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SA FIE INTENSIFICATA
RECOLTAREA CULTURILOR TÎRZII

Ritm „la pas“ în unele 
unităti din Trustul 7

I. A. S. Slobozia
Pentru Întreprinderile agricole de stat din trus

tul zonal Slobozia $1 mai ales pentru cele situate în 
lunca Inundabilă a Dunării, recoltarea porumbului 
a fost și continuă să rămînă o problemă deosebit 
de importantă. Această toamnă, devansată de vre- B 
me bună cu mai bine de două săptămini, a recon- H 
firmat că strîngerea recoltei din această zonă, în H 
special a celei de porumb, trebuie organizată în- H 
tr-un mod cît mai temeinic. Datorită mai ales unor H 
carențe în organizarea muncii, recoltarea porum- | 
bului se desfășoară și în actualele condiții „la pas". 5 

Situația operativă aflată la trustul I.A.S. Slobo- 
3ia arată că din suprafața totală de 63 641 ha cu 

orumb au mai rămas de recoltat 12 409 ha. Cal
culul hîrtiei n-ar fi prea nefavorabil dacă ploile 
din ultima vreme nu și-ar fl luat prea din timp 
permisiunea să stăvilească, aproape în totalitate 
fie șl temporar, activitatea forțelor manuale și me
canice. angrenate în această bătălie. In urma unei 
vizite prin cîteva întreprinderi agricole din această 
zonă și a discuțiilor purtate cu specialiști de la g 
trust, ș-au conturat cîteva aspecte care duc la frî- 
narea ritmului de lucru.

întreprinderi agricole cum sfat cele de la Roseți- 
Luncă, Stelnica, Pietroiu, Mircea Vodă, cu mari su
prafețe de porumb, printr-o bună organizare a 
muncii, care a avut drept urmare folosirea între
gului potențial mecanic șl uman, au reușit să ob
țină rezultate bune sau chiar foarte bune la strîn
gerea recoltei de porumb. Opus acestora, alte în- fl 
treprinderi cum sînt Borcea șl Vlădenl sînt mult B 
rămase în urmă. Dar exemplul cel mal concludent H 
51 oferă întreprinderea agricolă Luciu-Giurgeni. B 
Dacă la Roseți sau Stelnica s-au putut recolta, de g 
la Începutul campaniei, 4542 ha ți, respectiv, 4050, g 
această întreprindere, din 710 ha a recoltat doar B 
460. Ar fi fost normal și pe deplin posibil ca res- | 
pectiva întreprindere să fi terminat încă de mult H 
această lucrare. Si aici și în alte părți, cauzele care E 
frînează buna desfășurare a lucrărilor de recoltare g 
a porumbului sînt aceleași: imposibilitatea folosi- B 

■’“^întregului parc de mașini și tractoare, ca urmare | 
«■■'deselor defecțiuni, determinate la rîndul lor de | 
calitatea discutabilă a reparațiilor ; se intră tîrziu n 
la lucru în lan și se iese devreme. La toate aces- 
tea se adaugă lipsa de corelare între viteza de re- | 
coltare și capacitatea de transport, astfel că la unele H 
ferme camioanele stau, în timp ce la altele — lip- H 
sesc. în unele unități se constată o slabă preocupare g 
din partea specialiștilor pentru organizarea lucră
rilor. în legătură cu acest ultim aspect Gh. Cio- 
Jănescu, Inginer șef la Trustul I.A.S. Slobozia, ne-» 
«emnalat faptul că. la întreprinderea agricolă de 
stat Vlădeni și altele cadrele de conducere au tra
tat superficial campania de recoltare, nu s-au mo
bilizat efectiv în a da ajutor fermelor, nu cunosc 
evoluția lucrărilor.

Actuala campanie de recoltare a porumbului a 
acos în evidență și un alt aspect, de ordin tehnic 
cu urmări grave asupra producției : calitatea ne
corespunzătoare a unor utilaje. Datorită în mare 
parte faptului că porumbul este cu mult mai uscat 
decît în alți ani, în urma combinelor CT2R rămîne 
o mare cantitate de boabe, încît ai impresia că o 
mină nevăzută aruncă cu dărnicie hrană păsărilor. 
Este adevărat, acest neajuns putea fi înlă
turat în bună parte dacă trustul I.A.S. Slobozia și 
conducerile întreprinderilor ar fi luat măsura ca 
recoltatul porumbului să înceapă mai devreme și 
*ă se execute într-un alt ritm, mai accelerat

Am intrat în a doua parte a toamnei. Conduce
rea trustului zonal I.A.S. Slobozia cît șl organele 
și organizațiile locale de partid vor trebui să in
tervină, în continuare, cu promptitudine, pentru a 
grăbi recoltarea porumbului.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Sctnteii* B

