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Interviul acordat de președintele
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

revistei „Jeune Afrique"

vom Înfăptui neabătut

PROGRAMUL LUMINOS 
AL PERFECȚIONĂRII ETICE 
Șl SPIRITUALE A OMULUI!

în telegrama Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., se arată : 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Argeș, alături de întregul po
por, au primit cu deosebit interes și 
profundă satisfacție lucrările recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. Adeziunea 
unanimă cu care comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Argeș au 
primit măsurile privind îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, de 
ridicare a conștiinței socialiste, capătă 
o deosebită și tot mai amplă concre
tizare în nume
roasele inițiative 
născute în între
prinderi și insti
tuții, la orașe ca 
și Ia sate. încă 
după consfătuirea 
din iulie, argeșe
nii au hotărît ca, 
aplicînd în viață 
ideile din expu
nerea dumnea
voastră, să mun
cească și să trăiască în așa fel încît 
fiecare colectiv de muncă, fiecare lo
calitate și în final, județul în ansamblul 
său, să devină un județ al hărniciei, 
cinstei, onoarei, demnității socialiste. 
Organizațiile de partid sînt mobilizate 
pentru a cultiva și dezvolta în con
știința membrilor, a tuturor cetățeni
lor pasiunea și responsabilitatea pen
tru a se conduce în tot ce întreprind 
după -înaltele comandamente ale eticii 
și echității socialiste. Ne angajăm în 
fața partidului, a dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, că vom 
face totul pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economică, so
cială și politică elaborat de Congresul 
al X-lea, pentru realizarea în practică 
a politicii marxist-leniniste a partidu
lui nostru, al cărei scop suprem este 
ridicarea omului.

Avem convingerea fermă că docu
mentele plenarei Comitetului Central, 
caracterizate prin realism, înaltă res
ponsabilitate, spirit patriotic și inter
naționalist — se arată în telegrama 
Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R. — vor da un puternic impuls 
transformărilor în conștiința oame
nilor, vor determina triumful deplin 
al nobilelor principii ale eticii și echi
tății socialiste și comuniste in rela
țiile dintre toți membrii societății 
noastre. Călăuziți permanent de pre
țioasele teze, cu care ne-ați îmbogă
țit forța de gîndire și acțiune re
voluționară vom face tot ce depinde' 
de noi, ne vom concentra toate efor
turile pentru a răspunde prin fapte 
grijii deosebite pe care conducerea 

partidului, dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acor
dați dezvoltării economice și social- 
culturale a județului Vaslui, în con
textul avîntului general al întregii 
țări. Urmînd pilduitoarea dumnea
voastră activitate, ne angajăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
milităm neabătut pentru creșterea 
continuă a rolului conducător al par
tidului în întreaga viața socială, să 
desfășurăm o amplă muncă educati
vă, conștienți fiind că prin participa

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

rea tuturor comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii la o activitate vie, 
prin activizarea formelor eficiente de 
educare comunistă, vom contribui din 
plin la înfăptuirea minunatului pro
gram de înflorire și prosperitate a 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

Comuniștii, ceilalți oameni ai mun
cii din. județul. Teleorman, au primit 
cu profundă mîndrie și vie satisfacție 
documentele aprobate de plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971, expunerea dumneavoastră, mult 
iubit? tovarășe secretar general, — se 
arată în telegrama Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R. Conceput 
științific, cu patos revoluționar și cu 
deosebită grijă partinică pentru viito
rul patriei, programul de vastă pers
pectivă, elaborat de partid pentru 
ridicarea conștiinței întregii națiuni, 
constituie pentru comitetul județean 
de partid, pentru toți comuniștii și 
factorii de răspundere elementul ca
talizator, mobilizatorul energiilor și 
capacităților noastre.

Vă informăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, aplicînd în 
practică prețioasele dumneavoastră 
indicații, organele și organizațiile de 
partid au apropiat mai mult activi
tatea politică, ideologică de viață, de 
preocupările colectivelor de muncă, 
fac eforturi crescînde pentru a rea
liza. printr-un dialog viu cu masele, 
o intensă circulație a ideilor valoroa
se cuprinse în programul comunist de 
educație comunistă a maselor.

în acest sens, se traduc în fapte 
măsurile cuprinse în programele de 
activitate adoptate de organizațiile de 
partid, de masă și obștești din ju
dețul nostru, propunerile și sugestiile 
făcute în adunările comuniștilor, în 
acest sens se desfășoară eforturile 
pentru recuperarea rămînerilor in 
urmă și realizarea planului pe 1971 în 
industrie și agiicultură, pentru valo
rificarea mai intensă a posibilităților 
proprii, sporirea eficienței întregii ac
tivități economice și întronarea prin

cipiilor eticii și 
echității socia
liste.

Asigurăm con
ducerea partidu
lui, pe dumnea
voastră personal, 
tovarășe secretar 
general, că vom 
milita cu și mai 
multă fermitate 
și principialitate 
pentru a spori 
răspunderea și 

combativitatea revoluționară a orga
nizațiilor de partid, pentru a promo
va în viață normele de conviețuire 
socialistă, pentru realizarea progra
mului de educare marxist-leninistă a 
oamenilor muncii.

în măsurile adoptate de conducerea 
partidului în luna iulie, precum și 
în recenta plenară a Comitetului Cen
tral, al partidului, —.se..arată, în tele
grama Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R. — noi vedem documente pro
gramatice care conțin teze și idei de 
o inestimabilă valoare principială și 
practică, a căror menire nobilă este 
de a modela conștiința omului, de a 
cultiva tot ceea ce este mai omenesc 
în el : cinstea, omenia și corectitudi
nea, pasiunea revoluționară, devota
mentul nestrămutat față de socialism 
și comunism.. Pentru noi, programul 
adoptat de conducerea partidului va 
fi far și călăuză în acțiune. Vă asigu
răm și cu acest prilej, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți locuitorii 
Sălajului, în frunte cu comuniștii, sînt 
pătrunși de înalta răspundere ce le 
revine pe linia înfăptuirii neabătute 
în viață a politicii științifice, marxist- 
leniniste, a partidului și statului nos
tru. Urmînd neabătut pilduitoarea și 
neobosita dumneavoastră activitate, 
organizația județeană de partid, toți 
membrii săi, vor munci cu un înalt 
spirit de răspundere, cu pasiune și 
fermitate revoluționară pentru crește
rea forței educative a întregii noastre 
activități, pentru a forma un om nou, 
multilateral dezvoltat, în stare să ri
dice România pe culmile însorite ale 
comunismului.

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a primit în ziua de 22 octombrie a.c. 
pe Paul Bernetel, redactor-șef al revistei „Jeune Afrique", și pe 
G. Toumi, redactor la aceeași publicație, cărora le-a acordat un 
interviu.

ROMÂNIA- 
CEHOSLOVĂCIA 

2-1 
Succes 

de prestigiu 
al fotbaliștilor 

noștri
Desfășurmd un joc de 

bună calitate tehnică și 
manifested o remarca
bilă voință de victorie, 
echipa națională de fot
bal a României a reușit 
un prestigios succes în 
decisiva întîlnire cu 
formația Cehoslovaciei, 
făcînd un mare pas îna
inte spre sferturile de 
finală ale campionatu
lui european.

(în pagina a Ill-a)

Faza fierbinte la poarta lui 
Viktor

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, în cursul ultimilor 
ani România este una dintre 
țările lumii a cărei dezvoltare 
economică este cea mai ra
pidă. Care sînt principiile di
rectoare ce au permis obține
rea acestor rezultate ? Cre
deți că acest exemplu ar pu
tea fi urmat de țările în curs 
de dezvoltare ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, noi am 
obținut rezultate bune în dezvolta
rea economică și socială în anii 
construcției socialiste. în 1971 pro
ducția industrială a României este 
de circa 18 ori mai mare decît în 
1938, anul cu producția cea mai 
mare din perioada antebelică. 
Aceasta se datorează faptului că 
poporul nostru a devenit stăpîn pe 
bogățiile naționale și își făurește 
noua orînduire corespunzător inte
reselor sale naționale.

în al doilea rînd, România a pus 
un accent deosebit pe dezvoltarea 
industriei și îndeosebi a industriei 
grele, ca factor hotărîtor al progre
sului economic general.

în al treilea rînd, pentrti a pu
tea realiza programul dezvoltării 
economico-sociale, România a acor
dat o atenție primordială dezvoltă
rii învățămîntului, științei, culturii, 
formării cadrelor necesare realiză
rii unui avînt puternic al întregii 
activități.

Și, în fine, ar trebui să mențio
nez faptul că ne-am preocupat și 
ne preocupăm de a asigura o justă 
folosire a venitului național, în 
sensul alocării unei părți însemnate 
pentru dezvoltarea țării, asigurînd, 
fără îndoială, și mijloacele necesare 
ridicării continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului. 
Chiar zilele acestea, Marea Adu
nare Națională a adoptat noul plan 
cincinal, care prevede continuarea 
dezvoltării într-un ritm înalt a eco
nomiei și alocarea în acest scop a 
circa 30—32 la sută din venitul na
țional.

în ce privește drumul pe care 
trebuie să meargă țările slab dez
voltate, aceasta depinde în primul 
rînd de hotărîrile pe care le iau 
forțele naționale revoluționare din 
fiecare țară. Experiența României 
demonstrează însă că pentru orice 
popor care dorește să lichideze ra
pid subdezvoltarea și să-și asigure 
progresul economico-social este ne
cesară stăpînirea de către el însuși 
a bogățiilor naționale.

în al doilea rînd, este necesar de 
a concentra mijloacele materiale si 
financiare de care disDun în direc
țiile principale, hotărîtoare, ale 
dezvoltării țării și, în primul rînd, 
în direcția dezvoltării industriei și 
agriculturii. Este de înțeles că pen
tru realizarea unui progres rapid 
se impune pregătirea cadrelor ne
cesare, atît de specialiști cu studii 
superioare, cît și de cadre de mun
citori calificați pentru toate dome
niile de activitate ; fără aceasta nu 
este de conceput progresul.

Și, în sfîrșit, aș dori să menționez 
că este o necesitate obiectivă pen
tru țările care pornesc pe calea 
dezvoltării de a realiza o largă 

colaborare, atît între ele, cît și cu 
țările socialiste și cu alte state din 
lume — pe baza respectului și 
avantajului reciproc.

ÎNTREBARE : România a- 
cordă asistență tehnică altor 
țări ? Care este sensul aces
tei acțiuni ?

RĂSPUNS : Aș dori, în primul 
rînd, să menționez că România a- 
cordă o mare atenție dezvoltării 
colaborării cu toate statele lumii, 
punînd desigur un accent deosebit 
pe colaborarea economică, tehnică, 
științifică cu țările socialiste. În 
același timp, România a dezvoltat, 
îndeosebi în ultimii ani, relații de 
largă colaborare cu țările în curs 
de dezvoltare, văzînd în aceasta atît 
calea pentru ridicarea economico- 
socială a țărilor respective, cît și 
o parte integrantă a luptei împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. Avem 
acorduri comerciale cu 53 de state 
în curs de dezvoltare, din care 27 
țări africane. De asemenea, avem 
relații de cooperare economică în 
producție, care includ și asistența 
tehnică — cu 26 țări în curs de 
dezvoltare, dintre care 13 țări afri
cane. în cadrul acordării de asis
tență tehnică lucrează în țările în 
curs de dezvoltare 642 specialiști 
români, dintre care peste 500 în 
țările africane. Din țările în curs 
de dezvoltare studiază în România 
în diferite instituții de învățămînt 
665 de studenți, dintre care 166 din 
țările continentului african.

Actualmente sînt în curs de de
finitivare o serie de acorduri cu un 
mare număr de țări în curs de dez
voltare, inclusiv africane, care vor 
face ca asistența tehnică și numă
rul specialiștilor români ce vor lu
cra în aceste țări și al tinerilor din 
aceste țări care vor învăța în Ro
mânia să crească în mod simțitor.

După părerea mea, dezvoltarea 
cooperării în producție între Ro
mânia și țările în curs de dezvol
tare, între aceste țări înseși, și în 
general calea cooperării în produc
ție reprezintă o soluție — aș putea 
spune singura soluție — care să 
permită țărilor mici și mijlocii să 
obțină un progres rapid pe calea 
dezvoltării economice și sociale, 
deci și pe calea întăririi indepen
denței naționale.

Desigur că ar avea o anumită 
importanță dacă s-ar realiza cere
rile țărilor în curs de dezvoltare 
ca statele avansate din punct de 
vedere economic să contribuie, din 
venitul lor național, la ajutorarea 
acestora. însă, după părerea mea, 
esențial este ca aceste țări să-și 
mobilizeze, fiecare, forțele proprii 
— materiale și umane — și să dez
volte colaborarea între ele, și cu 
toate statele.

ÎNTREBARE : Ce relații 
întreține țara dumneavoastră 
în prezent cu țările Africii, 
îndeosebi cu statele franco- 
fone ?

RĂSPUNS : In afară de Africa 
de Sud și de Rhodesia avem legă

turi cu toate țările africane — șl, 
în acest cadru, și cu țările franco- 
fone. Avînd în vedere și apropierea 
de limbă, relațiile României sînt 
chiar foarte bune cu aceste țări, 
cît și, în general, cu țările afri
cane.

Dorim să dezvoltăm cu aceste 
țări relații largi de colaborare eco
nomică, dar și de cooperare în 
producție.

Aș dori să menționez, de aseme
nea, că România acordă sprijin 
luptei de eliberare națională din 
toate țările africane. Mă refer în 
mod concret la Angola, Mozambic 
și Guineea Bissau. Cu mișcările de 
eliberare națională din aceste țări 
avem relații foarte bune.

ÎNTREBARE : România este 
singura țară socialistă care a 
menținut relațiile diplomatice 
cu Israelul după războiul de 
șase zile. De ce ? Care este 
poziția țării dumneavoastră 
privind soluționarea conflic
tului din Orientul Mijlociu ?

RĂSPUNS : încă înainte de iz
bucnirea conflictului, România s-a 
pronunțat pentru o soluționare po
litică. România s-a pronunțat cu 
hotărîre pentru încetarea luptelor 
și soluționarea problemelor li
tigioase prin tratative.

încă de la început ne-am pro
nunțat pentru retragerea imediată 
a trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate și soluționarea tu
turor problemelor pe calea trata
tivelor pașnice, care să ducă la 
asigurarea independenței și inte
grității teritoriale a fiecărui stat 
din această zonă. în același timp, 
ne-am pronunțat pentru găsirea 
unor soluții corespunzătoare pen
tru populația palestineană, care să 
țină seama de interesele ei națio
nale.

Trebuie să vă spun că noi consi
derăm că interesele țărilor arabe, 
ale dezvoltării lor pe calea progre
sului economic și social, sînt strîns 
legate de realizarea păcii, de asi
gurarea condițiilor pentru a-și 
concentra eforturile în această di
recție ; am considerat că numai în 
aceste condiții ele se pot consacra 
dezvoltării lor, deci și întăririi in
dependenței și suveranității lor 
naționale.

Noi considerăm că soluționarea 
conflictului trebuie realizată pe 
calea pașnică, pornindu-se de la 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 și în spiritul 
de care am vorbit.

ÎNTREBARE : Care este 
poziția dumneavoastră în pro
blema germană șl ce așteptați 
de la o conferință privind 
securitatea europeană ?

RĂSPUNS : România a stabilit 
legături economice importante cu 
Republica Federală a Germaniei ; 
ea a stabilit, de asemenea, și rela
ții diplomatice, considerînd că a- 
cestea corespund cauzei generale a 
destinderii și păcii în Europa și în 
lume. Aș putea spune că desfășu
rarea evenimentelor a confirmat 
pe deplin justețea acestei poziții a 
României.

