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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, Consiliul de Stat ai Repu
blicii Socialiste România decreteazâ:

Articol unic — Se convoacâ Marea Adunare Naționalâ, In a cincea sesiune a 
celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 17 decembrie 1970, ora 10 dimineața.
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Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STA T
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Miercuri, In cea de-a treia x! 
a vizitei oficiale pe care o între
prinde In Maroc, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a fost oaspetele pro
vinciei Kenitra și al orașului Ca
sablanca, centrul vieții econo
mice marocane și Important port 
oceanic al continentului african.

La ora 10,00, convoiul oficial 
părăsește palatul rezervat șefu
lui statului român, Indreptin- 
du-«e spre Casablanca. în aceeași 
atmosferă de entuziasm și sin
ceră simpatie, locuitorii capitalei 
marocane îl salută pe președin
tele Nicolae Ceaușescu, urîndu-1 
drum bun în călătoria pe care o 
întreprinde prin țară.

Șeful statului român este În
soțit de Ion Pățan, vicepreședin
te ăl Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul industriei miniere și 
geologiei, Vasile Mircea, amba
sadorul țării noastre în Maroc. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
este însoțit, de asemenea, de 
membrii Comitetului de onoare 
pus la dispoziția sa, în cursul vi
zitei, de regele Hassan al II-lea, 
din care fac parte Hadj Ahmed 
Balafrej, ministru, reprezentan
tul personal al suveranului ma
rocan, Youssef Bel Abbes Taarji, 
ministrul afacerilor externe, 
Mustapha Farres, secretar de stat 
al planului, Driss Bennouna, șeful 
protocolului regal șl al Cancela
riei, Hassan Karrat, ambasadorul 
Marocului în România, Mohamed 
Tadill, guvernator la Ministerul 
de Interne.

în programul vizitei figurează 
Importante obiective economice, 
care oglindesc eforturile și hăr
nicia poporului marocan, preocu
parea fa intensă pentru dezvol
tarea țării.

Străjuită de palmieri șl de pini, 
autostrada pe care o parcurge 
coloana oficială de mașini coboa
ră spre sud, de-a lungul țărmu
lui Oceanului Atlantic. Coloana 
trece podul înălțat peste uedul 
Youem și pătrunde pe teritoriul 
provinciei Kenitra. Locuitorii sa
telor Skhirat, Bouznlka și al altor

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

Obiectivele modernizării 

in construcția de mașini-unelte:

NICOLAE CEAUȘESCU, IN MAROC

CĂLDUROASĂ PRIMIRE DIN PARTEA 
POPULAȚIEI PROVINCIEI KENITRA 

SI ORAȘULUI CASABLANCA

bt timpul vizitei la întreprinderea Somoca Telefoto ; Agerpre»

localități salută trecerea oaspeți
lor români cu urale, cu emoțio
nante gesturi de prietenie. Sînt 
arborate drapelele României și 
Marocului, portretele celor doi 
șefi de stat sînt așezate alături 
pe fațadele clădirilor — ca un 
simbol al relațiilor trainice ce lea
gă cele două popoare, relații con
solidate acum prin convorbirile 
purtate între președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Has
san al II-lea.

în această atmosferă însufleți
tă ce ilustrează grăitor sentimen
tele de stimă și prietenie nutrite 
de poporul marocan față de țara 
noastră, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, oaspeții români ajung 
în orașul și portul industrial Mo- 
hammedia, unde le este rezervată 
aceeași călduroasă primire. Aici 
șeful statului român este salutat 
de guvernatorul prefecturii Ca
sablanca.

Călătoria continuă spre rafină
ria Samir (societate anonimă 
marocano-italiană), unde șeful 
statului român și persoanele ofi
ciale române și marocane care îl 
însoțesc fac primul popas. La in
trarea în rafinărie, președintele 
Nicolae Ceaușescu este întîmpinat 
de Mohammed Bargach, adminis
trator-deleg at al Companiei și 
de alți conducători ai rafinăriei.

în ținuta tuaregilor pustiuri'lor 
sahariene — uniformă de paradă 
a gărzii municipale — o compa
nie prezintă onorul șefului statu
lui român. La sfîrșitul acestei 
scurte ceremonii, gazdele își ex
primă gratitudinea pentru înalta 
onoare ce li s-a făcut,'urînd un 
călduros bun sosit președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în persoana 
căruia salută pe reprezentantul 
ilustru al unul popor și țări prie
tene. Șeful statului român este 
invitat apoi în sala Consiliului de 
administrație, unde directorul ge
neral al rafinăriei prezintă isto
ricul acestui important obiectiv al 
economiei marocane și perspecti
vele lui de dezvoltare. Prima pia
tră la temelia rafinăriei a fost 
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Cuvîntarea președintelui
Nicolae Ceausescu 

in Camera Reprezentanților
Domnule președinte,
Domnilor depuitați.
Este pentru mine și colaboratorii 

mei o deosebită plăcere de a fi în 
această seară oaspeții Camerei Re
prezentanților și de a putea, de la 
această înaltă tribună, să vă adre
sez dv., în-alți reprezentanți ai na
țiunii marocane, și poporului prie
ten marocan, un salut cordial din 
partea Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a 
întregului popor român și a mea 
personal.

Mulțumesc domnului președinte 
al Camerei Reprezentanților pen
tru salutul ce mi l-a adresat și 
pentru cuvintele rostite la adresa 
poporului român.

Deoarece am plăcerea de a par
ticipa la lucrările de început ale 
sesiunii dumneavoastră, doresc să 
vă urez mult succes în activitatea 
pe care urmează să o desfășurați.

Dați-ml voie să exprim încă o 
dată, cele mai sincere mulțumiri 
Maiestății Sale Hassan al II-lea și 
poporului marocan pentru primi
rea cu care am fost onorați. Con
sider că toate sentimentele de 
prietenie și stimă manifestate față 
de mine sînt adresate poporului 
meu, care, la rîndul său, nutrește 
aceleași sentimente față de poporul 
frate marocan.

Aceste manifestări reprezintă, 
totodată, dorința popoarelor român 
și marocan de a colabora și coope
ra în domeniile economic, tehnico- 
științific și cultural, de a se într-a- 
jutora reciproc în dezvoltarea lor 
economico-socială și de a trăi In 
pace și prietenie.

Doresc să declar și cu acest pri
lej că convorbirile pe care le-am 
avut în aceste zile cu Maiestatea 
Sa au dus la materializarea dorin
țelor ambelor popoare, au pus ba
ze trainice unei rodnice și multi
laterale colaborări și cooperări în 
avantajul celor două țări și vor 
contribui la întărirea prieteniei 
dintre națiunile noastre, dornice să 
se bucure din plin de binefacerile 
civilizației.

De asemenea, schimbul de pă
reri asupra unor probleme ale si
tuației internaționale a relevat do
rința României și Marocului de a-și 
aduce aportul la lichidarea focare
lor de război și încordare care pun 

în pericol pacea și de a acționa 
pentru triumful politicii de colabo
rare dintre popoare, fără deosebire 
de orînduire socială.

Domnule președinte,
Domnilor deputați,
Poporul român este angajat cu 

toate forțele sale într-o vastă 
operă de dezvoltare economico- 
socială a patriei sale, de făurire 
a unei orînduiri sociale noi — so
cialiste. Progresele înregistrate pe 
acest drum, într-o perioadă istori
că scurtă, sînt imense.

Succesele dobîndite de România 
tn făurirea unei industrii moderne 
în dezvoltarea agriculturii, în în
florirea științei și culturii, pre
cum și în ridicarea bunăstării ma
teriale și culturale a întregului 
popor, demonstrează în modul cei 
mai grăitor capacitatea creatoare 
a unui popor liber și independent, 
stăpîn pe destinul său și care își 
făurește viața corespunzător do
rinței și voinței sale.

Poporul român, care a suferit 
el însuși vreme îndelungată jugul 
dominației străine și asuprirea 
imperialistă, se pronunță cu toată 
hotărîrea împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, a politi
cii imperialiste de amestec în tre
burile interne ale altor state.

Cunoaștem că și poporul maro
can a trebuit să ducă o luptă în
delungată pentru cîștigarea inde
pendenței naționale; popoarele 
noastre au cucerit, în urma celui 
de-al doilea război mondial, ade
vărata independență. Poate toc
mai de aceea prietenia și colabo
rarea dintre popoarele noastre 
este așa de rodnică și trainică. 
Tocmai pentru că știm și unii și 
alții ce a însemnat jugul asupri
rii străine, sîntem hotărîți să 
luptăm pentru apărarea indepen
denței țărilor noastre. Vizita mea 
în Maroc, convorbirile cu Maies
tatea Sa Hassan al II-lea s-au 
desfășurat în spiritul principiilor 
independenței și suveranității ță
rilor noastre.

în epoca marilor cuceriri ale 
științei și tehnicii, a pătrunderii, 
omului în Cosmos, politica de asu
prire a altor popoare, războaiele 
dintre state apar ca un anacro
nism rușinos, întunecă civilizația 
umană. Este timpul ca popoarele 
să-și unească eforturile pentru a 
pune capăt colonialismului și neo
colonialismului, politicii imperia
liste de forță ți dictat în viața in
ternațională.

Trebuie să facem totul pentru 
triumful dreptului internațional 
tn relațiile dintre state, pentru 
dezvoltarea colaborării dintre na
țiuni pe baza principiilor deplinei 
egalități în drepturi, a respectu
lui independenței ți suveranității 
naționale, a neamestecului în tre
burile interne ți avantajului re
ciproc, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a hotărî singur 
calea dezvoltării sale economico- 
sociale. Simpatia și solidaritatea 
poporului român se îndreaptă către 
toate popoarele care luptă pentru 
cucerirea șl apărarea independen
tei lor naționale.

Nutrim sentimente de sinceră 
prietenie față de popoarele arabe. 
Doresc și de la această înaltă tri
bună să reafirm poziția României 
față de conflictul din Orientul A- 
oropiat. Apreciem că rezoluția 
Consiliului de Securitate din 1967, 
precum și recenta rezoluție a Or
ganizației Națiunilor Unite, consti
tuie o bază pentru soluționarea pe 
cale politică a conflictului și în
tărirea păcii tn Orientul Apropiat. 

<

în acest sens, considerăm că este 
necesar ca israelul să-și retragă 
trupele din teritoriile arabe ocu
pate, că trebuie să se ajungă la 
reglementări politice care să asi
gure suveranitatea națională și in
tegritatea teritorială a tuturor sta
telor din această zonă, atît a țări
lor arabe, cît și a Israelului. în 
același timp, o soluție care să ga
ranteze o pace trainică trebuie să 
aibă în vedere și rezolvarea situa
ției populației palestinene, în con
formitate cu interesele ei națio
nale, cu dreptul său la autodeter
minare inclusiv de constituire a 
unui stat național independent.

în situația de astăzi, considerăm 
că este necesar să se reia cît mai 
grabnic discuțiile prin intermediul 
ambasadorului Jarring.

Onorată adunare,
Ca țară europeană, România 

militează consecvent pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
cu toate statele continentului, 
pentru normalizarea relațiilor din
tre ele și înfăpțuirea securității 
europene. în acest context, noi a- 
preciem că ținerea unei conferințe 
general-europene, cu participarea 
tuturor statelor interesate, este de 
mare însemnătate nu numai pentru 
Europa, ci pentru toate continen
tele planetei noastre.

în activitatea internațională, noi 
pornim de la faptul că pacea este 
Indivizibilă, că rezolvarea proble
melor internaționale, în concor
danță cu interesele tuturor state
lor, nu se poate obține decît cu 
participarea activă a tuturor po
poarelor, indiferent de mărimea 
sau forța lor economică și militară.

Avem deplina convingere că stă 
în puterea unită a popoarelor de a 
face să triumfe rațiunea și de a 
realiza pe planeta noastră o lume 
a colaborării între națiuni egale, o 
lume a păcii și dreptății. Poporul 
român va face tot ce depinde de el 
pentru a contribui la triumful a- 
acestei cauze drepte.

Domnule președinte,
în aceste zile, am avut prilejul 

fericit de a cunoaște unele aspecte 
din munca și viața poporului țării 
dv. Am vizitat astăzi două între
prinderi și marele port al dumnea
voastră, Casablanca, cel mai mare 
port din Africa, și doresc să vă 
mărturisesc sincer că am fost plă
cut impresionat de rezultatele pe 
care le aveți pe calea dezvoltării 
unei industrii moderne. O știm din 
propria noastră experiență — ca
lea industrializării este lungă, dar 
este singura cale pentru progres, 
bunăstare și independență. Ducem 
cu noi cele mai frumoase sen
timente despre talentul și hăr
nicia poporului marocan. Ne 
bucură în mod sincer succesele 
realizate în dezvoltarea economico- 
socială a Marocului și perspective
le mari pentru viitor.

Am deplina convingere că vizita 
pe care am făcut-o în țara dv., 
convorbirile cu Maiestatea Sa 
Hassan al II-lea deschid o nouă e- 
tapă în relațiile dintre popoarele 
și țările noastre.

Doresc, în încheiere, să adresez 
poporului prieten marocan cele 
mai calde urări de bunăstare, pros
peritate și pace.

Fie ca prietenia șl colaborarea 
dintre popoarele noastre să înflo
rească necontenit 1

Trăiască pacea între popoare I
Trăiască Marocul I
(Cuvîntarea a fost subliniată, în 

repetate rîndurl, cu vii și puter
nice aplauze).

Prin profunzimea și caracterul 
realist al analizei, prin bogăția și 
utilitatea practică a indicațiilor pe 
care le cuprinde, expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului din 25 no
iembrie a.c. este un document de 
excepțională însemnătate. In mod 
deosebit, au reținut atenția indica
țiile referitoare la îmbunătățirile ce 
trebuie aduse prevederilor din viito
rul plan cincinal în unele ramuri și 
domenii, pentru ca planul să răspun
dă și mai bine cerințelor progresului 
economiei naționale. In mod concret, 
referindu-se la subramura mașinilor- 
unelte din industria construcțiilor de 
mașini, secretarul general al parti
dului a subliniat că „ținînd seama de 
necesitățile economiei noastre, pre
cum și de faptul că aceste produse 
sini cerute pe piața externă, avind 
asigurată o desfacere sigură, se im
pune să reanalizăm prevederile ac
tuale și să amplificăm programul de 
dezvoltare a acestei subramuri".

Indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a se reanaliza pre
vederile actuale și de a se am
plifica programul de dezvoltare 
a acestei subramuri de bază a 
construcțiilor de mașini se în
scrie în acțiunile consecvente ale 
conducerii de partid și de stat pen
tru orientarea industriei în mod prio
ritar asupra obiectivelor care cores
pund cel mai bine cerințelor econo
miei noastre. Este limpede că tre
buie să punem in valoare toate mij
loacele care ne stau la dispoziție 
pentru a asigura producției de ma
șini-unelte un ritm sensibil mai înalt 
decît ritmul mediu al ramurii. Dacă 
ținem seama că acest efort trebuie 
făcut tntr-un domeniu în care exi
gențele cu privire la performanțe și 
precizie tehnologică sint din cele 
mai înalte, ne dăm seama mai bine 
de excepționala complexitate și în
semnătate a acestei sarcini.

Progresele industriei românești de 
mașini-unelte se fac remarcate atît 
prin nomenclatura mașinilor oferite, 
cît și prin nivelul tehnic al acestora. 
Fabricăm azi în țară o gamă care 
acoperă majoritatea tipurilor de ma
șini-unelte uzuale, în toată paleta de 
dimensiuni curente, destinate tutu
ror tehnicilor obișnuite de prelucrare. 
Producția acestora se desfășoară în 
fabrici bine echipate, care au bene
ficiat, fără excepție, de importante 
investiții în cursul cincinalului care 
se încheie. O bună parte a producției 
se desface pe piața externă.

Faptul că în cincinalul următor 
continuă evoluția extrem de dina
mică a acestui sector se justifică prin

Cu privire la încheierea Tratatului 
dintre Republica Populară Polona 
și Republica Federală a Germaniei
Ministerul Afacerilor Externe al 

Republicii Socialiste România este 
împuternicit să declare următoarele :

Guvernul român salută încheierea 
Tratatului dintre Republica Popu
lară Polonă și Republica Federală a 
Germaniei asupra bazelor normaliză
rii relațiilor lor reciproce. Acest tra
tat, ca și tratatul încheiat în august 
a.c. între U.R.S.S. și R. F. a Germa
niei, reprezintă verigi importante ale 
proceselor pozitive ce se manifestă 
tot mai intens în ultimii ani în di
recția destinderii, securității și cola
borării pe continentul european. Tra
tatul polono—vest-german pornește 
de la realitățile statornicite în Eu
ropa în ultimele decenii, recunoaște 
granița de stat apuseană a Republi
cii Populare Polone pe Odra și Nysa, 
ceea ce are o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea relațiilor între 
cele două state și, totodată, pentru 
îmbunătățirea situației de pe conti
nent, pentru lichidarea unora dintre 
urmările celui de-al doilea război 
mondial.

Republica Socialistă România a ac
ționat și acționează consecvent pen
tru statornicirea unor raporturi noi 
și dezvoltarea colaborării între sta
tele europene, în vederea menținerii 
păcii și înfăptuirii securității în 
Europa. In acest spirit, România a 
stabilit în februarie 1967 relații diplo
matice cu Republica Federală a Ger
maniei, ceea ce a contribuit la cursul 
favorabil luat de evoluția politică din 
Europa, la promovarea coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri so
ciale diferite. Acordul Republicii 
Populare Polone și Republicii Fede
rale a Germaniei ca imediat după 
intrarea în vigoare a tratatului să 
stabilească relații diplomatice între 
ele, așa cum menționează comunica
tul polono—vest-german dat cu pri

creșterea accentuată a cereri! de ma
șini-unelte, atît pentru dotarea în
treprinderilor din țară, cît și la ex
port. în ultimii ani, amploarea cere
rii a depășit prevederile, astfel îneît 
termenele de livrare a mașinilor- 
unelte pe piața mondială sînt în 
continuă creștere, o evoluție simi
lară manifestindu-se și în ceea ce 
privește crețurile. Această conjunc
tură favorabilă trebuie pusă în legă
tură, pe de o parte, cu investițiile 
mari alocate construcțiilor de mașini 
în toate țările dezvoltate sau în cure 
de dezvoltare, iar pe de altă parte — 
cu viteza sporită a progresului teh
nic, care determină înnoirea la in
tervale mai scurte a mijloacelor de 
producție.

Trebuie să avem în vedere că ce
rerea de mașini-unelte pe piața in
ternă și externă este deosebit de 
sensibilă Ia progresul tehnologic. Cu 
alte cuvinte, este de aștepat ca ce
rerea să se mențină fermă în spe
cial pentru acele tipuri de mașini- 
unelte care — prin performanțele 
lor — vor ține pasul cu exigențele 
extrem de dinamice ale industriei de 
prelucrare a metalelor. Este firesc, 
deci, ca orice prevedere de dezvol
tare cantitativă să fie susținută prin- 
tr-un program corespunzător de mo
dernizare și diversificare a mașinilor.

Una dintre tendințele cele mai ca
racteristice ale cererii de mașini- 
unelte, tendință care se va accentua 
cu siguranță în viitor, constă în fap
tul că — pe lingă mașinile așa-zia 
„universale" sau „de Catatog" — 
se cer din ce în ce mai mult mașini 
„specializate", mașini anume pro
iectate pentru a rezolva în condiții 
optime prelucrarea unei anumit» 
piese sau a unei grupe de piese si
milare. Ca atare. indiferent că • 
vorba de mașini derivate din mașini 
universale sau de mașini „agregat" 
(realizate prin combinarea unor ele
mente tipizate), industria noastră 
de mașini-unelte trebuie să ofere be
neficiarilor nu „o mașină", ci „o so
luție" pentru fiecare problemă p» 
care aceștia o au de rezolvat.
t Uzinele noastre producătoare de 

mașini-unelte nu sînt încă întru totul 
pregătite pentru a face față unor ast
fel de cereri. Există, după părerea 
mea, un atașament prea mare față 
de producția de serie, deși producția 
de mașini specializate este net avan-

Ing. Ion CRIȘAN
director general In Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini
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lejul semnării tratatului, corespund» 
intereselor celor două țări, ale cauzei 
înțelegerii și destinderii internațio
nale.

Guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia consideră că o problemă 
centrală a normalizării situației în 
Europa o constituie recunoașterea de 
către toate statele — inclusiv de cătr» 
R. F. a Germaniei — a Republicii 
Democrate Germane, stabilirea de re
lații diplomatice, pe baza dreptului 
internațional, cu acest stat suveran șl 
independent, care duce o politică de 
pace și colaborare internațională. Ro
mânia se pronunță pentru normaliza
rea relațiilor cu ambele state germa
ne, pentru primirea acestora in 
O.N.U. și în alte organizații interna
ționale, pentru participarea lor la so
luționarea tuturor problemelor car» 
frămînt.ă atît continentul nostru, cît 
și întreaga lume.

Evoluția pozitivă a relațiilor ln- 
tereuropene evidențiază însemnătatea 
și oportunitatea încheierii unor înțe
legeri politice bilaterale, in scopul 
eliminării definitive a oricăror mani
festări de folosire a forței sau de a- 
menințare cu forța, al reglementării 
problemelor existente exclusiv prin 
mijloace pașnice, al dezvoltării largi 
a cooperării internaționale. In inte
resul păcii generale și al propășirii 
fiecărui popor.

Guvernul român își va aduce șl în 
viitor contribuția la dezvoltarea rela
țiilor dintre state pe baza respectării 
neabătute a principiilor suveranității 
și independenței naționale, integrită
ții teritoriale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în drepturi șl 
avantajului reciproc, va continua să 
acționeze pentru instaurarea unul 
climat de pace, securitate și increder 
re în Europa și în întreaga lum».
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In sprijinul extinderii 
lucrărilor de combatere

DIVERS
Cu toate
pînzele sus

în portul Constanța s-a În
tors din cursă cargoul „Galați“. 
Este prima navă construită în 
țară, pe șantierele din orașul al 
cărui nume îl poartă, a flotei 
noastre maritime comerciale. 
O dată cu aceasta, în jurnalul de 
bord al navei, au fost consemna
te două evenimente deosebite 
din bogata ei „biografie" : îm
plinirea a zece ani de navigație 
și efectuarea a o sută de călă
torii pe mările și oceanele lumii. 
De la lansare și pînă acum, car
goul „Galați" a străbătut 350 000 
mile marine, transportind mai 
mult de 300 000 tone de mărfuri 
în 50 de porturi din Europa, 
Africa, Asia și America Latină. 
Un bilanț încununat de felici
tări, atit pentru marinari, cit și 
pentru constructorii care de a- 
tunci se străduiesc să îmbogă
țească neîncetat familia navelor 
maritime produse in țară.