în această toamnă sînt de recoltat șl 
transportat în magazii cantități mari de 
produse agricole și de subproduse care se 
folosesc, mai ales, ca furaje. De aceea, pa
ralel cu semănatul, oamenii muncii din a- 
gricultură se străduieso să strîngă recolta, 
rod al strădaniilor depuse un an întreg. 
Pînă la sfîrșitul săptămînii care a trecut, 
potrivit datelor centralizate Ia Consiliul Su
perior al Agriculturii, recoltatul florii-soa- 
relui s-a încheiat, al porumbului s-a făcut 
în proporție de 69 la sută, sfeclei de zahăr 
— 53 la sută, cartofilor de toamnă — 63 
Ia sută, orezului — 75 la sută. Recoltarea 
porumbului, cultură care ocupă cea mai 
mare suprafață de teren, este avansată în 
întreprinderile agricole de stat din trustu
rile Craiova, Constanța, Ploiești șl In coo
perativele agricole din județele Botoșani 
(aci lucrarea respectivă a fost încheiată), 
Olt, Teleorman, Mehedinți. Continuă să se 
lucreze într-un ritm nesatisfăcător îndeo
sebi în trusturile I.A.S. Brașov, Cluj și în 
cooperativele agricole din majoritatea ju
dețelor din Transilvania si unele d’n Mol
dova. CIFRELE ÎNSCRISE PE HARTA 
INDICA, PE JUDEȚE, IN CE PROCENT 
S-A FĂCUT RECOLTAREA PORUMBU
LUI ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE.

Mai există Încă mari suprafețe <Se teren 
de pe care urmează să se scoată cartofii : 
peste 9 000 hectare în județul Harghita, cite 
6 000 hectare în județele Brașov, Covasna 
și Suceava. La sfecla de zahăr, paralel cu 
grăbirea recoltării, se impune și transpor
tarea ei de urgență. La sfirșitul săptămînh 
trecute, potrivit datelor comunicate de Con
siliul Superior ai Agriculturii, mai era în 
cîmp o cantitate de peste 400 000 tone sfeclă 
recoltată.

în această toamnă, eu precipitații abun
dente, există o mare bogăție de furaje verzi, 
îndeosebi porumbul din cultura a doua 
asigură o producție bună la hectar. Se 
impune ca toate aceste furaje să fie însi- 
lozate cu cea mai mare atenție. Or, pînă 1* 
această- dată, în cooperativele agricole,- din 
planul de însllozare nu s-a realizat decît 
46 la sută, lucrarea fiind întîrziată îndeo
sebi în județele Maramureș, Vîlcea, Dîm
bovița, Caraș-Severin și altele.

Printr-o bună organizare a muncii, in 
funcție de starea timpului, oamenii muncii 
din agricultură au posibilitatea să grăbeas
că toate lucrările care se execută în această 
toamnă, să termine în timpul cel mal scurt 
recoltatul și semănatul.

CARTOFI I - cit mai repede 
de pe cimp în depozite

Județele Covasna șl Brașov 
sînt două din cele mai importante 
cultivatoare de cartofi din țara 
noastră. Suprafața ocupată cu a- 
ceastă cultură se ridică în cele 
două județe la circa 32 000 ha. 
E și firesc deci ca o bună parte 
din fondul central al statului Ia 
cartofi să fie asigurat de unitățile 
agricole din Brașov și Covasna. 
O caracteristică principală a pro? 
ducției de cartofi din acest an o 
constituie recolta superioară can
titativ și calitativ față de anii 
precedenți. Problema care se 
pune acum este ca producția bo
gată de cartofi să fie strînsă cît 
mai grabnic pentru a se preîn-

tîmpina pierderile. Multe unități 
agricole de stat și cooperatiste 
din ambele județe au reușit, prin 
mobilizarea tuturor forțelor și fo
losirea din timp a puținelor zile 
frumoase care au existat în a- 
ceastă toamnă, să adune cartofii 
de pe întreaga suprafață, iar în 
alte locuri lucrarea este pe termi
nate. Așa sînt cooperativele agri
cole din Valea Crișului și Chi- 
chiș, județul Covasna, Vulcan și 
Bod, județul Brașov etc.

Luat pe ansamblu, stadiul în 
care se află recoltarea, transportul 
și livrarea cartofilor este mult 
rămas în urmă atît în județul 
Covasna, cît și în județul Bra

șov. Pînă în ziua de 19 octom
brie în cooperativele agricole din 
cele două județe cartofii au fost 
recoltați abia în proporție de 
54,7 și respectiv 52 la sută. Nu 
poate fi contestat faptul că ploile 
căzute în oursul lunii octombrie, 
au contribuit în mare măsură la 
întârzierea recoltării cartofilor. 
Nu-i mai puțin adevărat însă că 
la rămînerea în urmă a recoltării 
a contribuit și slaba organizare a 
lucrului. Se ști® destul de bine

N. MOCANU
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în pag. a IlI-a)

Mînuîrea valorilor, a banilor statu
lui esta o chestiune de mare răspun
dere șocială. Conducerile întreprin
derilor, cei puși să gestioneze bunuri 
materiale și, într-un fel sau altul, toți 
cetățenii au obligația și interesul de 
s spori avuția națională, de a gospo
dări șl de a păstra cu grijă averea 
obștească.