(Continuare în pag. a IV-a)

REALIZĂRI

ALE CHIMIȘTILOR 

BRĂILENI
O treime din producția de bază 

— celuloză, hîrtie și cartoane — 
a Combinatului de celuloză și 
hîrtie-Brăila (C.C.H.) este desti
nată exportului în Uniunea So
vietică, R.D. Germană, R.S. Ce
hoslovacă, R.P. Polonă, R.S.F. 
Iugoslavia, Turcia, Austria, Iran 
etc. Despre eforturile chimiștilor 
brăileni de a oferi pe piața ex
ternă produse cît mai competi
tive și în termenele stabilite, to
varășul Gheorghe Nicolau, di
rectorul general al combinatului, 
ne-a spus :

— Anul acesta,' ritmul livrări
lor la export s-a menținut ri
dicat, astfel încît, la ora actuală, 
practic, planul anual la export 
ni l-am îndeplinit. Aceasta 
creează posibilitatea ca pînă la 
sfirșitul anului să livrăm la ex
port o producție suplimentară de 
peste 7 milioane lei valută.

Chimiștii brăileni se ocupă și 
de îmbunătățirea calității produ
selor, precum și de continua lor 
diversificare. Pentru prima dată, 
in anul acesta au fost expediate 
două sortimente noi de hîrtie. 
Este vorba de hîrtia duplicator 
și hîrtia pentru „Xerox". Un co
lectiv de specialiști lucrează în 
prezent la asimilarea unor noi 
sortimente de hîrtie și carton.

N. Gr. MĂRAȘANU 
corespondentul „Scînteii*

Actul conducerii, prin esența sa, 
este un act politic de mare răspun
dere și complexitate. El presupune 
— pe lingă competență, clarviziune, 
dinamism — și mult tact și grijă pen
tru asigurarea unui climat de respon
sabilitate în întreaga activitate, a u- 
nei atitudini angajate în munca de 
fiecare zi, în deciziile și hotărîrile 
care se iau de către cei care conduc 
un sector sau altul dintr-o unitate eco
nomică. în expunerea la Consfătui
rea de lucru a activului de partid din 
domeniul politico-ideologic și al ac
tivității cultural-educative, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Roman, a 
subliniat că este necesar să se înțe
leagă clar, de către toată lumea, că 
tovarășii care sînt puși să conducă 
orice sector de activitate, sînt pro
movați ca oameni politici și trebuie 
să pună pe primul plan lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului în do
meniul respectiv, pentru ca toți_ cei 
eu care lucrează ei să cunoască și 
să-și însușească temeinic linia po
litică a partidului. Munca de con
ducere capătă astfel un caracter com
plex ; unui cadru de conducere i se 
cere nu numai să aibă o excelentă 
pregătire profesională, să fie un bun 
organizator și gospodar al patrimo
niului încredințat spre administrare, ci, 
deopotrivă, să știe să lucreze cu co
lectivul, să lucreze ca om politic, 
ca activist al partidului, să cunoască 
în profunzime linia politică a parti
dului și sarcinile ce decurg din ea, 
să acționeze perseverent pentru rea
lizarea lor, în toate deciziile și mă
surile pe care le ia, punind mai pre
sus de orice interesele generale ale 
dezvoltării societății.

în domeniile de care ne ocupăm, 
putem spune că acolo unde domnește 
un puternic climat politic partinic, or
dinea socialistă — în sensul cel 
mai larg al cuvintului — unde se ma
nifestă respect față de legile țării 
și spirit gospodăresc în _ mînuirea 
fondurilor materiale și bănești, nu 
se pot produce abateri și incălcâri 
ale disciplinei economice și finan
ciare. în asemenea locuri se poate 
aprecia că întreaga activitate de 
conducere se realizează în perime
trul unui înalt spirit de responsabili
tate politică, sub mobilurile unei înal
te conștiințe. Actul conducerii se 
consumă sub semnul răspunderii po
litice, cu grija permanentă că va tre

bui dată socoteală pentru întreaga ac
tivitate atît în fața colectivului, cît și 
în fața societății, atît pentru deciziile 
luate, cît și pentru ceea ce nu s-a în
treprins pentru bunul mers al ac
tivității, cunoscut fiind că inacțiunea 
este tot atît de dăunătoare ca și o 
decizie nechibzuită. In tot mai multe 
unități din economie, conducerile a- 
cestora acționează cu multă răspun
dere, organizînd și mobilizînd colec
tivele de salariați pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan și în-

Răspunderea politică 
a conducătorului 

din economie
tronarea unei riguroase discipline în 
toate compartimentele de activitate.

Din păcate, nu peste tot întîlnim 
asemenea preocupări. In procesul 
activității de conducere și gospodă
rire a unor unități economice sînt 
neglijate în bună măsură unele o- 
biective esențiale, cum ar fi : cunoaș
terea și urmărirea permanentă a mo
dului de administrare a patrimoniu
lui, apărarea și dezvoltarea avutului 
obștesc. în asemenea condiții, apare 
nemijlocit un climat de dezordine, 
care se manifestă de la cele mai mici 
amănunte, pină Ia grave abateri in 
gestiunea unităților. Intr-o formă sau 
alta, de o amploare mai mare sau 
mai mică, asemenea neajunsuri se 
întîlnesc intr-un șir de unități, de cele 
mai multe ori ca o consecință a fap
tului că latura politică a actului de 
conducere nu s-a făcut simțită în ac
tivitatea tuturor compartimentelor 
unităților respective, că munca de 

conducere nu este pătrunsă de spiri
tul de responsabilitate partinică.

în contextul unor asemenea stări 
de lucruri, este nimerit să amintim, 
de pildă, situația constatată la între
prinderea județeană de construcții- 
montaj Ialomița, unde existența a 
numeroase deficiențe atît în activita
tea de producție, cît și în administra
rea patrimoniului a condus la înre
gistrarea unui volum important de 
pierderi. Constatările au permis să 
se tragă concluzia că multe dintre 

aceste pierderi sînt generate de 
cauze pur subiective, care puteau și 
trebuiau să fie prevenite sau înlătu
rate cu un ceas mai devreme. Era de 
esența actului conducerii obligația 
de a se fi organizat in cadrul loturi
lor, șantierelor și la nivelul între
prinderii analiza realității lucrărilor 
raportate ca executate, măsură care 
ar fi stăvilit indisciplina în realizarea 
planului și s-ar fi putut descoperi 
din timp faptul că la 31 decembrie 
1970 această unitate înregistra lu
crări neexecutate în valoare de 1,4 
milioane lei și la 30 iunie a.c. de 
1,2 milioane lei. Tot pe seama ac
tului de conducere trebuie reținut și 
faptul că în rindul personalului din 
subordine au fost identificate unele 
cadre — șefi de șantiere, șefi de lot, 
maiștri, șefi de servicii și șefi de 
birou — care aveau antecedente pe
nale pentru delapidare, furt, abuz 
de serviciu, sustrageri etc., fapte care 
ii făceau improprii să li se încredin-

țeze atribuții legate de gospodărirea 
mijloacelor materiale și bănești. A- 
cestea sînt, de altfel, numai cîteva 
din aspectele și efectele negative cu 
care s-a soldat activitatea acestei 
unități, recent analizată cu compe
tență și răspundere în cadrul Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al județului Ialomița, cu spriji
nul Ministerului Finanțelor și al 
Băncii de Investiții.

Actul conducerii presupune în a- 
celași timp o înaltă responsabilitate 
față de rezultatele — bune sau slabe 
— ale activității și o poziție militantă, 
combativă față de lipsurile și neajun
surile organelor în subordine. Pe zi 
ce trece, asistăm la conturarea tot 
mai pregnantă a preocupării pentru 
cunoașterea, scoaterea la iveală, 
combaterea și prevenirea neajunsu
rilor, aceasta devenind o trăsătură 
caracteristică, generală. Apare fa
vorabil faptul că această preocupare 
se manifestă la toate nivelurile, în
cheind un front comun cu atitudi
nea combativă a opiniei oamenilor 
muncii.

Se mai întîlnesc însă situații, ce-i 
drept destul de rare, cind se mani
festă atitudini de acoperire a lipsu
rilor, încercări de înecare a reali
tăților în puhoaie de explicații și 
justificări, afirmîiidu-se chiar că pre
zența unor neajunsuri era inevita
bilă. Asemenea atitudini — incon
testabil negative — ar mai fi cît de 
cît de înțeles la nivelul celor direct 
implicați, care văd în această șu
bredă tactică mirajul unui colac de 
salvare. De neacceptat însă apar ca
zurile în care înseși unele conduceri 
de unități abdică de la poziția de 
principialitate și exigență, interpre
tează greșit responsabilitatea func
ției, luînd în brațe, de cele mai multe 
ori, asemenea cauze pierdute. Se 
creează în acest fel o stare de spirit 
necorespunzătoare, care facilitează 
împăcarea cu stările de lucruri exis
tente. Asemenea atitudini, pe lîngă 
efectele nocive asupra aparatului sub
ordonat, frînează și inițiativele în

Radu CIURI1EANU 
controlor revizor general, 
adjunct al ministrului finanțelor

(Continuare în pag. a Il-a)

CONFERINȚA
DE TELECOMUNICAȚII
0 importantă manifestare 

tehnico-științifică
Astăzi se deschid, la 

București, lucrările 
Conferinței de tele
comunicații organizată 
de Consiliul Național 
al Inginerilor și Teh
nicienilor, Ministerul 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor și Mi
nisterul învățămîntu
lui, cu participarea u- 
nui mare număr de 
specialiști români și a 
unor invitați de peste 
hotare. Pentru a afla 
unele amănunte pri
vind această impor
tantă manifestare ști
ințifică și tehnică, 
ne-am adresat tova
rășului ing. Corne- 
liu Burada, adjunct al 
ministrului transpor
turilor și telecomuni
cațiilor.

— Care este ex
plicația faptului că 
sectorul de teleco
municații cunoaște 
o dezvoltare atit 
de vertiginoasă ?

— în nici un alt sec
tor de activitate teh
nică nu se simte mai 
pregnant ca in teleco
municații sensul cu
vintului „actualitate". 
Importanța căilor și 
procedeelor de schimb 
de informații a sporit 
considerabil în ultimul 
sfert de veac, circula
ția ideilor și informa
țiilor între oameni și 
țări tinzînd să depă
șească în intensitate 
circulația de mărfuri. 

Dezvoltarea teleco
municațiilor a fost 
marcată de două as
pecte complementare : 
pe de o parte, sporirea 
în ritm rapid a trafi
cului, care a impus 
mărirea volumului in
stalațiilor de teleco
municații pînă la un 
grad la care metodele 
clasice de exploatare 
devin inaplicabile și se 
impune adoptarea unor 
metode noi, bazate pe 
o mai intensă automa
tizare ; pe de altă par
te, apariția unor ce
rințe în viața socială 
pentru care se intro
duc servicii noi do te
lecomunicații, cum sînt 
televiziunea și trans
misiunile de date pen
tru calculatoarele elec
tronice.

Incepind din 1948, 
seria marilor descope
riri realizate pe plan 
mondial in telecomu
nicații și în tehnica e- 
lectronică aferentă este 
impresionantă : teo
ria informației a des
chis căi nebănuite cer
cetărilor teoretice ne
cesare pentru descope
rirea de noi metode și 
procedee de telecomu
nicații ; o dată cu 
transmisiunea impul
surilor, s-a inaugurat 
domeniul atît de vast 
în aplicații al prelu
crării digitale a date
lor, pe care-1 încunu

nează astăzi calcula
toarele electronice.

în sectoare mai pu
țin cunoscute marelui 
public, aș menționa 
realizarea cablurilor 
coaxiale, capabile să 
poarte la mii de kilo
metri, pe un singur 
circuit, zeci de mii de 
convorbiri telefonice 
simultane, radioreleele 
magistrale, care ating 
aceeași performanță 
avînd ca suport undele 
radio în locul conduc
torilor de cupru, co
mutația telefonică e- 
lectronică. De aseme
nea, au fost realizate 
tuburile electronice de 
mare putere pentru 
frecvențe foarte înal
te, cărora li se dato- 
resc radioul și televi
ziunea pe unde deci- 
metrice.

— In acest con
text al intensifică
rii preocupărilor 
specialiștilor de 
profil, v-am ruga 
să ne vorbiți des
pre cîteva din rea
lizările cercetători
lor noștri, care vor 
face de altfel o- 
blectul prezentei 
manifestări.

— Dezvoltarea cerințe
lor proprii privind ser
viciile de transmitere a 

(Continuare 
In pag. a Il-a)
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actualitatea culturală Cînd inițiativa locală

SCENA CARNET PLASTIC
• TEATRUL NAȚIONAL „L L. 

CARAGIALE" a prezentat în pre
mieră spectacolul „Prima zi de li
bertate" de Leon Kruczkowski. Re
gia : Dan Nasta Decoruri . Mihai 
Tofan Costume : Gabriela Nazarie. 
Interpret! . Silvia Popovici, Florin 
Piersic, Mihai Fotino, Ovidiu luliu 
Moldovan, Al Demetriad, C. Diplan, 
Igor Bardu, Emil Liptac ș.a.

• TEATRUL „LUCIA STURDZA I 
BULANDRA" inaugurează stagiunea 
1971—1972 la sala din Schitu Măgu- 
reanu cu premiera spectacolului 
„Ziariștii" de Al. Mirodan. Regia : 
Valeriu Moisescu Decor ; Dan Ji- 
tlanu Costume . George Ștefănescu. 
în distribuție : Virgil Ogășanu, Tonta 
Caragiu, George Oancea, Victor Re- 
bengiuc, Emerich Schăffer. Aurel 
Cioranu, Marius Pepino, Gh Opri- 
na, lea Matache, Elena Caragiu ș.a. 
(marți, 16 noiembrie).
• TEATRUL „ION CREANGA" 

Iși invită spectatorii la noile sale 
spectacole ■ „N-a fost în zadar" 
(dramatizare de Al. Mirodan după 
romanul lui AL Șiperco. Regia : 
Barbu Dumttrescu Scenografia : D. 
Georgescu). „Snoave cu măști" (de 
Virgil Puicea și Ion Lucian. Regia : 
Ion Cojar. Scenografia . Elena Șuni- 
rad-Munteanu), „Caragiale, o soacră 
și alții" (adaptare uupa cunoscutele 
„schițe și momente". Adaptare sce
nică ; Ileana Cirstea. Regia ; Ileana 
Cîrstea și N. Al. Toscani. Scenogra
fia ; Vasile Roman.)

• ASOCIAȚIA OAMENILOR DE 
ARTA DIN INSTUUȚUcE TEA
TRALE Șl MUNICIPALE — A.T.M. 
anunță premiera spectacolului reci
tal „i balade" susținut de Tudor 
Gheorghe.

• TEATRUL DE STAT DIN SI
BIU a prezentat recent in premiera; 
„Secuuua W‘ de Durei uuriau — 
în interpretarea secției romane. Re
gia . Andrei Zahana ; scenugraiia . 
Adriana Leonescu. Din drsuiuuț.e . 
Marius Nițâ, Manueia Maruiescu- 
Courat, Mircea Breaza, Nae Fiuca- 
Acileni, Ion Gllișe, Eugenia Giurgiu- 
Papaiani, Geraiuina Basarab, Con
stantin Stânescu ș.a.

„Don Cados" de ir Schiller — în 
interpretarea secției germane. Re
gia : Hans Schusclinig. ScenugraUa ; 
Maria Bodor. In distribuție; Haus 
Pomarius, Sigrid Zacharias, Kurt 
Conradt, Christian Maurer, Marietta 
Lissai, Luise Pelger, Beatrice Gutt, 
Karin Fronius, Wolfgang Ernst, 
Gert Brotschi, Franz Porsche, Arne 
Konnerth, Karlheinz Maurer ș.a.