Un capitol important în ansamblul 
măsurilor cuprinse în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la îmbunătățirea organizării, pla
nificării și conducerii agriculturii se 
referă la necesitatea reorganizării în
treprinderilor de mecanizare a agri
culturii. Aplicarea măsurilor preco
nizate va asigura condiții corespun
zătoare pentru mecanizarea totală a 
muncilor agricole, pentru executarea 
lor la timp și de bună calitate, con
diții hotărîtoare pentru sporirea pro
ducției agricole. Esențial este ca 
reorganizarea întreprinderilor de me
canizare să corespundă condițiilor 
concrete din zona în care își desfă
șoară activitatea, să se realizeze fără 
cheltuieli suplimentare și, în același 
timp, nu numai să nu stînjenească 
pregătirile care se fac in vederea des
fășurării lucrărilor agricole, ci să a- 
sigure efectuarea unor reparații de 
cea mai bună calitate. Ancheta noas
tră, întreprinsă în județele Vrancea, 
Ialomița și Alba, a urmărit tocmai 
modul cum se desfășoară acțiunea de 

a 
măsurile

pînd cu anul viitor acestea vor func
ționa cu 133 secții de mecanizare. 
Există deci cite o întreprindere pen
tru fiecare din cele 24 consilii in- 
tercooperatiste.

La crearea noilor întreprinderi de 
mecanizare s-a avut în vedere și spe
cificul producției din cooperativele 
agricole pe care urmează să le ser
vească. în județul Vrancea, de exem
plu, întreprinderile de mecanizare 
Panciu, Odobești, Sihlea vor fi spe
cializate în lucrări de viticultură ; 
cea de la Suraia — în legumicultura, 
iar cele de la Ciorăști, Mărtinești, 
Nănești — în cultura cerealelor. Și 
în județul Alba, județ în care con
figurația terenului este foarte dife
rită de la un loc la altul, a trebuit 
să se studieze foarte aprofundat am
plasamentul viitoarelor întreprinderi 
de mecanizare. Tov. ing. Nicolae 
Albu, directorul direcției agricole 
județene, ne-a expus citeva din con
siderentele care au stat la baza reor
ganizării I.M.A. „Criteriile pe care 
le-am avut în vedere sînt cele ale

ca sediu pentru I.M.A. o clădire dis
ponibilă. în celelalte localități nu
cleul activității întreprinderilor 11 va 
constitui, în principal, vechile secții de 
mecanizare. Este bine că s-a procedat 
in acest fel deoarece cheltuielile le
gate de amplasarea noilor unități vor 
fi mai economicoase.

Una din sarcinile importante care 
revine Întreprinderilor de mecaniza
re, subliniată pregnant și in expune
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
referă la creșterea gradului de meca
nizare a lucrărilor agricole. Aceasta 
depinde, în principal, de dotarea uni
tăților cu acele tractoare și utilaje 
care să corespundă specificului pro
ducției din fiecare unitate în parte. 
Problema poate fi rezolvată prin re
distribuirea judicioasă a utilajelor 
existente. Acum, cînd s-a trecut prac
tic la operația de repartizare a mași
nilor s-a putut vedea cîte deficiențe 
există în această privință. în județul 
Vrancea, de exemplu, la întreprinde
rile de mecanizare există 115 trac
toare viticole, dar acestea au numai

Capcanele 
neglijenței

Nu de mult, edilii orașului 
Reșița au săpat imprejurul sta
dionului 
manului 
metri și 
voia să 
centură" 
spectatorilor rău platnici. Nu 
știm in ce măsură șanțul respec
tiv își îndeplinește sau nu func
ția menționată. Cert este că, 
nefiind prevăzut cu o balustradă 
de protecție, el a devenit o pe
riculoasă capcană pentru trecă
torii neavizați de această... ini
țiativă edilitară. tntr-una din 
nopțile trecute, aflindu-se prin 
apropierea stadionului și neob- 
servînd șanțul, S. Fărcășescu, in 
virstă de 59 de ani, a căzut in 
el și a decedat. Acum citeva 
săptămini, un tinăr a căzut de 
la o înălțime de 10 metri de pe 
un pod peste linia ferată și s-a 
accidentat grav. Cauza ? Podul 
nu avea nici el balustrade de 
protecție !

Probabil, cei răspunzători de 
aceste situații nedorite și-au 
luat măsuri să evite capcanele 
propriei neglijențe. Nu vor pu
tea evita insă răspunderea față 
de existența lor. Și răspunderea, 
cum se vede, nu va fi mică.

din cartierul Valea Do- 
un șanț adine de trei 
lat de doi metri, care 
insemne, chipurile, „o 
de siguranță împotriva

Recepționezi 
nereceptivi

Control la baza de recepție 
din comuna Valea lui Mihai 
(Bihor). Scopul : cum sint depo
zitate cerealele ajunse aici de 
pe ogoare ? Constatările : peste 
1 100 tone de porumb știuleți zac 
sub cerul liber și au început să 
putrezească ; iar operațiile de 
batere și uscare a boabelor se 
desfășoară atit de greoi incit 
întreaga cantitate se află in pe
ricolul de a nu mai putea fi re
cuperată. Deși a trecut de nenu
mărate ori pe aici, conducerea 
întreprinderii de valorificare a 
cerealelor Bihor se pare că nu> 
s-a arătat nici ea prea îngrijo
rată de această situație intole
rabilă. Așa stînd lucrurile, este 
cazul ca organele in drept să in
tre pe recepție pentru a lua mă
surile ce se impun.

reorganizare 
I.M.A., 
care au fost lua
te în 
creșterii gradului 
de mecanizare a 
lucrărilor agrico
le.

Ce hotărîri con
crete au luat or
ganele județene 
de partid și de 
stat in ce priveș
te crearea noilor 
I.M.A- și secții de 
mecanizare, ce 
criterii au stat la 
baza amplasării și 
dotării lor 7 S-a 
putut face consta
tarea că, sub în
drumarea directă 
a comitetelor ju
dețene de partid, s-a trecut efectiv la 
reorganizarea activității' I.M.A.. a- 
ceastă acțiune fiind destul de avan
sată. S-a avut in vedere crearea unui 
număr mai mare de întreprinderi de 
mecanizare, în așa fel ca fiecare să 
deservească cîteva cooperative ală
turate. De asemenea, s-a urmărit ca 
noile întreprinderi să corespundă, din 
punct de vedere al dotării, profilului 
producției din cooperativele pe 
le au în raza lor de activitate.

S-ar părea că lntr-o zonă de 
cum este Bărăganul, dată fiind 
formitatea terenului, crearea noilor 
unități și amplasarea lor pe teritoriu 
n-ar constitui o problemă prea com
plicată. în județul Ialomița, de exem
plu, a fost nevoie de studii și analize 
temeinice, s-au confruntat păreri. 
Sînt interesante cîteva observații care 
decurg din studiile făcute. Pînă acum, 
dotarea medie a unei întreprinderi 
de mecanizare era de 206 tractoare, 
iar suprafața afectată era de peste 
21 000 ha. Analizîndu-se repartizarea 
suprafețelor și a forței mecanice pe 
întreprinderi s-au constatat anumite 
disproporții : 5 I.M.A. deservesc fie
care o suprafață de peste 26 000 ha. 
avînd în dotare cîte 260 tractoare 
fizice fiecare ; celelalte 10 unități 
deserveau cooperative cu o suprafa- - 
ță totală de 14 000-18 000 ha. I.M.A 
Andrășești, de pildă, care avea ‘ 281) 
tractoare și 110 combine, a executat 
lucrări pe o suprafață de 27 468 ha 
tn raza a 9 cooperative agricole. Fi
rește că. în această situație, distan
țele mari între secții și întreprindere 
îngreunau mult deplasările si apro
vizionarea cu carburanți, piese de 
schimb, materiale, duceau la irosirea 
timpului mecanizatorilor. Pornind de 
la aceste constatări și de la necesita
tea utilizării coordonate șl unitare a 
mijloacelor mecanice, biroul comite
tului județean de partid, acționînd în 
spiritul ideilor cuprinse în expunere, 
privind apropierea întreprinderilor și 
a secțiilor de mecanizare de activi
tatea cooperativelor agricole, a apre
ciat că pentru județul Ialomița este 
necesară înființarea a încă 9 I.M.A., 
în afară de cele 15 existente. înce-

vederea

Cum decurge reorganizarea
întreprinderilor de mecanizare

care

șes 
uni

55 pluguri. 55 cultivatoare. 73 grape 
cu discuri și 87 mașini fitosanitare. 
Aceasta a făcut ca, in anumite perioa
de, unele tractoare să nu poată fi 
folosite. De asemenea, există 44 trac
toare legumicole care sînt dotate doar 
cu 13 modelatoare, 9 cultivatoare, 8 
freze, 3 mașini de plantat și 17 dis
locatoare. Cu o asemenea dotare este 
și explicabil de ce gradul de mecani
zare în legumicultura este extrem de 
redus. Trimiterea în unități a trac
toarelor fără setul corespunzător de 
mașini reprezintă de fapt o inves
tiție nepusă în funcție la termen sau 
care nu funcționează la capacitatea 
proiectată. Iată de ce se cere ca, în 
viitor, dotarea cu tractoare, mașini a- 
gricole și alte utilaje să se facă pe 
baza propunerilor pornite de la șefii 
sectoarelor mecanice care cunosc cel 
mai bine nevoile unităților. Perspecti
va legării mai strinse a întreprinderi
lor de mecanizare de cooperativele a- 
gricole izvorăște din necesitatea aces
tora din urmă de a mecaniza o gamă 
largă de procese de producție în ve
derea creșterii productivității muncii 
și a sporirii eficienței economice.

Peste tot, problema creșterii gradu
lui de mecanizare a lucrărilor se ri
dică cu foarte mare acuitate. în ju-

■ s a d ■ ■
încă un

insis-
argument

Claxonul salvării cerea 
tent prioritate pe străzile brăi- 
lene. tn citeva minute, bolnavul
Gheorghe Coman, accidentat 
grav, era internat la serviciul 
de terapie intensivă al spitalu
lui nr. 3 din localitate. După 
circa o oră, a survenit moartea 
clinică. Salvarea pacientului de
pindea doar de un fir de ață. 
După îndelungi eforturi, medi
cul specialist in anestezie-re- 
animare Dumitru Nedelcu, me
dicul primar chirurg Ștefan Ve
seli și medicul de gardă Dorina 
Grigore au reușit să-l readucă 
la viață. încă un argument al 
nobleței acestei profesii. Acum, 
bolnavul — supus intre timp la 
două intervenții chirurgicale — 
este in afara oricărui pericol.

Pentru asemenea medici nici
odată cuvintele de mulțumire și 
laudă nu sint de prisos. Le a- 
dresăm cu plăcere.

Pe alese
Pînă mai zilele trecute, tn 

restaurantul din Șimleul Silva- 
niei (Sălaj) existau două con
dici de sugestii și reclamații. 
Una rezervată pentru clienții 
care își exprimau dorința de a 
scrie „de bine" ; alta — pentru 
cei care, pe bună dreptate, ne
mulțumiți de calitatea servicii
lor prestate, voiau să consemne
ze deficiențele observate in uni
tate. Responsabilul restaurantu
lui, Vasile Gheiți, era astfel tot
deauna bucuros să servească pe 
oricine cu... sortimentul prefe
rat 1 De cîtva timp însă, una 
din cele două condici paralele a 
dispărut. A rămas doar cea în
cărcată cu laude, care este pur
tată și acum, cu deosebită grijă, 
de la local pînă la birourile șefi
lor de la sediul cooperativei de 
consum. Din cite se spune însă, 
nici condica în care se scria „de 
rău" n-ar fi dispărut definitiv, 
intrucît ar urma ca, la momen
tul oportun, să fie repusă în cir
culație. Poate că forurile de re
sort interesate vor reuși să o 
găsească mai repede. Noi le do
rim succes și s-auzim ...de bine !

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

eficienței economice. Creșterea nu
mărului întreprinderilor — triplarea 
lor de fapt și implicit restrîngerea 
razei lor de activitate — pune proble
ma stabilirii unor 'relații operative 
cu unitățile deservite. Pentru aceasta 
am ales ca sedii ale întreprinderilor 
localități cu o poziție centrală, dar 
care să ofere o oarecare bază mate
rială, existența unor căi rutiere de 
legătură cu unitățile deservite".

A doua problemă, de mare însem
nătate, care a fost avută în vedere, se 
referă la măsurile luate de organele 
județene de partid și de stat ca ac
tivitatea de reorganizare să nu se 
facă cu cheltuieli inutile. Noile sec
ții au fost amplasate, in general, a- 
colo unde există posibilități de ame
najare a atelierelor și a altor folosin
țe. In județul Vrancea, în toate lo
calitățile unde se înființează noile în
treprinderi există clădiri disponibile 
care, prin simple amenajări, pot fi 
transformate în ateliere care să fie 
dotate prin redistribuire cu mini
mum de utilaje, ca un strung, mașini 
de polizat și găurit, sudură electrică 
și autogenă necesare efectuării repa
rațiilor mărunte. Reparațiile capitale 
și curente la tractoare urmează să fie 
făcute însă la vechile întreprinderi, pe 
bază de comandă, sub directa supra- dețul Alba; s-a luat măsura ea trac- 
veghere a conducerilor noilor unități. 
De asemenea. în județul Ialomița s-a 
hotărît ca, pînă la stabilirea amplasa
mentelor definitive și construirea 
noilor sedii, unitățile nou înființate 
să funcționeze in construcțiile exis
tente, la sediile unor secții de mecani
zare, folosindu-se și spațiile aparți- 
nînd cooperativelor agricole. Noile 
sedii vor fi construite pe măsura a- 
sigurării fondurilor necesare în 1971 
și 1972. Și în județul Alba una din 
problemele de bază ale reorganizării 
întreprinderilor de mecanizare o 
constituie asigurarea unor condiții 
materiale propice unei activități co
respunzătoare. Din cele 13 I.M.A. care 
vor lua ființă 4 au asigurate cons
trucțiile necesare. La Petrești există 
o bază materială satisfăcătoare pen
tru activitatea întreprinderii de me
canizare, creată prin mutarea I.A.S. 
Petrești. iar la Drașov va fi folosită

toarele pomicole și legumicole să nu 
mai fie dispersate in toate unitățile, 
indiferent di gradul folosirii' lor, ci 
grupate in cele din zonele cu pomi
cultură sau viticultură dezvoltate. Tot 
in scopul creșterii indicilor de meca
nizare. planul de dotare al unităților 
pe 1971 prevede înlocuirea tractoare
lor uzate fizic și moral, (cu condiții 
de casare îndeplinite) și care repre
zintă acum 40 la sută din dotarea sec
țiilor. Se vor înzestra unele întreprin
deri cu tractoare pentru terenurile în 
pantă, tractoare cu putere mai mare, 
combine C 12. Întrucît în județul 
Alba există peste 62 000 hectare fi
nețe vor fi procurate mașini pentru 
recoltat și strîns furaje. Pîrghia unei 
activități eficiente in întreprinderile 
de mecanizare a agriculturii, o con
stituie folosirea intensivă a mijloace
lor mecanice, a forței tracțiunii, a 
personalului tn tot cursul anului. Ast-

fel, in afara perioadei martie-noiem- 
brie, ci nd forța de tracțiune este o- 
cupată cu lucrările agricole, urmează 
să fie folosită Ia lucrări de drumuri, 
construcții, deszăpezire etc. Pe viitor 
va crește ponderea folosirii forței de 
tracțiune și în sezonul toamnă-iarnă 
— în sprijinul cooperativelor pentru 
diverse lucrări : transportul gunoiului, 
realizarea investițiilor agrozootehni
ce, îndiguiri și îmbunătățiri funciare, 
întrajutorări cu I.A.S.-urile și altele. 
Toate aceste măsuri vor asigura un 
caracter continuu, permanent activi
tății Întreprinderilor de mecanizare. 
„Creșterea gradului de mecanizare ne 
preocupă în mod deoseUlt — ne rela
tează ing. Ene Dumitru, directorul 
I.M.A. Andrășești, județul Ialomița. 
Consider că datorită noii organizări, 
unitățile I.M.A., prin extinderea ga
mei de lucrări, vor putea contribui 
la mecanizarea unor activități. Ca 
un element nou, vom introduce meca
nizarea In zootehnie, la pregătirea 
furajelor. La cooperativa agricolă Re- 
viga, de pildă, vom pune în stare de 

funcțiune o moa
ră cu ciocănele și 
două tocători me
canice pentru bu
cătăria de furaje. 
Tot aici vom in
troduce apa în 
două grajduri 
prevăzute cu adă
pători automate. 
Am și constituit 
o echipă speciali
zată pentru me
canizarea lucrări
lor în zootehnie. 
De asemenea, la 
cooperativa din 
Crunți vom exe
cuta unele lucrări 
la sistemul local 
de irigații, prin
tre care înlocui
rea motoarelor 

termice cu electro-pompe". Sînt pași 
însemnați care se fac in direcția 
creșterii gradului de mecanizare a 
lucrărilor agricole ceea ce este atit 
în avantajul cooperativelor agricole, 
care vor putea spori producția și 
productivitatea muncii, cît și al în
treprinderilor de mecanizare, care 
vor desfășura o activitate economică 
mai eficientă.

Măsurile care se Întreprind în ve
derea reorganizării I.M.A. nu numai 
că nu trebuie să stingherească, ci 
dimpotrivă să favorizeze efectuarea 
lucrărilor agricole de sezon, să per
mită efectuarea tn cele mai bune 
condiții a reparațiilor. In ultimele 10 
zile, mecanizatorii din județul Vran
cea și-au concentrat forțele la exe
cutarea ogoarelor. Au mai rămas su
prafețe mici de teren care vor fi a- 
rate in următoarele 2—3 zile. în 
unele cooperative agricole, printre 
care Suraia, Rimniceni, Vulturu, Nă
nești și altele, mecanizatorii lucrea
ză in prezent cu polidiscurile pe 
anumite sole pentru mărunțirea bolo
vanilor. astfel ca în primăvară tere
nul să poată fi pregătit în bune con
diții. La Gologanu, Măicănești, Hîn- 
gulești mecanizatorii au executat pe 
tarlalele de grîu rigole pentru eva- 
c-uarea eventualelor excese de umidi
tate ce ar putea proveni în primăvară 
din topire? zăpezilor și ploilor. In 
alte locuri continuă de zor reparațiile.

Legarea directă a întreprinderilor 
de mecanizare de cooperativele agri
cole, diversificarea tipurilor de trac
toare și îmbunătățirea sistemei de 
mașini agricole, cointeresarea mate
rială a mecanizatorilor în realizarea 
la timp și de bună calitate a tuturor 
lucrărilor, alături de celelalte măsuri 
preconizate de conducerea de partid, 
vor asigura sporirea substanțială a 
producției agricole, dezvoltarea și în
florirea agriculturii socialiste.

Anchetă realizată de
Ion NISTOR
Lucian CIUBOTARU
Ștefan DINICA 
corespondenți ai „Scînteii*
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DIVERSIFICARE - PRECIZIE - RANDAMENT
(Urinare din pag. I)

tajoasă din punct de vedere al pre
țurilor de vinzare. La aceasta con
tribuie in mare măsură fabricația 
insuficientă de accesorii, cum ar fi 
diverse tipuri de btoșe, sisteme elec
trice de acționare cu turație varia
bilă, dispozitive hidraulice de copie
re, instalații de. alimentare auto
mată ș.a. Nici chiar fabricația de 
elemente tipizate pentru mașini a- 
gregat (capete de forță, mese inde
xate ș.a.) nu acoperă integral cere
rile, cu toate că tehnica proiectării 
și execuției acestor agregate, caracte
ristice pentru dotarea fabricației de 
serie mare, este la noi bine stăpinită. 
Apare necesar, de aceea, ca progra
mele de dezvoltare, în următorii ani, 
a capacităților de producție în aceste 
domenii să fie revăzute în sensul 
accelerării lor.

O altă tendință generală a dezvol
tării producției de mașini-unelte este 
aceea de a spori continuu precizia de 
prelucrare a diferitelor tipuri de 
mașini-unelte. Pe bună dreptate, în 
dezvoltarea industriei noastre de 
mașini-unelte s-a pus accentul, în 
ultimii ani, pe fabricația de mașini 
de rectificat, pentru care s-a con
struit și echipat chiar o unitate de 
producție aparte, specializată. Există 
însă posibilitatea de a realiza mașini 
de clasă superioară de precizie în 
cadrul fiecărei grupe de mașini uni
versale, cum ar fi strungurile, ma
șinile de frezat sau cele de rectifi
cat. Aceste mașini se caută insistent 
pe piața mondială, anumite firme 
străine — mai ales elvețiene, dar și 
din alte țări — cîștigîndu-și o repu
tație deosebită prin fabricarea lor. 
Apreciez că este oportun ca și in 
uzinele noastre să se ia măsuri pen
tru ca. in paralel cu mașinile-unelte 
normale, să se fabrice și mașini de 
înaltă precizie. In acest scop va tre
bui să acționăm atit asupra califică
rii superioare a miinii de lucru, cit 
și asupra unor condiții de dotare, care 
să asigure, intre altele, temperatura 
constantă și acuratețea locurilor de 
muncă.

în fine, o a treia tendință pe care 
doresc s-o menționez este aceea a 
extinderii utilizării conienzii-program 
numerice. Se afirmă tot mai des 
și. după părerea mea, cu deplin te
mei, că mașinile cu comandă nu
merică (ale căror mișcări de lucru 
sînt dirijate printr-un program nu
meric Înregistrat pe bandă) repre
zintă una din marile revoluții teh
nologice contemporane în construc
ția da mașini. „Centrele de prelu

crare" cu comandă numerică asi
gură automatizarea completă a pre
lucrării chiar și pentru piese foarte 
complicate, în condițiile fabricației 
in serie mică, respectiv a schimbării 
dese a reglajelor de la un reper la 
altul. O variantă simplificată a aces
tor mașini, așa-numitele „mașini cu 
afișaj de cote", prezintă, de aseme
nea, însemnate avantaje de exploa
tare in raport cu mașinile „conven
ționale", fiind in același timp mult 
mai ieftine decit mașinile comandate 
cu bandă perforată sau magnetică. 
Avantajele mașinilor cu comandă 
numerică sînt multilaterale, deosebit 
de atrăgătoare fiind asigurarea unei 
calități constante a prelucrărilor și 
reducerea la maximum a necesaru
lui de dispozitive specifice fiecărui 
reper.

Dezvoltarea prioritară de care a 
beneficiat in ultimii ani industria 
noastră electronică, precum și re
centele indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ne
cesitatea sporirii producției de cal
culatoare electronice, elemente de 
automatizare și componente electro
nice profesionale reprezintă pre
mise deosebit de favorabile pen
tru ca programele elaborate pen
tru asimilarea de noi tipuri de 
mașini-unelte cu comandă nume
rică să devină realitate in termene 
mai scurte decit cele prevăzute. Tre
buie să ne pregătim deci, ca, in cel 
mai scurt timp, să putem oferi, atit 
pentru nevoile interne de dotare, cît

și pentru piața externă, mașini cu 
afișaj numeric de cote și mașini- 
unelte cu comandă program nume
rică intr-un sortiment suficient de 
larg, asigurînd totodată fiabilitatea 
ridicată a sistemelor mecanice și 
electronice, precum și asistența teh
nică necesară pentru punerea in 
funcțiune și programare. Un rol Im
portant in atingerea acestor obiec
tive revine coordonării cît mai bune 
a eforturilor intre subramura con
strucției de mașini-unelte și indus
tria electronică, în special integrării 
problemelor specifice comenzii nu
merice a mașinilor-unelte în pro
gramul amplu și multilateral de dez
voltare prioritară a electronicii și 
informaticii.

