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Nici un efort nu este prea mare ARATURI

pentru Îndeplinirea DE TOAMNĂ

PLANULUI DE PRODUCȚIE!
Nu este fabrică și uzină în care în 

«ceste zile să nu se facă estimări și 
calcule, să nu se evalueze posibilită
țile existente pentru ca planul pe 1970 
să fie îndeplinit integral. Și nu nu
mai în ansamblu, ci la fiecare sorti
ment în parte, astfel ca toate obliga
țiile contractuale să fie respectate. 
Firește, nu poate fi scăpat nici un 
moment din vedere faptul că orice 
restanță la unul dintre produsele 
planificate sau la anumite comenzi e 
de natură să provoace o reacție nega
tivă „în lanț" la beneficiari. Tocmai 
de aceea, eforturi stăruitoare trebuie 
depuse, în această perioadă, mai ales 
în acele unități economice în care 
rezultatele pa zece luni sint mai 
mici decît prevederile.

Intre aceste întreprinderi figurea
ză și două tinere unități industriale 
din județele Argeș și Dîmbovița : Fa
brica de motoare electrice din Pi
tești și Uzina de piese de schimb și 
reparații utilaj chimic de la Găești. 
La fabrica piteșteană, însumată pe 
zece luni, producția globală reprezin
tă numai 95,8 la sută față de plan, 
iar la uzina din Găești, aceasta a 
fost inferioară prevederilor cu 9,1 mi
lioane lei, ceea ce echivalează cu pro
ducția aoestei unități pe trei aăptă- 
mini. Dacă adăugăm și faptul că la 
prima întreprindere s-au înregistrat 
restanțe mari la anumite tipuri de 
motoare electrice, iar Ia a doua, din 
cele 340 contracte scadente în peri
oada amintită, 191 — induzlnd pro
duse în valoare de aproape 16 mi
lioane lei — nu au fost onorate la 
termen sau deloc, avem imaginea și 
mal clară a consecințelor pe cane 
le-au generat răminerile în urmă față 
de plan în cele două unități indus
triale.

De ce Ia numai trei ani, respectiv, 
Ia un an și jumătate, de la intrarea 
în funcțiune a acestor întreprinderi 
dotate cu utilaje moderne, ale cărOr 
produse sint intens solicitate de be
neficiari din țară și de peste hotare, 
a apărut aoeastă stare de lucruri ? 
Cauzele sint mai profunde decît s-ar 
crede. Mai întâi. trebuie să amintim 
citeva aspecte de concepție, a căror 
soluționare întârzie de mult timp. La 
uzina din Găești. spre exemplu, 
fluxul tehnologic a fost proiectat in
tr-un mod contorsionat, iar diversele 
sectoare de producție sînt. amplasate, 
pur și simplu, la întîmplare. Bună
oară, compartimentul de tratament 
termic este localizat lingă cazangerie, 
cînd firesc era ca el să se afle în 
preajma sectorului de prelucrări me
canice. La fel, sectorul de formare 
este excentric față de turnătorie, ca 
să nu mai amintim că, așa -cum e or
ganizată azi producția in secția de 
cazangerie. numai de un flux tehno
logic rațional nu poate fi vorba. Aid

sint amplasate o serie de utilaje care 
nu au nimic comun cu cazangeria. A- 
poi, cele șase brigăzi care lucrează în 
această secție execută fiecare coman
dă de la un cap la celălalt. Dezavan
tajele ignorării specializării brigăzilor, 
ale nerespectării unui flux tehnologic 
unic sint ușor de întrevăzut. Cele șase 
brigăzi se calcă, pur și simplu, pe 
picioare, productivitatea muncii și 
calitatea producției au de suferit. Și

RECUPERAREA RESTANȚE
LOR IMPUNE CUNOAȘTEREA 

Șl LICHIDAREA TUTUROR 
CAUZELOR 

CARE LE GENEREAZĂ

rid, dar generează și impresia că nu 
am avea scule suficiente".

Fără îndoială, acuim se mai pot face 
prea puține lucruri peptru suplimen
tarea dotării fabricii cu scule și ma
trițe. dar cele existente pot fi folosite 
eu mai multă grijă, reparate intr-un 
timp cit mai scurt, în condiții supe
rioare de calitate, pentru a se evita 
orice întreruperi în producție.

Sint și alte cauze care au determi
nat restanțe față de plan în întreprin
derile unde am făcut investigații.

— înainte de punerea în funcțiune 
a uzinei din Găești, era firesc să 
existe grijă pentru asigurarea cadre
lor necesare de muncitori calificați 
— ne spunea ing. Rovin Bustan, de 
curind director tehnic al Grupului de 
uzine de piese de schimb și reparații 
de utilaj chimic din Ministerul In
dustriei Chimice. Or, ce s-a intifn- 
plat ? S-au angajat muncitorii care

Dan MATEESCU 
Corneliu CÂRLAN

PlNĂ LA 

ULTIMA BRAZDĂ!

trebuie ținut seama că producția sec
ției cazangerie are o pondere de cir
ca 60 la sută în producția totală a u- 
zinei.

In cursul investigațiilor întreprinse 
la Fabrica din Pitești, ni s-a spus că 
inexistența dublurilor de matrițe la 
toate gabaritele provoacă mari greu
tăți în realizarea planului. Astfel, o 
defecțiune la o oochilă a făcut ca, pe 
timpul cît aceasta a fost reparată, 
nefiind alta de rezervă, să nu se poa
tă turna circa 1 000 de piese, deci s-a 
întîrziat fabricația la numeroase mo
toare electrice. In acest caz, ca și în 
altele asemănătoare, se aduce drept 
scuză faptul că Centrala industrială 
de mașini și materiale electrotehnice 
din Capitală, din totalul de 100 000 de 
ore-manoperă pentru care a promis 
fabricii că va găsi capacități de reali
zare a sculelor și matrițelor la alte 
uzine, nu a asigurat efectiv decît mai 
puțin de jumătate. Directorul tehnic 
al centralei, ing. Aurel Popa, recu
noaște, dar afirmă că orele manoperă 
pentru care nu s-au găsit colabora
tori urmau să fie afectate pregătirii 
sculelor pentru asimilarea unor pro
duse noi, care si din alte cauze nu 
s-au realizat. Evident, aceasta nu 
scuză în totalitate centrala industria
lă. Dar sculerul șef al fabricii de mo
toare electrice, ing. Valeriu Agapie, 
ne-a relevat și o altă deficiență care 
reduce în mod practic potențialul 
productiv al sculăriei proprii ; „Nu 
am reușit încă să fabricăm scule de 
calitate ; chiar la reperele la care 
avem dubluri, reparația unei matrițe 
durează mai mult decît rezistă în 
producție rezerva sa. Or, aceasta a- 
trage după sine nu numai oprirea 
producției și supraîncărcarea sculă-

(Continuare în pag. a II-a)
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® Imagini sugestive din viața poporului coreean (în
semnări despre o expoziție de fotografii) • „Copilul 
din stele" la Teatrul de păpuși din Constanța • 

Scena • Sâptămîna cinematografică

„P A S
A trece mingea altui jucător, a „servi" coechipierul : 

passe ! este, în franceză, imperativul de la „a trece", 
care se mai scrie și pass ! cînd vine din limba engleză, 
care a furnizat o întreagă terminologie sporturilor, in
clusiv poker-ului, sportul clasic al cacialmalei.

Termenul sportiv se mai aplică, pe mutește, în rela
țiile publice dintre 6implul cetățean și unele din insti
tuțiile care prin definiția lor constituțională ar trebui să 
se pună in serviciul său.

Este curios cum, pe măsură ce legile se înmulțesc 
tocmai în virtutea principiului de „a servi" cit mai 
bine și mai exact publicul și opinia lui liber exprimată,
asistăm la existența unei mulțimi de exemple contrare. 
Adică, o încurcătură aproape teatrală, un autentic și ne
dorit imbroglio apare la unele 
eșaloane ale unor instituții și 
departamente (ele în raport 
cu cetățenii și ele in raport 
cu ele) tocmai atunci ci nd a-i 
crede că e timpul și locul să 
funcționeze ireproșabil. Scri
ind aoeste rînduri, m-am temut 
pet legenda lapidară de sub obișnuitele caricaturi 
presă și jurnale de perete care satirizează mereu, 
vreun sfert de secol, birocrația celor ce-1 trimit pe 
tățean „de la Ana la Caiafa" cu imperturbabilul 
„vino miine !".

Dar holera asta văd că nu trece cu înțepătura carica- 
turiștilor și nici din tașca sanitară a caietului de recla- 
mații. E nevoie de ceva mai mult.

Acest ceva mai mult nu ține neapărat de educația sau 
Pacientul nu e 

atîrni in pio
s-a născut din 

administrative

PICĂTURA DE CERNEALA

că mu tac decît să re- 
din 
de 

ce
lor

penalizarea micului funcționar, 
întotdeauna atît 
neza gazetei de perete. Pacientul 
trista sumă a .7'
bazate pe indolență și frică de răspundere ; e prin ur
mare de presupus că unele persoane n-au curajul civic 
do a zice ritos da sau nu la o anumită situație, deși au 
toate datele să știe eiact că de replica lor depinde cîști- 
gul sau paguba cetățeanului, sau a statului.

In orice chestiune de interes public, in agricultură 
sau alimentație, în poduri, șosele și căi ferate, în con
strucții și servicii publice, în comerț și industrie, pină

de mic ca să-l
unor concepții

In săptamma oare a trecut, ritmul arăturilor de 
toamna a fost intensificat mult. Ca urmare, pină 
la 19 noiembrie, potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, in întreprinde
rile agricole de stat planul arăturilor de toamnă a 
tost realizat in proporție de «1 la sută, iar în coo
perativele agricole de producție — 73 la sută.

Arăturile de toamnă au fost executate pe toate 
suprafețele prevăzute în întreprinderile agricole 
de stat din județele Alba, Sibiu, Suceava, Dolj și 
in cooperativele agricole din județele Vîlcea, Gorj, 
Suceava. In întreprinderile agricole de stat din ju
dețul Dolj, de exemplu, această lucrare s-a execu
tat, într-un timp relativ scurt, pe 31 500 hectare.

Cu top te că din această lună au rămas puține 
zile, iar vremea se înrăutățește de la o zi la alta, 
în unele județe ritmul de lucru continuă să fie 
nesatisfăcător. Ga urmare, în cooperativele agricole 
din județul Teleorman, planul la arăturile de 
toamnă a fost îndeplinit în proporție de numai 54 
la sută. Sînt rămase în urmă cu executarea acestei 
lucrări și cooperativele agricole din județele Dîm
bovița — 57 la sută. Timiș — 61 la sută, Arad —
64 la sută, Caraș-Severin — 64 la sută, Mureș —
65 la sută, Constanța — 65 la sută, Sibiu’ — 61 la 
sută, Vaslui, Iași și Maramureș — cîte 69 la sută.

Pentru obținerea unor recolte, mari în anul vii
tor trebuie acționat hotărît în vederea executării 
arăturilor de toamnă pe toate suprafețele prevă
zute.
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ȘANTIERELE
BUZĂULUI

Buzăul ți se dezvăluie, 
înainte de toate, între două 
șantiere ; pe cît de diferite 
unul de celălalt, aparent 
contrastante (primul — un 
șantier industrial cu mai 
multe fabrici ultramoderne 
de importanță națională, 
al doilea — un șantier de 
creație, „Tabăra de sculptu
ră Măgura"), contururile a- 
mindurora se completează 
reciproc, se justifică unul 
prin celălalt.

In 1964 am întîlnit pe 
cîmpiile buzoiene un om 
săpind o fintînă lingă un 
drum. întrebat, omul mi-a 
răspuns că o sapă acolo 
pentru ca toți drumeții să 
se poată 
rea apei.

In 1970 
sculptori 
școli și de formații diferite, 
veniți într-un sat de lîngă 
Buzău, să dăltuiască fru
musețea în vinele de pia
tră.

Mă gîndeam, alăturând 
gestul omului pe care l-am 
întîlnit săpind o fîntină în 
1964, de oel al sculptorilor 
pe care i-am văzut in 1970 
pe aceleași meleaguri, că in 
scurtul răgaz, în ținuturile 
buzoiene, s-a consumat de 
fapt o istorie.

Piatra de hotar a indus
trializării, „țărușul" uzine
lor (cum îl numea ingine
rul Leonida Cazacu. direc
torul primei fabrici din 
zona industrială a Buzău
lui — Fabrica de sîrmă și 
produse din sirmă) avea să 
fie bătut în 1964, pe vremea 
toamnei, ca apoi, în scurt 
răstimp, să prindă contur 
alte două mari fabrici : una 
de zahăr și alta de gea
muri. Refăcînd „istoria" in
dustriei buzoiene datele 
sînt semnificative :

1966 : intră în producție 
Fabrica de sîrmă profilată 
pe producția de sîrmă, de 
electrozi de sudură șl de 
cuie.

1967 : intră în producție 
fabrica de zahăr, destinată 
să valorifice materia primă 
din cinci județe.

bucura de răcoa-
am întîlnit 14 

profesioniști, de

1968 : începe construcția 
Fabricii de geamuri care în 
secțiile ei multiple : oglinzi, 
geam securit, geam laminat 
— produce anual suprafețe 
de ordinul milioanelor de 
metri pătrați de geam.

1969 : începe construcția 
fabricii de produse lactate, 
a întreprinderii de pro
duse ceramice pentru con
strucții — Berea și a între
prinderii de prefabricate din 
beton pentru construcții.

„Șantier" pentru Buzău 
nu semnifică numai atît. 
Șantier înseamnă și cartie
rele noi, blocurile și com
plexele ridicate în preajma 
pitorescului și străvechiului 
parc, școlile și profesiile 
apărute o dată cu fabricile.
Pe fiii șl pe nepoții celor 
care nu au cunoscut toată 
viața decât muncile câmpu
lui ori creșterea vitelor 
l-am întîlnit la pupitrele 
de comandă ale instalațiilor, 
dirijind fluxurile tehnolo
gice ale producției, ori pe 
coridoarele școlilor profe
sionale, ori ale liceelor 
speciale înființate în ulti
mii ani în oraș. Dar terme
nul „șantier" a înoeput să 
fie folosit și aci pentru crea
țiile culturale, referitor la 
manifestările culturale deo
sebite 
anual 
nei“, 
soli ai muzicii populare și 
ușoare din 10 județe ; 
„Festivalul folcloric buzo- 
ian", expozițiile perio
dice organizate de Filiala 
locală a Uniunii artiștilor 
plastici; „Festivalul V. 
Voiculescu" ș. a.), la care 
participă zeci de mii de oa
meni de toate vîrstele...

In 1970, memoria reține 
un amănunt : Electrozii de 
sudură produși de fabrica 
de sîrmă din Buzău sînt 
avizați de către firme inter
naționale pentru construc
ția de nave (LLOYD RE
GISTER, BIREAU VERI
TAS. Registrul naval sovie
tic, cel din R.D.G, etc.) și

care au loc aici 
(„Festivalul toam- 
la care participă

se exportă in Austria, Fran
ța. Belgia, Suedia, Grecia 
și în alte țări. „Șantier", 
într-unul din multiplele în
țelesuri pe care îl dau bu- 
zoienii noțiunii, înseamnă 
și „depășire de sine". De
pășire de sine în competiția 
de îndeplinire și atingere a 
obiectivelor propuse. La ho
tarul dintre cele două cin
cinale, oamenii din indus
tria buzoiană se prezintă cu 
rezultate care-i situează 
la loc de cinste : Fabrica 
de geamuri a intrat in pro
ducție cu toate secțiițe 
prevăzute pentru această 
perioadă. Fabrica de zahăr 
și-a realizat planul la pro
ducția globală, iar Fabrica 
de sîrmă, care și-a realizat 
planul cincinal încă din lu
na iunie, va da la sfîrșitul 
lui 1970 produse peste plan 
în valoare de peste 14 mi
lioane lei.