• TEATRUL DE STAT DIN ARAD 
va prezenta in cursul săplăminii vi
itoare premiera : „Unchiul Vania" de 
A P. Cehov In regia lui Alexa Vi- 
sarion, cu C. Adamovici în rolul ti
tular.
• TEATRUL DRAMATIC DIN 

BAIA MARE a prezentat cea de-a 
doua premieră a sa din această sta
giune : piesa „Interesul general" de 
Aurel Baranga. Direcția de scenă : 
Marius Popescu ; scenografia ; Doina 
Levința. In distribuție ; Cornel Mi- 
titelu, Teofil Turturică, Dana Lăză- 
rescu, Sandu Popa, Dan Antoci și 
alții.

• Complet renovat, TEATRUL PE 
STAT DIN TURDA și-a deschis sta
giunea cu premiera piesei „Secunda 
58" de Dorel Dorian. Regia specta
colului este semnată de Ion Dan. Din 
distribuție au făcut parte Petru 
Dondoș, Stelian Stancu, Elena Jitcov, 
Gheorghe Boiangiu, Constantin Mi
ron, Samara Marcu, Maria Voronca, 
Emilian Curtea, Aurelian Șteiănes- 
cu etc.

în cursul săptămînii trecute a ur
mat cea de-a doua premieră a tea
trului turdean . „Șeful sectorului 
sullete" de Alexandru Mirodan in 
regia lui Constantin Leoveanu.

• TEATRUL „AL. DAVILLA", PI
TEȘTI și-a înscris in repertoriu o 
nouă premieră ; „Cînd revolverele 
tac" de Tudor Negoiță, în regia lui 
N. Cosmescu și scenografia lui Emil 
Moise. în distribuție : Marta Sav- 
ciuc, Marta Andreea Raicu, Valeriu 
Săndulescu, Ion Anghel, Vasile Pu- 
peza, Mihai Dobre.

Pictori ieșeni la galeriile
de artă

Trei artiști Ieșeni, trei tineri ar
tiști — Ioan Ginju, Dimitrie Gavri- 
lean și Dan Covătaru — remarcați, 
cu toată relativ recenta lor activi
tate artistică, atît în confruntări na
ționale cît și internaționale, își pre
zintă in aceste zile lucrările la Ga
leriile de artă „Apollo" (Calea Vic
toriei nr. 57). Fără a marca o pro
gramatică unitate de grup, noua ex
poziție aduce în atenția publicului 
trei universuri artistice distincte, trei 
modalități de a exprima, la contactul 
cu realitatea, o gîndire plastică, 
coerentă în fiecare din ipostazele ei 
materializate In lucrări.

Am regăsit In pictura lui Ioan 
Ginju, ca de altfel și în lucrările 
expoziției sale de acum doi ani, a- 
celași drum Încărcat de idei, cu 
constatarea, în plus, a ridicării cu 
cîteva trepte a punctului de obser
vație. Emoția pictorului gravitează 
în jurul unei viziuni centrale care 
tinde să circumscrie o lume de mi
turi și obiceiuri țărănești, o lume 
cunoscută și investigată de mult, 
dar revărsată acum în lucrări de o 
mare limpezime a culorii. Este lu
mea „Urătorilor" și a „Sînzienelor", 
a „Paparudelor" și a „Jocului ca
prei" etc. O lume care descoperă, in 
fiecare din manifestările jocului 
imagistic, fațetele unui spirit pre
dispus la bufonada gravă și cu file. 
Metafora ca și simbolul Însoțesc per
manent aceste lucrări, existind para
lel într-o inextricabilă alianță de 
spontan și premeditat. Călătorind 
continuu pe retina memoriei, imagini 
revelatoare ale acestui univers fol
cloric, fragmente de priveliști ce 
surprind străvechi obiceiuri, prile
juiesc desfășurarea unei caligrafii 
subtile ce descoperă cu delicatețe 
calități de culoare și lumină.

Aceleași tradiționale motive și o-

„Apollo11
biecte ale atenției artistice Însoțesc 
pictura 'ui Dimitrie Gavrilean. Vi
ziunea sa ar putea fi explicată deo
potrivă printr-o sensibilitate față de 
pămintul natal, dar, In același timp, 
și prin respectul pentru realizări de 
prestigiu ale picturii universale. Ex
periența artistică anterioară a picto
rului, prezentă și aici, impune nu 
numai la nivelul tehnicii picturale 
propriu-zise. ci și prin viziunea uni
tară asupra lucrurilor. Devenită din 
simplă constatare imperativ al con
servării, lumea sa artistică se în
toarce spre anotimpuri și mituri, spre 
un spațiu populat cu personaje și 
scene din activitatea cotidiană sau 
din cea sărbătorească a satului. 
„Primăvara", „Cintecul miresei", 
„Arca văzduhului", „Mituri" sint 
doar clteva exemple, cîteva detalii 
din ansamblul unei rodnice biografii 
artistice. Farmecul lucrărilor sale stă 
atlt In strălucirea fiecărei imagini, 
cît și In migala lor artizanală. Di
mitrie Gavrilean intuiește aici o 
posibilitate de perpetuare a tinereții 
artistice.

Domeniul cu multiple posibili
tăți al sculpturii pare a fi conceput 
de Dan Covătaru ca proiecție a 
talentului In încercarea de a sur
prinde infinita diversitate a reali
tății umane. Necontenit atent la in
dicele de umanitate pe care poate 
să-l descopere și să-I cuprindă In 
sculpturile sale, Dan Covătaru creea
ză lucrări ca „Familie" sau „Ca
riatide", „Voievod" sau „Anotimp". 
Diversitatea materialelor folosite cu 
reflex direct pe planul rezolvării 
plastice a fiecărei teme nu tace decît 
să accentueze, de fiecare dată altfel, 
contactul fertilizant cu natura însăși 
a omului ca ființă individuală și so
cială.

Marina PREUTU

Jubileu artistic la Tg. Mureș
Teatrul de stat din Tg. Mureș a 

sărbătorit între zilele de 12—14 no
iembrie împlinirea a 25 de ani de 
activitate. Cu acest prilej au fost 
prezentate următoarele spectacole :

— „Săptămina patimilor" de Paul 
Anghel, spectacol de gală tn inter
pretarea secției române.

— „Scuza" de Szabo Lajos — pre

mieră, în Interpretarea secției ma
ghiare.

— „Unchiul Vania” de A. P. Cehov 
— premieră, în interpretarea secției 
române.

A fost, de asemenea, Inaugurată o 
expoziție care reflectă activitatea in
stituției artistice tlrgmureșene și a 
fost vizitat șantierul de construcție 
al noii clădiri a teatrului.

Invitații si 

interlocutorii teatrului:

oamenii muncii din uzine
în cadrul preocupării de a prezen

ta cele mai bune spectacole în fața 
oamenilor muncii din întreprinde
rile bucureștene, Teatru] „Lucia 
Sturdza Bulandra" va organiza joi, 
18 noiembrie. în sala din Bd Schitu 
Măgureanu. un spectacol pentru 
muncitorii și tehnicienii uzinelor 
„Vulcan" și „Electromagnetica" cu 
piesa „D-ale carnavalului" de !. L. 
Caragiale. înainte de începerea 
spectacolului va lua cuvîntul Liviu 
Ciulei, directorul teatrului, precum 
și reprezentanții celor două uzine. 
După terminarea spectacolului va a- 
vea loc o discuție intre spectatori și 
principalii interpreți.

CENACLUL DE DRAMATURGIE AL NAȚIONALULUI IEȘEAN
După cum ne transmite corespon

dentul nostru, Manole Corcaci, in 
scopul întăririi legăturilor dintreac- 
tori și dramaturgi, pentru diversifi
carea spectacolelor și abordarea u- 
nei mai largi tematici contempora
ne, cît și pentru atragerea pe făga
șul creației dramațurgice a noi și 
noi condeie. Ia Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" din lași a luat 
ființă un cenaclu de dramaturgie. 
Membrii acestui cenaclu vor discuta

atlt noile lucrări realizate de dra
maturgii tineri sau consacrați din 
localitate, cit și piesele trimise tea
trului pentru a fi puse în scenă. 
Este o Inițiativă care, sperăm, nu va 
Intîrzia să-și dea roadele — atît de 
necesare vieții noastre teatrale.

Sperăm că exemplul „Casei lui A- 
lecsandri" va fi urmat grabnic și de 
alte prime „scene" precum și de ce
lelalte instituții teatrale ale țării.

EXPOZIȚII•

• „Arta barocă tn Boemia" se nu
mește expoziția din R. S. Ceho
slovacă organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste In 
sălile Muzeului de Artă al Repu
blicii, (str. Știrbei Vodă nr. 1—3). 
Vernisajul va avea loc marți, 16 
noiembrie.
• Astăzi, in sălile Ateneului Tine

retului (Aleea Alexandru nr. 38) se 
deschide expoziția de pictură a Anei 
Iordache.

Retrospectivă 
Romul Ladea

CLUJ (corespondentul „Scinteii", 
Alexandru Mureșan). în sălile Mu
zeului de artă din Cluj s-a deschis 
sîmbătă expoziția retrospectivă a 
sculptorului Romul Ladea. Sînt ex
puse peste 60 de lucrări dintre cele 
mai reprezentative ale artistului, tn 
lemn, gips, bronz etc., însoțite de un 
util catalog cu reproduceri La fes
tivitatea de deschidere au participa* 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, oameni de cultură 
și artă, studenți.

AGENDA MUZICALĂ
• Astă-seară, orele 20, la Sala 

„Studio" a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu", se prezintă spectaco
lul de operă „Nevestele vesele din 
Windsor" de Otto Nicolai.
• Orchestra și corul Filarmonicii 

„George Enescu", dirijate de Erich 
Bergel, soliștii Emilia Petrescu, Iu- 
lia Bueiuceanu, Florin Diaconeszu, 
Gh. Crăsnaru, D Konya, Maria Slă- 
tinaru, Ed Tumagearian. Antonius 
Nicolescu, Marcel Angelescu invită 
la prima audiție a operei „Hamlet" 
de Pascal Bentoiu — vineri 19. șîm- 
bătă 20 la Ateneu] Român.

• Tot vineri 19, orele 20, la sala 
„George Enescu" a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu". soprana Lu
cia Țibulcac va susține un recital de 
lieduri.

Premiere 
cinematografice

Un amanet ciudat — producție a 
studiourilor „Lenfilm", in regia lui 
Leonid Makaricev. Prezentată și în 
selecția recentului „Festival al fil
mului sovietic", această realizare — 
a cărei acțiune se petrece în preaj
ma anului 1917 — face o Incursiune 
tn universul copilăriei, surprinzînd 
convertirea spiritului de aventură al 
micilor sale personaje în ideal eroic, 
revoluționar. Rolurile principale sînt 
interpretate de copii' — între care 
Vova Magdenkov și Lenla Bazutkin.

Anna celor o mie de zile — pro
ducție a studiourilor engleze, tn re
gia lui Charles Jarrot (după piesa 
lui Maxwell Anderson). Filmul — 
distins tn anul 1969 cu premii de 
prestigiu — evocă un episod roman
tic din istoria Angliei și este inter
pretat de actorii Richard Burton, 
Genevieve Bujold. Irene Papas, An
thony Quayle

FILME DE 
SCURT METRAJ 
PE ECRANELE 

CAPITALEI
(15—21 noiembrie 1971) 
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

„AL. SAHIA" Șl „ANIMAFILM"
VIITORUL : Vizita delegației de 

partid și guvernamentale româ
ne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în R.D Vietnam | POPUț 
LAR : Vizita delegației de partid și 
guvernamentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în R.P. 
Mongolă ; PROGRESUL : Vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, in Finlanda ; DOINA, 
GIULEȘTI : Vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în jude
țul Mehedinți ; VOLGA, GLORIA : 
Vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Caraș-Severinț 
SCALA : Două cetăți ; CAPITOL : 
Meșterii lemnului ; CENTRAL : Al
manah internațional tehnico-științi- 
fic; EXCELSIOR, MELODIA: Profila
xia gripei; GRI VIȚA: Holograf ia; ÎN
FRĂȚIREA: Orizont științific nr. 8/71; 
UNIREA : Catalizatorii; PACEA : 
Oamenii acestui pămînt; AURORA: 
Culturismul ; MIORIȚA : Atenție, 
pietoni !’; TOMIS : Omagiu ; FLA
CĂRA : Vînătoarea ; ARTA : Cea
sornicul universului ; RAHOVA : 
Umbra voinicului ; FLAMURA : Și 
noi sîntem pietoni ; DOINA : Stîn- 
gaciu, Șoricelul curajos, Șorțulețul 
albastru
PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
BUCEGI ; Stelele Africii (U.R.S.S.); 

LAROMET : O fabulă modernă 
(R.S. Cehoslovacă) ; LIRA ; Chopin 
în Polonia (R.P Polonă) ; DRUMUL 
SĂRII Ștampila (R.P. Polonă) ; 
FERENTARI : Piatra și viața (R.S. 
Cehoslovaca) ; CRlNGAȘI : Găina 
prost desenată de mine (R.S. Ceho
slovacă) ; FLOREASCA : Stelele A- 
fricii (U.R.S S.) | MOȘILOR : Ideea 
(R.P. Polonă) ; COSMOS : Motet 
pentru primăria din Torun (R.P. 
Polonă) ; VITAN : Vara printre ghe
țuri (U.R.S S.).

TIMPURI NOI (după amiază) : O- 
rizont științific nr 10 (România); 
Plante acvatice (România). Păsări 
din cele patru puncte cardinale 
(România), Gloria mundi (R. P Un
gară), Salvatorul (R. P. Ungară), Cin
tecul lui Jety (R. P. Ungară).

se reduce la

t V

Conferința de telecomunicații
(Urmare din pag. I)

informațiilor face parte Integrantă 
din eforturile ce se depun pen'ru 
ridicarea calitativă a întregii eco
nomii și reprezintă o necesitate vi
tală pentru sectorul de telecomuni
cații Astfel, numai în cincinalul 
actual se prevede instalarea unui 
număr aproape dublu de linii te
lefonice față de cincinalul prece
dent, extinzîndu-se totodată automa
tizarea legăturilor interurbane De
sigur că aceasta impune ca și acti
vitatea de cercetare științifică să 
contribuie cît mai substanțial la îm
bunătățirea calitativă a unor pro
duse și servicii Sîntem convinși că 
ea va putea răspunde acestui dezi
derat. mărturie stînd rezultatele ob
ținute pînă acum

Un exemplu elocvent tl constituie 
elaborarea de ech'pamen'e electro
nice din ce în ce m i moderne șl 
mai eficiente de utilizare Intensivă 
a rețelelor telefonice și telegrafice. 
Astfel au fost elaborate și valori
ficate prin asimilare de către indus
trie sisteme de curenți purtă'ori cu 
o cale, cu 3 căi și 24 căi telefonice, 
precum și sistemul cu 24 căi tele
grafice S-a elaborat și se pregătește 
valorificarea sistemului cu 60 căi 
telefonice și altele.

în domeniul calio*eleviziunii, cer
cetarea a fost orien’ată sore echipa
mente care să poată fi fabric-te în 
țară. în vederea a-operirii întregu
lui teritoriu al țării cu programe de 
televiziune, s-au realizat translatoa
re de televiziune de diferl'e puteri. 
De asemenea, s-au elaborat sisteme

radiante pentru unde metrice și ele
mente conexe.

Pentru introducerea serviciului d? 
transmisiuni de date s-au elaborat 
echipamente moderne de transmisie 
și s-a realizat aparatura necesară 
studierii perturbațiilor pe liniile tele
fonice.

— Ce semnificație va avea 
actuala conferință pentru cerce
tarea românească din acest do
meniu ?

— Varietatea referatelor, cît și 
prezența la conferință a unui nu
măr mare de specialiști din țară și 
din străinătate, va oferi prilej îl 
unor discuții fertile, care vor contri
bui la cunoașterea diferitelor puncte 
de vedere asupra problemelor le
gate de dezvoltarea acestui domeniu 
Cercetătorii noștri vor putea să gă
sească In această confruntare știin
țifică o confirmare a rezultatelor 
muncii lor Totodată, sperăm că va 
fi o ocazie de a iniția o serie de 
colaborări in rezolvarea unor pro
bleme abordate în prezent în dife
rite compartimente și In care coor
donarea efo-turilor se poate tra
duce in soluționări mai valoroase.

