împlinească datina : un dans 
ritualic in care satul vede asigurarea 
continuității, echilibrului, un scenariu 
al vitalității și renașterii lumii. Pla- 
sînd acest episod al credinței în sta
tornicie, vitalitate și continuitate în 
miezul unor evenimente prin ele în
sele provocatoare de ruptură, de 
dezechilibru, autorul dă dovadă de o 
superioară conștiință Istorică. Aceeași 
mișcare epică, de aducere a exterio
rului in interior și invers, de „mu
tare" sau „plasare" a unor exponent! 
autohtoni în spatii alogene (Iancu 
Ghica traversînd. spre Moscova, în
tinsa stepă rusă, celălalt Ghica. de 
la Stambul, âdîncindu-se In exotis
mul lumii orientale, suedezul Duner 
printre „fluviile" coloanelor române 
etc.) contribuie la lărgirea si tot
odată apropierea distantelor, la un 
foarte expresiv și lămuritor schimb 
de informații caracterizante pentru 
indivizi și civilizații diferite. Mate

pentru „conu Mihalache" cit și pen
tru Swiedenek, reprezentantul Aus
triei la București, ori Bălăceanu. mi
nistrul României la Viena. Primul 
român rănit în războiul pentru inde
pendență la granița artificială din 
Carpați va fi astfel menit să des
chidă un al doilea front, ce va fi doar 
amînat pînă în 1918 : unirea Ardea
lului cu patria-mumă. Autorul intro
duce astfel în fresca vieții românești 
din preajma lui 1877 pe acest „ino
portun" provizoriu : Toma Nicoară. 
personajul care exprimă momentul 
1918, este o figură de prim plan a 
panoramei dedicate independentei de 
la 1877. Cazul acestui erou fără voie 
este insă interesant și din alt punct 
de vedere : „el a intrat pe scena 
războiului, pînă in proscenium chiar, 
complet zăpăcit. Cariera lui în eve
nimente ar ti trebuit să fie modestă, 
poate chiar obscură" — ne avertizează 
autorul. însă personajul este împins 
In fată de evenimentele care au ne
voie de el. Toma Nicoară. insul ano
nim împins pe tribună, purtat ne 
umerii entuziasmului general este 
încarnarea dorinței opiniei publice 
de a avea un erou al zilei. întruchi
pează o aspirație vie in sufletele tu
turor românilor care porneau războiul

S-au împlinit 100 de ani de la naș
terea lui Gheorghe Macovei, remar
cabil om de știință, unul din cei mai 
neobosiți cercetători ai geologiei 
țării.

Originar dintr-un sat din ținutul 
Vasluiului, viitorul savant și-a făcut 
studiile universitare la Facultatea de 
științe a Universității din Iași, unde 
Iși susține și teza de doctorat cu 
subiectul „Geologia bazinului terțiar 
de la Bahna". Iși începe activitatea 
ca asistent la catedra de geologie, al 
cărei titular era cunoscutul profesor 
Ion Simionescu, trecînd apoi la Insti
tutul geologic al României, al cărui 
director devine în anul 1931. Aici și-a 
desfășurat labo
rioasa sa activi
tate de cercetare 
științifică pînă în 
anul 1950, cînd a 
fost numit pre
ședinte al Comi
tetului geologic, 
funcție pe care a 
ilustrat-o pînă în 
anul 1960, cînd a devenit președinte 
de onoare al Comitetului de Stat al 
Geologiei.

în paralel, din anul 1919 pînă In 
anul 1959, Gh. Macovei a funcționat și 
ca profesor universitar de geologie și 
paleontologie, întîi la Școala politeh
nică din București, apoi la Institutul 
de mine și geologie, iar In ultimii 
ani la Institutul de petrol, gaze și 
geologie.

Recunoaștere de mare prestigiu a 
meritelor sale științifice, în anul 1931 
Gh. Macovei a fost ales membru co
respondent al Academiei Române, 
pentru ca în anul 1939 să devină 
membru titular al aceleiași instituții. 
A fost, de asemenea, ales membru 
al unor reputate academii de științe 
din Spania și Franța.

între alte multe aspecte ale disci
plinei sale abordate cu temeinicie, 
problemele de geologie a petrolului 
au format o preocupare de lungă du
rată a Iui Gh. Macovei. preocupare 
culminînd cu tratatul „Gisements de 
petrole", publicat în anul 1938 la Pa
ris, o sinteză realizată la nivelul cel 
mai înalt al cunoștințelor de atunci 
cu privire la geneza și la răspîndirea 
zăcămintelor de petrol. Lucrarea l-a 
consacrat ca pe un savant de nivel 
mondial.

100 de ani de la nașterea 
savantului Gh. Macovei

De asemenea, de o deosebită Im
portanță au fost și sînt încă îndelun
gatele sale cercetări asupra geologiei 
Dobrogei, rezultatele studiilor hidro- 
geologice, concretizate în elaborarea 
primei hărți hidrogeologice a Dobro
gei de sud, întrunind și azi aprecie
rea unanimă a specialiștilor.

In cel 40 de ani de activitate la ca
tedră, Gh. Macovei a format o întrea
gă pleiadă de ingineri de mine, șl 
mai tîrziu de geologi, care i-au audiat 
prelegerile sale de o înaltă ținută 
științifică. Mulți, foarte mulțl dintre 
aceștia au beneficiat de îndrumările 
sale practice pe teren in cadrul 
excursiilor geologice.

In calitate de 
director al Institu
tului geologic. Gh. 
Macovei a fost 
inițiatorul și or
ganizatorul lucră
rilor pentru e- 
laborarea hărții 
geologice a tării la 
scara 1 : 500 000. 

Imprimarea hărții s-a încheiat în anul 
1956. Ea a reprezentat o însumare a 
cercetărilor geologice din tara noastră 
și s-a bucurat — atît în tară, cît șl 
peste hotare — de cele mai elogioase 
considerații, atît pentru conținutul el 
de reprezentări de mare detaliu, cit și 
pentru nivelul Înalt al execuției teh
nice.

în ultimul deceniu al activității 
gale (1950—1960), conducerea de partid 
și de stat a încredințat profesorului 
Gh. Macovei organizarea și condu
cerea organului de stat nou creat : 
Comitetul geologic, care a reunit toa
te forțele geologice din țara noastră. 
In acest deceniu s-a dat un impuls 
deosebit cercetărilor geologice, care 
au condus la obținerea unor rezultate 
deosebit de valoroase atît din punct 
de vedere teoretic, cît și practic. Cer
cetările întreprinse de Gh. Macovei 
și de colaboratorii săi constituie un 
tezaur de valori care stau la baza 
bogatei activități depuse astăzi de 
geologii din patria noastră ne tărîmul 
valorificării resurselor naturale ale 
țării, de depistare a noi și noi sub
stanțe utile și materii prime necesare 
industriei noastre în plin avînt.

Prof. dr. docent 
Virqll 1ANOV1CI 
membru corespondent al Academiei

„ROMÂNIA-FILM“ prezintă:
„O LACRIMĂ DE FATĂ"

producție a Casei de filme 5

Scenariul: PETRE SALCUDEANU ; ilustrația muzicală : Anca Dumi
trescu ; decorurile : arh. Ștefan Antonescu ; costumele : Lydia Luludis ; 
sunetul : Vasile Luca ; montajul: Margareta Anescu ; Imaginea : Iosif 
Demian, Constantin Chelba ; regia ; IOSIF DEMI AN.

Cu : Dorel Vișan, George Negoescu, Luiza Orosz, George Bossun, Horia 
Baciu, Costel Rădulescu, Anton Aftenie, Dragoș Păslaru.

Film realizat în studiourile Centrului de producție cinema
tografică „București"

TRAGERE
Duminică 16 noiembrie 1980, 

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează prima 
tragere Loto 2 din această lună, 
după aceeași formulă simplă și 
avantajoasă, care prilejuiește 
frumoase satisfacții unui număr 
tot mai mare de participant!, 
în cadrul celor trei extrageri a 
cite patru numere fiecare, tota- 
Iizînd 12 numere din 75, se pot 
obține autoturisme „Dacia 1 300“ 
și importante sume de bani.

LOTO 2
variabile șl fixe. Ciștigul minim 
este de 100 lei și se atribuie 
variantelor cu numai două nu
mere ale uneia din cele trei ex
trageri. Se participă pe bilete 
de 10 lei, completate cu o va- 
riantă achitată sută la sută sau ' 
cu patru variante achitate în 
cotă de 25 la sută. Indiferent 
de cota jucată, fiecare bilet are 
drept de cîștig la toate extra
gerile. Ultima zi de participare 
este sîmbătă 15 noiembrie 1980.

cu idealul independentei $1 deplinei 
unități a țării reîntregite : războiul 
popular se deosebea de acela al ofi
cialilor care-1 croiau și conduceau 
tinînd în chip legitim seama de con
junctură. De aceea, în ochii guver
namentalilor un „erou" ca Toma Ni
coară se dovedea inoportun, stirnind 
o iritare — a cabinetului imperial 
austriac — de care, în acel moment, 
n-aveam nevoie. Opinia publică insă 
aruncă asupra personajului propria 
ei aspirație în care-1 înfășoară strîns. 
„deformîndu-l“ : personajul intră
greu in rolul de instrument al aspi
rațiilor mulțimii. Avem aici modelul 
unui „erou" cu trăsături proprii in
descifrabile și a cărui substanță este, 
paradoxal, exterioară, căci el nu face 
corp comun cu imaginea ce 1 se atri
buie și, retușat de o forță superioară, 
se simte înstrăinat. Toma Nicoară 
parcurge acest traiect : de Ia anoni
matul existentei la o bruscă proemi
nență obținută printr-un soi de „um
flare" a trăsăturilor. Istoria, ne spune 
acest personaj, decide asupra eroilor 
cu ajutorul întîmplării. dar în aseme
nea momente nu este o necesitate si 
nici important ca eroul să fie o per
sonalitate. căci masele hotărăsc, ade
sea capricios. însă implacabil, cine să 
fie eroul de care au nevoie. Carac
terul așa-zicînd întîmplător al alege
rii eroului și natura capricioasă a fe
nomenului eroizării aruncă asupra 
personajului o umbră tragică : depo
sedat de ființa sa anonimă, „străin 
de sine", el va alerga de aici înainte, 
prin paginile romanului, să se re
găsească ori să-și prindă din 
urmă umbra glorioasă, să intre în 
rama de erou, să înlocuiască ficțiu
nea la care a fost înăltat. Fenomenul 
mitizării sub presiunea marilor eve
nimente și a stărilor de spirit ce le 
însoțesc este un proces de proiectare 
a imaginarului asupra realității (si 
nu invers). Ficțiunea densifică sau, 
din contră, golește, secătuiește rea
litatea. Această putere a ficțiu
nii — pe care l-o consacră for
ța Imaginației populare crescută 
dintr-o mare aspirație — de a 
modifica datele realului, ca apoi să 
Intre ea însăși tn realitate, ca parte 
componentă a acesteia, constituie

unul din cele mal frapante aspecte 
ale noutății romanului lui Paul An
ghel. Primele pagini ale cărții, cele 
care descriu — în regim realist dar 
prin ochii ciudatului Parva — orașul 
fantastic cu interioarele revărsate 
in exterior, conțin, dacă vrem, cheia 
întregului roman : „ficțiunea" inva
dează realul, lărgindu-1 la dimensiuni 
nebănuite, dîndu-i de fapt o nouă, 
mai amplă configurație, capabilă să 
pună in lumină marile semnificații 
ale actelor istorice.