Fabrici mai vechi — la 
origine mici ateliere de im
portanță locală — reîntine- 
resc o dată cu între
gul oraș. Uzina de prelu
crare a maselor plastice 
își extinde de la an la an 
producția, intră în funcțiune 
noi secții, uzina mecani
că a asimilat noi tipuri de 
vagoane C.F.R., iar uzina 
„Metalurgică" dintr-o mo
destă fabrică s-a transfor
mat într-o modernă unitate 
industrială, ale cărei produ
se au ajuns să fie exportate 
pină în țările Africii, 
Orient, ori în Ceylon.

Rezultatele amintite 
monstrează din plin 
Iul în care oamenii de
au știut să dea viață în anii 
cincinalului Directivelor 
ultimelor două congrese 
ale partidului. A vorbi des
pre Buzău și oamenii Iul 
înseamnă a cunoaște șl a 
trăi din plin realitățile a- 
cestui ev în continuă efer
vescență, șantierele sale.

Florentin POPESCU
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Moment sărbătoresc
ALMANAHUL „SClNTEIA" 1971? și pagină istorică■

Nicolae

romano
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ZILE!

tipărire

ÎN CÎTEVA

ră să zică passe 
pass !...

Răspunsul la întrebare... in fotografia 
de mai sus. „Almanahul" este în

in dezvoltarea prietenie
si colaborării

bulgare

și in artă și cultură, șe mai găsește cîte un „responsa
bil" care, fiind pus în fața unei probleme făcute să-i 
dea bătaie de cap, va „pasa" rezolvarea ei forului de-a- 
lături sau imediat superior și acesta mai sus și așa mai 
departe.

Cunosc cițiva colegi de facultate, sau de generație, 
care ocupă posturi de răspundere. Ei bine, această Răs
pundere a lor a ajuns la o majusculă inițială de propor
ții gigantești. Pe masa de lucru a celor mai mulți dintre 
dînșii se derulează imense topuri de hirtie „înaintate 
spre rezolvare" sau numai „spre avizare", al căror con
ținut ar fi trebuit, în chip firesc, să intre în competența 
unor persoane,'sau birouri, situate cu multe etaje mai 
jos. Pentru ce toate acestea ?

Pentru că birourile și per- 
soanele care in mod normal 
ar avea dreptul și datoria să 
hotărască cu deplină răspun
dere, se gindesc 
micul 
teres 
ca la

poate la 
și fragilul lor in- 
personal și prefe- 
fotbal, sau poate 

ca la jocul cacialmalelor. E mai comod și 
mai „sănătos" — iși închipuie dinșii — pentru scaunul 
care-i suportă. Pentru că un „da" sau „ba" angajează, 
iar dumnealor studiază bătaia vintului, fără să fie me
teorologi și mal ales cînd nu sînt.

Toată suflarea nației acesteia apreciază și aprobă mă
surile foarte oportune și drastice uneori ce se iau după 
vizitele de lucru ale conducătorului partidului și statu
lui în toate sectoarele activităților publice de bază. 
Aceeași opinie care se amărăște la gîndul că in unele 
sectoare se manifestă nevoia unor atit de înalte inter
venții pentru ca lucrurile să se petreacă în conformitate 
cu legile țării și cu indicațiile binecunoscute fiecăruia, 
atunci cînd fiecare, la locul său de muncă, știe prea 
bine ce are de făcut. Atunci te uiți și vezi cit de multe 
și bune fapte s-ar putea adăuga la izbînzile societății 
noastre și cu cît de puțin efort și pasiune constructivă, 
din partea noastră, a tuturor, viața de fiecare zi a cetă
țeanului ar putea fi și mai fericită.

Mihnea GHEORGHIU

Cele trei zile ale vizitei oficiale pe 
care deiegația de partid și guverna
mentală a țării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făicut-o 
în Bulgaria au inmănuncheat o 
suită de manifestări de o deo
sebită cordialitate, fiecare din ele 
condensind în sine căldiura prie
teniei frățești, a stimei și pre
țuirii pe care și le nutresc reci
proc popoarele român și bulgar. La 
Sofia, Botevgrad, Vrața, pe întreg 
parcursul vizitei, populația bulgară 
l-a primit pe tovarășul 1_
Ceaușescu, pe ceilalți membri ai de
legației române, cu inima deschisă, 
cu urale și ovații, cu acea ospitali
tate aleasă, rezervată nu numai oas
peților de seamă, ci și prietenilor 
apropiați.

Atmosfera caldă, tovărășească în 
care s-au desfășurat convorbirile din
tre tovarășii Nioolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, dintre cele două dele
gații de partid și guvernamentale, cu
vintele „vecina drujba" (prietenie 
veșnică), — devenite un adevărat 
motto al vizitei — înscrise pe pancar
te și în titlurile ziarelor bulgare, 
scandate de participanții la mitingul 
prieteniei, de cetățenii din localitățile 
vizitate, rostite cu emoție in cadrul 
întîlnirilor cu numeroși oameni ai 
muncii, cu reprezentanți al organelor 
locale de partid și de stat, exprimă 
sugestiv și vibrant statornicia legătu
rilor frățești dintre popoarele noas
tre. Au fost adesea evocate în aceste 
zile nenumăratele momente de Între
pătrundere a destinelor celor două 
popoare, care din totdeauna s-au 
prețuit reciproc, aflindu-se de atâtea 
ori alături atit la greu cit și la bu
curie, întrajutorindu-se în lupta co
mună pentru scuturarea jugului 
străin, pentru înfăptuirea idealurilor 
seculare de libertate și independență.

SPORT
HANDBAL. „Trofeul Carpați" a revenit echipei României.
FOTBAL. Scorul etapei si „marea surpriză" s-au Înregistrat în Capitală, 
început de sezon international pentru hocheiștii noștri.
Alte știri sportive din țară și de peste hotare (în pagina a IlI-a).

Final de sezon oficial în ciclism; ; campionatele naționale de ciclocros

Avînd asemenea adinei rădăcini l 
trecutul istoric, relațiile români 
bulgare au cunoscut în anii construi 
țiel socialiste o continuă înflorir 
fiind luminate de ideologia comut 
a marxism-leninismului, de acelea 
țeluri și năzuințe. Poporul nostru ui 
mărește cu caldă simpatie și se bi. 
cură sincer de înfăptuirile remarc» 
bile ale poporului bulgar vecin 
prieten in propășirea continuă a pa 
triei sale pe drumul socialismului. E 
asemenea, în Bulgaria sint cunoscut 
și prețuite realizările obținute de pc 
porul român în edificarea societăț 
socialiste multilateral dezvoltate. Un: 
te prin comunitatea de orânduire și c 
scopuri, popoarele noastre își acord 
sprijin și conlucrează frățește î: 
vasta operă de edificare a noii so 
cietăți, în cadrul marii familii a țăr: 
lor socialiste.

Desfășurată în această ambianță d 
trainică prietenie, vizita delegații 
de partid și guvernamentale 
țării noastre în Bulgaria, se In 
scrie, prin rezultatele sale frac 
tuoa.se, ca un moment de însem 
nătate majoră în istoria relațiilo 
româno-bulgare. După cum se știe, ci 
prilejul acestei vizite a fost semna 
noul Tratat de prietenie, colaborar 
și asistență mutuală între Republic 
Socialistă România și Republic 
Populară Bulgaria — act de impor 
tanță esențială pentru întărirea ț 
dezvoltarea continuă a alianței fră 
țești dintre cele două țări și popoare 
Definind obiectivele fundamentale ș 
reliefînd semnificația acestui docu 
ment, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cadrul mitingului prieteniei car 
a avut loc la Sala congreselor dli 
Sofia, arăta : „Fundamentat pe succe 
sele celor două popoare în edificare: 
orinduirii noi, pe realizările dobindit 
în colaborarea româno-btilgară și po 
sibilitățilc sporite pentru extindere: 
ei in stadiul în care ne găsim, pi 
luarea in considerare a schimbărilo 
produse în viața internațională, nou 
tratat își propune să asigure un cadri 
propice pentru evoluția ascendentă i 
schimburilor și cooperării pe plan po
litic, economic, militar, tehnico-știin- 
țific și cultural. în interesul ambeloi 
popoare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii".

La rîndul său, tovarășul Todoi 
Jivkov, luînd 
tingul amintit, 
de cîte ori 
am discutat cu __________ _______
constatat utilitatea colaborării noas
tre. Nu încape îndoială că vizita 
actuală a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socialiști 
România, condusă de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, va da un nou im
bold, și niai mare, extinderii și adin- 
cirii legăturilor și colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noastre". 
Subliniind semnificația deosebită a 
actualei vizite, primul secretar al 
C.C. al P.C.B. a declarat că noul 
tratat semnat cu acest prilej „repre-

’ Dumitru ȚINU

cuvîntul la ml- 
a declarat : „Ori 

ne-am întîlnit șl 
tovarășii români an

(Continuare în pag. a IV-a)
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actualitatea culturală Obstacole artificiale
Imagini sugestive „COPILUL DIN STELE in circulația
din viafa poporului

coreean
bn aceste zile este 
ichisă o expoziție de 
ografii în sălile Mu- 
ilui de istorie a par
ului comunist, a mij
ii revoluționare ji 
socratice din Ro- 
nia, cu prilejul ce- 
de-al V-lea Congres 

Partidului Muncii din 
reea. La baza organi- 
ii întregii expoziții 

aflat dorința de a 
:e mai larg cunoscute 
dizările materiale și 
irituale de mare anver- 
ră ale poporului core
ii. Sînt realizări care, 
te fiind condițiile 
sctice în care au fost 
ținute, se integrează 
ei semnificații deo- 
aite. Admirabile rea- 
ări contemporane, e- 
rtul cu adevărat re- 
ircabil al unui întreg 
por sînt evocate prin 
termediul sugestive- 
• fotografii prezenta-

Iar titlurile, amplu 
plicative, tind spre o 
ai deplină relevare a 
estor intenții. Iată d- 
va : „A fost ridicată 
că o puternică httfro- 
ntrală în cinstea ce- 
i de-al V-lea Congres 
partidului drag”. „Hi- 

■ocentrala — una din 
arile baze energetice 
e țării noastre", „O

parte a uzinei metalur
gice „13 Aprilie" — rod 
nou al sprijinirii pe for
țele proprii4... Imaginile 
care însoțesc aceste ti
tluri fixează momentele 
materiale și spirituale ale 
acestui proces de trans
formări, exprimă con
vingător participarea

ÎNSEMNĂRI des
pre O EXPOZIȚIE 
DE FOTOGRAFII 
DIN R.P.D. CORE

EANA

conștientă a poporului 
coreean la făurirea is
toriei sale. Cunoscînd, 
prin intermediul foto
grafiilor, aspecte ale in
dustrializării țării, ale 
dezvoltării agriculturii, 
remarcabile realizări cul
turale și artistice, privi
torul român are posibi
litatea nu numai să des
copere aspectul material 
al acestor realizări, dar 
și să descifreze temeiuri 
morale, referințe gene
ral umane și profund ac
tuale. Căci mai toate 
imaginile aduc în prim 
plan figuri ale oameni

lor care au contribuit la 
crearea noilor realizări. 

. Ele prilejuiesc implicit 
cunoașterea mai profun
dă și nemijlocită a vieții 
acestor oameni, anga
jați activ în procesul de 
transformări economice 
ale țării, cunoașterea ela
nului constructiv și înal
telor aspirații ale po
porului, călăuzit în mod 
ferm pe drumul socialis
mului de Partidul Mun
cii, de Comitetul său 
Central, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen.

în contextul acestei 
ample dezvoltări, o mare 
atenție este acordată pre
zentării luptei pentru 
unificarea pașnică a 
țării, pentru solidaritate 
și stabilirea legăturilor 
de prietenie cu toate po
poarele lumii. Sensul 
strict documentar al 
fiecărei fotografii este 
mereu dublat de pro
funde semnificații u- 
mane. Căci fieca
re imagine conține — 
pe lîngă o modalitate de 
cunoaștere — mesajul 
timpului eroic, în care 
muncește și-și afirmă 
capacitatea creatoare, 
spiritul umanist poporul 
frate coreean.

Marina PREUTU

SCENA
PREMIERE

•TEATRUL „GIULEȘTI" anunță 
-emiena spectacolului cu piesa lui 
ario Goldoni „Gilcevile din Chîog- 
ia“ (traducere : Florian Potra). Re
ia : Dinu Cernescu Soenografia : 
orln Haber. Muzica : St. Const. Zor- 
on. In distribuție : Traian Dăn- 
sanu, Vasile Ichim, Ion Vilcu, Șt. 
iihăilescu-Brăila, Jorj Voicu, Dan 
ufaru, Paul Ioachim, Minei Kle.p- 
ar, Marga Anghelescu, Athena De- 
îetriad și alții.
• TEATRUL DE STAT DIN GA- 
AȚI a prezentat recent premiera 
iesei lui Paul Everac „Camera de 
lături". Regia : Traian Ghițescu- 
iurea, Scenografia : Olimpia Da
lian.
Spectacolul a deschis seria mani- 

wtărilor culturale desfășurate în 
adrul „Lunii culturale gălățene" în 
îtîmpinarea semicentenarului Parti- 
ului Comunist Român.

TURNEE TEATRALE
TEATRUL NAȚIONAL DIN CLUJ 

a prezenta în fața spectatorilor 
ucureșteni un număr de opt repre- 
entații cu trei dintre cele mai bune 
ealizări ale ultimelor stagiuni.
Vom putea urmări între 26 noiem

brie — 3 decembrie :
• „Caligula" de Albert Camus — 

pectacol prezentat în Italia în ora
lele Florența și Prato. Regia : Vlad 
îugur. Muzica : Pascal Bentoiu. In- 
erpreți : George Motoi, Silvia Ghe- 
m. Valentino Dain, Marin D. Aure- 
ian și alții (vineri 27, ora 20 ; sim- 
lâtă 28, ora 16 și 20 ; duminică 29, 
>ra 10.30 și ora 20 ; luni 30, ora 20).
• „Un vis in noaptea miezului de 

’ară de W. Shakespeare — spectacol 
irezentat în Italia în orașele Roma, 
lenava și Milano, în cadrul festiva- 
ului „Milano aperta". Regia : Vlad 
Augur. Scenografia : Mircea Matca- 
>oji. Costume : T. Th. Ciupe. Mu
ica de jazz : Pascal Bentoiu. Cu : 
Liliana Tomescu, Carmen Galin, Vio- , 
•el Comănici, Teodora Mazanitis- 
fugaru și alții (marți 1 decembrie, 
.niercuri 2, ora 20).
• „Opinia publică" de Aurel 

Baranga.
Regia: Victor Tudor-Popa. Sceno- 

țra'fia : Mircea Matcaboji cu Radu 
3eligan în rolul principal, Melania 
Ureu, Gheorghe M. Nuțescu (joi 26 
>ra 20, duminică 29, ora 15.30).

Toate spectacolele vor avea loc pe 
scena sălii Comedia a Teatrului Na
țional.