Țin să subliniez că, prin transpu
nerea in practică a roadelor căută
rilor științifice ne străduim să răs
pundem sarcinilor trasate de condu
cerea de partid și de stat, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la dezvoltarea, modernizarea și 
creșterea eficientei sectorului de te
lecomunicații.

Convorbire realizată de 
Ing. Ion LAZAR

18,00 - Deschiderea emisiunii. 
Ctntece populare inter
pretate de artiști ama
tori din satul Boteni- 
Muscel. Redactor Mi
hai Miron
Scena — emisiune de 
informație ți critică tea
trală

18,45 — Stop-cadru 
19,15 - Publicitate 
19,20 - 1001 de seri
19,30 — Telejurnalul de seară 
20,00 - Programul făuririi con

știente a viitorului. 
Exigență și conștiință 
socială
Muzică ușoară cu for
mația Savoy din An
samblul artistic U.TC.

20,35 - Film serial : „Marile 
speranțe". Producție a 
studiourilor britanice de 
televiziune. Cuvint îna
inte • Zoe 
Bușulenga. 
Oameni și 
Selecțiuni 
colele Ansamblului 
balet ~---
cerea muzicală : Van- 
Jo-Tzun și Han-Tzun- 
Ge. Regla artistică : 
Lian-Hun-Ciun.
Din țările socialiste 
Katowice - centru al 
industriei grele poloneze 
Reportaj filmat de Mi
hai Murgu ți Florin 
Cornea
Telejurnalul de noapte

18,15

20,20

21,25
21,40

22,25

22,40

TRANDAFIRI PRINTRE
HlRTOAPE...

Asistăm astăzi la o transformare 
adîncă a localităților rurale : comu
nele se dezvoltă în cadrul unor ac
țiuni bine gîndite, cu folosirea largă 
a tuturor posibilităților materiale, 
tehnice și de muncă locale. Acest 
mod de lucru are la bază Impor
tante mutații, produse la nivelul spi
ritului de inițiativă, al concepției ge
nerale despre menirea autorității lo
cale, ca urmare a aplicării noului 
cadru legal, care conferă primăriei 
largi atribuții. Paralel, s-a produs o 
schimbare și în optica sătenilor asu
pra rolului lor în viața comunei, 
asupra participării lor nemijlocite la 
transformarea localităților In care 
trăiesc.

Numai tn ultimul an, In comuna 
Drajna din județul Prahova (primar 
Ion Arsene) s-au construit trei po
duri suspendate, 
patru km de drum 
au fost împie- 
truițl, s-a înălțat 
noul sediu al 
cosiliului popu
lar, școlile exis
tente au fost com
pletate cu șase 
săli de clasă, a 
continuat extin
derea rețelei e- 
lectrice cu încă 
șase kilometri. In 
cadrul cooperati
velor de consum 
s-au înființat două noi unități pres
tatoare și este în curs de organizare 
o unitate de împletituri de răchită, 
care va funcționa mai mult iarna.

Sînt realizate multe alte lucrări, 
care sînt de folos satelor și locuito
rilor. In comuna Lovrin (județul Ti
miș), după cum ne-a declarat pri
marul Petre Milităroiu, a fost ame
najat și dotat recent noul laborator 
de lucrări tehnice al serviciului sto
matologic ; se lucrează la extinderea 
deservirii în unitățile comerciale și 
de servicii (multe nu sint cu nimic 
mai prejos decît cele din Timișoara 
sau din oricare alt oraș mare). S-a 
construit, prin muncă voluntară, un 
bazin olimpic de înot, cu toate ame
najările aferente, care a adus în acest 
an comunei un venit de 40 000 lei. 
Această importantă amenajare de a- 
grement, datorată inițiativei locale, 
atrage la popas numeroși turiști.

— Astăzi — subliniază Aurel Bo- 
țan, inspector-șef al corpului de con
trol județean Timiș — multilaterali
tatea preocupărilor caracterizează ac
tivitatea celor mai multe comitete 
executive comunale, a majorității 
primarilor.

Intr-adevăr, așa este ; dar, din pă
cate, reminiscențele unui stil vechi 
de muncă, obiceiul de a cere și de a 
aștepta totul de la centru mal gre
vează încă activitatea multor primă
rii. Ostrov este una din comunele 
mari ale județului Constanța : are 
peste opt mii cinci sute de locuitori. 
Satele aparținătoare — Almalău, Eși- 
chioi, Gîrlița, Galița și Bugeac — 
sînt situate la distanțe apreciabile de 
centrul comunal, satul Ostrov. Dru
mul care le leagă e numai gropi și 
bolovăniș ; doar un tractor pe șenile 
ar mai putea ti folosit aici ca mijloc 
de transport. Și totuși, piatra este 
pe aproape, nisipul așișderea.

— Starea drumurilor — se miră, 
parcă descoperind pentru prima dată 
nămolul din șleauri, primarul Panait 
Sima — da, intr-adevăr, este proas
tă. Ne dă bătaie de cap cu mijloa
cele de transport. Situația este însă 
cunoscută la județ... Avem p'atră, a- 
vem nisip, avem forțe, dar nu avem 
compresor.

De ce n-au compresor ? Poate și 
fiindcă aici, la Ostrov, în timp ce 
drumurile se degradau din ce In ce 
mai mult, importante sume bănești 
au fost cheltuite cu construcția cl- 
tarva sute de metri de trotuare, iar 
80 000 lei s-au cheltuit... pe tranda
firi și arbuști ornamentali (1). Lipsa 
de inițiativă a primăriei comunale 
se face simțită și in alte domenii. 
Căminul cultural, care va deservi sa
tele Gîrlița și Galița, s-a poticnit in 
stadiul de finisaj. De întreținerea

însemnări despre 

activitatea 

primăriei comunale

fondului de clădiri proprietatea sta
tului nu se îngrijește nimeni. Apro
vizionarea cu mărfuri de strictă ne
cesitate a satelor îndepărtate de cen
trul comunei este deficitară. Nereu
șind să se descotorosească de șa
bloanele unei gîndiri învechite, pri
marul de aici nu apelează la comi
tetul executiv, la ceilalți deputați, Ia 
comitetele de cetățeni, la unitățile e- 
conomice din comună ca să rezolve 
niște probleme curente, soluționate 
în sute și sute de alte comune. El 
acționează prin S.O.S.-uri, prin sesi
zări și adrese trimise forului jude
țean.

In comuna Aricești, Prahova, își 
face veacul un alt fel de primar, care 
taie și spinzură... cînd poate, inter
preted legea după bunul său plac ; 
este Mihai Ion. Pe unul !1 iartă de o 

parte din amendă, 
altuia îi trece în 
registrul stării ci
vile date inexac
te, Împreună cu 
familia s-a căpă
tuit cu un lot de 
pămînt în plus. 
Pentru toate are 
cite o scuză, cite 
o motivare. L-am 
întrebat de ce ra
portează zeci de 
mii de zile con
tribuție de mun
că obștească la în

treținerea drumurilor — valori de 
sute și sute de mii de lei — in vre
me ce acestea sînt prost întreținute.

— Raportăm și evaluăm și noi, 
așa cum evaluează și alții — ripos
tează primarul — sugerînd că a 
umfla cifrele nu-i un păcat, că și 
alții ar face la fel. Pe cine înșeală ? 
îl întrebăm dacă solicită sprijinul 
deputaților, al comitetelor cetățe
nești.

— Nu vor oamenii să-și bată capul. 
Totul trebuie să organizăm noi sin
guri, aici, la primărie...

Cine să-1 ajute dacă nici nu-i cu
noaște, dacă nu-i consultă, dacă 
profilul său moral nu prea inspiră 
respect ? „în asemenea cazuri, de ne
glijare a interesului general — arată 
tov. Emilian Popa, directorul admi
nistrației locale din județul Prahova 
— abaterile ies la iveală fie cu ocazia 
controalelor exercitate de forurile ju
dețene, fie la sesizările cetățenilor. în 
două cazuri — marcate de abuzuri, 
favoritism, necinste, căpătuială (în 
comunele PIopu și Vlțioara) — prima
rii au fost destituițl. Fiecare interven
ție este urmată de o analiză amă
nunțită a întregii activități a pri
marului și a comitetului executiv al 
consiliului popular comunal respec
tiv. Aspectele negative sint apoi 
discutate cu toți primarii șl secre
tarii din comune, la instructajele 
trimestriale".

Experiența acumulată în Județele 
Timiș, Prahova, Constanța și altele 
arată că — exceptînd acele rare ca
zuri, unde Intr-adevăr sarcinile îl 
depășesc pe primar, cind n-a fost 
găsit omui potrivit pentru locul res
pectiv — deficiențele, lipsa de ini
țiativă apar acolo unde se încalcă 
principiul muncii colective, princi
piu de bază al democrației noastre 
socialiste, unde primarul nu con
lucrează cu membrii comitetului 
executiv, nu transformă întilnirile 
cu aceștia în veritabile prilejuri de 
lucru, de dezbatere a principalelor 
probleme și de adoptare a deciziilor 
corespunzătoare. Fiecare comună este 
o sursă inepuizabilă de energii care 
așteaptă să fie puse tn valoare. Pri
marul și membrii comitetului exe
cutiv obțin cele mai bune rezultate 
acolo unde responsabilitatea pentru 
soarta comunei devine o treabă a 
tuturor, acolo unde relația primăriei 
cu deputății și comitetele de cetă
țeni este strînsă, acolo unde spiritul 
de gospodar depășește gardul strimt 
al ogrăzii și cuprinde întreaga co
mună.

AI. PLAIEȘU 
R. APOSTOL

botoșani

„Șarja albă" 
numărul 1 000
La Fabrica de zahăr „Șiretul" 

din Bucecea a fost produsă cea 
de-a 1 000-a „șarjă albă". Aceas
ta înseamnă că pînă acum s-au 
obținut 22 765 tone de zahăr. 
După două luni de la începerea 
acestui sezon de fabricație, pla
nul la zi e realizat în proporție 
de 107,4 la sută.

668 familii
in locuințe noi
In zona de sud a municipiu

lui Focșani a fost predat „la 
cheie" un nou bloc cu 36 apar
tamente. In acest fel, numărul 
familiilor din Focșani care s-au 
mutat de la începutul anului îr. 
locuințe noi se ridică la 668 
Un ritm intens la înălțarea con
strucțiilor de locuințe se reali
zează și în orașele OdobeșH 
Panciu, Mărășești și Adjud.

P. T. 7. R. 
in casă nouă

La Arad a fost inaugurat un 
modern edificiu ai poștei și 
telecomunicațiilor. Situată în 
centrul civic al orașului, clă
direa se impune prin arhitec
tura sa modernă, sălile spați
oase și servirea operativă a ce
tățenilor. Se află în curs de 
montare o centrală urbană au
tomată cu o capacitate de 12 000 
linii și o stație automată in
terurbană.

8R Ă11A

Pasaj subteran
Cu aproape 60 de zile înainte 

de termen s-a dat în folosință 
la Brăila pasajul de nivel de 
pe strada Republicii. Prin 
aceasta se rezolvă, între altele, 
legătura fără „bariere" între 
unitățile Industriale și agricole 
din județ și municipiu, sigu
ranța în circulație. La realiza
rea pasajului, brăilenij au efec
tuat peste 150 000 ore de muncă 
patriotică.

„Curtea 
comercială"

în Piața Teatrului din Tg 
Mureș au început lucrările de 
construcție a unui mare ansam
blu, denumit „Curtea comerci
ală" Aici, în mai multe etape, 
urmează să fie date în folosință 
un magazin universal, un cafe- 
bar, cofetării, rotiserie, florărie, 
ceainărie etc. Viitoarea „Curte 
comercială" este primul an
samblu de acest fel din țară 
care, pe o suprafață de peste 
10 000 m.p., va oferi o servire 
complăxă, modernă.
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Dumltrescu-
(apte
din specta- 

' ' ' ' de 
„China" Condu-

Răspunderea politică
a conducătorului din economie

Noua gară C.F.R.
Orașul Vaslui s-a îmbogățit 

cu un nou edificiu — gara d? 
călători C.F.R Reclădită pe lo
cul fostei stații, ea se înscrie 
ca o prezență modernă în arhi
tectura orașului, păstrind, fri 
același timp, elemente decora
tive tradiționale, specifice locu
lui. Noua stație dispune de 
spațioase săli de așteptare, un 
cabinet medical, dormitor pen
tru ceferiști, diverse servicii.

BOTOȘANI

(Urmare din pag. I)

perfecționarea activității, alimentează 
un climat de iresponsabilitate.

Din activitatea noastră de control 
ne-a reținut atenția, in ultimul timp, 
un caz ieșit din comun, cînd, deși în 
arta de răspundere a unui minister s-a 
produs o pagubă dovedită de peste 
2 milioane lei printr-o crasă vinovă
ție, totuși cadre din conducerea mi
nisterului respectiv au mers pină 
acolo incit să susțină că paguba a 
fost inevitabilă și, ca atare, nimeni nu 
este vinovat. Desigur, organele Mi
nisterului Finanțelor, apârind ferm 
interesele financiare generale ale sta
tului. au luat măsurile legale împo
triva celor vinovați de această pa
gubă.

Declarindu-ne in total dezacord cu 
asemenea mentalități, subliniem dim
potrivă că actul conducerii presu
pune, printre altele, lupta continuă 
împotriva oricărei forme de risipă 
a avutului obștesc și un larg proces 
educativ in rindui angajațiior din 
subordine, pentru promovarea și in
staurarea unei înalte răspunderi in 
utilizarea resurselor materiale și bă
nești, a unui regim sever de econo
mii în toate domeniile de activitate. 
Cu toată claritatea a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu in expunerea 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
că : .„..răspunderea pentru asigurarea 
bunei gospodăriri a fondurilor, pen
tru respectarea disciplinei, apărarea 
proprietății obștești, pentru luarea

măsurilor Împotriva celor ce lovese 
in avutul obștesc revine nemijlocit 
organelor de conducere ale unități
lor economice și social-culturale ; a- 
cestora le revine sarcina de a ve
ghea — in cadrul unităților și insti
tuțiilor respective — la respectarea 
legilor, a ordinii și disciplinei, a in
tereselor societății".

Aduc in discuție și o altă ches
tiune. Nu o dată s-a atras atenția a- 
supra necesității cheltuirii cu maximă 
economicitate a fondurilor valutare 
ale statului. Asemenea indicații iși 
găsesc deplina justificare, ținîndu-se 
seama de eforturile valutare pe care 
statul nostru le face pentru asigu
rarea producției și a altor nevoi cu 
ceea ce este strict necesar din im
port. In realizarea acestor eforturi 
era de așteptat să se manifeste mai 
mult spirit de economicitate in chel
tuirea fondurilor valutare.

Faptele atestă insă că in acest do
meniu nu se manifestă suficientă 
grijă, că nu se analizează suficient 
necesitățile și justificarea număru
lui de persoane și a duratei deplasă
rilor A apărut necesitatea interven
ției unor factori imparțiali care să 
suplinească trăsăturile de superficia
litate politică ale conducerii. Că exis
tă mari posibilități de reducere a 
unor asemenea cheltuieli o confirmă 
faptul că. in urma reexaminării cu 
factorii de resort a propunerilor fă
cute in luna septembrie a.c. de un 
număr de 27 ministere și instituții 
centrale la un număr de 437 ac
țiuni. numărul de persoane pro
puse să facă deplasări in străină

tate a fost diminuat cu 35 la sută, iar 
numărul zilelor de deplasare cu 29 
la sută. Desigur, contravaloarea va
lutei corespunzătoare acestor redu
ceri reprezintă valori importante ; o 
asemenea acțiune se cere de la sine a 
fi continuată cu și mai multă inten
sitate și extinsă și la alte genuri de 
cheltuieli in valută. în acest domeniu, 
răspunderea pentru actul conducerii 
trebuie să se tacă și mai mult sim
țită, pentru preîntîmpinarea oricăror 
încercări și tentații de larghețe în 
utilizarea fondurilor statului.