în numeroase scrisori sosite la re
dacție, cititorii sesizează diferite for
me ale risipei, irosirea fără nici un 
fel de justificare a unor importante 
fonduri bănești, acte care aduc mari 
prejudicii avutului obștesc.

„Este de neîngăduit — ne scrie 
P. Mihsi din Iași — să-i privim cu 
indulgență pe cei care aruncă în vînt 
banii statului. în orașul nostru nici 
nu s-au terminat bine lucrările de a- 
menajare a bulevardului 30 Decem
brie ți, pe o mare porțiune, a și fost 
stricat, pentru că bulevardul urmea
ză «ă fie întretăiat de strada Silves
tru. Desigur că toate aceste cheltu
ieli -suplimentare de bani și materia
le, printr-o bună coordonare a lu
crărilor la cele două străzi, puteau 
fi evitate, dar cei puși să gospodă
rească banii statului nu s-au gîndit 
la nici o soluție în acest sens, găsind 
că este mai comod pentru ei să a- 
runce pe apa sîmbetei bani cu care 
s-ar fi realizat în oraș alte lucrări 
de interes gospodăresc. Bineînțeles, 
că toate aceste cheltuieli inutile s-au 
făcut cu acte în regulă, căci n-am 
auzit pînă acum să fi fost cineva tras 
la răspundere pentru risipa înregis
trată".

Climatul risipei este favorizat în 
cele mai multe cazuri de lipsa unui 
control permanent și eficient din par
tea organelor financiare.

„în controalele pe care le facem 
periodic la diferite întreprinderi din 
județ — ne «punea tov. Ion Zipiș, di

rector al direcției teritoriale de con
trol șl revizie Prahova — întîlnim 
cazuri cu totul Ieșite din comun. 
Este regretabil că părtași dlrecți la 
risipă sînt chiar unii conducători de 
întreprinderi. Un exemplu tipic îl 
reprezintă Fabrica de cărămidă „1 
Mai" — Bucov. Aici, numai într-un 
singur trimestru s-au înregistrat pa
gube ce depășesc 350 mii lei.

constatînd aceste nereguli au cerut 
sancționarea celor vinovați. Ne-a sur
prins însă faptul că, pentru abateri
le grave săvîrșite, ilegalitățile fla
grante comise, inginerul șef a fost 
retrogradat din funcție pe timp de 
două luni, iar contabilului șef i s-a 
dat o simplă mustrare cu avertis
ment (!)“. Așadar, iată în ce mod 
au fost trași la răspundere, ce sanc-

RISIPA - 
un act antisocial
Calitatea produselor a fost ne

corespunzătoare, înregistrîndu-se 
în acea perioadă peste 408 mii 
cărămizi rebutate. In acest caz 
nu se mai îndeplineau condițiile 
de premiere. Prin diferite mașina- 
țiuni, mistificări făcute de Cezar Tin- 
cu, inginer șef, și Alexandru Cocer- 
va, contabil, pagubele au fost dimi
nuate, acoperite. Din suma totală 
ce reprezintă pagubele reale, 100 000 
lei au fost trecuți în mod ireal asu
pra producției neterminate, peste 
180 000 lei, — înregistrați în contul de 
debitori, iar 70 000 lei au fost factu
rați în plus la o întreprindere din 
Borzești. Inspectorii direcției noastre

țiunl .,aspre" au primit cei care au 
cochetat cu punga statului după bu
nul lor plac, au risipit sute de mii de 
lei, însușindu-și în același timp, cu 
acte în regulă, sume de bani pe care 
nu Ie meritau. în felul acesta. în loc 
să se pună stavilă risipei prin sanc
țiuni severe împotriva :elor care o 
produc, e, dimpotrivă, favorizat cli
matul nociv.

Cu cîtva timp în urmă Gheor- 
ghe Enache, din Bistrița Năsă- 
ud, semnala faptul că în punc
tele de exploatare forestieră Pe- 
troasa, Surpătura, Șoimul de Sus, 
Repedele și altele, care aparțin de 
întreprinderea forestieră Bistrița, se

Irosesc mii de metri cubi de material 
lemnos. Copacii doborîți de mai mult 
timp putrezesc în pădure, fără ca 
cineva din conducerea întreprinderii 
să se sinchisească.

