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icii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu,

ziaristei Virginia Vidai, de la „El Siglo",

SIDERURGIȘTII
formați la școala

combinat gălățean
Dotarea tehnică modernă a Combi

natului siderurgic de la Galați 
determină necesitatea unei preocu
pări constante, metodice și cuprin
zătoare pentru pregătirea noilor ca- 
cke și ridicarea continuă a nivelului 
fy' calificare a tuturor muncitorilor, 
fenicienilor și inginerilor noștri.

După un început modest, carac
terizat în principal prin an
gajări și transferări de personal, 
fără o selecție prea atentă, s-a tre
cut energic la formarea propriilor 
cadre de siderurgiști. Un ajutor pre
țios am primit din partea Biroului 
Comitetului județean Galați al P.C.R. 
care, analizînd această problemă, 
ne-a ajutat în elaborarea unui pro
gram concret, cu termene și respon
sabilități bine conturate. S-a a- 
juns astfel la situația că, în prezent, 
peste 55 la sută din totalul muncito
rilor calificați sînt absolvenți ai șco
lii profesionale, față de 
sută cîți existau în anul 
propus ca, pînă în anul 
rea absolvenților școlii 
și de ucenici să fie de
Ia sută. Pentru realizarea exemplară 
a acestei sarcini de extremă impor
tanță s-a întocmit un plan de acți
une pentru întreaga perioadă 1971— 
1975.

Se poate afirma cu certitudine că, 
traducind în practică sarcinile tra
sate de partid. Centrala siderurgică 
din Galați posedă un sistem propriu

numai 32 la 
1968. Ne-am 
1975, ponde- 
profesionale 
cel puțin 65

bine conturat, cu sarcini, termene și 
responsabilități în domeniul califi
cării și perfecționării calificării ca
drelor. Sarcinile respective sînt rea
lizate, în principal, prin rețeaua pro
prie de instituții școlare. Așa, de ■ 
exemplu, formarea unui număr apre
ciabil de muncitori calificați, a maiș
trilor și a unui număr însemnat de 
tehnicieni se face prin grupul nostru 
școlar. In plus, centrala dis
pune și de un centru de calificare 
și perfecționare a personalului. în 
cadrul acestei instituții se efectuează 
pregătirea teoretică, prin cursuri de 
calificare gradul I, II și policalifi
care. La Galați funcționează un liceu 
industrial metalurgic, care in acest 
an a dat-prima promoție de munci
tori calificați ; din rîndul acestora, 
după parcurgerea perioadei de sta- 
giatură, vor fi recrutate viitoarele 
cadre de tehnicieni și maiștri.

Pentru pregătirea muncitorilor ca
lificați, în ultimii ani am folosit me
tode și procedee diverse. Așa, de 
exemplu, am extins mult pregătirea 
prin ucenicie la locul de muncă. în 
anul școlar 1971—1972, numărul uce
nicilor. va atinge cifra de aproape 
2 000 ; pentru pregătirea lor teoretică, 
aceștia folosesc baza materială didac
tică existentă la Grupul școlar al 
centralei. O deosebită importanță a- 
cordăm instruirii practice, la locul de 
muncă, a ucenicilor, elevilor școlii 
profesionale și liceului industrial me-

în pofida unei valoroase experiențe, unele coopera 
tive din județul Cluj nu îngrijesc corespunzător li 

vezile și nu îndeplinesc planul plantărilor 
de toamnă

In județul Cluj se cultivă peste 
2 000 hectare cu pomi în întreprin
derile agricole de stat și aproape 
8 000 hectare în cooperativele agri
cole. în vederea sporirii producției 
de fructe s-a prevăzut extinderea 
continuă a acestui sector. în a- 
ceastă toamnă, numai la I.A.S. Cluj, 
de exemplu, s-au plantat 150 hec
tare, adică tot ceea ce s-a prevă
zut. De asemenea, în cele două în
treprinderi agricole de stat — Cluj 
și Gherla — care dețin suprafețe 
de livezi, s-au executat toate lu
crările de întreținere .în livezi.

Cu totul altfel stau lucrurile în 
cooperativele agricole. In timp ce in 
unele unități cum sînt cele din Un- 
gurași, Cițcău, Cășei și altele, live
zile sînt bine întreținute, în altele 
sint complet neglijate. Aceasta 
rezultă și din întîrziereâ lucrărilor ce 
trebuie executate în această toam
nă în pomicultură. Din cele 5 200 
hectare, pe care s-a prevăzut exe
cutarea de tăieri la pomi, arături 
și fertilizări, nu s-a realizat decît 
foarte puțin. în ce privește cele 150 
hectare prevăzute a fi plantate in 
această toamnă cu pomi și arbuști 
fructiferi, pînă la această dată nu 
s-a realizat nimic.

Pentru faptul că plantările pla
nificate ase face în această toamnă 
și celelalte 
îndeplinesc 
vinovate 
ale unor 
specialiștii 
cole 
nerală 
ruș, de pildă, a aprobat, încă 
începutul anului .ca în această 
toamnă să se planteze 10 hectare 
urmind ca pînă la sfîrșitul cinci
nalului să ajungă La 50 hectare. 
Abia la 16 noiembrie conducerea 
cooperativei a cerut oficiului de 
îmbunătățiri funciare și stațiunii de 
mașini agricole să execute devizul 
de lucrări.

Aceeași situație am întilnit-o și 
la cooperativele agricole Divicior și 
Sînmartin. Prima trebuia să plan
teze în această toamnă 20 hectare 
cu pomi. Inginerul Gheorghe Lă- 
pușan ne spunea, că abia acum se 
fac forme pentru aprobarea tere
nului. necesar. Or, pînă ce docu
mentația va parcurge drumul apro
bărilor, va trece de bună seamă și 
iarna. La fel motivează și ingine
rul Elek Tanko, șeful fermei pomi- 
viticole de la cooperativa agricolă 
Sînmartin.

Unii conducători de cooperative

lucrări de sezon nu se 
conform planului, sînt 

consiliile de conducere 
cooperative agricole, 
din unitățile 

respective. Adunarea 
a cooperatorilor din

agri- 
ge- 
Co- 

i la

agricole motivează răminerea în 
urmă la plantatul pomilor prin a- 
ceea că banca nu le-a pus la dis
poziție creditele necesare pentru 
procurarea materialului săditor. 
Ne-am adresat băncii. Toy.. Aurel 
Loșonți, directorul filialei Cluj a 
Băncii agricole, ne-a răspuns : „In 
acest an, filiala noastră . a dispus 
de un plafon în credite de 228 000 
lei. Această sumă am acordat-o a- 
proape în întregime cooperativelor 
agricole din Cășei și Cițcău. unde a- 
vem garanția că investiția este ren
tabilă, că livezile vor fi bine gospo
dărite. Din partea centrului pentru 
contractarea, condiționarea, depozi
tarea și valorificarea semințelor 
de legume și. material săditor am 
primit o cerere să acordăm credite 
la nu mai puțin de 40 cooperative 
agricole. Pe unele le-am refuzat 
pentru că nu reprezintă garanția că 
plantațiile vor fi bine întreținute, 
pentru ca investiția să devină ren
tabilă. Dintr-un control efectuat de 
bancă s-a constatat că la coopera
tivele agricole din Vultureni, Bo- 
iun, ~ ‘~ 
plantațiile pentru care s-au chel
tuit bani grei sînt în paragină, ne
îngrijite, neîmprejmuite, pradă ro
zătoarelor. Așa că nu putem lăsa 
ca banii să fie aruncați în vînt".

Este adevărat că în multe locuri 
lucrările de întrețineri în livezi 
au fost neglijate, situație care con
tinuă și in această toamnă. Deși a 
fost timp bun pentru executarea tă
ierilor, pentru săpat și arat în livezi, 
aceste lucrări nu s-au executat. La 
Vultureni, Mica, Hășdate nu s-a 
făcut aproape nimic în livezi.

Situația din pomicultura județu
lui Cluj este determinată și de 
lipsa de preocupare a organelor 
agricole județene pentru dezvolta
rea și consolidarea acestui sector. 
La întreprinderea pentru produce
rea, valorificarea, industrializarea 
legumelor și fructelor, care se o- 
cupă acum. în parte, de pomicul
tură, serviciul respectiv abia a fost 
pus pe picioare. De altfel, ing. 
Nicolae Oranschi, directorul între
prinderii, recunoaște că ar fi ne
cesară o inventariere mai clară a 
sectorului pomicol în cooperativele 
agricole, întrucit o seamă de livezi 
sint neproductive, rămase în pa
ragină. Dar cine-i oprește să o 
facă.

talurgic. „Cheia de boltă" în forma
rea lor ca muncitori calificați o cons
tituie integrarea lor profesională și 
umană încă din timpul școlarizării, 
urmărind prin aceasta reducerea sau 
eliminarea perioadei de adaptare 
după absolvirea școlii. Concret, a- 
ceastă activitate se referă la școlari
zarea ucenicilor și elevilor în condi
țiile și la cerințele dotării tehnice cu 
care vor lucra, instruirea lor practică 
desfășurîndu-se în sectoarele, secțiile 
și atelierele unde urmează să fie an
gajați. Printr-o asemenea măsură se 
urmărește cu multă atenție și inte
grarea lor umană, sudarea le
găturilor afective dintre membrii co
lectivelor de muncitori cu viitorii lor 
tovarăși de muncă. Astfel, se poate 
realiza, o dată cu pregătirea profe
sională, și educarea acestora în spi
ritul tradițiilor colectivului ; de ase
menea, contactul strîns cu activitatea 
productivă duce la creșterea răspun
derii personale pentru realizarea sar
cinilor de plan. Pînă în prezent, am 
obținut rezultate promițătoare pe a- 
ceastă linie.

O atenție deosebită se acordă și 
formării maiștrilor — viitori condu
cători ai proceselor de producție. An 
de an au crescut cerințele privind ad
miterea în școala de maiștri. Atît anul 
trecut, cit și în acest an, candidații au 
parcurs preselecția uzinală. Numai ce
lor reușiți la această preselecție li s-a 
acordat dreplin de a se prezenta la 
examenul de admitere. în cadrul pre- 
selecției au fost recomandați acei 
muncitori care avînd la bază neapă
rat școala profesională sau de ucenici, 
au vechime mare in cimpul muncii, o 
bogată experiență profesională și 
reale capacități de a conduce și in
strui lucrătorii.din subordine, de a or
ganiza producția și procesul muncii. 
Conducerea centralei și-a însușit ideea 
de a forma o rezervă importantă de 
absolvenți ai școlii de maiștri, deoa
rece în combinat ocuparea posturilor 
de maiștri și maiștri principali se face 
pe baza unui examen complex, con- 
stînd din examenul profesional, tes
tarea psihotehnică și examenul pri
vind capacitatea de a conduce și in
strui personalul din subordine. Fie
care probă este eliminatorie. In acest 
context, este necesar un număr cit 
mai mare de candidați pentru a avea 
de unde selecționa cadrele de maiștri 
necesare Dacă n-am proceda astfel, 
ar însemna să efectuăm cheltuieli 
foarte mari cu formarea maiștrilor 
prin cursurile de zi. De altfel, ar fi 
aproape imposibil să asigurăm inte
gral necesarul destul de ridicat. de 
maiștri. Dispunînd de o rezervă de 
cadre dintre absolvenții școlii de 
maiștri, am putut asigura, bunăoară, 
intr-o perioadă scurta și corespunzător 
nevoilor, întregul necesar de maiștri 
pentru secțiile tehnologice ale lami
norului de benzi la rece și. apoi, ale 
laminorului de benzi la cald. S-a do
vedit astfel în practică eficiența și 
justețea metodei aplicate. Drept ur
mare, numărul elevilor la cursurile 
serale ale școlii de maiștri va crește 
substanțial.

In pregătirea viitorilor maiștri e- 
xistă însă cileva lacune. Este cunos
cut că maistrul este, în primul 
rînd. un conducător al locului

Ing. Pavel NICOLAE 
șeful Serviciului învâțâmînt 
din cadrul Centralei siderurgice 
Galați

(Continuare în pag. a IlI-a)

Bolduț, Bonțida și altele

Cooperatorii din Prej- 
mer, județul Brașov, n-au 
avut motive să fie mulțu
miți de felul în care au 
mers treburile în unitatea 
lor. Această nemulțumire 
s-a amplificat și mai mult 
în acest an. în ciuda fap
tului că 1971 a fost un an 
bun pentru agricultură, re
zultatele obținute de uni
tatea lor au fost dintre cele 
mai slabe din zona cîmpiei 
Bîrs'ei. Comparativ cu ve
cinii lor din Hărman, ei au 
obținut mai puțin la hec
tar cu aproape 2 000 kg grîu 
și 7 600 kg cartofi. Produc
ția de lapte a fost și ea scă
zută : numai în 9 luni 
perativa a 
deficit de 
lapte.

Analiza 
de lucruri 
fapte despre 
vorbi mai încolo) a 
vat existența unor 
încălcări

înregistrat
circa 300

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

Excelenței Sale Domnului SULEIMAN FRANGIE
Președintele Republicii Liban

BEIRUT
Sărbătoarea națională a Republicii Liban îmi oferă plăcuta ocazie 

de a adresa, în numele poporului român și al meu personal, cele mai 
cordiale felicitări și urări de sănătate și fericire personală Excelenței 
Voastre, de pace și progres continuu poporului libanez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

mari iluzii nu tre-

sAtmăreană
cu angajamentul
anual îndeplinit

Romă-

CULTURALĂ

(Continuare în pag. a I V-a)

actua-
orga- 
inter-

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați dumneavoastră relațiile 
României cu țările din Ame
rica Latină ?

ÎNTREBARE : Cum vedeți 
dumneavoastră 
relațiilor 
contextul 
litice din

cred că
să ne tăcem, După părerea 
este necesar ca țările în curs

În cadrul relațiilor 
țările

dezvoltarea 
romăno-chiliene in 
actualei situații po- 
Chile ?

RĂSPUNS:
generale ale României cu

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, în ziua de 17 
noiembrie, pe ziarista Virginia Vidai, de la „El Siglo", ziarul Parti
dului Comunist din Chile, căreia i-a acordat un interviu.

organ al Partidului Comunist din Chile

ț
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coo- 
un 

tone

stări 
unor 
vom 
rele- 

grave 
ale democrației 

cooperatiste. Ea a pus în 
lumină în primul rînd în
călcări ale principiului e- 
chității. Abuzurile, ilegali
tățile s-au ținut lanț în 
„activitatea" președintelui 
cooperativei. Coman Gătă
jel.: Mai exact — a fostului 
președinte, pentru că adu
narea generală a coopera
torilor l-a desărcinat de cu- 
rînd.

— Adevărul este 
spus Gheorghe 
cu, secretarul 
lui! comunal de partid — 
că fostul președinte, Co
man Gătăjel, iși făcea sim
țită tot mai slab prezența 
in mijlocul cooperatorilor ; 
era tot mai rar văzut la

acestei
(ca și a 

care

ne-a 
Iordănes- 
comitetu-

INDUSTRIA

SATU MARE (corespondentul 
„Scînteii", Octav Grumeza).

Colectivele de muncă din u- 
nitățile .industriale ale județului 
Satu Mare au raportat că și-au 
îndeplinit și depășit angaja
mentele asumate in întrecerea 
socialistă pe anul 1971. Astfel, 
la indicatorul producție marfă 
angajamentul inițial pe 1971 
(37,7 milioane lei) a fost depășit 
cu mai bine de două ori, obți- 
nîndu-se in 10 luni produse 
peste plan în valoare de 89,2 
milioane lei. în unități fizice, 
volumul producției marfă supli
mentară se exprimă, între al
tele, în : 2 394 mic. prefabricate 
de beton armat, 6 331 000 m.c. 
cărămizi și blocuri ceramice, 
643 tone ulei comestibil, 65 000 
m.p. țesături, confecții-tex- 
tile în valoare de 5 milioane lei, 
mobilă în vaioare.de 9 milioane 
lei etc.

La export, față de angajamen
tul inițial de 2 milioane lei va
lută, unitățile economice săt
mărene au realizat o producție 
de 12,2 milioane lei valută. Cu 
rezultate remarcabile se înscriu 
în activitatea economică, fabri
ca de cărămizi ..Ceram", între
prinderea de producție industri
ală, întreprinderea textilă „Ar
deleana", Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui Satu Mare, Fabrica de ulei 
„Ardealul" Cărei și altele.