Responsabilitatea politică a ac
tului de conducere depășește ca
drul de obligații impuse func
ției, legate de îndeplinirea sar
cinilor și indicatorilor de plan. 
Ea se extinde asupra întregii atmos
fere care domnește într-o uni
tate. urmărind in principal asigura
rea unui climat de ordine, disciplină, 
respect față de legalitatea socialistă, 
grijă deosebită față de integritatea 
avutului obștesc și spirit de econo
mie in utilizarea mijloacelor mate
riale și bănești. Imprimarea unui ca
racter militant, combativ, în spiritul 
principialității revoluționare, întregii 
munci desfășurate va permite ca ac
tul de conducere să se realizeze in
tr-un climat favorabil unei continue 
perfecționări, prin declanșarea unor 
largi inițiative din partea tuturor 
oamenilor muncii. De aceea, nu tre
buie precupețit nici un efort în des 
fășurarea unei intense activități po- 
litico-ideologice pentru sădirea la toți 
oamenii muncii a celor mai înalte 
trăsături ale conștiinței socialiste.

Cabinet 
de științe sociale

La liceul „August Treboniu 
Laurian" din Botoșani a luat 
ființă un cabinet de științe so
ciale Organizat într-o sală spe
cial amenajată, caoinetul cu
prinde documente de partid și 
de stat, reviste, ziare, cărți 
social-politice, hărți, grafice. El 
este menit să contribuie la In
formarea politică și educarea 
comunistă a elevilor.

Apartamentul 
15 000

La Pitești a fost dat In folo
sință apartamentul nr. 15 000 in 
care s-a mutat o familie de tex- 
tiliști. In anii socialismului, la 
Pitești, o dată cu dezvoltarea 
impetuoasă a industriei, au a- 
părut noi cartiere de locuințe 
cum sînt cele de pe „Calea 
București", „Calea Craiovei", 
„Trivale" și „Războieni". Lucră
rile masive de construcții de lo
cuințe se desfășoară în prezent 
in centrul orașului.

DE LA CORESPONDENȚII 
NOȘTRI
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CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL HANDBAL

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 2-1
Felicitări echipei și susținătorilor ei!

Fiindcă avem în vedere perfecțio
narea continuă a echipei noastre re
prezentative și afirmarea el pe 
treptele fotbalului de calitate ne-am 
îndreptat pașii după meci că
tre cîțiva cunoscători ai aces
tui sport atît de popular. I-am 
solicitat să ne spună părerile lor des
pre părțile bune ale formației noa
stre, dar și despre unele neajunsuri 
ale ei, le ceream sugestii despre 
unele modalități prin care echipa 
României poate progresa pe tărîmul 
rezultatelor fotbalistice de prestigiu. 
Redăm succint aceste opinii, înce- 
plnd cu ceea ce ne-a declarat dom
nul GUSTAV WIEDERKEHR, preșe
dintele U.E.F.A., de față la meci în 
calitate de observator și pe care noi 
l-am primit ca pe un oaspete de 
onoare al fotbalului românesc.

înainte de a răspunde la întrebă
rile despre echipa română — ne-a 
spus dl. G. Wiederkehr — trebuie să 
vă mărturisesc satisfacția de a fi 
asistat la o partidă frumoasă și in
teresantă, disputată in mod fair de 
către doi adversari valoroși. Mi-a 

-J|’ plăcut mai mult partea a doua a me
ciului care a avut o calitate fotba
listică superioară. Apreciez contri
buția arbitrajului, ce a fost cores
punzătoare, și acord credit iul Gugu- 
lovici pentru felul In care a rezolvat 
fazele litigioase. Victoria echipei 
gazdă a fost pe deplin meritată și ar 
fi fost meritată chiar la o diferență 
mai mare de goluri.

Ce mi-a plăcut mai mult Ia echipa 
română 7 în primul rînd voința șl 
energia cu care a luptat pentru un 
rezultat favorabil. Sînt trăsături in
dispensabile astăzi pentru o echipă 
care dorește să se impună in arena 
fotbalului european. Apoi, desigur, 
m-a impresionat clasa centrului 
înaintaș (Dobrin) la care nu știi 
ce să admiri întîi, tehnica min- 
gieî, forța de realizare sau pri
ceperea de a conduce jocul! 
în ciuda golului pe care l-a făcut, 
pur și simplu, cadou adversarilor, 
mi-a plăcut mult portarul echipei 
dv., ale cărui calități slnt ieșite din 
comun. Nu fac declt să repet cele 
ee-am declarat la recenta conferință 
de presă, spunîndu-vă că fotbalul 
românesc progresează șl se impune 
pe zi ce trece atenției suporterilor 
de pa continentul european.

GHEORGHE POPESCU, membru 
Sn biroul F.R.F., vicepreședinte al 
Clubului Steaua : Întîi, am apreciat 
jocul în atac al echipei care a deve
nit coerent, cu substanță și eficient 
datorită acestui creator excepțional 
care este Dobrin. Cind ajunge min
gea la el, acțiunile se limpezesc și 
capătă strălucire. Ce nu mi-a plăcut? 
Nu mi-a plăcut apărarea și întreg 
jocul în apărare, inclusiv al mijloca
șilor. Ce sugerez spre progresul echi
pei 7 O linie de mijlocași, formată 
din jucători compleți cum sînt Do
brin și Dumitru, iar pe postul aces
tuia din urmă, un half de apărare 
cum e Cornel Dinu. După cum se 
vede, pentru atac prefer două sau 
trei „vîrfuri de atac" veritabile...

AUREL NEAGU, redactor șef al 
starului „Sportul": întîi, consider 
ca foarte bun rezultatul echipei dacă 
avem în vedere un penalti ratat șl 
un gol primit pe gratis. în asemenea 
condiții, performanța este cu totul 
meritorie. Felicit pe jucători pentru 
ambiția arătată. Ce nu mi-a plăcut 7 
Atacul ! Fără Dobrin, ar fi fost zero! 
Ce doresc pentru echipă 7 Pornind 
de la Dobrin, care cu clasa lui a 
adus ieri un aport cit pentru două 
meciuri, doresc să se depună toate 
eforturile pentru reîncadrarea in for
mație a jucătorilor cu o valoare eu
ropeană de nediscutat. Mă gîndesc, 
în special, la Dumitrache, firește, și 
la Dumitru. Poate mai sînt și alții...
' . CESARE TRENTINI, gazetar ita
lian, vechi cunoscător al fotbalului 
nostru : Punctul forte al echipei dv. 
a fost construcția atacului și forța 
iul de penetrare. Eu cînd îl văd pe 
Dobrin jucînd balonul rămîn stupe
fiat, deși am parte să observ mereu 
mari jucători ! Mi-a plăcut în pri
ma repriză tînărul Iordănescu. Punc
tul slab al echipei dv. ? Lipsa de 
organizare și de grijă pentru marca
jul, mal ales, al adversarilor princi
pali. Nesupravegherea 
jucător-cheie al echipei 
putea să vă coste mult, 
dori echipei României 7 
pete cit mai repede pe 
în rîndurile ei. Ar fi un spectacol 
întreg o pereche Dobrin — Dumi
trache...

lul Pollak, 
cehoslovace, 
Ce i-aș mai
Să-i reca- 
Dumltrache

Vaierlu MIRONESCU

SERIA I

Vizitele primului ministru al Republicii 
Singapore, lee Kuan Yew

1—0. Dobrin și-a „înșirat* adversarii, a șutat, Viktor a parat, dar Dembrovschi era acolo și mingea a izbit 
plasa porții Foto : M. Cioc

Echipa noastră reprezentativă de 
fotbal se află, acum, cu un picior în 
sferturile de finală ale campionatu
lui european. Acesta este rezultatul 
cel mai important al întilnirii cu 
Cehoslovacia ai cărei martori (la 
fața locului sau prin intermediul mi
cului ecran) am fost ieri după-amia- 
ză și în care jucătorii români au ob
ținut o splendidă victorie. Restul — 
confirmarea succesului înregistrat la 
Guadalajara, în turneul final al C.M. 
asupra aceleiași formații conduse de 
Kuna, ca și cel al dinamoviștilor 
bucureșteni in fața echipei Spartak 
din Trnava, în condițiile cunoscute — 
rămîn în planul al doilea.

Da, a fost frumoasă victoria obți
nută de reprezentanții noștri, deși, 
pe parcursul celor nouăzeci de mi
nute „am murit și-am Înviat" de două 

, ori : cînd l-am văzut pe Lucescu ra- 
tînd lovitura de la 11 m șl pe Rădu
canu (după ce de abia ne revenisem) 
făcîndu-i lui Capkovici cadoul acela 
imens de la marginea careului mare, 
în clipa aceea, cînd mingea săltată 
de Capkovici se ducea peste Rădu
canu în poartă, am retrăit o frac
țiune de secundă minutul 88 al par
tidei de la Bratislava, din primă
vară, cînd cîțiva dintre apărătorii 
noștri — printre ei se afla și Rădu
canu — făcuseră un dar asemănă
tor partenerilor lor de dispută de 
ieri și Vesely înscrisese un nesperat 
gol al victoriei. Dar, ieri, a existat 
o deosebire, care n-a constat numai 
în faptul că nu era minutul 
88, cînd jocul este făcut, ci 
erau minutele 22 șl 50, ci și în aceea 
că jucătorii români au avut o 
reacție extraordinară la fiecare din
tre aceste „șocuri". Nici după rata-

rea loviturii de la 11 m de către Lu
cescu, nici după enorma gafă a lui 
Răducanu, echipa noastră n-a „că
zut". Dimpotrivă, a reacționat cu o 
forță de nebănuit, de fiecare dată a- 
nulînd șansa adversarului prin go
luri marcate exact cînd trebuia. Iată 
de ce golurile din acest meci memo
rabil n-au numai valoarea înscrisă 
pe tabela de marcaj. Ele înseamnă 
mult mai mult, lăsind să se întreva
dă, ca un colț de cortină pe jumătate 
ridicat, faptul că echipa României 
n-a apăsat niciodată, pînă la ultima 
limită, pe pedala posibilităților ei. 
Revenirile după ambele momente de 
cumpănă, loviturile aplicate — prin 
cele două goluri — au secat puterile 
adversarilor și era evident că ei — 
deși s-au prezentat foarte bine la 
acest meci șl jucau în consecință — 
credeau din ce în ce mai puțin în 
șansa la victorie și la calificare. Par
tida s-a încheiat cu un scor la li
mită — dar dacă Dobrin n-ar fi 
vrut să marcheze el neapărat în 
final, departajarea ar fi fost mult 
mai netă. Dobias, Kuna, Pollak, Vik
tor, Hagara — vedete ale fotbalului 
de pe continentul nostru și în cel 
mondial — au trebuit să se încline în 
fața unor adversari superiori tehnic, 
ca putere de luptă fizică și sufle
tească, înțelegînd poate, în acele cli
pe, care au urmat fluierului final, că 
eșecurile de la Guadalajara și Trnava 
n-au fost simple accidente și că, la 
ora actuală, așa cum de altfel spusese 
și antrenorul lor joia trecută, echipa 
României și vedetele sale — Dobrin, 
Iordănescu, Radu Nunweiller, Dinu, 
Deleanu și ceilalți — strălucesc 
acum cu o forță mai mare decît 
a lor.

Decl, așa stau lucrurile. Am obți
nut victoria în acest meci de care 
ne-am temut atît. Echipa noastră, în 
ciuda dificultăților pe care le-a tra
versat în pregătirea ei — accidenta
rea lui Dumitru, ieșirea din formă 
a lui Dumitrache, lipsurile de putere 
fizică ale unora dintre componenți 
constatate în partidele de campionat 
etc. — a reușit să se prezinte la 
nivelul 
menea 
joace șansa, 
prea mult „necazurile"

FISĂ TEHNICA
Stadionul „23 August".
Timp acceptabil.
Teren bun.
Au marcat: DEMBROVSCHI (min. 

25, după ce Dobrin, driblind trei apă
rători, șutase extraordinar de puter
nic și Viktor respinsese in careul 
mic), DOBRIN (min. 51, excepțională 
lovitură cu capul la o centrare a lui 
Lucescu) și CAPKOVIC (min. 50, de 
fapt un autogol al lui Răducanu, care 
i-a dat mingea — frumos — cu mina 
atacantului cehoslovac, în marginea 
careului mare). Pentru echipa noas
tră, LUCESCU a ratat o lovitură de 
la 11 m (min. 22, în urma unui fault 
în careu comis asupra lui Iordănescu; 
Lucescu a șutat slab, la semiînălțime, 
în dreapta portarului, și Viktor a res
pins șutul). în minutele 87 și 89, Do
brin, în urma unor acțiuni indivi
duale de excepție, a fost de două ori 
la un pas de gol ; la fiecare acțiune și 
portarul Viktor se afla în afara ori
cărei posibilități de a interveni. Din 
păcate, de fiecare dată balonul s-a 
„strecurat" printre picioarele jucăto
rilor în afara terenului.

A condus foarte bine o brigadă de 
arbitri din Iugoslavia : M. GUGU-

LOVICI, la centru, J. STREMECKI șl 
M. RAUS, la tușe.

Meciul s-a desfășurat lntr-o atmos
feră de perfectă sportivitate, atît pe 
gazon, cît și în tribune. A fost o fru
moasă și elocventă manifestare de 
comportament și etică sportivă — a 
jucătorilor și a întregului public 
român...

ROMANIA : RADUCANU — SAT- 
MĂREANU, LUPESCU, DINU, DE
LEANU — ANCA, RADU NUN- 
WEILER — LUCESCU DEMBROV
SCHI (DOMIDE, min. 72), DOBRIN, 
IORDĂNESCU.

CEHOSLOVACIA: VIKTOR — DO
BIAS, HRIVNAK, HAGARA, TA- 
BORSKI — POLLAK, KUNA, 
HRDLIKA — B. VESELY (NEHODA, 
min. 72), STRATIL, CAPKOVIC.

corespunzător unei ase- 
întîlniri decisive și să-și 

fără să dezvăluie 
___  „ ’ '■ pe care le 

avea. Și nu numai atît. Au fost pe
rioade cînd prin contribuția de ex
cepție a lui Dobrin — jucător de 
dasă mondială, uimitor în une
le faze, uluitor în altele — prin pres
tația de ceasornic — exact aproape 
trei sferturi din meci a lui Radu 
Nunweiller, prin dezinvoltura cu care 
Iordănescu trecea peste Dobias (faze 
în care cel mai bun jucător ceho
slovac părea debutant), prin siguran
ța apărătorilor centrali — Dinu și 
Lupescu — și oportunitatea celor la
terali — Deleanu și Sătmăreanu — 
era superioară cu o clasă adversarei 
sale, încîntind zecile de mii de susți
nători aprigi din tribune (poate că și 
Răducanu ar trebui menționat în rîn- 
dul celor mai buni, pentru că stavila 
pe care a opus-o înaintașilor oaspeți 
în primele douăzeci de minute a fost 
de netrecut).

Ne vom întîlni cu echipa națională 
la 24 noiembrie, pe același stadion. 
Am vrea-o atunci la fel de bună și 
victorioasă. Și chiar un pic mai bu
nă ! Pentru a sărbători cu inima în
treagă încă un succes de prestigiu in
ternațional al fotbalului nostru : cali
ficarea în etapele superioare ale cam
pionatului european.