„Am întrebat pe diferiți specialiști 
din sectorul forestier — adaugă au
torul sesizării — pentru ce copacii 
doborîți — care pot fi folosiți atît în 
construcții cît și pentru foc — nu se 
transportă din pădure și mi-au spus 
că transportul lor este nerentabil 
Atunci mă întreb, admițînd că afir
mația specialistului este întemeiată, 
pentru ce se mai doboară copacii, 
dacă nu se asigură ți condiții de 
transport ? Și la urma urmelor cine 
permite conducerii acestei întreprin
deri să-și bată joc de patrimoniu) 
nostru forestier ?“

Toate acestea au fost aduse la cu
noștința Ministerului Economiei Fo
restiere. Un colectiv de specialiști 
din minister s-a deplasat la Bistri
ța, pentru ca împreună cu delegați 
ai Trustului de exploatare, transport 
și industrializarea lemnului Cluj, al 
Inspectoratului silvic Bistrița să a- 
nalizeze situația șl să stabilească mă
suri pentru stăvilirea risipei. în răs
punsul trimis redacției se mențio
nează faptul că în pădurile din raza 
I. F. Bistrița rezultă pe cale natu
rală circa 10 la sută arbori uscați 
care se doboară, din care o parte ră- 
mîn pe teren. în continuare se ara
tă că „întreprinderile în subordine 
vor urmări valorificarea totală și 
complexă a masei lemnoase, astfel 
ca ultimul metru cub de lemn să fie

Vasile MIHAI 
Gheorghe PÎRVAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Mesajul adresat 
de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 
secretar general 

al C. C. al P. C. R„ 
președintele Cnsihlui

METALUL
CĂLIT LA 
FLACĂRA

IDEII

CADRELOR DIDACTICE ȘI ELEVILOR,

COMITETULUI COMUNAL DE PARTID ȘI 
CONSILIULUI POPULAR, LOCUITORILOR CO
MUNEI SOVEJA

Stimați tovarăși,
îmi este deosebit de plăcut ca la aniversarea cen

tenarului școlii generale din Soveja să transmit ca
drelor didactice și elevilor, Comitetului comunal de 
partid și Consiliului popular, tuturor locuitorilor aces
tor minunate plaiuri vrîncene un salut călduros și 
cele mai bune urări in activitatea rodnică pe care o 
desfășurați pentru dezvoltarea și înflorirea comunei 
dumneavoastră.

Sărbătorirea aoestui eveniment capătă o semnificație 
sporită prin aniversarea, în același timp, a 100 de ani 
de la nașterea, în comuna Soveja, a marelui geograf 
român — Simion Mehedinți. Școala dumneavoastră, în 
care Simion Mehedinți a învățat primele clase, va 
purta de acum înainte numele lui — semn al prețuirii 
ce se acordă prodigioasei activități științifice și didac
tice a renumitului savant. Aceasta reprezintă o nouă 
expresie a cinstirii de care se bucură în orânduirea 
noastră socialistă valorile spirituale ale patriei.

Mulțumindu-vă din toată inima pentru invitația de 
a participa, împreună cu dumneavoastră, la aceste 
emoționante manifestări, vă doresc, dragi tovarăși, să 
obțineți noi și însemnate succese în muncă pe care o 
depuneți pentru creșterea și pregătirea tinerei genera
ții, pentru răspîndirea științei și culturii, pentru în
făptuirea politicii partidului de construire a socialis
mului și comunismului în România.

(în pag. a ll-a publicăm relatarea mani
festărilor ce au avut loc cu acest prilej la 
Soveja).

De vreo cîteva zile, 
port asupra mea un mic 
paralelipiped din oțel; 
lustruit pe trei fețe, pe 
celelalte are încă ur
mele frezei care l-a de
cupat dintr-o bucată 
mai mare. II arăt prie
tenilor, cunoscuților. 
Este un eșantion din cea 
mai nouă marcă de o- 
țel produs la noi în țară. 
Mi l-a dăruit un tînăr 
cercetător al Institutu
lui de cercetări meta
lurgice. Intr-un gest 
prietenesc, de gazdă, în 
care am ghicit, mai tîr
ziu, o undă discretă de 
mîndrie.

„Datorită colaborării 
dintre cercetători ai in
stitutului nostru și spe
cialiști din uzine side
rurgice și metalurgice
— mi-a mai spus ingi
nerul Mihai Teodorescu
— s-au asimilat cîteva 
mărci noi de oțel cu 
performanțe de nivel 
mondial". Ne aflam în
tr-un birou tapetat cu 
planșe și fotografii re
prezentând structuri ale 
oțelului. Și, dintr-o dată, 
fereastra institutului 
parcă s-a deschis larg 
spre cele patru zări ale 
țării, spre coloșii side
rurgici care dau naștere 
altor coloși ai industriei 
noastre socialiste. Pen
tru ecluzele și deversoa- 
rele de la Porțile de 
Fier era nevoie de o- 
țeluri cu limita de 
curgere ridicată, cu re
zistența la rupere mai 
mare decît a metalului 
produs pînă atunci în 
țară.