ACTUALITATEA

• SCENA • ECRAN 
„SAPTAMÎNA TEATRA
LA" LA MIERCUREA CIUC
• „DANUBIUS — GALAȚI 
'71". • FILME DE SCURT 
METRAJ PE ECRANELE

CAPITALEI

cîmp, la gradina 
grajduri. Aspectele legate 
de organizarea propriu- 
zisă a activității de pro
ducție erau lăsate exclusiv 
în seama brigadierilor, la 
a căror ședință de lucru

RĂSPUNS : între România și 
țările Americii Latine există re
lații de colaborare în multe do
menii de activitate. Aș putea a- 
precia că, îndeosebi în ultimii ani, 
relațiile noastre economice, știin
țifice și culturale cu aceste țări au 
cunoscut o dezvoltare puternică. 
Voi menționa în primul rînd fap
tul că, față de 1966, schimburile 
economice dintre România și ță
rile Americii Latine au fost, în 
1970, de circa 3,5 ori mai mari. 
Sînt în curs de realizare unele ac
țiuni de cooperare în producție, 
care deschid posibilități și mai 
mari dezvoltării relațiilor econo
mice ; de asemenea, au avut loc 
numeroase schimburi de delegații 
economice și culturale. Originea la
tină comună a țărilor noastre con
stituie un factor care favorizează și 
mai mult dezvoltarea acestor rela
ții.

Țin să menționez, în acest cadru, 
relațiile bune dintre România și 
Cuba — prima țară socialistă de 
pe continentul american — relații 
care se dezvoltă pe baza principii
lor noi ce caracterizează raporturile 
dintre țările socialiste.

în același timp, între România și 
țările Americii Latine s-au stator
nicit legături de colaborare și în- 
tr-un șir de probleme ale vieții 
internaționale, țările noastre fiind 
interesate în instaurarea în rapor
turile dintre state a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, res
pectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc. Pot aprecia, deci, că rela
țiile dintre România și țările Ariffe-' 
ricii Latine au o perspectivă bună.

Americii Latine raporturile eu 
Chile au cunoscut o dezvoltare pu
ternică. O dată cu alegerea în func
ția de președinte a tovarășului Sal
vador Allende și constituirea gu
vernului Unității Populare, de co
laborare între forțele de stingă, 
aceste relații s-au dezvoltat și mai 
mult.

Desigur, aș dori mai întîi să 
menționez că poporul român a ur
mărit și urmărește cu simpatie și 
spirit de solidaritate marile trans
formări revoluționare care au loc 

• în Chile. ' Aș menționa, în primul 
rînd, măsurile privind trecerea 
bogățiilor naționale sub controlul 
oamenilor muncii, ceea ce creează 
condiții noi în vederea dezvoltării 
economico-sociale a Republicii 
Chile și asigură și premise favo
rabile unei colaborări internațio
nale mai largi.

în acest context, apreciez că re
lațiile de colaborare dintre Româ
nia și Republica Chile au o bază 
nouă de dezvoltare, că ele pot con
tribui la înaintarea cu succes a 
țărilor noastre pe drumul progre
sului și socialismului și, în același 
timp, pot exercita o influență po
zitivă asupra vieții internaționale.

însă, 
buie 
mea, 
de dezvoltare să pună un mai mare 
accent' pe valorificarea in condi
ții mai bune a bogățiilor națio
nale proprii ; aceasta presupune și 
de a prelua sub controlul propriu 
aceste bogății naționale, de a-și 
intensifica eforturile. în ce privește 
pregătirea cadrelor proprii, atît 
pentru domeniile economice, cît și 
științifice și culturale, deoarece 
pînă la. urmă problemele dezvoltă
rii acestor state nu pot fi soluțio
nate decît de către masele largi 
populare din fiecare țară.

Desigur, aceasta presupune o 
largă colaborare atît între aceste 
state în curs de dezvoltare, cît și 
cooperarea lor cu țările mai avan
sate ; în acest cadru, cred că un 
rol important au relațiile cu țările 
socialiste. în orice condiții, însă, 
lichidarea subdezvoltării, progresul 
economico-social al fiecărei națiuni 
se poate realiza în bune condiții 
numai în măsura în care fiecare 
popor va deveni stăpîn pe bogățiile 
naționale și își va intensifica pro
priile sale eforturi în aceasta di
recție. în acest context, Conferința 
Națiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare poate să aibă un rol în 
lărgirea acestor contacte și a spri
jinului tehnico-științific acordat 
țărilor în curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Ce impor
tanță acordați viitoarei Con
ferințe a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
care — după cum se știe — 
va avea loc în Chile?

/RĂSPUNS: Conferința Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dez
voltare își propune să acționeze în 
direcția găsirii căilor pentru asi
gurarea unui progres mai rapid, 
economic și social, al țărilor în 
curs de dezvoltare. Această pro
blemă este deosebit de importantă, 
dagă,avem îți vedere că în ultimii 
ani decalajul âintre țările avansate 
din punct de vedere economic și 
țările slab dezvoltate a crescut. Noi 
așteptăm ca această conferință să 
exercite o influență mai puternică 
în direcția intensificării colaboră
rii economice între toate statele, 
mai cu seamă în direcției ajutoru
lui economic și tehnico-științific 
pentru țările în curs de dezvoltare.

ÎNTREBARE : Ce impor
tanță acordă România rolului 
Organizației Națiunilor Unite 
in viața internațională 
lă și influenței acestei 
nizații asupra situației 
naționale ?

RĂSPUNS : întotdeauna 
nia a considerat că Organizația Na
țiunilor Unite este chemată să ac
ționeze în direcția dezvoltării unei 
colaborări multilaterale între toate 
națiunile planetei noastre, a pro
movării în. viața - internațională a 
unor relații bazate pe deplina ega
litate în drepturi și care să exclu
dă folosirea forței sau amenințarea 
cu forța în raporturile dintre state.

Noi apreciem că, în condițiile de 
astăzi, Organizația Națiunilor Unite 
poate exercita un rol mai impor
tant în această direcție.

SPORT • SPORT
FOTBAL : Doar 48 de ore pînă la meciul Romă 
nia-Țara Galilor (vești din cele două tabere) 
RUGBI : Un nou test al selecționabililor noștri 
înaintea meciului cu Franța
C1CL0CR0SUL ARE NOI CAMPIONI
HOCHEI PE GHEAȚĂ : Turneul lotului național în 
R. P. Chineză
Alte știri din țară și de peste hotare

Luptă pentru balon la... înălțime țfazâ din meciul internațional de 
ruabi disputat ieri pe „Ciulești") Foto : S. Cristian

tante care priveau direct 
cooperativa, nu solicita pă
rerea cooperatorilor, nu ți
nea seama de propunerile 
lor. Consiliul de conducere 
era din ce în ce mai rar 
convocat.

timp ce atelajele coopera
tivei nu aveau ce face ; 
sau cazul cu sustragerile 
din avutul obștesc care se 
înmulțiseră. Gătăjel n-a 
luat nici o măsură pentru 
îndreptarea lucrurilor. Noi,

O întrebare in numele eticii socialiste

se înceapă recoltatul pă- 
ioaselor. Președintele urma 
să se deplaseze la ferma 
din Lunca Calnicului, de 
care răspundea ca mem
bru al consiliului. Coope
ratorii de aici l-au aștep
tat o zi întreagă ; degeaba 
— președintele se mis- 
tuise, și o dată cu el se 
mistuiseră și cele două 
autocamioane care urmau 
să efectueze transportul 
sacilor din cîmp. Abia tîr- 
ziu s-a aflat că el plecase 
la pădure după bușteni — 
pentru ei însuși.

— De altfel, in tot tim
pul campaniei — ne-a re
latat brigadierul Ion Bigiu, 
de la ferma Lunca Calni
cului — președintele nu a 
trecut pe la noi decît 
singură dată ; dar și 
tunci, cum a . venit așa

RAFINĂRIA
BRAZI CONTINUĂ

DRUMUL

participa de altfel foarte 
rar.

Se pare
ședințe uitase

că fostul pre- 
T____  __ pentru ce

anume fusese ales, răstăl
măcind sensul mandatului 
încredințat de cooperatori. 
De altfel, Coman Gătăjel 
nici nu se consulta cu ni
meni în problemele impor-

— Nu o dată, chiar eu
— ne spune cooperatorul 
Gheorghe Oprea, membru 
al consiliului de conducere
— i-am atras atenția asu
pra unor aspecte negative 
din activitatea cooperati
vei. Așa a fost cazul 
lucerna și trifoiul 
mucegăiau pe cîmp

cu 
care 

in

cei din consiliu, eram puși 
uneori în situația de a con
stata că una hotărîsem în 
ședință și alta tăcea preșe
dintele.

Și Gheorghe Oprea ne-a 
povestit cum la 26 iunie, a- 
nul acesta, într-o ședință 
de consiliu s-a luat hotă- 
rirea ca ziua următoare să

o 
a- 
a 

plecat. Nu am simțit din 
partea lui nici un ajutor. 
Griul se scutura de copt 
ce era iar noi nu aveam 
combine. „Aveți răbdare" 
— răspundea președintele. 
Or, răbdarea aceasta a 
costat cooperativa o pier
dere de cel puțin 600 kg 
la hectar...

Cînd cineva încerca să-i 
atragă atenția asupra unor 
neajunsuri sau greută-ți e- 
xistente in zootehnie, Co
man Gătăjel țipa cît îl lua 
gura : „Mai lăsați-mă în 

. pace cu zootehnia voas
tră" !

— De fapt, nu-i de mi
rare că producția a scăzut

în cadrul procesului de pro
ducție al rafinăriilor de petrol 
au intervenit o serie de perfec
ționări menite să contribuie la 
valorificarea superioară a ți
țeiului. La Rafinăria de la Brazi, 
— unde se prelucrează mai bine 
de un sfert din producția de ți
ței a țării — a fost generalizat 
sistemul automat de alimentare 
cu materie primă a instalațiilor, 
ceea ce a avut ca efect micșora
rea cu aproape 90 la sută a pier
derilor de țiței. Importante îm
bunătățiri tehnice au intervenit 
și in domeniul proceselor de fa
bricație al hidrocarburilor aro
matice și al procedeului de hi- 
drofinare a uleiurilor minerale.

Comparativ cu anul precedent, 
în primele 10 luni și 
ale anului în curs, ca 
acestor perfecționări 
valoarea produselor 
dintr-o tonă de țiței
a crescut cu 20 la sută. S-au 
obținut, de asemenea, economii 
și beneficii suplimentare de 
peste 20 000 000 lei.

jumătate 
urmare a 

tehnice, 
obținute 

prelucrat,

Nicolae MOCANU

(Continuare in pag. a II-a)
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FOTBAL

SCENA ECRAN Doar 48 de ore pmă la meciul Turneul hocheiștller romani

PREMIERE TEATRALE
• TEATRUL DE COMEDIE pre

zintă premiera spectacolului cu ul
tima piesă a lui Aurel Baranga „In
teresul general", in regia autorului. 
Decoruri : Mihai Tofan. Costume : 
Gabriela Nazarie. Interpret! : Mar
cela Rusu, Toma Caragiu, Mihai Pă- 
lădescu. Ștefan Tapalagă, Aurel Giu- 
rumia, Dumitru Chesa, Candid 
Stoica, Dorina Done, Iarina Deroian.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN CLUJ a prezentat in premieră 
piesa Iui Sergiu Fărcășan, „Lovitura", 
în regia lui Otto Rappaport. în ralu
rile principale au evoluat actorii : 
Sinka Kăroly (Hejja Sandor), Lăszlo 
Gerd, Bencze Ferencz, Nagy Reka. 
Szeles Anna, Vitâlyos Ildiko. Horvath 
Bela, Vadasz Zoi tan și alții.

9 TEATRUL DE STAT DIN RE
ȘIȚA a prezentat recent cea de a 
doua premieră a stagiunii — specta
colul cu piesa Alegeri comunale 
(„Omul oare a văzut moartea”) de 
Victor Eftimiu. Regia : Eugen Van- 
eea. Scenografia : Ion Bobeică. In 
distribuție : Dan Turbatu. Grigore 
Alexandrescu, Tanța Lake, Lelia Co- 
lumb, Florin Tîmpu, Aurelian Geor
gescu.

în cadrul studioului teatrului a fost 
prezentat nu de mult un spectacol 
de poezie patriotică contemporană, 
regizat de actorul Mircea Ipate Ma- 
reș. Reprezentația inaugurală a fost 
dedicată tinerilor spectatori.

• TEATRUL TV vă invită să ur
măriți, marți 23 noiembrie, ora 
20.25, c nouă premieră : „Cavalerul 
tristei figuri". Dramatizarea, după ro
manul lui Cervantes, „Don Quijote", 
ca și regia, aparțin lui Petre Bokor.

Scenografia : Vasile Rotaru. Costu
me : Rodica Hanagic.

Personajul lui Don Quijote va fi 
interpretat de Virgil Ogășanu, iar 
cel ai lui Sancho Panza de C. Rauț- 
chi. In distribuție vom mai putea 
urmări pe : Gioa Patrichi, Draga Ql- 
teanu, Ion Marinescu, Mihai Mereuță, 
Aurel Cioranu, Gh. Cozorici, Cornel 

■ Vulpe, Melania Cirje, Petrică Popa, 
Ovtdiu Schumacher.

Imaginea : Beatrice Drugă, George 
Grigorescu. Mihai Brebu. Al. Nemeș.

SPECTACOLE ȘI PROIECTE 
LA „CASANDRA"

Pe scena Studioului Institutului. de 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" au fost prezentate 
in deschiderea actualei stagiuni pre
mierele : „Tu te-ai născut din sete 
de dreptate" — montare realizată pe 
baza rnai multor texte semnate de 
scriitori români, clasici și contem
porani, „Trei crai de la răsărit", de 
Bogdan Petriceicu Hașdeu, și „Șeful 
sectorului suflete" de Alexandru Mi- 
rodan.

Studenții vor mai oferi publicului, 
în lunile care urmează, spectacole cu 
piesele „Sînziana și Pepelea" de Va
sile Alecsandri, „Act venețian" de 
Camil Petrescu și „înainte de potop" 
de Nagy Istvan, „Micii burghezi" de 
Maxim Gorki, „Căsătoria" de Gogol.

Studioul institutului va inaugura 
în curînd și un ciclu de conferințe 
avind ca temă „Teatrul, promotor al 
ideilor progresiste". Expunerile sus
ținute de personalități ale vieții noas
tre cultural-artistice vor fi însoțite 
de exemplificări scenice din drama
turgia națională și universală.

„Săptămina teatrală la Miercurea Ciuc
Duminică, la Miercurea Ciuc au 

început manifestările din cadrul 
„Șăptămînii teatrale", amplă mani
festare cultural-artistică, organizată 
cu prilejul împlinirii a două secole și 
jumătate de existență a mișcării tea
trale din localitate.

Aceste manifestări prilejuiesc tre
cerea în revistă a unei îndelungate 
activități pe tărîmul artei. Vor avea 
loc spectacole de teatru prezentate 
de formații profesionale din Bucu
rești, Buzău, Tg. Mureș și Sf. Gheor- 
ghe, precum și de formații de ama
tori. Vor fi organizate expoziții și 
simpozioane, alte manifestări cul- 
tural-științifice.

In încheierea adunării festive care 
a avut loc cu acest prilej în numele 
comitetului orășenesc de partid, al 
formației de teatru din local-'tate a 
fost adresată o telegramă Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se exprimă adeziunea deplină 
la întreaga linie politică a partidului 
și se mulțumește pentru minunatele 
condiții ce au fost create desfășurării 
unei bogate activități artistice puse 
în slujba făuririi omului nou, cons
tructor al societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

PREMIERE. Săptămina aceasta sînt 
programaxe in premieră două filme :

• Nu te întoarce — producție bul
gară, in regia lui Liudmil Kirkov. 
Povestea unor întîmplări adevărate, 
încărcate de dramatism, din anii 
luptei de rezistență a poporului bul
gar împotriva fascismului. In rolu
rile principale — Asen Gheorghiev, 
Dimitr Buinozov, Iordanka Kuzma- 
nova.

o Saltul — producție franceză, în 
regia lui Christian de Chalonge. O 
temă interesantă — avatarurile unui 
tînăr portughez care emigrează in 
Franța încărcat de iluzii și a cărui 
confruntare cu viața reprezintă o 
crudă trezire la realitate. Interpreți: 
Marco Pico, Antonio Passalia, Hen- 
rique de Sousa.

REPERTORIUL SAPTAMINII se 
menține la o temperatură constantă 
— in limitele unor valori medii — 
adică fără pelicule sub-mediocre, dar 
și cu prea puține filme de un relief 
deosebit. Nici premiera „de rezis
tență" a săptăminii trecute — Anna 
celor o mie de zile — nu desminte 
această impresie, în pofida numeroa
selor sale premii și a unei distribuții 
de zile mari. Actorii sînt buni, unii 
creează tipuri pline de vitalitate, dar 
filmul. în două serii, este prea lung 
in raport cu ceea ce spune și are o 
inconsistență numai parțial mascată 
de momentele lacrimogene sau de pi
canteria uneori prea apăsată în dia
log Este o „super-prodticție" care 
răniine simțitor in urma atîtor . filme 
prestigioase inspirate din agitata is
torie a evului mediu englez, dintre 
care unele ar putea fi, eventual, re
luate pe ecranele noastre.