înainte de a încheia, cuvintele de 
laudă ce se cuvin jucătorilor din tri
bune, acest public minunat, care a 
fost exact așa cum l-am dorit : neo
bosit, temperamental, optimist și în
crezător în 
de o mare

Felicitări 
terilor ei !

forțele echipei noastre și 
sportivitate.
echipei, felicitări susțină-

Valentin PĂUNESCU

„TROFEUL 
CARPAȚI"
GALAȚI (prin telefon). — Ca

racterul oarecum special al „Tro
feului Carpați" din acest an este 
legat de faptul că organizatorii și 
echipele invitate — bănuim că și 
spectatorii — au avut în vedere apro
pierea Jocurilor Olimpice de la 
Munchen, unde handbalul în șapte 
constituie o adevărată premieră. 
O discuție, ieri la amiază, cu o serie 
de prestigioși specialiști ai handba
lului de peste hotare a relevat toc
mai acest aspect. Domnul ALBERTO 
DE SANROMAN, vicepreședinte al 
Federației internaționale de handbal, 
președintele federației de speciali
tate a Spaniei, spunea : „Trofeul 
Carpați" este una din cele mai mari, 
mai cunoscute și mai apreciate com
petiții din handbalul mondial. O at
mosferă caldă, o sală minunată, con
diții tehnice optime, toate au con
tribuit la succesul el integral. Am 
văzut aici echipe din elita handba
lului — România, Iugoslavia, R.F.G., 
care, alături de formațiile R.D.G. și 
Cehoslovaciei, sînt cele mal îndrep
tățite la medaliile olimpice. Poate 
că nu în toate meciur le nivelul teh
nic, forma echipelor a Impresionat; 
pînă la J.O. — scopul fiecărei for
mații — mai este timp. Dar, repet, 
totul a fost reușit, ne-a plăcut nouă, 
ca oaspeți, și cred că și publicului 
spectator. Personal, cînd sînt în Româ
nia mă simt ca acasă. în fru
moasa dumneavoastră țară sînt foar
te mulți și foarte buni prieteni, gaz
de excelente pentru toți oaspeții".

„Un turneu foarte util, bine or
ganizat și valoros ch’ar și din punct 
de vedere tehnic — constată, de a- 
semenea, domnul OTTO SEEBERG, 
președintele Federației de handbal a 
R.F.G. Am văzut aici — aș zice — 
pe campioana olimpică din '72. Nu 
mă întrebați care este, pentru că, 
desigur, nu aș putea da un pronostic 
exact. Favoritele rămîn cele patru 
ajunse în semifinalele competiției de 
la Galați : Iugoslava, România, Un
garia, R.F.G. Mulțumiri, în numele 
meu și al echipei, pentru atenția de 
care ne-am bucurat peste tot — aici, 
Ia Galați, unde constat un mare pro
gres industrial și economic în general 
— ca de altfel pretutindeni pe unde 
am trecut".

Conducătorul lotului maghiar, dr. 
VARGA JOSZEF, a subliniat : 
„Handbaliștii din Ungaria țin să 
mulțumească pentru ospitalitatea de 
care s-au bucurat și de această dală 
în România. «Trofeul Carpați» ră- 
mîne, mai departe, o competiție de 
înalt prestigiu ; echipele prezente la 
Galați, chiar dacă valoric pot fi îm
părțite în două grupe, au avut de 
învățat unele de Ia altele. Cred că o 
serie de constatări făcute aici în le
gătură cu jucătorii, cu tactica de 
joc vor fi decisive pentru antrenorii 
respectivi în ce privește participa
rea la turneele preolimpice din anul 
ce vine".

„Debutul nostru la «Trofeul Car
pați» — sublinia, între altele, dl. 
NIELS HERTZBERG, conducătorul 
delegației handbaliștilor din Norve
gia — am vrut să-l onorăm cum se 
cuvine. Deși nivelul tehnic al unor 
partide nu a fost poate prea mare, 
competiția cred că a fost utilă pen
tru toți. în primul rînd pentru hand
baliștii norvegieni, care au avut un 
prilej deosebit de a mai cunoaște 
ceva din școala de handbal româ
nească, din experiența celorlalte 
formații. Mi-a plăcut apoi publicul : 
entuziast, cald, simpatizant al hand
balului de calitate. După părerea 
mea, indiferent de ce va spune cla
samentul final al «Trofeului Car
pați», echipa României a avut cea 
mai bună formă".

Din discuția cu oaspeții noștri, în 
final, un leit-motiv : „Mulțumiri or
ganizatorilor și gazdelor din Galați, 
Federației române de handbal". 
Iată un plăcut prilej pentru noi de a 
face publice și aceste aprecieri.

Duminică, In ultima zi au fost în
registrate următoarele rezultate teh
nice : Spania—Franța 23—17 (11—9) ; 
Norvegia—România II 21—12 (12—3) ; 
Ungaria—R.F. a Germaniei 19—19 
(12—10) ; România—Iugoslavia 17—17 
(10-9).

Clasament final : 1. Iugoslavia 2. 
România 3. Ungaria 4. R. F. a Ger
maniei 5. Norvegia 6. România II 7. 
Spania 8. Franța.

Ion DUMITRII!

Duminică, primul ministru al Re
publicii Singapore, Lee Kuan Yew, 
împreună cu persoanele oficiale 
care-1 însoțesc, și-a continuat vizita 
in orașul Brașov. In cursul dimi
neții, oaspeții au vizitat complexul 
muzeal al culturii românești din 
Scheii Brașovului, unde se află clă
direa primei școli românești din 
țara noastră, atestată documentar la 
1495. Aici, prof, dr. Emil Micu, di
rectorul muzeului, a prezentat oas
peților documente vechi, tipărituri 
ooresiene și manuscrise în original 
din secolul al 15-lea. In continuare 
au fost vizitate vechi monumente 
istorice și de artă din localitate. Oas

peții au ascultat un concert de orgă 
la Biserica Neagră.

După o scurtă vizită la muzeul de 
Istorie al Brașovului și Țării Birsei, 
adăpostit intr-un impunător monu
ment istoric și arhitectonic al orașu
lui, oaspeții s-au îndreptat spre re
numita stațiune turistică internațio
nală Poiana Brașov. Aici au vizitat 
noul hotel turistic, telefericul și 
alte obiective din această stațiune.

In vizita făcută, oaspeții au fost 
însoțiți de Teodor Vasiliu, ministrul 
justiției, Lucian Petrescu, director 
ad-interim în M.A.E., de alte persoa
ne oficiale. (Agerpres)

PLECAREA MINISTRULUI
AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI,

CORNELIU MĂNESCU, LA PARIS
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, cu soția, a plecat duminică 
după-amlază la Paris, unde, la invi
tația ministrului afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, va face 
o vizită oficială în această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți George Macovescu,

prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alți membri ai conducerii 
M.A.E.

Au fost de față Jean-Marie le Bre
ton, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței la București, și Alfred 
William Rappard, ambasadorul El
veției la București.

(Agerpres)

Depunerea unor coroane de flori 
la Muzeul Doftana

Duminică dimineața a avut Ioc la 
Doftana solemnitatea depunerii de 
coroane de flori în memoria comu
niștilor și a deținuților antifasciști 
care și-au găsit moartea acum 31 de 
ani sub dărîmăturile vechii temnițe.

Au depus coroane de flori repre
zentanți ai Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., consiliului popu
lar județean, Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din Republica

Socialistă România, al unor între
prinderi și instituții din județ.

După pelerinajul la cimitirul „Trei 
Pruni", cei aproape 1 000 de vizita
tori de la uzinele cîmpinene, rafină
riile și schelele Văii Prahovei, ță
rani din împrejurimi, elevi și ex
cursioniști au vizitat muzeul, îmbo
gățit în ultima vreme cu noi expo
nate.

(Agerpres)

întoarcerea din Japonia a delegației M. A. N.
Sîmbătă noaptea s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de Aurel Vijoli, pre
ședintele Comisiei economico-finan- 
ciare a M.A.N., președintele Grupu
lui parlamentar pentru relații de 
prietenie România — Japonia, care, la 
invitația Dietei japoneze, a făcut o 
vizită în această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost întimpinată de Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, de președinți ai 
unor comisii permanente ale M.A.N„ 
deputați și alte persoane oficiale.

A fost de față Hiroshi Ota, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Japoniei 
la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Sub egida Centrului de documen

tare pentru construcții, arhitectură și 
sistematizare, la Casa de cultură 'a 
sindicatelor din Suceava s-a deschis o 
interesantă expoziție de fotografii in
titulată „Din realizările trustului de 
construcții al municipiului Gheorghe 
Gheorghiu-De j “.

Expoziția prezintă o amplă retros
pectivă a vastei activități desfășu
rate de colectivele de constructori și 
montori ale șantierelor cunoscutului 
trust pe întreg cuprinsul Moldovei, 
activitate concretizată, între altele, 
în ridicarea a peste 200 întreprinderi 
de diferite profile, 17 școli, 21 250 a- 
partamente, numeroase alte con
strucții.

★
Aseară a sosit în Capitală cunos

cutul dirijor Antonio de Almeida,

laureat al „Marelui Premiu al Discu
lui" pe anul 1971, care va conduce 
joi 18 noiembrie în studioul de con
certe al Radioteleviziunii un festival 
Haydn.

★
Duminică a luat sfîrșit festivalul 

cultural-artistic județean „Comorile 
Albei", care a înmănuncheat timp de 
două săptămîni diverse manifestări 
și acțiuni cultural-educative menite 
să contribuie la transpunerea în via
ță a mărețului program stabilit de 
conducerea partidului privind educa
rea comunistă a întregului popor. In 
mai multe centre urbane și localități 
rurale ale județului Alba au avut 
loc cu acest prilej simpozioane, ex
puneri, recitaluri de cîntece și poezie 
dedicate patriei și partidului.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

DIVIZIA B
SERIA A II-A

București-Ceahlăul P. 
(1-0); 
Rm.

Metalul
Neamț 4—0 l

Chimia i
Galați 0—0 ;

C.F.R. Pașcani-Sportul studențesc
1-1 (0-0) ;

Metalul Plopeni-Știința Bacău 1—1 
(0-0) ;

Metalul Tîrgovlște-Progresul Brăila
2-0 (2—0) ;

S.N. Oltenița-Portul Constanța 3—2 
(2—0).

Vilcea-Politehnica

Sîmbătă
Poiana Cîmpina-Dunărea Giurgiu 

0—0 ;
F. C. Galați-Progresul București 

2-1 (0-1).

Vulturii textila Lugoj-Metalurgistul 
Cugir 1—0 (0-0) ;

Corvinul Hunedoara-Politehnlca Ti
mișoara 2—0 (1—0).

Chimia Făgăraș-Olimpia Satu Mare 
1—0 (0-0) ;

C.F.R. Timișoara-Minerul Baia Ma
re 3—2 (l—0) ;

C.F.R Arad-C.S.M. Reșița 1—0 
(1-0) ;

Electroputere Craiova-Minerul Ani
na 2—2 (0—1) ;

Gldria Bistrița-Olimpia Oradea 2—1 
(2-1).

Gaz metan Mediaș-C.S.M. Sibiu 
1—0 (1-0).

CLASAMENTUL : 1. Sportul stu
dențesc 20 p., 2. Ș.N.O. 17 p., 3. Me
talul Tirgoviște 16 p.

CLASAMENTUL : 1. C.S.M. Reșița
20 p., 2. C.F.R. Timișoara 16 p., 3 Mi
nerul Baia Mare 15 p.

9
7
5
1

Clasamentul grupei
1. CEHOSLOVACIA 6 4 11 11— 4
2. ROMANIA 5 3 11 9— 2
3. ȚARA GALILOR 5 2 12 5— 4
4. FINLANDA 6 0 15 1—16

FINLANDAși
partidele. Soarta 
decide la ultima

CEHOSLOVACIA 
și-au jucat toate 
primului loc se va 
partidă programată în grupă, meciul 
ROMANIA — ȚARA GALILOR, la 
24 NOIEMBRIE, la București. După 
cum se știe, dacă reprezentativa 
noastră va învinge, indiferent de scor, 
se va clasa pe primul loc în grupă, 
calificîndu-se pentru sferturile de fi
nală ale campionatului european.

În meciul echipelor

de tineret:

CEHOSLOVACIA
ROMANIA 1-0

campiona-
(tineret)

Ieri la Praga în cadrul 
tului european de fotbal 
s-au întîlnit echipele Cehoslovaciei 
și României. Fotbaliștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 1—0 
prin punctul marcat de Gajdusek.

RUGBI

Cine este Știința
Petroșani?

Ieri, pe stadionul din „Parcul co
pilului" s-a petrecut unul din acele 
rare momente de rugbi pe care ni
meni nu ar fi avut curajul să le pre
supună măcar la debutul sezo
nului de toamnă. Intr-adevăr, cine 
ar fi încercat să anticipeze că stu
denții din Petroșani vor veni la 
București, in ultima etapă a turului 
campionatului, să întîlnească pe Gri- 
vița Roșie și să o învingă, după ce 
au cîștigat în fața steliștilor la Pe
troșani și au învins pe dinamoviști, 
pe terenul acestora din urmă. Dar, 
neprevăzutul s-a produs. Știința Pe
troșani a cîștigat în fața grivițenilor 
cu 7—6 și i-a egalat in fruntea cla
samentului ! Iată, deci, o serie de trei 
victorii la cele trei mari favorite ale 
campionatului ! Iată o performanță 
cu care nici o echipă din provincie 
nu s-a mai întîlnit.

Este oare echipa din Petroșani ceea 
ce s-ar putea numi echipa care vine 
și vrea să rămînă în frunte ? După 
evoluția din meciul de ieri, după fe
lul cum au știut să se impună tactic, 
se poate spune că petroșenenii con
stituie un XV cu reale calități. 
Cîțiva jucători de certă valoare cum 
sînt fundașul Bucoș, MarineScu, 
Dinu, Bărgăunaș, la care se adaugă 
tinerețea și buna pregătire fizică a 
celorlalți, o mare dorință de afirmare 
a tuturor componenților acestei e- 
chipe, iată tot atîtea premise de la 
care se poate porni în aprecierea 
rugbiștilor din Valea Jiului. în plus, 
petroșenenii sînt avantajați și de 
faptul că dispun de un antrenor pri

ceput, care știe să distribuie foarte 
bine sarcinile de joc pentru elevii 
săi. Privind desfășurarea jocului, re
pede se observă un judicios echili
bru între compartimente, pe „coloa
na vertebrală" a echipei acționînd 
Bucoș — Bărgăunaș — Marinescu — 
Moromete — Dinu.

în jocul de ieri, cu Grivița Roșie, 
aceste atuuri au fost în cele din 
urmă hotărîtoare în stabilirea rezul
tatului. S-a început foarte tare, chiar 
în primul minut Marinescu trimite 
mingea în bara verticală ; după nu
mai două minute însă Bucoș trans
formă o lovitură de pedeapsă: 3—0 
pentru petroșeneni. Grivițenii con
traatacă, Simion ratează de puțin o 
lovitură de pedeapsă dintr-o poziție 
foarte favorabilă. Cei care reușesc 
să înscrie pînă Ia pauză sînt tot 
studenții, prin Fălcușan (încercare 
reușită). și repriza se încheie cu 
7—0 în favoarea lor. în repriza a 
Ii-a grivițenii atacă mai hotărîți 
reușind să reducă scorul prin două 
lovituri de pedeapsă transformate 
de Simion și Țibuleac. Deci victorie 
a Științei din Petroșani cu 7—6.

Echipele părăsesc terenul de joc. 
Una, marcată de această surpriză 
puțin scontată — Grivița Roșie, cea
laltă cuprinsă de bucuria victoriei 
pe care poate nici nu. o spera. 
Spectatorii erau și ei surprinși 
de situație, încercînd parcă să răs
pundă la o întrebare cu totul nouă : 
Cine este Știința Petroșani ?