Munca de înnobilare, 
asimilarea noilor mărci 
de oțel, a început la e- 
prubetă și la microscop. 
Cercetările de labora

tor ale institutului sea
mănă cu oricare alte 
cercetări, poate chiar cu 
cele ale biologilor care 
prin oculare pricesc in
fimele particule anima
te. Un microscop elec
tronic, un spectroscop, o 
cameră de luat vederi... 
Tehnica cea mai înaltă 
este aici indispensabilă. 
(Am văzut cea mai re
centă achiziție a insti
tutului în materie de in
strumente de laborator: 
microsonda. După nume 
mă așteptam la un apa
rat cu gabarit redus, 
menit să sondeze „adân
cimile" metalului. De 
fapt, o întreagă încăpe
re este ocupată de acest 
microanalizator cu son
dă electronică, cum se 
mai numește. Privind un 
asemenea aparat te gîn- 
dești, fără să vrei, la „a- 
dîncimile" explorate de 
om în intimitatea me
talului, și-ți spui că a- 
colo, de fapt, se pro
duce un zbor. Unul 
de dimensiuni mi- 
cro-cosmice: al gîndu- 
rilor omului la nive
lul moleculelor).

După cercetările de 
laborator și cele din 
stația-pilot a institutu
lui, noul oțel a fost e- 
laborat în cantități in
dustriale la o mare uzi
nă siderurgică, iar de 
acolo a luat drumul la- 
minoarelor combinatu
lui de la Galați. O 
muncă străbătută de că
utări înfrigurate, din 
care n-au lipsit nici în-

Victor 
CONSTANTINESCU

(Continuare 
in pag. a II-a)

Fabrica de confecfii din orașul Vaslui (Foto : Gh. VlnțilS)

SPORT
• FOTBAL - U.T.A. A

REVENIT LA ȘEFIA
CLASAMENTULUI

• DERBIUL DE HAND
BAL STEAUA-DINA- 
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NEDECIS.

© ECHIPA MASCULINA
DE ȘAH A ROMÂNIEI
LA OLIMPIADA DE LA
LUGANO
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De la atletism
la scrimă...

CORESPONDENȚA DIN MEXICO, DB LA TRIMISUL 
NOSTRU VALENTIN PAUNESCU

Ileana Silai este deținătoarea me
daliei de argint și nimeni nu poate 
spune că nu este o foarte frumoasă 
performanță. La 27 de ani, la prima 
ei olimpiadă, micuța funcționară din 
Cluj a urcat pe același podium de 
pe „Estadio ‘68" pe care s-au pe
rindat, în această săptămână, pe 
trepte diferite, cei mai mari atleți 
ai lumii. Și, așa cum s-a întâmplat 
de fiecare dată, când am avut un
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„Ratează" Codreanu sau apărâ Gaboraș ? Faz« penaltiului din me
ciul Rapid — Universitatea Craiova (2—0)

medaliat, In vila numărul trei din 
satul olimpic a avut loc o restrânsă 
recepție pentru sărbătorirea succe
sului Ilenei, și cumva pentru săr
bătorirea, în ansamblu, a succesu
lui atletelor românce care au luat 
parte la această ediție a Jocurilor 
olimpice. Trăgind linie și fădnd un 
foarte succint bilanț, după această 
„jumătate" de olimpiadă, este evi
dent că meritoria Comportare a 
sportivilor români, In aceste zile, 
in capitala sportului mondial, (cum 
le place atît de mult gazdelor să-și 
numească orașul) se datorește in 
mare măsură fetelor. Satisfacția 
noastră este cu atît mai mare, cu 
cît din cele 5 medalii cucerite, pa
tru au fost obținute In cadrul în
trecerilor de atletism, sportul rege 
al olimpiadei.

...Rareori am văzut venind la star
tul cursei un sportiv sau o sportivă 
atît de hotărîtă ca Ileana Silai. În
treaga ei înfățișare exprima una din
tre acele stări sufletești în care toată 
ființa este concentrată asupra unui 
unic țel. Am strigat-o din tribună 
(eram foarte aproape) și ne-a zâm
bit formal, evident detașată de orice 

zeci 
plu- 
bun

(eram foarte aproape) și 
bit formal, evident detașa... ... 
din jur. După start, după cîțiva 
de metri, a preluat conducerea 
tonului, înregistrând cel mai

(Continuare în pag. a III-a)
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FARIDEH DIBA

Semnarea protocolului privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 1969

SOVEJA-O LĂ
ANIVERSARE Expoziție de artă plastică

SOVEJA (corespondentul „Scîn- 
tell"). — Ieri dimineață, la Soveja, 
frumoasa așezare din munții Vran- 
cei, au continuat manifestările con
sacrate centenarului școlii generale 
șl împlinirii a 100 de ani de la naște
rea savantului român Simion Me
hedinți. Cu acest prilej, în centrul 
comunei a fost dezvelit bustul iul 
Simion Mehedinți, iar pe clădirea 
școlii care-i poartă numele a fost 
așezată o placă comemorativă.