Și pentru că am amintit de reluări, 
consemnăm — in repertoriul acestei 
săptămîni — reprogramarea unor 
filme care merită să fie văzute. în 
primul rînd. filmul românesc Mihai 
Viteazul. Apoi, Facerea lumii — o 
realizare a studiourilor noastre care 
evocă anii de după război prin in
termediul unei acute problematici 
umane și sociale. De asemenea, pu
nem în atenția publicului filmul so
vietic Soarele alb al pustiului — o 
poveste originală, alertă, plină de 
prospețime, cu momente de sucu
lent și autentic umor popular, con
sacrată perioadei de început a pu
terii sovietice. O altă reluare care 
reține atenția : Sunetul muzicii.

România-Țara Galilor
• VEȘTI DIN CELE DOUA TABERE

VA APĂRA
RĂDUCANU?

Ieri, la prînz, selecționabilii 
făcut ultimul antrenament

(Agerpres)

FILME DE SCURT
METRAJ PE ECRANELE

CAPITALEI
PRODUCȚII

ALE STUDIOURILOR 
AL. SAHIA" ȘI „AN1MAF1LM

in R. P. Chineză

„Danubius-Galați' 71

GALEZII VIN CU
TOATE VEDETELE

GALAȚI (corespondentul „Scînteii", 
Tudorel Oancea). La Casa de cultură 
a sindicatelor din Galați, ă avut loc 
deschiderea festivă a manifestărilor 
din cadrul „Lunii culturii, științei și 
educației" — Danubius-Galați ’71. 
Inițiat cu succes anul trecut, ca un 
omagiu adus semicentenarului parti
dului, Danubius-Galați ’71 se nu
mără deja printre tradițiile orașului 
de la Dunăre.

Luna „Danubius" patronează ac
țiuni de un deosebit interes, la care

o contribuție substanțială o vor aduce 
actori profesioniști, plasticieni și 
scriitori gălățeni, muzicieni, artiști 
amatori de la orașe și sate, purtători 
ai celor' mai frumoase mesaje folclo
rice ale județului Galați. Alături de 
aceștia, prezența unor oameni de 
știință, cultură și artă din județ și 
din țară, poeți, scriitori, critici și zia
riști, va oferi un cadru nou de inter
ferențe științifice și artistice, care 
proiectează cultura gălățeană pe fon
dul culturii naționale.

O NOUĂ SOCIETATE CULTURALĂ

IN JUDEȚUL GORJ

Ferentari : Vizita delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in R.P. Mongolă ; Drumul 
Sării : Vizita președintelui Consiliu
lui de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Finlanda ; 
Floreasea, Aurora : Vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
județul Mehedinți ; Rahova : Vizita 
de lucru a ' ~~
Ceaușescu în județul 
rin ; " '
toi: 
ța : . .
toarea ; Bucegi : Atenție, ‘ pietoni ; 
Giulești : Almanah internațional teh- 
nico-științific ; Volga : Și noi sintem 
pietoni ! ; Viitorul : Orizopt științi
fic nr. 8/71 ; Gloria : Profilaxia gri
pei ; Popular : Visele copilăriei ; 
Cosmos : Umbra voinicului ; Tomis : 
Profilaxia gripei ; Flacăra : Cultu
rismul ; Arta : Holografia ; Modern : 
Triunghiuri reflectorizante ; Flamu
ra : idem.

au 
------ -------- ---- ----------- „mare", 
înaintea jocului de miercuri cu Țară 
Galilor, întîlnind intr-un joc-școală 
formația . de rezerve-tineret a Petro
lului, pe distanța a două reprize de 
cite patruzeci și cinci de minute. 
Ca la orice joc-școală. rezultatul a 
trecut în planul al doilea, mai mult 
chiar, deseori, în fazele de finali
zare, cind Dobrin. Iordănescu sau 
Dembrovschi se aflau la un pas de 
a înscrie, fluierul arbitrului ...An
gelo Niculescu „întorcea" mingea, 
spre un punct din teren de unde 
fazele respective erau reluate, 
uneori pe același traseu, alteori pe 
altul, pentru a putea fi exersate 
combinațiile pe cupluri sau pe linii 
întregi de jucători.

— Am urmărit — ne spunea 
trenorul lotului — omogenizarea 
plină a liniei de atac pe care o 
niem acum pentru a doua oară 
tr-un meci internațional oficial, 
interesează în special combinațiile 
dintre Dobrin — Dembrovschi și 
Dobrin — Iordănescu, ultimul fiind 
din ce în ce mai mult jucătorul de 
pe aripa stingă pe care-1 dorim. Ne 
interesează, de asemenea, felul în 
care linia a doua, Radu Nunweiller— 
Dumitru, susține pe înaintași, atit 
în acțiunile din fața porții, cit și în 
lucrul de la mijlocul terenului.

Antrenamentul efectuat ieri poate 
fi considerat satisfăcător, tinerii de 
la Petrolul obligînd pe selecționabili 
să alerge continuu, să se întrebuin
țeze, cum se spune. Poate că la so
licitările impuse de partenerii de 
antrenament ar trebui adăugată și 
contribuția frigului, care 
fiecărui fotbalist să se miște 
repede.

în prima repriză, lotul a 
în următoarea componentă : 
mache — Sătmăreanu, 
Dinu, Deleanu — Dumitru, 
weiller — Lucescu, 
Dobrin, Iordănescu.

ploieștenilor.

u-

an- 
de- 
ali- 
în-
Ne

f

Scala :
Meșterii 

Omagiu ;

tovarășului Nicolae
Caraș-Seve- 

Capi- 
Grivi- 
Vînă-

Două cetăți ; 
lemnului ; 
înfrățirea :

evoluat 
Ada- 

Lupescu, 
Nun- 

Dembrovschi,
Răducanu a 

fost portarul ploieștenilor. După 
pauză, în echipă și-au făcut apari
ția, Ghiță, Vigul1 Mtfcanu,- Anca și 
Năstase.

în sfîrșit, înainte de a încheia să 
amintim faptul că și examenul me
dicului lotului, Dumitru Tomescu, 
a fost trecut cu bine de către toți 
selecționabilii. „Formația pentru 
meciul de miercuri, sublinia An
gelo Niculescu, este ca și făcută 
(cea din prima repriză a meciului 
de astăzi cu Petrolul-tineret), sin
gura problemă in suspensie fiind 
legată de titularizarea unuia dintre 
cei trei portari pe care-i avem : 
Răducanu, Âdamache sau Gliiță".

Reprezentati.va Țării Galilor și echi
pa Tottenham Hotspur se pregătesc 
pentru confruntările cu fotbaliștii ro
mâni. După cum se știe, prima va 
înfrunta miercuri la București echi
pa națională a României intr-un meci 
decisiv pentru calificarea in sfertu
rile de finală ale campionatului. eu
ropean, iar cea de-a doua așteaptă 
vizita echipei Rapid, în cadrul opti
milor de finală ale „Cupei U.E.F.A.". 
De aceea, am căutat să aflu amă
nunte despre preparativele ce se fac 
în taberele de aici in legătură cu 
aceste meciuri.

Mai întîi, un telefon la Cardiff, 
pentru a auzi vești despre selecțio
nata Țării Galilor. Ca să fiu sincer, 
mă gindeam că, întrucit rezultatul 
meciului de la București ne intere
sează numai pe noi, românii, condu
cerea echipei Țării Galilor va trimi
te în capitala României o garnitură 
oarecare, numai ca să îndeplinească 
o formalitate. Dar cele ce am auzit 
mi-au dezmințit presupunerile... In
terlocutorul de la celălalt capăt al fi
rului, unui din conducătorii lotului, 
m-a asigurat că „nici o vedetă a 
fotbalului galez nu va lipsi de la 
București". „La întîlnirea de anul 
trecut de la Cardiff, cînd a fost meci 
nul —' a adăugat el — ne-au lipsit 
doi jucători, cei mai buni, care erau 
accidentați. Acum, aliniem prima 
garnitură, tot ce avem mai bun".

— Probabil — am încercat o glumă 
— le place băieților Bucureștiul.

— Da — m-a asigurat interlocuto
rul ; le place să joace bine la Bucu
rești 1

Și ce era să fac, le-am urat „drum 
bun" ! (echipa galeză este așteptată 
să sosească la București in cursul zi
lei de astăzi — n.n.) pentru că „suc
ces" doresc echipei României !

Prin urmare, „unsprezecele" român 
va avea nevoie de aceiași concentra
re, de aceiași hotărire și voință de 
a învinge ca și in meciul cu Ceho
slovacia...

în ceea ce privește echipa londo
neză Tottenham Hotspur, care este 
mai puțin cunoscută la noi, consider 
că este nevoie de o scurtă prezen
tare. Angajată în campionatul pri
mei Ligi, unde ocupă locul 7 în cla
sament, ca și în lupta pentru finala 
Cupei ligilor din Anglia, Tottenham 
Hotspur are timp... să joace și in 
„Cupa U.E.F.A.". Ea se pregătește 
intens. pentru meciul cu Rapid. în 
legătură cu aceasta aș vrea să amin
tesc faptul că pe teren propriu e- 
chipa „Spurs", cum îi spun pre
scurtat englezii, este pur și simplu 
imbatabilă. Din cele nouă meciuri ju
cate acasă în actualul campionat. 
Tottenham Hotspur a cîștigat opt, iar 
unul a fost nul. Edificator este și go
laverajul : 24—4. Sîmbătă, în meci de 
campionat, jucînd din nou acasă a 
cîștigat (se putea altfel ?) cu 3—2 în 
fața echipei West Bromwich Albion. 
Două din golurile învingătorilor le-a 
marcat Alan Gilzean.

Lotul național 
hochei pe gheață 
României se află 
patru zile -la Pekin, 
!n vederea unui tur
neu de trei jocuri și, 
apoi de două jocuri în 
orașul Cianciun, renu
mita bază a sporturi
lor de iarnă din R.P. 
Chineză. Este pentru 
prima dată cînd. se in- 
tîlnese echipele de 
hochei ale celor 
două țări. Chiar din 
momentul sosirii,
jucătorii români au 
fost înconjurați cu sen
timente de caldă prie
tenie.

Cu toată diferența 
de șase ore, lotul ro
mân s-a acomodat re
pede și, pină în pre
zent, au fost efectuate 
trei antrenamente. La 
cel din seara zilei de 
19 noiembrie, care a 
fost urmărit de peste 
zece mii de spectatori 
și s-a transformat de 
fapt într-un adevărat 
meci, au asistat și an
trenorii și membrii 
reprezentativei chine
ze. în după amiaza a- 
celeiași zile, antreno
rii români M. Flama- 
ropol și Z. Czaka, la 
propunerea celor chi
nezi. au urmărit evo
luția echipei țării gaz
dă și apreciază că are 
un nivel 
bun. Cu 
lej s-a 
schimb de 
vină sistemul de joc 
în atac și apărare, iar 
la sfirșitul antrena
mentului antrenorii

destul 
acest 
făcut 
păreri

V. P. Londra, 21
N. PLOPEANU

de 
al 
de

de 
pri- 

un 
pri-

români au prezentat o 
lecție teoretică de 
tactica modernă a ho
cheiului, urmată de 
demonstrații practice 
pe gheață.

In programul alcă
tuit de gazde a lost 
inclusă vizitarea ora
șului precum și un po
pas in mijlocul mem
brilor comunei popu
lare „Prietenia chino- 
romănă", unde ho-

CORESPONDENȚĂ 
DIN PEKIN

uen, adjunct al minis
trului afacerilor exter
ne, și alte persoane o- 
ficiale. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasa
dorul României in 
R. P. Chineză, și mem
bri ai ambasadei, pre
cum și șefi ai misiuni
lor diplomatice acredi
tați in capitala R. P. 
Chineze, 
bri 
plomatic

întrecerea a 
de

TG. JIU — (corespondentul „Scîn- 
teii", M. Dumitrescu) : Peste 500 de 
țărani cooperatori, mecanizatori, in
telectuali ai comunei Turburea, ju
dețul Gorj, au participat ieri la pri
ma adunare generală de constituire a 
societății de cultură „Unirea" — a 
5-a din județ. Menită să continuie 
vechi tradiții cultural-artistice în
scrise în urmă cu' ani in statutul fi
lialei din Turburea a „Ligii, cultu
rale" condusă de Nicolae Iorga, so
cietatea „Unirea" de azi își propune 
— in lumina noilor exigențe pe care 
Ie ridică munca de educare mar- 
xist-leninistă — să antreneze pe toți 
cetățenii comunei, tineri și virstnici, 
femei și bărbați, la o susținută și per-

manentă activitate de educare a ce
tățenilor.

Adunarea a' adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele: „Ne angajăm in fața conducerii 
de partid, a dv personal, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
muncim fără preget, să ne dedicăm 
întreaga capacitate formării și dez
voltării conștiinței socialiste a tuturor 
locuitorilor comunei, în vederea par
ticipării lor mai active la luptă gene
rală a întregului popor consacrată în
deplinirii programului partidului, de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie".

PRODUCȚII
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚARI
Central : Gloria mundi (R.P. Un

gară) ; Unirea : Chopin in Polonia 
(R.P. Polonă) ; Lira : Ideea (R.P. 
Polonă) ; Pacea : Stelele Africii 
(U.R.S.S.) ; Crîngași : Vara printre 
ghețuri (U.R.S.S.) ; Melodia : Salva
torul (R.P. Ungară) ; Vitan : Găina 
prost desenată de mine (R.S. Ceho
slovacă) ; Timpuri Noi : (program 
de scurt metraje românești în pre
mieră după amiază) : Păduri și ni
sipuri, „Al. Sahia" ; Gizele Deltei, 
„Al. Sahia" ; Gaița și păunul, „A- 
nimafilm" ; Planeta surprizelor, „A- 
nimafilm” ; Comoara din vechea 
piramidă, „Animafilm".

(Urmare din pag, I) pe 
cu

de- 
Nico-

atit de mult — ne-a 
clarat cooperatorul 
lae Anghel. Am dus lipsă 
de furaje. iar cînd 
avut n-am avut cu 
aduna și transporta 
rece conducătorii de 
laje care au în 
cositoarele hipo și căruțele 
făceau numai ceea ce vro
iau ei. Lipsa disciplinei a 
adus și ea mari prejudicii 
unității noastre —- și de a- 
cest lucru este vinovat în 
primul rînd președintele.

Cositoarele erau folosite, 
din dispoziția sa, în lotu
rile personale ale coopera
torilor — în primul rînd, 
bineînțeles, ale prietenilor 
săi. Avea propria lui con
cepție despre echitate Co
man Gătăjel !

Dar lista abuzurilor și a 
ilegalităților nu se oprește 
aici. Cu de la sine putere, 
el a permis unor ciobani 
particulari să pășuneze oile 
pe o importantă suprafață 
de trifoi și lucerna, în 
loc ca acestea să fie co
site sau pășunate de ani
malele cooperativei — care 
în acel moment pășunau 
intr-o zonă săracă în ve
getație. Tot el a fost acela 
care a vîndut unor parti
culari o însemnată canti
tate de cărămizi.

în primăvară, prin dife
rite șiretlicuri și momeli, 
fostul președinte reușește 
să smulgă ci tor va coope
ratori bătrîni loturile 
personale. 
Kovâos 
schimbul 
suma de 
porumb : 
Rozalia Preidt ii 
jumătate din 
felul acesta 
folosească ca

le-am 
ce le 
deoa- 

ate- 
ptimire

un 
cu 

fost 
an-
de

ÎN DIVIZIA B
Seria I. Metalul Plopeni — Pro

gresul' Brăila 2—1, Progresul Bucu
rești — S. N. Oltenița 5—0, ~ "
Pașcani — Portul Constanța 
Ceahlăul Piatra Neamț — Dunărea 
Giurgiu 2—0, Sportul studențesc , — 
F. C. Galați 2—1, Știința Bacău — 
Metalul Țîrgoviște 0—0, Politehnica 
Galați — Metalul București 
Poiana Cîmpina — Chimia Rm. 
cea 2—1

După 14 etape, același lider 
Sportul studențesc (22 puncte), 
locul al doilea, acum, Progresul Bucu
rești (17 puncte).