Pavel DUMITRESCU

DUPĂ DISPUTAREA A CINCI 
RUNDE, în meciul internațional de 
șah dintre selecționatele U.R.S.S. și 
Iugoslaviei, care se desfășoară la 
Erevan, scorul este favorabil șahiști
lor sovietici cu 23,5—11,5 puncte (10 
partide fiind întrerupte). In turul 
cinci, Gipslis l-a învins pe Măriei, 
iar Beliavski a cîștigat la Maria- 
novici. S-au încheiat remiză parti
dele Vaganian-Bukici, Kuzmin-Ma- 
tanovici, Kapengut-Minici și Arșak 
Petrosian-Banle. în cele trei par
tide întrerupte : Stein-Parma, Kor- 
cinoi-Ivkov și Romanișin-Radulovici 
jucătorii sovietici au avantaj.

IN CADRUL CONCURSULUI IN
TERNAȚIONAL DE ATLETISM 
desfășurat la Neumuenster (R. F. a 
Germaniei), cunoscuta campioană 
Heide Rosendahl a cîștigat cursa de 
50 m în 6”2/10, timp ce constituie 
cel mai bun rezultat vest-german în 
această probă. Reamintim că cea 
mai bună performanță mond’ală pe 
această distanță este deținută de a- 
mericana Barbara Ferrell cu 6”.

în proba de săritură în înălțime 
victoria a revenit recordmanei mon
diale, atleta austriacă Ilona Gusen
bauer cu 1,80 m.

TIMPUL NEFAVORABIL CON
STITUIE UN SERIOS IMPEDI
MENT PENTRU PARTICIPANȚII 
LA ACTUALA EDIȚIE A TURULUI 
AUTOMOBILISTIC AL BELGIEI. 
Astfel, numeroși concurenți au fost 
nevoiți să abandoneze cursa, iar alții 
au pierdut minute prețioase fiind 
penalizați. Printre aceștia se află și 
foștii lideri ai cursei, italienii Ma- 
nucci și Munari (pe „Abarth"), care 
în prezent ocupă locul 13 cu 307,5 
puncte penalizare. Pe primul loc, 
după disputarea a trei probe speci
ale, a trecut echipajul condus de 
francezul Jacquemin (pe „Alpine- 
1600") cu 15,2 p.p. Unul dintre favorl- 
ții principali ai competiției, campio
nul polonez Zasada (pe „BMW") se 
află pe locul 4 cu 129,3 p.p.

DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT, 
MECIUL DE BOX DINTRE „GREII" 
FLOYD PATERSSON (S.U.A.) ȘI 
ARGENTINEANUL OSCAR RINGO 
BONAVENA urma să se dispute la 
7 decembrie la „Madison Square 
Garden’’. Bonavena a anunțat din 
nou că este accidentat. Astfel, pentru 
a treia oară, această întîlnire va fi 
amînată.

Luptă acerbă pentru balon (fază din meciul Grivița roșie __ Știința Pe
troșani)
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interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat

masa»

Republicii
Nicolae

România,

revistei „Jeune Afrique"
(Urmare din pag. I)

Noi ne-am pronunțat și ne pro
nunțăm constant pentru normali
zarea relațiilor dintre cele două 
state germane, pentru participarea 
lor cu drepturi egale la întreaga 
activitate internațională, în orga
nismele internaționale.

Considerăm că încheierea Trata
telor dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Federală a Germaniei, 
dintre Polonia și R.F.G., precum 
și realizarea acordurilor între cele 
patru puteri în problema Berlinu
lui occidental deschid perspective 
favorabile pe drumul destinderii 
în Europa și a colaborării între po
poare.

Pornind de aici, apreciez că as
tăzi există condiții mai favorabile 
de a înainta pe calea realizării 
securității europene, a ținerii unei 
conferințe a tuturor statelor inte
resate în această problemă. Româ
nia așteaptă ca o asemenea con
ferință europeană să ducă la reali
zarea unui acord privind dezvolta
rea unei colaborări rodnice între 
statele europene, care să excludă 
folosirea forței sau amenințarea 
cu forța în relațiile dintre ele, să 
asigure dezvoltarea independentă 
a fiecărei națiuni europene, pre
cum și o largă cooperare econo
mică, tehnică și științifică. Dorim 
ca Europa să devină un continent 
al păcii și cooperării între popoare.

ÎNTREBARE : România in- 
treține relații cordiale cu 
China, țară pe care ați vizi
tat-o recent. Credeți că dia
logul chino-american, care 
urmează să fie angajat, poate 
avea rezultate favorabile pen
tru pacea mondială ? Ce pă
rere aveți despre vizita pe 
care Nixon o va face la Mos
cova ?

RĂSPUNS : într-adevăr, Româ
nia întreține relații bune cu Repu
blica Populară Chineză, în toate 
domeniile de activitate, inclusiv 
pe linie de partid. Vizita pe care 
am făcut-o recent în China a con
stituit o confirmare a acestor re
lații bune, deschizînd, totodată, 
noi căi pentru intensificarea aces
tei colaborări care are, în același 
timp, o însemnătate internațională 
în întărirea solidarități țărilor so
cialiste, în lupta tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Este cunoscut că România s-a 
pronunțat întotdeauna pentru nor
malizarea relațiilor dintre China 
Populară și Statele Unite ale Ame
rica, pentru crearea condițiilor ca 
Republica Populară Chineză să-și 
ocupe locul ce i se cuvine de drept 
în Organizația Națiunilor Unite, să

participe activ la întreaga viață in
ternațională. In acest context apre
ciez că dialogul chino-american, 
vizita președintelui Nixon la Pekin, 
poate contribui la soluționarea pro
blemelor dintre cele două state și 
exercita un rol pozitiv asupra dez
voltării vieții internaționale pe ca
lea colaborării și păcii.

în același sens apreciez, de altfel, 
și vizita președintelui Nixon Ja 
Moscova, precum și discuțiile și 
tratativele dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite. Fără îndoială că 
și această vizită, tratativele care au 
loc, acordurile la care s-a ajuns 
vor exercita o influență pozitivă 
asupra vieții internaționale.

Desigur, vreau să fiu bine Înțe
les că problemele care se pun as
tăzi în viața internațională nu pot 
fi rezolvate decît cu participarea 
tuturor statelor interesate, fie ele 
mari sau mici.

ÎNTREBARE : Ce măsuri 
preconizați dumneavoastră 
pentru a se pune capăt diver
gențelor dintre țările socialis
te — sursă de confuzie pentru 
popoarel- care luptă pentru 
libertatea lor ?

RĂSPUNS: Este adevărat că di
vergențele existente între unele 
țări socialiste, și îndeosebi cele din
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Chineză au o influență 
negativă și slăbesc forța de luptă 
împotriva imperialismului, a poli
ticii colonialiste și neocolonialiste, 
dăunează luptei popoarelor pentru 
eliberarea lor națională și socială. 
Pornind de la aceasta, Partidul Co
munist Român, România se pro
nunță pentru depășirea acestor di
vergențe, pe care le consideră vre
melnice, pentru realizarea unității 
și colaborării între toate țările so
cialiste. După părerea noastră, 
aceasta ar avea o mare influență 
asupra unității tuturor forțelor 
antiimperialiste. Considerăm că în 
scopul depășirii divergențelor tre
buie să se pornească de la intere
sele generale ale socialismului și 
ale luptei antiimperialiste, de la 
așezarea relațiilor dintre țările so
cialiste pe baza principiilor mar- 
xist-ler iniste și ale internaționalis
mului proletar, care presupun de
plina egalitate în drepturi, respec
tul reciproc al independenței și su
veranității naționale, neamestecul 
în treburile interne și întrajuto
rarea tovărășească. Este necesar, 
deci, să se țină seama că fiecare țară 
construiește socialismul în condiții 
deosebite, că formele și căile de 
realizare a principiilor socialismu
lui trebuie să le stabilească condu
cerea fiecărui stat

ÎNTREBARE : Care este 
concepția dumneavoastră des
pre independența națională ?

RĂSPUNS : România a cunoscut 
timp de cîteva sute de ani jugul 
asupririi străine și a dus o luptă 
îndelungată pentru independen
ța națională. De fapt, numai 
o dată cu trecerea la con
struirea socialismului s-au creat 
condițiile pentru dobîndirea reală 
a independenței și suveranității 
naționale. Considerăm că neames
tecul în treburile interne și res
pectarea dreptului oricărui popor 
de a-și hotărî de sine stătător dez
voltarea este o cerință obiectivă a 
vieții internaționale de astăzi.

Sîntem împotriva izolării, care 
nu ar putea decît să dăuneze pro
gresului unui popor. Pornind de 
aici, ne pronunțăm pentru dezvol
tarea unei largi colaborări și coo
perări între state.

ÎNTREBARE : Care sînt 
principiile fundamentale ale 
politicii externe române ?

RĂSPUNS : Principiile funda
mentale ale politicii externe ro
mâne pornesc de la dezvoltarea 
conlucrării cu toate țările socialis
te, de Ia o colaborare activă cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, în spiritul co
existenței pașnice. La baza tuturor 
acestor relații așezăm principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în tre
burile interne, avantajul reciproc 
și renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța în raporturile 
dintre state.

în același timp, noi considerăm 
că este necesar să crească rolul 
Organizației Națiunilor Unite, al 
altor organisme internaționale în 
rezolvarea problemelor litigioase, 
a problemelor legate de asigura
rea unei lumi a colaborării și 
păcii.

ÎNTREBARE : Ne-ați putea 
spune, domnule președinte, 
dacă intenționați să faceți in 
curînd o vizită în țările din 
Africa ?

RĂSPUNS : Da, trebuia să fac o 
vizită în cîteva țări africane în a- 
ceastă toamnă, dar, datorită mul
tor probleme care au trebuit să 
fie rezolvate în țară, am amînat-o 
pentru primăvara anului 1972, 
probabil pentru perioada martie — 
aprilie.

în încheiere, aș dori să mulțu
mesc pentru interesul pe care îl 
manifestați față de România, de 
politica sa.

ia

PHENIAN

Tovarășul Kim Ir Sen 
a primit delegația 

guvernamentală romană
PHENIAN 14 (Agerpres). — Tova

rășul Kim Ir Sen, secretar general 
al C.G al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R. P. D. Coreene, a pri
mit delegația româna condusă de to
varășul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, care participă la 
lucrările sesiunii a doua a Comisiei 
interguvernamentale consultative în 
problemele relațiilor economice și 
tehnico-științifice dintre România și 
R. P. D. Coreeană.

La primire au participat Zăng Zun 
Thek. vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, Hă Dam, ministrul afa
cerilor externe, Cion Son Nan, vice

președinte al Convtetului pentru re
lații economice externe, și alte per
soane oficiale coreene. A fost pre
zent, de asemenea, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul român la Phenian.

Cu acest prilej a avut Ioc o con
vorbire caldă, tovărășească, cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și R. P. D. Co
reeană.

In continuare, tovarășul Kim Ir 
Sen a oferit un prînz în cinstea de
legației române.

★
La 11 și 12 noiembrie, delegația 

română a vizitat obiective economice 
din orașul Hamhîn.

Evoluții ascendente ale
J

colaborării româno-franceze

Vizita tovarășului 

losif Banc in U.R.S.S.
MOSCOVA 14. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
Vizita oficială in U.R.S.S. a tovară
șului losif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, ministrul agri
culturii, industriei alimentare, silvi
culturii și apelor, a continuat în 
R. S. S. Gruzină. însoțit de Z. V. 
Gheldiașvili, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. S. S. Gruzine, 
I. G. Rteliașvili, ministrul agricultu
rii, M. B. Gvindilia, ministrul sovho
zurilor, și de alte personalități de 
conducere din R. S. S. Gruzină, to
varășul losif Banc a fost oaspetele 
Institutului de agronomie din Tbilisi, 
vizitînd apoi Expoziția realizărilor 
economiei naționale a R. S. S. Gru
zine și sovhozul pomicol și viticol de 
la Verketil, din apropierea capitalei 
gruzine.

SANTIAGO DE CHILE

Continuarea vizitei 
premierului 
Fidel Castro

SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager
pres). — In continuarea vizitei sale în 
Chile, Fidel Castro, președintele gu
vernului revoluționar al Cubei, a luat 
cuvintul la un miting de masă de la 
mina de salpetru Pedro-de-Valdivia, 
din provincia Antofagasta. Evocînd 
restabilirea relațiilor diplomatice din
tre Chile și Cuba, Fidel Castro a 
arătat că în acest act s-a manifestat 
solidaritatea prietenească a guvernu
lui Unității Populare, în frunte cu 
președintele Salvador Allende, a în
tregului popor chilian, cu Cuba re
voluționată. El a declarat că Chile 
poate conta întotdeauna pe sprijinul 
și solidaritatea Cubei.

Lucrările Congresului
P. C. din Marea Britanie

LONDRA 14. — Corespondentul
nostru, N. Plopeanu, transmite : In 
continuarea lucrărilor Congresului 
național al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Jimmy Reyd, mem
bru al Comitetului Executiv, a pre
zentat un proiect de rezoluție pri
vind problema șomajului. Lupta 
pentru dreptul la muncă, se arată în 
proiect, a devenit o cauză impor
tantă pentru oamenii muncii din 
Marea Britanie. Datele oficiale ara
tă că numărul șomerilor este de 
peste 930 000, dar, în realitate, cifra 
este de 1 250 000 — bărbați, femei și 
tineri — ceea ce înseamnă că peste 
4 la sută din populația muncitoare 
este fără lucru. Acesta este cel mai

înalt nivel atins de șomaj din dece
niul al treilea. Congresul consideră 
că o campanie națională, care să cu
prindă toate formele de luptă, ar 
putea contribui la reducerea șoma
jului, se arată în proiect.

Congresului i-a fost prezentat a- 
poi un proiect de rezoluție în care 
se cere ca guvernul britanic să se 
disocieze de războiul S.U.A. din Viet
nam, Laos și Cambodgia și ca Statele 
Unite să-și retragă necondiționat tru
pele din Indochina, lăsînd popoare
lor din această parte a lumii liber
tatea de a-și hotărî singure soarta. 
Congresul a trimis un mesaj de sa
lut Angelei Davis.

Lucrările congresului continuă.

piimoiii
CAMBODGIENI 

aii cran «sui 
rumlong

PNOM PENH 14 (Agerpres). — De
clanșată în urmă cu aproximativ 
două săptămîni, ofensiva forțelor 
populare khmere de rezistență a 
agravat în mod considerabil situația 
militară a regimului Lon Noi._

In noaptea de vineri spre sîmbătă, 
patrioții cambodgieni au cucerit ora
șul Rumlong — important nod stra
tegic pe șoseaua națională nr. 6 
— alungind garnizoana lon-nolist_ă, 
după ce îi provocase mari pierderi în 
oameni și materiale.

Agenția Reuter relatează că legătu
rile radiotelefonice ale regimului de 
la Pnom Penii cu lumea exterioară 
au fost complet întrerupte sîmbătă, a 
doua oară in ultima săptămînă, ca ur
mare a atacurilor forțelor patriotice. 
De asemenea, sîmbătă dimineața, în 
suburbiile Pnom Penh-ului se putea 
vedea un mare nor de fum care, 
potrivit aceleiași agenții, provenea de 
la depozitele de carburanți din Pnom 
Penh incendiate de patrioți.

în sfîrșit, din numeroasa flotă de 
helicoptere militare, obținute de re
gimul Lon Noi de la Statele Unite, nu 
au mai rămas decît trei, în urma ata
cului patriotic din cursul ultimei săp
tămîni asupra aeroportului Pochen- 
tong.

★
HANOI 14 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că. în zilele de 9, 10 și 11 no- 
iembri:-, avioane americane, inclusiv 
bombardiere strategice gigant de tip 
„B-52". au efectuat raiduri asupra lo
calității Huong Lap, iar nave de răz
boi ale S.U A. au deschis focul asu
pra satelor Vinh Son și Vinh Dang, 
situate în zona demilitarizată, pe te
ritoriul R D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D Vietnam, arată declarația, con
damnă cu hotărîre aceste noi acte 
provocatoare ale imperialiștilor ame
ricani și cere ca S.U.A. să înceteze 
imediat acțiunile de încălcare a suve
ranității și securității R. D. Vietnam.