★
în timp ce spectatorii bucureșteni 

vor urmări spectacolele Teatrului 
Național din Cluj (între 27 noiembrie 
— 3 decembrie) spectatorii clujeni 
vor putea cunoaște cîteva din sipecta- 
colefle cele mai reprezentative ale 
TEATRULUI NAȚIONAL „I. L. CA- 
RAGIALE" DIN BUCUREȘTI (5 
spectacole în 12 reprezentații).

Artiștii bucureșteni vor prezenta 
la Cluj :

„Coana Chirița", de T. Mușatescu 
după V. Alecsandri, „Travesti" de 
Aurel Baranga, „Camera de alături" 
de Paul Everac, „Fanny" de B. Shaw

Concert aniversar 
la Filarmonica 

din Cluj
CLUJ (corespondentul „Scânteii" 

Al. Mureșan). Cu 50 de ani In urmă a 
avut loc la Cluj primul concert sim
fonic. în program : lucrări reprezenta
tive din Beethoven, Verdi etc. Eveni
mentul semi-centenar a fost marcat de 
către prestigiosul colectiv al Filarmo
nicii de stat din Cluj, care a susținut 
simbătă seara și duminică dimineața 
un concert simfonic festiv, in al cărui 
program s-au aflat Uvertura la opera 
„Tannhauser" de Wagner. Simfonia 
Spaniolă de Lato și Simfonia a IV-a 
de Ceaikov.schi. La pupitru — ace
lași de acum 50 de" ani, — dirijorul 
Jean Bobescu, profesor emerit și ar
tist al poporului, avind ca soliști pe 
Ștefan Ruha și Andrei Agoston.

și recenta montare a piesei lui Ed. 
Albee : „Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ?" cu Radu Beligan și Mar
cela Rusu în rolurile principale.

★
Caipitala va fi vizitată, de asemenea, 

de colectivul TEATRULUI „VALEA 
JIULUI" DIN PETROȘANI. Afișul 
de Spectacole bucureștene al acestui 
teatru va fi următorul :

• „Dona Juana" de Radu Stanca.
Regia ; Marcel Șoma. Scenografia : 
Aurel Florea (luni 2,3. or^ 20). *
• „Doamna Spirlduș" de Calderon 

de la Barca, în aceeași regie și sce
nografie (marți 24. ora 20).

Ambele spectacole vor avea loc la 
Teatrul Mic.

• „Părinții teribili" de Jean Coc
teau. Regia : Marietta Sadova. Sce
nografia : Aurel Florea (miercuri 25, 
ora 20).

• „Avarul" de Moliere. Regia : 
Marietta Sadova. Scenografia : Elena 
Pătrășcanu-Veakis (joi 26, ora 20).

Ambele spectacole vor fi interpre
tate pe scena din Schitu Măgureanu 
a Teatrului „Bulandra".

«

La Teatrul de păpuși din Constanța
O lume necunoscută, misterioasă, 

populată de viețuitoare cu capete 
uriașe. în mijlocul acestui univers 
bintuit de stihii dezlănțuite : „copi
lul cu stea in frunte" — pe care ll 
va adăposti din omenie In casa sa 
plină de copii, stăpinită de sărăcie, 
pădurarul. Dar copilul va încălca le
gile in urma cărora a supraviețuit. 
Va deveni el însuși o stihie împotri
va naturii care l-a adăpostit. Drept 
pedeapsă, copilul cu stea in frunte va 
cunoaște umilința și spaima meta
morfozei pină tind își va răscumpăra 
greșeala și va da dovadă de blindețe, 
generozitate, lipsă de trufie; pină 
tind va cunoaște „omenia".

Orice basm este o invitație la co
pilărie.

Acest basm povestit, după Oscar 
Wilde, de către Victoria Gavrilescu
— autoarea adaptării — constituie, 
deopotrivă, o invitație la meditație pe 
marginea copilăriei teatrului, a for
melor sale primare, esențiale, a „vo
cii" sale specifice și o invitație la 
reglndirea convenției teatrului de 
păpuși. Ne-a invitat — la aceasta 
oferindu-ne o remarcabilă „conclu
zie" personală — o echipă a unor 
foarte tineri creatori: regizorul Geo 
Berechet și scenografii Eugenia Tă- 
rășescu Jianu și Tudor Jianu — rea
lizatorii spectacolului' cu măști și o 
păpușă de la Teatrul de păpuși din 
Constanța.

Scenografii au gîndit imaginea vi
zuală a acestei lumi. Au imaginat 
numeroase și foarte diferite măști — 
capete uriașe, colorate puternic, tn 
culori ,Jauve“, profund expresive. 
Au inventat o caracterologie fantas
tică : formele, „chipurile" atent rein- 
terpretate sugerează „sui-generis" su
fletele. (Oamenii de bine au ochii 
simetrici, egali, și uneori chiar in 
formă de floare sau de stea ; cei răi
— adevărate elaborări de „urit" — 
estetic — un ochi mai mic, o privire 
mai puțin limpede). Au drapat perso
najele intr-un fel de sariuri in cenu
șiu neutru. Volumele astfel create au

favorizat intenția regizorului de a 
figura cu trupurile interpreților: 
trunchiuri de copaci, ziduri de casă, 
parte de cetate, coline prin care curge 
izvorul-oglindă (reprezentat printr-o 
maramă purtată pe brațe). Gîndirea 
scenografilor a tradus cu fidelitate 
pe cea a regizorului.

Universul basmului este imaginat 
și povestit, creat de om. Geo Bere
chet a urmărit să valorifice, să facă 
mai direct perceptibilă această carac
teristici (participarea umană) in re
povestirea scenică a basmului. Pen
tru aceasta el a obligat păpușa să 
reprezinte, ea, totul — renunțind la 
cea mai mare parte din recuzită.

Dar mai ales a regîndit păpușa ca 
personaj uman — forma și semnifi
cația asociată ei, raportul cu spațiul 
scenic conceput ji în adâncime; a 
regindit păpușa oa modalitate de ex
presie in mișcare, in devenire.

Tânărul regizor s-a străduit să su
deze mai strîns unitatea păpușii cu 
cea a omului presupus, tn spectaco
lul de acest gen, dlntotdeauna din
colo de ea. Paravanele sînt desfiin
țate, păpușarii devin ei înșiși păpuși 
și singura păpușă „clasică" rămîne 
cea a „copilului din stele" — deci 
din afara umanului. Această singură 
păpușă clasică este manevrată la v)e- 
dere (cu dăruire, cu sensibilitate și 
cu talent de către Aneta Foma 
Christu) în timpul peripețiilor care 
o umanizează. Corpul mânuitoarei, 
împreună cu cel al păpușii compun 
o unitate intimă — formând o nouă 
unitate, propun o nouă „păpușă".

Spectacolul constănțean, construit 
pe aceste solide premise înnoitoare, 
are ritm, grație, umor. îl aplauzi 
după atit de semnificativa scenă fi
nală, chiar dacă ai sesizat că vocile 
trebuie să fie mai atent lucrate, că 
sincronizarea lor eu gesturile nu e 
chiar desăvîrșită, chiar dacă muzica 
de spectacol ți-a plăcut — fără să 
corespundă pe de-a-ntregul imaginii 
scenice.

Natalia STANCU

CARNET
— Baritonul Dan Iordăchescu, a- 

companiat la pian de Nikolas Aștri- 
nidis din Grecia, beneficiind de con
cursul actriței Dana Comnea, pre
zintă la Ateneul Român — miercuri 
25 noiembrie, ora 20 — un program 
de lieduri de compozitori contempo
rani.

— Filarmonica de stat „G. Enescu" 
în cadrul studioului tînărului in

terpret — îi prezintă pe soliștii Oc
tavian Rădoi, Mihai Dăncilă și Ma- 
rieta Leonte — (joi 26 noiembrie).

— Dirijorul Remus Georgescu sus
ține — cu concursul Orchestrei Sim
fonice a Radioteleviziunii — un pro
gram ce include lucrări de Csikt 
Boldizsar, Rachmaninov și Strauss ; 
solista serii va fi pianista Sofia 
Cosma (joi 26 noiembrie).

Un eveniment așteptat cu interes 
de iubitorii de muzică din Capitală 
11 va constitui premiera operei 
„Tannhauser". Actuala montare a o- 
perei — a treia în ordine cronolo
gică pe scena bucureșteană, a fost 
realizată de o echipă alcătuită din

MUZICAL
regizorul Jean Rînzescu, maestrul de 
cor Stelian Olariu, maestrul coregraf 
Tilde Unseanu și scenograful Roland 
Laub. Pentru pregătirea orchestrei, a 
soliștilor și ansamblurilor scenice au 
fost invitați doi muzicieni străini : 
Richard Heimann, profesor la Con
servatorul din Diisseldorf, și Fried
rich Brenn, profesor la Academia de 
muzică din Viena. Sub bagheta di
rijorului Constantin Bulgeanu, pri
mul spectacol va reuni in distribu
ție pe Nicolae Florei, Cornel Stavru, 
Eduard Tumageanian, Corneliu Fî- 
nățeanu, Nicolae Constantinescu, 
Constantin Iliescu, Nicolae Rafael, 
Mariana Stoica, Viorica Cortez-Gu- 
guianu, Elena Grigorescu.

Săptămîna cinematografică
SPECTACOLE DE GALA

Astă seară are loc, la cinemato
graful „Capitol", un spectacol de 
gală cu filmul albanez „Nemurirea", 
spectacol organizat cu prilejul celei 
de-a 26-a aniversări a eliberării Al
baniei de sub jugul fascist. Realizat 
în regia lui Viktor Ghika, acest 
film evocă un moment important al 
luptelor de partizani, conturînd fi
gura unui luptător-erou din anii 
războiului și ai ocupației hitleriste.

Mîine seara, la același cinemato
graf, va fi prezentat filmul iugoslav 
„Bătălia de pe . Neretva", lntr-un 
spectacol de gală organizat cu pri
lejul sărbătorii naționale a R.S.F. 
Iugoslavia. Filmul (regia : Veliko 
Bulajid) este reconstituirea amplă 
a unui episod real, decisiv al răz
boiului dus de Armata populară de 
eliberare împotriva cotropitorilor 
fasciști.

PREMIERE
Săptămîna aceasta sînt progra

mate două dintre filmele prezentate 
în cadrul recentului Festival al fil
mului sovietic : „Soarele alb al pus
tiului" (regia : Vladimir Moții), e- 
vocare lntr-un spirit original a unor 
întimplări de la sfârșitul războiului 
civil, avind în fruntea distribuției 
un actor excelent, Anatoli Kuzne- 
țov, și Unghiul de cădere (regia : 
Ghenadi Kazanski), o povestire dra
matică rememorînd evenimente alo 
anului 1919, cind Petrogradul revo
luționar a fost atacat de trupele ge
neralului alb Judenici. Cu : P. Kaș- 
lacov, G. Kulikov, A. Senghelaia.

Actorii maghiari Rudolf Somogy- 
vari. Mari Tordcsik, Andrâs Kozăk 
vor putea fi văzuți în filmul Zonă 
inchisă (regia Zsolt Kezdi-Kovăcs), 
iar actorul american Marlon Brando 
se află în fruntea distribuției filmu
lui Omul din Sierra, producție gen 
western (regia Sidney J. Furie).

Concurs rodnic
SIBIU (corespondentul „Scînteii", 

Nioolae Brujan). La Sibiu B-a în
cheiat concursul de creație pentru 
piese de teatru tn limba germană și 
dialect sătesc, inițiat încă la începu
tul acestui an de Consiliul județean 
al oamenilor muncii de naționalitate 
germană-Sibiu, comitetul județean 
de cultură și artă, Ziarul „Hermann- 
stădter Zeitung" și revista „Volk und 
kultur" în scopul îmbunătățirii re
pertoriului formațiilor de teatru de 
amatori cu piese originale. Autori din 
diferite colțuri ale țării au prezentat 
la acest concurs 52 de piese de tea
tru. Juriul a acordat două premii II 
autorilor Kurt Binder și Walter 
Seydner, ambii din Sibiu. Premiul III 
a revenit autorilor Franz Marshang 
(Timișoara), Grete Lienert (Sighișoa
ra) și Richard Breckner (Sibiu). Au 
fost acordate, de asemenea, patru 
mențiuni. S-a luat hotărîrea ca o 
bună parte din piesele de teatru pre
zentate la concurs să fie editate de 
casa județeană a creației populare 
Sibiu și revista „Volk und kultur".

mărfurilor

CURIER
JUDEȚEAN

F

ARGEȘ

• 0 „METODA" SIGURA, VERIFICATA $1 PREA DES APLI
CATĂ DE A PROVOCA AGLOMERAȚII • CUMPĂRĂTORII 
AȘTEAPTA PEȘTELE, IAR ACESTA AȘTEAPTA... LADIȚELE

• DEPOZITE PLINE - DAR LIPSESC ETICHETELE

Dacă „arterele" pe cane mărfurile 
se îndreaptă spre consumatori sînt 
(teoretic) simple, în sistemul prac
tic de aprovizionare mai există to
tuși unele vechi carențe de concep
ție și organizare, de care carfierțul 
local și partenerii lui nu s-au putut 
descotorosi încă. Nu ne propunem 
aici să analizăm, în amănunt, aceas
tă problemă. Vrem să reținem a- 
tenția unităților producătoare și fo
rurilor comerciale doar asupra cî- 
torva anomalii în circulația mărfu
rilor. în ciuda unor critici repetate, 
aprovizionarea din Capitală con
tinuă să se facă după „criterii" cel 
puțin ciudate. Uneori mărfurile sînt 
repartizate în funcție de mărimea 
magazinelor și de posibilitatea de a 
fi... controlate. Așa se face că în 
magazinele situate în cartiere măr
ginașe ca Berceni, Titan, Armata 
Poporului, consumatorii nu găsesc 
uneori produse de strictă necesita
te, creîndu-se impresia falsă că în 
depozite nu există marfă suficien
tă. Iată un exemplu concludent. 
Deși în depozite au existat și există 
ouă, o neînțelegere între furnizori 
și beneficiari asupra sistemului de 
ambalare (în lăzi cu talaș, în paie 
sau în cofraje de carton ?), a îm
piedicat în bună măsură desfășu
rarea in condiții normale a apro
vizionării populației cu acest arti
col. Zilele trecute au fost totuși 
scoase din depozite cantități mari 
de ouă. Pentru procurarea lor nu 
poți scăpa însă de îmbulzeală. De 
oe ? Pentru că desfacerea lor este 
prost organizată. • în loc să fie ju
dicios repartizată, marfa a fost „pla
sată" doar în cîteva magazine. Cu 
cîteva zile în urmă, în Obor ouăle 
se vindeau la un singur „ochi" de 
desfacere. Aproximativ același lu
cru se întîmplâ cu legumele, fructe
le, cu carnea și peștele proaspăt. 
Recent, la Obor, peștele se vindea 
în cantități care depășeau puterea 
de desfacere a tonetelor, în timp ce 
în cartierele mărginașe ale orașului 
acest articol alimentar lipsea. Ex
plicațiile date de reprezentanții co
merțului local n-au avut darul să 
limpezească lucrurile.