Iată cîteva din jaloanele pe care 
evoluția actuală a producției mon
diale de mașini-unelte le pune in 
fața constructorilor noștri. Desigur, 
realizarea sarcinilor simțitor sporite 
prevăzute în următorul plan cincinal 
pentru sectorul de mașini-unelte 
presupune ca, pe lingă aceste pro
bleme cu caracter calitativ, să fie 
rezolvate și numeroase altele, le
gate de creșterea cantitativă a pro
ducției. Apreciez insă că indreptîn- 
du-ne atenția in mod perseverent 
asupra țintelor caracteristice progre
sului tehnologic contemporan, vom 
reuși să orientăm bine ansamblul 
de măsuri care urmează să se între
prindă pentru sporirea producției de 
mașini-unelte in cincinalul următor

• Z : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 3406) — 17; (seria de bi
lete 3408) — 20,15, PATRIA — 9; 
12; 15; 18; 21, CAPITOL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Căpitanul Florian : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21.
• Vagabondul : BUCUREȘTI — 
8,45; 12,15; 16,30; 20, FAVORIT — 
9; 12,30; 16; 19,30, VICTORIA — 
8,30; 12; 16; 19,30.
• Femela să se teamă de bărbat:
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Soarele alb al pustiului : LU
MINA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
• Amintiri bucureștene : CEN
TRAL — 18,15; 20,30, GRIVTTA — 
18,15; 20,15.
• Ai grijă de Suzl : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16.
• Dreptul de a te naște : GRI- 
VIȚA — 9,30; 11,45; 16.
• Program pentru copii — DOI
NA — 10—11.
• A trăi pentru a trăi : DOINA
— 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Fumul : TIMPURI NOI — 8— 
20,30 în continuare.
• Omul din Sierra : FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR — 9; 11; 13.30; 16; 18,30;

a eroziunii soiului
0 HOTĂRlRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Avînd in vedere volumul mare al 

lucrărilor de combatere a eroziunii 
solului, de regularizare a scurgerii 
apelor pe versanți și de corectare a 
torenților, prevăzute a se realiza în 
viitorul cincinal, Consiliul de Miniș
tri a reglementat printr-o hotărîre 
finanțarea, proiectarea, executarea și 
administrarea acestora.

Potrivit prevederilor hotărîril, lu
crările de interes general, care ser
vesc la apărarea și conservarea te
ritoriilor agricole și silvice pe ver
sanți, a lucrărilor de Irigații, de în
diguiri și desecări, a altor obiecti
ve, precum și la îmbunătățirea regi
mului hidrologic al cursurilor de apă, 
se proiectează și se execută de uni
tăți specializate și se finanțează din 
fondurile centralizate ale statului, 
fără a mal fi recuperate de la deți
nătorii terenurilor.

Lucrările interioare de combatere a 
eroziunii solului — terasări, înier- 
bărl, plantații de protecție, canale 
etc. — care se execută pe terenuri 
proprietate de stat, se finanțează ne
rambursabil tot din fondurile statu
lui, iar cele care se efectuează pe te
renurile cooperativelor agricole de 
producție se realizează prin aportul

propriu al acestora, în bani și în 
muncă, precum și prin credite pe 
termen lung acordate de stat. Pentru 
a veni în sprijinul cooperativelor a- 
grlcole de producție, materialele ne
cesare acestora, tn vederea execută
rii lucrărilor de combatere a eroziunii 
solului, vor fl livrate la prețurile 
practicate pentru unitățile de stat

Hotărîrea prevede ca întreținerea, 
exploatarea și paza lucrărilor de 
combatere a eroziunii solului, de in
teres general, realizate din fondurile 
centralizate ale statului, să se facă 
de către unitățile de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii șl Silvicul
turii, ale consiliilor populare jude
țene, precum și de către asociațiile 
unităților agricole socialiste care be
neficiază de astfel de lucrări.

Ministerului Agriculturii șl Silvi
culturii îl revine sarcina de a face 
propuneri de plap anual și de per
spectivă pentru lucrările de comba
tere a eroziunii solului, de regulari
zare a scurgerii apelor pe versanți șl 
de corectare a torenților, consultîn- 
du-se în acest scop cu Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producția.

(Agerpres)

PROGRAMUL I

teatre

UZINA MECANICĂ NAVALĂ DIN GALAȚI
IA 100 DE ANI DE EXISTENTĂ

Uzina mecanică navală din Galati 
a împlinit 100 de ani de existență. In 
intîmpinarea acestui eveniment, co
lectivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni ai întreprinderii au îndepli
nit înainte de termen sarcinile de 
plan la toți indicatorii, pe cele 
11 luni ale anului, precum și anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă.

Cu prilejul sărbătoririi centenaru
lui, colectivul întreprinderii a adre
sat o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se

spune : însuflețiți de mărețele 
perspective de dezvoltare ale econo
miei Întregii țări, vom depune toate 
eforturile pentru a îndeplini planul 
de stat pe anul 1970 cu patru zile 
mai devreme, pentru a realiza în 
condiții bune producția anului 1971. 
tncă din primele zile, dînd tn acest 
fel o înaltă prețuire politicii înțelep
te desfășurate de Partidul Comunist 
Român pentru bunăstarea poporului, 
pentru ridicarea României socialiste 
pe culmile progresului și civilizației

(Agerpres)
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18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18,30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

18.50 Mult e dulce și frumoasă. E- 
mlsiune de prof. dr. Sorin 
Stati. în cuprins : • Nicolae 
Iorga și stilul retoric * Un 
minut pentru... corectitudi
ne a Poșta emisiunii. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară. 
Anchetă TV : „Parada timpu
lui pierdut" — emisiune de 
Alexandru Stark șl Mlhai 
Romașcu.
Film serial : Vidocq (II). 
--------------- Parti
cipă : acad. Henri Coandă, 
dr. ing. Dinu Buznea, prof. 
Hadrian Dalcovlciu, dr. do
cent Dumitru Vasiliu, prof, 
dr. Petre Flru.

21.50 Teleglob : — Abu Dhatl — 
un oraș pe petrol.
Divertisment muzlcfil-core- 
graflc cu Lucia ȚMbnleac, 
Alexa Mezlncșscn, Valenti
na Massini. Ion Tugearu. 
Telejurnalul de noapte.
Baschet. Cuna campionilor 

europeni. Repriza a H-a a Tn- 
tnnlrn dintre echipele Dina
mo București șl Akademic 
Sofia.

23,00 închiderea emisiunii progra
mului I.

programul II
20,00 Maeștrii baghetei : Sergiu 

Cellbidache. în program : 
„Preludiu" st „Moartea Isol
de!* de Picbard Wanner; 
Simfonia ..MatHs Pictorul" de 
Paul Hindemith. Tnternrpfea- 
Z/’i Orchestra Rad,'Hf-Aip>xrTTlu- 
r»H suedeze. Prezintă : Alfred 
Hoffman.
■Ribllot"''» nentm toți. Cos- 
tache Ne*»ru7z1 (I).
Pnletln de știri.
F<’m artistic : „o familie 
trăznlt?" — producție a stu
diourilor cehoslovace, 
închiderea emisiunii progra-

19,15
19,20

19,30 
20,00

20,40
21,10 Panoramic științific.

22.1®

22.20
22,30

21.00

21. M
21,40

1 
mulul II.

21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Giuseppe Verdi — 9; 10,30; 12,30;
14.30, Frumusețea diavolului —
16.30, Melodii preferate — 18,45, 
Frumoasele nopții — 21 : CINE
MATECA (sala Union).

cinema
• De șapte ori șapte i COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
Î> Cadavrul viu : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 16; 19.
• Medicul de la asigurări i BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Ultimul Mohican : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, RAHOVA 
— 15,30; 17,45; 20,15.
• King Kong evadează : BU- 
CEGI — 10,30; 16; 18; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA 
— 15,30; 18; 20,15.

în curînd pe ecrane:

• Opera Română : Don Jnan — 
19,30.
• Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Beket — 
20, (sala Studio) : Cui i-e frlcâ de 
Virginia Woolf 1 — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu M6- 
gureanu) : Nepotul lut Rameau — 
20, (sala din str. Alex. Sabla) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul Mic : Doi pa nn balan
soar — 20.
• Teatrul C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : „Adio, Charlie” — 
19.30; (sala Studio) : Cercul morțll 
— 20.
• Teatrul Gtuleștl : Comedie en 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Ma- 
telaș glscarttl — 10.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
ctntec — 15 ; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu” : Fetele Dtdlnel — 
19,30.

• Teatrul satiric-muzleal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19.30.

• Ansamblul „Rapsodia Româ
nă” : Pe aripile rapsodiei — 19,50.
• Circul „Globus” : Star circus 
*70 — 10 șl 19,30.

• Unghiul de cădere > UNIREA 
— 16; 19,15.
• în umbra coltului : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Paria : FERENTARI — 15.80; 
17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită:
COTROCENI — 14,30; 17.15: 20,
VIITORUL — 16; 19,15.
o 100 de carabine : PACEA —
15.45; 13; 20,15, MUNCA — 15,S0; 
18; 20,15.
o Călugărița din Monza : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Soarele vagabonzilor : CRÎN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Răzbunarea Sflntulul t GLO
RIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18; 20,15, FLAMU
RA — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
• Fantasme : MIORIȚA — •;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vtnătoarca de vrăjitoare : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Hibernatus : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
• Sentința : VITAN — 15.30; 18; 
20,15.
• în arșița nopții : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,13.

„B. D. INTRĂ ÎN ACJIUNE"

Producție a studioului cinematografic București. Sce
nariul : Nicolae Tic, Mircea Drâgan. Regia : Mircea 
Drâgan. Cu : Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Puiu 
Călinescu, Dem. Radulescu, Jean Constantin, lurie Da

rie, Ioana Drâgan, Dumitru Furdui, Cella Dima, Boris 
Ciornei, Ștefan Bânicâ. Imaginea : N. Mârgineanu. 
Muzica : I. Cristinoiu. Decoruri : C-tin Stmionescu.
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VIZITA PREȘEDINTELUI^ CONȘIUULU[ DE STA T

NICOLAE CEAUȘESCU, IN MAROC

Dineul oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu INTÎLNIRE
în onoarea Maiestății Sale regele

După cum s-a mal anunțat, președintele Con- 
«iliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, Nicolae Ceaușescu, a oferit marți seara, cu 
prilejul vizitei sale în Maroc, un dineu oficial

Hassan al ll-lea
In onoarea Maiestății Sale regele Hassan al 
II-lea. Cu acest prilej, șefii celor două state au 
rostit toasturi.

CU DEPUTĂȚII
MAROCANI

Toastul președintelui Toastul

Nicolae Ceaușescu regelui Hassan al ll-lea
Maiestate,

Domnilor,

Aș dori să-mi exprim satisfac
ția pentru că în seara aceasta vă 
aflați la dineul oferit de România, 
deci, într-un sens, pe teritoriul 
României. Sper ca nu peste mult 
timp să avem onoarea de a vă sa
luta realmente pe pămîntul patriei 
noastre.

In cursul acestor două zile de 
cînd ne aflăm în Maroc, am avut 
convorbiri asupra problemelor pri
vind relațiile dintre țările noastre 
șl asupra unor probleme interna
ționale. Am putut cunoaște ceva 
din viața și preocupările poporului 
marocan.

Aș dori să sintetizez impresiile 
deosebit de plăcute pe care le am. 
în primul rînd, în cadrul discu
țiilor pe care le-am avut cu Maies
tatea Sa Hassan al II-lea am a- 
juns la o înțelegere comună că e- 
xlstă largi posibilități pentru a co
labora și coopera larg pe plan bi
lateral, și totodată, că interesele 
popoarelor noastre cer să facem to
tul pentru ca în lume să triumfe 
cauza păcii și cooperării.

Trăim o asemenea epocă în care 
trebuie să apună pentru totdeauna 
politica de dominație, de forță, po
litica colonialistă ; în epoca noas
tră, orice încercare de a perpetua 
formele de dominare a unui stat de 
către altul este sortită eșecului.

Popoarele doresc să fie stăpîne la 
ele acasă, doresc să trăiască în 
prietenie, să-și dezvolte organiza
rea și să-și ducă viața așa cum ho
tărăsc ele înșile. Iată de ce Româ
nia are convingerea că, în ciuda 
tuturor greutăților care mai e- 
xistă în lume, cauza colaborării și 
păcii va învinge, că națiunile se 
vor înțelege, vor colabora pașnic 
între ele. în spiritul acesta, dorim 
noi să dezvoltăm relațiile cu Ma
rocul.

Ca țări aflate pe calea dezvoltă
rii economice și sociale, dorim să 
folosim resursele noastre pentru 
bunăstarea popoarelor. Dorim co
laborare cu toate popoarele — și cu 
cele în curs de dezvoltare șl cu 
cele dezvoltate — cu toate statele 
șl forțele care doresc sincer ca in 
lume să se instaureze pacea și 
cooperarea. Cred că această dorință, 
«are a stat la baza discuțiilor 
noastre din aceste zile șl le-a ani
mat, corespunde intereselor tuturor

CĂLDUROASA PRIMIRE DIN PARTEA POPULAȚIEI PROVINCIEI KENITRA Șl ORAȘULUI CASABLANCA
(Urmare din pag. D 

pusă de regele Mohamed al V-Iea 
la 25 iunie 1960, iar la 10 ianuarie 
1962 întreprinderea a fost inaugu
rată de suveranul Hassan al 
II-lea. întinsă pe o suprafață de 70 
de hectare, rafinăria are o capaci
tate anuală de prelucrare de 
1 250 000 tone petrol brut. înaltul 
oaapete este informat că, la ora 
actuală, rafinăria satisface 75 la 
sută din necesitățile interne și că, 
în prezent, au loc lucrări de ex
tindere a întreprinderii în vederea 
dublării producției. Această dez
voltare va fi urmată, în 1972, de o 
nouă etapă, calitativ superioară — 
trecerea la realizarea de produse 
petrochimice.

Oaspeții români sînt invitați apoi 
să parcurgă în mașină aleile de-a 
lungul cărora se înalță siluetele 
dantelate ale instalațiilor de rafi
nare, conducerea întreprinderii 
prezentînd, cu acest prilej, detalii 
asupra procesului de producție.

La încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu a semnat în 
Cartea de aur a întreprinderii.

Un membru al consiliului de ad

celor ce doresc să trăiască liber și 
Independent.

Vreau să exprim sentimentele 
prietenești pe care le nutrim față 
de poporul marocan, impresiile de
osebite pe care ni le-au lăsat 
munca și preocupările sale îndrep
tate spre dezvoltarea țării, spre 
prosperitate. Trebuie să vă spun că 
sînt deosebit de satisfăcut de vi
zita în Maroc și de discuțiile pe 
care le-am avut cu Maiestatea 
Voastră. Sînt convins că acestea 
vor contribui la dezvoltarea și mai 
largă a relațiilor dintre România 
și Maroc și că, pe această cale, po
poarele noastre vor învăța să se cu
noască mai bine și să colaboreze 
tot mai rodnic.

Cu aceste sentimente, doresc să 
ridic paharul în sănătatea Maies
tății Sale Hassan al II-lea,

Pentru prosperitatea, fericirea și 
independența poporului marocan,

Pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre țările noastre,

Pentru pace în lume

Impresii ale parlamentarilor

La puțină vreme după pronun
țarea discursului președintelui 
Nicolae Ceaușescu, am avut prile
jul să stăm de vorbă cu cîțiva de- 
putați marocani ale căror aprecieri 
și impresii le redăm mai jos.

„Sînt extrem de impresionat de 
discursul rostit de președintele 
Nicolae Ceaușescu, un discurs cu 
totul remarcabil — ne declară Mo
hamed Arsalane, deputat de Rabat. 
Este un prilej -de satisfacție faptul 
că Marocul a fost vizitat de pre
ședintele României, vizită care a 
oferit posibilitatea întîlnirilor și 
discuțiilor cu Maiestatea Sa regele 
Hassan al II-lea. Convorbirile celor 
doi șefi de stat au pus bazele unei 
colaborări și cooperări intense în
tre țările noastre. Noi, deputății, 
reprezentanții poporului marocan, 
ne declarăm de acord cu deciziile 
luate în cursul acestor convorbiri, 
care corespund intereselor celor 
două țări, dezvoltării relațiilor 
prietenești marocano-române“.

La rîndul său, deputatul de Ca- 

ministrație, Remlli Abderrahman, 
ne-a declarat că a așteptat cu viu 
interes vizita președintelui Româ
niei, „personalitate bine cunoscută 
a vieții politice internaționale. Noi 
considerăm acest eveniment și ea 
un important prilej de dezvoltare 
a colaborării economici și tehnice 
cu România, țară care are, după 
cum știm, o veche și bogată tradi
ție în extracția și prelucrarea pe
trolului. Desigur, va fi deosebit de 
avantajos să se realizeze nemijlocit 
schimburi de documentații și spe
cialiști între țările noastre".

Convoiul oficial părăsește apoi 
rafinăria Samir, îndreptîndu-se 
spre Somaca, întreprindere maro
cană ce montează autovehicule de 
diverse mărci, printre care Simca, 
Fiat, Renault, Opel.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, este întîmpinat 
aici de Mohammed Bellarbi, di
rector general șl administrator de
legat al întreprinderii. Oaspeții 
români vizitează secțiile de asam
blare, vopsitorie șl finisaj, primind 
explicații în legătură cu fluxul 
tehnologic al acestei uzine, a că

Stimate domnule președinte,

Sînt cu atît mai emoționante cu
vintele pe care le-ați pronunțat, cu 
cît ele au fost spuse într-un mod 
care nu este protocolar și care, 
sînt convins, răspunde sentimente
lor reale pe care le nutriți. Să vă 
spun că stimez România. Așa este, 
într-adevăr. Să vă spun că avem 
admirație pentru șeful statului ro
mân. Și acest lucru este adevărat. 
Trebuie să vă mărturisesc că de 
ieri aceste sentimente față de 
România și față de șeful statului 
român nu au făcut decît să spo
rească și să se înzecească. Deci, 
în mod unilateral, mă declar prie
tenul României și prietenul pre
ședintelui Ceaușescu.

După cum ați subliniat, domnu
le președinte. în zilele noastre 
complexitatea intereselor, interpă- 
trunderea lor fac să nu existe nici 
țări mici, nici țări mari. Nu poți 
fi mare decît prin participarea pe 
care o aduci la edificarea păcii, la 
consolidarea civilizației. Ești mic 
atunci cînd duci o politică de izo
lare și cînd vrei cu orice preț să 
dovedești celorlalți că poți să te 
dispensezi de toată lumea ; atunci,

marocani
aablanca, El Khadirwene, de
clară : „Mulțumesc președintelui 
Ceaușescu pentru poziția principia
lă, constructivă, a României, expu
să în mod magistral, față de pro
blemele majore ce confruntă viața 
internațională, față de situația din 
Orientul Apropiat și calea ei de 
rezolvare într-o modalitate, care, 
fără îndoială, poate să contribuie 
la soluționarea crizei din această 
zonă. Mulțumesc din adîncul ini
mii pentru această poziție a Româ
niei.

în lume se vorbește mult despre 
România, despre locul pe care îl 
ocupă ea, datorită dezvoltării eco
nomice și sociale, politicii sale ex
terne. Am urmărit cu simpatie și 
admirație lupta curajoasă a po
porului român, care a făcut ca țara 
sa să se bucure de prestigiu în 
concertul națiunilor. Cu atît mai 
fericit am fost cînd am avut posi
bilitatea să cunosc succesele sale 
nemijlocit la fața locului, cu prile
jul vizitei mele în România".

rei producție anuală este de peste 
20 000 de autovehicule.

Muncitorii adresează semne de 
relut înaltului oaspete român, care 
se interesează de preocupările ac
tuale și de perspectivele întreprin
derii.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se 
membrilor consiliului de adminis
trație, a «pus : „Mi-a făcut o im
presie deosebită întreprinderea dv. 
Vă urez succes în dezvoltarea ei 
și vă doresc «ă produceți totul sau 
aproape totul în țara dv.*.

Directorul general, mulțumind 
pentru această urare, venită din, 
partea președintelui unei țări ce 
realizează o dezvoltare armdnioa- 
«ă, multilaterală a economiei na
ționale, printr-o Industrializare 
puternică — factor hotărîtor în 
consolidarea independenței și su
veranității naționale — își expri
mă convingerea că Marocul va 
dobîndl noi realizări pe linia in
dustrializării sale.

La amiază, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a fost oaspetele locuitorilor mare
lui oraș maritim Casablanca. Vi

în realitate, nu faci decît să treci 
alături de tine însuți. Pentru acest 
motiv, Marocul, întocmai ca și 
România, s-a hotărît să țeasă în 
mod laborios, cu sîrg și cu răbda
re, o pînză de umanism, de fra
ternitate, de fiecare dată cînd 
aceste mijloace, compatibile cu su
veranitatea și independența sa, 
l-au permis acest lucru. Sau au 
încurajat să se facă acest lucru.

Domnule președinte, dacă există 
o bucurie pe care o nutresc, ea 
este aceea de a simți eu însumi 
bucuria pe care o simțiți și dum
neavoastră. Să vă spun că este 
vorba, de fapt, de bucuria și a 
mea și a dumneavoastră, cumu
late. Dacă în formularea lor, ele 
nu au suficientă forță, șînt con
vins că cumulul acestor sentimen
te și senzații este de natură să 
ducă pe brațe cele două țări ale 
noastre către un viitor de coope
rare și fraternitate. Pe legea mea, 
domnule președinte, fiindcă ați 
vorbit de extrateritorialitatea a- 
cestei încăperi și ați afirmat că ne 
găsim în România, permiteți-mi 
să vă spun din adîncul inimii; 
„Trăiască România !“

Un alt membru al Camerei Re
prezentanților, Ahmed Bishrl, de
putat de Rabat, ne-a spus : „Țin 
să subliniez că președintele 
Ceaușescu este primul șef de stat 
care rostește un discurs în fața 
acestui înalt for și primul care a 
semnat în cartea sa de onoare. 
Sîntem deosebit de onorați de a- 
ceastă vizită. Am apreciat în mod 
deosebit principiile politicii exter
ne pe care le-a reafirmat președin
tele dv., principii care trebuie să 
constituie baza relațiilor între 
state".

„Sînt convins că vizita președin
telui României va avea urmări 
fructuoase pentru colaborarea în
tre cele două țări ale noastre — a 
declarat Al-Hadj Hamdi, deputat 
de Ouerzazate. Discursul domniei 
sale vine să confirme această con
vingere a opiniei publice marocane 
care dă o înaltă apreciere poziției 
României atît de magistral expusă 
în fața noastră".

zita șefului statului român a pola
rizat atenția șl Interesul întregii 
populații din cel mai mare centru 
economic, comercial șl maritim al 
Marocului, unde se află concen
trate 10 la sută din populația țării, 
70 la sută din Industrie și 75 la 
sută din activitatea comercială. O 
imensă mulțime de oameni au în
țesat largile bulevarde centrale, 
împodobite sărbătorește cu portre
tele celor doi șefi de state șl cu 
drapelele naționale. Pretutindeni 
populația orașului salută cu căl
dură pe înaltul oaspete român, 
semnele de simpatie, îndelungile 
urale și aplauze însoțind trecerea 
sa 6pre port

Situat pe țărmul Oceanului A- 
tlantic, Casablanca, „orașul alb", cu 
un trafic de mărfuri care a atini 
în 1969 aproape 12 milioane de 
tone, reprezintă o veritabilă poartă 
prin care trec mărfuri și produse 
din cele mai diverse.