„Fluviile" pun mal bine In valoare 
talentul și tehnica autorului de a da 
adîncime vieții pe care o studiază, 
contemplă și descrie. El descoperă, 
acolo unde alții au găsit un singur 
„stat" de realitate, căi spre Încăperi 
infinite ale aceleiași realități : spațiul 
său epic se extinde, ca și fluviile, la 
infinit, poate fi asemuit cu un număr 
de ferestre care se deschid mereu tot 
mai înăuntru, fără să dăm de zidul 
opac al finitudinii. Autorul deține o 
știință rafinată a alternantei de pli- 
nuri și goluri, o artă subtilă a schim
bului savant între respirația șuieră
toare a marilor aglomerații și soli
tudinea spatiilor străbătute de o li
niște muzicală. Tehnica acestor al
ternante are darul de a ne face se
sizabile etajele unor realități com
plexe. vîrstele suprapuse ale unor ci
vilizații ce dialoghează la nesfîrslt 
prin exponenții lor cei mai diverși. In 
acest chip autorul izbutește să pună 
serios la îndoială o mai veche preju
decată despre puținătatea, subțirimea, 
lipsa de profunzime a vieții noastre 
mai vechi, defecte care o făceau 
inaptă de complexitatea si rafina
mentul romanului modern. Senzația 
de viață este In Fluviile copleșitoare 
iar lumea care populează paginile 
cărții dovedește că este „aptă" de 
roman — un roman departe de a ră- 
mîne doar „istoric" — idee atît de 
disputată după 1930. adică la peste o 
jumătate de secol de cînd această 
lume se afirmase puternic, cu o clară 
conștiință de sine, pe scena Istoriei 
românești și europene.

C. STANESCU
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Plenara Consiliului Culturii
si Educației

J>

Vineri a avut Ioc Plenara Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste. Au 
participat ca Invitați reprezentanți al 
uniunilor și asociațiilor de creație, 
directori de edituri, instituții de spec
tacole teatrale și muzicale, case de 
filme, președinții comitetelor județene 
de cultură șl educație socialistă, 
scriitori, scenariști, regizori de filme, 
redactorl-șefl ai publicațiilor cultura
le, alți oameni de artă șl cultură.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășa Suzana Gâdea. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii șl Educației So
cialiste.

Plenara a analizat activitatea desfă
șurată de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste în anul 1980. modul în 
care se înfăptuiesc sarcinile ce revin 
culturii din hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, din indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a dezbătut proiectul planu-

Socialiste
Iul de activitate al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste pe anul 1981, 
precum și rapoartele și programele 
privind activitatea editorială, produc
ția națională de filme artistice de 
lung metraj, activitatea instituțiilor 
de spectacole și concerte.

Participanții la discuții, anallzînd 
In mod critic activitatea desfășurată 
In acest sector și relevind semnifi
cația ideologică și politică a proiec
telor de plan supuse dezbaterii, au 
făcut numeroase propuneri de îmbu
nătățire a muncii, s-au angajat să ac
ționeze în continuare pentru ridicarea 
întregii activități cultural-educative, 
a creației literare și artistice la înăl
țimea exigențelor actuale ale societă
ții noastre.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Iile Rădulescu, 
secretar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la lucrări au 
adoptat textul unei scrisori adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune :

Pentru tot ceea ce faceți în vederea dezvoltării culturii și artei, a îmbo
gățirii vieții spirituale a poporului, pentru grija ce o purtați creatorilor, 
oamenii de artă și litere, activul din domeniul culturii vă aduc, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. caldul lor omagiu.

Exprimăm, de asemenea. întreaga recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, savant de renume mondial, exponent de seamă al 
spiritualității poporului nostru, pentru sprijinul ce-1 acordă creației literare 
și artistice.

Relevind rezultatele dobîndlte, stntem conștiențl de faptul că In domeniul 
vieții spirituale continuă să se manifeste neajunsuri, mai ales în ceea ce 
privește forța de influențare a actului artistic, capacitatea sa de a modela 
conștiințele, de a mobiliza masele la îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Plenara a subliniat răspunderile mari ce revin Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, uniunilor de creație, în lumina indicațiilor dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușescu, la întîl- 
nirea cu activul de partid al scriitorilor privind instituirea unul climat de 
înaltă principialitate și exigență comunistă, de colegialitate și respect reciproc 
in rîndul creatorilor, ceea ce va permite dezvoltarea pe un plan și mai 
înalt a creației de toate genurile, pe baza concepției ideologice, revoluționare 
a partidului nostru, materialismul dialectic și istoric.

Urmind .exemplul însuflețitor pe care ni-1 oferă activitatea dumnea
voastră neobosită, pusă în slujba prosperității și progresului patriei noastre, 
noi, oamenii de artă și cultură, fără deosebire de naționalitate, ne angajăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu și mai multă rîvnă și 
abnegație pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului în domeniul activității cultural-educative.

Sîntem hotărîți să acționăm pentru ridicarea pe o nouă treaptă a activi
tății cultural-educative, pentru accentuarea caracterului patriotic, revoluțio
nar al creației literar-artistice,, al întregii noastre culturi socialiste.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 șl 18 noiembrie. In țară : Vremea 
va fi schimbătoare cu cerul temporar 
poros. Vor cădea precipitații locale sub

formă de burniță șl ploaie in sud șl sub 
formă de ploaie, lapovlțâ si ninsoare 
In celelalte regiuni. Vint moderat. Tem
peratura aerului va marca o ușoară 
scădere in regiunile din nordul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar tem
peraturile maxime vor oscila Intre zero 
și 10 grade, local mai ridicate. Ceață 
dimineața șl seara.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Senegal 
va efectua o vizită oficială In Romănia

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Se-

negal, Moustapha Nlasse, va efectua 
o vizită oficială in România, In a 
doua jumătate a lunii noiembrie.

t V

Cronica
Protocol economic 

româno-sovietic
Ministrul comerțului Interior, Ana 

Mureșan, a primit, vineri, pe V.G. Bî- 
clkov, adjunct al ministrului comer
țului Interior al U.R.S.S., și A.I. Ef- 
teev, adjunct al ministrului comer
țului interior al R.S.S. Ucrainene.

în aceeași zi. Dumitru Petrescu, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui interior, și V.G. Bîcikov au semnat 
protocolul privind schimbul de bunuri 
de consum Intre cele două ministere 
pe anul 1981.

Remiterea 
„Ordinului Prietenia” 
Institutului politehnic 

„Gh. Asachi"
în cursul dimineții de vineri, s-a 

desfășurat la Iași ceremonia remite
rii „Ordinului Prietenia", Înaltă dis
tincție acordată de președintele Re
publicii Socialiste Vietnam Institutu
lui politehnic „Gheorghe Asachi", 
pentru contribuția de seamă adusă de 
acest prestigios lăcaș de lnvătămînt 
tehnic superior din țara noastră la 
formarea și perfecționarea unui mare 
număr de specialiști cu pregătire su
perioară din R. S. Vietnam.

Ordinul a fost înminat de către 
Tran Thuan, ambasadorul Republicii 
Socialiste Vietnam la București.

Ambasadorul vietnamez a felicitat 
pe reprezentanții Institutului poli
tehnic „Gh. Asachi" pentru dăruirea 
profesională și competenta științifică, 
adresînd calde mulțumiri si recu
noștință guvernului si poporului ro
mân pentru sprijinul acordat patriei 
sale în formarea cadrelor tehnice și 
de concepție.

Prof. dr. ing. Mihai Gafițeanu, rec
torul Institutului politehnic din Iași, 
și asistent ing. Ion Bogdan, președin
tele Uniunii asociației studenților 
comuniști din cadrul institutului, au 
mulțumit călduros pentru conferirea 
înaltei distincții.

★
Vineri, Ia Bala Mare s-au Încheiat 

lucrările Consfătuirii pe tară cu 
tema „Preocupările oamenilor mun
cii din industria extractivă pentru

zilei
Îmbunătățirea recuperării metalelor 
din rezervele geologice exploatate". 
La lucrări, care au durat două zile, 
au participat aproape 150 de spe
cialiști.

★
La Institutul de arhitectură „Ion 

Mincu" din Capitală a fost inaugu
rată, vineri la amiază, expoziția cu 
tema „Fotografia în știință și tehnică", 
organizată de Institutul de relații cu 
străinătatea din Stuttgart — R.F. Ger
mania.

La vernisaj au participat Ion Teo- 
reanu, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
Cezar Lăzărescu, rectorul Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu", repre
zentanți ai Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste și ai Ministerului 
Afacerilor Externe, personalități ale 
vieții științifice bucureștene, profesori 
universitari, studenți, precum și un 
numeros public.

Au fost, de asemenea, prezențl Pe
ter Bensch, Însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.F. Germania Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei, șefi al 
unor misiuni diplomatice și alți re
prezentanți ai corpului diplomatic.

♦
în perioada 10—14 noiembrie, a 

evut loc la Cozla cea de-a 7-a Con
ferință anuală a organizațiilor auto
mobilistice din țările balcanice — re
uniune de lucru desfășurată. In acest 
an, sub egida Automobil Clubului 
Român.

Au luat parte reprezentanți ai 
asociațiilor și cluburilor automobilis
tice din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România, precum și ai 
Alianței internaționale pentru tu
rism. (Agerpres)

PROGBAMUL 1

9,00 TMeșcoelâ • »,» Cura de Mmba 
franceză • 9,40 Cun de limba spa
niolă

10.00 Telednemateca (reluare)
11,40 Antologie literară. Mihail Bado- 

veanu, artist al cuvîntulul
12,00 Concert educativ
12,00 Mozaic cultural-wtUtlc-oportiv. 

Din sumar : • Telerecital Mihaela 
Agachl șl Comellu Solovăatru de 
la Opera din Iași * O Invitație de 
toamnă. Din nou In direct de la 
Muzeul colecțiilor de artă • 
„Triumful visătorilor" ; documen
tar de Ion Hobana : „Gerontolo- 
gla" • Dincolo de scenă — Instan
tanee din sălile de repetiție cu Gin o 
Bocehl, Mario Lanza. Marjori 
Laurens șl Mihail Știrbei • O a- 
niversaro : 000 de ani de la În
ființarea Liceului de matemattcă- 
fizlcă din Sibiu. Reportaj • In 
primă audiție, șlagărul filmului 
,.Adevărata fericire" • „Luni n-a 
foat relache la Național" • „Ope
ra nu moare" — spectacol, repor
taj-anchetă realizate de televiziu
nea franceză Antânne 2 (IV)

• UN NOU SISTEM 
DE CONGELARE A ALI

MENTELOR. Acest sistem> 
pus la punct în Statele Unite, 
este apreciat ca fiind de natură 
să dea naștere unei veritabile 
revoluții în ce privește conser
varea alimentelor. Principiul 
este următorul : un șir de ali
mente care conțin grăsimi nesa
turate, proteine, zaharuri pot fi 
congelate la temperaturi mult 
mai reduse (minus 5 grade, de 
pildă, față de minus 20 de grade, 
ca de obicei) prin adăugarea la 
alimentele respective a unei 
anumite cantități, strict determi
nate, de apă. Se apreciază că în 
felul acesta se realizează o eco
nomie de energie de 25 la sută.

• Gala desenului animat (VUI)
• Microrecital Acvillna Severin. 
Sport • Hochei : Steaua — Dina
mo, derbiul campionatului națio
nal (rezumat de la Patinoarul „23 
August") • Rugbl : Irlanda — 
România, Înregistrare de la Dublin.