în perimetrul circulației mărfuri
lor mai sint însă și alte anomalii. 
Cum să nu fie aglomerație, în anu
mite magazine, cînd I.C.R.A.-Bucu- 
rești, de pildă, are, în prezent, față 
de comerțul cu amănuntul — din 
motive pe care le vom vedea ime
diat — un număr de î 000 de co
menzi neonorate ? Fac parte, cum
va, toate produsele restante din ca
tegoria așa-ziselor ..articole defici
tare" ? Nici vorbă ! Avem de-a face.

tn primul rînd, cu obișnuitele pro
duse de băcănie,.începînd cu brin- 
za și terminînd cu săpunul. De ce 
nu sînt onorate totuși aceste co
menzi 1 Există un cerc vicios. Cea 
mai mare parte din produsele ali
mentare pe care I.C.R.A. din Bucu
rești le plasează organizațiilor co
merciale locale sînt depozitate în 
„Halele Obor". Ori de cite ori era 
nevoie de marfă, I.C.R.A. își trimi
tea, în acest punct al orașului, ca
mioanele, iar marfa era încărcată și 
transportată spre magazine fără nici 
o dificultate. De la o vreme însă, 
accesul camioanelor spre rampele 
de la „Halele Obor" a fost oprit. 
De ce ? „Pentru că, afirmă direc
torul comercial al I.C.R.A.. între
prinderea de produse alimentare — 
de comun acord cu organele căilor 
ferate — a găsit cu cale să facă 
renovări în zona rampelor tocmai 
acum, în trimestrul patru al anului, 
cînd cererea se află la punctul nv<- 
xim de intensitate". Rezultatul : 
mijloacele de transport staționează 
nepermia de mult în gara Obor. Se 
dereglează ritmicitatea aprovizionă
rii. marfa este adusă tn magazine 
pe ocolite.

I.T.B. — principalul furnizor al 
mijloacelor de transport — își a- 
duce și ea uneori contribuția la a- 
pariția acestor fenomene, nerespec- 
tîndu-și contractele față de I.C.R.A. 
în tot cursul lunii octombrie, de 
pildă, au lipsit din rețeaua de 
transport a aprovizionării, in me
die, 10—15 camioane pe zi. Ca ur
mare, pe puțin, 3 000 tone de măr
furi nu au fost transportate la timp 
din depozite spre magazine. Un alt 
exemplu. în această toamnă au e- 
xistat bune condiții pentru o apro
vizionare corespunzătoare cu pește 
proaspăt. Nu de puține ori insă 
acest produs a lipsit totuși din ma
gazine pentru că furnizorii — 
„Centrala Deltei", „Piscicola" și 
Combinatul industriei alimentare 
din Tulcea — deși aveau pește de 
vinzare, nu pregătiseră... lăzile pen
tru transport. Aproximativ același 
lucru șe întîmplâ la Fabrica de con
serve din Tr. Măgurele : sute de to
ne de conserve nu pot fi livrate 
pentru că le lipsesc etichetele !

Asemenea exemple din care re
iese proasta organizare a preluării 
și distribuirii unor produse pot fi 
date cu zecile. Ne oprim însă aici, 
soootind că organizațiile comerciale 
vor ști să tragă concluziile care se 
impun pentru a elimina asemenea 
piedici artificiale din mecanismul 
circulației mărfurilor.

Gh. GRAURE

„Dacia" — 
Numărul 30000

De pe banda de montaj a Uzi
nei de autoturisme din Pitești 
a ieșit cel de-al 30 000-lea auto
mobil „Dacia 1100—1300". în cei 
peste doi ani de existență a uzi
nei, constructorii piteșteni au 
acumulat o bună experiență, 
fapt ce le permite să realizeze 
zilnic 80 de limuzine. Se preco
nizează ca pină în 1973 întreaga 
fabricație de piese ce intră în 
componența autoturismului ro
mânesc să fie realizată în țară.

VÎLCEA

Noi localități 
racordate la 

sistemul energetic 
național

Pină nu de mult, locuitorii 
celui mai tînăr oraș din județul 
Vîlcea, Brezoi, erau alimentați 
cu energie electrică de la gene
ratoarele fabricii de cherestea, 
în prezent însă, prin participa
rea lor la grăbirea lucrărilor de 
ridicare a stâlpilor de înaltă ten
siune, s-a semnat actul care ra
cordează orașul Brezoi la siste
mul energetic național. Același 
eveniment a avut loc și în sa
tele Măldărăști, Popești, Ciumagi, 
Păsculești și Cermegești. unde 
a fost extinsă rețeaua electrică.

MARAMUREȘ

Un nou cartier 
de locuințe

In municipiul Baia Mare a în
ceput construcția unui nou car
tier de locuințe, microraionul 
numărul 1, care va însuma 2 638 
apartamente. El va cuprinde nu
meroase blocuri, precum și două 
complexe comerciale și de de
servire a populației, o școală cu 
16 săli de dasă, dispensar, creșă, 
grădiniță de copii.

Proiectul, executat de un grup 
de specialiști ai direcției jude
țene de sistertîatizare și arhitec
tură Maramureș,' se încadrează 
armonios în stilul arhitectonic 
local și are în vedere dezvolta
rea industrială a orașului în ur
mătorii ani.

MUREȘ

i'
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18.00 Deschiderea emisiunii. Sce

na și ecranul. Cronică teatrală : 
• „Don Juan moare ca toți cei- 
lalți“ de T. Mazilu (la Teatrul 
Mic) • „O scrisoare pierdută** de 
I. L. Caragiale (la Teatrul „A. D&- 
villa“ din Pitești) • RepoFtaj : 
Slavomir Popovici filmînd pentru 
„Letopiseț*4. Filmele săptămînii : 
„Fantasme44 — producție a studiou
rilor americane. 18,30 Un univers

al cuceririlor tehnicii contempora
ne. Ttrgul internațional Bucu
rești. 18,50 Muzică populară. 19,00 
Ce sînt și ce trebuie să fie cen
tralele industriale — emisiunea 
a IV-a. 19,20 1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. 19.30 Telejur
nalul de seară. 20,00 60 de ani de 
la primul avion cu reacție. La e- 
misiune va participa academicia
nul Henri Coandă, consilier pen
tru problemele de ștltnță șl teh
nologie la Consiliul de Stat. 20,20 
Teatru foileton : „Războiul celor 
două roze" (V). 21,10 Steaua fără 
nume. Muzică populară. 22.05 Tele
jurnalul de noapte. 22,15 Telesport. 
22,30 Viața literară. 23.00 închi
derea emisiunii.

*

*

Un nou liceu 
la Topi ița

Sîmbătă 21 noiembrie, In cen
trul forestier Toplița a fost 
inaugurat noul local al liceului 
care dispune de 26 de săli 
de clasă, laboratoare de fi
zică, chimie și științele na
turii, sală de desen, biblio
tecă. în telegrama trimisă, 
cu acest prilej, C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cadrele didactice, elevii, părinții 
lor, precum și locuitorii acestor 
meleaguri, români și maghiari, 
aduc mulțumiri partidului și 
statului pentru grija deosebită 
acordată dezvoltării economice 
și social-culturale a tuturor lo
calităților țării, exprimindu-și 
hotărirea de a lucra fără preget 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea al 
partidului.

BACĂU
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A
Filme documentare 

de scurt-metraj
pe ecranele Capitalei

PRODUCȚII
ALE STUDIOURILOR

„AL. SAHIA" și „ANIMAFILM"
Flamura : Film dedicat vizitei 

președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
Austria ; Giulești : Vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
județele Mureș și Bistrița-Nă- 
săud ; Patria : Arhitectura feu
dală ; București : Cotele apelor 
Dunării ; Festival : Acoperișul ; 
Central, Cotroceni: Alba, ilustra
ții pentru un ghid ; înfrățirea : 
Dacă ar vorbi pădurea ; Buzești: 
Mărturii : Bucegi: Gardul ; Lira 
Calomnierea calomniei ; Feren
tari : 23—25. XI. Dl. Goe ; 26— 
29. XI. Nic. Adam ; Flo- 
reasca : Un teatru la Bucu
rești ; Volga : Marinari de cursă 
lungă ; Moșilor : Arhitecții din 

. Poiana ; Popular : Componența 
gama ; Cosmos : 23—25. XI. Ori
zont științific nr. 8/70 ; 26—29.
XI. 23 August 1970 ; Flacăra: Pe 
un perete ; Rahova : Orizont ști
ințific nr. 9/70 ; Progresul : Pre
tențiosul consumator ; Clubul 
Uz. Republica : Celula și cro
mozomii : Timpuri Noi : Pro
gram de filme documentare ro-

mânești în premieră : Triptic 
bizantin, A 2-a premieră, Vul
cani noroioși, Marmura, Arhi
tectura feudală, Sculpturi in 
lemn, Orizont științific 10/70.

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚĂRI
Victoria : La noi în luna mai

— R.D. Germană ; Unirea : Pi
ramide de pămînt — R.P. Bul
garia : Drumul Sării : O zi cu 
Nic. Giaurov la Salzburg — R.P. 
Bulgaria ; Pacea : 23—25. XI 
Plimbăreții — R.D. Germană ; 
26—29. XI. Ajunul lui Octom
brie — U.R.S.S. : Crîngași : 
23—25. XI. Ajunul lui Octom
brie — U.R.S.S. : 26—29 XI ;
Viitorul : Palatul Arganghelseoe
— U.R.S.S. ; Miorița : Flori și 
insecte — R. P. Bulgaria : Munca: 
Trei milenii — R.P. Ungară ; 
Vitan : Varșovia în pictura lui 
Canaletto ; Doina : Dimineața — 
program special pentru copii —

cer- 
noi, 
Că-

desene animate : Zîna de 
neală. Tehnica, Veniți eu 
Aventurile unui peștișor, 
sute zburătoare. Doi cavaleri.

7*
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. PENTRU ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI DE PRODUCȚIE

(Urmare din pag. D

B-au găsit disponibili — și se cunoaș
te care sînt de obicei disponibili ! — 
iar specializarea lor a fost lăsată oa
recum la voia întîmplării. In aceste 
condiții, e dar că îndeplinirea planu
lui a devenit o problemă grea.

Problema aceasta a recrutării și 
pregătirii cadrelor de muncitori 'cali
ficați se pune cu aceeași acuitate in 
ambele întreprinderi. Media încadră
rii lucrătorilor este, la uzina din 
Găești, sub categoria a Il-a de cali
ficare. E adevărat, ca număr, necesa
rul de muncitori este acoperit. Dar 
ce folos dacă, așa cum ne spunea tov. 
Sandu Bratu, șeful serviciului plan 
al grupului de uzine, in zece luni ale 
acestui an, in întreprindere s-au în
registrat 50 000 ore de stagnare a pro
ducției — echivalentul capacității unei 
secții într-o lună — determinate de 
slaba calificare a muncitorilor, de 
defecțiuni tehnice etc. 1 Ce folos că 
azi coeficientul de schimb este de 1,8, 
dacă indicele de utilizare a utilaje
lor și mașinilor este cuprins între 
48 la sută (în secțiile auxiliare) și 
60,5 la sută (în secțiile de bază) ?

La Fabrica de motoare electrice din 
Pitești a intervenit și o altă cauză 
cu efect defavorabil ; aici aprovizio
narea neritmică sau sub nivelul pre
văzut cu materiale „cheie" a creat 
mari dificultăți în fabricație. Lipsa 
unor importante cantități de bandă 
silicioasă de anumite dimensiuni a 
dus la improvizații : utilizarea unor 
benzi sau table silicioase de alte di
mensiuni. Operațiunile legate de de
bitarea și pregătirea acestor înlocui
tori „de ocazie" au mărit consumul

de manoperă și de materiale. La fel 
s-au petrecut lucrurile cu conduc
torii de sîrmă emailați, pentru care 
s-au încheiat contracte cu Fabrica de 
cabluri și materiale electroizolante din 
Capitală. De pildă, în luna octombrie 
a.c., din 400 kg de sîrmă de acest 
tip, care trebuia livrată, fabrica din 
Pitești a primit numai 233 kg, din 
care a respins pentru vicii de calitate 
nu mai puțin de 229,7 kg. F.C.M.E. 
din Capitală a furnizat în condiții â- 
semănătoare și conductorii din poli- 
cloropren, sortiment din care Fabrica 
de motoare electrice din Pitești urma 
să primească, tot în luna octombrie, 
18 000 metri in 3 culori ; i s-au livrat, 
însă, numai 7 500 m intr-o singură 
culoare.

Golurile de aprovizionare «părute 
în aceste condiții, ca și programarea 
nejudicioasă a producției au deter
minat perturbații în desfășurarea fa
bricației, au Impietat asupra creării 
unui decalaj corespunzător între fa
zele procesului tehnologic, deci au 
dus la o neritmicitate accentuată a 
realizării producției-marfă. în acest 
mod. în octombrie, de pildă, în ul
tima decadă s-a finalizat fabricația 
la 56,4 la sută din volumul total al 
producției de motoare electrice a lu
nii respective.

— Ca primă măsură pentru a se 
crea la Fabrica de motoare electrice 
din Pitești condiții de a se Încadra 
pină la sfirșitul anului In indicatorii 
de plan a fost asigurarea integrală a 
tuturor cantităților de materiale re
clamate de conducerea întreprinderii 
— ne-a declarat directorul tehnic al 
centralei, ing. Aurel Popa.

Desigur, este foarte bine ci oen-

trala industrială, acționînd în confor
mitate cu atribuțiile și competențele 
sale, a reușit să găsească soluții pen
tru aprovizionarea mai bună a fabri
cii în perioada care a mai rămas pină 
la sfirșitul anului. Dar ar fi fost mult 
mai bine dacă rezolvarea s-ar fi 
căutat și găsit mai din vreme, cînd 
apăruseră primele simptome ale unor 
dereglări în aprovizionare și cînd 
consecințele ar îi putut fi in între
gime evitate.

în laturile sale esențiale, aceasta e 
situația la Fabrica de motoare elec
trice din Pitești și la Uzina de piese 
de schimb și reparații utilaj chimic 
de la Găești ; în principal, acestea 
sînt cauzele nerealizării planului de 
producție. în ultimul timp, mai multe 
comisii de specialiști au analizat ac
tivitatea unităților în cauză, iar in 
urma tuturor concluziilor desprinse 
cu aceste prilejuri s-au elaborat am
ple planuri de măsuri, a căror apli
care se precohizează că va faoe po
sibilă intensificarea ritmului pro
ducției.

Nu putem afirma însă că deficien
tele au fost complet eliminate, că 
toate problemele au fost rezolvate. 
Mai ales cele de natură organizatori
că, ca și cele de conoepție iși așteap
tă, în continuare, o soluție urgentă 
și favorabilă, prin grija comitetelor 
de direcție, a consiliilor de adminis
trație din grupul de uzine și centrala 
industrială de resort. Este o condiție 
esențială pentru ca, în perioada ime
diat următoare, colectivele din oele 
două tinere unități să se înscrie pe 
linia unei activități productive tot mai 
rodnice și eficiente, să-și realizeze 
integral sarcinile de plan în acest 
ultim an al actualului cincinal.

„Cina naționala"
După Galați, orașul Bacău 

este al doilea centru din țară 
unde tinerii bucătari, cofetari și 
ospătari din 8 țări (Anglia, Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. a Germa
niei, România și Ungaria), par- 
ticipanți la schimbul de expe
riență internațional de la Bucu
rești, oferă publicului consuma
tor cele mai reprezentative pre
parate culinare specifice bucătă
riei țărilor respective. întitulată 
„Cina națională", inițiativa 
T.A.P.L. Bacău se înscrie in an
samblul acțiunilor organizate cu 
prilejul „Lunii preparatelor cu
linare", în vederea diversificării 
rețetelor și îmbunătățirii servi
rii cetățenilor.