In piața de la Intrarea în port 
o companie a marinei militare pre
zintă onorul președintelui Consi
liului de Stat al României, care 
trece în revistă garda de onoare.

în seara zilei de 9 decembrie, 
s-au redeschis lucrările Camerei 
Reprezentanților din Maroc, prilej 
cu care președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să rosteas
că un discurs în fața deputaților 
marocani.

De-a lungul bulevardului Mo
hammed al V-lea, în dreptul se
diului Parlamentului, este aliniată 
o companie militară care prezintă 
onorul. Președintele Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda de 
onoare.

La intrarea în impunătorul edi
ficiu, iluminat sărbătorește în 
cinstea acestui eveniment, șeful 
statului român este întîmpinat cor
dial de Abdelhadi Boutaleb, pre
ședintele Camerei Reprezentanților.

între șeful statului român și pre
ședintele Parlamentului marocan a 
avut loc o scurtă întrevedere, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială.

Apariția președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România în sala înaltului for ma
rocan este salutată de întreaga a- 
sistență, care, în picioare, aplaudă 
îndelung.

Deschizînd lucrările sesiunii, pre
ședintele Parlamentului, ABDEL
HADI BOUTALEB, a spus :

Domnule președinte.

Membrii Camerei Reprezentanți
lor și eu personal sîntem deosebit 
de fericiți să vă primim la această 
sesiune de început și să salutăm 
în persoana dumneavoastră pe pre
ședintele României prietene, de 
care ne unesc multiple. legături de 
Tainică prietenie. Sînt, de a- 
semenea, fericit să constat că 
poporul marocan împărtășește a- 
ceste sentimente, prin manifes
tarea caldă și spontană cu care va 
întîmpină de la sosirea în țara 
noastră, ca oaspete de onoare al 
Maiestății Sale.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat că legăturile de prietenie 
existente între cele două țări îm
bracă o formă deosebit de favora
bilă și, dezvoltîndu-se zi de zi șl 
an de an, lasă să se întrevadă un 
viitor prosper.

Discursurile și declarațiile care 
au jalonat vizita dumneavoastră în 
Maroc au reflectat identitatea de 
vederi între cele două părți, ceea 
ce ne face să credem că această 
vizită va contribui la întărirea 
prieteniei ce caracterizează rela
țiile noastre încă din momentul 
cuceririi independenței de către 
Maroc și al stabilirii de relații di
plomatice între țările noastre. A- 
ceste legături continuă să se întă
rească în cadrul schimburilor din
tre cele două țări.

Primindu-vă astăzi, domnule 
președinte, la sediul Adunării Re
prezentanților, nu primim numai 
pe președintele unei țări prietene, 
ci și pe un mare om politic al vre
murilor noastre care, după ce s-a 
situat în fruntea luptei de rezis
tență a țării împotriva ocupanților 
în anii celui de-al doilea război 
mondial, o conduce astăzi în bătă
lia pentru prosperitate și înflorire 
economică și socială.

După ce a evocat lupta Marocu
lui pentru dobîndirea independen

Inalții oaspeți români, Însoțiți de 
Seddik Abou Ibrahiml, guvernato
rul prefecturii maritime, șl Boua- 
yad Abderrahmane, directorul ge
neral al portului, se urcă la bordul 
unei vedete a marinei militare. 
Momentul este marcat prin salve 
de tun, trase de pe o navă de 
luptă, în timp ce marinarii, aliniați 
pe punțile vaselor ancorate în 
port, dau onorul.

Președintele Consiliului de Stat 
Nicolae Ceaușescu, și ceilalți oas
peți români, vizitează apoi marel» 
port de pe coasta de vest a Afri
cii. Vedeta trece de-a lungul danei 
de încărcare a fosfaților, una din 
principalele bogății naturale ale 
Marocului (peste 11 milioane de 
tone extrase în 1969). Se vizitează 
apoi dana citricelor, a fructelor șl 
legumelor pe care Marocul le ex
portă în cantități însemnate «pre 
diverse colțuri ale lumii. De-a lun
gul cheiurilor sînt ancorate vapoa
re sub diverse pavilioane, cargouri 
de zeci de mii de tone, precum șl 
pacheboturi sosite cu pasageri și 
turiști din diverse țări. O activitate 
intensă, un ritm viu caracterizează 

ței continuată acum prin lupta îm
potriva subdezvoltării, în care sînt 
mobilizate toate capacitățile, în
tregul potențial al țării, președin
tele Camerei Reprezentanților a 
spus :

Nu ne îndoim, domnule pre
ședinte, că vizita dv. deschide noi 
perspective pentru cooperarea 
dintre țările noastre. Dorim să 
Deneficiem, și mai mult, de expe
riența dumneavoastră rodnică, de 
cunoștințele dumneavoastră în do
meniul tehnicii, după cum aspi
răm spre o mai cuprinzătoare în
țelegere între țările noastre in 
problemele pe care viața interna
țională le ridică cu acuitate in 
fața conștiinței conducătorilor de 
stat, atît în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, cît și în afara ei. 
Avem convingerea că întrevede
rile dumneavoastră cu Maiestatea 
Sa, ca și contactele dintre perso
nalitățile care vă însoțesc și omo
logii lor marocani, sînt de natură 
să concretizeze aceste aspirații, 
să ne întărească speranța că ele 
își vor dovedi eficacitatea.

Dacă pe plan guvernamental, 
relațiile dintre țările noastre sini 
caracterizate de certitudinea evo
luției lor spre o cooperare mai 
trainică și mai amplă, considerăm 
ca ele pot fi consolidate prin sta
bilirea de contacte intre cele două 
adunări, prin schimburi de vizite 
de misiuni parlamentare, prin 
schimb de experiență.

Domnule președinte.

In numele membrilor adunării, 
exprim Excelenței Voastre și per
sonalităților care vă Însoțesc în
tregul nostru respect și mulțumi
rea noastră pentru această vizită, 
reinnoindu-vă urarea de bun ve
nit și sperind că șederea dumnea
voastră in Maroc va fi agreabilă 
și ii veți păstra cele mai bune 
amintiră

Vă dorim sănătate și fericire, 
succese depline, României înflo
rire continuă, iar poporului ro
mân prieten prosperitate, bună
stare și progres.

Trăiască prietenia româno-ma- 
rocană 1

întîmpinat cu puternice aplau
ze, președintele Nicolae Ceaușescu 
urcă la tribună. Cuvîntarea șefu
lui statului român a fost urmărită 
cu viu interes de către deputați, 
care au aplaudat-o cu căldură, 
exprimîndu-și astfel înalta pre
țuire pentru politica externă pro
movată de România, stima și res
pectul deosebit față de per
sonalitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Șeful statului român este invitat 
apoi să semneze în Cartea de aur 
a Camerei Reprezentanților.

La ieșirea din Palatul Parla
mentului, o mare mulțime de ce
tățeni salută cordial pe președin
tele Ceaușescu, care răspunde 
prin semne prietenești manifestă
rilor de simpatie.

Președintele Camerei Reprezen
tanților exprimă, in numele tutu
ror celor prezenți, mulțumiri căl
duroase șefului statului român 
pentru aprecierile făcute la adresa 
poporului marocan.

peisajul colorat și plin de mișcare 
al portului în care muncesc mii de 
oameni.

Vedeta parcurge apoi drumul pe 
care îl urmează vapoarele spre ie
șirea din port, de-a lungul digului 
principal. Gazdele înfățișează pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pro
gramul de dezvoltare a portului 
Casablanca, a cărui capacitate de 
trafic se va dubla în următorii ani, 
potrivit dezvoltării continue a 
schimburilor comerciale pe care le 
promovează Marocul.

După întoarcerea pe chel, oaspe
ții români sînt salutați cu cordiali
tate de docheri șl marinari, de mii 
și mii de muncitori ai portului Ca
sablanca.

Miercuri după-amiază, președin
tele Nicolae Ceaușescu și persoa
nele oficiale române și marocane 
care îl însoțesc s-au înapoiat la 
Rabat

Reportajul vizitei a fost realizat de :

Ion MARGINEANU 
Adrian IONESCU 
Paul DIACONESCU 
Constantin BENGA

INDUSTRIA 
METALURGICĂ 
A ÎNDEPLINIT 

PIANUL CINCINAL LA 
PRODUCȚIA GLOBALĂ

I
Colectivele de muncă din indus

tria metalurgică au realizat planul 
cincinal la producția globală cu 24 
de zile mai devreme, creind astfel 
premisele obținerii pînă la sfîrșitul 
anului a unei producții suplimenta
re in valoare de circa 2 miliarde let

Cu acest prilej, conducerea minis
terului a adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă în care se spune, prin
tre altele : „Mobilizați de rezultatele 
obținute pînă in prezent, avînd In 
față perspectiva viitorului cincinal 
și sarcinile ce ne revin din Directi
vele celui de-al X-lea Congres, co
lectivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri din unitățile industriei me
talurgice și din minister, se anga
jează In fața conducerii partidului, 
in fața dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, să ia toate măsurile 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan prevăzute pentru in
dustria metalurgică.

In acest scop, in centrul preocu
părilor noastre de viitor vom cu
prinde sarcini privind creșterea pon
derii oțelurilor de calitate și aliate 
in producția totală de oțel, reducerea 
in continuare a consumurilor speci
fice de cocs șl metal, scurtarea du
ratei de execuție a obiectivelor, 
atingerea în timp cit mai scurt a 
capacităților finale ale unităților 
noi, utilizarea cu randament sporit 
a agregatelor productive, a forței da 
muncă și a timpului de lucru, pen
tru creșterea productivității muncii".

Adeziune 
unanimă, 

angajamente 
mobilizatoare

Telegrame adresate Comite
tului Centrat al P.C.R., Iova* 
rășului Nicolae Ceaușescu, 
de conierințe ale organiza
țiilor orășenești și comunale 
de partid, de comitete de 
partid din cooperative agri

cole de producție

Pa «dresa Comitetului Central 
al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu continuă să sosească te
legrame din partea unor conferințe 
de dări de seamă și alegeri ale or
ganizațiilor orășenești și comunale 
de partid, a comitetelor de partid 
din C.A.P. exprimind hotărirea fer
mă de înfăptuire a cuprinzătorului 
ansamblu de măsuri enunțat in re
centele expuneri ale secretarului ge
neral al partidului la ședința Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
guvernului, precum și la ședința de 
lucru de la C.C. al P.C.R.

„întruniți in Conferința organiza
ției orășenești de partid Orșova — 
se arată in telegrama adresată con
ducerii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — reprezentanții comu
niștilor din oraș își' îndreaptă gîn- 
durile cu recunoștință și dragoste 
fierbinte către Comitetul Central al 
partidului, către dumneavoastră per
sonal, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Sîntem fericiți că putem raporta 
îndeplinirea cu 3 luni mai devreme 
a sarcinilor prevăzute in actualul 
plan cincinal, că prin eforturile ce 
le vom depune pînă la sfirșitul a- 
nului vom obține o producție indus
trială suplimentară în valoare de 33 
milioane lei".

în telegrama trimisă de Conferința 
organizației comunale de partid din 
comuna Mihaiț, județul Alba, se a- 
rată între altele : „Comuniștii și ală
turi de ei toți cooperatorii din co
mună aduc omagiul lor de recunoș
tință conducerii partidului și statu
lui, dumneavoastră, scumpe tovarăș» 
Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul 
acordat în înlăturarea efectelor pri
cinuite de inundații, sprijin care m 
cifrează la peste 2 500 000 lei.

Animați de dorința de a aplica In 
practică importantele sarcini izvorite 
din cuvîntarea rostită la ședința de 
lucru a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 23 
noiembrie a.c., cooperatorii din co
muna noastră, in frunte cu comu
niștii, vă asigură, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că își vor înzeci 
eforturile și vor munci fără preget 
ca încă de pe acum aceste măsuri 
să-și găsească împlinire".

„întreaga masă de cooperatori din 
comuna Băbeni, județul Vîlcea, aduce 
și pe această cale calde mulțumiri 
față de măsurile stabilite de Partidul 
Comunist Român, de conducerea ss 
încercată, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ne angajăm, 
tovarășe secretar general — s« 
arată in continuare în telegra
ma adresată de comitetul de partid 
din cooperativa agricolă și de con
siliul de conducere al cooperati
vei din Băbeni — să mărim averes 
obștească prin înființarea unei plan
tații intensive de 30 hectare în a- 
cest an, prin extinderea solariilor Îs 
4 hectare, înființarea unei sere ln- 
mulțitor de 700 mp, convinși fiind 
că, muncind cu energie șl hotărîre 
contribuim la înfăptuirea progra
mului de înflorire a agriculturii 
noastre socialiste".

„Membrii cooperatori din coope
rativa agricolă de producție „Gri- 
vița roșie" din satul Tăut, comuni 
Batăr, județul Bihor — se spune 
intr-o altă telegramă — mulțumesc 
călduros Partidului Comunist Ro
mân, guvernului Republicii Socia
liste România și personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru măsu
rile, ce au fost adoptate în legături 
cu îmbunătățirea nivelului de tra: 
al țărănimii cooperatiste. Ne an
gajăm să muncim cu abnegație ș 
înalt spirit de răspundere pentn. 
traducerea In viață a sarcinilor tra
sate de partidul și guvernul țări 
noastre*.
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în activitatea

PRIMULUI GOSPODAR
AL ORAȘULUI

Scriitorii in mijlocul
muncitorilor de la

Uzinele „23 August"

DISPONIBILITĂȚI
ALE POTENȚIALULUI

Vorbind despre primărie, ne-o re
prezentăm, simbolic, in centrul ora
șului, la intersecția drumurilor prin
cipale, deci în locul cel mai accesi
bil pentru oricine. Și nu întîmplă- 
tor. Pentru că primăria se află la 
interferența tuturor activităților de 
interes gospodăresc-cetățenesc, a tu
turor acțiunilor de utilitate publică. 
Aprovizionarea orașului, sub toate 
aspectele ; întreținerea și dezvolta
rea fondului de locuințe ; sistemati
zare și salubritate, asigurarea mij
loacelor de transport in comun — 
iată numai cîteva din problemele de 
viață care stau permanent pe a- 
genda primăriei urbane.

Primarul Brașovului, Constantin 
Șuțu, și prim-vicepreședintele consi
liului popular municipal, Marin Decu, 
iși Începuseră ziua de lucru printr-o 
inspecție în piața alimentară cen
trală. _ S-au obișnuit să verifice, la 

sînt aplicate mă- 
zi, pentru o apro-

fața locului, cum 
șurile luate peste 
vizionare norma
lă a pieței. La bi
rou li aștepta in
formarea zilnică 
privind îndeplini
rea graficului 
pentru asigurarea 
rezervei de iarnă 
de produse agro- 
alimentare. Ne 
așteptam să-1 ve
dem mulțumiți, 
deoarece nota de 
pe birou preciza că toate cantitățile de 
legume și fructe, planificate pentru 
iarnă, au fost insilozate. Dar in loc 
de asta am asistat la o discuție amă
nunțită despre unele măsuri organi
zatorice. Prim-vicepreședintele îl in
forma pe primar că s-au stabilit le
găturile cu producătorii cooperatori 
și particulari, în vederea unei bune 
aprovizionări și în primăvară, că li 
s-au stabilit de pe acum locuri de 
desfacere a mărfii, în și — re
țineți amănuntul ! — au asigu
rat și locuri de cazare, in oraș, in 
cazul că producătorii ar rămine și 
peste noapte.

Dar lată și alte măsuri întreprinse 
de primărie în vremea din urmă și 
a căror realizare este metodic urmă
rită : controale, pentru a nu se face 
comerț în locuri nepermise, verifi
carea carnetelor de producător ; ac
țiuni comune (miliție, organe finan
ciare) pentru combaterea speculei, 
organizarea unor discuții, cu vînză- 
toril din magazine, pe zone orășe
nești, etc.

Și la Brăila primarul municipiu
lui, Constantin Radu, inspectează 
piața. „în ultimul timp — ne preciza 
el — controlez piața chiar zilnic". Și 
puțin mai tîrziu, adăuga : „într-una 
din aceste zile, la ora 7 dimineața, 
mă aflam în cartierul Brăilița. Ei 
bine, plinea, carnea și laptele nu so
siseră încă în magazine, la ora 
aceea. Am telefonat de la fața lo
cului conducătorilor organizațiilor 
comerciale locale. „Nu avem mașini 
suficiente", au încercat ei să se jus
tifice. Sau : „Am crezut că va ajunge 
stocul din ziua precedentă". Intr-o 
lumătate de oră soseau cu marfa.

Să-l lăudăm pe primar ? Da. Dar 
cu unele rezerve. Este bine că se 
duce în piață. însă controlul, măsu
rile pe care le hotărăște la fața lo
cului trebuie să dea garanția că de
ficiențele descoperite nu se vor mal 
repeta.

— Care este situația aprovizionării 
Brăilei, acum și in perspectivă ?

— S-au luat măsuri pentru impul
sionarea aprovizionării cu lapte, 
jește, păsări, legume și fructe, astfel 
ncît repartițiile existente, cît și li
vrările acestor produse și ale altora 
Ipiine, făină, zahăr, ulei) asigură o 
iesfacere continuă și satisfac cererea 
ie consum.

Administrarea spațiilor comerciale, 
repartizarea unităților comerciale, tn 
ooncordanță cu cerințele consumato
rilor sînt alte obiective de care tre
buie să se ocupe consiliile populare.

„Drumul Taberii, cartier bucureș- 
tean, e in continuă extensiune. Popu
lația lui atinge în prezent cifra de 
!8 000 de locuitori șl va avea, la 
sfirșitul cincinalului viitor, de două 
Mi pe atît. Consiliul popular de sec
tor a Înființat recent două mici piețe 
ie legume și fructe, instalate pe 
platformele complexelor comerciale. 
Inițiativa a fost intimpinată cu sa
tisfacție de cetățeni. Să mai adău- 
jăm și tonetele amenajate pe prin
cipalele magistrale. Dar iată opinia 
mor cetățeni.

— Primăria mai are Încă multe de 
ăcut Cele două piețe sint mici, iar, 
mb raportul diversității produselor, 
itnt mult rămase in urmă față de 
sitele, ne spune gospodina Cristina 
larbu. Știam că se va deschide o 
piață mare in cartier. Ar fi fost bine, 
jentru că ne-ar fi scutit de drumu
rile pe care le batem, uneori zilnic, 
rtnă in Piața „Ilie Pintilie* sau 
,Obor".

Mulțl locuitori au menționat 
rețeaua comercială din cartier 
satisface încă cerințele numărului 
crescut de consumatori. „Cartierul ia 
proporții, populația lui sporește, dar 
nu și activitatea lui comercială — 
ne spune tov. Pop Pompei, deputat 
în consiliul popular al sectorului". 
Nu întotdeauna mărfurile sînt re
partizate potrivit cu cerințele con
sumatorilor. Sint zile cînd mărfuri 
mult solicitate iși fac o apariție me
teorică în magazin, ca după aceea să 
dispară".

Am expus șl tovarășului Gheorghe 
Drăgan, primarul sectorului, aceste 
opinii. Ni se spune că unele greu
tăți, independente de primărie, au 
împiedicat înfăptuirea uneia din do
leanțele locuitorilor din cartierul 
„Drumul Taberii". Sub amenințarea 
iminentei neindepliniri a planului, 
constructorii au dat precădere con
strucției de locuințe și... „au întîr- 
ziat“ să înceapă lucrările în piață.

că 
nu

(justificate prin „defecte ascunse") 
iar alteori nu se justifică oportuni
tatea și necesitatea unor lucrări. Da, 
vom face ordine, în curînd, și în a- 
cest sector.

Realitatea ne obligă să recurgem 
la exemplul pozitiv al Brașovului. 
Nu, nici în acest oraș lucrurile pri
vind întreținerea fondului de locuin
țe nu stau excelent. Sînt și aici de
ficiențe de organizare. Insă, o dată 
constatate intr-o ședință a comitetu
lui executiv, din noiembrie, s-a por
nit hotărît la înlăturarea lor. Con
cret : constatîndu-se că întreprinde
rea de profil nu-i suficient de mo
bilă în intervenții, ea a fost reorga
nizată pe două sectoare orășenești, 
cu echipe mal dinamice, dotate cu 
tot necesarul pentru reparații ; con
statîndu-se că graficul de reparații 
nu se respectă, deoarece durează 
prea mult ridicarea schelelor „cla
sice", sau construit schele metalice 
și mecanice, care

Clubul Uzinelor „Republica" din 
Capitală a găzduit, miercuri după- 
amiază, o șezătoare literară, organi
zată de Uniunea Scriitorilor și Co
mitetul de partid al Uzinelor „23 Au
gust", în cadrul manifestărilor cul- 
tural-artistice închinate aniversării 
semicentenarului partidului. La ma
nifestare au participat acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii scriito
rilor, poeții și prozatorii Ana Blan- 
diana, Radu Boureanu, Ion Horea, 
loanichie Olteanu, Nicolae Tăutu, Ale
xandru Ivasiuc, Vlaicu Bârna, George 
Alboiu, Ion Bănuță, Grigore Hagiu, 
Mihai - - — -
acest 
uzine 
bogat 
noastră 
autorilor și a 
bucureșteni.

Emoționanta 
„23 August" a 
omagiu adus patriei socialiste, parti
dului comunist, care va aniversa tn 
mai semicentenarul unei glorioase 
activități revoluționare.

Gavril, Ștefan Popescu. Cu 
prilej muncitorii cunoscutei 

bucureștene au asistat la un 
program de recitări din lirica 

patriotică, în interpretarea 
unor cunoscuți actori

Jntîlnire de la Uzinele 
constituit un vibrant

Cum va fi

în București, Brașov și Brăila: pe agendă 
aprovizionarea, comerțul, fondul locativ

Din spusele tovarășului Drăgan 
aflăm că ceea ce împiedică lărgirea 
rețelei comerciale, nu numai in car
tierul amintit, pornește și de la con
cepția proiectanților :

— „De ani de zile Institutul „Pro
iect București" concepe' noile cartiere 
ca un ansamblu de locuințe avind in 
centru un complex destinat activi
tății comerciale. Așa s-a ajuns, în 
cazul unor cartiere masive cum este 
Drumul Taberii, la crearea unor ma
gazine Izolate care cu greu pot sa
tisface cerințele consumatorilor. La 
28 000 de locuitori, trei complexe co
merciale ! Nu-i prea puțin ? în mo
mentul de față purtăm discuții cu 
proiectanții privitor la noile clădiri 
de pe bulevardul Armata Poporului, 
pe care le-am vrea, potrivit dorin
ței exprese a multor cetățeni — cu 
spațiile comerciale amplasate la par
ter, și nu în complexe".