C.F.R.
1-0,

1—0, 
Vil

Pe

Seria a II-a. Politehnica Timișoara
— C.S.M. Sibiu 0—9, Minerul Anina
— C.F.R. Arad 4—0, Vulturii Textila 
Lugoj — Olimpia Oradea 1—0, Mine
rul Baia Mare — Electroputere Cra
iova 3—0, Metalurgistul Cugir — Cor- 
vinul Hunedoara 1— 0, C.S.M. Reșița
— C.F.R. Timișoara 1—0, Olimpia 
Satu-Mare — Gloria Bistrița 2—0, 
Chimia Făgăraș — Gaz metan Me
diaș 1—0.

După 14 etape continuă să conducă 
C.S.M. Reșița (22 puncte). Pe locul 
secund — Minerul Baia Mare (17 
puncte).

lor
Lui Nicolae 

îi promite in 
celor 25 de ari 
600 lei și 100 kg 

cooperatoarei 
' îi promite 

recoltă. In 
reușește să 
„lot perso-

nai" 1,4 hectare teren 
care il însămințează 
cartofi ! într-o dimineață, 
a fost surprins că tran
sporta la locuința sa 
autocamion încărcat 
fin ; într-o altă zi a 
suțprins lucrind cu 4 
gajați pe loturile lui
cartofi — deși aceștia erau 
plătiți de cooperativă.

Folosirea mijloacelor 
cooperativei pentru rezol
varea unor interese per
sonale era un lucru obiș
nuit pentru el. Intr-una 
din zile se deplasează în 
Poiana Brașovului cu două 
autocamioane pe care le 
încarcă cu bușteni pentru 
el și pentru alți 3 prote
jați dintre care unul nu era 
cooperator ; cu cei 300 lei 
primiți de la ultimul a- 
chită costul transportului 
pentru el și pentru cei
lalți doi.

...Dar nu ne-am propus 
aici să epuizăm inventa
rul faptelor degradante ale 
lui Coman Gătăjel, omul 
căruia cooperatorii din 
Prejmer i-au încredințat 
mandatul de a-i conduce.

— Cind l-am ales — 
ne-au spus mai mulți coo
peratori — l-am aless să 
muncească, să silim în 
rînd cu toții și să fa
cem să fie bine. Dar el a 
crezut că e drept așa : să 
muncim toți și ei să stea 
și cind trebuie să împăr- 
țim să împartă el și prie
tenii lui ; și să fure. Asta 
n-a fost dreptate — și l-am 
schimbat. A dat cinstea pe 
rușine !

Așa este ! 
diii Prejmer 
în cuvintele 
șit mînia și 
care țăranul 
tîmpină pe 
închipuie că

Cooperatorii 
au dreptate, 

lor am deslu- 
disprețul 
nostru îi 
cei care 
legile — cele

cu 
în-
iși

scrise și cele nescrise. — 
sint făcute doar pentru 
alții, pe cei care își închi
puie că ei, prin funcția 
lor, se situează deasupra 
legilor, a rigorilor acestora 
în fața cărora cu toții sin- 
tem egali.

Dar nu sint oare prea 
tirzii aceste cuvinte ? Coo
peratorii n-au privit cu pa
sivitate faptul că în unita
tea lor lucrurile nu mer
geau așa cum trebuie, că

socialiste. 
cu oa- 

munci 
Brigadierul

te. a echității 
Stăm de vorbă 
meni cu diferite 
de răspundere.
Nicolae Răchițeanu, secreta
rul organizației de bază nr. 
2, ne-a declarat cu senină
tate că „nu știe și n-a au
zit nimic". S-a mărginit 
doar la o declarație aluzivă: 
„Consilierii nu-și văd decît 
interesele lor“. Ce-1 împie
dică pe acest om, secretar 
al unei organizații de par-

lui președinte puteau fi pre- 
întîmpinate dacă ar fi exis
tat un spirit 
conducerea 
dacă unii i 
brii acestei 
săvîrșeau și 
Se știe că 
conduce și ia 
două adunări 
ajutorul consiliului de con
ducere. Or, aici la Prejmer, 
consiliul a fost ca și inexis
tent. Pe de altă parte, intre

l sănătos în 
cooperativei, 

dintre mem- 
conduceri nu 

ei abateri, 
președintele 

măsuri între 
generale cu

proape clar" pentru că cei 
mai mulți nu se simțeau 
„cu musca pe căciulă". Dar 
de ce cooperatorii nu au 
depășit stad'ul exprimării 
nemulțumirilor „pe șop
tite" ? Au existat, intr-ade
văr, unele greutăți ; chiar 
cînd au sesizat consiliul, 
nu au fast luați în seamă. 
Ei trebuiau să vorbească in 
adunarea generală a coope
rativei, să insiste ca nedu-

Democrația cooperatistă
președintele șî alți cîțiva 
din anturajul lui subminau, 
prin acțiunile lor, consoli
darea cooperativei din Prej
mer. Ei au încercat cu di
ferite ocazii să . arate fie 
direct președintelui, fie u- 
nor membri ai consiliului 
sau ai unor birouri ale or
ganizațiilor de partid nea
junsurile. Ne-am pus, fi
resc, întrebarea de ce 
n-au fost gîndite și rostite 
răspicat acolo și atunci cînd 
ele ar fi putut să împiedice 
activitatea necinstită a pre
ședintelui și să stăvilească 
consecințele ei nefaste ?

Ajunși la acest punct, fi
resc, trebuie să ne între
băm ce au făcut consiliul 
cooperativei, comitetul de 
partid, adică cei care răs
pund, prin însăși natura 
muncii lor pentru respecta
rea democrației cooperatis-

tid. să spună lucrurilor pe 
nume ?

Brigadierul Ion Mustață, 
membru al comitetului de 
partid pe cooperativă, ne-a 
spus-o „de la obraz" : „Ce 
vreți, să-mi dau foc la va
liză" ? Brigadierul Nicolae 
Anghel, ajutor al Șefului de 
fermă de la zootehnie, o 
spune și el „fără ocol" : 
„Așa este omul, cînd este 
șeful de față nu are cu
rajul să-l critice". Victoria 
Bălășcuță, președinta comi
tetului de femei și deputa
tă, are un alt „argument" : 
„Sintem vecini și neamuri. 
Sint prea multe neamuri 
în cooperativă și nu este 
bine să te pui rău cu ele".

Vom vedea mai tîrziu ce 
rădăcini are această optică. 
Pină una alta, să mai aflăm 
și alte... amănunte.

Multe din abaterile fostu

președinte șî unii membri 
ai consiliului a existat o în
țelegere tacită de a nu-și 
produce unii altora „greu
tăți". „Nu vă legați de mi
ne și nici eu nu mă leg de 
voi". Așa se explică poziția 
de complicitate a unora din
tre membrii consiliului. Au 
închis ochii în fața abate
rilor și greșelilor fostului 
președinte, pentru ca ei 
înșiși să-și poată vedea ne
stingheriți de problemele 
personale. Faptele arată de 
altfel că unii membri ai 
consiliului nu se dădeau 
nici ei în lături de la mici 
ilegalități. Alți membri ai 
consiliului, oameni cinstiți 
și harnici, stăteau în ex
pectativă.

De ce au tăcut unii din
tre cei care aveau o mun
că de răspundere este 
proape clar ; spunem,

a- 
„a-

meririle să le fie punct cu 
punct lămurite de preșe
dinte. Pentru că de tradu
cerea în viață a principiilor 
democrației cooperatiste 
răspunde fiecare cooperator.

Ne aflăm, așadar, în fața 
unui adevărat „lanț al slă
biciunilor". Slăbiciuni ? 
Numai dintr-o... slăbiciune 
le-am putea numi așa. Oa
meni care închid ochii ca 
să nu atragă asupra lor 
răzbunarea președintelui a- 
buziv, oameni care tac pen
tru că ei înșiși se simt „cu 
musca pe căciulă", alții care 
stau în expectativă pentru 
că așa fac și alții, unii care 
nu intervin pentru că e 
vorba de „rude", oameni 
care mai spun cite ceva 
dar se mulțumesc cu spu
sele, procese verbale care se 
înmormântează prin sertare 
și un comitet de partid

cheiștilor români Ii s-a 
făcut o primire deose
bit de călduroasă.

Prima intîlntre a 
avut loc aseară (ora 
19,30 — ora locală) in 
sala sporturilor, o con
strucție modernă, cu 
cele mai diferite insta
lații pentru aproape 
toate întilnirile sporti
ve, apărută pe harta 
capitalei in ultimii ani.

In tribuna 
au luat loc 
Li Da-shen, 
supleant al 
Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Direcției 
generale politice a Ar
matei populare chine
ze de eliberare, Pen 
Shao-hui, adjunct al 
șefului Marelui Stat 
maior al Armatei, Uan 
Men, președintele Co
mitetului pentru cul
tură fizică și sport din 
R. P. Chineză, Li Iao-

o/iciaiă 
tovarășii 
membru 
Biroului

alți mem- 
ai corpului di- 

și ziariști, 
fost 

urmărită de peste 
ÎS 000 de spectatori (bi
letele fuseseră epuiza
te cu cîteva zile înain
te) și transmisă in în
tregime la televiziune. 
Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 7—2 . (1—1 , 
i—0, 2—1) in favoarea 
selecționatei României. 
Scorul a fost deschis 
de gazde, care au în
scris prin Sin Gha- 
tiun. După 2 minute, 
Calamar a egalat. In 
repriza a doua, echipa 
română a marcat 4 
puncte prin Basa, 
Gheorghiu (2) și Her
ghelegiu. Ultima re
priză a fost deosebit 
de atractivă, cele două 
echipe marcind prin 
Ioniță, Fodorea și rer- ' 
pectiv Cian Kin-tin. j

La sfirșitul partidei, 1 
in ovațiile puternice 
ale publicului, echipele 
au fost felicitate de 
persoanele oficiale chi
neze și române, care . 
s-au fotografiat in mij
locul jucătorilor.

I. GĂLĂȚEANU

CICLOCROSUL ARE
Intr-un decor de iarnă, pe un timp 

friguros, ieri dimineață s-au disputat 
finalele campionatului național de 
ciclocros. Traseul ales de organiza
tori — traseu specific unor astfel de 
competiții — a pus la grea încercare 
pe concurenți, oferind publicului 
spectator cîteva „zone" preferate, 
unde alergătorii trebuiau să facă do
vada fie a unor calități de grimperi, 
fie a dibăciei de a coborî, in plină 
viteză, cu bicicleta pe umăr, zeci de 
trepte de beton. Cursa principală a 
zilei — cursa seniorilor — a avut pe 
prima ei parte o desfășurare intere
santă, celor doi principali favoriți 
(G. Negoeșcu și D. Stanca) alăturîn- 
du-li-se campionul de anul , trecut V. 
Selejan (care în Cele din urmă a 
abandonat...), binecunoscutul rutier . 
Vasile Teodor, campionul probei de 
demifond cu antrenament mecanic, 
C. Popescu și alții. In cele din urmă 
însă titlul a rămas să și-l dispute 
doar Negoeșcu, instalat în frunte

NOI CAMPIONI
imediat după start, și Stanca, evi
dent cei mai bine pregătiți pentru 
ciclocros. în turul VI, Negoeșcu are 
o pană și schimbă repede roata. Intre 
timp fusese depășit de Stanca. Mo
mentul acesta avea să fie hotărîtor 
pentru întreaga cursă. Stanca nu mai 
poate fi ajuns și cîștigă titlul.

La clasa juniori mari, duelul pen
tru victorie s-a dat, de asemenea, în
tre doi reprezentanți ai cluburilor 
Steaua (M. Ferfelea) și Voința (T. 
Drăgan). Ferfelea a condus în per
manență, uneori cu un avans apre
ciabil, și a cîștigat. Către final însă 
distanța față de urmăritorul său se 
micșorase vizibil. Revenirea lui Dră
gan a fost impresionantă și — cum 
constata „și antrenorul Ion Vasile de 
la Steaua — dacă mai urma incă un 
tur, Ferfelea putea fi ajuns și chiar 
depășit. Clujeanul E. Imbuzan, cam
pionul de anul trecut, a rămas mult 
in urmă. La juniori mici, campion p« 
1971 este G. Marton (C.S.M. Cluj).

IERI, PE STADIONUL GIULEȘTI
■ nu..................      ,1 i i L , iiict.ui

Un test util pentru rugbiștii noștri
Fruntașii rugbiului nostru — aflăți 

în pregătire pentru tradiționalul meci 
cu redutabila echipă reprezentativă a 
Franței (11 decembrie, la Beziers) — 
au susținut ieri, pe stadionul Giulești 
din Capitală, un foarte util test : 
partida cu o selecționată a Varșoviei, 
principalul centru rugbistic al Polo
niei. In condițiile unui teren dificil 
(la început acoperit cu zăpadă, apoi 
aproape desfundat), selecționabilii 
noștri au luptat din răsputeri pentru 
a realiza ceea ce și-au propus : vic
toria, mai ales printr-un joc cu pase 
la mină, solicitînd in acest fel efor
tul și cunoștințele întregii echipe. 
Cum riposta oaspeților n-a fost cî- 
tuși de puțin „dulce" — ei incercînd 
nu numai să oprească cu placaje 
prompte atacurile „tricolorilor", ci să 
și organizeze acțiuni ofensive pro
prii — antrenorii Teofilovici și Cos- 
mănescu s-au văzut nevoiți să facă 
unele schimbări în formație, precum 
și în tactica de joc. Desigur, succesul

a- 
a- 
de 
în 
ce

care... Exact : unde se afla 
și cu ce se ocupa acest co
mitet, forul politic în răs
punderea căruia cădea cu
noașterea acestor situații și 
mobilizarea comuniștilor ’ 
împotriva lor ? Tovarășul 
Gheorghe Iordănescu, se
cretarul comitetului comu
nal de partid, susține că lui 
Gătăjel „i s-au arătat unele 
neajunsuri dar nu intr-un 
cadru organizat". „I s-a 
tras atenția". Cunoaștem 
ceastă formulă. Știm cit 
bine se poate ascunde 
spatele ei toleranța. De
nu într-un cadru organizat? 
Președintele fură, calcă în 
picioare încrederea ce i s-a 
acordat atacind el însuși 
aceste interese iar cei 
păgubiți, mulțimea coo
peratorilor, și în primul 
rînd comuniștii care pu
teau să impună răspicat 
punctul de vedere al cinstei, 
al adevărului, nu sint che
mați să afle și să împie
dice, prin opinia lor, mani
festările condamnabile. Fap
tele au demonstrat : în ab
sența „cadrului organizat" 
(ceea ce în cazul de față 
s-ar fi tradus prin înfăți
șarea manifestărilor pre
ședintelui necinstit și a cli
matului din consiliul de 
conducere in fața plenului 
comuniștilor), au înflorit 
atmosfera de îngăduință, 
resemnarea, cocoloșirea și, 
la unii, pofta de a proceda 
și ei cum a procedat Gătă
jel. Care altă forță dacă nu 
plenul comuniștilor ar fi 
fost în măsură să întroneze 
spiritul de intransigență 
față de mentalități și con
cepții reprobabile, împotri
va spiritului de căpătuială, 
împotriva celor care aten
tează la avutul obștesc ? 
Cine dacă nu acest for su
prem al opiniei comuniști-

lor ar fi fost în măsură 
să spulbere nepotismul, ne
păsarea, toleranța, expecta
tiva ? Nu atenționări dis
crete împotriva mentalități
lor pernicioase, ci opinie co
lectivă, măsuri hotărite ! 
Comitetul de partid al co
munei, secretarul său, s-au 
încărcat de o grea răspun
dere nccreind timp de 
an cadrul organizat 
care opiniile membrilor 
parlid să fie ascultate, 
care președintele abuziv 
fie tras la răspundere 
hotărire. De 
nici acum, la o lună 
după ce adunarea ge
nerală a cooperatorilor l-a 
revocat pe președintele ne
cinstit și cînd toate faptele 
lui au ieșit la iveală, comi
tetul de partid nu s-a ho- 
tărît să supună dezbaterii 
adunării generale a comu
niștilor manifestările celui 
care și-a întinat carnetul 
de membru al partidului.

Cum se explică o aseme
nea situație ? „Așteptăm 
rezultatul cercetărilor mili- 

• ției“ — ne-a răspuns Gh. 
Iordănescu. De parcă la 
miliție ar fi furat Gătăjel, 
de parcă averea miliției ar 
fi făcut-o el praf ! Fostul 
președinte și-a pătat cinstea 
printre cooperatori ; lucru
rile sint știute ; de ce nu-1 
judecă membrii de partid ?