HUNEDOARA

„De la HAȚEG 
pină la BRAD”
Așa se intitulează primul 

spectacol al noului ansamblu 
folcloric profesionist „Hațega- 
na“, înființat la Deva. Spectaco
lul se bucură de concursul for
mației de dansatori a Combina
tului siderurgic din Hunedoara, 
formație clasată pe primul loc 
la Festivalul internațional de 
dansuri din acest an de la Pees 
— R. P. Ungară.

Avind un repertoriu bogat de 
cîntece populare, multe din ele 
din partea locului, noul ansam
blu va susține spectacole la 
Deva. Hunedoara, în localitățile 
miniere din Valea Jiului și în 
alte orașe și sate ale județului.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")

—
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SPORT
HANDBAL fmasculinj

TROFEUL CARPAȚI"
a revenit echipei României

FOTBAL - DIVIZIA A
DOAR LIDERII AU ÎNVINS CU UȘURINȚĂ

Organizarea unui turneu interna
țional de amploarea celei de-a 11-a 
ediții a „Trofeului Carpați" la hand
bal masculin, pe care a găzduit-o la 
sfîrșitul săptămînii trecute Sala spor
turilor din Cluj, nu este o sarcină 
ușoară. Lesne de imaginat, ded, că 
pe prof. LUCIAN GRIGORESCU, se
cretarul general al Federației române 
de handbal, organizatoarea competi
ției, a fost greu să-l găsim și apoi 
să-i răpim timpul necesar unei dis
cuții, fie ea cit de scurtă. Totuși, am 
reușit...

— Cum apreciați valoarea formații
lor de peste hotare prezente la Cluj 7

— S-a spus înainte de începerea 
competiției că ediția a 11-a a „Tro
feului Carpați" poate fi socotită un 
mic campionat mondial. Felul în care 
s-a desfășurat întrecerea, rezultatele 
Înregistrate (majoritatea dintre ele 
fiind victorii la diferențe minime «au 
„remize"), organizarea generală a 
turneului, care, spre cinstea organiza
torilor locali, a primit de la oaspeți 
calificativul „excelent", popularitatea 
în rîndul spectatorilor — toate la un 
loc au confirmat această apreciere. Și 
rolul principal — nu-1 poate nimeni 
nega — în realizarea acestui pozitiv 
bilanț I-a avut prezența la start a 
unor prestigioase selecționate națio
nale, cum ar fi cele ale R. D. Germa
ne, Iugoslaviei, Ungariei și Uniunii 

, Sovietice. Medaliați cu argint la ulti-

ma ediție a C. M„ handbaliștii din 
R.D.G. au confirmat, în general, va
loarea lor unanim cunoscută pe plan 
internațional. Chiar dacă unele ca
rențe de ordinul pregătirii fizice au 
împiedicat pe acești jucători să se 
exprime tehnic și tactic la nivelul 
cunoscut, ei au avut totuși resurse 
pentru a confirma la Cluj că alcătu
iesc una dintre cele mal mari echipe 
reprezentative din lume. Excelent 
s-a comportat formația Iugoslaviei, 
care, și în formula nouă aliniată la 
Cluj, a reușit să arate tuturor calită
țile specifice ale handbalului iugo
slav : viteză, forță de atac, apărare 
activă. Mult mai bine decît ne aș
teptam au evoluat jucătorii maghiari 
și cei sovietici, care au constituit o 
surpriză plăcută prin varietatea pro
cedeelor tactice etalate. Intr-un cu- 
vînt. participarea a onorat, prin va
loarea echipelor, eforturile făcute de 
organizatori.

neul Carpați" s-a rezolvat totul. Pre
zența uno» tineri handbaliștl (Dan 
Marin, Bota, Birtolom, portarul Or
ban) in echipă a fost mai redusă de
cît am fi dorit-o. Dar. este cert că ei 
au posibilități mari și noi vom per
severa pe acest drum pentru a putea 
prezenta la J. O. de la Miinchen o 
echipă demnă de renumele handbalu
lui românesc. Aș dori să precizez 
deci că ne bucură succesul final al 
echipei reprezentative, el fiind o 
convingătoare dovadă a virtuților 
handbalului românesc, dar că, dincolo 
de această victorie, noi sîntem hotă- 
riți să mergem mai departe, încreză
tori, pe drumul valorificării depline 
a eforturilor ce le facem în depista
rea și creșterea elementelor tinere.

— Pentru că a venit vorba 
pectivă, ce ne puteți spune 

'! tineret 7echipa noastră de
de pers- 

despre

— Din enumerarea echipelor parti
cipante a fost omisă cea a țării noas
tre. Cum socotiți că s-au prezentat 
campionii lumii la acest turneu 1

— Așa cum s-a mai spus, echipa 
României a intrat în această dispută cu 
scopul de a verifica posibilitățile ele
mentelor tinere recent promovate în 
lot și de a roda formule noi în alcă
tuirea echipei. Din acest punct de 
vedere nu putem spune că la „Tur-

Cristian Gaju (în fotografie, șutind la poartă în meciul cu Ungaria) 
a fost unul dintre cei mai în formă handbaliști români la „Trofeul 

Carpați" disputat la Cluj

— Transferarea, 
prima așa, a unor 
mare (i-am numit ____ ,
evident, capacitatea tehnică și tactică 
a selecționatei de tineret. Noi știm 
bine acest lucru și pentru aceasta 
s-au luat măsuri de reîmprospătare 
a formației cadeților. întâmpinăm 
însă greutăți în privința depistării 
jucătorilor cu gabarit și cu forță de 
șut, deoarece in echipele de juniori 
numărul lor este încă redus. Noi ne 
punem mari speranțe în formația de 
tineret, deoarece nu uităm că aici 
s-au călit, ani la rind, jucători care 
azi sint valori sigure în arena inter
națională : Gațu, Penu, Samungi, 
Chicid și alții. Azi se procedează la 
fel cu Voinea, Stef, Cosma, portarul 
Munteanu, Schobel, Cîrlan. Rețineți 
aceste nume. Peste cîțiva ani, lor le 
va veni rîndul să apere prestigiul 
handbalului românesc. Să sperăm că 
viitorul va confirma justețea selec
ționatei. Deocamdată, după „Trofeul 
Carpați", vă pot spune că sîntem mul
țumiți.

dacă mă 
jucători la echipa 
înainte) a slăbit,

pot ex-

— In viitorul apropiat ce întilniri 
internaționale sint prevăzute pentru 
echipa reprezentativă a României ?

— Pe ziua de 2 decembrie handba
liștii români vor întâlni Spania la 
București, după care în 9 și 11 de
cembrie vor evolua La București în 
compania selecționatei Cehoslova
ciei. între 15 șl 20 decembrie, echipa 
țării noastre participă la un mare 
turneu în R.D.G.

A. CALINESCU

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
U.R.S.S.• România (tineret) 

18—15 (9—9).
• Iugoslavia 

(11-13).
• Meciul România — R.D.G. a în

ceput de cîteva minute.

Ungaria 21—21

V
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*
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CRONICI TELEGRAFICE
• PROGRESUL — C.F.R, TIMIȘOARA 0—1 (0—0). Autorul golului : 

Bojin (min. 49).
O foarte mare surpriză a acestei toamne fotbalistice ! Jucătorii timi

șoreni, destul de prudenți in prima repriză, cînd atacurile echipei bucu- 
reștene s-au repetat la foarte scurte intervale, au încercat după pauză 
să mizeze pe contraatac. Aflat in apropierea mingiei și urmărind o pasă 
trimisă la portar de către Grama, tinărul înaintaș central ceferist Bojin, 
mai „iute de picior", a interceptat mingea și a înscris singurul gol al 
partidei.

și se contura tot mai mult spre încheierea jocului au concretizat-o prin 
golul victoriei, golul lui Simionaș. O victorie meritată.

• SPORT CLUB BACĂU—U.T.A. 1—0 (0—0). A marcat : Florea 
(min. 67).

Joc destul de confuz, cu foarte multe pase fără adresă, cu foarte 
multe ratări și la o poartă și la alta. O greșeală de apărare comisă insă 
de arădani a stabilit soarta partidei.

• DINAMO—JIUL 4—0 (1—0). Au marcat : D. Popescu (min. 44), 
Dumitrache (min. 57), Sălceanu (min. 58 și 62).

• STEAGUL ROȘU—RAPID 1—1 (0—1). Au marcat : Olteanu (min. 
87) și respectiv Codreanu (min. 32).

Unul dintre meciurile cele mai dezagreabile, cele mai puțin atractive 
ca spectacol sportiv văzute pe terenurile noastre. Arbitrul Vlaiculescu 
a fost nevoit să dicteze nenumărate avertismente și gazdelor și oaspe
ților. Rapidiștii au deschis scorul prin șutul, de la numai 6 m, al lui 
Codreanu. Stegarii, deși dominaseră insistent tot timpul, n-au putut 
decît să egaleze, cu numai trei minute înainte de sfîrșitul partidei.

3—2 (0—1). Au marcat : Moldoveana 
Simionaș (min. 80) ; respectiv Caraman

• POLITEHNICA—FARUL
(min. 46), Incze IV (min. 47), 
(min. 30), Tufan (min. 74).

Goluri multe, faze de mare spectacol, de un dramatism deosebit — 
dar mai toate aceste atribute au apărut în partea a doua a meciului. 
Constănțenii au deschis scorul pe un contraatac clasic, ca să-i spunem 
așa. Ieșenii au muncit apoi foarte mult pentru a egala ; au luat con
ducerea, dar au fost și ei egalați. In fine, superioritatea ce o dovediseră

CLASAMENTUL
DINAMO 11 7 2 2 23—10 16
POLITEHNICA 11 6 3 2 23—16 15
RAPID 11 5 5 1 13— 6 15
PETROLUL 11 6 2 3 17—14 14
STEAGUL ROȘU 11 5 3 3 8— 9 13
FARUL 11 5 2 4 20—20 12
UNIV. CRAIOVA 11 5 2 4 9—11 12
U.T.A. 11 5 1 5 14—11 11
STEAUA 11 4 3 4 16—15 11
S.C. BACĂU 11 5 0 6 19—15 10
UNIV. CLUJ 11 4 2 5 13—13 10
JIUL 11 4 1 6 10—15 9
C.F.R. CLUJ 11 4 1 6 15—22 9
F.C. ARGEȘ 11 2 4 5 12—17 8
PROGRESUL 11 2 3 6 7—13 7
C.F.R. TIM. 11 2 0 9 7—19 4

ETAPA VIITOARE
U.T.A. — Politehnica, Rapid — 

Dinamo, C.F.R. Cluj — Universi
tatea Craiova. C. S. Bacău — 
Steagul roșu, Progresul — Stea
ua, Farul — Universitatea Cluj, 
C.F.R. Timișoara — F.C. Argeș, 
Petrolul — Jiul. •

DIVIZIA B
Bucu- 
Portul 

, Oțelul 
Metalul 

1—0 :

• C.F.R. CLUJ—PETROLUL 3—2 (1—1). Au marcat : 8. Bretan (min. 
7 și 80), Burlacu (min 69) ; respectiv Moraru (min. 33) și Cojocarii — 
autogol (min. 49).

Echipa ceferistă și-a sprprins adversarii printr-o ofensivă insistentă. 
A și deschis scorul doar numai după cîteva minute. Petrolul a resim
țit lipsa celor doi înaintași Grozea și Dridea, ambii accidentați. Toate 
cele cinci goluri au fost care de care mai frumoase și cu un „istoric" 
aparte.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA—UNIVERSITATEA CLUJ 1—1 
(0—1). Au marcat : Oblemenco (min. 80) ; respectiv Munteanu (min. 9).

Caz rar in fotbalul nostru : un gol înscris direct din corner. O ase
menea performanță a reușit ieri tînărul clujean Munteanu In primele 
minute, deschizînd scorul pentru echipa sa. Fotbaliștii craioveni au tre
cut deciși la ofensivă, însă nu au putut răsufla ușurați 
tru egalare !) decît către finalul partidei.

(cel puțin pen-

• F. C. ARGEȘ—STEAUA 0—0.
O dominare sterilă a piteștenilor, o apărare excesivă 

lor — la cant aceasta s-a rezumat partida de la Pitești. . 
nu s-a marcat nici un gol, reiese limpede că dezamăgirea spectatorilor 
a fost cit se poate de* mare.

a bucureșteni- 
Și cum, firesc,

Seria I. Sportul Studențesc 
rești-Metrom Brașov 2—0 ; 
Constanța-S.N. Oltenița 0—1 ; 
Galați-Știința Bacău 1—0 ; 
Tirgoviște-Dunărea Giurgiu ±—« ,
Progresul Brăila-Metalul București 
1—0 ; Poiana Cîmpina-A. S. A. Tg. 
Mureș 0—1 ; Flacăra Moreni-Politeh- 
nica Galați 0—1 ; C. F. R. Pașcani- 
Ceahlăul Piatra Neamț 1—1.

în clasament, după 14 etape, con
duce A.S.A. Tg. Mureș (20 puncte). 
Pe locul doi — Sportul Studențesc 
(20 p.).

Seria a Il-a. C.S.M. Sibiu-Crișul 
Oradea 1—2 ; Minerul Baia Mare- 
C.F.R. Arad 2—0 ; Vagonul Arad- 
Electnoputere Craiova 2—0 ; Olimpia 
Oradea-Gloria Bistrița 1—0 ; Metalur
gistul Cugir-Olimpia Satu-Mare 1—0; 
U. M. Timișoara-Gaz Metan Mediaș 
1—0 ; Corvinul Hunedoara-Politehni- 
ca Timișoara 2—0 ; Minerul Anina- 
C.S.M. Reșița

Lider, după 
Timișoara (19 
Crișul Oradea

Tradiția s-a respectat

2—0.
14 etape : Politehnica 
puncte). Locul doi : 
(19 P-).

MECIUL CU FRANȚA-PESTE 7 ZILE

Rugbiștii noștri au făcut
ieri un ultim antrenament public
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Campionatele

naționale

de ciclocros

Campionatele naționale de 
ciclocros s-au desfășurat ieri 
pe clasicul traseu de la baza 
sportivă Metalul din Șoseaua 
Pantellmon. Pe frig șl ceață, 
s-au întrecut peste 80 de con- 
curenți, aspiranți la titlurile de 
campioni naționali. întrecerea 
la categoria juniorilor mici (10 
km.) a dat cîștig de cauză 
elevului N. Voican (Ș.S. 3) — 
campion pe 1970, care l-a în
vins pe perseverentul său ur
măritor I. Nagy (C.S.M. Cluj). 
Pe locul trei: Gh. Ioneșcu 
(Steaua). La juniorii mari (16 
km.) titlul de campion a fost 
cucerit de clujeanul E. Imbu- 
zan (C.S.M.). L-au urmat în or
dine: V. Murineanu (S.S. 3) și 
A. Neagoe (Dinamo). Dinamo- 
vistul V. Selejan este noul 
campion pe 1970 la categoria 
seniori (24 km.). G. Negoescu 
(campionul de anul trecut) a 
fost „umbra* nedespărțită a 
cîștigătorului. Do altfel, lupta 
dintre cel doi a fost deosebit 
de frumoasă, alternările la 
trenă vădind incertitudinea 
asupra cîștigătorului pină la 
trecerea liniei de sosire. O 
surpriză a campionatelor a 
constituit-o tînărul alergător 
N. Andronache (Metalul Plo- 
peni), care in cursa seniorilor 
a cucerit medalia de bronz.