18.55 Săiptămlna politică
18,S0 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,20 Călătorie prin țara mea. Treptele 

Mureșului la Arad — reportaj de 
Valeriu Râpeanu

19,*0  Teleendclopedia
20,28 Film serial. „Cazul Michael Mul

len". Producție a studiourilor ame
ricane

21. » O glumă printre... melodii
22, îs Telejurnal • Sport
22.35 Nocturnă TV

PROGRAMUL I
19.00 Telejurnal
19,20 Maeștrii artei Interpretative con

temporane : Yehudi Menuhin
20,10 Intermezzo coregrafic
20.25 Anotimpurile. Poem cinemato

grafic
20.55 Muzică de Jaz
21.43 Documentar ștllnțlflo
22,15 Telejurnal • Sport
22.35 Nocturnă TV

Cură balneară eficientă la Eforie Nord 
și Mangalia

Azi vă informăm despre:

Cum se va desfășura aprovizionarea populației 
cu legume și fructe in sezonul rece

CITITORII ÎNTREABĂ...
In ultima perioadă am primit la redacție mai multe scrisori In care 

cititorii puneau o serie de întrebări privind aprovizionarea cu mărfuri 
agroalimentare. Unui din subiectele care revine mai frecvent în aceste 
scrisori îl constituie aprovizionarea cu legume șl fructe, lată, de pildă, 
scrisoarea primită de la gospodina Elena Munteanu din Timișoara, str.
Mangaliei nr. 56 :

„In cursul acestui an, îndeosebi in 
vară și la începutul toamnei, magazi
nele I.L.F. au fost destul de bine 
aprovizionate. S-au găsit și legume și 
fructe specifice sezoanelor respective 
— incit noi, gospodinele, am avut de 
unde alege produsele necesare prepa
rării hranei. De citeva săptămini insă

au început să lipsească unele mărfuri: 
ceapa, rădăcinoasele, fructele, iar car
tofii sint mici și umezi. Cit privește 
usturoiul, nici nu l-am văzut prin 
magazine. Aș dori să cunosc care este 
explicația acestei situații și cum se 
va desfășura aprovizionarea cu legu
me și fructe in perioada următoare".

...MINISTERUL DE RESORT RĂSPUNDE
Prezentlnd scrisoarea de mai sus 

Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, tovarășul ing. Emil Teo- 
dorescu, director în cadrul Direcției 
generale economice a horticulturii, 
a declarat următoarele redactorului 
-^'Stru, Mihai Ionescu :

r - Pentru început aș dori să con- 
f> m că remarca pozitivă făcută de 
Cititoarea din Timișoara privind apro
vizionarea din perioada de vară și 
toamnă a fost valabilă pentru multe 
din județele tării — deși nu pretutin
deni și la toate sortimentele am pu
tut oferi cantitățile solicitate de 
populație. Pe ansamblul țării s-au 
vîndut în primele 10 luni ale acestui 
an, comparativ cu aceeași perioadă 
a anului trecut, cu 10 000 tone mai 
multe legume și cu 8 000 tone mai 
multe fructe. O contribuție la mai 
buna aprovizionare a populației a 
avut-o și „Luna horticulturii", acți
une organizată din inițiativa secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej 
s-au vîndut bunăoară în Capitală. în 
plus fată de cantitățile livrate de în
treprinderile locale I.L.F., circa 15 000 
tone legume și fructe aduse de cele
lalte întreprinderi I.L.F. din tară. 
Asemenea acțiuni s-au desfășurat cu 
bune rezultate și în județele Bacău, 
Brăila, Cluj, Covasna. Constanța ș.a., 
Incit la anul vom extinde metoda în 
toate județele tării.

— Care este situația ofertei actuale 
de produse ?

— în legătură cu aprovizionarea în 
această perioadă — din luna noiem
brie — menționez că se livrează zil
nic cantități importante de varză, 
conopidă, cartofi, ardei, roșii de seră, 
sfeclă, ridichi, salată verde etc.

Totuși, trebuie arătat că intîmpî- 
năm unele dificultăți în satisfacerea 
cerințelor, mereu în creștere de con
sum. Oferta este ceva mai mică în 
special la ceapă, rădăcinoase și pere. 
Situația creată este rezultatul, 'in 
principal, al condițiilor climaterice 
nefavorabile din acest an : primăva
ra a fost ploioasă și rece, ceea ce

a întîrziat însămînțarea mal din 
vreme, iar o parte din pomii aflați 
în acea perioadă in floare au avut 
de suferit de pe urma fenomenelor 
de îngheț.

în toamnă, deși lunile septembrie 
și octombrie au fost prielnice legu
micultura, totuși — fiind însămința- 
tă tîrziu — nu întreaga recoltă a pu
tut ajunge la maturitate, incit la în
ceputul lunii noiembrie, cînd vremea 
s-a schimbat brusc și au căzut pri
mele zăpezi, unele cantități de le
gume s-au depreciat. Ca urmare a 
acestor fenomene climatice, la o se
rie de sortimente de legume și fructe 
cantitățile recoltate sint mai mici 
decit cele prevăzute.

Cit privește usturoiul, nici el n-a 
putut fi însămînțat la timp — din 
cauza vrențji neprielnice din primă
vară — încît după aceea a fost ata
cat de nematozi și, parțial, calami- 
tat. Pentru a preveni repetarea unei 
asemenea situații în 1981 s-a hotărît 
trecerea la o nouă metodă de culti
vare, respectiv însămînțîndu-se încă 
de acum, din toamnă, cea mai mare 
parte a suprafețelor destinate acestei 
culturi.

Importante răspunderi pentru re
coltele mai mici decit planul la unele 
sortimente din acest an ne revin și 
nouă, lucrătorilor din legumicultura, 
din fermele specializate ale C.A.P.- 
urilor și I.A.S.-urilor, de la organele 
agricole județene, care nu ne-am 
preocupat îndeajuns de respectarea 
întocmai a tehnologiei de producție.

De asemenea, trebuie arătat că 
această situație impune eforturi mai 
intense, mai energice pentru accele
rarea recoltării, transportului și depo
zitării produselor agricole. în gră
dini sînt încă importante cantităti 
de produse care pot să completeze 
stocurile destinate aprovizionării sau 
prelucrării.

în această perioadă, o bună parte 
din legume și fructe au fost trimise 
la silozuri pentru conservare, în ve
derea aprovizionării magazinelor 
după data de 1 ianuarie 1981, întrucit

trebuie asigurată o eșalonare a des
facerii mărfurilor în prezent și în 
perspectivă. Trebuie, de asemenea, să 
explicăm de ce unii cartofi din uni
tățile de desfacere sînt mici sau 
umezi : în cadrul acțiunii de sortare 
în depozite urmărim desfacerea prio
ritară a acestora, fiind absolut firesc 
și necesar ca in silozuri să introducem 
numai cartofi buni, sănătoși, uscați, 
care să reziste in perioada de păs
trare. De aceea cartofii recoltați au 
fost selecționați, iar cei care n-au 
întrunit condițiile de însilozare au 
fost trimiși în magazine. Dacă n-am 
fi procedat astfel și însilozam car
tofii mai puțin rezistenti, riscam ca 
după o lună, două să nu mai avem ce 
pune în vinzare.

— Care este stadiul lucrărilor de 
însilozare ?

— Informez cititorii „Sclnteii" că 
pentru aprovizionarea în perioada de 
iarnă, a fost încheiată acțiunea 
de însilozare la ceapă și struguri : 
se află de pe acum în depozite 45 800 
tone de ceapă, cu aproape 6 000 tone 
mai mult decit stocul de la sfîrșilul 
anului trecut (plus însemnate canti
tăți de ceapă deshidratată) și 4 650 
tone de struguri — cantitate mai 
mare față de anul trecut. Este pe 
punctul de a se încheia însilozarea 
cartofilor și a merelor. Sînt deja în- 
silozate aproape 5 000 tone de cartofi 
in plus față dc programul inițial, iar 
la mere se află de pe acum în depo
zite cu 1200 tone mal mult decit se 
preconizase inițial. însilozarea rădă- 
cinoaselor și a verzei este în plină 
desfășurare. Dacă timpul va fi priel
nic, uscat, vom putea recolta marile 
cantităti de rădăcinoase aflate încă 
în pămînt (contăm pe însilozarea a 
40 000 tone morcovi, pătrunjel și alte 
rădăcinoase. fată de numai 17 000 tone 
anul trecut), ca și bogata recoltă de 
varză — unde avem condiții să însi- 
lozăm circa 10 000 tone, fată de nu
mai 1 600 tone anul trecut.

Știm și avem în vedere că, dato
rită condițiilor naturale, există unele 
întîrzieri, nu se poate realiza o re
coltare atît de ritmică pe cît am 
dori. Totuși, întreprindem totul pen
tru ca desfacerea produselor de se
zon să decurgă normal. Pentru 
aceasta este necesar și concursul 
populației. Așteptăm din partea ce
tățenilor să manifeste mai multă 
grijă in gospodărirea fondului de 
marfă, să ia atitudine față de cei ce 
Încearcă să achiziționeze cantități 
exagerate, ce depășesc consumul cu
rent, creind astfel goluri artificiale. 
De asemenea, este de nepermis ca 
unii să cumpere sute de kilograme de 
cartofi pentru hrana animalelor, per- 
turbînd aprovizionarea cumpărători
lor. Lucrătorii comerțului din unită
țile de desfacere trebuie să refuze 
asemenea solicitări exagerate încît. 
Împreună cu cetățenii, să asigurăm 
o bună aprovizionare, în limitele ra
ționale de consum.

în cele două stați-, 
uni, cura balneară 
pentru prevenirea și 
tratarea în faze inci
piente a afecțiunilor 
reumatismale, a se
chelelor posttraumati- 
ce se efectuează în 
serii de numai 12 zile, 
îu tratamentul ce sa 
efectuează, la indica
ția medicului, pentru 
cei suferinzi de reu
matism, au fost intro
duse medicamente o- 
riginale românești cu 
o deosebită valoare 
curativă — „BOICIL 
FORTE", „PELL A-

MAR", „GEROVI- 
TAL“.

Factorii naturali de 
cură (apa sărată a 
mării, nămolul lacului 
Techirghiol, apa me- 
zotermală sulfuroasă) 
sînt folosiți în aceas
tă perioadă cu ace
leași efecte ca și în 
sezonul cald. Vizitato
rii beneficiază de asis
tența medicală a unui 
personal specializat, 
precum șl de instala
ții moderne de trata
ment.

Cele două stațiuni 
dispun de hoteluri

confortabile. Accesul 
spre sălile de trata
ment se face direct, 
prin coridoare acope
rite și încălzite. Res
taurante. bazine de 
înot acoperite, săli de 
gimnastică medicală, 
diferite alte mijloace 
de agrement constitu
ie o completare agre
abilă a curei balne
are.

Biletele se pot pro
cura prin intermediul 
agențiilor și filialelor 
oficiilor județene de 
turism din întreaga 
țară și I.T.H.R. Bucu
rești.

ȘTIRI SPORTIVE
HOCHEI. — Aseară, pe patinoarul 

artificial din 'parcul sportiv „23 Au
gust", s-a disputat o nouă intîlnire 
dintre echipele bucureștene Steaua și 
Dinamo, contînd pentru campionatul 
national de hochei pe gheață. Ho- 
cheiștii dinamoviști au obținut victo
ria cu scorul de 4—2 (1—1, 2—0, 1—1) 
menținindu-și primul loc în clasa
ment. Au marcat Solyom, Tureanu, 
Axinte, Moroșan, respectiv Cazacu și 
Bălăucă.

RUGBI. — Federația franceză de 
specialitate a alcătuit echipa de rugbi 
a Franței care va lntîlni duminică, 
23 noiembrie, la București selecționa
ta României in cadrul campionatu
lui european pentru „Cupa F.I.R.A.". 
Iată componenta echipei: Serge 
Blanco (Biarritz), Laurent Pardo 
(Bayonne), Roland Bertranne (Bagne- 
res), Patrick Mesny (Grenoble), 
Daniel Bustaffa (Carcassonne), Ber
nard Vivies (Agen) ; Jean Pierre 
Elissalde (La Rochelle), Jean Pierre 
Fauvel (Tulle), Jean-Luc Joinel 
(Brive), Jean Pierre Rives (Toulouse) 
— căpitanul echipei, Manuel Carpen
tier (Lourdes), Alain Maleig (Olo- 
ron), Robert Paparemborde (Pau), 
Philippe Dintrans (Tarbes), Jean 
Paul Wolff (Beziers).

Rezervele echipei sînt: Herrero 
(Nisa), Dubroca (Agen), Lacans (Be
ziers), Vachier (Avignon), Fort (Be
ziers) și Gabemet (Toulouse).

BOX. — Vineri, la Brăila, într-un 
meci internațional amical de box, e- 
chipa de juniori a României a în
vins cu 6—5 selecționata similară a 
R.D. Germane. Meciul revanșă va 
avea loc duminică la Galați.