Stăruim și asupra altei probleme 
de însemnătate cetățenească : pres
tațiile de servicii. în același cartier 
„Drumul Taberii", poate mai mult 
ca in alte părți ale orașului, se simte 
acut lipsa unor ateliere meșteșugă
rești. Reparația unei haine, a unei 
perechi de încălțăminte sau a unui 
televizor constituie, în Drumul Ta
berii ; o problemă dificilă. „E șl fi
resc, de vreme ce în întregul cartier 
există o singură croitorie, o singură 
cizmărie și un singur centru de re
parat televizoare, ne spune lt. col. 
Ion Vlad. Nu s-ar putea oare folosi, 
pentru amenajarea unor ateliere, 
spațiile existente la parterele blocu
rilor nou construite, în care se țin 
actualmente ședințele unor asociații 
de locatari sau se amenajează ade
vărate expoziții de plante ornamen
tale ?“.

Să trecem la o altă problemă de 
Interes major : întreținerea și gospo
dărirea fondului locativ de stat, o 
avuție de miliarde. în preocuparea 
pentru buna întreținere a acestor lo
cuințe (ca și pentru problema apro
vizionării, de care vorbeam) se vede 
poate cel mai bine grija municipali
tății față de cetățean. în acest an. 
Brăila a avut un plan valoric de a- 
proape 7 milioane lei pentru repa
rații curente și capitale la imobilele 
sale. Cu toate acestea, activitatea în
treprinderii de gospodărie locativă 
nu este mulțumitoare. Răspunsul, 
o sinceritate evidentă, uimește 
acum.

— Este adevărat că noi nu 
reușit să controlăm lunar stadiul 
crărilor prevăzute și aprobate de 
mitetul executiv, recunoaște prima
rul. Lipsa controlului ne-a pus în si
tuația de a nu putea lua măsuri ho- 
tărîte. De pildă (și acum rugăm pe 
cititor să fie mai atent) reparația 
unor centrale termice de blocuri n-a 
fost terminată nici acum, deși pro
blema respectivă am dezbătut-o incă 
din iarna trecută.

Cum de mai putem vorbi, acum 
în decembrie, despre neterminarea 
lucrărilor de reparații ia unele cen
trale termice care ar fi trebuit să 
asigure de două luni căldura in apar
tamente 7 E drept, primarul a adău
gat :

— Se constată lipsa de răspundere 
a unor cadre de la întreprinderea de 
gospodărie locativă, care nu s-au 
ocupat serios de asigurarea documen
tației, ceea ce a dus la tergiversa
rea reparațiilor. Se constată, de ase
menea, că la unele Imobile se de
pășesc manoperele înscrise in deviz

vor reduce consi
derabil durata lu
crărilor în anul 
ce vine. Și așa 
mai departe.

Iată ce înseam
nă reacție poziti
vă la sesizările 
cetățenești: în se
siunea sa din tri
mestrul III, lu- 
ind în discuție 
scrisorile oameni
lor privind defi

ciențele din blocurile noi, comite
tul executiv a format pe loc, în se
siune, o comisie temporară de de- 
putațl. S-a verificat fiecare bloc în 
parte. Comisia și-a depus concluziile 
la comitetul executiv, care le-a dez
bătut cu reprezentanții constructori
lor și, cu promptitudinea care tre
buie să caracterizeze orice primă
rie, a luat măsuri concrete, pentru 
intrarea constructorului în legali
tate, obligîndu-1 să execute reme
dierile în termenul de garanție, pe 
bază de grafic, cu răspunderi certe. 
Pentru că sînt în joc banii statului și 
cerințele legitime ale cetățenilor.

Acestea sînt doar cîteva probleme, 
dintre cele mai importante care stau 
— și vor trebui să stea din ce în ce 
mai mult — în atenția consiliilor 
populare municipale șl orășenești. 
Vom adăuga, pentru a da o imagine 
mai de ansamblu a atribuțiilor lor. 
preocuparea cotidiană pentru salu
brizare și înfrumusețarea aspectului 
citadin, pregătirile pentru acțiunea 
antizăpadă, lupta continuă împotriva 
poluării aerului și combaterea zgo
motului etc. Cert este că rezolva
rea acestor probleme care Interesea
ză in cel mai înalt grad pe toți ce
tățenii pot fl rezolvate, metodic și 
temeinic, numai printr-o sensibilă 
contribuție de interes, Inițiativă și 
control din partea primarului, per- 
«oană cu mari Împuterniciri, al că
rui rol crește și mal mult tn anii ce 
vin.

Ștefan ZIDARIȚA 
Ambrozie MUNTEANU 
Grigore MARASANU

organizată
vacanța de iarnă

a elevilor
și studenților

La 19 decembrie elevii și studenții 
vor intra în vacanța de iarnă. în a- 
ceastă perioadă le stau la dispoziție 
taberele de odihnă de pe Valea Pra
hovei, din Munții Făgăraș, Slănic- 
Moldova sau Govora. De asemenea, 
filialele Biroului de turism pentru 
tineret și secțiile de învățămînt au 
asigurat elevilor și studenților posi
bilități pentru a participa în număr 
cît mai mare la excursii și drumeții, 
în timpul cărora vor vizita locuri 
Istorice, precum și obiective econo
mice și Industriale ridicate fn anii 
noștri. în cadrul manifestărilor pri
lejuite de apropiata aniversare a 
semicentenarului Partidului Comu
nist Român, elevii șl studenții, Îm
preună cu profesorii lor vor efectua 
pelerinaje la casele memoriale care 
evocă viața șl activitatea unor mili
tant! de frunte al mișcării muncito
rești, se vor întîlni cu vechi membri 
de partid și vor vizita Muzeul Dof- 
tana, Muzeul de Istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, Monu
mentul eroilor 
tatea poporului 
socialism.

Spre sfîrșltul 
se vor îmbarca ____ ____ r„
pentru a întîmpina noul an la Pre
deal, Timiș, Pîrîul Rece, Diham, Gîr- 
bova, Poiana 
Piatra Mare.
sibilitatea să 
Bulgaria, R. 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

luptei pentru liber- 
și a patriei, pentru

anului, mii de tineri 
In trenul vacanței

Secuilor, Stîna de Vale, 
Mulți alții vor avea po- 
petreacă revelionul fn 
D. Germană, Polonia,

1000 de noi modele
de confecții

La combinatul de confecții din 
Craiova se produc în acest an 
pesto 1 000 modele confecții pen
tru femei, bărbați și copii. Da
torită calității lor superioare și 
materialelor folosite, confecțiile 
fabricilor din cadrul combinatu
lui craiovean sînt tot mai cău
tate atît pe piața internă, cît și 
pe cea externă.

în sezonul actual, de o apre
ciere deosebită se bucură paltoa
nele pentru fete, din blană arti
ficială, în culori vii, paltoanele 
pentru băieți și fete, cu acceso
rii metalice, hăinuțele decorate 
cu pasmanterie. Pentru produc
ția anului viitor, colectivul de 
creație al combinatului de con
fecții a pregătit o colecție de 450

modele, care țin seama de ten
dința modei internaționale și de 
cerințele cumpărătorilor.

O grijă deosebită manifestă 
creatorii combinatului pentru co
pii, cărora le sînt destinate o 
treime din confecțiile produse la 
Craiova. In viitorul cincinal, fa
brica de confecții 
din cadrul combinatului, va cu
noaște o continuă dezvoltare, 
astfel că în 1975 ea va produ
ce cu peste 78 la sută mai multe 
confecții decît tn acest an. Creș
terea se va realiza prin reampla- 
sarea mai judicioasă a utilajelor, 
prin mai buna organizare a pro
cesului tehnologic și creșterea 
productivității muncii.

din Craiova,

DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA
PE PLAN LOCAL

de organizare științifică a 
și a muncii este privită, 
Maramureș, ca un factor 

al creșterii

Acțiunea 
producției 
in județul 
deosebit de important 
producției și productivității muncii, 
al sporirii rentabilității și calității 
produselor, al mai bunei organizări 
a conducerii activității economice. 
Prin aplicarea, in primul semestru al 
acestui an, a celor aproape 160 de 
studii Inițiate, în cadrul acestei ac
țiuni, în întreprinderile republicane 
din județ, s-au realizat o producție 
suplimentară de circa 80 milioane lei 
și 11 milioane lei beneficii suplimen
tare față de sarcina de plan, produc
tivitatea muncii inregistrînd un spor 
suplimentar de 1881 lei pe salariat. 
La aceste rezultate meritorii s-a a- 
juns, desigur, prin eforturile reunite 
ale unităților economice, dar și ca 
urmare a aportului sporit al forțelor 
științifice locale : cercetători de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru minereuri neferoase și din la
boratoarele uzinale, cadre de la In
stitutul de subingineri mineri și de 
la Institutul pedagogic din Baia Mare.

Pentru Început, am poposit la In
stitutul de cercetări și proiectări pen
tru minereuri neferoase din Baia 
Mare.

— Prin cele 33 de probleme de cer
cetare, înscrise în planul nostru pe 
acest an — ne spunea dr. ing. Ilie 
Paraschiv, directorul Institutului — 
am căutat să venim, in mod direct, in 
sprijinul minerilor, preparatorilor, 
oferindu-le soluții practice, eficiente, 
privind Introducerea și generalizarea 
unor metode de exploatare și. teh
nologii de mare productivitate. De 
altfel, acest plan a fost realizat de 
cercetători in strinsă colaborare cu 
specialiștii din unitățile miniere, cu 
care realizăm în prezent o consultare 
relativ sistematică, inclusiv pe as
pecte privind măsurile menite să asi
gure perfecționarea continuă a orga
nizării producției și a muncii.

Alți cercetători — din cadrul ace
luiași institut, de la Centrala mine
lor și metalurgiei neferoase din Baia 
Mare, precum și din unitățile miniere 
din bazinul maramureșean — au ți
nut să menționeze și unele forme 
concrete pe care le capătă in prezent 
conlucrarea pe asemenea teme. La 
exploatarea minieră-Băiuț, un grup 
de cercetători acordă asistență teh
nică pentru însușirea unei metode 
superioare de exploatare a minereu
lui (cu felii verticale). Intr-o altă 
mină, la Șuior, cercetători ai Institu
tului băimărean au creat un „abataj 
experimental". Metoda nouă de ex
ploatare folosită aici (cu subetaje și 
tavan flexibil) are o deosebită im
portantă, in primul rînd, pentru mina 
in cauză. Minerii care lucrează in 
acest abataj „etalon" sînt coordonați 
de cercetătorii institutului, avind un 
plan de producție. Rezultatul 7 Pro
ductivitatea muncii este de circa 2 
ori mai mare, față de metoda de ex
ploatare aplicată in alte abataje, iar 
consumul de lemn de mină este de 
4 ori mai redus.

Dar contribuția cercetătorilor insti
tutului și, in general, a celor din ju
deț, ar putea fi și mai mare, așa cum 
sublinia dr. ing. Ilie Paraschiv : „U- 
nii beneficiari, mai ales exploatările 
miniere, nu 
de avizare.

persoane care nu-și pot asuma răs
punderea de a lua decizii, ceea ce în
cetinește procesul de introducere și 
generalizare a noului. Alteori, solu
țiile pe care le oferim în studiile 
noastre nu pot fi finalizate, datorită 
lipsei mijloacelor tehnice necesare.

Mulți dintre cercetătorii solicitați 
să-și spună părerea in legătură cu 
posibilitățile de creștere a contribu
ției lor la îmbunătățirea organizării 
științifice a producției și a muncii au 
relevait și un allț aspect deficitar : 
forurile în măsură să cunoască și să 
stimuleze conlucrarea cercetării cu 
producția Ignorează, In mare mă
sură posibilitățile existente pentru

ANCHETĂ IN JUDEȚELE

MARAMUREȘ Șl ARGEȘ

realizarea unei asemenea conlucrări. 
La unitățile din cadrul Centralei mi
nelor și metalurgiei neferoase din 
Baia Mare nu s-au introdus nici pînă 
acum fișele de urmărire a eficienței 
studiilor și cercetărilor deși există o- 
bligații precise în acest sens.

Doctorandul în economie Alexan
dru Adamek, directorul Cabinetului 
județean pentru problemele de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, menționa eforturile între
prinse în ultima vreme pentru a 
spori eficiența intervențiilor celor 
peste 70 de ingineri, economiști, cer
cetători, cadre universitare ce alcă
tuiesc activul său obștesc : „Cu spri
jinul acestora am întocmit, pe bază 
de contract economic, un studiu pri
vind îmbunătățirea structurii orga
nizatorice la întreprinderea de mate
riale de construcții din Baia Mare, 
soldat cu eliminarea din schemă a 21 
posturi tehnico-administratlve inuti
le ; în trei luni de la aplicare, unita
tea a realizat economii de peste 80 
mii lei. Tot în acest context, mai a- 
mintesc : raționalizarea transportului 
intern la Uzinele metalurgice de me
tale neferoase din Baia Mare, perfec
ționarea sistemului informațional în 
sectorul minier al Centralei minelor 
și metalurgiei neferoase".

In județul Maramureș există for
țe științifice în stare să contribuie 
mal susținut la acțiunea de organi
zare științifică a producției și a mun
cii. Totul este de a găsi „cheia" po
trivită pentru a le coordona și a le 
orienta cît mai clar eforturile.

participă la ședințele 
sau trimit la ele

*
La Cabinetul de organizare știin

țifică a producției și a muncii din 
județul Argeș — șef de cabinet, ing. 
Ion Tudorache — se știu prea puține 
lucruri despre situația colaborării 
dintre forțele științifice din județ și 
unitățile de producție. în această si
tuație, nu ne-a rămas decît o sin
gură soluție : să mergem la fața 
locului, pe urmele cîtorva teme refe
ritoare la contribuția cercetătorilor

din județ la procesul de perfecțio
nare a organizării științifice a pro
ducției și a muncii.

La Fabrica de motoare electrice» 
Pitești, ing. Emil Cîrjan, care con
duce serviciul constructor-șef, ne-a 
declarat că „deși există condiții ma
teriale — laboratoare și aparatură 
modernă pentru diferite determinări
— activitatea de cercetare se menține 
Incă departe de producție".

Examinînd, împreună cu interlocu
torul nostru, planul de cercetare al 
fabricii pe anul în curs, rezultă că 
doar 3 terne, contractate cu Institutul 
de cercetări șl proiectări pentru in
dustria electrotehnică din București, 
evoluează oarecum favorabil. Cele
lalte, în număr de 10, se aflau abia în 
faza 
acolo.

Cît 
cerea 
cil, se poate constata și din faptul că 
cele patru laboratoare ale unității au 
un regim de lucru... întimplător. La
boratorul de încercări mecanice stă 
Închis de mal mult timp. O anume 
activitate se desfășoară în laborato
rul de încercări motoare asincrone, 
dar cei ce lucrează în el se plîng că 
multe din aparatele electrice de ve
rificare au fost ori descompletate^ 
ori montate necorespunzător.

în urma recentei reorganizări a 
Combinatului textil de la Pitești se 
pare că și-a Încetat total activitatea 
și Serviciul de cercetare și organi
zare științifică a producției și a mun
cii de aici. Ing. Dionisie Dobra ne-a 
declarat :

— S-o spunem deschis : Ia noi nu 
există o activitate propriu-zisă de 
cercetare științifică. Nu dispunem, de 
altfel, nici de o bază materială co
respunzătoare, aparatura laboratoa
relor întreprinderii fiind învechită j 
lipsesc, între altele, aparatele pen
tru măsurarea unor parametri esen
țiali.

Din păcate o «ituație, în ultimă 
Instanță similară, există și în alte 
unități : „O colaborare între noi și 
institutele de cercetări — remarca 
ing. Gh. Constantinescu, directorul 
Combinatului de exploatare și indus
trializare a lemnului (C.E.I.L.) Pitești.
— există, fără să se poată vorbi însă 
de eficiență și operativitate. De ani 
de zile. Institutul de cercetări și pro
iectări pentru industria lemnului 
(I.C.P.I.L.) București tergiversează 
elaborarea unor utilaje de mare ran
dament pentru exploatarea și trans
portul masei lemnoase, cum ar fl 
tractoarele articulate, care ne-au fost 
promise de multă vreme dar nu au 
sosit nici pînă azi în parchete. Șl 
pentru sectorul de industrializare so
luționarea unor probleme durează 
încă mult.

Desigur, în rîndurile acestea 
n-au fost cuprinse decît unele dintre 
aspectele ce se impun a fi avute în 
vedere și soluționate grabnic. La o 
cercetare mai cuprinzătoare, s-ar pu
tea releva mult mai multe și mai 
complex.

abordărilor sau nici măcar

de puțin interesată este condu- 
tehnico-administrativă a fabri

Vasile GAFTONE
Gh. CÎRSTEA
corespondenții „Sctnteii"

Manuscrise din epoca
in limba arabă

de o
existente la 
Vaticanului, 
patriarhatu- 
catolic din

un 
ne-a

An- 
Ru- 
Pa- 

de 
•du

DIMITRIE CANTEMIR
un ambasador al spiritualității române
Despre faima litera

ră a lui Dimitrie Can
temir avem mărturii 
convingătoare : In 1698, 
la numai 25 de ani, iși 
publica prima operă, 
Divanul, în limbile ro
mână și greacă, la Iași 
In 1711 prințul moldo
vean era -actor princi
pal intr-un conflict 
sud-est european și 
devenea, la sfirșitul 
unei bătălii pierdute la 
Stănilești, consilier in
tim al unui celebru 
om de stat : Petru cel 
Mare, tn 1714 era ales 
membru al Academiei 
din Berlin. După o 
rodnică activitate lite
rară, el iși sfirșește zi
lele în Rusia, asociat 
pînă la capăt operei 
marelui său prieten. El 
scrie in 1722 o intro
ducere tn civilizația 
islamică pentru uzul 
ofițerilor lui Petru 
care luptau tn Persia. 
Este singura scriere a 
lui Cantemir încă ne
publicată in limba sa 
și ea va apare anul 
viitor, in Editura Mi
nerva, intr-o ediție pe 
care o pregătim de 
mult.

După moartea prin
cipelui, fiul său 
tioh, ambasador al 
siei la Londra și 
ris, s-a îngrijit 
faima cărturarului 
părinte. Istoria crește
rii și descreșterii Im
periului Otoman a fost 
publicată la Londra in 
1734—1735, la Paris in 
1743, la Hamburg tn 
1745, din nou la Lon
dra în 1756. Descrierea 
Moldovei are ediții 
străine la Hamburg tn 
1769—1770, la Frank
furt și Leipzig tn 1771. 
la Moscova in 1789 
Intlmplările Cantacu- 
zinilor și Brîncovenllor 
au fost publicate și tn 
grecește, in 1795. Zar 
Cartea sistemei reli
giei mahomedane a-

păruse deja, in 1722, 
la Moscova.

Dar acesta este Can- 
temir ca reprezentant 
al culturii românești 
in Europa Centrală și 
Occidentală. Mesajul 
său a fost înregistrat, 
și îi găsim numele (nu 
departe de al lui Mar
tin Opitz, ceea ce nu 
se știa incă), pe fațada 
Bibliotecii Sainte Ge- 
nevieve din Paris, ală
turi de marile figuri 
ale culturii mondiale.

fluență în aceste cul
turi nu numai prin 
crearea unui sistem 
nou de notație muzica
lă, nu numai prin me
lodiile compuse de el, 
ci și prin opera sa fi
lozofică și etică. In 
1705, deci la numai 
șapte ani de la apari
ția, la Iași, a cărții, 
Divanul sau gîlceava 
înțeleptului cu lumea 
era tradus în limba a- 
rabă de Athanasie 
Dabbas, cărturar sirian

CALITATEA

Dar Cantemir a trăit 
18 ani la Constantino- 
pol. In Divanul a citat 
din persanul Saadi 
Cunoștea turca, araba, 
persana. A compus 
cintece turcești răspin- 
dite pînă in veacul 
nostru in societatea 
turcă unde este cunos
cut sub numele de 
Kantemiroghlu. In 
1962, cind România lua 
Inițiativa colaborării 
științifice sud-est-eu- 
ropene, la Colocviul de 
civilizații balcanice or
ganizat la Sinaia 
cercetător turc
permis sd auzim me
lodii de Dimitrie Can
temir executate 
orchestră de veche 
muzică la Istanbul. Le 
vom avea, nu prea tîr- 
riu, și la București, tn 
discuri Imprimate de 
Electrecord, tn acest 
moment al evocării o- 
perei lui Cantemir, ne 
puteam întreba : care 
a fost răsunetul său in 
culturile Mediteranei 
Orientale 7

Cărturarul român 
și-a avut partea de in-

care fusese cîțiva ani 
oaspetele lui Constan
tin Brincoveanu. Tra
ducerea a fost efectua
tă In Cipru, in perioa
da cind Dabbas era 
îrhiepiscop al insulei. 
Manuscrisul autograf 
il traducerii poartă tit
lul Salah al-hakim ua 
tasad al-alam ad-da- 
nim, adică „Sănătatea 
înțeleptului și nebunia 
osinditei lumi“. Textul 
este integral tradus. 
Curiozitatea lut Dabbas 
a fost împărtășită de 
alți cărturari arabi. In 
afara autografului păs
trat la Biblioteca Na
ționali din Paris, cu
noaștem încă șase copii 
ale traducerii arabe a 
Divanului, 
Biblioteca 
Biblioteca 
lui sirian
Șarfeh (Liban), Biblio
teca maroniților din 
Alep, Universitatea a- 
mericană din Beirut și 
la mînăstirea — Deir 
eș-$uer (Liban). Așa
dar, opera lui Cantemir 
a circulat acum două 
veacuri și jumătate în

mediul arab de cultu
ră din Orientul Apro
piat .prin cel puțin 
șapte codici, fapt cu 
totul ignorat pină 
acum.

Divanul este consi
derat drept prima ope
ră filozofică româneas
că. Scrierea s-a bucu
rat de mare răspindire 
între cititorii români 
și greci ai secolelor 
XVIII—XIX, după
cum ne demonstrează 
atît însemnările de pe 
exemplarele păstrate 
din ediția de la Iași, 
cit și copiile manuscri
se ale cărții. Traduce
rea arabă sporește do
vezile despre buna pri
mire intimpinată de o- 
perele lui Cantemir 
din partea celor mai 
diverse culturi. Ca și 
Macarie Zaim care, cu 
o jumătate de veac 
mai devreme, traducea 
în arabă cel mai vechi 
Letopiseț al Țării Ro
mânești, descoperit tot 
anul acesta în Liban, 
Athanasie Dabbas nu 
a pregetat în fața efor
tului tălmăcirii Diva
nului, convins cd dă 
compatrioților săi o 
carte frumoasă și folo
sitoare.

Divanul in arabd a- 
daugă o nouă evidență 
a vechimii, varietății 
și profunzimii relații
lor noastre cu culturi
le Orientului Apropiat. 
Geografia culturală ro
mânească dobindește, 
de asemenea, reliefuri 
noi. Opere mari ale 
scrisului românesc e- 
rau citite acum trei 
secole pe țărmurile 
Orontelui sau în Mun
ții Libanului și cărtu
rarii acelor îndepărta
te locuri aveau pre
țuire pentru creația 
noastră culturală in
tr-ana din cele mai 
Interesante și rodnice 
perioade ale ei.