în ce privește daunele 
pe care președintele din 
Prejmer le-a adus avutului 
colectiv și, prin asta, inte
reselor particulare ale coo
peratorilor, urmează ca or
ganele de cercetare penală 
să-și facă pe deplin dato
ria; pentru că numai pe
deapsa morală nu este de 
ajuns. Pentru faptele sale, 
Coman Gătăjel trebuie să 
răspundă și în fața legii.

rugbiștilor noștri nu a fost pus 1» 
îndoială ; superioritatea lor în jocul 
de ansamblu, ca și pe compartimen
te fiind evidentă. Un singur moment 
de cumpănă a existat ; după ce am 
deschis scorul printr-o frumoasă în
cercare a lui Durbac (min. 6), polo
nezii au înscris din lovitură de pe
deapsă (min. 19. prin Klockowski). 
Așadar, la jumătatea primei reprize, 
conduceam cu numai 4—3. Pină la 
pauză însă, apoi cam pe tot parcursul 
reprizei secunde, echipa noastră a 
avut din ce în ce mai clar inițiativa. 
Bucos (o încercare și o lovitură de 
pedeapsă) și Durbac (o transformare 
și o lovitură de pedeapsă) stabilesc 
scorul final la 16—3 pentru formația 
română.

Tehnicienii noștri și, firește, jucă
torii înșiși au reținut, credem, fap
tul că în destule situații echipa nu 
a funcționat la nivelul dorit, chiar 
și in condițiile unui ritm de joc re
lativ lent, rugbiștii polonezi neavind 
prea mari posibilități de; a accelera 
jocul. Pentru unele posturi, titulari
zarea rămîne încă o problemă des
chisă; poate că — în funcție, se înțe
lege, de forma ce o au -— se va apela 
la „serviciile" unora dintre jucătorii 
români care activează în campionatul 
francez : Irimescu, Ciobănel, Tu- *■ 
țuianu.

I. D,

un 
in 
de 
în 
să 
cu 

altminteri, 
la o

adunarea

Echipa de rugbi a Franței — în 
cadrul programului de pregătire pen
tru meciul cu România de la 11 de
cembrie — a jucat ieri la Toulouse 
cu reprezentativa Australiei. La pau
ză francezii conduceau cu 11—6. In 
final însă, australienii au cîștigat cu 
13—U.

A
In cîteva rînduri

HANDBAL. — în prima zi a tur
neului internațional masculin de 
handbal de la Tunis, echipa secundă 
a României a învins cu scorul de 
17—9 (8—6) echipa Tunisiei. Iugosla
via (B) a dispus cu 25—15 (13—9) de 
echipa secundă a Spaniei.

FOTBAL. — Ieri la Lisabona, în 
preliminariile campionatului euro
pean de fotbal, Portugalia — Belgia
1— 1 (0—0). Echipa Belgiei s-a califi
cat pentru sferturile de finală.

TENIS. Turneul final al „Cupei 
Dewar" la tenis, desfășurat timp de 
mai multe zile la Londra, a revenit 
jucătorului englez Battrick, care în fi
nală l-a învins cu 0—6, 6—1, 6—3 pe 
Bob Hewitt (Republica Sud-Africană). 
Proba feminină a fost cîșt'gată de 
Virginia Wade (Anglia) învingătoare 
cu 6—1. 6—3 în fața Iui Judith Held- 
man (Anglia).

POLO PE APA. In ziua a doua * 
semifinalelor „Cupei campionilor eu
ropeni" la polo pe apă, întreceri care 
au loc in orașele Genova și Hvar 
(Iugoslavia), au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate tehnice : Mladost 
Zagreb—Politehnica Londra 14—3; 
Robben (Olanda)—Olimpiakos Atena
2— 1 ; Marina Roșie Moscova—Steaua 
Roșie (Kosice) 6—1 ; Pro Recco Ge
nova—Clubul de natație din Barce
lona 5—5.
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Vizita ministrului afacerilor SOSIREA In capitală a unei delegații

externe al R. P. Ungare,
Peter Jânos

DE ACTIVIȘTI Al P.M.S.U
viața internaționala

La Ministerul Afacerilor Externe 
au început duminică dimineața con
vorbirile oficiale între Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, și Pâ- 
ter Jânos, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Ungare.

Din partea română, la convorbiri 
participă Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, loan 
Cotoț, ambasadorul României la Bu
dapesta, Ion Covaci, Gheorghe Bă- 
descu și Dumitru Trancă, directori, 
și alți funcționari superiori din 
M.A.E.

Din partea ungară iau parte Fe
renc Martin, ambasadorul R. P. Un
gare la București, Barity Miklos, șef

Dejun oferit
Corneliu

Duminică, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a oferit un 
dejun în onoarea ministrului aface
rilor externe al R. P. Ungare, Peter 
Jânos.

Au participat Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei ali- 

.«intentare, silviculturii și apelor, Ni- 
* -olae Bozdog, Ion Crăciun și Octa- 

ian Groza, miniștri, George Maco- 
escu, prim-adjunct al ministrului 

afacerilor externe, loan Cotoț, am
basadorul României la Budapesta, 
conducători ai unor instituții cen
trale și alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat parte Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
persoanele oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul de externe ungar în vizita 
oficială de prietenie în țara noastră, 
membri ai Ambasadei R. P. Ungare 
la București.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, Corneliu Mănescu și Peter 
Jânos au rostit toasturi.

După ce a exprimat satisfacția pen
tru vizita oficială de prietenie, pe 
care oaspetele o face în țara noas
tră, ministrul Corneliu Mănescu a 
relevat că aceasta oferă prilejul unui 
amplu schimb de vederi asupra re
lațiilor de prietenie și colaborare, 
care se dezvoltă necontenit între 
România și Ungaria, asupra posibili
tăților și perspectivelor de adîncire 
a acestor relații frățești.

întîlnirea care a avut loc Intre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Jânos Kădâr, la Budapesta în mal 
1967, a relevat vorbitorul, a trasat 
jaloanele unor activități ce s-au do
vedit de un real folos, atît pentru 
dezvoltarea imediată a relațiilor 

' multilaterale dintre cele două țări, 
cit și pentru perspectivele lor. Vor
bitorul a relevat, de asemenea,< rolul 
pozitiv și utilitatea pe care le-au a- 
vuî contactele și schimburile de ve
deri între alți conducători de partid 
și de stat din cele două țări, acestea 
contribuind la o mai bună cunoaș
tere, la asigurarea unei evoluții me
reu ascendente a relațiilor dintre ță
rile noastre vecine și prietene. Refe- 
rindu-se la prietenia tradițională din
tre cele două popoare, vorbitorul a 
arătat că, în decursul istoriei, pentru 
aceasta au militat cei mai luminați 
și clarvăzători reprezentanți ai celor 
două națiuni.

Identitatea de orînduire socială, 
faptul că împărtășim aceeași ideo
logie, creează condițiile ca apropie
rea și dezvoltarea relațiilor pe multi
ple planuri să cunoască, în prezent, 
noi valențe, în interesul ambelor țări

de grup în M.A.E., Mătusek Tivadar, 
director în M.A.E., Vekâs Domokos, 
consilier al Ambasadei R.P.U. la 
București, și Gerlân Lâszlâ, prim- 
secretai în M.A.E. al R. P. Ungare.

In cadrul convorbirilor s-a efec
tuat un schimb de păreri cu privire 
la stadiul actual al relațiilor bilate
rale, precum și în legătură cu per
spectivele dezvoltării în continuare, 
pe multiple planuri, a prieteniei și 
colaborării dintre România și Un
garia.

Convorbirile, care vor continua și 
In cursul zilei de luni, s-au desfă
șurat într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

(Agerpres)

ds tovarășul 
Mănescu
și popoare, al unității țărilor socia
liste, al cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

în încheiere, ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a toastat 
în sănătatea primului secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, tovarășul 
Jânos Kădâr, a președintelui Consi
liului Prezidențial al R.P. Ungare, to
varășul Pal Losonczi, a președintelui 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc, tovarășul Jeno Fock, 
în sănătatea ministrului afacerilor 
externe, Peter Jânos, pentru întări
rea prieteniei și colaborării multi
laterale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară.

Răspunzînd, ministrul Pâter Jă- 
nos a adresat un călduros salut 
din partea conducerii de partid și 
de stat a R.P. Ungare, conducerii de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România și a mulțumit pentru 
invitația de a vizita România, pen
tru calda și prieteneasca primire ce 
i-a fost făcută. Vorbitorul a subli
niat în continuare că vizita sa în 
țara noastră permite un amplu 
schimb de vederi privind posibili
tățile de dezvoltare a relațiilor și 
legăturilor multilaterale dintre Ro
mânia și Ungaria. Oaspetele a rele
vat însemnătatea întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jânos 
Kădâr, care au dat un puternic im
puls legăturilor româno-ungare, pe 
multiple planuri, acestea cunoscînd 
un puternic avînt în interesul ambe
lor țări și popoare. Intîlnirile care 
au avut loc ulterior, la diferite ni
veluri, au contribuit la descoperirea 
unor noi potențe, care atestă înde
lungatele legături și relații dintre 
popoarele noastre vecine și prietene. 
Prietenia dintre poporul român și 
poporul ungar s-a dovedit dintot- 
deauna a fi o necesitate .Istorică.

Referindu-se la unele., aspecte, 
concrete ale posibilităților de dez
voltare a relațiilor româno-ungare, 
ca și la perspectivele colaborării 
dintre cele două țări, vorbitorul a 
evidențiat faptul că ele slujesc in
teresului celor două popoare, cau
zei socialismului și păcii în lume.

Ministrul afacerilor externe Pe
ter Jânos a toastat, în încheiere, în 
sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
tovarășilor Iosif Banc și Corneliu 
Mănescu, pentru continua întărire a 
prieteniei româno-ungare.

Duminică după-amiază a sosit în 
Capitală delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, condusă de Karakas Lâszld, 
membru al C.C. al P.M.S.U., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Hajdu- 
Bihar al P.M.S.U., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită de 
schimb de experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspeții au fost întîmpinați de Ion 
Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Petre 
Constantin, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
membri ai ambasadei.

Puternice acțiuni

greviste

ITALIA

Dineu oferit de tovarășul Peter Jânos
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Populare Ungare, Peter 
Jânos, a oferit, duminică seara, un 
dineu în cinstea ministrului aface
rilor externe al României, Corneliu 
Mănescu.

Au participat Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor, Ni
colae Bozdog, Ion Crăciun și Octa
vian Groza, miniștri, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, loan Cotoț, am
basadorul României la Budapesta, 
și alte persoane oficiale române.

Au luat parte, de asemenea, Fe
renc Martin, ambasadorul R.P. Un
gare la București, persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe ministrul 

i de externe ungar în vizita oficială 
de prietenie în țara noastră, membri

ai Ambasadei R.P. Ungare la Bucu
rești.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească, miniștrii Peter Jânos ' și 
Corneliu Mănescu au rostit toasturi 
pentru sănătatea conducătorilor de 
partid și de stat din cele două țări, 
pentru prietenia și colaborarea ro- 
mâno-ungară, pentru prosperitatea 
și progresul celor două popoare.

★
In cursul după-amiezii de duminică, 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare, Pâter Jânos, 
însoțit de loan Cotoț, ambasadorul 
României la Budapesta, și Ferenc 
Martin, ambasadorul R. P. Ungare la 
București, au vizitat cartiere de lo
cuințe din municipiul București.

(Agerpres)

La uzina de fabricație, reparații și montaj 

utilaj pentru agricultură din Botoșani 

Succese remarcabile 
în producție

îndeplinirea ritmică și depăși
rea sarcinilor de producție con
stituie componenta principală a 
activității pe care o desfășoară 
zi de zi fiecare muncitor, tehni
cian și inginer de la Uzina de 
fabricație, reparații și montaj 
utilaj pentru agricultură din Bo
toșani. Această preocupare con
stantă se materializează în fap
tul că uzina botoșeneană este 
cea dinții din județ care a rapor
tat îndeplinirea integrală a pla
nului de producție pentru primul 
an din actualul cincinal. .Succe
sul înregistrat de acest harnic 
colectiv merită cu atit mai mult 
evidențiat, cu cit el a realizat 
pină acum o producție cu 24 mi
lioane lei mai mult decît în în
tregul an 1970. S-au executat de 
la începutul acestui an și pină 
acum 94 de noi sortimente de 
piese de schimb și 6 noi tipuri de 
utilaje destinate agriculturii, de- 
pășiridu-se cu mult prevederile 
anuale la acest indicator. Printre 
utilajele mult solicitate de agri

cultura modernă și care au pri
mit aprecierile unanime ale be
neficiarilor se numără : utilaj 
pentru administrat îngrășăminte 
chimice în apa de irigat ; celule 
siloz pentru depozitarea porum
bului ; instalații pentru abatoare 
de păsări ; grapa vibrantă ; to
cătoare pentru rădăcinoase și al
tele. S-au executat aici, de ase
menea, cinci hidrosfere (castele 
de apă). Și realizările lor, ale 
muncitorilor, inginerilor și maiș
trilor de la U.F.R.M.A., nu se o- 
presc aici. Pină la sfîrșitul aces
tui an. se va realiza o producție 
suplimentară de peste 18 milioa
ne lei, executîndu-se un mare 
volum de piese de schimb și 
utilaje pentru tractoare și ma
șini agricole. în aceste zile, co
lectivul uzinei își concentrează 
eforturile pentru pregătirea în 
cît mai bune condiții a produc
ției anului viitor.

Nicolae ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînteii*

Un eveniment de seamă

25 de ani de la formarea primului guvern republican
ROMA 21 (Agerpres). — Sîmbătă 

seara a început greva națională de 
24 de ore a circa 200 000 feroviari ita
lieni. Această grevă a fost declanșată 
de cele trei mari centrale sindicale 
italiene în sprijinul revendicărilor 
feroviarilor de îmbunătățire a condi
țiilor de muncă și de viață, de supri
mare a concesionării unor lucrări fir
melor particulare și de sporire a in
vestițiilor în domeniul căilor ferate.

vremea

ANGLIA

,30.

la potrivit Temperatura aeru
lui la ora 14 a fost de zero 
grade.

Suflete zbuciumate

(Agerpres)

cinema

feri in țară : Vremea s-a ră
cit, mai ales în jumătatea de 
sud a țării. Cerul a fost varia
bil, mai mult acoperit în Banat, 
Crișana, Transilvania și nordul 
Moldovei, unde au căzut nin
sori temporare. In rest, ninso
rile au fost cu totul izolate. Vîn- 
tul a suflat potrivit, cu unele 
intensificări în sudul și estul 
țării. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între —5 grade la 
Sînnicolaul Mare, Oravița și Su
ceava și 4 grade la Apa Nea
gră. în zona de munte, pe 
alocuri, s-a semnalat chiciură. 
In București : Vremea s-a răcit, 
cerul a fost variabil, mai mult 
noros. Vîntul a suflat slab, pînă

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24, 25 noiembrie. In țară: 
Vremea va fi în general rece, 
cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, la în
ceput sub formă de ninsoare și 
lapoviță, apoi și sub formă de 
ploaie. Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară in a 

, doua parte a intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între —8 
și plus 2 grade, mai scăzute la 
început, iar maximele între —2 
și plus 6 grade. Pe alocuri se 
va produce ceață. In București : 
Vreme în general rece, cu cer 
temporar noros. Precipitațiile 
vor fi la Început sub formă de 
ninsoare și lapoviță, apoi și sub 
formă de ploaie. Vîntul va su
fla potrivit, temperatura în scă
dere la început, apoi în creștere 
ușoară, ceață.

LONDRA 21 (Agerpres). — Un nu
măr de 7 000 de muncitori din dis
trictul Coventry au declarat o. grevă 
pe timp nelimitat, care ar putea pro
voca mari dificultăți industriei brita
nice constructoare de automobile. 
Greva a fost declarată după ce nego
cierile dintre reprezentanții sindica
telor și cei ai patronatului s-au sol
dat cu un eșec total. Se apreciază că, 
dacă greva celor 7 000 de muncitori 
din Coventry se va prelungi, lucrul 
la alte unități de producție, cu un 
efectiv de 100 000 muncitori, ar pu
tea înceta din motive tehnice.

Nu te întoarce : CENTRAL —
11,15; 13,30; 15,46; 18; 20,15. 
Saltul : LUCEAFĂRUL —

11.15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, FEROVIAR — 8,45; 11,15;
13.30; 16, 18,30; 21.
• Un amanet ciudat: DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 13; 16,30: 20, CAPITOL 
13,30; 16,45; 20, MODERN 
12,30; 16,30; 19,30.
• Piața roșie : BUZEȘTI 
19,15.
• Anna celor o mie de zile (ambe
le serii) : SALA PALATULUI — 
16.30 (seria de bilete — 3937); 20,16 
(seria de bilete — 3938). SCALA — 
9,30; 13: 16,30; 20. FESTIVAL — 
8,30; 11.30; 14,30; 17,30; 20,30.
e Poveștile piticului Bimbo — 
9—17 în continuare; Program de 
filme documentare — 18,45—20,15 
în continuare ; TIMPURI NOI.
• Castanele sînt bune : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18,15; 20,45.