ȘAH. între 20 noiembrie și 8 de
cembrie capitala Maltei, orașul La 
Valletta, va găzdui întrecerile Olim
piadei de șah, competiție la care 
și-au anunțat participarea 84 de echi
pe masculine și 42 de formații femi
nine.

Selecționata masculină a României 
va avea în lot pe marii maeștri Flo
rin Gheorghiu. Victor Ciociltea, Mi
hai Șubă și pe maeștrii internațio
nali Theodor Ghițescu, Mihai Ghindă 
și Valentin Stoica. Din echipa femi
nină vor face parte Dana Nuțu, Eli- 
sabeta Polihroniade, Gertrude Baum- 
stark și Margareta Mureșan.

HANDBAL. în noua sală de sport 
din Rm. Vîlcea, cu o capacitate de 
circa 2 500 de locuri, se va desfășura 
săptămîna viitoare (între 18 și 23 no
iembrie) cea de-a 20-a ediție a com
petiției internaționale feminine de 
handbed dotată cu „Trofeul Carpati". 
La acest tradițional turneu vor par
ticipa echipele U.R.S.S., dublă cam
pioană olimpică la Jocurile de la 
Montreal și Moscova, R. D. Germane, 
deținătoarea titlului mondial, Unga
riei. Danemarcei, României și selec
ționata de tineret a țării noastre.

AUTOMOBILISM. Cu ocazia lu
crărilor celei de-a Vil-a Conferințe 
a organizațiilor automobilistice din 
țările balcanice, găzduite de țara 
noastră, au fost decernate pre
mii fruntașilor Campionatului bal
canic de raliuri pe 1980. între pre- 
mianți — ne-a comunicat ieri secreta
rul adjunct aî federației noastre de 
specialitate, Radu Dobrescu — se află 
și o serie de cunoscuți automobiliști 
români : L. Balint, I. Mălâuț, M. Pa- 
naite, I. Olteanu, P. Vezeanu (ocu- 
panți ai primelor locuri la clasa 1 300 
grupa ID, Ioan Matei și George Ml- 
hăilescu (cîștigători la clasa 1 300 gru
pa I) — toți pilotînd mașini româ
nești „Dacia 1 300".

TENIS. în turneul Internațional fe
minin de tenis de la Amsterdam ju- 
cătoarea româncă Virginia Ruzicl a 
învins-o cu 6—3, 6—1 pe Eva Pfaff 
(R.F.G.). Alte rezultate: Barbara Pot
ter — Mima Jausovec 6—0, 6—3 ;
Hana Mandlikova — Renee Blount 
6—4, 6—2.

Din activitatea partidelor 
progresiste, democratice 

din noile state independente

PARTIDUL AFRICAN AL INDEPENDENȚEI 
DIN GUINEEA-BISSAU Șl INSULELE CAPULUI VERDE 

Problemele dezvoltării economice — 
„prioritatea priorităților

Cucerlndu-șl Independenta în urmă 
cu șapte ani și moștenind o situație 
economică deosebit de precară, care 
o plasa printre țările cu cel mal scă
zut nivel de dezvoltare. Republica 
Guineea-Bissau s-a angajat cu toate 
forțele pe calea lichidării grelelor 
urmări ale dominației coloniale și a 
realizării unor transformări structu
rale cu caracter progresist. Acest 
proces de importanță hotăritoare 
pentru Înfăptuirea aspirațiilor fun
damentale ale poporului gulneez se 
desfășoară sub conducerea Partidului 
African al Independenței din Gui
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.LG.C.), creat în 1956, partid 
care și-a sporit continuu influența in 
rîndul maselor în anii grei ai luptei 
de eliberare națională și după aceea.

Un moment de seamă în viața po
litică șl socială a țării l-a constituit 
cel de-al III-lea Congres al P.A.I.G.C., 
din noiembrie 1977. Denumit pe drept 
cuvînt „Congresul independenței", a- 
cesta a stabilit principalele direcții 
ale dezvoltării tlnărulul stat african, 
punînd accent deosebit pe valorifi
carea resurselor naționale în folosul 
propriu și ridicarea pe această bază 
a nivelului de trai al poporului gui- 
neez. în cei trei ani care au trecut 
de atunci, pe baza acestui program 
s-au obținut un șir de succese nota
bile în făurirea unei industrii proprii 
și în dezvoltarea altor sectoare ala 
economiei naționale.

Este semnificativ faptul că dacă în 
1973, anul proclamării independenței, 
în țară nu existau decit o singură 
fabrică (de bere) șl citeva ateliere 
semimeșteșugărești, astăzi pe teri
toriul Guineei-Bissau se găsesc circa 
300 de obiective economice : com
plexe agroindustriale, întreprinderi 
de prelucrare din industriile textilă, 
metalurgică șl alimentară, instalații 
hidrotehnice etc. S-a extln» acțiunea 
de prospectare a bogățiilor subsolu
lui, s-a dezvoltat larg agricultura, 
sector in care lucrează peste 90 la 
sută din populația tării. Ca rezultat 
al programelor guvernamentale, a 
fost naționalizat întregul pămînt și 
au fost create cooperative șl ferme, 
al căror principal obiectiv îl consti
tuie creșterea producției agricole șl 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
țărănimii.

Pornind de la aceste realizări, 
P.A.LG.C. consideră că Guineea-Bis
sau a intrat lntr-o nouă fază a dez
voltării sale, care implică introduce
rea sistemului economiei planificate 
și atragerea la procesul transformă
rilor înnoitoare a tuturor regiunilor 
țării ; opțiune afirmată de președin
tele Consiliului de Stat, Luis Cabrai, 
secretar general adjunct al P.A.I.G.C., 
intr-un interviu acordat recent revis
tei „Afrique-Asie“. „In prezent — 
spunea el — ne pregătim să elaborăm 
primul plan în adevăratul înțeles al 
cuvintulul. care să țină seama de ceea 
ce am realizat. Planul de industria
lizare a țării se va baza, in esență, 
pe valorificarea resurselor provenite

din agricultură șl a celorlalte 
resurse naturale. între care șe 
numără lemnul, o bogăție pre
țioasă, dar limitată, pentru că 
țara noastră este mică. Vom dez
volta și pescuitul Acordăm de pe 
acum unor întreprinderi mixte anu
mite licențe limitate, deoarece con
siderăm că bogăția piscicolă trebuie 
prezervată și exploatată rațional. în 
ce privește bauxita, studii geologice 
angajate cu trei ani în urmă ne vor 
furniza, anul acesta, datele pe care 
se va baza exploatarea acestei bogă
ții. în privința petrolului, am pus la 
punct o strategie de prospectare a 
lui. Anul viitor vom fi în măsură să 
adoptăm decizii importante. Dar nu 
se pune numai problema petrolului. 
Avem indicii serioase că dispunem 
de cantități mari de fosfați și alte 
minereuri. Sperăm că le vom putea 
exploata cît mai rapid cu putință, 
pentru a putea contribui la dezvol
tarea accelerată a țării".

Luis Cabrai s-a referit, de aseme
nea. la preocuparea P.A.I.G.C. de a 
lichida starea de înapoiere moștenită 
de la colonialiști și de a ridica la o 
viață nouă diferitele regiuni ale Gui
neei-Bissau, declarind: „Acordăm 
un foarte mare interes dezvoltării 
armonioase a țării. Pretutindeni sînt 
în curs de desfășurare proiecte im
portante, atlt în domeniul agricol, cit 
și în cel industrial și social. Este 
normal, pentru că aceste regiuni, si
tuate uneori departe de capitală, sînt 
populate cu țărani, care au plătit un 
tribut greu de singe pentru elibera
rea țării. In consecință, ei trebuie să 
fie primii care să beneficieze de In
dependență. Un alt motiv ar fi acela 
că dorim ca populația tînără să se 
fixeze la țară și să ăvităm ca ea să 
fie atrasă de oraș. Aceasta impune o 
dezvoltare a tuturor regiunilor țării".

Ținînd seama de aceste imperati
ve, autoritățile guineeze au trecut la 
elaborarea unor ample proiecte de 
dezvoltare, care pornesc de Ia reali
tățile concrete ale țării și de la ne
cesitatea accelerării transformărilor 
economico-sociale. Planul de dezvol
tare economică a Guineei-Bissau pe 
următorii cinci ani prevede alocarea 
unei sume de 27 milioane pesos pen
tru realizarea a diverse obiective, din 
care 46 la sută sînt consacrate unor 
sectoare prioritare, cum sînt agricul
tura. valorificarea resurselor minera
le. energia și pescuitul.

Pe aceeași linie de preocupări, se
siunea extraordinară a Adunării Na
ționale Populare, care șl-a încheiat 
lucrările la 13 noiembrie a.c., a 
adoptat noua Constituție a țării și 
bugetul pe exercițiul financiar 1981. 
Luînd cuvintul la Încheierea dezba
terilor, președintele Consiliului de 
Stat, Luis Cabrai, a menționat că 
noua lege fundamentală a țării este 
rezultatul consultării tntregului po
por. consfințind drepturile funda
mentale ale acestuia, asigurîndu-1 
baza pentru edificarea unei societăți 
democratice și revoluționare.

cinema
• Ancheta : SCALA — »i ILLS’, 
13,38; 15,45; 18; 29.15.
• Moscova nu crede tn lacrimi : 
CAPITOL — 9,30; 12,30; 15.45; 18.46.
• Vizită la domiciliu : SALA PA
LATULUI (sala mică) — 16.38: 19; 
(sala, mare) — 17.15 : 20, PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18;
20.15, CULTURAL — 9; 11,15: 13.30; 
15,45: 18: 20,15.
• încă o dată la Veneția : BUCU
REȘTI — 9,15; 1L15; 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; 13,30; 15,30: 17,30: 19,30.
• Fiica adoptivă s TIMPURI NOI
— 9,30; 11,»: 13,30; 15.30; 17,30: 
19,».
• Bobby Deerfield : STUDIO — 
10; 12.»; 15; 17,»; 19,45.
• Program de desene animate — 
9; 10,»; 12.15; Probă de microfon
— 14; 16; 18; 20 : DOINA
• O lacrimă de fată : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,M; 15,45: 18: 20.15, 
GLORIA — 9; 11.15; 13.30: 15,45; 
ÎS; 20,15, VICTORIA — 10: 12; 14; 
16; 18; 20.
• Ultimul revelion : GRTVIȚA — 
9; 11,15: 13,»; 15,45; 1»; 20,15.
• Bureblsta : DACIA — 9; 12;
16; 19.
• Colombo la Londra I EFORIE
— 9; ii; 13; 15,15; 17,»: 19.». ex
celsior — »; 11,15; 13,»; 15,45; 
18; 20,15.
• De moartea mea *-0  acuzați pe
Klava K t COTROCENI — 15:
17,15: 19,», VOLGA — 9; 11,15; 
13,»; 1645; 18; 20.
• Labirintul : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,»: 17,45: 20, miorița — 
9; 11,15: 13.»: 15,45: 18: 20.
• Șaua de argint : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 16,»; 17,46 : 20. TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Uimitorul căpitan Nemo : BU- 
ZEȘTT — 15,»: 17 45 : 20.
• ...Am fost șaisprezece « FLA
CĂRA — 15.»; 17.30; 19.30.
• Cascadorul Hooper : LIRA — 
15,30; 16; 20.
• Toate fetele mele i DRUMUL 
SARn — 15,30; 18; 20.
« E1V1S ! AURORA — »; 11,15;
13.»; 15.45; M; 20 FLAMURA — 
9; 11; 13,16; 15.»: 17.45: 20.
• Noi aventuri pe vasul Posei
don : FERENTARI — 15.»; 17,30; 
19,30.