A avut loc, apoi, o entuziastă adu
nare populară, la care au participat 
numeroși localnici, foști șl actuali 
elevi, oameni de știință și cultură, în 
cadrul căreia a luat cuvîntul Simion 
Dobrovici, prim-secretar al Comite
tului județean de partid, președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular -provizoriu Vrancea. 
Cei prezenți la adunare au ascultat 
cu profund interes și au subliniat cu 
vii și entuziaste aplauze mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, adresat 
cadrelor didactice și elevilor, comi
tetului comunal de partid și consi
liului popular, locuitorilor comunei 
Soveja. (Textul mesajului îl publi
căm în prima pagină).

în continuare, particlpanțll la a- 
dunare au adoptat textul unei tele
grame trimise din partea locuitorilor 
comunei Soveja C.C. AL P.C.R., TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, în care se spune :

„Noi, locuitorii comunei Soveja șl 
din comunele învecinate, participant! 
la festivitatea prilejuită de sărbăto
rirea a 100 de ani de la nașterea sa
vantului român, care a trăit și a creat 
pe aceste meleaguri, Simion Mehe
dinți, și împlinirea a tot atîția ani 
de la înființarea școlii din comuna

Soveja, județul Vrancea, exprimăm 
cu acest prilej conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, sentimen
tele noastre de mulțumire, de adîncă 
recunoștință față de grija ce o pur- 
tați pentru valorificarea a tot ce a 
creat mai bun geniul poporului nos
tru. dezvoltării continue a patrimo
niului cultural-științific al patriei.

Noi vedem în politica partidului 
nostru expresia năzuințelor noastre 
vitale de continuă propășire a pa
triei, de ridicare a ei pe culmile ci
vilizației și progresului.

Mulțumim, de asemenea, conducerii 
de partid și de stat și dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru cinstea ce ne-ați 
făcut prin mesajul adresat nouă cu 
prilejul sărbătoririi a 100 de ani de 
la nașterea marelui om de știință 
Simion Mehedinți.

Exprimîndu-ne deplina adeziune 
șl atașamentul față de politica în
țeleaptă a partidului și statului nos
tru, noi, locuitorii de pe aceste stră
vechi meleaguri românești, vă în
credințăm că nu vom precupeți ni
mic, că vom'lupta cu toată fermita
tea pentru aplicarea în viață a tu
turor măsurilor stabilite de partid".

Cu acest prilej, în incinta școlii 
centenare s-au deschis două expozi
ții : una de fotografii, documente o- 
riginale și obiecte personale ale iui 
Simion Mehedinți din timpul vieții și 
activității sale științifice și alta de 
artă populară înfățișînd meșteșugu
rile, datinele și cultura națională 
păstrate pe aceste frumoase melea
guri moldovenești.

Un atrăgător spectacol artistic rea
lizat în interpretarea formațiilor de 
amatori din județul Vrancea a în
cheiat programul bogatelor manifes
tări.

Incinta Muzeului de Artă al Re
publicii Socialiste România va găz
dui — începînd de la 22 octombrie 
— o expoziție de artă plastică din 
Uniunea Sovietică. Selecția cuprin
de circa 50 de lucrări, diverse ca 
stil și ca gen; oferind o imagine a 
preocupărilor artiștilor din țara

vecină șl prietenă. Expoziția se nu
mără printre manifestările prilejuite 
de tradiționalele „Zile ale culturii 
sovietice'.

O Săptămina aceasta, soprana so
vietică Medeea Omiranașvili va 
apărea pe scena Operei române în 
rolul Leonorei din „Trubadurul".

în cursul zilei de duminică, doam
na Farideh Diba, vicepreședintă a 
organizației femeilor din Iran, mama 
Majestății Sale Imperiale Farah, și 
persoanele care o însoțesc, au vizitat 
stațiuni de pe litoralul românesc, e- 
dificiul roman cu mozaic și Muzeul 
de arheologie din Constanța.

Oaspeții au fost însoțiți de Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, vicepreședin
tă a Consiliului Național al Femei
lor, Cornelia Dinescu, secretară a 
Consiliului Național al Femeilor, 
precum șl de S, H. V. SanandajI, 
ambasadorul Iranului la București.

Seara, în cinstea doamnei Farideh 
Diba și a persoanelor care o însoțesc, 
primul vicepreședinte al consiliului 
popular județean, Ion Nlcolăescu, a 
oferit o masă la cazinoul din Con
stanța.