M. BĂRBULESCU
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MAI AVEM MULTE
A LUCRURI DE FĂCUT

DECLARA ANTRENORUL MIHAI FLAMAROPOL 

DUPĂ MECIURILE CU POLONIA

Cu aceste două pajrtide cu Polonia, 
echipa noastră reprezentativă de ho
chei pe gheață nu a început numai 
noul sezon internațional, ci fi seria 
de meciuri interțări sau în compania 
unor puternice echipe de club din țări 
cu hochei avansat, programate în ve
derea asigurării unei bune pregătiri 
pentru campionatele mondiale.

Reintilnirea cu echipa noastră de 
hochei — după „mondialele" din iarna 
trecută — ne-a prilejuit o surpriză 
plăcută, ea reușind in primul meci 
cu selecționata poloneză nu numai 
un prestigios rezultat (6—1), ci și un 
joc mai aproape de ceea ce am dori 
să vedem mereu. Hocheiștii noștri — 
în special în repriza a IlI-a a acestei 
partide — s-au prezentat pe gheața 
patinoarului „23 August" destul de 
mult schimbați în bine, mai omogeni 
ca forță de foc, mai combativi fi par
că și mai rapizi în acțiuni ca altă
dată. De altfel, aceste caracteristici 
au fost subliniate, într-o discuție cu 
un redactor al ziarului nostru, de că
tre antrenorul Mihai Flamaropol :

— Adversarii noștri ne-au fost su
periori tehnic — au condus mai bine 
pucul, au patinat mai bine. Am reușit 
să-i depășim în primul rind din punct 
de vedere tactic și al angajamentului 
fizic. Fundașii și extremele au jucat 
mai corect, iar marcajul s-a făcut 
potrivit sarcinilor primite.

— Sinteți mulțumit de comportarea 
jucătorilor pe care ii pregătiți ?

— Sîntem satisfăcuți de felul cum 
au luptat, cum și-au respectat sarci
nile primite, dar mai avem încă mul
te de făcut, atît în jocul de atac, aît 
și de apărare. Se ratează numeroase 
ocazii, ceea ce presupune lacune de 
ordin tehnic și chiar și tactic. Pină la 
„mondiale" mai avem încă 19 me
ciuri programate și sperăm ca, în 
cadrul lor, să înlăturăm cît mai mul
te din deficiențele pe care le știm 
foarte bine. în plus, dorim să redis- 
tribuim unele roluri în echipă ; în 
cel de-al doilea meci cu polonezii, de 
pildă, am încercat linia Mihăilescu, 
Moiș, Gheorghiu.

/✓
• • •

— Ce părere aveți despre echipa 
Poloniei 7

— Polonia a prezentat o formație 
oarecum modificată, dar, cred eu, fără 
să fi suferit pierderi de valoare. 
Știam de altfel că, după înfrîngerea 
suferită în partida cu R. F. a Germa
niei, tehnicienii polonezi au operat 
schimbări, păstrînd în lot pe cei mai 
buni dintre jucători, renunțînd la al
ții. Dar, mă rog, asta ne interesează 
mai puțin pe noi și nu cred că scade 
în vreun fel valoarea comportării 
băieților mei.

Reprezentativa noas
tră de rugbi a făcut ieri 
o ultimă verificare pu
blică, la București, pe 
stadionul „23 August", 
unde duminică, după 
cum se știe, va susține 
meciul de tradiție 
19-lea) /
Franței. Lotul tricolor 
(echipa 
mai bine spus, pen
tru că antrenorii au 
folosit cu predilecție 
pe titulari, cu excep
ția Tui -
Irimekcu, așteptați să 
sosească " ;
unde activează, în pri
mele zile ale acestei 
săptămîni) a avut ca 
partener de pregătire e 
selecționată a Bucu- 
reștiului. Antrenamen
tul a reușit în părțile 
lui esențiale, selecțio- 
nabilii repetând încă 
o dată o serie de acțiuni 
(pe înaintare, cu linia de 
trei-sferturi sau cu în
tregul efectiv) prin care 
vor încerca să opună o 
cit mai dîrză rezistență 
redutabilului „cincispre
zece" francez, mizînd 
(și de ce nu?) chiar pe 
o victorie.

— Ați definitivat e- 
chipa pentru duminica 
viitoare ? Cine sînt cei , 
15 aleși pentru a îmbră
ca tricourile tricolore ? 
— ne-am adresat ieri 

federal Al.

(al
cu naționala

propriu-zisă, 
spus,

Ciobănel și
din Franța,

antrenorului 
Teofilovici.

— Marea 
o formează 
ții echipei care a jucat

majoritate 
componen-

Atenție la Quillis și Viard 1 Colegi de club ia Nar- 
bonne —și acum în naționala franceză — cei doi 
form ea zii un cuplu redutabil. Ei joacâ aripi în linia 

a treia

Este interesant să constați că, deși 
jucătorii sânt alții, întâlnirile dintre 
două echipe păstrează ani de-a rîn
dul aceleași caracteristici, indiferent 
oit de mare devine la un moment 
dat disproporția de valoare dintre 
componenții lor. Iată un caz : meciu
rile dintre dinamoviștii bucureșteni 
și fotbaliștii de la Petroșani. Tot
deauna, Dinamo a avut meci greu cu 
Jiul, indiferent de locul disputei. 
Chiar dacă, pină la urmă, acea dife
rență de valoare de care discutam se 
concretizează, sau s-a concretizat, pe 
tabela de marcaj într-un scor net.

Ieri după-amiază. pe stadionul din 
Șoseaua Ștefan cel Mare, lucrurile 
s-au petrecut întocmai ca și cu mulți 
ani în urmă, pe vremea lui Panait, 
Romoșan, Crîsnic sau Nicușor, Ene I, 
Băcuț I etc. Aproape 45 de minute, 
Dumitrache, Radu Nunweiller, Săl- 
oeanu și ceilalți s-au chinuit în fața 
lui Stocker, Libardi, Țurcan, Ion 
Constantin etc. Nu numai că golul 
nu venea, dar nici jocul nu se des
fășura așa cum era de prevăzut ; li
derul întâlnea doar o codașă a clasa
mentului. Mai mult, după ce Dumi
trache și Doru Popescu rataseră po
sibilități evidente de a deschide sco
rul, în min. 30, Țurcan a fost la o 
jumătate de pas de a înscrie ; Pero- 
nescu făcuse o „minge de aur" In 
imediata apropiere a porții lui Con- 
stantinescu. Ce s-ar fi întâmplat dacă 
Jiul ar fi înscris primul gol al meciu
lui ? Iată o întrebare pe care și-au 
pus-o probabil și dinamoviștii, imediat 
după eșecul lui Țurcan, pentru că au 
reacționat fără Întârziere, forțând go
lul.

Golul n-a venit, însă, decît cu un 
minut înainte de încheierea primei

reprize, pentru că erau prea 
jucătorii dinamoviști care jucau p< 
propriu ; ceea ce, desigur, nu ; 
duce la închegarea unor acțiuni 
determinate. Mustățea era, fări 
doială, „omul Jiului" în echipa 
movistă, în această perioadă n 
șind nici o clipă să-și coordonez 
țiunile cu cele ale coechipierilo: 
Dacă mai adăugăm și lipsa de 
mă a lui Doru Popescu, parcă 
deauna în contratimp cu inte 
lui Dumitrache, Sălceanu și 
Nunweiller, avem toate eleme 
explicative ale eșuărilor în seri 
gazdelor. Totuși, Doru Popescu i 
cel care a sărit primul „pragul 
hologic" : exasperat parcă el î 
de propria-i încetineală și neînc 
nare, la o minge fără importanți 
întors și a șutat brusc in poarta 
lui. 1—0. După pauză, bucur® 
au atacat furibund, oaspeții au 
puns, ieșind și ei la atac și asta 
semnat începutul sfîrșitulul p 
Jiul. Sistemul defensiv al oasp< 
s-a subțiat prin plecarea înair 
mijlocașilor și Dumitrache, Sălci 
Nunweiller Radu și chiar și Don 
pescu au găsit tot mai des căi 
chise spre poartă. Au marcat D 
trache și Sălceanu (de două ori) 
oaspeții au plecat acasă cu patn 
luri și consolarea că, jucînd în t 
ofensiv, au mai avut și ei două 
zii mari, ratate de Cotormani. 
aceasta este povestea meciului 
namo—Jiul, în care cei mai bur 
fost Dumitrache, Sălceanu, i 
Nunweiller, Deleanu. Stocker, G 
gevici și... Cotormani.

V. PAUNESt

DIN LUMEA LARGj
„PLANURILE SECRETE" ALE LUI 

ALF RAMSEY, în privința pregătirilor 
echipei Angliei pentru campionatele 
mondiale din 1974, au început să fie 
puse în aplicare. Sir Alf a anunțat 
eliminarea din lot a nouă jucători din 
lotul prezent la „mondialele mexica
ne". întinerirea echipei este eviden
tă. Printre cei cărora Ramsey le-a 
spus „adio" sînt și asemenea mari 
vedete ca Bobby Charlton și Gordon 
Banks, deși este bine știut că primul 
este considerat „cel mai faimos fotba
list englez din toate timpurile" (106 
selecționări în reprezentativa An
gliei), iar Banks a fost supranumit, 
de însuși Ramsey, „cel mai bun por
tar din lume".

RECORDURILE LUI MERCKX. B 
cunoscutul ciclist profesionist £ 
Merckx deține cel mai mare nu 
de victorii în probele disputate in 
timii șase ani. Numai in cursul a 
tui ani el a cîștigat 49 de curse 
cele 130 la care a participat. Din 1 
cînd a debutat ca profesionist, Mei 
a cîștigat 173 de cunse. Totalul k 
metrilor parcurși in cursele ofk 
de Merckx este 200 000 km, adicf 
cinci ori înconjurul lumii. Numa 
acest an el a străbătut 45 000 de k 
metri.

la Rovigo, cu Italia. Și 
nu numai pentru că, de 
regulă, o echipă care 
cîștigă nu este bine s-o 
schimbi la imediat ur
mătorul meci, ci pur și 
simplu pentru că forma 
lor este oricum mai 
bună decît a altor even
tuali candidați. Dar să 
revin la întrebarea dv. 
Cei 15 sint deocamdată... 
14 : Drăgulescu, lorgu- 
lescu, Dinu. Șerban, A- 
tanasiu, Fugigi, Țuțuia-

nu, Rășcanu — Matees- 
cu, Nicolesou, Nica. Dra- 
gomirescu, Suciu — 
Durbac. Pentru moment 
nu avem o aripă dreap
tă : Braga este acciden
tat, Peter, rezerva, s-a 
accidentat ieri. Ciobă
nel și Irimescu ar urma 
să joace în linia a tre
ia și respectiv mijlo
caș la deschidere. Re
zerve vor fi : Gh. Mir
cea, Baciu, Iftimie, Flo- 
rescu și Marinescu.

ALTIG — ANTRENOR. Cunoscutul 
ciclist vest-german Rudi Altig va pre
găti pe anul viitor echipa olimpică 
a R. F. a Germaniei în vederea J.O. 
de la Miinchen. Altig va antrena e- 
ohipa, alături de cunoscutul profesor 
Karl Ziegler.

PRIMA „CUPA MONDIALA" LA 
BASCHET se va desfășura anul viitor 
Intre 10 și 13 iunie în Iugoslavia. La 
turneu vor participa echipele 
U.R.S.S., Braziliei, S.U.A. și Iugosla
viei. Următoarea ediție, a competiției 
se va disputa în Brazilia, cea de-a 
treia în U.R.S.S., Iar cea de-a patra 
In S.U.A.

IN PRIMA FINALA A TURNEl 
DE TENIS DE LA WEMBLEY 
cea a probei de dublu bărbați — t 
intîlnit perechile Ken Rosewall (A 
tralia)—Stan Smith' (S.U.A.) și 
Năs ta.se—Ion Țiriac (România), 
capătul unei partide disputate, vii 
ria a revenit cu 6—4, 6—3, 6—2 
Rosewall și Smith. Proba de siir 
masculin a revenit australianului 1 
Laver. în finală, l-a învins cu sa 
de 6—3, 6—4, 6—4 pe americanul C 
Richey. Proba feminină de dublu a 
venit cuplului Casals, King (S.U. 
Jucătoarele americane au invins 
6—3, 7—5 pe Jones, Wade (Anglia)

Moment de încordare la poarta eclu pei poloneze. Și, după cum ie știe, asemenea momente n-ou fost deloc pu-
|ine... (fază din partida România — Polonia, disputată sîmbătă seara) Foto : M. Andreeseu

„SINT CAPABIL SA-L FAC K.O. PE 
CASSIUS CLAY" a declarat intr-un 
Interviu televizat boxerul argenti- 
nean Oscar Bonavena. După cum se 
știe, la 8 decembrie, Bonavena se va 
întâlni la New York cu Clay intr-un 
meci amical. Argentineanul, în vînstă 
de 28 de ani. a susținut, printre alte 
meciuri, și două partide cu actualul 
campion al lumii, Frazier, pierzind la 
puncte, după ce l-a trimis la... podea 
pe campion.

A ÎNCEPUT SERIA MARILOR PER
FORMANTE ATLETICE PE TEREN 
ACOPERIT. Un rezultat de valoare 
internațională a fost înregistrat în 
cadrul concursului disputat în orașul 
Cosford (Anglia). Tinăra atletă en
gleză Margaret Beacham a stabilit cea 
mai bună performanță mondială pe 
teren acoperit în 
(2’46”5/10).

proba de 1 000 m

UN ȘUT CU 
în timpul unui 
Rotterdam, intre Feeyenord și Sparta, 
portarul primei echipe a degajat la 
un moment dat mingea, foarte pu
ternic, spre înaltul cerului. în tra
iectoria sa, mingea a lovit un mic pes
căruș, doborîndu-1 la picioarele jucă
torilor.

MARE
meci

PRECIZIE... 
susținut la

SELECȚIONATELE DE TENIS DE 
MASA ALE R. P. CHINEZE au sosit 
la Stockholm în vederea participării 
la campionatele internaționale ale 
Scandinavici, care vor avea loc săp- 
tămîna aceasta în orașul Halmstad. 
Ziarele suedeze notează prezența în 
lotul R. P. Chineze a lui Ciuan Tze- 
tun, de trei ori fost campion mon
dial, și Li Fu-iun, care au evoluat 
recent cu mare succes la București.

BOXERUL ENGLEZ RALF CHAR 
este noul campion european Ia ce 
goria semimijlocie, in urma vi< 
riei obținute prin K.O. in repriz; 
12-a în fața austriacului Hans Or 
lies, deținătorul centurii. Pină în 
priza a 12-a, cînd a survenit neașt 
tatul deznodămint. Orsolics avea 
vantaj la puncte. Meciul s-a dispv 
la „Stadthalle" din Viena in faț; 
peste 10 000 de spectatori.

TURNEUL INTERZONAL DE Ș 
DE LA PALMA DE MALLORCA a p 
gramat continuarea partidelor înt 
rupte din rundele precedente. I. 
cîteva rezultate : Larsen (Danemar 
— Uhlmann (R. D. Germană) 1— 
Jimenez (Cuba) — Ivkov (Iugoslav 
remiză ; Taimanov (U.R.S.S.) — L 
sen (Danemarca) 1—0 ; Fisc!
(S.U.A.) — Hort (Cehoslovacia) 1- 
tri clasament conduce acum sovieti 
Gheller cu 6,5 puncte, urmait de 
scher cu 6 puncte, care are însă dc 
partide întrerupte (la Matulovici 
Larsen).