• Infernul din iglrie-norl I LU
CEAFĂRUL — 9; 12; 16; 19.
• Deznodămlnt la frontieră I 
PACEA — 15,30; 17,»; 19,».
• Micuța Mo : ARTA — 9: U; 
16; 19.
• Dumbrava minunată ; COSMOS
— 15,»: 17,»; 19,».
• Casa dintre clmpuri : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Pierdut șl regăsit t POPULAR 
— 15,»; 17,M; 19.».

teatre
• Teatrul Național (sala mică) 1 
Cavoul de familie — 15; Hagl Tu- 
dose — 20; (sala Atelier) : Idolul 
și Ion Anapoda — 15.»: Gimnas
tică sentimentală — 19,30.
• Opera Română : FrelschOt»
— 19.
• Teatrul de operetă : Vlnzătorul 
de păsări — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 19.»; (sala 
Grădina Icoanei) : Cum sa nu
meau cel patru Beatles 7 — 19,30.
• Teatrul Mic : Zbor de sticlețl
— 15,»; Nu sint Turnul Elitei — 
1»,».
• Teatrul Foarte Mic t Stop pe 
autostradă — 20.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 18,».
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița In sac — 15: 19,»; 
(sala Studio) ; Ploaia șl ancheta
torul — 16,»; 20.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Serenadă tlrzie — 15: 19,30; 
(sala Giuleștl) ; O noapte furtu
noasă — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : In
tr-un ceas bun — 18,».
• Teatrul satiric-muzical „C. Tft- 
nase" (sala Șavoy) : Veselie la 
Tănase — 19.30; (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19.».
• Teatrul „Ion Vasilescu" : De ca 
nu cade soarele — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La fintina dorului — 
19,».
• Teatrul „Ion Creangă" : A-
lecsandrl — 17.
• Teatrul „Tănd&ricâ" : Boro
boață — 17.
• Circul București : Spectacolul 
Circului Mare din Budapesta — 
16; 19,».
• Studioul de teatru al I.AT.C. ■ 
Undeva o lumină — 19.M.

ceea ce constituie aspectul cel 
mai important al noului sistem 
de congelare.

• IMUNIZARE ÎMPO

TRIVA TURBĂRII. Un raport 
al Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S.) arată că turba
rea continuă să rămină un feno
men răspîndit în rîndul anima
lelor sălbatice din diverse zone 
geografice. Se arată, astfel, că în 
Europa și regiunile polare prin
cipalii purtători ai virusului 
turbării sînt vulpile, în vreme 
ce în regiunile tropicale și sub
tropicale acest rol îl îndepli
nesc mangustele, șacalii și lupii, 
în țările Americii Latine un loc 
special îl ocupă liliecii-vampiri, 
a căror mușcătură determină a- 
nual moartea a sute de mii de 

vite cornute mari. O.M.S. a fă
cut, totodată, cunoscut că sînt 
în curs cercetări asupra posibi
lității de a se realiza imuniza
rea în masă, pe cale bucală, a 
faunei sălbatice împotriva tur
bării.
• DIN ADINCUL MI

LENIILOR. Muncitorii unei 
cariere deschise din Iakuția, 
dincolo de Cercul polar. în zona 
înghețului veșnic, au scos la lu
mina zilei, cu lama buldozerului, 
resturile unui mamut uriaș. 
Grosimea picioarelor lui, chiar 
lîngă gleznă, atinge aproape o 
jumătate de metru, diametrul 
colților. în partea de mijloc, este 
de 16—18 cm, iar un dinte are 
dimensiunile unei cărămizi. în

ghețul veșnic a făcut să se păs
treze nealterate, de-a lungul 
mileniilor, țesuturile moi, bla
na șl organele interne. Dovadă ? 
Muncitorii de la carieră au dat 
o bucată de carne unui cline 
aflat cu ei. După ce a mirosit-o, 
cîinele a mîncat-o cu poftă, 
fără să pățească nimic de pe 
urma neobișnuitului prînz.

® ÎNCONJURUL PÂ- 
MÎNTULUI IN BALON. 
O echipă de aeronaut! englezi 
Intenționează să transpună tn 
viată aventurile imaginate de 
Jules Verne în romanul „Cinci 

săptămîni în balon", propunln- 
du-și să facă înconjurul pămîn- 
tului în decurs de 20 de zile, la 
o altitudine de 13 000 metri, cu 
o viteză medie de 160 km pe 
oră. Ei se bizuie nu numai pe 
propriul curaj, ci și pe ultimele 
realizări ale tehnicii. Primul 
zbor reușit cu balonul a fost tra
versarea Atlanticului, în august 
1978, de către un echipaj ameri
can. Aeronauții englezi urmează 
să străbată o distanță de peste 
32 000 km, de șase ori mai mare 
decit cea străbătută de colegii 
lor americani. Aparatul lor de 
zbor va fi prevăzut cu o gondo
lă spațioasă, ermetic închisă, în 
interiorul căreia se vor asigura 

echipajului condiții de confort 
apropiate de cele existente în
tr-un avion modern.
• MISTERELE LUI SA

TURN. Teoriile privind legile 
mecanicii cerești trebuie refor
mulate, în anumite privințe, in 
urma datelor transmise de son
da spațială americană „Vo- 
yager-l“, lansată în direcția pla
netei Saturn, a declarat Charles 
Redmont, purtător de cuvint al 
N.A.S.A. El a adăugat că teo
riile care explicau prezența ine
lelor pe baza gravitației și a 
rezonanței nu mai sînt valabile ; 
de asemenea, trebuie să se țină 
seama și de cîmpurile electro
magnetice și de efectele acesto
ra nu numai între Saturn, ine
lele sale și sateliți, ci și intre 
inele, planetă și lunile sale. Alte 

mistere, a precizat reprezentan
tul N.A.S.A., ar fi coloritul dife
rit al inelelor — strălucitoare 
sau întunecate, deși expuse a- 
celeiași luminozități — sau pre
zența celor două „Luni", care 
par să se evite una pe cealaltă, 
cu toate că evoluează pe aceeași 
orbită. La 12 noiembrie, sonda 
spațială se afla dincolo de pla
neta Saturn, pe care continuă 
să o studieze cu ajutorul ordi
natorului său care înmagazi
nează informații.

• TEZAUR SUBMA
RIN. Scafandrii autonomi ni
poni ce caută epava navei por
tugheze „Madre de Deus", scu
fundată In anul 1609, au găsit in 
largul portului Nagasaki un 
fragment carbonizat și un zăvor 
despre care se crede că ar pu

tea fi părți ale epavei căutate. 
Din documente rezultă că la 
bordul navei respective, scufun
dată de vase japoneze, se aflau 
cantităti de aur. argint si pro
duse ceramice evaluate tn pre
zent Ia circa 2 000 000 dolari. 
Acțiunea de căutare a epavei a 
debutat la Începutul lunii in 
curs.

• DESCOPERIREA 

UNEI NOI PIRAMIDE IN 

EGIPT. O echipă de arheologi 
a descoperit, intr-o zonă de 
deșert aflată la 15 km de Cairo, 
o piramidă îngropată In nisip. 
Această construcție funerară, 
avind înălțimea de 20 metri, a 
fost construită, potrivit opiniei 
expertilor, tn jurul anului 2 560 
i.e.n.



REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANÂ DE LA MADRID

România consideră necesar să se acționeze neîntirziat
pentru a determina măsuri hotărîte de întărire a păcii,

destinderii, colaborării și independenței în Europa

GEIMTIILE DE PRESA
e scurt

Cuvîntarea șefului delegației României în cadrul dezbaterilor generale

t:
MADRID 14. — Trimisul Agerpres transmite : 

terilor generale ale reuniunii general-europene din 
vineri a luat cuvintul șeful delegației României, 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

tn cadrul dezba- 
capitala Spaniei, 
tovarășul Ștefan

Relevînd că actuala reuniune se 
întrunește în împrejurările marcate 
de evoluția deosebit de complexă și 
contradictorie a situației internațio
nale, vorbitorul a subliniat cauzele 
accentuării grave a încordării și am
plificării fără precedent a cursei În
armărilor — Intensificarea politicii 
de dominație și amestec în treburile 
interne, de consolidare și reîmpărți
re a zonelor de influență, adîncirea 
crizei economice, îndeosebi a crizei 
energiei și petrolului, ascuțirea pu
ternică a contradicțiilor dintre state 
și grupări de state, perpetuarea con
flictelor existente și apariția altora 

j_ noi.
Situația cea mal periculoasă — a 

spus el — s-a creat In Europa, unde 
se află față în față cele două alian
țe militare și- s-au

: mai mari efective militare, arsena
le de armamente din cele mai per
fecționate, inclusiv arme nucleare. în 
ultima vreme s-a trecut la realiza
rea unor programe și mai primej
dioase de amplasare și dezvoltare a 
unor noi tipuri de rachete nucleare, 
care — trebuie să o spunem deschis 
In fața popoarelor noastre — sînt a- 
țintite asupra țărilor de pe continent. 
Aceste noi arme, de distrugere In 
masă sporesc gradul de insecuritate, 
pericolul unul război nuclear, pun în 
primejdie însăși viața tuturor na
țiunilor europene. Se poate spune că 
niciodată, după cel de-al doilea răz
boi mondial, pericolul unei confla
grații nu a fost mai acut ca acum.

v în aceste condiții, trebuie să ne 
punem în mod firesc întrebarea : ce 
s-a făcut după istorica întilnire a 
șefilor de state și guverne de Ia Hel
sinki, care a dat atitea speranțe po
poarelor noastre ? Viața arată că ' 
după semnarea Actului final s-a 
făcut extrem de puțin, practic 
nimic esențial pentru oprirea evolu
ției primejdioase a cursului vieții 
politice pe continentul nostru. S-a 
manifestat o stare de expectativă și 
chiar de pasivitate, nu s-a acționat 
cu fermitate, energie și perseveren
ță pentru aplicarea în viață a pre
vederilor Actului final. Această stare 
de lucruri s-a reflectat și în modul 
In care s-a desfășurat Reuniunea de 
la Belgrad. Polemicile sterile au. 
abătut atenția de la problemele esen
țiale, iar rezultatele au fost cu totul 
nesatisfăcătoare. Din păcate, aseme
nea tendințe negative s-au perpetuat 
și s-au reflectat In lucrările întîlni- 
ril pregătitoare și chiar în dezbate
rile actualei reuniuni.

Dacă efectuăm un bilanț a ceea 
ce s-a realizat după Conferința de 
la Helsinki, constatăm că pericolul 
militar în Europa tn loc să scadă a 
crescut ; în relațiile economice. In 
loc să fie înlăturate obstacolele 
existente, s-au creat noi bariere și 
restricții artificiale în calea colabo
rării reciproc avantajoase dintre sta
te. S-a recurs, de asemenea, de că
tre o serie de forțe politice. In mod 
sistematic, la campanii de defăimare 
a altor țări, practic la manifestări de 
amestec în treburile interne — ceea 
ce a generat stări de animozitate și 
a înveninat relațiile internaționale 
de pe continentul nostru.

Aprecierea lucidă a situației reale 
din Europa arată că ne aflăm într-un 
moment extrem de grav și că in fața 
reuniunii noastre se pune cu cea mai 
mare acuitate necesitatea de a se 
trece neîntirziat la acțiune pentru a 
determina o cotitură hotărâtoare in 
direcția politicii de pace, destindere, 
colaborare și independență în Euro
pa. Trebuie să abordăm problemele 
in mod realist și constructiv, evitind 
polemicile și învinuirile reciproce, să 
înțelegem că securitatea europeană 
nu este și nu poate fi. concepută ca 
un gest de bunăvoință al unuia sau 
altuia, ca un avantaj acordat 
sau altuia dintre noi. Ea este 
cesitate vitală imperioasă, de 
gentă urgență pentru absolut 
statele participante la reuniunea 
tră. Trebuie să acționăm acum — pină 
nu este prea tîrziu — pentru a opri 
evoluția periculoasă a situației de pe 
continent și a găsi. într-un spirit de 
deplină luciditate și înțelegere, măsu
rile concrete care să ducă la tradu
cerea unitară in viată a prevederilor 
Actului final de la Helsinki, la 
crearea unui climat de colaborare și 
securitate pe continent, in care fie
care popor să aibă garanția dezvol
tării sale libere, la adăpost de orice 
amestec sau agresiune din afară.