13,30

• Voî sări din nou peste băltoace: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
o Ritmuri spaniole : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Facerea lumii : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
• Sunetul muzicii : PROGRESUL 
— 15,15; 19.
• Timpul berzelor : VITAN 
15,30; 17,45: 20.
o O floare și doi grădinari : LIRA 
15,30; 19.
• Cermen : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
• Articolul 420 : LAROMET 
15,30; 18 30.

SPANIA

MADRID 21 (Agerpres). — Con
ducerea Societății mmiere de stat 
„Hunosa“, din Spania, a adresat un 
ultimatum celor 5 700 de mineri aflați 
în grevă, cerindu-le să reia lucrul. 
Dacă greviștii nu vor relua lucrul 
luni, 22 noiembrie, avertizează comu
nicatul conducerii societății, ei riscă 
să fie concediați. După cum se știe, 
salariații Societății „Hunosa" se află 
în grevă de la începutul lunii octom
brie, revendicind îmbunătățirea con
dițiilor de viață și de muncă.

Se împlinesc astăzi 25 de ani de la 
formarea primului guvern republican 
în Bulgaria, eveniment de semnifica
ție majoră in istoria prefacerilor re
voluționare care au schimbat desti
nele poporului frate de peste Dună
re. După victoria insurecției armate 
și eliberarea țării de sub jugul fas
cist, la 8 septembrie 1946 s-a desfă
șurat în Bulgaria referendumul popu
lar care s-a pronunțat printr-o majo
ritate zdrobitoare de voturi pentru în
lăturarea monarhiei, instituție anacro
nică, piedică în calea progresului so
cial— și pentru instaurarea Republi
cii Populare, proclamată la 15 septem
brie 1946. Alegerile pentru Marea 
Adunare Populară, desfășurate în oc
tombrie același an, au constituit o 
strălucită victorie a Frontului Pa
triei, în cadrul căruia rolul precum
pănitor îl avea partidul comunist, 
în urma acestei victorii a fost con
stituit, la 22 noiembrie 1946, guver
nul Frontului Patriei, sub președin
ția lui Gheorghi Dimitrov, eminent 
conducător al Partidului Comunist 
Bulgar, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

Instaurarea primului guvern repu
blican a marcat începutul unei noi 
etape de intensă activitate politică 
și eforturi constructive pentru con
solidarea puterii populare. S-a legi
ferat naționalizarea industriei și a 
băncilor, s-a adoptat un plan bienal 
de dezvoltare a economiei naționale; 
Adunarea Constituantă a votat în 
unanimitate, la 4 decembrie 1947, 
noua Constituție, care a consemnat 
cuceririle revoluționare ale poporului 
bulgar, obținute sub conducerea co
muniștilor. S-au pus astfel temelii 
solide democrației populare, deschi- 
zîndu-se larg drumul unor ample 
prefaceri economice și sociale, ale 
trecerii pe un front larg — la înfăp
tuirea sarcinilor revoluției socialiste.

Cei 25 de ani care au trecut de la 
instaurarea primului guvern republi
can. marchează tot atîtea trepte ur
cate de poporul bulgar spre progres 
și bunăstare. Bulgaria se înfățișează 
astăzi ca un stat socialist cu o 
nomie dinamică, cu o cultură și 
lizație înfloritoare.

Poporul nostru a salutat cu
dură formarea primului guvern repu
blican bulgar, manlfestîndu-și adînca 
simpatie și solidaritate cu aspirațiile 
poporului din țara prietenă și ve
cină. Aproape Concomitent, la alege
rile din 19 noiembrie 1946, poporul 
român repurta o strălucită victorie 
împotriva reacțiunii, exprimîndu-și 
cu o forță deosebită opțiunea fermă, 
categorică pentru calea progresului, 
democrației și independenței, pentru 
calea socialismului. Umăr la umăr,
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Reuniunea „celor șase"
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19,20

de la Bruxelles

popoarele român și bulgar pășeau 
astfel pe drumul unor profunde 
transformări politico-sociale care le 
apropia și mai mult, întărea soli
daritatea și prietenia lor frățească 
bazată pe vechi tradiții și ridicată pe 
o treaptă nouă în condițiile luptei 
revoluționare pentru cauza comună a 
socialismului.

Dînd glas sentimentelor care leagă 
cele două popoare, Gheorghi Dimi
trov spunea, in noiembrie 1946, in 
cuvîntul său pronunțat în fața Marii 
Adunări Populare, cu prilejul pre
zentării primului guvern republican: 
„Guvernul apreciază în mod deosebit 
prietenia cu vecina noastră de la 
nord — România. Victoria strălucită 
a democrației in ambele țări con
stituie o garanție a faptului că, pe 
calea progresului economic și cultu
ral, popoarele noastre își vor acorda 
ajutor și sprijin reciproc din ce în 
ce mai mare“.

Aceste cuvinte s-au adeverit pe 
deplin. între Partidul Comunist Ro
man și Partidul Comunist Bulgar, 
între țările și popoarele noastre s-au 
stabilit relații de trainică prietenie, 
bazate pe principiile de solidaritate 
ale marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar. Ca între state 
socialiste frățești, ca între buni vecini, 
colaborarea și cooperarea româno- 
bulgară s-a dezvoltat și se dezvoltă 
continuu, pe multiple planuri. în 
dezvoltarea acestor relații un rol de 
cea mai mare importanță are inten
sificarea legăturilor frățești dintre 
P.C.R. și P.C.B., ca și pe linie de stat, 
a organizațiilor obștești, contactele 
directe la nivelul cel mai înalt între 
conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări. Ca o practică rodnică 
s-au statornicit intîlnirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală intre 
România și Bulgaria, a cărui primă 
aniversare a fost sărbătorită zilele 
trecute, deschide largi perspective 
extinderii continue a relațiilor noas
tre, pe toate planurile. Vital intere
sate în apărarea păcii și afirmarea 
destinderii, in crearea unei ambianțe 
de încredere și cooperare internațio
nală, țările noastre militează activ 
pentru transformarea Balcanilor in
tr-o zonă a colaborării și bunei veci
nătăți, liberă de armele atomice, pen
tru securitate in Europa și în lume.

Poporul român felicită din toată 
inima poporul frate bulgar, cu pri
lejul aniversării unui sfert de veac 
de la instaurarea primului guvern 
republican, urindu-i noi succese pe 
frontul construcției socialiste, pentru 
propășirea continuă și înflorirea Bul
gariei noi.

Ambrozie MUNTEANU
I.: MOȘILOR —' 

15: 19.
• Marele premiu : LUMINA — 
9,30—19,30 în continuare, EXCEL
SIOR — 9,30; 13; 16,30; 20, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Vinovatul este tn casă : GTU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : GRIVITA

‘ “ 13,30; 16; 18,15; 20.30,
9: 11,15; 13.30; 15,45:

— 9; 11,15;
VOLGA
18,15; 20,1
• Roșu și negru (ambele serii) —
10; 13, -------- ------- '
14,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Așteptarea : PACEA — 15.45:
18; 20.
• Steaua de tinichea : BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15.
• Brigada Diverse In alertă : 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• B.D. intră în acțiune ; Brigada 
Diverse în alertă : MUNCA — 
15,15; 19.
• Aeroportul : DRUMUL SARn
— 16; 19,30, POPULAR — 16; 19.
• Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
ARTA — 15,30; 18; 20,30.
• Tick... Tick... Tick... : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Vis de dragoste : MIORIȚA — 
10: 16; 19,30.
• N-am cîntat niciodată pentru
tata : FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30.
• Soarele alb al pustiului : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 17.45; 20.
• Hello, Dolly 1 : VIITORUL — 
16: 19, RAHOVA — 15,30; 19.

18,00 Deschiderea emisiunii. Ecra
nul — emisiune de informație 
și critică cinematografică.

18.30 Cîntec și joc de pe malul 
Oltului.
Stop-cadru.
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

. 19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Imn ziditorilor de patrie. 

Spectacol literar-muzical rea
lizat pentru studenți în clă
direa noului Institut politeh
nic din București.

20.30 Roman-folleton „Marile spe
ranțe" (II).

21,20 Dinamica societății româ
nești. Ciclul „Conceptul de 
societate socialistă multilate
ral dezvoltată".

21,50 „Steaua fără nume". Floarea 
din grădină. Prezintă Dan 
Deșllu.

22,45 Din țările socialiste. Ungaria 
— văzută din elicopter.

22,55 Telejurnalul de noapte.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recital de pian susținut de 
Alexandru Demetriad — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" 
Studio) ; Gaițele — 20.
• A.T.M. (în sala Teatrului
operetă) : 7 balade cu Tudor
Gheorghe

(Urmare din pag. I)

0 nouă tentativă
de revitalizare chile SUCCESE interviu al

planului Mansholt"
premierului Hoveida

BRUXELLES 21 (Agerpres). - 
Miniștrii agriculturii din țările Pieței 
comune vor participa, începînd de 
luni, la Bruxelles, la o nouă reuniune 
consacrată măsurilor de aplicare a 
„planului Mansholt", care a făcut 
obiectul unui acord între membrii 
C.E.E. în luna martie. Agenția France 
Presse precizează că cei șase miniștri 
vor încerca, în cursul celor două zile 
ale reuniunii, să se pună de acord 
asupra „textelor de aplicare" a pla
nului Mansholt, ,,«

• meroase dificultăți", 
remarcă scepticismul < 
să domnească în rindul 
de pe lingă „cartierul generai 
Pieței comune de la 
legătură cu posibilitatea înregistrării 
vreunui progres notabil la această 
reuniune.

,ceea ce ridică nu- 
Agenția citată 
care continuă 

1 observatorilor 
“ al 

Bruxelles, în

SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager
pres). — Candidatul înscris pe lista 
Frontului Unității Populare în alege
rile din universitățile tehnice de stat 
din Chile, studentul comunist Al
berto Rios, a fost ales, cu 51,1 la sută 
din voturile exprimate, președinte al 
Federației studenților din aceste uni
versități. Forțele de stingă au obținut 
victoria și la Universitatea din An
tofagasta, unde candidatul Frontului 
Unității Populare, socialistul Hector 
Vera, a fost desemnat prorector, 
versitațea noastră, a spus el 
alegerea în acest post, este o 
versitate legată de interesele
porului și ale revoluției chiliene, care 
merge alături de guvernul Unității 
Populare.

Uni- 
după 
uni-
po-

TEHERAN 21 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat ,agenției Ta- 
niug, premierul iranian Amir Abbas 
Hoveida a declarat că există toate 
premisele pentru dezvoltarea în con
tinuare, cu succes, a relațiilor dintre 
Iran și Iugoslavia. Subliniind că 
Iranul înscrie coexistența pașnică în
tre principiile fundamentale ale po
liticii sale externe, el a caracterizat 
schimbul de vizite între oamenii de 
stat drept acțiuni în slujba întăririi 
relațiilor reciproce, menite să con
tribuie la stab'Urea unor contacte 
rodnice între țări, indiferent de re
gimul politic sau economic al aces
tora.

Referindu-se la o serie de probleme 
ale vieții politice internaționale, Ho
veida a afirmat că aplicarea rezolu
ției Consiliului de Securitate este 
prima condiție a instaurării păcii în 
Orientul Apropiat. în legătură cu 
conflictul indo-pakistanez, el și-a ex
primat încrederea în posibilitatea 
unei soluționări pașnice.

liban Ritmul înnoirilor

Siderurgișfii
de muncă. Unui bun conducător 
nu-i sînt suficiente numai cunoș
tințe profesionale, capacitățile native, 
experiența și bunăvoința. Conducăto
rul. în actualele condiții, trebuie for
mat. Conducerea centralei a formulat 
o propunere de programă pentru o- 
biectul „Conducerea producției", pe 
care am înaintat-o Ministerului In
dustriei Metalurgice încă din luna a- 
prilie. Am insistat in mai multe rîn- 
duri și ne exprimăm speranța că se 
va aproba introducerea acestui obiect 
în programa școlară. Menționăm că 
posedăm cadre cu experiență, forma
te la C.E P.E.C.A., pentru a preda 
acest obiect.

Spuneam mai înainte că întreprin
derea noastră este dotată cu un nu
măr mare de calculatoare electronice, 
în scopul folosirii lor eficiente, am 
trecut la pregătirea propriilor cadre. 
Astfel, prin cursurile uzinale a fost 
calificat numărul necesar de operatori 
mecanografi. iar prin școala de spe
cializare postliceală — cel de progra
matori. Formarea cadrelor medii care 
să exploateze și să depaneze aceste 
instalații constituie o problemă com
plexă, dai care cere o rezolvare ur
gentă și eficientă. Pentru a găsi o so
luție adecvată în acest sens, am pro
pus ca o clasă de elevi a Liceului in
dustrial metalurgic, specialitatea „ter- 
motehmea proceselor siderurgice", să 
parcurgă în cadrul numărului total de 
ore afectai programei școlare, un curs 
de programatori, iar o clasă de elevi 
din cadrul specialității „automatizări 
în siderurgie", un curs de „depanări 
mașini electronice și de calcul". La 
Galați pot fi tecrutate suficiente ca
dre deja formate care să predea a- 
cesle cursuri. Condițiile de instruire, 
de asemenea, sînt asigurate. Ne ex
primăm încrederea că propunerea 
noastră va găsi înțelegerea cuvenită 
din partea Ministerului Invățămintu-

lui. înțelegere care să se concretizeze 
prin aprobarea introducerii acestor 
cursuri în procesul de învățămînt. 
De altfel, cursuri pentru forma
rea de programatori pot fi organi
zate și cu elevi ai liceelor teoretice 
dip Galați. în acest fel, s-ar asigura 
cadre pe plan local, s-ar da un conți
nut formativ profesional absolvenți
lor respectivi, găsindu-le imediat pla
sament în cîmpul muncii.

Secțiile tehnologice ale combinatu
lui sînt, în.realitate, uzine mari, care 
dau producții anuale de miliarde de 
lei : ele posedă un număr mare de sa- 
lariați și sînt dotate cu puternice mij
loace fixe. într-o secție se întîlnesc, 
practic, toate funcțiunile întreprinde
rii. In acest context, conducerea lor se 
încredințează unor cadre cu studii 
superioare, care trebuie să posede, pe 
lingă temeinice cunoștințe profesio
nale. multă experiență, capacități și 
talent in conducere. Desigur, aseme
nea cadre nu pot fi găsite oriunde și 
în orice împrejurare. De aceea, ne 
preocupăm de formarea viitorilor con
ducători și specialiști din rindul ab
solvenților învățămîntului superior, 
prin alcătuirea și parcurgerea unui 
program de stagiatură diferențiat pe 
ani de stagiu și domenii de activitate.

Un proces aparte are loc în dome
niul perfecționării pregătirii profesio
nale a lucrătorilor care urmează să 
deservească agregatele și instalațiile 
obiectivelor industriale noi. în acest 
scop sint întocmite programe speciale. 
In principiu, programele respective se 
referă la efectuarea de stagii la insta
lații similare existente în Combinatul 
siderurgic din Galați, la uzine din 
țară sau străinătate. Instruirea se face 
prin îmbinarea pregătirii teoretice cu 
participarea directă a salariaților la 
lucrările de montaj, reglaje și probe 
tehnologice. în perioada de perfecțio
nare. fiecare salariat participă la de
finitivarea instrucțiunilor de lucru, la 
completarea căiților mașinii. La sfîr-

șitul perioadei de probe, înainte de 
trecerea efectivă la activitatea indus
trială. toți salariații susțin un examen 
de verificare a cunoștințelor privind 
exploatarea și întreținerea agregate
lor deservite direct. Rezultatul aces
tei verificări stă la baza atestării lu
crătorilor pe postul respectiv. Cel care 
nu face dovada cunoștințelor necesare 
nu este atestat.

O altă formă a perfecționării pre
gătirii profesionale a salariaților o 
constituie policalificarea. Deși este 
prevăzută de lege, nici pînă în pre
zent Ministerubînvățămîntului și Mi
nisterul Muncii nu i-au asigurat un 
cadru unic de desfășurare. Noi am 
înaintat acestor foruri propuneri con
crete încă din luna decembrie 1970. 
Trebuie menționat că asigurarea ca
drului unic republican de organizare 
și desfășurare a policalificării trebuie 
să se refere în mod expres la condi
țiile de studii și vechime a cursan- 
ților admiși la cursuri, la echivalarea 
acestei forme de pregătire cu alte for
me profesionale, la condițiile de prac
ticare și promovabilitate în categorii 
de salarizare etc. Toate aceste aspecte 
încă nu și-au găsit rezolvarea, fapt 
pentru care apar foarte multe proble
me, neclarități, interpretări. Noi vom 
dezvolta, în continuare, perfecționa
rea pregătirii profesionale prin cursuri 
de policalificare. Ne-am propus ca 
pînă în anul 1975 cel puțin 25 la sută 
din totalul muncitorilor calificați să 
absolve aceste cursuri.