Azi începe la Viena

0 nouă rundă a tratativelor S. A. L T.
Declarații ale conducătorilor celor doua delegații

VIENA 14 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția T.A.S.S., într-o decla
rație făcută duminică la sosirea sa 
in capitala Austriei, Vladimir Semio- 
nov, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., conducătorul de
legației sovietice la convorbirile so- 
vieto-americane pentru limitarea înar
mărilor strategice (S.A.L.T.), a arătat 
că delegația a primit instrucțiuni de la 
guvernul sovietic să ducă tratativele 
într-un spirit de lucru, constructiv. 
Considerăm, a subliniat el, că noua 
fază a tratativelor — a căror direc
ție principală a fost definită în înțe
legerea guvernelor U.R.S.S. și S.U.A. 
din 20 mai a.c. — va oferi posibili
tatea reală pentru obținerea unor re
zultate pozitive. Se înțelege, a preci
zat reprezentantul sovietic, că reali
zarea posibilităților existente depinde

de eforturile ambelor părți. Și în 
acest sens sperăm că vom izbuti să 
facem aici unele progrese.

★
VIENA 14 (Agerpres). — Gerard 

Smith, șeful delegației S.U.A. la con
vorbirile sovieto-americane privind 
limitarea înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.). a sosit la Viena. Pe aero
port, Smith a declarat că „președin
tele Nixon a încredințat delegației 
misiunea de a continua cu hotărîre 
eforturile întreprinse în vederea rea
lizării înțelegerii intervenite între 
Statele Unite și Uniunea Sovietică la 
20 mai 1971“. Șeful delegației ameri
cane și-a exprimat speranța că „în 
faza vieneză a convorbirilor negocie
rile vor fi încununate de succes".

Convorbirile sovieto-americane pen
tru limitarea înarmărilor strategi
ce vor fi reluate luni la Viena.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 14 (Agerpres). — în capi

tala egipteană s-au deschis lucrările 
reuniunii miniștrilor de externe din 
țările membre ale Ligii Arabe, con
sacrată examinării perspectivelor 
convocării unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor arabe și problemei re
luării relațiilor diplomatice cu R.F. 
a Germaniei.

★
CAIRO 14 (Agerpres). — într-o 

scrisoare adresată președintelui Re
publicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, 
cancelarul R.F.G., Willy Brandt, și-a 
exprimat dorința de a ti restabilite 
relațiile diplomatice dintre cele două 
țări cît mai curind posibil, anunță 
agenția M.E.N. în scrisoare, cancela
rul federal a subliniat, totodată, că 
guvernul său respinge categoric prin
cipiul anexiunilor teritoriale prin fo
losirea forței militare. Agenția pre
cizează că scrisoarea lui Brandt con
stituie răspunsul la un mesaj adre
sat cancelarului vest-german de pre
ședintele Anwar Sadat.

PARIS 14 (Agerpres). — Guvernul 
francez a hotărit să achiziționeze 
cele 50 de avioane de luptă de lip 
„Mirage" cate au fost contractate de 
Israel în 1967 și plasate sub embargo, 
și să ramburseze contravaloarea lor 
guvernului israelian, anunță un co
municat al Ministerului de Externe 
al Franței.

★
DAKAR 14 (Agerpres). — Ministerul 

de Externe al Senegalului a început 
contactele în vederea pregătirii celei 
de-a doua vizite a președinților Leo
pold Senghor (Senegal) și Yakubu 
Gowon (Nigeria) în Egipt și Israel, 
transmite agenția M.E.N. Cei doi 
președinți vor întreprinde demersuri 
in cele două țări în baza mandatu
lui Comitetului O.U.A. pentru pro
blemele Orientului Apropiat de a 
continua misiunea de mediere, pre
cizează agenția egipteană. Senghor și 
Gowon sint așteptați să sosească la 
Cairo în jurul datei de 20 noiem

brie.

Demonstrație a muncitorilor albi și negri din Londra împotriva legii imi
grării și a legislației antisindicale

Guvernul R. P. Chineze și 
guvernul Republicii Ruanda 
au hotărît, in conformitate cu intere
sele și dorința celor două țări, să sta
bilească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă, începind cu data de 12 
noiembrie 1971, se arată într-un co
municat transmis de agenția China 
Nouă.

130 000 de oameni ai 
muncii din Genova au de
clarai grevă, cerînd să se 
ia imediat măsuri pentru lichida
rea șomajului, aplicarea unor mă
suri în vederea modificării actualului 
sistem de învățâmînt și asistență me
dicală, a unor reforme sociale și eco
nomice Concomitent, la Genova au 
avut loc demonstrații de solidaritate 
cu greviștii ale studenților și func
ționarilor.

Un protocol de colabora
re economică înîre R. P. 
Bulgaria și Irak a fost încheiat 
în urma tratativelor purtate la Sofia 
de o delegație economică guverna
mentală bulgară și de o delegație si
milară irakiană, anunță agenția 
B.T.A.

Senaiul americana respins 
sîmbătă, cu 39 de voturi pentru și 29 
împotrivă, o propunere prin care se 
cerea președintelui Richard Nixon să 
renunțe, cit mai repede posibil, la 
suprataxa de 10 la sută asupra im
porturilor din Canada și Mexic. Se
natorul republican James Buckley, 
care a făcut această propunere, a 
expus consecințele aplicării supra
taxei de 10 la sută asupra importu
rilor din cele două țări, a căror eco
nomie este strins legată de cea a 
Statelor Unite.

Premierul demisiona;, 
Gaston Eyskens,a fost însărci* 
nat de către regele Baudouin al Bel
giei cu o misiune de informare în 
vederea alcătuirii unui nou guvern. 
La Bruxelles se precizează că misiu
nea încredințată lui Gaston Eyskens 
nu înseamnă că acesta va fi însăr
cinat și cu formarea guvernului.

La Stockholm și Uppsala 
au avut loc simbătă demonstrații de 
protest împotriva aderării Suediei la 
Piața comună, prilejuite de vizita 
președintelui Comisiei C.E.E., Franco 
Maria Maltatti, în această țară. Ma
ni festanții au cerut ca Suedia să se 
opună oricărei forme de participare 
la C.EE.
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între Paris și Le 
Hâvre, marele port la 
Marea Mînecii, Sena 
face cîteva bucle 
largi, în arcul cărora 
regia „Renault" a con
struit în cursul anilor 
patru mari uzine. De 
la Boulogne — Billan- 
court, municipalitate 
pariziană unde se mai 
păstrează intact pri
mul automobil „Re
nault", următoarele 
uzine te întîmpină la 
Flins și Cleon, iar ul
tima în estuarul flu
viului, la Sandouville. 
Intrată în funcțiune 
în 1965, uzina din San
douville a cunoscut o 
masivă extindere, a- 
samblînd astăzi 600 
de autoturisme pe zi. 
A ține pasul cu ultime
le cuceriri ale tehnicii 
constituie o preocu
pare constantă pentru 
colectivele de ingineri, 
tehnicieni și munci
tori ai acestei mari 
firme, care constituie 
cel mai mare grup 
industrial francez. 
Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la 
„Renault" își amintesc 
cu multă plăcere de 
vizita de anul tre
cut a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
de cuvintele calde ale 
șefului statului român 
cu privire la măies
tria și hărnicia lor în 
muncă, își amintesc 
aprecierile sale la a- 
dresa colaborării ro
mâno-franceze în do
meniul construcției de 
automobile și în alte 
domenii de activitate. 
De altfel și aici se dă 
o înaltă prețuire coo
perării dintre tehni
cienii româpi; și fran
cezi.

„Românii sînt parte
neri serioși și dinamici, 
conștiincioși ' și exi- 
genți — ne-a declarat 
directorul general al 
uzinei din Sandouville. 
Cutiile de viteză fa
bricate în România 
pentru mașina „Esta- 
fette" — a continuat 
d-sa — sînt de calita
te superioară. Am 
deplină încredere în 
viitorul acestei coope
rări, care are pers
pective de dezvoltare 
și diversificare".

Acesta constituie 
doar unul din nume
roasele exemple care 
compun amplul tablou 
al cooperării econo
mice și tehnico-știin- 
țifice ce se desfășoară, 
cu rodnice rezultate,' 
între România și 
Franța. Sub titlul 
„1971 — ah record
pentru schimburile 
franco-române", re
vista „Monitorul co
merțului internațional" 
scria într-unul din ul
timele sale numere : 
„Profilul schimburilor 
comerciale franco-ro

mâne marchează în 
ultimii ani o evoluție 
deosebit de favora
bilă. între 1965-1970, 
de exemplu, volumul 
lor total a cunoscut o 
dezvoltare mai mult 
decît dublă. In 1971 
comerțul bilateral 
franco-român va în
trece toate ri'ivelurile 
anterioare. Pentru pri
mele opt luni ale 
anului el a atins 
deja în ambele sensuri 
un volum în va
loare de 700 milioane 
franci".

Ca o ilustrare a do
rinței de â asigura o 
dezvoltare echilibrată 
sch'mburilor româno- 
franceze, cele două 
părți au luat inițiativa 
creării de societăți co
merciale mixte desti
nate să stimuleze ex-

corespondenta
DIN PARIS

portul produselor ro
mânești în Franța și 
în terțe țări.

Ia această evoluție 
o contribuție deosebit 
de rodnică aduce co
misia mixtă guver
namentală de coope
rare economică, ști
ințifică și tehnică, 
care are drept scop 
explorarea de noi căi 
în vederea intensi
ficării și diversifică
rii colaborării dintre 
România și Franța. 
Chiar în aceste zile își 
desfășoară lucrările la 
București cea de-a 

. patra sesiune a aces
tei comisii,

O evoluție continuu 
ascendentă au cunos
cut și schimburile 
culturale și artistice, 
precum și schimburile 
de profesori și lectori 
în învățămîntul supe
rior, contribuind la o 
mai bună cunoaștere 
reciprocă, la întărirea 
legăturilor tradiționale 
de prietenie dintre 
popoarele român și 
francez.

Un rol de o deose
bită importanță în 
dezvoltarea relațiilor 
de prieten-e și colabo
rare româno-franceze 
l-au avut vizita în 
țara noastră a fostului 
președinte Charles de 
Gaulle și vizita în 
Franța a președintelui 

_ Consiliului de Stat al 
‘României, Nicolae 
Ceaușescu, convorbiri
le avute cu președin
tele Franței, Georges 
Pompidou, întîlnirile 
și contactele la alte 
niveluri.

Aici. în Franța, este 
bine cunoscută și se 
bucură de o caldă a-

preciere politica ex
ternă activă, pătrunsă 
de o înaltă răspundere 
pentru interesele păcii 
și colaborării interna
ționale, pe care o pro
movează cu consec
vență România socia
listă. Apariția in 
Franța a volumului 
„Nicolae Ceaușescu : 
Pentru o politică de 
pace și cooperare in
ternațională", tipărit 
anul trecut la editura 
„Nagel", ca și stu
diul biografic „Nicolae 
Ceaușescu", semnat 
de Michel P. Hamelet, 
s-au bucurat de un 
mare succes.

Opinia publică d:n 
ambele țări privește 
cu ■ satisfacție faptul 
că România și Fran
ța adoptă într-o serie 
de probleme de ac
tualitate ale lumii 
contemporane poziții 
apropiate, uneori iden
tice.

în acest context fa-. , 
vorabil pentru relațiile 
româno-francezese 
înscrie și vizi'ta în 
Franța a ministrului 
afacerilor externe al 
României, Corneliu 
Mănescu, care începe 
astăzi. „Convorbirile 
pe care ministrul ro
mân de externe le va 
avea cu președintele 
Pompidou și cu minis
trul francez de ex
terne, Maurice Schu
mann, — scrie în a- 
cest sens ziarul „Le 
Monde" — se vor re
feri în esență la pro
blemele europene și 
la relațiile b:laterale. 
Proiectul conferinței 
asupra securității eu
ropene va fi evocat 
pe larg. Franța și 
România au puncte de 
vedere foarte apropia
te asupra acestei ches
tiuni : ele doresc o 
conferință, la care să 
participe toate statele, 
europene. De partea 
română, ca și de par
tea franceză, se con
sideră că unul din 
primele obiective ale 
acestei conferințe va 
trebui să fie elimina
rea din relațiile între 
statele europene a fo
losirii forței sau a a- 
menințării cu forța"..

La Paris, cercuri 
largi privesc cu inte
res și satisfacție tra
iectoria ascendentă a 
relațiilor româno- 
franceze, văzînd în a- 
ceasta o contribuție 
însemnată, conformă 
cu aspirațiile celor 
două popoare, la crea
rea și consolidarea u- 
nui climat de destin
dere, înțelegere, pace, 
pe continentul euro
pean și în întreaga 
lume.

Paul
DIACONESCU

Plenara comună a C.C. și Comisiei centrale 
de control ale P. C. italian

ROMA 14. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La Roma 
s-au încheiat sîmbătă seara lucrările 
plenarei comune a Comitetului Cen
tral și Comisiei Centrale de Control 
ale Partidului Comunist Italian. Ra
portul prezentat de Enrico Beriin- 
guer, vice-secretar general al P.C.I., 
pe tema „Convocarea și pregătirea 
Congresului al XIII-lea al P.C.I.", a 
prilejuit ample discuții la care au

luat parte numeroși participant) la 
plenară.

La sfîrșitul lucrărilor a fost adop
tată o rezoluție. Comitetul Central 
și Comisia Centrală de Contrei, se 
arată în rezoluție, aprobă linia ge
nerală a raportului prezentat de to
varășul Enrico Berlinguer în numele 
Direcțiunii partidului și indică âces,t 
raport ca bază a discuțiilor congresu
lui.

Ciu En-Iai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Ci Pîn- 
fei, ministru ad-interim al afacerilor 
externe, și Fan I, ministru pentru 
relațiile economice cu străinătatea, 
au primit delegația guvernamentală 
comercială a Republicii Guyana, con
dusă de David Singh, ministrul co
merțului, care se află într-o vizită la 
Pekin, transmite agenția China Nouă. 

Cu prilejul vizitei, la Pekin au 
fost semnate două acorduri comer
ciale referitoare la dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri dintre R. P. 
Chineză și Guyana și la înființarea 
de misiuni comerciale în capitalele 
celor două țări.

Procurorul general al ce
lei de-a doua Camere a Tri
bunalului revoluționar din 
Cairo a cerut pedeapsa cu moartea 
pentru generalul Mohamed Fawzi. 
fost ministru al apărării, acuzat de 
participare la complotul împotriva 
președintelui Sadat, anunță agenția 
M.E.N. Apărarea, ca și acuzarea, vor 
trebui să depună pînă miercuri, pre
cizează agenția, notele lor scrise și 
dosarele privind acest proces, ver
dictul urmînd să fie pronunțat ul
terior.

Sub auspiciile Organizației 
pancipriote a țăranilor (EKA) și 
in colaborare cu Ambasada Re
publicii Socialiste România in 
Cipru, Uniunea cooperatorilor 
producători de lămii din distric
tul Kyrenia-Selec a organizat, 
in orașul Caravas, o seară dedi
cată prieteniei româno-cipriote.

Dr. Odiseas Ellinopoulos, pre
ședintele Uniunii cooperatorilor 
din Kyrenia-Selec, care ne-a vi
zitat țara, a prezentat asistenței 
impresii despre progresul ob
ținut de poporul român in dife
rite domenii de activitate. A 
luat apoi cuvintul însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Româ
niei in Cipru, Ion M. Anghel, 
care a vorbit despre rezultatele 
obținute de țara noastră in 
construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

llustralianca Fabian Lows, 
în vîrstă de 38 de ani, a devenit vi
neri primul om din lume care a fost 
supus unei „operații internaționale" 
de transplantare a unui rinichi. Pa
cienta, supusă intervenției la un spi
tal din Melbourne, a primit rinichiul 
unei persoane decedate în Noua Zee- 
landă, care a fost trimis pe calea 
aerului. Starea sănătății operatei este 
satisfăcătoare.
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