Angajată plenar pe calea dezvoltă
rii susținute a economiei, științei și 

► culturii, a întăririi continue a condu
cerii democratice a societății, a fău
ririi unui nivel tot mai înalt de bu
năstare și civilizație pentru poporul 
său. România este profund intere
sată ca în Europa și în lume să fie 
instaurat trainic un climat de încre
dere și largă colaborare, de secu
ritate și pace, care să-i permită să-și 
concentreze forțele 
creatoare în direcția 
economice și sociale, 
fructuos cu celelalte 
progres, pentru bunăstare și civili
zație.

Pornind de la cerințele edificării 
securității și dezvoltării colaborării 
în Europa și în lume. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au des
fășurat o activitate multilaterală 
pentru punerea în evidență a adevă
ratelor stări de lucruri, a Întregii 
gravități a situației, au militat neîn
cetat pentru aplicarea consecventă a 
tuturor prevederilor Actului final, 
conceput ca un tot unitar, pentru 
promovarea unei reale politici de 
destindere, pentru realizarea de pro
grese semnificative pe calea secu
rității europene. România, președin
tele ei au promovat în toată această 
perioadă, și mai ales după Confe
rința de la Belgrad, o politică de 
largi contacte și întilniri cu șefi de 
state și guverne din țările europene, 
au acționat susținut pentru dezvol
tarea colaborării și cooperării în Eu
ropa, au participat activ la eforturile 
pentru întărirea încrederii pe conti
nent.

Președintele României declara, re
cent. că Reuniunea de la Madrid „ar 
trebui să dea un nou impuls înfăp-

acumulat cele

unuia 
o ne- 
strin- 
toate 
noas-

și capacitățile 
dezvoltării sale 
să conlucreze 
națiuni pentru

semnate I*  Hel-tulrll documentelor 
sinki, dezvoltării colaborării și coope
rării egale intre țările continentului 
în toate domeniile. In mod deosebit 
noi considerăm că ar trebui să se 
hotărască organizarea unei conferin
țe pentru dezangajare militară, pen
tru întărirea încrederii șl pentru 
dezarmare în Europa. în același timp, 
ar trebui să se stabilească conti
nuarea conferinței, care constituie o 
necesitate pentru înfăptuirea în via
ță a unei reale securități și cooperări 
in Europa".

Viața a demonstrat că cerința «ine 
qua non a înfăptuirii unei politici de 
destindere o constituie așezarea fer
mă la baza relațiilor dintre state a 
principiilor deplinei egalități In 
drepturi, respectului independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, renunțării 
la forță și la amenințarea cu forța, 
respectarea dreptului fiecărui popor 
la dezvoltarea liberă, așa cum o do
rește, fără nici un amestec din 
afară. Considerăm, de aceea, că ac
tuala reuniune a statelor participan
te la C.S.C.E. trebuie să reafirme pu
ternic și clar angajamentul tuturor 
statelor semnatare ale Actului final 
de a respecta neabătut, atit în rela
țiile lor reciproce, cît și în raportu
rile cu alte state — fără nici o deo
sebire de sistemul social, de mărime, 
nivel de dezvoltare, apartenență sau 
neapartenență la alianțe militare — 
toate principiile consacrate în Actul 
final al C.S.C.E.

în centrul activității reuniunii tre
buie situată, de asemenea, conti
nuarea eforturilor In vederea elabo
rării unui sistem eficace de regle
mentare pașnică a diferendelor, care 
să asigure excluderea pentru totdea
una a folosirii forței și a amenințării 
cu forța din relațiile intre statele 
participante.

în condițiile interdependenței tot 
mai strânse ce caracterizează evo
luția contemporană, este necesar să 
se facă totul pentru excluderea for
ței și amenințării cu forța din re
lațiile internaționale, pentru soluțio
narea numai și numai pe calea tra
tativelor a problemelor litigioase din
tre state — în orice regiune a lumii 
s-ar afla acestea — evitîndu-se cu 
desăvîrșire calea militară, confrun
tările armate, care nu pot aduce de
cit mari daune și suferințe tuturor 
popoarelor, creînd grave pericole la 
adresa păcii șl destinderii. Trebuie 
să se pornească întotdeauna și de 
fiecare dată de la respectul indepen
denței și suveranității fiecărui po
por, al dreptului său de a-și hotărî 
liber destinele, fără nici un amestec 
din afară, sub orice pretext și sub 
orice formă.

* Fără îndoială că, la Reuniunea de 
la Madrid, pe prim plan trebuie să 
se situeze acțiunile concrete îndrep
tate spre dezangajarea militară și 
dezarmare, fără de care nu pot fi 
concepute încrederea, pacea și secu
ritatea, atit în Europa, cît și în în
treaga lume. Interesele vitale supre
me ale popoarelor europene cer să 
se treacă neîntirziat la înghețarea 
bugetelor militare, urmată de redu
cerea continuă a acestora, la dimi
nuarea substanțială a efectivelor mi
litare și armamentelor. O condiție 
esențială este retragerea trupelor de 
pe teritoriul altor state, lichidarea 
bazelor militare străine.

Ar avea o importanță excepționa
lă să se convină, in cadrul actualei 
reuniuni, ca echilibrul de forțe mi
litare să fie asigurat nu prin spo
rirea bugetelor, armamentelor și a e- 
fectivelor militare, nu prin crearea 
și producerea unor noi arme de dis
trugere in masă, ci prin trecerea la 
măsuri efective de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, sub 
un control internațional strict și 
eficace. Acționind temeinic în aceas
tă direcție. România a hotărit, 
cent, pentru a 
o reducere a 
anual.

în condițiile __ _ _______
vorbitorul, cînd popoarele doresc să 
realizeze relații de cooperare, de în
credere, a devenit și mai pregnant 
caracterul anacronic al pactelor mi
litare. create, după cum se știe. în 
condițiile „războiului rece" și care au 
încetat de mult să mai fie necesare, 
dacă a reprezentat vreodată o nece
sitate crearea lor. A venit, timpul să 
se acționeze pentru crearea condiții
lor necesare dizolvării concomitente 
a blocului N.A.T.O. și a Tratatului 
de la Varșovia, ceea ce ar contribui 
Ia întărirea încrederii și a destinde
rii internaționale. Trebuie să se în
țeleagă bine că nu blocurile militare, 
ci relațiile de colaborare și prietenie 
între state 
pace, pentru 
popor.

Calea spre 
dezarmare în Europa ar putea fi 
deschisă șl consolidată prin conve
nirea la reuniunea noastră a unor 
înțelegeri privind încetarea demon
strațiilor militare de forță la grani
țele altor state, notificarea marilor 
mișcări de trupe, precum și adop
tarea altor măsuri de creștere a în
crederii.

în această direcție. România con
sideră că Reuniunii de la Madrid îi 
revine sarcina de a conveni convo
carea unei conferințe consacrate în
tăririi încrederii, dezangajării și de
zarmării în Eqropa, ca parte esen
țială a procesului de edificare a secu
rității europene început la Confe
rința de la Helsinki. O astfel de con
ferință ar trebui să dezbată — cu 
participarea pe bază de deplină ega
litate a tuturor statelor semnatare 
ale Actului final — aspectele mili
tare ale securității șl să ajungă la 
Înțelegeri concrete. începînd cu mă
suri de creștere a Încrederii si stabi
lității. de dezangajare militară sl 
dezarmare, care să ducă, tn final, la 
obiectivul convenit la Helsinki — 
dezarmarea, și în primul rlnd dezar
marea nucleară.

România apreciază totodată că sta
tele participante la reuniunea noas
tră au obligația de a face totul pentru 
a opri amplasarea și dezvoltarea de 
noi rachete nucleare pe continent. 
Salutlnd hotărtrea de a se începe tra-

re-
treia oară consecutiv, 
bugetului său militar

de astăzi, a continuat

sînt o garanție pentru 
independenta fiecărui

dezangajare militară sl

tatlve Intre Uniunea Sovietică »i Sta
tele Unite ale Americii în legătură 
cu noile rachete, ne exprimăm spe
ranța că aceste negocieri vor duce la 
realizarea unor înțelegeri care să 
asigure renunțarea la amplasarea și 
dezvoltarea de noi rachete în Europa 
și. In ultima instanță, la lichidarea 
arsenalului racheto-nuclear de pe 
continent.

Considerăm, de asemenea, că o 
contribuție pozitivă pentru destin
derea și securitatea pe con
tinent ar avea realizarea mai ra
pidă a unor înțelegeri in cadrul ne
gocierilor de la Viena privind redu
cerea reciprocă a forțelor armate și 
armamentelor în Europa centrală.

România consideră că la actuala 
reuniune trebuie să se ajungă la în
țelegeri privind intensificarea cola
borării și coojierării economice, prin 
lichidarea Oricăror bariere și îngră
diri artificiale, pentru trecerea la so
luționarea cu forțe comune a unor 
probleme esențiale pentru popoarele 
de pe intregul continent în domeniul 
cooperării industriale, energiei, trans
porturilor, agriculturii, mediului în
conjurător — domenii de importanță 
majoră pentru dezvoltarea economi- 
co-socială a țărilor noastre.

Se impune, de asemenea, stabilirea 
unor acțiuni care să ducă la dezvol
tarea mult mai largă a colaborării și 
cooperării tehnico-științifice a țărilor 
pe continent, să asigure accesul larg 
la cuceririle științei și tehnicii con
temporane și să înlesnească soluțio
narea unor probleme arzătoare de 
care depind dezvoltarea economlco- 
socială a statelor noastre, diminuarea 
crizei economj.ce mondiale. Este 
necesar să se țină seama că in 
Europa există state cu niveluri dife
rite de dezvoltare economică, că in
teresele generale impun lichidarea de
calajului dintre acestea, creat ca ur
mare a relațiilor inechitabile din 
trecut.

Considerăm că acestor scopuri le-ar 
servi și organizarea în perioada urmă
toare a unor noi întilniri paneurope- 
ne, inclusiv la nivel ministerial, con
sacrate examinării unor programe 
concrete de acțiune în diferite dome
nii, acordîndu-se o importantă deose
bită problemelor energiei, cercetării 
științifice și tehnologice.

Experiența a dovedit, de asemenea, 
utilitatea contactelor și intîlnirilor în
tre oamenii de știință, reprezentan- 1 
ții cercurilor de afaceri, ai întreprin
derilor și firmelor din țările parti
cipante.

Reuniunea va trebui să încurajeze 
— așa cum prevede și Actul final —: 
cooperarea multilaterală pe plan 
subregional. România acționează pen
tru dezvoltarea colaborării si priete
niei cu toate țările din Balcani și în
treține cu aceste state relații rodnice 
de bună vecinătate și înțelegere. Ne 
pronunțăm pentru soluționarea pe 
cale pașnică a tuturor problemelor 
existente în această regiune, pentru 
dezvoltarea colaborării bi și multila
terale, astfel încit Balcanii să devină 
o regiune a păcii, prieteniei și con
lucrării rodnice, fără arme nucleare, 
baze militare și trupe străine — ceea 
ce constituie o parte integrantă, deo
sebit de importantă, a înfăptuirii 
securității și cooperării în Europa, 
realizării concrete a Actului final. , 
Considerăm necesar — a declarat mi
nistrul român — ca reuniunea noas
tră să acorde, în spiritul Actului final, 
atenția corespunzătoare problemelor 
dezvoltării colaborării și întăririi 
securității In Mediterana, să stimu
leze, de asemenea, cooperarea între 
țările participante și țările în curs de 
dezvoltare din celelalte regiuni ale 
lumii.