Sub diiecta conducere a organelor 
și organizațiilor de partid, cu ajutorul 
ministerului de resort, ajutor primit 
și pînă în prezent, vom,depune efor
turi pentru a experimenta, aplica și 
perfecționa acele metode și procedee 
viabile care să permită desfășurarea 
în cît mai bune condiții a procesu
lui de calificare și ridicare a nivelu
lui pregătirii tehnico-profesionale a 
tuturoi salariaților Combinatului si
derurgic Galați.

în peisajul unei

străvechi civilizații
Libanul, se spune, 

constituie o fericită 
îmbinare a liniștii mă
rii cu semeția peisaju
lui montan. De la 
vechii săi înaintași, 
vestiții corăbieri feni
cieni, poporul libanez 
a moștenit spiritul în
treprinzător, vocația 
pentru comerț — vo
cație ce-și găsește o 
materializare omni
prezentă in caracteris
ticile Beirutului, capi
tala țării. Așezat la în
tretăierea a trei conti
nente, a marilor dru
muri comerciale, ora
șul s-a făcut cunoscut 
in istorie ca o verita
bilă „Poartă a Orien
tului", denumire con
ferită de febrila acti
vitate în domeniul co
merțului de tranzit.

Oglinda coloră â mă
rii și frumusețea mun
ților acoperiți cu stră
vechii cedrii, fabuloa
sele vestigii ale anti
chității de la 
Tyr, Baalbelt 
nesc atracțiile 
tice ale Libanului, 
transformate de in
teligența inventivă a 
libanezilor in locuri 
de agrement deose
bit de căutate. Tu
rismul în Liban im- 

. bracă aspectul unei ra
muri economice cu o 
pondere majoră în ve
niturile țării. Pentru a 
menține fluxul unui

milion de vizitatori 
străini anual, la Beirut 
fi in alte orașe s-a ex
tins industria hotelie
ră, cu corolarul aces
teia, sectorul servicii, 
in care lucrează o bună 
parte a populației.

Deși economia Liba
nului este 
gata de 
comerțului 
zit și a

Sidon, 
defi- 

turis-

intim le- 
dezvoltarea 

de tran- 
turismului, 

ea nu se limitează nu
mai la aceste ramuri. 
Paralel s-a dezvoltat 
industria ușoară și a- 
limentară, a cărei di
versificare constituie 
una dintre principalele 
preocupări ale guver
nului. tn ultima vreme 
in rindul ■ oamenilor 
politici și economiști
lor s-a creat un curent 
de opinie tot mai pro
nunțat in favoarea in
dustrializării mai ac
centuate a țării, pe te
meiul unei planificări 
de perspectivă. Alături 
de industrie, agricul
tura libaneză se bucu
ră de atenția autorită
ților. Un vast proiect 
de modernizare a a- 
griculturii, „planul 
verde", conceput pe o 
perioadă de 25 de ani, 
prevede amenajarea 
cimpiei Beqaa drept 
grînar in perspectiva 
creșterii neîncetate a 
nevoilor de cereale 
ale țării. Inaugurat a- 
cum un deceniu, rea-

Uzarea acestui plan 
progresează vizibil. 
Valea Beqaa, străjuită 
de Munții Libanului și 
Antilibanului, și-a mo
dificat înfățișarea ari
dă de odinioară sub 
zodia barajelor și sis
temelor de irigații.

Datînd din timpuri 
îndelungate, legăturile 
prietenești romăno-li- 
baneze, cărora le stau 
mărturi.e numeroase 
documente, dobîndesc 
in zilele noastre valen
țe noi. Colaborarea 
romăno-libaneză, con
stituită pe temeiul 
normelor de relații 
internaționale, al res
pectului, stimei și 
avantajului reciproc, 
se extinde pe planuri 
multiple, ' .
ambelor popoare, in 
interviul 
blicației libaneze 
Hawadess", t_.__ ....
Nicolae Ceaușescu a- 
precia aceste relații ca 
bune, arătind că există 
perspective ca ele să 
cunoască o dezvoltare 
continuă în viitor.

Animal de sentimen
tele prieteniei sincere, 
poporul român trans
mite poporului libanez 
cu ocazia celei de-a 
28-a aniversări a pro 
clamării independenței 
felicitări și urări, de 
prosperitate și pace.

în folosul

acordat pu- 
„Al- 

tovarășul

N. POPOVICI



internațională
Interviul acordat de președintele 

Consiliului de Stat
Vizita in R. P. Chineză a delegației 

de partid și guvernamentale 

a R. D. Vietnam

al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu,

ziaristei Virginia Vidai, de la „El Siglo", 
organ al Partidului Comunist din Chile

(Urmare din pag. I)

Printre problemele mari ale vie
ții internaționale actuale, am în 
vedere, în primul rînd, lichidarea 
conflictelor militare, precum și ac
țiuni mai hotărîte pentru a se pune 
capăt politicii imperialiste de forță 
și dictat, de amestec în treburile 
altor state.

O altă problemă care preocupă 
astăzi toate națiunile lumii este 
aceea a dezarmării generale și, în 
special, a celei nucleare. Este cu
noscut că anul acesta se cheltuiesc 
peste 200 de miliarde de dolari 
pentru înarmare, ceea ce apasă 
greu asupra tuturor popoarelor și, 
totodată, agravează pericolul folo
sirii în noi acțiuni militare a stocu
rilor de arme care se acumulează. 
De aceea, apreciez că Organizația 
Națiunilor Unite ar trebui să a- 
corde mai multă atenție problemei 
dezarmării. Dacă m-aș referi la 
sporirea ajutorului dat țărilor în 
curs de dezvoltare — de care am 
vorbit mai înainte — reducerea 
înarmărilor și a cheltuielilor mili
tare ar crea condițiile -pentru alo
carea unei părți din sumele care 
se cheltuiesc pentru înarmare în 
scopul dezvoltării țărilor rămase 
în urmă.

Consider că în activitatea Orga
nizației Națiunilor Unite se pro
duc schimbări importante. Resta
bilirea drepturilor Republicii Popu

lare Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite creează condiții ca a- 
ceastă organizație să poată acționa 
cu mai multă eficacitate.

Important este însă ca la viața 
Organizației Națiunilor Unite, la 
soluționarea tuturor problemelor 
vieții internaționale să participe 
activ toate statele, fie ele mari sau 
mici, pentru că numai astfel se pot 
rezolva cu succes marile probleme 
care frămîntă astăzi omenirea, se 
poate asigura realizarea unor rela
ții noi de colaborare pe baza prin
cipiilor la care m-am referit mai 
înainte. Numai pe aceste principii 
este posibil să se asigure pacea și 
colaborarea internațională! Noi 
sperăm că Organizația Națiunilor 
Unite va face mai mult decît pînă 
acum în această direcție. în orice 
caz, România este hotărîtă să-și 
aducă întreaga contribuție la a- 
ceastă activitate.

ÎNTREBARE ; Ce părere a- 
veți despre rolul bunelor rela
ții pe plan regional ?

RĂSPUNS : România apreciază 
că realizarea unor înțelegeri regio
nale este necesară, că astfel de 
înțelegeri pot exercita o influență 
pozitivă asupra îmbunătățirii si
tuației internaționale. în acest 
sens, ne pronunțăm pentru crea
rea în Balcani a unei zone a păcii

și cooperării, pe care o concepem 
ca o parte a securității Europei ; 
ne pronunțăm pentru securitatea 
europeană — care constituie de
sigur o problemă mai largă, re
prezintă mai mult decît o înțele
gere într-o zonă sau alta a lumii, 
dar referindu-se numai la Euro
pa, poate fi încadrată în aceste în
țelegeri regionale — și care, de 
asemenea, poate exercita o in
fluență pozitivă nu numai asupra 
națiunilor europene, ci asupra în
tregii vieți internaționale. Așa cum 
ne pronunțăm și în favoarea altor 
înțelegeri regionale văzînd în ele 
acțiuni îndreptate spre o colabo
rare liberă între statele din zonele 
respective și totodată încadrate în 
contextul general al realizării unei 
politici de colaborare și pace în
tre toate națiunile.

Deci privesc problema înțelege
rilor regionale nu ca acțiuni în
dreptate împotriva altor națiuni 
sau altor zone, ci ca făcînd parte 
integrantă din acțiunile îndrep
tate spre realizarea unei înțelegeri 
internaționale, între toate națiu
nile lumii.

în încheiere doresc ca, prin in
termediul ziarului dumneavoastră, 
să adresez poporului chilian un 
cald salut prietenesc și să-i urez 
noi și mari succese pe drumul în
făptuirii aspirațiilor sale de pro
gres și bunăstare, al socialismu
lui și păcii.

agențiile de presă transmit:
In capitala R. P. Ungare au 

luat sfirșit lucrările consfătuirii 
reprezentanților editurilor eco
nomice din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, 
Romăniaj Ungaria și Uniunea 
Sovietica. Din țara noastră a 
participat o delegație a Editurii 
politice.

La Budapesta s-a încheiat, de 
asemenea, colocviul internațio
nal de literatură comparată, or
ganizat de Academia de Științe 
a R. P. Ungare. La lucrările 
colocviului au luat parte spe
cialiști în domeniul istoriei lite
rare din numeroase țări. Din 
România a luat parte o delega
ție condusă de prof. univ. dr. 
docent Al. Dima, directorul In
stitutului de istorie și teorie li- 

I terară „George Călinescu". 
| (Coresp. de la Al. Pintea).'

0 delegație sovietică, 
condusă de V. S. Alhimov, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, a 
făcut o vizită în S.U.A., la invitația 
Ministerului Comerțului și a cercu
rilor de afaceri, pentru un schimb de 
păreri în probleme de interes reciproc 
— informează agenția T.A.S.S.

a distras fauna și flora pe suprafețe 
întinse in insulă și pe mare. Rapor
tul afirmă că efectele exploziei asu
pra faunei și florei ar fi temporare 
și că viața va reveni în aceste ținu
turi, după cîțiva ani.

Situația din Tailanda. 
Un comunicat difuzat de șeful poli
ției tailandeze, generalul Prasert Ru- 
chirawong, anunță că, în urma lovi
turii de forță de la Bangkok, au fost 
interzise reuniunile publice. Pe de 
altă parte, agenția Reuter informea
ză că au fost operate arestări în rîn- 
durile studenților, care și-au expri
mat nemulțumirea în legătură cu 
măsurile adoptate de regimul militar 
de la Bangkok.

Camera Reprezentanților 
a S.W. a adoptat un proiect de 
lege prin care sînt aprobate fon
duri pentru finanțarea a două pos
turi de radio care, în pofida numelor 
pe care le poartă, — „Europa Li
beră" și „Libertatea" — sînt cunos
cute pentru activitatea lor contrară 
intereselor păcii și destinderii și care 
duc o propagandă ostilă țărilor so
cialiste. Fondurile aprobate se ridică 
la 74,5 milioane dolari.

Prototipul avionului ja
ponez „XT-2", destinat forțelor

aeriene nipone, a depășit simbătă vi
teza sunetului. Japonia devine ast
fel a șasea țară din lume care pro
duce avioane supersonice. Aparatele 
de tipul amintit vor fi fabricate în 
uzinele societății Mitsubishi.

Congresul extraordinar 
al Partidului Social-Demo
crat din R. F. a Germaniei 
și-a încheiat lucrările. Congresul a 
dezbătut diverse probleme interne, 
în special politica fiscală și problema 
mijloacelor de informare în masă, 
în încheierea dezbaterilor, a luat cu- 
vîntul președintele P.S.D.G., cance
larul Willy Brandt.

0 delegație parlamenta
ră italiană, condusă de Luigi 
Granelli, membru al Comisiei pen
tru afacerile externe a Parlamentu
lui, a făcut o vizită în R. P. Un
gară, la invitația Adunării de Stat a 
acestei țări. în cursul schimbului de 
păreri avut cu reprezentanți ai 
R. P. Ungare, menționează agenția 
M.T.I., au fost examinate probleme 
referitoare la colaborarea dintre cele 
două țări, la eforturile pe care aces
tea le depun în interesul convocării 
conferinței general-europene pentru 
securitate.

PEKIN 21 (Agerpres). — La Pekin 
a avut loc o întrevedere între con
ducători de partid și de stat ai R.P. 
Chineze și ai R. D. Vietnam.

La întrevedere, relatează agenția 
China Nouă, au luat parte Ciu En- 
lai, membru al 'Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, preniierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și alți condu
cători de partid și de stat chinezi, 
iar din partea vietnameză, membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale a R D. Vietnam, condusă de 
Fam Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, președintele 
Consiliului de Miniștri, aflată într-o 
vizită oficială de prietenie în R. P. 
Chineză.

Duminică, 21 noiembrie, între Ciu 
En-lai, alte oficialități chineze și 
Fam Van Dong și persoanele ofi

ciale vietnameze, care îl însoțesc în 
vizita în R.P. Chineză, au avut loc 
convorbiri. Agenția China Nouă sub
liniază atmosfera cordială, priete
nească în care s-au desfășurat între
vederea și convorbirile.

★
Comitetul Central al P.C. Chinez 

și Consiliul de Stat al R. P. Chineze 
au oferit, la Pekin, o masă tovără
șească în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Vietnam, 
condusă de Fam Van Dong.

La masa tovărășească au luat parte 
Ciu En-lai și alți conducători de 
partid și de stat chinezi.

A participat, de asemenea, Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei.

Premierul Ciu En-lai și primul 
ministru Fam Van Dong au rostit 
cuvîntări.

DECLARAȚIE DE PROTEST A M.A.E.
AL R. D. VIETNAM

împotriva intensificării războiului aerian
dus de S.U.

HANOI 21 (Agerpres). Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat duminică publicității o declara
ție în care este condamnată intensi
ficarea războiului aerian dus de Sta
tele Unite în Laos.

Declarația arată că, în ultima vre
me, forțele aeriene ale S.U.A., avînd 
baza în Tailanda sau pe navele flo
tei a 7-a, inclusiv avioane strategice 
de tip „B-52", au supus unor bom
bardamente masive zonele eliberate 
de forțele patriotice din Laos. A- 
ceste acțiuni, se spune în declarație, 
fac parte din planul general ameri
can de intensificare a războiului în 
Laos și în alte țări ale Indochinei. 
Ele reprezintă o gravă violare a a-

A. in Laos
cordurilor de la Geneva din 1962 
privind Laosul, o amenințare directă 
la securitatea R.D. Vietnam, a cau
zei păcii in această regiune a lumii. 
Guvernul R.D. Vietnam sprijină 
deplin declarația din 10 noiembrie 
1971 a Frontului Patriotic Laoțian, 
condamnă aspru guvernul S.U.A. 
pentru intensificarea războiului ae
rian în Laos și cere în mod hotărît 
ca S.U.A. să înceteze necondiționat 
bombardamentele și intervenția lor 

~în Laos și să respecte cu strictețe 
aplicarea acordurilor privind Laosul. 
Statele Unite vor purta întreaga 
răspundere pentru urmările grave 
care ar putea decurge în urma ac
țiunilor lor militare — se arată în 
încheierea declarației.

■ Ml Dl U VICTORIA IWSM 

■IUI MW FORTttOR 

AGRESIUNII IMPERIALISTE
Astăzi se desfășoară în Republica 

Guineea festivitățile prilejuite de 
aniversarea unui an de la victoria 
poporului împotriva forțelor agre
soare imperialiste. Așa cum se știe, 
la 21 noiembrie 1970, nave de război 
străine au pătruns în apele terito
riale guineeze, debarcînd ’ unități 
de mercenari aflați în solda cercu
rilor colonialiste in vederea răstur
nării regimului progresist. După 
cum avea să stabilească ulte
rior și o misiune de anchetă 
a O.N.U., în spatele agresiu
nii împotriva Guineei s-a aflat 
imperialismul portughez, care, pur- 
tînd sîngeroase războaie coloniale 
împotriva popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, în în
cercarea de a-și menține dominația 
asupra imperiului său colonial, își 
extinde acțiunile agresive și 
asupra tinerelor state africane in
dependente. De altfel, pe baza pro
belor furnizate de misiunea de 
anchetă a O.N.U., Consiliul de 
Securitate a condamnat Portugalia 
pentru participarea la complot.