UN SCOR MARATON LA TEN 
în competiția europeană de tei 
care are loc pe tegen acoperit, la P< 
pignan. echipa Franței a dispus 
scocul de 4—1 de selecționata Ung 
riei. în ultimul meci, Chanfreau 
cîștigat cu 24—22, 4—6, 8—6 in ts 
lui Banany.

„FUNDAȚIA JOCHEN RIND1 
Nina Rindt, văduva fostului câmpii 
austriac de automobilism Jochi 
Rindt, decedat intr-un accident ] 
circuitul de la Monza, a creat „Fui 
dația Jochen Rindt" destinată să i 
nanțeze o echipă de automobiliș 
austrieci de' formula II. „Joch< 
Rindt a contribuit la dezvoltări 
sportului automobilistic austriac și 
faima sa mondială. Eu vreau să coi 
ținui în acest fel opera începută c 
soțul meu" a declarat Nina Rindt.



viața internațională
Cooperarea internațională 

r economie, știință și tehnică 
i slujba progresului și păcii

UN COMPLOT PENTRU
RĂSTURNAREA
REGIMULUI

„LUNOHOD-1“ 

ȘI-A ÎNDEPLINIT ÎN ÎNTREGIME 
PROGRAMUL PENTRU PERIOADA

Sosirea la Budapesta 

a delegației P.C.R. 

la Congresul P.M.S.U.
PREZENTANTUL ROMÂNIEI A PREZENTAT, IN NUMELE 

CELOR 19 STATE COAUTOARE, PROIECTUL 
DE REZOLUȚIE INIȚIAT DE TARA NOASTRĂ

NEW YORK 22 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în Comitetul pentru problemele economice și financiare al Adu
nării Generale au început dezbaterile asupra punctului înscris pe agen
da actualei sesiuni, la inițiativa României, intitulat : „ROLUL ȘTIIN
ȚEI ȘI TEHNOLOGIEI MODERNE ÎN DEZVOLTAREA NAȚIUNILOR 
Șl NECESITATEA ÎNTĂRIRII COOPERĂRII ECONOMICE Șl TEH- 
NICO-ȘTIINȚIFICE ÎNTRE STATE". Această inițiativă a tării noastre 
își găsește explicația in ferma convingere a României că problemele 
cooperării internaționale in domeniile eaonomiei, științei și tehnicii, 
devenite esențiale pentru progresul națiunilor și pentru însăși cauza 
păcii, trebuie să ocupe un loc dintre cele mai importante printre preo
cupările Națiunilor Unite.

ezbaterile din Comitet au fost 
ehise de reprezentantul României.

Națiunile Unite, ambasadorul 
Diaconescu, care a subliniat im- 

tanța majoră a acestei probleme 
i prezentat proiectul de rezoluție 
icest punct inițiat de România și
inat de alte 18 state în calitate de 
utoare.
n spiritul constructiv, care ca- 
erizează participarea României la 
unile O.N.U. menite să întărească 
ierarea internațională în domenii 
nteres general și să sprijine efor
ie tuturor țărilor. în special ale 
ior în curs de dezvoltare, pentru 
țres economic și social, delegația 
ână, sublinia Gh. Diaconescu, 
;epe dezbaterea acestui punct ca 
mijloc destinat să suscite o eva- 
e de ansamblu asupra necesității 
zării științei și tehnologiei mo
le pentru dezvoltare și să identi- 
modalitățile de acțiune interna- 

ală, în acest domeniu, la nivelul 
ilui pe care știința și tehnica le 
rcită, ca pîrghie a creșterii eco- 
îice și prosperității națiunilor".
i continuare vorbitorul s-a referit 
narile prefaceri economice și so- 
e generate de revoluția tehnologi- 
arătînd că interacțiunea dintre 
iță și tehnică și dezvoltarea eco- 
lică a devenit de mult o constantă 
itregii istorii a civilizației umane, 
basadorul român a arătat că este 
nim admis că slăpînirea științei 
ehnologiei moderne, accesul tutu- 
națiunilor la descoperirile științi- 
și inovațiile tehnice reprezintă 

diții necesare pentru asigurarea 
greșului și bunăstării fiecărui po- 
, pentru reducerea și eliminarea 

Textul proiectului de rezoluție
în continuarea discursului său, ambasadorul Gh. Diaconescu a prezen

tat in numele celor 19 state coautoare (ARGENTINA, AUSTRALIA, 
AUSTRIA, BULGARIA, CANADA, CHILE. FRANȚA, GHANA, INDIA, 
IRAN, IUGOSLAVIA, MALAIEZIA, MAROC, NIGERIA, SPANIA, 
PERU, TUNISIA, VENEZUELA ȘI ROMANIA) proiectul de rezoluție 
privitor la punctul aflat in atenția Comitetului.

documentul menționat pornește de 
recunoașterea faptului că, față de 
gresele uriașe ale științei și teh- 
ogiei și aplicarea lor la dezvolta- 
ceea ce s-a realizat pină acum pe 
a cooperării internaționale in a- 
t domeniu este încă insuficient, 
odată se pronunță pentru intensi- 
:.rea preocupărilor in această di- 
ție ca un obiectiv actual pentru 
te. Se are, de asemenea, in vedere 
tresul tuturor țărilor de a benefi- 
de cuceririle științei și tehnolo- 

î moderne in vederea accelerării 
voltării lor economice și sociale și 
a li se lărgi accesul la valorile 

tertale și spirituale mondiale, cu 
rea in considerație a situației spe
le a țărilor în curs de dezvoltare, 
asemenea, documentul are in ve- 
e contribuția guvernelor la coope- 
ea internațională, bi și multilate- 
i, in acest domeniu, stabilirea unor 
dalități concrete și directe de le- 
uri intre instituțiile specializate 

diverse țări, indiferent de nive- 
dezvoltării economice și sistemul 
social-politic. Un important o- 

ctiv al proiectului de rezoluție il 
stituie cererea adresată secretaru- 
general al O.N.U. de a întocmi, in 

aborare cu diverse organisme spe- 
lizate, un studiu complet privitor 
rezultatele obținute și dificultățile 
irute in cadrul Națiunilor Unite in 
privește promovarea științei și 
nlcii și aplicațiile lor la dezvol- 
e. Totodată, rezoluția are menirea 
a sugera noi căi și mijloace prac- 
• pentru întărirea cooperării inter- 
ionale in noile domenii ale apli- 
ii științei și tehnologiei, precum

Alegerile
avaria

IUNCHEN 22 (Agerpres). — în 
dul Bavaria — cel mai întins land 
suprafață al R. E. a Germaniei — 
avut loc duminică alegeri pentru 
ta locală. Au fost înscriși în liste 
milioane de alegători. 1174 candi- 

;1, reprezentind 7 partide și gru- 
-1 politice, s-au confruntat la acest 
utin. Este vorba, in primul rînd, 
reprezentanți ai Partidului Social 

mocrat și Partidului Liber Demo- 
it, ai Uniunii Creștin-Sociale (ari- 
bavarezei a Uniunii Creștin De- 

>crate) și, pentru prima dată, de 
ididați din partea Partidului Co- 
inist German. O opoziție hotăriță 
fost manifestată în ultimele zile în 
reaga Bavarie împotriva participă- 
la alegeri a Partidului Național 

mocrat, ale cărui țeluri și metode 
onaziste au fost demascate cu pri- 
ul amplelor acțiuni de masă și ma
iestății. La închiderea primei edi- 
* ziarului votarea continuă.

decalajelor economice existente in 
lume. în ultimă instanță, știința și 
tehnica, ca produs al creației omului, 
reprezintă un patrimoniu universal. 
Este, prin urmare, legitim ca omul să 
ceară ca acestea să-i Împlinească as
pirațiile. Viața demonstrează că schim
bul de informații tehnico-științifioe, 
documentație și experiență au devenit 
astăzi o necesitate obiectivă pentru 
orice țară, indiferent de nivelul dez
voltării sale economice. România con
sideră că acordarea unui larg șl efi
cient sprijin țărilor în curs de dez
voltare in vederea progresului lor 
multilateral pe temelia realizărilor 
științei și tehnologiei moderne repre
zintă o cerință fundamentală a vieții 
internaționale. După părerea noastră, 
cooperarea internațională trebuie să 
faciliteze crearea, dezvoltarea și per
fecționarea continuă a sistemelor na
ționale de cercetare și formare. 
Este un drept firesc al fiecărui po
por de a crea un instrument Indis
pensabil pentru a-și aduce partea de 
contribuție a propriului său geniu 
creator la tezaurul civilizației umane 
și de a putea utiliza în propriul său 
interes ceea ce este valoros pe plan 
mondial.

Referindu-se la realizările obținute 
pînă în prezent pe plan internațional 
în domeniul aflat în dezbaterea Co
mitetului, vorbitorul a reliefat că mă
surile întreprinse pînă acum de Na
țiunile Unite sînt departe de a răs
punde necesităților și a analizat o 
seamă de factori care au împiedicat 
eforturile de creștere a capacității 
O.N.U. în această sferă și de sporire 
a contribuției sale la intensificarea 
cooperării între state.

și forme de acțiuni internaționale în 
cadrul O.N.U. pentru a asigura ca 
realizările științifice să folosească tu
turor țărilor, cu atenția specială ță
rilor în curs de dezvoltare.

La dezbaterile care au urmat, au 
luat pînă în prezent cuvîntul repre
zentanți a 23 de state.

(Urmare din pag. I)

zintă nu numai un act istoric impor
tant in relațiile noastre, ci și o con
tribuție prețioasă Ia cauza comună a 
coeziunii comunității socialiste, Ia 
întărirea păcii și securității în lume".

Postulatele cuprinse în acest do
cument dau expresie atit cerințelor 
obiective, intereselor cit și dorinței 
fierbinți a ambelor popoare de a dez
volta în continuare prietenia româ- 

no-bulgară, oferind o bază largă pen
tru extinderea și adincirea conlucră
rii dintre ele pe multiple planuri în 
folosul progresului fiecăruia, al în
tăririi sistemului socialist mondial.

Noul tratat consfințește principiile 
fundamentale ale marxism-leninis- 
mului și internaționalismului so
cialist, pe baza cărora se vor 
dezvolta prietenia, alianța și colabo
rarea dintre România și Bulgaria, 
principii a căror aplicare consecventă 
este premiza sigură a dezvoltării rod
nice a relațiilor de tip nou dintre sta
tele socialiste — respectarea indepen
denței și suveranității naționale, ega
litatea în drepturi, avantajul reciproc, 
întrajutorarea tovărășească, neames
tecul în treburile interne. In ace
lași timp, ei reliefează direcțiile fun
damentale ale politicii externe a ce
lor două țări, evidențiind domeniile 
principale în care vor continua 
să-și îndrepte eforturile comu
ne pentru apărarea păcii și 
securității, pentru dezvoltarea înțe
legerii și cooperării dintre popoare.

Așa cum se arată și in Comunica
tul comun dat publicității la înche
ierea vizitei, în cadrul convorbirilor 
oficiale o atenție deosebită a fost a- 
cordată problemelor lărgirii și intensi
ficării relațiilor economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări. Este 
un fapt îmbucurător că aceste relații au 
cunoscut un curs continuu ascendent, 
ceea ce se reflectă elocvent și în creș
terea, an de an, a schimburilor co
merciale, al căror volum este în 1970 
de aproape trei ori mai mare în com
parație cu anul 1965 și de peste 13 ori 
față de 1950. Progresele obținute de o 
parte și de alta în dezvoltarea econo
miei naționale generează noi posibi
lități pentru amplificarea și diversifi
carea colaborării româno-bulgare. In 
acest sens, in cursul convorbirilor 
s-au dat indicații organelor compe
tente ca, în spiritul hotărîrilor adop
tate la recenta intîlnire de la Ruse 
și Giurgiu dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, să între
prindă măsuri concrete pentru depis
tarea căilor și mijloacelor de lărgire 
a colaborării. în mod deosebit a coo
perării și specializării în producție, 
într-o serie de sectoare importante 
cum ar fi construcțiile de mașini, si
derurgie, industria chimică, industria 
ușoară. Unul din domeniile de seamă 
ale acestei oolaborări îl constituie 
realizarea proiectului privind con
struirea nodului hidroenergetic din 
zona Izlaz—Somovat și a programului 
pentru valorificarea complexă a po-

DIN GUINEEA
MERCENARI DEBARCAȚI 

IN ACEST SCOP ÎN REGIUNEA 
CONAKRY

CONAKRY 22 (Agerpres). — Pos
tul de radio Conakry — anunță agen
ția Reuter — a informat că duminică 
dimineață un grup de mercenari stră
ini au debarcat în regiunea Conakry 
cu scopul de a înlătura actualul gu
vern guineez. Corespondentul din 
Abidjan al agenției menționează că 
debarcarea a fost făcută de pe terito
riul Guineei portugheze, unde mer
cenarii făceau pregătire militară la 
bazele portugheze. Postul de radio 
Conakry a făcut apel la forțele ar
mate loiale guvernului să acorde 
sprijin pentru apărarea actualului 
regim. Activitatea de rezistență este 
organizată de președintele Seku 
Tură.

agențiile de presă transmit:
Kim Ir Sen, secretar general 

al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a primit du
minică delegația guvernamentală eco
nomică a R. D. Vietnam, condusă de 
Nguyen Con, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Cu acest 
prilej, informează agenția ACTC, a 
avut loc o convorbire prietenească.

Penn Nouth la Hanoi. A- 
genția V.N.A. informează că la 
Hanoi a sosit Samdech Penn Nouth, 
președinte al Biroului Politic al C.C. 
al Frontului Național Unit din Cam- 
bodgia, prim-ministru al Guvernului 
regal de unitate națională, care, la in
vitația Iul Fam Van Dong, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Vietnam, va face o vizită in R. D. 
Vietnam. La sosire, Penn Nouții și 
persoanele care îl însoțesc au fost 
întîmpinați de Fam Van Dong și 
alte persoane oficiale.

Arestarea unor membri 
ai P.C. din Spania. Surse ofi- 
ciale spaniole, citate de agenția 
France Presse, au anunțat arestarea 
a 15 membri ai Partidului Comunist 
din Spania. Printre deținuți se nu
mără un membru al Comisiei execu
tive a partidului și un membru al 
organizației din Madrid. Potrivit a- 

tențialului hidroenergetic al Dunării 
în sectorul româno-bulgar. Largi po
sibilități de dezvoltare a colaborării 
bilaterale există și pe tărîm tehnico- 
științific, învățămînt și cultură.

O puternică înrîurire asupra adîn- 
cirli continue a prieteniei româno- 
bulgare, pentru intensificarea cola
borării pe multiple planuri dintre 
țările noastre o are dezvoltarea rela
țiilor de solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și a interna
ționalismului proletar. A fost reafir
mată și cu prilejul actualei vizite în
semnătatea extinderii schimburilor 
de experiență, a întîlnirilor tovără
șești și consultărilor în probleme de 
interes comun. Factor hotărîtor pen
tru dezvoltarea prieteniei și colabo

Dezvoltarea prieteniei 
româno-bulgare

rării româno-bulgare. întărirea legă
turilor dintre cele două partide con
tribuie la cauza unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Atit noul tratat, cît și convorbiri
le dintre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale României și Bulga
riei au exprimat voința fermă a ce
lor două țări de a acționa pentru în
tărirea unității și coeziunii țărilor 
socialiste. După cum se știe, orienta
rea consecventă spre întărirea prie
teniei, colaborării și alianței cu toate 
statele socialiste constituie una din 
laturile fundamentale ale politicii 
externe ale partidului și statului nos
tru, isvorită din convingerea nestră
mutată că întărirea unității țărilor 
socialiste reprezintă un factor de im
portanță covîrșitoare pentru creșterea 
forței și influenței sistemului mon
dial socialist, pentru victoria cauzei 
păcii în lume.