România acordă o mare importan
ță traducerii în viață a prevederilor 
Actului final referitoare la colabo
rare în domeniile educației și culturii, 
informației, contactelor între per
soane. Considerăm că reuniunea 
noastră trebuie să dea un nou impuls 
colaborării cultural-artistice între 
toate statele participante, care să 
contribuie la cunoașterea reciprocă a 
valorilor spirituale, la întărirea în
crederii, respectului și prieteniei în
tre națiuni, la educarea popoarelor, și 
îndeosebi a tinerei generații. în spi
ritul celor mai înalte idealuri uma
nitare. Arta, cultura, colaborarea în 
aceste domenii între statele noastre 
6ă slujească pacea și progresul, să se 
opună cu toată forța tendințelor re
trograde de incitare la ură și violen
ță. de degradare a personalității 
umane, concepțiilor obscurantiste, ra
sismului și șovinismului.

Țara noastră consideră că mijloa
celor de informare In masă le revine 
un rol deosebit în promovarea ideilor 
apropierii și colaborării între po
poare șl state. Este necesar să se asi
gure ca informarea opiniei publice 
să aibă la bază spiritul obiectivitătii 
riguroase șl al responsabilității pen
tru crearea și dezvoltarea unui cli
mat de Înțelegere și prietenie Intre 
statele continentului, să se pună ca
păt oricăror ațîțări șl instigări, orică
ror forme de amestec în treburile 
altor state, oricăror manifestări ti
pice perioadei „războiului rece", de 
natură să reediteze nefasta politică 
din acea perioadă.

România acordă o importantă deo
sebită problemelor umanitare, care 
preocupă popoarele europene și apre
ciază că reuniunea noastră trebuie să 
acorde atenție acestor probleme. Ți- 
nmd seama de pericolul de război ce 
planează asupra popoarelor, consi
derăm necesar să se facă totul pen
tru asigurarea dreptului fundamen
tal al omului, al popoarelor, dreptul 
la pace, la existență liberă șl demnă.

Esențială pentru dezvoltarea armo
nioasă a personalității umane, pentru 
capacitatea omului de a beneficia de 
cuceririle civilizației moderne și de 
libertate esțe asigurarea dreptului la 
muncă, la educație, la cultură. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît într-un 
mare număr de tărl participante, mi
lioane de oameni, și în special tineri, 
sînt victime ale șomajului, care lip
sește omul de siguranța zilei de inli
ne, îl demoralizează.

România consideră că Reuniunea 
de la Madrid trebuie să la o atitu
dine hotărîtă șl să cheme la eradica
rea tuturor manifestărilor de recru
descentă a fascismului și rasismului.

■ de violentă si terorism. Se 
că într-o serie de țări eu- 

s-au accentuat fenomenele 
de recrudescentă a forțelor

a actelor 
cunoaște 
ropene i 
nocive, 
neofasciste, care își manifestă deschis 
ideologia lor antiumană, agresivă și 
față de care se manifestă o indul
gență inexplicabilă, nu se ia o ati
tudine fermă, pe măsura pericolului 
pe care aceste forțe îl reprezintă 
pentru liniștea popoarelor europene, 
pentru pacea și colaborarea interna
țională. O îngrijorare profundă pro
voacă, de asemenea, acțiunile de vio
lentă și actele de terorism, care nu 
numai că nu au încetat, ci s-au in
tensificat, amenințînd viața cetățeni
lor dintr-o serie de țări, perturbind 
desfășurarea normală a vieții socia
le. Țările europene pot 
șura o largă conlucrare 
combaterea, cu forțe unite, a acestor 
fenomene profund negative din via
ța social-politică, pot și trebuie să 
colaboreze tot mai activ pentru afir
marea dreptului omului la 
demnă, la afirmarea liberă, 
stare și fericire.

Subliniind în mod just 
organică dintre pacea și securitatea 
continentului nostru și a întregii pla
nete, abordind problema drepturilor 
omului, nu putem ignora faptul că 
două treimi din populația lumii slnt 
vitregite de cele mai elementare 
drepturi umane, trăind în condiții de 
mizerie și analfabetism, ca urmare a 
exploatării și dominației coloniale, a 
perpetuării în zilele noastre a siste
mului de asuprire și exploatare in 
forme noi, de inegalitate și inechi
tate. promovat de marile monopoluri 
și companii multinaționale din state 
semnatare ale Actului final.

In continuare, vorbitorul a spus : 
România consideră că asigurarea 
continuității conlucrării în mod or
ganizat și sistematic a statelor sem
natare ale Actului final în cadrul 
procesului început la Helsinki este 
esențială pentru soluționarea concre
tă a problemelor securității și co
laborării în conformitate cu înțele
gerile de la Helsinki ; continuitatea 
acestui proces urmează să-și găseas
că realizarea prin convenirea de 
reuniuni periodice ale reprezentanți
lor statelor participante la C.S.C.E., 
reuniuni de experți și alte forme de 
dezbatere a problemelor, precum și 
convocarea unei noi Conferințe pen
tru Securitate și Cooperare in Eu
ropa.

tn condițiile grave ale situației 
Internaționale actuale, stabilirea'mo
dalităților precise ale conlucrării 
noastre de viitor condiționează însăși 
soluționarea în fapt a marilor pro
bleme de care depinde apărarea 
păcii și independentei popoarelor. 
Iată de ce considerăm că Reuniunea 
de la Madrid va trebui să acorde 
toată atenția convenirii modalităților 
concrete de organizare a colaborării 
viitoare, inclusiv stabilirea datei șl 
locului următoarei reuniuni. în #cest 
sens, sînt împuternicit să reafirm în 
fata dumneavoastră invitația pe care 
șeful statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu. a adresat-o ofi
cial ca viitoarea Reuniune pentru 
Securitate și Cooperare a statelor 
europene să albă loc In capitala 
României, la București. Ne exprimăm 
încrederea că această propunere va 
întruni sprijinul tuturor statelor par
ticipante.

• România consideră — așa cum a 
arătat și 
avut cu 
perioadă 
portantă 
organism 
pe bază-- ------------ _ -
telor șikcare să acționeze în perioada 
dintre două reuniuni sau conferințe.

Considerăm că este de datoria tu
turor statelor reprezentate aici să 
manifeste cea mai înaltă responsa
bilitate pentru ca reuniunea noastră 
să justifice așteptările popoarelor, să 
ducă la înfăptuirea unor pași reali 
pe calea securității și păcii în Eu
ropa, să constituie un aport la di
minuarea tensiunii internaționale, la 
reluarea politicii de destindere, 
colaborare și respect al independen
ței tuturor popoarelor.

în acest sens, țârilor mici și mijlo
cii, indiferent de apartenența sau 
neapartenenta lor la un bloc sau al
tul, le revine un rol important. îm- 
bunătățindu-și conlucrarea și întărin- 
du-și solidaritatea, asumindu-și pro
pria lor responsabilitate, ele pot să 
facă mai mult decit au făcut pină 
acum pentru soluționarea probleme
lor europene, să contribuie substan
țial la întărirea politicii de destin
dere, de independență ' ’ “
de pace.

Desigur, în Europa 
țări cu sisteme sociale 
popoarele europene au

CONVORBIRI ECONOMICE RO- 
MANO-FINLANDEZE, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior șl cooperării economice in
ternaționale, a avut, la Helsinki, îh- 
tilniri de lucru la Ministerul Comer
țului și Industriei și Ia Ministerul 
Afacerilor Externe din Finlanda. Au 
fost examinate posibilitățile de dez
voltare in continuare a relațiilor bi
laterale comerciale și de cooperare 
economică.

LA GENEVA a avut loc o nouă 
întîlnlre a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. în cadrul convorbirilor pri
vind limitarea armamentelor strate
gice in Europa,

desfă- 
pentru

existență 
la bună-
legătura

in consultările pe care le-a 
numeroase state în ultima 
— că ar fi de mare im- 
convenirea in viitor ,a unui 
permanent cu reprezentarea 
de egalitate a' tuturor sta-

naționala și

conviețuiesc 
diferite, dar 

____r_ __ .___ vechi tradi
ții de colaborare și prietenie, dez
voltarea fiecărei țări s-a realizat in
tr-o strînsă interdependență cu alte 
țări de pe acest continent Pornind 
de la aceste realități, președintele 
României socialiste a declarai solemn, 
recent : „Indiferent de deosebirile 
de orinduiri sociale, trebuie să dez
voltăm această interdependență, să 
realizăm o unitate a națiunilor eu
ropene în vederea realizării politi
cii de destindere și pace, de progres 
economic și social. Nu ne-ain gin- 
diț și nu avem în vedere nici o for
mă organizatorică în acest sens, dar 
considerăm că mai presus decit for
mele organizatorice stă interesul de 
a nu diviza Europa, ci de a o păs
tra unită, de a acționa împreună toa
te statele. în strânsă colaborare, pen
tru realizarea 
greș, de 
tională".

Acesta 
ședințele 
tualei Reuniuni de la Madrid.

Delegația României este hotărîtă 
ea, împreună cu celelalte delegații, 
să facă totul pentru a-și aduce în
treaga contribuție la buna desfășura
re a lucrărilor reuniunii noastre, la 
încheierea ei cu rezultate cit mai po
zitive. pe măsura așteptărilor po
poarelor țărilor noastre, ale națiu
nilor întregii lumi.

★
Au expus, de asemenea, poziția ță

rilor lor reprezentanții Maltei, Da
nemarcei, Ungariei, S.U.A., Cehoslo
vaciei, Monaco, U.R.S.S., Islandel, 
Iugoslaviei, R.D. Germane, Finlandei 
ți Turciei.

pace,

este 
țării

obiectivelor de 
de independentă

pro- 
na-

pre-apelul pe care 
mele îl adresează ac-

ADUNAREA NAȚIONALA A 
POPORULUI (parlamentul) Ango- 
lei a desemnat, vineri, pe cei 25 de 
membri ai comitetului său perma
nent, însărcinat cu ■ rezolvarea pro
blemelor curente între sesiunile 
ferului legislativ. Din Comitetul 
permanent fac parte președintele 
Jose Eduardo dos Santos și toți cei 
13 membri și membri supleanți ai
Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A.- • 
Partidul Muncii.

UN AVION AMERICAN DE RE
CUNOAȘTERE „SR-71" a pătruns, 
la 13 noiembrie, în spațiul aerian al 
apelor de coastă ale R.P.D. Core
ene, la est de Koseung — infor
mează agenția A.C.T.C., subli
niind că Statele Unite trebuie să 
pună capăt imediat acestor acte de 
spionaj.

PENTRU RELANSAREA DIALO
GULUI EURO-ARAB. La Luxem
burg s-au încheiat lucrările reuniu
nii de două zile la care au partici
pat reprezentanți ai C.E.E. și Ligii 
Arabe. în comunicatul comun dat 
publicității la sfîrșitul reuniunii se 
relevă că părțile au ajuns la un 
acord în vederea convocării unei 
conferințe ministeriale, in prima 
parte a anului viitor, consacrată re
lansării dialogului euro-arab.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez Al Assad, a avut la Damasc 
o întrevedere cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv ■ al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.). După cum informează 
agenția W.A.F.A., au fost examina
te cu acest prilej ultimele evoluții 
ale situației din regiune, o atenție 
particulară fiind acordată escaladării 
acțiunilor militare israeliene in su
dul Libanului.

CAIRO 14 (Agerpres). — Kamal 
Hassan Aii, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al Egiptului, 
va întreprinde, în a doua jumătate 
a lunii decembrie, o vizită la Wa
shington —- anunță agenția M.E.N. 
După cum relevă ziarul cairot „Al 
Akhbar". în cadrul acestei vizite 
Kamal Hassan Aii va avea contacte 
și cu reprezentanții noii adminis
trații, cu care va examina relațiile 
egipteano-americane, precum și as
pecte legate de negocierile privind 
autonomia palestiniană în teritoriile 
Cisiordania și Gaza.

ROMA

PE LINIA DEZVOLTĂRII 
CONTACTELOR ÎNTRE P.S.I. 