Calculele colonialiștilor au fost 
însă dejucate. Răspunzînd apelului 
președintelui Seku Ture, în capi
tala țării, Conakry, ca și în alte 
localități ale țării, au fost create

detașamente pentru apărarea regi
mului revoluționar. întregul popor 
guineez s-a mobilizat pentru a res
pinge invazia, pentru a apăra inde
pendența și suveranitatea patriei. 
Agresiunea colonialistă a fost zdro
bită, iar cei vinovați și-au primit 
pedeapsa.

Atașată cauzei nobile a libertății 
și independenței popoarelor, luptei 
acestora pentru existență liberă și 
suverană, împotriva politicii de 
forță, de imixtiune și dominație a 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, România socia
listă a condamnat cu tărie complo
tul împotriva Guineei. In acele zile 
de grea încercare pentru poporul 
guineez, poporul român și-a expri
mat deplina solidaritate cu Repu
blica Guineea, cerînd cu hotărîre 
să se pună capăt intervenției im
perialiste. Astăzi, la aniversarea 
unui an de la victoria asupra a- 
gresiunii colonialiste, poporul nos
tru își reafirmă simpatia și soli
daritatea față de poporul guineez, 
față de lupta sa pentru consolida
rea independenței și îi urează noi 
succese pentru continua dezvol
tare progresistă a patriei sale.

D. T.

ȘTIINȚA, TEHNICA,
CULTURA — 

domenii fertile ale 
conlucrării româno-iugoshve

In dezvoltarea pe multiple planuri 
a relațiilor de prietenie dintre Româ
nia și iugoslavia un loc important il 
ocupă intensificarea raporturilor de 
cooperare tehnico-științifică și cultu
rală. Succesele remarcabile obținute 
de România și Iugoslavia in dezvol
tarea științei, tehnicii și culturii au 
creat o bază favorabilă extinderii ne
întrerupte, reciproc avantajoase, a a- 
cestor raporturi, care s-au adîncit 'și 
perfecționat continuu de-a lungul a- 
nilor în spiritul egalității și interesu
lui reciproc, al prieteniei frățești 
ce leagă popoarele noastre, al 
stimei și respectului pe care il nu- 
tiesc unul față de celălalt.

Se desfășoară un amplu schimb de 
informații tehnico-științifice, cele 
două popoare iși împărtășesc roade
le gindirii' înaintate a oamenilor de 
știință și altor specialiști, rezultatele 
studiilor și cercetărilor în domenii 
concrete, de importanță deosebita 
pentru economia celor două țări. 
Un factor important în dezvoltarea 
conlucrării tehnico-științifice îl con
stituie Comisia mixtă româno—iugo
slavă de colaborare tehnico-științi
fică, în cadrul căreia au fost convenite 
și au început să fie puse în aplicare, 
un mare număr de acțiuni comune în 
diverse ramuri ale economiei na
ționale. Numai de la ultima se
siune a acestui organism (aprilia 
1970) și pînă în prezent s-au trans
mis, de o parte și de alta, circa 160 
de tema din domeniile industriei con
structoare de mașini, minelor, petro
lului și geologiei, chimiei, construc
țiilor industriale și materialelor de 
construcții, agriculturii, industriei 
alimentare. Cooperarea tehnico-știin
țifică își afirmă rodnicia în asemenea 
domenii ca exploatarea sondelor de 
țiței și gaze de mare adincime și pre
gătirea țițeiului pentru transport prin 
conducte, organizarea execuției hidro
centralelor din punct de vedere teh
nic și economic, tehnologia maselor 
plastice etc. O conlucrare fructuoasă 
pe plan rehnico-științific se reali
zează și prin intermediul Comisiei 
interguvernamentale româno—iugo
slave de colaborare economică.

Deosebit de fertilă se dovedește o 
asemenea formă nouă cum este co
laborarea directă pe plan tehnic- 
științific între organe și organizații 
cu profil similar din România și Iu
goslavia, . ministere, centrale indus
triale, întreprinderi, menită să asi
gure apropierea acestei colaborări de 
activitatea de cooperare economică. 
Tocmai de aceea in prezent capătă 
o pondere deosebită acele teme 
de colaborare științifică și tehnică le
gate de concretizarea intr-un ter
men scurt a unor acțiuni de 
cooperare economică. Este vorba,, 
în special, de colaborarea în proiec- ‘ 
tarea unităților industriale cu profil 
electrotehnic, inclusiv cercetări în 
domeniul elaborării materialelor elec
trotehnice, în proiectarea de utilaje, 
mașini-unelte și agregate pentru pre
lucrarea metalelor, de colaborarea în 
industria farmaceutică, în agricultu
ră ș.a.

Dezvoltînd opera de construcție so
cialistă, atit România cît și Iugosla
via sînt angajate intr-un efort conti
nuu pentru introducerea noului, a 
cuceririlor celor mai înaintate ale re
voluției tehnico-științifice contempo
rane ; în acest context se reliefează 
importanța întrajutorării pentru so
luționarea unor sarcini comune. Ast
fel, un rol tot mai însemnat îl au 
colaborarea și cooperarea între 
institute de cercetare științifică din 
România și Iugoslavia în domenii 
care facilitează promovarea progre
sului tehnic — ca transmiterea re
ciprocă a rezultatelor unor cercetări 
în ce privește automatizarea în in
dustrie, cercetarea operațională, 
echipamentele electrotehnice, siste
mele electroenergetice, fizica nuclea
ră, valorificarea superioară a unor 
minereuri etc.

Constituie un motiv de satisfacție 
și faptul că, in ansamblul relațiilor 
multilaterale româno—iugoslave, co
laborarea în domeniul culturii a cu
noscut aceeași dezvoltâre rodnică. 
Cultura, artele, muzica popoarelor 
român și iugoslav, care au oferit și 
oferă civilizației mondiale opere de

prestigiu, devin tot mai mult reciproc 
cunoscute in cele două țări. în baza 
programelor de colaborare culturală 
româno-iugoslavă, se desfășoară cu 
un grad ridicat de frecvență turneele 
reciproce ale teatrelor și altor 
ansambluri artistice, profesioniste 
și de amatori, organizarea de 
expoziții, conferințe, simpozioane, 
schimburi de delegații de oameni 
de artă și cultură. De mult 
succes se bucură traducerile din ope
rele scriitorilor clasici și contempo
rani ai celor două țări, creațiile cele 
mai reprezentative ale cinematogra
fiei române și iugoslave. Un loc de 
cinste l-au ocupat, în acest an, or
ganizarea la Belgrad și București a 
expozițiilor prilejuite de aniversarea 
unei jumătăți de veac de la crearea 
Partidului Comunist Român și res
pectiv a Uniunii Comuniștilor f 
Iugoslavia, care au evocat glorie li 
drum de luptă străbătut de P.C.R. șl 
U.C.I., relațiile de prietenie frățeas
că, principială, dintre partidele noas
tre comuniste, precum și înfăptui
rile de seamă ale oamenilor muncii 
din cele două țări socialiste.

Programul de colaborare în dome
niul învățămîntului și culturii între 
România și Iugoslavia pentru peri
oada 1971—1975 deschide perspecti
vele unor realizări și mai ample pe 
acest tărîm, pentru accesul reciproc 
tot mai larg la valorile artei și cultu
rii celor două țări. înfăptuirea preve
derilor sale multilaterale — printre 
care se includ schimburile de cadre 
didactice și studenți, delegații în do
meniul științei și învățămîntului, artei 
și culturii, acordarea de burse re
ciproce pentru specializare, legături 
directe între universități și alte in
stituții de învățămînt, precum și între 
uniunile de creație, biblioteci și mu
zee, dezvoltarea turismului — este de 
natură să ducă la o și mai bună cu
noaștere și apropiere între cele două 
popoare.

Rezultatele valoroase de pînă acum, 
posibilitățile mari de extindere a co
laborării tehnico-științifice și cultu
rale, dorința comună de a găsi noi 
forme, mai eficiente, de conlucrare, 
îndreptățesc convingerea că aceste le
gături vor cunoaște în viitor o dezvol
tare și mai largă, ceea ce va impul
siona avîntul economiei, tehnicii și 
culturii, în interesul bunăstării am
belor popoare, al prieteniei și înțe
legerii reciproce.

Este de aceea justificată convinge
rea noastră că apropiata vizită pe 
care o va face în țara noastră tova
rășul Iosip Broz Tito, ca răspuns 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile româno-iugo
slave la nivel inalt vor stimula și in
tensificarea colaborării în domeniul 
schimbului de valori spirituale, pe 
fondul general al dezvoltării relațiilor 
de prietenie frățească dintre Româ
nia și Iugoslavia, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și socialismului.

Gh. CERCELESCU

Primul Congres politic 
național al negrilorva £i con* 
vocat pentru luna aprilie sau mai a 
anului viitor — se precizează intr-un 
comunicat publicat simbătă de către 
cei 13 membri de culoare ai Camerei 
Reprezentanților a S.U.A. Congresul 
urmează să elaboreze o strategie na
țională a cetățenilor de culoare pen
tru alegerile prezidențiale din 1972 
și pentru scrutinele următoare. Co
municatul cere întregii populații de 
culoare din S.U.A. să participe la 
pregătirile în vederea întrunirii con
gresului, apreciat de cei 13 deputați 
drept „prima convenție politică a 
populației de culoare din istoria 
Statelor Unite".

Ieri a avut Ioc ceremonia 
redeschiderii frontierei din
tre Uganda și Tanzania. Cu 
acest prilej, președintele Ugandei, 
îdi Amin, a declarat că hotărîrea sa 
de a redeschide frontiera cu Tanza
nia este o consecință directă a con
vorbirilor pe care le-a avut cu pre
ședintele Kenyei, Jomo Kenyatta. 
După cum se știe, Kenya face parte, 
împreună cu Tanzania și Uganda, din 
Comunitatea statelor est-africane, or
ganizație a cărei activitate fusese pa
ralizată ca urmare a încordării surve
nite în relațiile ugando-tanzaniene.

Intr-un raport privind 
efectele recentei experien
țe nucleare subterane ame
ricane din Insula fîm- 
Chitka Comisia Pentru energia 
atomică a S.U.A. relevă că explozia

UN MILION DE HECTARE 

IRIGATE PRIN TOPIREA 
ZĂPEZILOR MONTANE

Pe fluviul Amu Daria a în
ceput construcția complexului 
hidrologic de la Tiuiamuiunsk — 
cea mai mare construcție desti
nată irigațiilor de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice.

Complexul va cuprinde patru 
bazine de acumulare cu o capa
citate totală de 7,8 miliarde me
tri cubi. Cantitățile de apă acu
mulate aici în perioada topirii 
zăpezilor din munții apropiați 
vor iriga aproximativ un milion 
de hectare de teren în zona 
plantațiilor de bumbac și orez 
in curs de realizare pe terito
riile Uzbekistanului și Turkme- 
niei. In regiunea barajului de pe 
Amu Daria, care va avea o lun
gime de circa 1 km, nivelul a- 
pelor riului va crește cu 20 
metri, astfel incit, pentru a pre
veni inundațiile, vor trebui con
struite diguri protectoare cu o 
Itmgime totală de 36 km. An
samblul lucrărilor va necesita 
deplasarea a S0 milioane metri 
cubi de pămînt și turnarea unei 
cantități de 1,5 milioane metri 
cubi de beton. Construcția ur
mează să fie terminată pînă în 
anul 1979.

DE PRETUTINDENI
LOCUINȚA VIITORULUI?

Elipse, sfere, cuburi, așezate 
pe sol, expandate sau plutind pe 
apă — toate aceste anticipații 
ale locuințelor viitorului, poate 
chiar a unor orașe întregi, au 
fost prezentate la prima Expo

ziție internațională a casei din 
material plastic „IKA-71", des
chisă in orășelul vest-german 
Liidenscheid.

Uși turnante, pereți, fotolii, 
dulapuri, blocuri sanitare, mini- 
bucătării, toate sînt confecționa
te din multifuncționalul plastic.

Locuințele tip vilă nu necesită 
cheltuieli de întreținere, zugră
vire etc. Reparațiile la instala
țiile sanitare și electrice sînt 
simple și ieftine ; pereții, alcă- 
tuiți din două plăci suprapuse, 
pot fi depliați lesne, degajind 
instantaneu conductele. Pe lingă 
aceste avantaje, locuințele din 
plastic au o mare longevitate, 
rezistență la intemperii, izolare 
termică excelentă și, în plus, 
sînt mai ieftine decît cele tra
diționale.

Deocamdată experimentale, ca
sele din material plastic oferă 
totuși suficiente premise pentru 
o largă răspîndire, cu atit mai 
mult cu cit „IKA-71" va rămine 
deschisă pînă în 1975, răstimp în 
care exponatele sale vor fi su
puse unor teste de durată...

0 „BANCĂ" A PIRAȚI
LOR ÎN ATLANTIC ?

La aproximativ 70 km vest de 
Halifax, in largul coastei noii 
Scoții, se află o mică insulă — 
Oak Island, care prezintă o ire
zistibilă atracție pentru căută
torii de comori.

Intr-o perioadă de 176 de ani, 
15 expediții s-au succedat pe 
insulă, în cursul cărora și-au 
pierdut viața șase persoane. Au 
fost cheltuite sume impresio- 

I nante in speranța găsirii unor

presupuse bogății ascunse pe 
insulă.

De curînd, un număr de oa
meni de afaceri, constituiți în 
„Alianța Tritonului", au investit 
un important capital intr-o nouă 
expediție. O cameră de televizi
une scufundată intr-un labirint 
subteran a dat la iveală prezența 
a trei lăzi, la care insă nu s-a 
putut ajunge, și a unei pietre 
tăiate in formă de inimă, ase
mănătoare cu cele găsite la por
țile „băncilor piraților" din Haiti 
și Madagascar. Toate acestea ar 
confirma teoria că Oak Island 
ar fi fost locul secret unde-și 
ascundeau capturile căpeteniile 
piraților din Atlantic.

PRIMELE JOCURI 
OLIMPICE AFRICANE

Peste cinci luni, in capitala Ca
merunului se vor desfășura pri
mele Jocuri olimpice de pe con
tinentul negru. In vederea a- 
cestui eveniment, la Yaounde se 
află in construcție un stadion cu 
50 000 de locuri, dotat cu un te
ren de fotbal, piste pentru pro
bele atletice și o pistă rezervată 
cicliștilor. Terenul și pista de a- 
tletism sînt legate printr-un tu
nel cu încăperile tehnice și cu 
cele destinate serviciilor (săli de 
masaj, de odihnă, vestiare, du
șuri etc.), instalate in subteran, 
pe două niveluri.

IN SPRIJINUL SECURITĂȚII 
Șl PĂCII IN EUROPA 
ÎNTÎLNIREA DE LA ROMA 
A FOȘTILOR LUPTĂTORI 

DIN REZISTENȚĂ
ROMA 21 — Corespondentul Ager

pres, Nicolae Puicea, transmite: La 
Roma s-au încheiat lucrările primei 
Intîlniri europene a foștilor comba
tanți și luptători din rezistență, con
sacrată securității, prieteniei și păcii 
pe continent, la care au participat 
peste 300 reprezentanți ai unor aso
ciații naționale din 19 țări. Din 
România a luat parte Nicolae Guină, 
președintele Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, Iacob Teclu, 
președintele Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul antifas-, 
cist, și alți veterani ai luptei antifas
ciste.

în încheierea lucrărilor, întîlnirea 
a adoptat în unanimitate un „Apel 
al foștilor combatanți, luptători în 
rezistență și victime de război din 
Europa, pentru pace, securitate, coo
perare și prietenie". După ce procla
mă voința comună de pace a parti
cipant lor Ia întilnire, apelul afirmă 
„dreptul popoarelor lumii de a trăi 
în independență și pace. Diferendele 
internaționale și conflictele armate 
în curs — se spune în apel — tre
buie să fie rezolvate prin negocieri 
potrivit principiilor Cartei și rezo
luțiilor O.N.U.". Pronunțindu-se în 
favoarea unei conferințe pentru 
securitate, înțelegere și colaborare 
intre statele. europene, fără excepție, 
apelul susține și ideea unor intîlniri 
intre oamenii de stat, precum și toate 
inițiativele care au ca scop căutarea, 
cit mai rapid posibil, de soluții paș
nice1 problemelor europene.

Iarna cu surprize... 
rutiere

Circulația pe „Autostrada Soa
relui" a fost întreruptă simbătă 
între Florența și Bolognia, ca 
urmare a ninsorii abundente. 
Mai multe sute de automobile 
au fost blocate pe autostradă de 
stratul gros de zăpadă. Poliția 
rutieră a fost nevoită să inter
vină, pentru a acorda asistență 
celor înzăpeziți.

In R. F. a Germaniei, din cau
za ninsorilor abundente, pe Șo
selele din această țară, s-au 
produs simbătă numeroase acci
dente de circulație. în care și-au 
pierdut viața 20 de persoane și 
au fost rănite alte citeva sute.
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