Noul tratat de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre România 
și Bulgaria este menit să joace un 
rol pozitiv în eforturile pentru întă
rirea păcii și promovarea destinde
rii internaționale. El reflectă ho- 
tărirea ambelor țări de a acționa cu 
consecvență pentru dezvoltarea cola
borării cu toate statele, fără deosebire 
de sistem social-politic, în spiritul 
cerințelor coexistenței pașnice, pentru

ZILEI LUNARE
• ÎN CINCI ZILE TERESTRE APARATUL AUTOPROPULSAT 
A PARCURS PE SUPRAFAȚA LUNI1197 DE METRI • A FOST 
OBTINUT UN VOLUM MARE DE INFORMAȚII • AUTOMO

BILUL SELENAR VA STAȚIONA ÎN PERIOADA NOPȚII 
LUNARE

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Apa
ratul autopropulsat „Lunohod-1" și-a 
îndeplinit în întregime programul 
pentru perioada zilei lunare, anunță 
agenția TASS. Astfel se încheie cu 
succes prima etapă a experimentului 
cosmic care vizează crearea și folo
sirea unui sistem de transport sele
nar.

Aparatul autopropulsat a funcțio
nat cinci zile pe suprafața Lunii, par- 
curgînd 197 metri. Cu acest prilej, 
vehiculul a demonstrat o siguranță 
suficientă și o bună manevrabilitate.

în cursul celor zece contacte radio 
și televiziune stabilite cu „Lunohod- 
1“ s-a obținut un volum mare de in
formații.

celorași surse, ei sînt acuzați de par
ticipare la campania in favoarea eli
berării deținuților politici, declanșa
tă de cercuri muncitorești și studen
țești, și la o rețea clandestină, care 
milita împotriva reînnoirii acorduri
lor hispano-americane.

Președintele Republicii 
Arabe Unite, Anwar Sadat’ a 
promulgat un decret privind forma
rea Consiliului suprem al apărării 
civile. Acest organism, format din 16 
membri, va ti prezidat de Hussein 
El Chafei, vicepreședinte al R.A.U. 
și membru al Comitetului Executiv 
Suprem al Uniunii Socialiste Arabe. 
După cum anunță agenția M.E.N., 
Consiliul va elabora un plan gene
ral al apărării civile și va fixa res
ponsabilitățile ministerelor, instituții
lor și organizațiilor din R.A.U. în 
aplicarea lui.

Festivalul filmului docu
mentar și de scurt metraj 
pentru cinema și televiziune a fost 
inaugurat la Leipzig, sub deviza 
„Filmele lumii — pentru pacea lu
mii". Cineaști din 41 de țări pre
zintă circa 300 filme. Țara noastră 
este prezentă cu filmele documen
tare „Eroii nu mor niciodată", „Mai 
întâi copiii", „Pe cimpul alb" și fil
mul de desene animate „Pe-un pi
cior de plai".

respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și decide singur soarta, potrivit 
intereselor și voinței sale supreme. 
Preocupate de necesitatea asigurării 
securității patriei lor, eele două de
legații au înscris în tratat hotărârea 
ca, în cazul în care una din părți va 
fi supusă unui atac armat din par
tea unui stat sau unui grup de sta
te, cealaltă parte să-i acorde, neîntir- 
ziat, potrivit Cartel O.N.U., ajutor 
multilateral, Inclusiv militar, pentru 
respingerea atacului armat.

Trăind alături, într-o zonă geogra
fică ce a cunoscut in decursul isto
riei atitea furtuni și suferințe, popoa
rele noastre, angajate astăzi intr-un 
amplu efort constructiv, sînt vital in
teresate în instaurarea în această re
giune a unei atmosfere de încredere 
și bună vecinătate. Corespunzător cu 

această cerință, România și Bulgaria 
și-au reafirmat hotărîrea de a acțio
na cu consecvență pentru dezvolta
rea unor relații de colaborare cu toa
te țările balcanice, fără deosebire de 
orinduirea socială, de a depune în 
continuare eforturi pentru extinderea 
colaborării politice, economice, teh- 
nioe, științifice, culturale și a altor 
forme de colaborare reciproc avanta
joase între țările balcanice, pe baza 
respeotării principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului în treburi
le interne, integrității teritoriale, a 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele. Această hotă- 
rire și-a găsit expresie și în textul 
tratatului, care consemnează voința 
celor două țări de a sprijini activ și 
în viitor stabilirea unor relații de 
bună vecinătate, precum și dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii între țările 
din Peninsula Balcanică, în vederea 
asigurării păcii trainice în această 
regiune. Este convingerea fermă a 
poporului nostru că dezvoltarea în
crederii, a colaborării și cooperării 
între țările balcanice, transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii și des
tinderii, fără arme nucleare, slujesc 
intereselor fundamentale ale fiecărui 
popor care trăiește șîn această parte

La 24 noiembrie. în regiunea Mă
rii Ploilor — unde activează apara
tul — începe noaptea lunară, care va 
dura pînă la 8 decembrie. In acest 
interval, „Lunohod-1“ va staționa.

★

Sîmbătă, oamenii de știință se- 
lenologi au oomunicat Comisiei 
de stat că, potrivit datelor obți
nute pînă la data respectivă, stația a 
aselenizat lin pe fundul unui vechi 
crater și că în decursul primei săptă- 
mîni de activitate, Iunamobilul „Luno- 
hod-l“ a efectuat urcări și coborîri pe 
pantele interioare ale craterului, după 
care a ieșit pe o platformă relativ 
plană.

Un protocol de colabora
re tehnico-științifică ,ntre 
Uniunea Sovietică și Republica Arabă 
Siria a fost semnat simbătă la Da
masc. Documentul prevede, printre 
altele, efectuarea unor schimburi de 
delegații științifice și tehnice, precum 
și pregătirea cadrelor naționale sirie
ne cu sprijin din Uniunea Sovietică.

Convorbiri economice iu- 
goslavo-albaneze. La Bel- 
grad au început convorbirile dintre 
delegațiile economice ale Iugoslaviei 
și Albaniei, în vederea încheierii pro
tocolului privind schimbul reciproc 
de mărfuri pe anul 1971. Cu acest pri
lej, informează agenția Taniug, au 
fost examinate posibilitățile de extin
dere a schimburilor comerciale și a 
colaborării economice, în perspectiva 
imediată și pe termen lung.

Un ansamblu folcloric 
românesc, condus de Gheorghe 
Zamfir, se află în turneu în Elveția. 
Cu acest prilej, într-o emisiune a 
posturilor de radio elvețiene s-a fă
cut o largă prezentare a organizării 
și dezvoltării învățămîntului muzical 
în România. Ansamblul prezintă spec
tacole într-o serie de orașe elvețiene, 
precum și 23 de concerte-lecții în 
fața a peste 20 000 de elevi.

a Europei și au, în același timp, o 
importanță deosebită pentru Întări
rea păcii și securității pe întregul 
continent.

Noul tratat ca Și comunicatul 
comun reafirmă hotărîrea celor 
două țări de a milita cu consec
vență și în viitor pentru întărirea 
păcii și securității în Europa, pentru 
crearea unui sistem eficace de secu
ritate europeană. In acest sens, ele 
s-au pronunțat pentru convocarea în- 
tr-un viitor apropiat, fără condiții 
prealabile, a conferinței general-eu- 
ropene pentru securitate și cooperare.

Tabloul problematicii internaționale 
abordate în timpul convorbirilor are 
ca dominantă unitatea de vederi și 
intr-o serie de alte chestiuni esen
țiale ale lumii contemporane, cum 
ar fi : necesitatea rezolvării litigiilor 
pe cale pașnică, excluderea forței sau 
amenințării cu forța în relațiile dintre 
state, oprirea cursei înarmărilor, 
realizarea dezarmării generale și 
în primul rind a celei nu
cleare, sprijinirea luptei drepte a 
popoarelor din peninsula Indochi
na, soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, înfăptuirea universalității 
O.N.U., prin restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în acest 
organism internațional, promovarea 
cauzei păcii și cooperării între po
poare.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în țara vecină de 
la sud de Dunăre a fost urmărită cu 
viu interes de opinia publică din Ro
mânia, care salută cu deosebită sa
tisfacție rezultatele ei fructuoase, 
încă o dată s-a confirmat în mod eloc
vent importanta contactelor directe, 
a întîlnirilor sincere, prietenești din
tre conducătorii de partid și de stat 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare. Ca o reflectare 
a dorinței de a da noi dimensiuni 
acestor relații, așa cum s-a anuntat, 
delegația de partid și guvernamen
tală a României, în numele Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri a adresat tovară
șului Todor Jivkov invitația de a 
face o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, în fruntea unei dele
gații de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Bulgaria. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele ei rodnice, vizita în Bul
garia s-a transformat, după cum a 
subliniat conducătorii celor două 
țări, „într-o adevărată sărbătoare a 
prieteniei", constituind o contribuție 
remarcabilă la înflorirea colaborării 
trainice româno-bulgare, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului și păcii pe pămînt.

BUDAPESTA 22 — Corespondentul 
Agerpres. Alexandru Pintea, transmi
te : La Budapesta a sosit duminică 
dimineața delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care va participa la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

La sosirea in gara Nyugati, delega
ția a fost întâmpinată de Nemes

R, S. F. IUGOSLAVIA

Măsuri adoptate 
de Vecea Executivă 

Federală 
in domeniul economiei

BELGRAD 22. — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : Ve
cea Executivă Federală a R.S.F. 
Iugoslavia, întrunită sub președinția 
premierului Mitia Ribicici, a adoptat 
planul de măsuri menit să asigure 
traducerea în viață a programului de 
măsuri pentru eliminarea deficiențe
lor din economie.

In ansamblul lor, proiectele de legi 
dezbătute și măsurile adoptate au în 
vedere o îngrădire a importurilor ex
cesive, în scopul reechilibrării balan
ței comerciale, limitarea cheltuielilor 
bugetare ale federației și degrevarea 
economiei de o serie de obligații pe 
plan federal.

Președintele Veeei Executive Fe
derale, Mitia Ribicici, va prezenta Ia 
26 noiembrie Skupștinei Federale 
proiectele de legi și măsurile adop
tate de guvern.

Reacții negative in S. U. A. și Europa occidentală 
față de adoptarea proiectului de lege 

„protecționisf
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Adoptarea de către Camera Repre
zentanților a proiectului de lege pri
vind impunerea de restricții la impor
turile de textile, încălțăminte și alte 
produse a provocat în S.U.A. o anu
mită îngrijorare, determinată mai 
ales de urmările pe care o asemenea 
lege, dacă va fi adoptată și de Senat, 
le va avea asupra relațiilor comercia
le în ansamblu.

Reacția negativă stârnită de această 
măsură chiar in S.U.A. a făcut nece
sară o precizare din partea Adminis
trației. Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a dat asigu
rări ziariștilor că președintele Nixon 
nu sprijină stabilirea de cote de im
port la textile și încălțăminte și „nici

„O MARE
BRUXELLES — In oercurile oficiale 

vest-europene, adoptarea proiectului 
a fost întâmpinată cu rezerve și chiar 
„răceală". Observatorii politici a- 
preciază că această măsură con 
stituie începutul unui nou „război 
comercial" intre Statele Unite și Eu
ropa occidentală. Intr-o declarație 
făcută presei, Karl Schiller, minis
trul economiei al R. F. a Germaniei, 
a calificat acest proiect de lege drept 
,,o mare decepție" pentru comerțul 
internațional, cu consecințe grave 
pentru acesta. Pe o poziție similară 
s-au situat Canada și Japonia.

îngrijorat profund de perspectiva 
sumbră a exporturilor comunitare în 
S.U.A., Consiliul Ministerial al C.E.E., 
care se întrunește azi la Bruxelles, a 
înscris de urgență pe ordinea de zi șl 
această problemă.

RAVAGIILE CICLONULUI DIN PAKISTAN

Deși au trecut aproape două săpiâ.-.uni de Ia cicionul care a devastat li
toralul Pakistanului oriental, este imposibil de a stabili cu exactitate numă
rul victimelor omenești provocate de zguduitoarea catastrofă. Presa est-pakis- 
taneză consideră că numărul victimelor oscilează intre unu și două milioane 
de mor ți, in timp ce alte cercuri apreciază că au pierit 780 000 de oameni. 
In fotografie : un sat lovit de ciclon după ce apele au început să se retragă.

Dezso, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., Dimeny Imre, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Garay Robert, șef-adjunct 
al secției externe a C.C. al P.M.S.U., 
Martin Ferenc, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față, de asemenea, Du
mitru Turcuș, ambasadorul României 
la Budapesta, și membri ai ambasa
dei.

CHILE

Trecerea «nor 
companii sub controlul

SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager
pres). — Guvernul Republicii Chile a 
preluat sîmbătă controlul asupra a 
două mari companii finanțate de ca
pital american, aceasta reprezentând 
prima dintre acțiunile de acest fel 
anunțate de noul președinte Salvador 
Allende, instalat in urmă cu 18 zile. 
Cele două companii sint „Alimentos 
Purina de Chile", filiala firmei „Ral
ston — Purina Co“ și „Nibsa", patro
nată în proporție de 50 la sută de con
cernul american „Nibco South Ame
rican Industries".

Un comunicat al Ministerului Eco
nomiei al Republicii Chile a precizat 
că „neregularitățile din conducerea 
celor două companii" au determinat 
această intervenție, preluarea condu
cerii lor nesemnificînd deocamdată 
exproprierea sau naționalizarea aces
tora. „Guvernul popular a intervenit 
in preluarea operațiunilor uzinei 
Nibsa, se afirmă în comunicat, pentru 
a normaliza producția și a sprijini 
acest centru de muncă și de produc
ție pentru chilieni".

o altă măsură câne va duce la o po
litică protecționistă". El nu a preci
zat dacă președintele se va folosi de 
dreptul său de veto în cazul în care 
proiectul de rezoluție amintit va fi 
aprobat și în Senat.

Criticînd măsura luată de Camera 
Reprezentanților, ziarul „NEW YORK 
TIMES" scrie : Dacă noi refuzăm să 
importăm o serie de produse, ne pu
tem aștepta la o măsură similară din 
partea partenerilor noștri in ce pri
vește exporturile americane. în am
bele cazuri se ajunge la un „război 
comercial", care nu poate aduce ni
mănui un bine, ci doar amputări ale 
producției cu consecința creșterii arti
ficiale a prețurilor.

DECEPȚIE"
La Madrid, ministrul de externe al 

Spaniei, Gregorio Ix>pez Bravo, a de
clarat că S.U.A. trebuie să se aștepte 
la reacții „imediate și severe" dacă 
legea va fi adoptată și de Senat. El 
a relevat că guvernul va lua toate 
măsurile necesare pentru ca actuala 
balanță comercială dintre S.U.A. și 
Spania — în prezent excedentară cu 
500 milioane de dolari în favoarea Sta
telor Unite — să fie strict nivelată.

Pe de altă parte, la Bruxelles s-a a- 
nunțat că Ralf Dahrendorf, comisar 
pentru comerțul exterior al C.E.E., și 
Klichi Miyazawa, ministrul japonez 
al comerțului și industriei, au con
venit să conlucreze în vederea zădăr
nicirii „proiectului de lege protecțio- 
nist".
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