Spectacole cinematografice
La cinematograful Republica vor 

avea loc săptămina aceasta „Zilele 
filmului britanic". Cu acest prilej 
vor fi prezentate cîteva creații re
prezentative ale studiourilor engleze: 
„Becket" — ecranizare de Peter 
Glenville după piesa cu același nume 
de Jean Anouilh (cu Peter O’Toole 
și Richard Burton), realizarea regi
zorului italian Michelangelo Anto
nioni, „Blow-up" (avînd în rolurile 
principale pe David Hemmings și 
Vanessa Redgrave), filmul regizoru
lui Joseph Losey, „Pentru rege șl 
țară", „Un om pentru eternitate" in 
regia lui Fred Zinemann (cu Paul 
Scofield, celebrul • interpret al dra
maturgiei shakespeariene) și „Moli 
Flanders" după cartea lui Daniel 
Defoe (cu Kim Novak, Richard 
Johnson, Vittorio de Sica) ; vor rula.

de asemenea : o ecranizare după 
G. Simenon („Străin în casă", cu 
James Mason și Geraldine Chaplin) 
și un film de Jack Clayton, „Casa 
mamei noastre".

★
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, duminică la 
amiază a sosit în Capitală o delegație 
de cineaști din Marea Britanie, care 
va participa la săptămina filmului 
englez organizată în țara noastră.

Din delegație fac parte producă
torul de filme George Brown, regi
zorul șl scenaristul Alexander Mac- 
kendrick și actrița Justine Lord, cu
noscută la noi din filmele pentru te
leviziune „Sfîntul" și „Omul cu va
liza".

(Agerpres)

TEATRULUI „POWSZECHNY**t,

DIN VARȘOVIA

intre România și Iugoslavia

*
Duminică a plecat în Suedia, pentru 

a studia unele probleme ale muncii 
educative și de tnvățămînt, o dele
gație a Ministerului Invățămîntulul, 
condusă de Virgil Radulian, adjunct 
al ministrului, președintele Consiliu
lui Național al organizației pionie
rilor.

(Agerpres) |

în urma tratativelor 
care au decurs într-o 
prietenie și înțelegere 
20 octombrie s-a semnat la Bucu
rești protocolul privind livrările re
ciproce de mărfuri pe anul 1969, In
tre Republica Socialistă România șl 
Republica Socialistă Federativă Iugo
slavia.

In anul 1969 schimbul de mărfuri 
dintre cele două țări va înregis
tra o creștere importantă față de 
prevederile protocolului comercial 
pe anul 1968 șl față de volumul de 
schimburi realizat în anul curent.

România va livra Iugoslaviei ma
șini și utilaje, produse ale industriei 
electrotehnice, ciment, produse pe
trolifere, chimicale, anvelope, cauciuc 
sintetic, bunuri de larg consum etc. 
Iugoslavia va livra României mașini 
și utilaje, cabluri electrice, bauxită, 
minereu de fier, laminate de ala
mă, izolatori electrici, șine de cale 
ferată șl alte produse siderurgice, 
bunuri de larg consum șl alte măr
furi.

Din partea română Protocolul a 
fost semnat de Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, iar 
din partea iugoslavă de Vâsli Griv-

comerciale 
atmosferă de 
reciprocă, la

cev, aecretarul federal pentru co
merț exterior.

La semnare au asistat Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Koroșeț Josef, secretar 
adjunct al Secretariatului federal 
pentru comerț exterior, șl membrii., 
celor două delegații.

Au fost de față ambasadorul Iugo
slaviei la București, Iakșa Petricl, 
șl membri ai ambasadei.

în cinstea secretarului federal pen
tru comerț exterior al R.S.F. Iugo
slavia, Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, a oferit un de
jun.

★
în aceeași zl, secretarul federal 

pentru comerț exterior al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, Vasil 
Grlvcev, a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exterior.

Au fost de față Iakșa Petricl, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, șl membri al Ambasadei.

(Agerpres)

Metalul
(Urmare din pag. I)

ideiia flacăra
(Urmare din pag. I)
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în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră, Teatrul 
„Powszechny" din Varșovia a pre
zentat duminică seara, pe scena Tea
trului de Comedie, cel de-al doilea 
spectacol în fața publicului bucureș- 
tean. Actorii polonezi au interpretat 
capodopera lui Moliăre „Don Juan". 
Piesa este pusă în scenă de Adam 
Hanuszkiewicz, care deține și rolul 
titular.

Scenografia spectacolului este sem
nată de Andrzej Majewski, iar mu
zica de Kazimierz Serocki.

Au asistat Petru Burlacu, adjunct

al ministrului afacerilor externe, 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al I.R.R.C.S..

Erau, de asemenea, prezențl Joro- 
mir Ocheduszko, ambasadorul R. P. 
Polone la București, și membri ai 
ambasadei.