Virgil CANDEA

IREPROȘABILA 
A FIBRELOR 

Șl FIRELOR „TEROM
La Uzina de fibre sintetice din 

Iași s-a înregistrat recent un suc
ces deosebit. Alături de capaci
tățile de producție intrate în 
funcțiune în aprilie 1969, și care 
au ajuns cu 8 luni înainte de 
termen la paiametrii proiectați 
de 10 000 tone fibre poliesterice 
de tip lină, bumbac și in, s-au 
adăugat noi instalații de produc
ție. Practic, este vorba de o fa
brică nouă, care va produce, în 
final, 3 050 de tone fire polieste
rice textile și tehnice. Avind ca
dre bine pregătite, provenite din 
școlile profesionale de specialita
te și de la cursurile de calificare 
și ridicarea calificării, organizate 
ia locul de producție, uzina ie
șeană livrează fibre și fire sinte
tice, iar de curînd și fire poli
esterice, de o calitate ireproșabi
lă. Confruntările s-au făcut în 
industria noastră textilă și la ex
port, unde „Teromul" se situează 
la nivelul celor mai fine fibre 
sintetice din lume. Țesăturile din 
fibre „Terom" sînt rezistente la 
purtat, neșifonabile și ușot de 
întreținut. Din ele se realizează 
stofe grele și subțiri pentru len
jerie și îmbrăcăminte. In același 
timp, din firele textile realizate 
la Uzina de fibre sintetice Iași se 
obțin țesături subțiri, cu un as
pect uniform, care se folosesc la 
fabricarea lenjeriei, a costumelor 
de baie, perdelelor etc.

Uzina produce, deocamdată, 
fibre și fire „Terom" în alb și 
negru. Dar acestea se pot vopsi, 
ca de altfel și țesăturile din ele, 
într-o gamă variată de culori.

Firele tehnice, grosiere și fi
ne, datorită rezistenței lor la ac
țiunea acizilor chimici și a sta
bilității dimensionale, se utilizea
ză la confecționarea benzilor 
transportoare, filtrelor, prelatelor, 
îmbrăcăminții de protecție, pîn- 
zelor de ambarcațiuni etc. De a- 
semenea, se folosesc în industria 
de anvelope. Chimiștii ieșeni se 
preocupă în continuare de spori
rea producției de fire și fibre 
poliesterice, de îmbunătățirea ca
lității acestora și lărgirea ariei lor 
de utilizare.
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Primire la C.C. al P.C.R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C, al P.C.R., a primit la 9 de
cembrie delegația Uniunii ziariștilor 
germani din R.D. Germană, formată 
din tovarășii Harri Czepuck, pre
ședinte al uniunii, și Osmund 
Schwab, secretar general al uniunii, 
care face o vizită în țara noastră.

La primiră au participat tovarășii

Bujor Sion, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nestor Ignat, președintele 
Uniunii ziariștilor.

Au fost de fată dr. Hans Voss, am
basadorul R.D.G., și Alfred Meyer, 
secretar al Ambasadei R.D. Germane 
la București.

întrevederea a decurs lntr-o atmo
sferă cordială, tovărășească.

SEMNAREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ȘI SCHIMBURI 
Intre uniunile ziariștilor din românia 

ȘI DIN R. D. GERMANĂ

La invitația Uniunii ziariștilor din 
Republica Socialistă România, ne-a 
vizitat țara, timp de cîteva zile, o 
delegație a Uniunii ziariștilor ger
mani din R. D. Germană, alcătuită 
din tovarășii Harri Czepuck, pre
ședinte, și Osmund Schwab, secre
tar general al uniunii.

Oaspeții au avut Întrevederi la 
conducerea Ministerului Afacerilor 
Externe, la redacția ziarului „Scin- 
teia“ și la Comitetul de Radio și Te
leviziune. Ei au vizitat diferite obiec
tive economice, muzee și cartiere noi 
de locuințe din Capitală.

Conducerile celor două uniuni de 
ziariști au avut convorbiri asupra 
dezvoltării legăturilor lor prietenești.

La Încheierea vizitei a fost semnat 
de către tovarășii Harri Czepuck, 
președintele Uniunii ziariștilor ger
mani din R. D. Germană, și Nestor 
Ignat, președintele Uniunii ziariști
lor din România, protocolul de cola
borare și schimburi reciproce pe anul 
1971 între cele două uniuni de zia
riști.

★
Cu prilejul prezenței in țara noas

tră a delegației Uniunii ziariștilor 
germani din R. D. Germană, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
dr. Hans Voss, a oferit miercuri 
seara un cocteil in saloanele amba
sadei.

(Agerpres)

Iert In țară : Vremea s-a încăl
zit în cea mai mare parte a ță
rii, exceptînd Dobrogea, unde s-a 
răcit ușor. Cerul a fost variabil, 
cu înnorărl mai accentuate în 
Maramureș, podișul Transilvaniei 
și zona de munte, unde s-au sem
nalat ninsori slabe locale. In 
nord-vestul Moldovei șl Dobrogea, 
cu totul Izolat, a nins. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, ex
ceptînd Moldova, Dobrogea și 
zona de munte, unde a prezentat 
Intensificări din sectorul nord- 
vestic, viscolind pe alocuri zăpa
da. Temperatura aerului la ora 14

oscila între minus 2 grade la Bra
șov și 7 grade la Tg. Jiu, Caracal 
și Turnu-Măgurele. In București : 
Vremea s-a încălzit ușor. Cerul 
a fost variabil, mat mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatu
ra maximă a fost de 8 gradez

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 decembrie. In țară : 
Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. In Maramureș și 
Moldova vor cădea burnițe și ploi 
slabe, iar izolat se va semnala 
șl lapoviță. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura va scădea 
ușor, la sfîrșltul Intervalului. Mi
nimele vor fl cuprinse între mi
nus 5 șl plus 5 grade, iar maxi
mele între 1 șl 11 grade. Ceață 
dimineața șl seara. In București : 
Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura ușor varia
bilă. Ceață dimineața și seara.

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Uniunilor Profesionale

din R. P. Albania (U. P. A.)
Miercuri după-amiază a sosit in 

Capitală o delegație a Uniunilor Pro
fesionale din R. P. Albania (U.P.A.), 
condusă de tovarășul Rita Marko, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunilor Profesionale, care, la invi
tația Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, va face o vizită în țara noastră.

Din delegație mai fac parte tova
rășii Quimo Kokani, membru al pre
zidiului Consiliului Central al U.P.A., 
Shega Asabella, președintele Consi
liului regional al sindicatelor din dis
trictul Gjirocaster, Muratt Hita, pre
ședintele Comitetului sindicatului de 
la rafinăria din Fieri, și Filip Kota.

șeful secției relații internaționale a 
Consiliului Central al U.P.A.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Florian Dănălache, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., Ioan 
Cotoț și Nicolae Gavrilescu, secretari 
ai Consiliului Central, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai Comitetului 
Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., activiști ai Consiliului Cen-, 
trai al U.G.S.R.

Erau prezenți Nikolla Profi, amba
sadorul R. P. Albania la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

1NTÎLNIRE LA U.G.S.R.
După-amiază, delegația Consiliului 

Central al Uniunilor Profesionale din 
R. P. Albania, condusă de tovarășul 
Rita Marko, a avut o întîlnire la se
diul Consiliului Central al U.G.S.R., 
la care au participat tovarășii Florian 
Dănălache, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Constantin Dră- 
gan, prim-vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R., secretari 
ai Consiliului Central al U.G.S.R.

Seara, președintele Consiliului

Central ai Uniunilor Profesionale din 
R. P. Albania și ceilalți oaspeți alba
nezi au luat parte la un spectacol 
prezentat In cinstea delegației de an
samblul „Rapsodia română".

Au participat președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., secretari 
ai Consiliului Central, membri ai 
Comitetului Executiv, activiști ai 
U.G.S.R.

(Agerpres)

Semnarea unui protocol româno-biilgar 
de colaborare tehnico-științifică

Miercuri a fost semnat protocolul 
de colaborare tehnico-științifică pe 
perioada 1971—1975, între Academia 
de Științe Agricole și Silvice din Re
publica Socialistă România și Acade
mia de Științe Agricole a Republicii 
Populare Bulgaria. Protocolul pre
vede o serie de teme de cercetare ști
ințifică In diferite domenii ale agri
culturii și silviculturii, la a căror re
zolvare vor colabora institute de spe

cialitate ale celor două academii, 
Sînt incluse, de asemenea, schimburi 
de material biologic, documentare 
științifică, precum și de specialiști.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de acad. prof. Grigore Obre- 
janu, vicepreședinte al Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, iar din 
partea bulgară de acad. Atanas Po
pov, vicepreședinte al Academiei de 
Științe Agricole.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul comerțului exterior, 

Cornel Burtică, s-a înapoiat miercuri 
seara în Capitală din vizitele ofi
ciale făcute în Cehoslovacia și Bel
gia. La Praga, ministrul comerțului 
exterior a participat la deschiderea 
convorbirilor în legătură cu încheie
rea Acordului comercial de lungă 
durată dintre România și Ceho
slovacia, iar la Bruxelles a semnat 
Acordul comercial pe termen lung, 
1970—1974, Intre România și Uniu
nea Economică Benelux.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
precum și Jan Adriaenssen, ambasa
dorul Belgiei, și Anton Kamenicky, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)

Prelungirea scutirii 
de taxe vamale

După cum s-a mai anunțat, prin- 
tr-un ordin al ministrului comerțului 
exterior, s-a aprobat scutirea de taxe 
vamale pentru unele categorii de 
bunuri sosite din străinătate pe adre
sa Crucii Roșii, a organizațiilor obș
tești sau a persoanelor particulare 
pînă la 31 decembrie a.c.

Răspunzînd cererilor primite din 
partea unor asociații, precum și a u- 
nor cetățeni străini, conducerea mi
nisterului a hotărît recent prelungi
rea termenului sus-menționat privind 
scutirile de taxe vamale pentru cole- 
tele ce vor sosi In țara noastră, pînă 
la data de 30 aprilie 1971.

Această măsură constituie o nouă 
contribuție pe linia ajutorării popu
lației afectate de calamitățile natura
le din primăvara acestui an.

(Agerpres)
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FOTBAL DIVIZIA A Un meci între campioni ai handbalului mondial

ETAPA VICTORIILOR LA LIMITĂ
România-Cehoslovacia 21-16

ZIUA DREPTURILOR 
OMULUI

La 10 decembrie, In urmă cu 22 da 
ani, Adunarea Generală a O.N.U., în
trunită la Paris, proclama solemn 
Declarația universală a drepturilor o- 
mului. De atunci, ziua de 10 decem
brie este aniversată ca Ziua dreptu
rilor omului, prilej de subliniere a 
semnificației importantului document, 
de evocare a principiilor solemne în
scrise în declarație, în scopul respec
tului și afirmării personalității u- 
mane.

Este un adevăr verificat de În
treaga evoluție politică și socială con
temporană că pacea și securitatea 
lumii se află lntr-o strînsă legătu
ră cu respectarea drepturilor și li
bertăților fundamentale ale omului ; 
respectarea acestora este o -premisă 
a respectării drepturilor națiunilor, 
reprezintă o condiție esențială a men
ținerii și consolidării păcii, după cum 
fără salvgardarea păcii este greu de 
conceput respectarea efectivă a drep
turilor omului. De asemenea, inde
pendența politică și economică, afir
marea suveranității și exercitarea li
beră a dreptului popoarelor de a dis
pune de soarta lor, înfăptuirea u- 
nei democrații reale, consecvente, 
sînt condiții primordiale pentru rea
lizarea efectivă a drepturilor omu
lui.

In numeroase zone ale lumii, drep
turile omului continuă să fie brutal 
Încălcate de regimurile reacțio
nare, de către forțele imperialis
te și colonialiste, care promovează o 
politică de presiune și dictat, aten
tează la libertatea și independența 
popoarelor, încearcă să le impună a- 
cestora voința lor, să le aservească 
intereselor străine. Peste 28 de mi
lioane de oameni din diverse părți 
ale globului continuă să simtă apă
sarea dominației coloniale. Practica 
discriminărilor rasiale, apartheidul 
— aceste grave atingeri aduse con
diției umane — constituie politică de 
stat în țări ca Africa de Sud și Rho
desia. Intr-un șir de alte țări ale lu
mii are loc o prigoană crîncenă dusă 
de către regimuri reacționare, an
tipopulare, militariste, care recurg la 
închisori, temnițe, înscenări judicia
re, execuții, spre a înăbuși lupta 
forțelor progresiste și democratice, a 
militanților pentru idealurile de li
bertate și progres social. Asemenea 
realități relevă necesitatea imperioa
să a luptei pentru triumful princi
piilor cuprinse în documentele pen
tru apărarea drepturilor omului.

In contrast cu realitățile amin
tite, socialismul, inlăturînd exploa

tarea ș! asuprirea omului de că
tre om, creează condițiile nece
sare pentru deplina respectare a 
valorii și demnității persoanei u- 
mane. în Republica Socialistă Româ
nia, Constituția — Marea Cartă a li
bertăților poporului român — garan
tează egalitatea deplină în drepturi a 
tuturor cetățenilor, indiferent de na
ționalitate, rasă, sex, limbă sau reli
gie, asigură afirmarea multilaterală 
a personalității și demnității omului. 
O realitate majoră a României so
cialiste este procesul neîntrerupt, 
profund și multilateral de dezvolta
re a democrației socialiste, întărirea 
continuă a legalității socialiste, reali
zarea tot mai consecventă a partici
pării maselor la conducerea statului, 
crearea condițiilor ca toți oamenii 
muncii să-și poată spune părerea In 
problemele politicii interne și exter
ne a statului. întreaga activitate con
structivă ce se desfășoară In țara 
noastră pe cele mai variate planuri 
este subordonată făuririi bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor 
muncii, edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, capabilă să 
asigure manifestarea plenară a per
sonalității umane.

Aplicarea In viața internațională a 
principiilor drepturilor omului nu 
este posibilă, așa cum a arătat nu 
o dată țara noastră, fără respectarea 
neabătută a normelor șl principiilor 
legalității internaționale — suverani
tatea și independența națională, ega
litatea în drepturi, neamestecul tn 
treburile interne, avantajul reciproc, 
a dreptului fiecărui popor de a-și 
decide singur calea dezvoltării econo
mice și sociale, în lumina acestei ce
rințe vitale, tara noastră a militat șl 
militează neobosit pe arena Interna
țională pentru a se asigura respec
tarea atît a drepturilor fundamenta
le ale statelor, cît și a drepturilor 
șt libertăților fundamentale ale oa
menilor, aflate într-o indisolubilă le
gătură și intercondiționare.

Transformarea în realitate, pe în
treg globul, a principiilor Înscrise In 
Declarația universală a drepturilor o- 
mului este o necesitate imperioasă a 
vremurilor noastre. Stă In puterea 
popoarelor lumii, a forțelor democra
tice și progresiste de pretutindeni ca, 
pe calea unor eforturi perseverente 
și unite, să determine afirmarea lor 
tot mai largă, asigurarea unei dez
voltări libere pe calea progresului și 
civilizației a fiecărui popor, a tutu
ror locuitorilor planetei noastre.

Radu BOGDAN

REZULTATE TEHNICE
Dlnamo București — Universitatea Cluj 2—1 (2—0). 
Au marcat : Popescu (min. 24) și Sălceanu (min. 25) 
și, respectiv, Mihăilă (min. 46).
S. C. Bacău — Rapid 1—0 (0—0). A marcat Florea 
(min. 80).
Politehnica Iași — Steagul roșu 0—1 (0—0) ! A mar
cat Gyorffy (min. 78).
C.F.R. Timișoara — Petrolul 1—0 (0—0). A marcat 
Peria tu (min. 17).
Farul — Jiul 1—0 (0—0). A marcat Kallo (min. 84). 
Progresul — Universitatea Craiova 1—0 (0—0). A mar
cat Mircea Sandu (min. 88)
C.F.R. Cluj — Steaua 5—0 (3—0) ! Au marcat : Soo 2 
(min. 19 și 88), O. Ionescu 2 (min. 24 și 36) și M. 
Bretan (min. 89).
F. C. Argeș — U.T.A. 4—1 (3—1). Au marcat : Fră- 
țilă 2 (min. 3 și 37) și Radu (min. 11 și 63), respectiv, 
Axente (min. 16).

ETAPA VIITOARE

CLASAMENTUL

„U" Cluj — Progresul ; Jiul — Politehnica ; „U“ Cra
iova — S. C. Bacău ; Steagul roșu — Dinamo Bucu
rești ; U.T.A. — C.F.R. Cluj ; Steaua — C.F.R. Timișoa
ra. Toate aceste meciuri vor începe la ora 14. Partida 
Petrolul — F.C. Argeș, datorită faptului că va fi tele
vizată, va începe la era 12,30. Jocul dintre Rapid și Fa
rul va avea loc sîmbătă, 12 decembrie, pe stadionul 
Republicii.

1. Dlnamo București 14 8 3 3 26—13 19
2. Politehnica 14 7 3 4 26—2C 17
3. Rapid 14 1 7 2 15— 9 17
4. Petrolul 14 1 3 4 18—ÎS 17
5. Steagul roșu 14 7 3 4 10—IC 17
6. Farul 14 7 3 5 23—23 10
7. U.T.A. 14 7 1 6 20—15 15
8. „U“. Craiova li 6 J 5 10—12 15
9. S. C. Bacău 14 7 0 7 22—18 14

10. F. C. Argeș 14 4 5 4 19—19 (3
11. Steaua 14 4 5 8 17—21 13
12. „U" Cluj 14 5 3 7 16—17 12
13. C.F.R. Cluj 14 5 8 7 20—23 12

14. Jiul 14 5 1 8 13—18 11
15. Progresul 14 3 4 7 10—17 10

16. C.F.R. Timișoara 14 3 0 11 8—23 6

Băcăuanii, 
imbatabili

pe teren propriu
BACAU (de la corespondentul 

„Scînteii", Gh. Baltă). Dacă pe 
parcursul a 12 etape consecutive 
Rapidul n-a gustat din cupa înfrîn- 
gerii, in cea de-a XIII-a și-a găsit... 
Bacăul I Totuși, se cade să spunem 
că, deși lipsiți de aportul mai multor 
titulari, giuleștenii s-au apărat calm 
în fața echipei băcăuane dezlănțuite 
și au contraatacat, chiar destul de 
des, în prima repriză, cînd au avut 
de partea lor și vîntul. Se poate 
spune, de asemenea, că a fost un joc 
frumos, viu disputat, cu faze palpi
tante, aplaudate de suporterii din lo
calitate. Scorul a rămas alb pînă în 
minutul 81 al meciului cînd, la un 
corner executat de Mihoc, Vătafu a 
centrat mingea, iar Florea a înscris 
printr-un șut plasat un gol foarte fru
mos. Insă, după ce băcăuanii au luat 
conducerea, jucătorii Rapidului au 
început să se dedea la faulturi repe
tate, grosolane chiar, față de care 
arbitrul gălățean Grigore Bîrsan s-a 
mulțumit doar să fluiere din răspu
teri. Acest final a făcut să umbrească 
în parte frumusețea partidei.

In încheiere, subliniez că în acest 
tur al campionatului, băcăuanii n-au 
pierdut nici un singur punct „acasă", 
dar nici n-au ciștigat vreunul în de
plasare ! Totodată, merită de mențio
nat faptul că portarul Ghițâ n-a pri
mit nici un gol în vreunul dintre me
ciurile disputate pe teren propriu.

Dinamo a jucat numai o repriză...
Așa cum începuse și se desfășura, 

meciul Dinamo—Universitatea Cluj 
nu părea dificil pentru bucureșteni. 
In primul sfert de oră, ei avuseseră 
patru ocazii, una mai mare decit alta, 
irosite, e drept, cu dezinvoltură de 
Sălceanu (min. 2 și 7) și Dumitrache 
(min. 13 și 15). Cinci minute mai 
tîrziu, oaspeții au avut și ei o oca
zie deosebită (Adam), dar a fost re
pede anulată de golul Înscris de 
Doru Popescu (min. 24), după o fază 
în care Dumitrache a făcut dovada 
marilor sale calități de... creator. 
De altfel, prilejul de a admira aceste 
calități l-am mai avut un minut 
după aceea cînd, din nou, atacantul 
dinamovist a „prelucrat" un balon, 
mișeîndu-se cu abilitate și luciditate 
printre aproape toți fundașii clujeni. 
Execuțiile lui Dumittache au fost 
atit de frumoase, la această minge, 
îneît se părea că și fundașilor clu
jeni le stîrnise admirația ; toți se 
uitau la el, astfel incit Sălceanu a 
marcat nestingherit. Trecuseră doar 
douăzeci și cinci de minute și sco
rul era de 2—0. Partida părea jucată, 
cu atît mai mult, cu cit „unspreze- 
cele" clujean nu părea să emită 
nici o pretenție.

Dinamoviștil se mișcau cu ușurin
ță și nu erau puține vocile din 
tribună care subliniau, tn glumă, că 
rapiditatea fazelor de pe teren se 
datora în bună măsură și... frigului. 
Dar tot atîția erau și spectatorii 
care se întrebau cît va ține risipa 
de energie din spațiul de joc, cît 
timp va reuși să joace Dinamo atît 
de repede și de „legat" 7 Răspunsul 
a venit imediat după pauză : 45 de

minute. Pentru că, după 45 de mi
nute, din Dinamo din prima repriză 
nu mai rămăsese decit culoarea 
tricourilor. Exceptîndu-i pe Nun- 
weiller III — cel mai bun jucător 
de pe teren, tot meciul — și pe De- 
leanu — restul formației, in frunte 
cu Nunweiller VI și Dumitrache, era 
la pămint. In aceste condiții, stu
denții au început să iasă de după... 
zid și să atace. A fost mai întii go
lul lui Mihăilă (min. 46), apoi două 
ocazii excepționale pierdute de Mi
hăilă (min. 55) și Stîncel (min. 60). 
Bucureștenii au mai avuț_ și ei oca
zii de a înscrie, dar 
Sălceanu, Doru Popescu 
— am putea 
Astfel, cu cît 
atît devenea 
pentru echipa 
mele minute,
adevărat calvar și, In felul acesta, 
un meci care se putea termina la 
un scor larg pentru bucureșteni 
le-a oferit oaspeților argumente 
pentru a regreta că n-au obținut 
măcar o egalitate.

V. PAUNESCU

Pentru specialiștii In handbal, ca și 
pentru obișnuiții spectatori de sport, 
o intîlnire între handbaliștii Româ
niei și Cehoslovaciei este oricînd aș
teptată cu interes, oferind celor din 
jurul arenei utile comparații intre 
reprezentanții a două veritabile școli 
handbalistice, al căror prestigiu in
ternațional nu mai trebuie, credem, 
subliniat, în mod special Este poate 
suficient 
deceniu, 
handbal, 
diale, au .
printre laureați chiar, pe handbaliștii 
celor două țări Fără îndoială, vom 
pune pe seama acestui meci de hand
bal România — Cehoslovacia, faptul 
că aseară casele de bilete ale sălii 
Floreasca s-au închis cu mult îna
inte de a începe jocul, deși trebuie 
spus, în deschidere au avut loc alte 
două partide internaționale (handbal 
feminin : R. S. S. Ucraineană — 
București (tineret) 16—6 ; baschet 
masculin, în „Cupa Cupelor* : Steaua 
— Galatasaray Istanbul 72—64).