ȘI P.C.I.
ROMA 14 (Agerpres). — Reunită 

la Roma. Direcțiunea Partidului So
cialist Italian a stabilit să participe 
la o serie de întilniri cu Partidul 
Comunist Italian, la nivelul organis
melor locale, și cu Partidul Socialist 
Democratic Italian, în vederea abor
dării problemelor de ordin progra
matic — informează agenția A.N.S.A.

Totodată, Direcțiunea P.S.I. a re
confirmat că viitorul congres ai 
acestui partid se va desfășura în 
luna aprilie 1981.

INTRE ȚĂRILE A.S.E.A.N.

Extinderea cooperării 
în scopul dezvoltării
BANGKOK 14 (Agerpres). — Mi

niștrii pentru problemele științei și 
tehnologiei din țările A.S.E.A.N., 
reuniți la Bangkok, au stabilit o se
rie de măsuri privind extinderea 
cooperării in aceste domenii intre 
țările membre. în cursul reuniunii, 
prima de acest gen din cadrul aces
tei organizații, s-a hotărit, intre al
tele, crearea unui fond special co
mun de finanțare a acțiunilor de cer
cetare științifică, mai ales in ce pri
vește proiectele de dezvoltare.

S-au făcut, de asemenea, recoman
dări guvernelor să acționeze pentru 
sporirea schimburilor de informații 
tehnologice intre țările membre, pre
cum și pentru organizarea unor reu
niuni științifice periodice destinate 
realizării acestui obiectiv.

Reformă constituțională 
In Brazilia

BRASILIA 14 (Agerpres). — Con
gresul National Brazilian (Camera 
Deputaților și Senatul) a adoptat in 
unanimitate proiectul de amenda
ment la Constituție care restabilește, 
după 15 ani, sistemul electoral prin 
vot direct și universal pentru ale
gerea guvernatorilor celor 22 de state 
braziliene și a senatorilor naționali. 
Alegerile vor avea loc simultan la 
15 noiembrie 1982.

Proiectul documentului a fost ela
borat de guvern in cadrul progra
mului de democratizare a vieții po
litice interne braziliene. Anterior, în 
baza aceluiași program, guvernul a 
decretat o amnistie generală, permi- 
tînd și reîntoarcerea in tară a tu
turor deținutilor politici aflați în 
exil, și a autorizat crearea de noi 
partide politice. La data respectivă, 
în Brazilia activau legal doar Alian
ța Renovatoare Națională — partid 
de guvernămînt — și Mișcarea De
mocratică Braziliană — de opoziție.

RECONSTRUCȚIA ORAȘULUI 
ALGERIAN EL-ASNAM, distrus in 
cea mai mare parte de puternicul 
cutremur 
tombrie, 
40 000 de 
A.dunarea 
Algeriei, 
nouțelor, Had) Yala. Pagubele ma
teriale provocate de seism la El-As- 
nam slnt estimate la peste 20 mi
liarde dinari algerieni. Bilanțul 
pierderilor omenești, incă provizo
riu, se ridică la 2 590 de morți și 
peste 8 000 de grav răniți, precizează 
agenția France Presse.

anunțat joi la Washington. Edmund 
Muskie va avea convorbiri cu omo
logul său mexican. Jorge Castaneda, 
în legătură cu o serie de aspecte ale 
relațiilor bilaterale, în preajma re
uniunii Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.). prevăzută să aibă 
loc la Washington în perioada 19—26 
noiembrie.

de pămint de la 10 oc- 
a 

In 
a

necesită construirea 
locuințe, a declarat, 
Populară Națională 

ministrul algerian al fi-

TURNEU ÎN ORIENTUL MIJLO
CIU. Primul ministru canadian, 
Pierre Elliott Trudeau, a plecat, joi, 
din Ottawa cu destinația Arabia 
Saudită, prima etapă a unui turneu 
intr-o serie de state din Orientul 
Mijlociu, s-a anunțat la Ottawa.

CONDAMNAREA UNOR LIDERI 
POLITICI TURCI. Alpaslan Turkeș, 
președintele Partidului Acțiunea 
Naționalistă, și Necmettin Erbakan, 
președintele Partidului Salvării Na
ționale, au fost condamnați de un 
tribunal civil din orașul Sivas la 
cîte două luni închisoare, fiind găsiți 
vinovați de încălcarea legii în cursul 
unor adunări electorale organizate 
în 1977 de cele două formațiuni po
litice în provincia Sivas, Agenția 
D.P.I. precizează că cei doi lideri po
litici urmează să compară și în fața 
tribunalului legii marțiale din An
kara sub alte acuzații.
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PREAJMA REUNIUNII 
Secretarul Departamentului 
al S.U.A.. Edmund Muskie, 
o vizită in Mexic la invita- 

acestei țări, s-a
Stat 
face 

guvernului

ȘOMAJUL ÎN IRLANDA. După 
cum a anunțat Oficiul de statistică 
de la Dublin, in luna octombrie șo
majul în Irlanda a crescut cu 5,1 la 
sută fată de septembrie, fiind cu 
33.8 la sută superior nivelului din 
octombrie 1979. In total, la sfirșitul 
lui octombrie. 110 921 de persoane se 
al’lau în căutare de lucru.

I

„ANUL INTERNAȚIONAL AL PERSOANELOR HANDICAPATE". în
tr-un interviu acordat agenției I.P.S., Helvi Sipila, secretar general adjunct 
al O.N.U. pentru probleme sociale și umanitare, a declarat că „Anul inter
național al persoanelor handicapate", proclamat de către O.N.U. pentru 
1981, va permite înțelegerea acestei probleme și va contribui la soluțio
narea ei. Doamna Helvi Sipila a arătat că în lume sînt la ora actuală 
peste 450 milioane persoane care pot fi considerate dintr-un punct de ve
dere sau altul ca invalide, subliniind că în târâie în curs de dezvoltare 
cauza este malnutriția. La ora actuală, unul din zece locuitori ai plane
tei este într-un fel invalid, ă precizat vorbitoarea, arătind că „solu
ționarea problemelor umane depinde de dezvoltarea economică, de îmbu
nătățirea calității vieții".

NEW YORK

I

Simpozion cu prilejul centenarului stabilirii relațiilor 
diplomatice între România și S.U.A.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
La New York a avut loc un simpo
zion dedicat centenarului stabilirii 
relațiilor diplomatice între România 
și Statele Unite, organizat de Socie
tatea de studii românești din S.U.A., 
Fundația culturală româno-americană 
și Biblioteca română din New York.

în cadrul simpozionului, profesori 
universitari, specialiști — români și 
americani — au prezentat comunicări 
științifice asupra unor momente sem
nificative din istoria relațiilor dintre 
popoarele român și american, dintre 
România și Statele Unite.

Consfătuirea activului P.M.U.P. din unele voievodate
ale R.P. Polone

Cuvîntarea președintelui Consiliului de Miniștri, Jozsef Pinkowsld
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La 

Lodz a avut loc o consfătuire a acti
vului P.M.U.P. din voievodatele 
Lodz, Piotrkow, Sieradz și Skier- 
niewice consacrată evaluării situa
ției social-politice din tară și trece
rii în revistă a sarcinilor curente.

Luind cuvîntul în încheierea lu
crărilor, Jozsef Pinkowski, președin
tele Consiliului de Miniștri, a arătat 
că, în prezent, atit partidul, cît și 
întregul popor dezbat numeroase 
probleme. Aceasta este o dezbatere 
creatoare și utilă, în cursul căreia 
sînt căutate răspunsurile la întrebă
rile ce se pun in legătură cu depă
șirea dificultăților apărute. Dar nu 
pot servi țării discuțiile care iau 
naștere pe baza nihilismului steril 
sau care sint inspirate de forțe in
teresate în destabilizarea vieții noas
tre sociale și economice, în submi
narea dezvoltării socialiste a Polo
niei. Cu toții trebuie să ne pronun
țăm împotriva acestor forțe. Numai 
o Polonie socialistă — legată prin re
lații de prietenie frățească și colabo
rare cu Uniunea Sovietică — care ocu
pă un loc important in comunitatea 
țârilor socialiste și care este gata, 
totodată, să poarte un dialog pașnic 
cu celelalte state, poate asigura po
porului condițiile necesare unei dez
voltări multilaterale.

Din păcate — a spus el — restabi
lirea ritmului normal de muncă are 
loc prea lent in multe domenii ale e- 
conomiei naționale. Alături de reali
zări incontestabile, în multe ramuri 
economice se înregistrează urmările 
nefaste ale erorilor comise în politica 
economică a perioadei precedente, 
care iși găsesc expresie tn încălcarea 
proporțiilor de bază. în dezvoltarea 
insuficientă a acelor ramuri indus
triale care produc mărfuri de larg 
consum, a agriculturii, in împovă
rarea extremă a venitului national 
prin investiții foarte costisitoare. în 
comparație cu prevederile planului, 
deficitul producției destinate pieții 
interne atinge suma de 20 miliarde

de zloti. iar deficitul producției ta 
domeniul aprovizionării economiei 
naționale a depășit deja 30 miliarde 
de zloți și afectează numeroase pro
duse necesare pentru activitatea rit
mică a economiei.

în aceste condiții — a relevat vor
bitorul — sînt iresponsabile încercă
rile de a se organiza în continuare 
greve și întreruperi ale lucrului. Tre
buie să ne gîndim căror interese 
servește acest lucru. Este oare posi
bil, astăzi, cînd in planul larg al 
înnoirii vieții noastre sociale și po
litice căutăm cu totii căile de dez
voltare continuă a democrației so
cialiste, a formelor garanțiilor insti
tuționale, cind medităm asupra unei 
folosiri mai bune a forțelor creatoa
re ale poporului, cînd dorim să ela
borăm împreună programul de ’m- 
bunătățire a situației economic a 
țării, să se recurgă la ameninț, ea 
cu greva, pentru a se impune xroi 
concesii în domeniul retribuției și în 
domeniul social ?

în continuare, vorbitorul a arătat 
că valoarea importului global de 
produse agroalimentare va fi în acest 
an cu 990 milioane ruble mai mare 
decit cea a exportului yîn acest do
meniu. Un ajutor substanțial l-au 
oferit Poloniei țările socialiste fră
țești, asigurând livrări suplimentara 
de mărfuri destinate pietii. inclusiv 
de produse alimentare.

Președintele Consiliului de Miniștri 
a subliniat trei direcții ale activită
ții : asigurarea dezvoltării agricultu
rii. dezvoltarea exportului și perfec
ționarea funcționării economiei na
ționale.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Astăzi, mai mult decit oricînd, este 
necesară unitatea forțelor poporului 
in vederea depășirii dificultăților 
apărute. Pentru aceasta, statul nos
tru are nevoie de calm șl stabilitate. 
Trebuie să acționăm împreună îm
potriva acelora care ar dori să fo
losească situația creată in scopul 
escaladării încordării, pentru slăbirea 
statului nostru.

Apa potabilă-o problemă pentru 
milioane de oameni

Ca mai puțin de a 20-a parte din volumul cheltuielilor 
militare s-ar putea satisiace nevoile unei mari părți a 

populației globului afectate de lipsa apei potabile
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

în țările in curs de dezvoltare, trei 
persoane din patru nu dispun nici 
de un nivel minim de aprovizionare 
cu apă potabilă, indică un studiu în
tocmit de Banca Mondială și publi
cat, joi, la Washington, în preajma 
deceniului „aprovizionării cu apă 
potabilă și acțiunilor sanitare", pro
gramat să înceapă din 1981.

în studiul Băncii Mondiale se 
arată că 300 miliarde de dolari ar 
fi suficienți pentru asigurarea unui 
nivel sanitar ntinim, pentru aprovi
zionarea și tratarea apei potabile in 
perioada anilor 1990. Această cifră 
ar corespunde unei investiții de 15 
dolari pe an pe locuitor pentru cele 
1,5 miliarde de persoane din statele 
afectate în acest domeniu.

Să reamintim, in context, că anual, 
pe glob, aproximativ 500 miliarde 
de dolari se irosesc în scopuri 
distructive, pentru producerea și 
achiziționarea unor noi tipuri de 
arme.
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