Circumspecția desprinsă din decla
rația anticipată a antrenorului eme
rit Nicolae Nedef („Va fi 
greu ; echipa Cehoslovaciei, 
rios întinerită și deci cu 
fără prea, mare experiență, 
totdeauna redutabilă...") s-a 
pe deplin tndreptățită. Meciul de a- 
seară, deși cu caracter amical, a pro
dus în rîndul oaspeților o mare am
biție, a stimulat serios forțele fiecă
ruia. Desfășurarea partidei 
tat formația Cehoslovaciei 
nu piardă, sau oricum să 
un scor cit mai onorabil în 
pionilor mondiali.

Spunind că victoria handballștllor 
noștri era previzibilă, nu credem că 
putem fi bănuiți de lipsă de modes
tie. Aseară, Gruia, Gațu, Samungf,

să spunem că, In ultimul 
orice mare competiție de 
inclusiv campionatele mon- 
avut printre marii favorițl,

de glorie, a fost determinantă, 
putea spune, pentru asigurarea 

diferențe confortabile de go- 
în prima repriză, Gruia a mar

BASCHET

LA IAȘI, SURPRIZĂ?
IAȘI (de la corespondentul „Scin- 

teii", M. Corcaci) — Politehnica a su
ferit ieri prima lnfrîngere pe teren 
propriu în acest campionat. Surpriză, 
desigur, pentru cei care n-au asistat 
la meci. Insă, pentru spectatorii pre
zenți (circa 5 000 în tribunele înghe
țate la stadionul din Dealul Copou- 
lui) rezultatul a apărut perfect nor
mal, Steagul roșu, deși „teritorial" 
a fost dominată copios, și-a creat 
prin contraatacuri subtile și foarte 
rapide, realizate de Emil Dumitriu 
sau Gyorffy, cam tot atîtea situații 
de gol cît și gazdele. In plus, brașo
venii au beneficiat și de un portar, 
Adamache, care a apărat excelent.

Este adevărat, Politehnica a avut 
tn permanență inițiativa, a căutat 
să-și apropie cu prețul unor mari e- 
forturi victoria, dar n-a reușit acest 
lucru pentru că a greșit tactic neper- 
mis de mult : în atac a jucat cu mingi 
înalte, care nu erau utilizabile datori
tă staturii mici a înaintașilor Ieșeni, 
iar în apărare s-a lăsat prea ușor 
„păcălită" de cele două vîrfuri de atac 
ale brașovenilor. In plus, portarul 
ieșean Iordache a greșit grav In mi
nutul 78. părăsindu-și inoportun 
poarta și oferindu-i astfel prilejul 
lui Gyorffy să Înscrie singurul gol al 
partidei.

un meci 
deși se- 
jucătorl 
rămîne 
dovedit

ne-a ară- 
decisă să 
piardă la 
fața cam-

Goran, Birtolom și ceilalți s-au do
vedit oricum superiori în fața aces
tei noi (și destul de puternice) e- 
chipe de /handbal a Cehoslovaciei. 
Deși au avut de-a face cu o apărare 
masivă, destul de agresivă și bine 
sudată, tricolorii noștri au găsit re
lativ ușor calea spre poarta apărată 
ds tlnărul Kralik. Găsind calea spre 
poartă, n-a însemnat Insă că au și 
marcat Întotdeauna I Pînă cînd a 
luat conducerea, pînă cînd s-a de
tașat, echipa noastră a trecut prin 
destule emoții, a făcut destule efor
turi. Forma remarcabilă a lui Gruia, 
aflat într-o vervă de șut ca în zilele 
lui 
am 
unei 
luri.
cat 7 goluri din cele 11 pe care le-a 
reușit întreaga echipă (la pauză am 
condus cu 11—7).

Ceea ce au apreciat numeroșii 
spectatori în această parte a meciu
lui a fost mai ales suita spectacu
loasă și eficace de combinații in atac 
ale handbaliștilor noștri, pasele șnur, 
circulația accelerată a balonului, 
fentele derutante, pătrunderile la 
semicerc. In asemenea Împrejurări, 
rolurile principale le-au deținut, ca 
de obicei, Gațu și Goran. Repriza 
secundă nu a însemnat nicidecum un 
schimb al raportului de forțe, deși 
echipa cehoslovacă a încercat acum 
să reducă și mai mult din handi
cap. Formația noastră — în care, 
după pauză, s-au remarcat Birtolom 
(excelent mai ales în transformarea 
loviturilor de la 7 m), același Gațu 
(autor al unui gol de toată frumu
sețea), Gruia, Samungi — și-a 
rit la un moment dat avansul 
puncte (în min. 49, conducea 
17—10). Spre final Insă, unele
xactități in apărarea echipei noastre, 
coroborate cu șuturile prin surprin
dere ale formației cehoslovace, pro
duc dese schimbări pe tabela de mar
caj. Scorul definitiv : 21—16 pentru 
echipa României ; o diferență de 
puncte care reflectă exact, după pă
rerea noastră, diferența de valoare 
dintre echipe în meciul de aseară.

Din rindul echipei Cehoslovaciei, 
alături de binecunoscuții Bruna, Ko- 
neeny, Havlik, i-am remarcat pe Ska- 
ra (a marcat 3 goluri), Haber (2), 
Ja»-y (2), Krepinl (2).

Revanșa partidei de aseară — vi
neri, tot in sala

mi
la 7 

cu 
ine-

Dumitrache, 
și ceilalți 

spune — le-au ratat, 
se scurgea timpul, cu 
mai chinuitor jocul 
lui Dumitrache. Ulti- 

în special, au fost un

laAseară, în sala Sporturilor de 
Floreasca, echipa masculină de bas
chet Steaua a învins cu scorul de 
72—64 (40—32) echipa Galatasaray 
Istanbul, calificindu-se pentru turul 
următor al „Cupei cupelor".

Floreasca.

I. DUMITRIU

ACTIVITĂȚI FOTBALISTICE IN SEZONUL DE IARNĂ
A,

TURNEELE INTERNAȚIONALE 
ALE ECHIPELOR 
DIN DIVIZIA A

Mal multe echipe din divizia A au 
perfectat turnee peste hotare tn pe
rioada dintre turul și returul campio
natului. Vor Întreprinde cu siguranță 
turnee In citeva țări din America La
tină, Dinamo, Rapid, Steaua fi U.T.A. 
Programul pe zile se va stabili la 
16 decembrie. Plecările vor avea loc 
după 15 ianuarie 1971, Iar data limită 
pentru Întoarcerea In țară a fost fi
xată la 20 februarie, adică cu trei 
săptămîni înaintea inceperii returu
lui campionatului.

De la 25 decembrie, Petrolul va 
Juca trei meciuri în Grecia, clubul 
ploieștean purtind tratative și pen
tru un turneu în cîteva țări din 
Africa de Nord. Tot în Grecia, vreme 
de două săptămîni in luna februarie, 
va disputa cîteva partide amicale e- 
chipa Steagul roșu Brașov. Imediat 
după Încheierea turului campionatu
lui, F.C. Argeș va susține două me
ciuri la Mtinchen, urmînd ca jucăto
rii că intre în vacanță abia după

reîntoarcerea din R. F. a Germaniei. 
Clubul piteștean se mai află in tra
tative pentru un turneu in luna fe
bruarie in Israel.

Tratative pentru un turneu tn d- 
teva țări africane duce și Politehnica 
Iași. Celelalte cluburi din divizia A 
n-au comunicat Încă federației inten
țiile lor cu privire la turneele peste 
hotare tn lunile de iarnă.

TRIAL PENTRU TINERII JUCĂTORI 
DIN DIVIZIILE B Șl C

Un număr de 45 de jucători Intre 
18 și 21 de ani, aparținînd unor clu
buri și asociații din diviziile B și C, 
au fost convocați de selecționerii fe
derali pentru a susține citeva meciuri 
de verificare. Aceste meciuri vor a- 
vea loc la Snagov pînă duminică, 13 
decembrie. Elementele evidențiate 
vor fi incluse in lotul reprezentativ 
de tineret.

PE
PREGĂTIRILE JUNIORILOR 
TIMPUL VACANȚEI ȘCOLARE

O 
lare,

dată cu Începerea vacanței șco- 
la 21 decembrie vor Ii chemați

de juniori care com-la București 33 
pun lotul reprezentativ lărgit. După 
o pregătire de opt zile, echipa repre
zentativă și rezervele vor pleca pen
tru a susține cîteva partide, probabil, 
tn Grecia. Cu această ocazie va 
reintra și Boldnl (A.S.A. Tg. Mureș). 
Juniorul Helvei de la Victoria Cărei 
a fost convocat la București pentru 
vizita medicală. El jucase în ultima 
etapă de campionat și, prin urmare, 
nici vorbă nu putea fi de... dublă 
fractură !

TRANSFERARILE PE ORDINEA DE ZI 
A COMITETULUI FEDERAL

Comitetul federal se va Întruni la 
15 ianuarie pentru a discuta cîteva 
Importante chestiuni. Pe ordinea de 
zi sînt înscrise, printre altele, per
fecționarea regulamentului de trans
ferări, bugetul anului 1971, calenda
rul intern și extern pe 1971 și noua 
organizare a Colegiului central de 
arbitrL

TELEGRAME EXTERNE

Fidel Castro despre unele 

probleme economice ale Cubei
HAVANA 9 (Agerpres). — Intr-o 

cuvintare roslită la adunarea de con
stituire a Sindicatului național al 
muncitorilor din industriile de bază, 
transmisă de agenția Prensa Latina, 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar, s-a referit la 
unele probleme economice ale țării. 
Am pornit pe un drum bun, a spus 
vorbitorul, pentru a înfrunta proble
mele noastre, pentru a avea o viziu
ne mai globală și a căuta soluții, am 
găsit metode bune pentru a aborda 
problemele noastre. El a menționat 
că soluțiile trebuie să izvorască din 
realitățile Cubei, din situația ei par
ticulară.

Referindu-se, In continuare, la pro
cesul de democratizare din Cuba. 
Fidel Castro a spus : Tindem spre 
o asemenea evoluție economico-so- 
cială care să permită maselor să 
participe într-un mod cît mai activ 
și cît mai variat la conducerea so
cietății. Pentru adoptarea măsurilor 
fundamentale, vor avea loc discuții 
în toate centrele muncitorești.

Menționlnd eficiența scăzută In pro
ducție, indicii reduși de productivi
tate a muncii, vorbitorul a arătat că

una din sarcinile fundamentale ale 
actualei etape este asigurarea unul 
cadru optim pentru creșterea produc
ției și productivității, pentru buna 
folosire a mijloacelor de producție, ■ 
forței de muncă existente. Este ne
cesar să se facă economii, să se 
folosească bine și să se păstreze ma
șinile, a spus el.

în continuare, Castro a subliniat 
că după analiza problemelor și difi
cultăților Cubei, făcută de el la 26 
iunie, oamenii au muncit din greu și 
au depus eforturi serioase pe toate 
fronturile. Niciodată în trecut nu a 
muncit poporul atit de intens și cu 
dorința atît de puternică de a învin
ge dificultățile. Premierul cubanez a 
menționat totodată persistența unor 
aspecte negative, ca, de pildă, absen
teismul.

Fidel Castro a arătat că Anul Nou 
va fi sărbătorit In Cuba In luna iulie, 
ca și anul trecut, datorită sarcinilor 
urgente legate de actuala recoltă. 
Cred că sintem in urmă cu strlnge- 
rea recoltei, a spus el. Trebuie să 
obținem circa 7 milioane tone de za
hăr, cantitatea minimă pe care o poa
te produce Cuba, avînd în vedere 
deficitul important al comerțului său 
exterior.

AMERICA LATINĂ

Larg proces de normalizare 
a relațiilor cu Cuba

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Publicația „L’Information Latine* 
scrie, citind surse informate de la 
sediul Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.) din Washington. că 
„un proces tinzind spre normalizarea 
relațiilor emisferei cu Cuba se află 
în desfășurare". Pentru moment, re
levă publicația, este vorba de son
daje preliminare privind atitudinea 
statelor latino-americane față de e- 
ventualitatea anulării măsurilor a- 
doptate de O.S.A contra Cubei in iu
lie 1964. Sondajele au fost efectuate, 
pe de o parte, din inițiativa Ecuado
rului și, pe de altă parte, cu prile
jul prezenței unor înalte oficialități 
latino-americane la ceremoniile in
stalării noului președinte al Mexi
cului.

Semnalul pentru lansarea sondaje
lor a fost dat de restabilirea relații
lor diplomatice dintre Chile și Cuba. 
„Columbia apreciază că ar fi nece
sară convocarea. într-un interval cit 
mai scurt posibil, a unei noi reuniuni

a O.S.A. pentru a examina problema 
relațiilor cu Cuba, șl ea va lua o ast
fel de inițiativă", a declarat minis
trul columbian al afacerilor externe. 
Peru s-a declarat, prin ministrul său 
de externe, generalul Edgardo Mer
cado Jarrin, de asemenea, favorabil 
„reincorporării Cubei in familia in- 
teramericană", problemă care ar tre
bui să fie „studiată de urgență*.

Publicația „L’Information Latine* 
scrie că la Washington se observă 
„ o confuzie generală" în ceea ce pri
vește problema relațiilor cu Cuba, 
subliniind că „Administrația pare 
să dorească evitarea oricărei exa
minări a problemei" In cadrul O.S.A; 
în orice caz, diplomația nord-ame- 
ricană contează, se pare, pe fap
tul că revizuirea rezoluției adoptate 
de O.S.A. In Iulie 1964 nu poate avea 
loc decit cu o majoritate de două 
treimi, iar o astfel de majoritate nu 
există Încă In O.S.A., conchide pu
blicația.

GENEVA

Sesiunea Comitetului pentru 
dezvoltarea comerțului

GENEVA 9 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis lucrările sesiunii a 19-a a 
Comitetului pentru dezvoltarea co
merțului, organism al Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Europa.

Pe ordinea de zi a sesiunii figurea
ză examinarea tendințelor și proble
melor comerțului intereuropean, a 
măsurilor practice consacrate elimi
nării obstacolelor din calea comer
țului internațional și pentru promo
varea schimburilor, influența coope
rării științifice, tehnice și industriale 
asupra comerțului exterior.

Luînd cuvîntul In cadrul dezbate
rilor generale ale comitetului, Mir
cea Petrescu, ministru-consilier la 
misiunea permanentă de la Ge

neva, a arătat că tendințele tot mal 
pronunțate spre destindere și colabo
rare in relațiile dintre țările euro
pene creează un climat favorabil 
pentru extinderea schimburilor eco
nomice dintre țări. El a subliniat ne
cesitatea ca actuala sesiune să pro
pună măsuri eficace in scopul elimi
nării măsurilor discriminatorii.

Relevînd eforturile depuse de Ro
mânia pentru dezvoltarea schimburi
lor comerciale și a cooperării econo
mice cu țările europene, indiferent 
de sistemul lor social-economic, vor
bitorul a arătat că țara noastră spri
jină toate inițiativele și măsurile con
structive, de natură să contribuie la 
extinderea relațiilor economica pa 
plan european.



viața internațională
ÎN CONSILIUL DE SECURITATE PRIMIREA Dl CĂTRE

Condamnare hotărîtă
a colonialismului portughez
NEW YORK 9 (Agerpres). — La 

încheierea dezbaterii pe marginea 
raportului misiunii de anchetă a 
O.N.U. care s-a deplasat la Cona
kry, Consiliul de Securitate a adop
tat o rezoluție în care condamnă e- 
nergic Portugalia pentru invazia din 
Guineea și cere guvernului portughez 
să compenseze integral pierderile pro
vocate. Rezoluția solicită concursul 
secretarului general U Thant la eva
luarea de către guvernul Republicii 
Guineea a daunelor pricinuite de a- 
tacul armat de la 22—23 noiembrie. 
Toate statele sînt chemate să acorde 
asistență morală și materială Guineei. 
Rezoluția declară că „prezența colo
nialismului portughez pe continentul 
african constituie o amenințare se
rioasă la adresa păcii și securității 
statelor independente africane" și cere 
tuturor țărilor să se abțină de a fur
niza guvernului portughez ajutor mi
litar sau material ce i-ar permite să 
continue actele sale represive împo
triva populațiilor din teritoriile aflate 
sub dominația sa și împotriva state-

lor africane independente. Totodată, 
se cere guvernului portughez să a- 
plice, fără nici o întîrziere,-principiile 
autodeterminării și independenței 
conform rezoluțiilor Consiliului de 
Securitate și ale Adunării Generale. 
Guvernul portughez este avertizat în 
mod solemn că dacă va mai organiza 
atacuri armate împotriva statelor a- 
fricane independente, Consiliul de 
Securitate va lua 
diat adoptarea 
măsurilor eficace 
baza dispozițiilor

CENTRAL DE PARTID
DEPELINGĂC.C. Al P.C. R.

înscenarea judiciară împotriva
patrioților basci

A FOST SUPRIMATA ÎN MOD ARBITRAR 
AUDIEREA MARTORILOR APĂRĂRII

Amplu ecou după 
semnarea tratatului

polono — vest-german

în considerare ime- 
dispozițiunilor sau 
corespunzătoare in 
Cartei O.N.U.

★
capitala NigerieiLAGOS. — în .

s-au deschis lucrările sesiunii extra
ordinare a Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane. Partt- 
cipanții vor discuta aspecte legate de 
agresiunea de la 22 noiembrie săvîr- 
șită de grupuri de mercenari, spriji
nite de Portugalia, împotriva Repu
blicii Guineea și vor examina măsu
rile ce se impun pentru preîntîmpina- 
rea unor noi acte de agresiune împo
triva altor țări de pe continent

Noi rezoluții
Adunarea Generală a O. N. U

adoptate de

PRAGA 9. —Corespondentul A- 
gerpres, Eugen Ionescu, transmite : 
Delegația Colegiului Central de 
partid de pe lîngă C.C. al Partidului 
Comunist Român, condusă de Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
partid, care face o vizită de schimb 
de experiență în R. S. Cehoslovacă, 
la invitația Comisiei Centrale de 
control și revizie a P.C. din Ceho
slovacia, a fost primită miercuri de 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia.

A fost prezent Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga.

Discuția care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat Intr-o atmos
feră tovărășească.

MADRID 9 (Agerpres). — Reluat» 
miercuri dimineața, dezbaterile pro
cesului intentat celor 16 patriot! basci 
au fost în mod surprinzător înche
iate la numai cîteva ore, fără au
dierea celor aproximativ 30 de mar
tori ai apărării.

Profitînd de situația creată tn 
urma acțiunii de protest a acuzaților, 
care în plină ședință s-au ridicat în 
picioare scandînd în limba bască 
„Gora Cuzkadi Hakatuta" (Trăiască 
poporul basc liber) și intonlnd imnul 
basc „Gorodi", Tribunalul militar a 
ordonat evacuarea sălii și accelera
rea procedurii de desfășurare a pro
cesului.

Suprimînd tn mod arbitrar audie
rea martorilor apărării, președintele 
tribunalului a dat imediat cuvîntul 
procurorului militar, care și-a pre
zentat rechizitoriul. El a cerut pe
deapsa cu moartea
dintre inculpați, iar pentru 
zece pedepse cu închisoare pe terme
ne Îndelungate.

Se așteaptă ca sentința să fie pro
nunțată în următoarele două zile.

Procesul intentat continuă să pro
voace vii proteste In Spania. Marți 
seara, în orașul Legazpia, din apro
piere de San Sebastian, a avut loc o 
puternică manifestație împotriva •- 
cestei înscenări judiciare. Poliția a 
intervenit cu brutalitate, lmprăștiin- 
du-i pe demonstranți. Au fost ope
rata mai

I. B. TITO t „Expresie a rea
lismului guvernelor celor 
două țări și înțelegerii 

situației actuale"

multe arestări.

9 (Agerpres). — Secretarul

împotriva a 6 
ceilalți

ROMA . _ .
politic al Partidului Socialist • Italian 
al Unității Proletare. Tullio Vec- 
chietti, a adresat partidelor politice 
și organizațiilor progresiste din țară 
apelul de a se alătura mișcării ample 
internaționale pentru amnistierea ce
lor 16 militanți basci judecați la 
Burgos.

Deputați ai parlamentului repre
zentînd aripa de stînga a Partidului 
democrat-creștin au cerut guvernu
lui italian „să condamne represiunile 
din Spania, care încalcă drepturile 
democratice fundamentale".

BELGRAD 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul semnării tratatului privind ba
zele normalizării relațiilor reciproca 
dintre Polonia și R.F. a Germaniei, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a făcut agenției Taniug o 
declarație in care arată că popoa
rele și guvernul R.S.F. Iugoslavia au 
primit cu satisfacție semnarea trata
tului, ca fiind o expresie a realismu
lui guvernelor celor două țări și în
țelegerii situației actuale. Prin acest 
tratat, a spus președintele iugoslav, 
se înlătură una din rămășițele celui 
de-al doilea război mondial care a 
împovărat nu numai relațiile dintre 
R.P. Polonă și R.F. a Germaniei, ci 
și normalizarea situației în Europa.

Un comunicat al M.A.E. 
al R. P. Bulgaria

INDIRA GANDHI: „Mărturie 
a atenuării încordării 

in Europa”
9 (Agerpres). — Semnarea 
cu privire la bazele nor- 
relațiilor reciproce dintre 

și R. F. a Germaniei

DELHI 
tratatului 
malizării 
R. P. Polonă 
constituie o mărturie a atenuării în
cordării în relațiile dintre țările din 
estul și vestul Europei — a declarat 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, în cursul convorbirii sale cu 
ambasadorul R. P. Polone, R. Spa- 
sowski, înaintea plecării acestuia 
spre patrie.

— pentru soluționarea problemei reiugiaților palestinenl
— pentru eliminarea apartheidului din Africa de Sud

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).
— în cadrul dezbaterilor de marți, A- 
dunarea Generală a O.N.U. s-a pro
nunțat favorabil asupra mal multor 
rezoluții adoptate anterior în cadrul 
comitetelor sale. Primul document, 
aprobat cu 47 de voturi pentru, 22 
contra și 50 abțineri, se referă la si
tuația refugiaților palestineni, care.

IN COMITETUL
PENTRU PROBLEMELE 

ADMINISTRATIVE 
SI BUGETARE•

NEW YORK 9 — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie transmi
te : Problema repartiției geografice 
echitabile a personalului O.N.U. for
mează obiectul unor vii dezbateri in 
Comitetul pentru problemele admi
nistrative și bugetare.

Luînd cuvîntul la dezbateri, dele
gatul român Dragoș Șerbănescu a 
subliniat că, sub raportul reprezen
tării echitabile a țărilor Înăuntrul 
fiecărei regiuni geografice, dezechi
librul existent în trecut a continuat 
să se agraveze prin angajarea unor 
cetățeni din state occidentale deja 
suprareprezentate, în timp ce nu
meroase țări nu sînt reprezentate în 
mod adecvat.

In încheiere, delegatul român s-a 
pronunțat pentru lichidarea grabnică 
a acestei situații paradoxale, prin a- 
plicarea corectă a prevederilor Car
tel O.N.U. și respectarea dreptului 
fiecărei țări, mari sau mici, la o re
prezentare corespunzătoare în apara
tul Organizației Națiunilor Unite.

se arată în rezoluție, „au dreptul la 
egalitate și autodeterminare, conform 
Cartei O.N.U.". în esență, rezoluția 
apreciază că soluționarea problemei 
refugiaților constituie „un element 
indispensabil" al stabilirii unei păci 
juste și durabile in Orientul Apro
piat.

Celelalte rezoluții, aprobate toate 
cu mari majorități de voturi, denun
ță politica de apartheid a Republicii 
Sud-Africane și oprimarea colonialis
tă în Africa. Principalul document 
din cele supuse votului reafirmă re
cunoașterea de către Adunarea Ge
nerală a „legitimității luptei poporu
lui din Africa de Sud pentru elimi
narea, prin toate mijloacele disponi
bile, a apartheidului și discriminării 
rasiale și instituirea unul guvern re
prezentativ". Rezoluția condamnă 
crearea de către regimul rasist mino
ritar a așa-numitelor bantustane — 
rezervații pentru populația de culoa
re — pe care le consideră „o violare 
a principiilor autodeterminării" și re
comandă ruperea de către toate sta
tele a relațiilor oficiale cu guvernul 
de la Pretoria.

într-o altă rezoluție, Adunarea Ge
nerală cere secretarului general, U 
Thant, să adopte, în colaborare cu 
Organizația Unității Africane, toate 
măsurile necesare în vederea acordă
rii unei asistențe multilaterale miș
cării de eliberare națională din Afri
ca de Sud.

★
Comisia pentru probleme sociale, 

umanitare și culturale a Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat marți 
o rezoluție, care cere statelor să ia 
măsuri pentru judecarea sau extră
darea criminalilor de război și a 
„persoanelor care au comis crime îm
potriva umanității". In document se 
atrage atenția asupra faptului că 
mulți criminali de război și-au găsit 
refugiu în anumite state și se bucură 
de protecția acestora.

Vastă activitate diplomatică
a guvernului R. A. U

CAIRO 9 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, în cadrul unei vaste 
campanii diplomatice, guvernul 
R.A.U. va trimite peste hotare 13 
membri al Comitetului Executiv Su
prem al Uniunii Socialiste Arabe sau 
miniștri pentru a explica poziția sa 
in problemele Orientului Apropiat, 
relevă ziarul „Al Ahram". Potrivit 
aceleiași surse, această campanie di
plomatică se va desfășura între 5 
ianuarie — data la care va fi remis 
secretarului general al O.N.U. rapor
tul lui Gunnar Jarring — și 5 fe-

bruarie, cînd va expira acordul pri
vind încetarea focului de-a lungul 
Canalului de Suez. „Al Ahram" pre
cizează că All Sabri, vicepreședinte 
al R A.U., va pleca în Uniunea So
vietică, Hussein El Chafei, vicepre
ședinte al R.A.U. — în Iugoslavia, 
Muhamed Labib Shukeir, președinte 
al Adunării Naționale a R.A.U. — în 
R. P. Chineză, Mahmud Riad, Vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne — într-o serie de state din 
Europa occidentală.

HOTAR1RILE REUNIUNII DE LA AMMAN
AMMAN 9 (Agerpres). — Comuni

catul publicat la încheierea reuniunii 
Comitetului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, desfășu
rată la Amman, precizează că s-a ho- 
tărît crearea unui comandament mi
litar central, a unui secretariat al 
C.C. al G.L.P și înființarea unui orga
nism de informare. Comandamentul 
militar central va fi însărcinat cu u- 
nificarea tuturor forțelor rezistenței 
palestinene, iar secretariatul va avea 
misiunea de a coordona zilnic acti
vitatea O.L.P. O altă hotărîre adop
tată în cursul întrunirii vizează in
tensificarea relațiilor O.L.P. cu miș
cările de eliberare arabe, precum și 
cu toate forțele antiimperialiste din 
lume.

Pe de altă parte, comunicatul ex
primă hotărîrea C.C. al O.L.P. de a 
respinge orice proiecte privind insti-

tulrea unui „microstat palestlnean". 
în ceea ce privește situația din Ior
dania, Comitetul Central al Organi
zației pentru Eliberarea Palestine! 
recomandă fedainilor să colaboreze 
cu armata iordaniană și se pronunță, 
totodată, pentru întărirea unității or
ganizațiilor sindicale șl populare din 
această țară.

★
■AMMAN 9 (Agerpres). — Bahi 

Ladgham, președintele Comitetului 
Superior Arab însărcinat cu suprave
gherea normalizării situației din Ior
dania, a sosit miercuri la Amman, 
venind de la Tunis.

Fostul premier tunisian va coordo
na activitatea Comitetului Superior 
Arab în noua conjunctură creată de 
incidentele care au avut loc în ulti
mele zile între armata iordaniană șl 
unitățile de rezistență palestinene.

Rudolf Gnaegi, ales
președinte al Confederației

Helvetice
BERNA 9 (Agerpres). — Adunarea 

Federală a Elveției l-a ales pe Ru
dolf Gnaegi, fost ministru al apărării, 
în funcția de președinte al Confede
rației Helvetice pe anul 1971. El ti 
succede în acest post lui Hans Petec 
Tschudi. Pentru funcția de vicepre
ședinte al Consiliului Federal (guver
nul) a fost desemnat Nello Celio, 
șeful Departamentului finanțelor.

Comentarii in presa 
internațională

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Sem
narea tratatului sovieto—vest-ger
man, iar acum semnarea celui polo
no—vest-german constituie o dovadă 
elocventă a schimbărilor vădite spre 
mai bine ce se produc pe continentul 
european, scrie comentatorul agenției 
TASS. Este vorba de un eveniment 
politic important, care contribuie în 
mare măsură la ameliorarea pe mai 
departe a climatului internațional, la 
întărirea păcii în Europa. „Tratatul 
semnat la Varșovia constituie o nouă 
dovadă că forțele păcii precumpăncso 
asupra forțelor Întunecate ale revan
șei și războiului", conchide comenta
torul.

SOFIA 9 (Agerpres). — Guvernul 
Bulgariei, se arată într-un comunicat 
al M.A.E. al R.P. Bulgaria, apreciază 
tratatul polono—vest-german ca re
zultatul unor eforturi serioase șl al 
bunăvoinței manifestate de ambele 
părți pentru înlăturarea a o serie de 
probleme dificile, rămase moștenire 
din trecut. Guvernul Bulgariei este 
convins că ratificarea și intrarea in 
vigoare a tratatului dintre Uniunea 
Sovietică și R.F. a Germaniei și a 
tratatului dintre Polonia și R.F.G. co
respund intereselor tuturor țărilor șl 
popoarelor europene și vor contribui 
Ia îmbunătățirea in continuare a re
lațiilor dintre statele Europei, la În
tărirea păcii in lume.

AcjiunlAMPLOAREJAPONIA
MIȘCAREA PENTRU NORMALIZAREA 

relațiilor CU R. P. CHINEZĂ
PESTE JUMĂTATE DIN NUMĂRUL MEMBRILOR DIETEI AU 
HOTAR1T CREAREA UNUI ORGANISM PENTRU PROMOVAREA 

LEGATURILOR
TOKIO 9 — Corespondentul Ager

pres, Florea Țuiu. transmite : Mal 
mult de jumătate din numărul mem
brilor Dietei japoneze aparținind tu
turor partidelor politice au hotărit 
miercuri să constituie „Federația de- 
putaților pentru promovarea relați
ilor japono-chineze". Cei 379 de de- 
putați care au aderat pină in prezent 
la această organizație se angajează să 
depună eforturi comune in direcția 
normalizării relațiilor dintre Japonia 
și Republica Populară Chineză.

Cu ocazia ședinței Inaugurale, ca 
președinte al federației a fost desem
nat Aichiro Fujiyama, deputat liberal
democrat și fost ministru de externe. 
Au fost aleși, totodată, patru vicepre
ședinți, reprezentînd partidele liberal
democrat, socialist. Komeito și, res
pectiv, socialismului democratic. Par- 
ticipanții la ședința inaugurală au 
mai ales opt deputațt ca membri ai 
unui directorat al federației și au 
stabilit ca aceștia, împreună cu pre
ședintele și cei patru vicepreședinți, 
să se întrunească, la interval de două 
luni, pentru a discuta metodele și că
ile de acțiune.

LIBAN

JAPONO-CIIINEZE
în aceeași ședință a fost adoptată 

o declarație prin care membrii fede
rației își propun să militeze pentru 
stabilirea de relații diplomatice între 
cele două țări, pe baza „principiilor 
coexistenței pașnice și neamestecului 
ta treburile interne". Apreciind că 
restabilirea relațiilor diplomatice din
tre Japonia și R. P. Chineză este o 
sarcină urgentă a politicii japoneze, 
declarația critică guvernul pentru Ig
norarea realităților și acceptarea cian- 
kaișiștilor ca „reprezentanți ai Chi
nei". O astfel de politică contravine 
intereselor poporului japonez, se ara
tă în declarație.

După cum ml-a declarat Masashl 
Ishibashi, secretar general al Parti
dului Socialist din Japonia și membru 
în noua organizație, constituirea „Fe
derației deputaților pentru promova
rea relațiilor japono-chineze" este 
considerată de cercurile politice și 
de opinia publică din Japonia ca 
un moment important și semni
ficativ în activitatea depusă, a- 
tît în Dietă, cît și în afara ei, pen
tru normalizarea relațiilor dintre Ja
ponia și Republica Populară Chineză.

Dezbateri de politică externă
CERERI PENTRU STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE CU 

R. P. CHINEZA, R.P.D. COREEANA Șl AMBELE STATE 
GERMANE

BEIRUT 9 (Agerpres). — Politica 
externă a Libanului a constituit 
obiectul unor ample dezbateri desfă
șurate în Comisia parlamentară pen
tru afacerile externe. Cu acest pri
lej, mai mulți deputați libanezi au 
cerut stabilirea de relații diplomati
ce cu R. D. Germană, R. P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, relevă agen
ția France Presse. Unii deputați au 
susținut, de asemenea, oportunitatea 
restabilirii raporturilor cu R. F. a 
Germaniei și Iran.

*
BEIRUT 9 (Agerpres). — Ziarul 

libanez „Daily Star" publică o decla
rație a ministrului de externe, Khalil 
Abdu Hamad, care arată că Libanul 
consideră că palestinenil trebuie 
să-și hotărască ei înșiși soarta. „Nu 
ne erijăm in apărătorii palestineni-

lor, dar credem că el trebuie să-și 
hotărască propriul lor viitor fără nici 
un amestec din exterior". Sperăm, 
arată ministrul . de externe libanez, 
că palestinenii își vor uni rîndurile 
pentru ca glasul lor să fie mai pu
ternic și să poată fi auzit. întrebat 
dacă Libanul ar sprijini crearea unui 
stat palestinean pe malul vestic al 
Iordanului, Khalil Abdu Hamad a a- 
rătat că țara ,sa sprijină orice hotă- 
rire a palestinenilor înșiși, deoarece 
ei își cunosc mai bine propriile inte
rese. Șeful diplomației libaneze a a- 
dăugat că Libanul salută proiectata 
uniune cvadripartită — R.A.U., Su
dan, Libia, Siria. El a adăugat, tot
odată, că Libanul nu consideră ne
cesar să intre în vreo uniune pentru 
a dezvolta cooperarea cu alte state 
arabe.

ale forțelor patriotice
In apropierea Saigonului

SAIGON 9 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că luptele 
declanșate în imediata apropiere a 
Saigonului, precum și In Delta flu
viului Mekong au continuat miercuri 
toată ziua. Cele mai violente cioc
niri au fost înregistrate în provincia 
Gia Dinh. Grupuri ale forțelor pa
triotice sud-vietnameze au pătruns 
pină la periferia Saigonului, ata- 
cînd unități ale trupelor amerlcano- 
saigoneze. în deltă, operațiunile mi
litare se desfășoară pe un front 
larg, în special în zonă păduroasă 
U Minh și în provincia Kien Hoa, 
situată la 70 kilometri de capitală.

Pe de altă parte, se anunță că în 
orașul sud-vietnamez Qui Nhon, si
tuat la 400 kilometri nord-est de 
Saigon, au avut loc violente mani
festații ale studenților care protes
tează împotriva uciderii unui coleg 
de-al lor de către un militar ame
rican. Autoritățile saigoneze au in
stituit starea de urgență pe timp de 
24 de ore In oraș. în cursul , mani
festațiilor au fost incendiate mai 
multe vehicule militare ale S.U.A. și 
au fost înregistrate violente ciocniri 
cu militarii americani.

U THANT : „O nouă verigă 
pe calea îmbunătățirii 

relațiilor Est-Vest”
NEW YORK 9 (Agerpres). — Tra

tatul semnat la Varșovia între R.P. 
Polonă și R.F. a Germaniei „consti
tuie o nouă verigă pe calea îmbună
tățirii relațiilor dintre Est și Vest" și 
este „de bun augur pentru securita
tea europeană", a declarat secretarul 
general al O.N.U., U Thant. EI a 
subliniat că reglementarea vechii și 
complexei probleme a frontierelor 
reprezintă unul dintre cele mai im
portante elemente ale tratatului. Se
cretarul general al O.N.U. și-a expri
mat speranța că „ameliorarea clima
tului politic, care va decurge și din 
acest tratat, va avea o influență fa
vorabilă asupra negocierilor dintre 
R.F.G. și Cehoslovacia, precum șl 
pentru stabilirea de relații normale 
intre R.F.G. și R.D.G.".

★
PRAGA 9 (Agerpres). Referlndu-s» 

la tratatul polono— vest-german, zia
rul „Rude Pravo" scrie printre alte
le : „Noi în Cehoslovacia, ca vecini 
direcți ai semnatarilor, salutăm nu 
numai acest tratat, ci și tendințele 
care însoțesc documentul, tendințele 
de destindere a încordării și de cola
borare largă pe baza unor relații de 
bună vecinătate, indiferent de siste
mele sociale". Dacă R.F.G. va depu
ne eforturi șl pentru normalizarea re
lațiilor cu alte țări socialiste din Eu
ropa, aceasta va contribui la cauza 
păcii în Europa centrală, relevă zia
rul.

La rfndul său, ziarul „Prace" scrie 
că „după ce tratatele R.F.G. cu Polo
nia șl cu Uniunea Sovietică vor fi ra
tificate șl vor intra In vigoare, râ- 
mîne ca R.F.G. să-și reglementez» 
într-un spirit realist asemănător 
lațiile cu noi, în special în ceea 
privește nevalabilitatea acordului 
la Miinchen de la bun început".

re
ce 
d»

BONN 9 (Agerpres). — într-un co
mentariu al agenției vest-germane 
D.P A. se exprimă certitudinea că 
„după desfășurarea nefastă a Istoriei

- șl
un 
la

în Brazilia se desfășoară cercetări masive pentru descoperirea locului 
unde este sechestrat ambasadorul Elveției. Bucher, care a fost răpit în cursul 
zilei de luni. La acestea participă aproximativ 20 000 de oameni. Ieri, autori
tățile braziliene au dat publicității un comunicat prin care anunță că autorii 
răpirii le-au adresat un mesaj cerîr.du-le, între altele, eliberarea a 70 de deți
nuți politici și ridicarea măsurilor polițienești. Pe de altă parte, guvernul el
vețian a hotărît să trimită de urgență la Rio de Janeiro pe ambasadorul său 
In Luxemburg pentru a colabora cu autoritățile braziliene Ia operațiunile 
menito să ducă la eliberarea diplomatului răpit. în fotografie : poliția brazi
liană ta timpul unei razii efectuate la periferia orașului Rio de Janeiro.

agențiile de presă transmit
Ion Iiiescu, Prhn-aecretar *1 

Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist din România, minis
tru pentru problemele tineretului, a 
sosit marți la Tunis, într-o vizită o- 
ficială la invitația ministrului tinere
tului al Tunisiei, Tahar 
El va avea convorbiri cu 
său tunisian 
vernului, în 
consolidarea 
celor două

Belkhodja. 
omologul 

și cu alți membri ai gu- 
probleme referitoare la 
relațiilor dintre tineretul 
țări.

Amînarea vizitei pre
ședintelui Tito în Italia. 
După cum informează agenția Tan-

PIAȚA COMUNĂ

Poziția Angliei fata de 
perioada de tranziție"JL

BRUXELLES 9 (Agerpres). - Pri
ma ședință a Consiliului ministerial 
al Pieței comune, întrunit marți la 
Bruxelles, a fost consacrată expune
rii poziției britanice în problema pe
rioadei de tranziție. în cuvîntul său, 
Geoffrey Rippon, șeful delegației en
gleze, a precizat de la început că 
Marea Britanie acceptă ultima pro
punere în acest sens formulată de 
Comisia C.E.E. Această propunere 
preconizează un stadiu de tranziție de

ani pentru schimburile Indus- 
și agricole, timp In care Anglia

cinci 
triale . _ .
ar urma să adapteze economia sa la 
condițiile „celor șase". De menționat 
că Marea Britanie a solicitat pină 
acum Pieței comune să-i acorde o 
perioadă de tranziție de trei ani 
pentru schimburile din sectorul in
dustrial și șase ani pentru produsele 
agricole. Schimbarea survenită in po
ziția engleză a constituit o surpriză.

lug, guvernul R. S. F. Iugoslavia și 
guvernul Republicii Italia au căzut de 
acord asupra amînării temporare a 
vizitei oficiale pe care președintele 
R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, 
urma s-o facă în Italia, începînd de 
la 10 decembrie, la Invitația președin
telui Giuseppe Saragat. Inspirate de 
năzuința comună de a dezvolta în 
continuare relațiile de bună vecină
tate și prietenie dintre cele două țări, 
menționează agenția, cele două gu
verne își exprimă dorința ca această 
vizită să aibă loc cît mai curînd.

In R.D.G. a sosit un grup 
de parlamentari italieni,TOn- 
stituit din reprezentanți ai diferite
lor partide politice din Italia. Cu pri
lejul vizitei, parlamentarii italieni ur
mează să discute cu oameni de stat 
din R.D.G. o serie de chestiuni lega
te de convocarea conferinței în pro
blemele securității și colaborării în 
Europa

Constructorul sovietic do 
avioane Artiom Mikoian a 
înceta! din viața,,n vîrst9 * 
66 de ani. Academicianul Mikoian. 
deputat în Sovietul Suprem a) 
U.R.S.S., a fost distins de două ori cu 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste". 
El a fost, de asemenea, laureat al 
Premiului „Lenin" și al mai multor 
premii de stat ale Uniunii Sovietice. 
Necrologul lui Artiom Mikoian este 
semnat de Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi șl de alți 
conducători sovietici.

0 conferință a fizicienilor 
din R. D. Vietnam, prima de •- 
cest gen în Vietnamul de nord, a 
avut loc la Hanoi, informează agen
ția V.N.A. La lucrările conferinței a 
rostit o cuvîntare Fam 
președintele Consiliului 
al R. D. Vietnam, care a prezentat 
sarcinile ce stau în fața fizicienilor în 
soluționarea problemelor economiei 
naționale și ale construirii socialis
mului în R. D. Vietnam.

Reprezentanții a cinci țări 
balcanice - BulSaria> Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia — au 
început la Skoplje (R.S.F. Iugoslavia) 
convorbiri privind problemele actua
le ale cercetărilor seismologice din 
Balcani, informează agenția Taniug. 
în cadrul convorbirilor, un loc apar
te 11 vor ocupa chestiunile privind 
proiectul elaborat în această direcție 
de Fondul special al Națiunilor ti
ni te

Intre R. P. Mongolă și 
R. D. Germana a fost semnat 
un protocol referitOT 18 coordo
narea planurilor de perspectivă ale 
celor două țări pe . ’
1975. Werner Titel, vicepremier 
R.D.G., care se află cu acest prilej la 
Ulan Bator, a fost primit de Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole.

Van Dong, 
de Miniștri

perioada 1971—
al

Un acord între Bulgaria 
și Iugoslavia Pentru construirea 
în comun, în condiții reciproc avanta
joase, a șoselei internaționale „E-5 
nord" în sectorul Bela Palanka—Piroț, 
între orașul iugoslav Niș și frontiera 
cu Bulgaria, a fost semnat la Sofia.

Președintele Nixon va ține 
Joi la ora 19,00 (ora locală) o confe
rință de presă televizată, a anunțat 
un purtător de cuvînt al Casei Albe. 
Aceasta este prima conferință de pre
să a președintelui din ultimele cinci 
luni.

La Copenhaga a avut loc o tn- 
tllnire Intre membrii clubului 
local „Masa rotundă" și repre
zentanții ambasadei române din 
capitala Danemarcei. Cu această 
ocazie, asistenței l-au fost pre
zentate aspecte privind dezvol
tarea economiei românești și po
litica externă a țării noastre.

Primul ministru sirian, 
Hafez Assad, care a sosit Ia Tripoli, 
a început convorbirile oficiale cu pre
ședintele statului libian, colonelul 
Moamer El Gedafl. Au fost aborda
te probleme în legătură cu dezvolta
rea relațiilor dintre cele două țări, 
precum și unele aspecte privind pre
conizata Uniune arabă cvadripar
tită.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scîntell*. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele m fac la oficiile poștale șl difuzor!! din Întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctnteil»

timpurilor recente, tntre Polonia 
Republica Federală este posibil 
nou începHt. Vizita lui Brandt 
Varșovia reprezintă un semnal pen
tru aceasta : gheața Intre Rin 
Vistula începe să se topească". 
Referindu-se la efectele pe care le 
va avea tratatul polono—vest-german 
asupra relațiilor dintre cele două țări. 
D.P.A. arată : „Vizita în Polonia a și 
dus la discutarea unor probleme 
concrete ale relațiilor viitoare dintre 
cele două state. în domeniul econo
mic, partea vest-germană consideră 
ca un punct pozitiv faptul că pentru 
dezbaterea unor probleme de inten
sificare a cooperării economice ur
mează să fie creat un cadru institu
țional. La Bonn va fi primită cu 
atenție propunerea Varșoviei de ini
țiere a unei producții în comun de 
bunuri industriale".

BONN

și

BONN 9 — Corespondentul Ager'- 
pres, Mircea Moarcăș, transmite l 
Prefectura poliției din Bonn a inter
zis marți o manifestație inițiată de 
Partidul național-democrat și de or
ganizația așa-numită „Acțiunea de re
zistență" — ambele cu caracter neona
zist. într-un comunicat dat publicității 
cu acest prilej se subliniază că „po
liția trebuie să la măsurile de ordina 
cuvenite pentru a preîntîmpina inci
dente cu totul neplăcute de felul celor 
care au avut loc la Essen, la sfîrșitul 
săptămînii trecute". în prealabil, un 
mare număr de organizații studențești 
de la Universitatea „Friederich Wil
helm** din Bonn au anunțat că, dacă 
poliția nu va lua cuvenitele măsuri 
de ordine Împotriva demonstranților 
de extremă dreaptă, „studenții își a- 
sumă răspunderea aducerii la reali
tate a neonaziștilor".

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, și ministrul apărării, Melvin 
Laird, au pledat marți în Comisia 
senatorială pentru alocațiile bugeta
re in favoarea „aprobării de urgen
ță"-de către forurile legislative a ce
rerilor Administrației privind supli
mentarea fondurilor destinate ajuto
rului pentru străinătate. Ei au în
cercat să contracareze criticlle for
mulate de numeroși congresmeni, in 
special în Ipgălură cu sumele 
substanțiale solicitate pentru ajuto
rul militar destinat regimurilor de la 
Pnom I’enh și Saigon, susținind că 
ritmul retragerii trupelor americane 
din Asia de sud-est ar depinde da 
forța militară a acestor regimuri.
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