în clișeul de 
o imagine care 
drului plastic,
rică, din spectacolul 
zentat de același teatru 
seara.

mal jos reproducem 
redă frumusețea ca
de inspirație folclo- 

„Nunta", pre- 
sîmbătă

Profilul creator al lui Pascal Ben
toiu s-a conturat prin asimilarea 
unei solide tehnici de compoziție, 
prin analiza temeinică a structuri
lor folclorice, prin îndelungi și 

H rodnice lecturi și meditații. Ben
toiu își afirmă, consecvent, un drum 
propriu refuzînd excesele și pre- 
luînd mijloacele în consonanță cu 
sensibilitatea sa acută. A fi mereu 
tu însuți nu este deloc ușor; este 
de asemenea greu să evoluezi fără 
a te dezice. In această privință, 
Pascal Bentoiu apare exemplar, cî- 
teva din lucrările sale fiind unanim 
recunoscute printre creațiile re
prezentative ale ultimelor două de
cenii. De curînd, o prestigioasă dis
tincție l-a consacrat pe plan inter
național : opera sa radiofonică 

, Jertfirea Ifigeniei s-a situat pe pri
mul loc în cadrul celei de a 20-a 
ediții a Festivalului Internațional 
de Radio și Televiziune de la Roma. 
La festivalul acestui an peste 40 
de societăți de radio au participat 
cu lucrări semnate de compozitori 
de renume. Dintre laureații edițiilor 
anterioare este deajuns să cităm 
cîteva nume, pentru a avea dimen
siunile exacte ale manifestării: 
Ildebrando Pizzetti, Marius Cons
tant, Hans Werner Henze, Henri 
Pousseur, Gottfried von Einem, 
Henri Sauguet, Luciano Berio, Kr
zysztof Penderecki.

Opera radiofonică Jertfirea Ifi
geniei este bazată pe tragedia lui 
Euripide Ifigenia în Aulis ; Bentoiu 
a extras cîteva momente, reducînd 
fabulația la esențial: eroina înțe
lege și acceptă să se jertfească pen
tru a salva țara. Am spune mai 
degrabă că nu acțiunile eroilor sînt 
importante ci semnificația lor și 
genul exact în care poate fi înca
drată piesa este cel denumit de au
tor „acțiune muzical-dramatică". In 
mod normal, acțiunea este muzica
lă, urmează legi muzicale și poate 
fi percepută ca atare. Aceasta este 
și rațiunea pentru care Bentoiu a 
ales doar două personaje (Agamem
non și Ifigenia) și a încredințat co
rului rolul său din vechea trage
die : reflex permanent, comentator 
al acțiunii. Opera sa se constituie din 
mari blocuri-secțiuni, independen
te ca expresie, dar mult mai uni
tare decît așa-numitele numere din 
opera romantică și mai detașate, 
mai precis conturate decît cur
gerea continuă din drama wagne
riană. Intervențiile personajelor 
sînt reduse ca întindere (Agamem-

non de două ori, vorbit; Ifigenia 
are un lamento și apoi o prezență 
simultană de cînt și declamație), 
ponderea deținînd-o comentariul 
coral împletit cu discursul orgii și 
al grupului de percuție.

Banda realizată de autor este de 
fapt produsul artistic finit, lucrarea 
avînd un profil determinat și. de 
mijloacele folosite. întregul mate
rial a fost înregistrat și tratat prin 
filtrare, reverberație, pentru obți
nerea unui sunet cit mai personal, 
cît mai pur (de pildă, registrația 
orgii are efecte care nu se pot 
obține în sală); unele procedee de 
mixaj ca și din domeniul tehnicii 
muzicii concrete, întrebuințate de 
așa manieră îneît numai avizat 
le poți descoperi, sporesc efectul 
expresiv. Rezultanta sonoră se ca
racterizează printr-o deosebită a- 
curatețe muzicală și prin forță de 
convingere. Tragedia eroinei nu ne 
interesează decît ca semnificație și 
întreaga muzică degajă o tensiune 
lirico-dramatică specifică muzicii 
lui Bentoiu. Intens polifonică, mu
zica lui Bentoiu produce totodată 
impresia simplității melodice îm
brăcată în haina nu o dată „somp
tuoasă a, culorilor și ritmurilor. E 
o muzică suculentă, densă, cu e- 
fect imediat, care place și captivea
ză : calități cu atît mai de subliniat 
cu cit muzica modernă este, nu o 
dată, abstractă și complicată. Mo
numentală prin simplitate și pro
funzime, bine proportionate și uni
tară prin limbaj. Jertfirea Iîigeniei 
își merită din plin premiul căpătat. 
Fiind vorba despre o interpretare 
unică, în care un rol deosebit îl 
are autorul și prin lucrul cu ban
da, se înțelege că aceasta este ne
repetabilă șl opera este destinată 
exclusiv audiției radiofonice. In
terpreta au o contribuție demnă 
de subliniat prin efectul expresiv : 
Iosif Gerstenengst (orgă), Toszer 
Iulia (soprană), Silvia Popovici și 
Gheorghe Cozorici (în părțile de
clamate), corul de femei al Radio- 
televiziunii pregătit de Vasile Pân- 
tea, dirijorul Ludovic Baci, Alexan
dru Hrisanide (clavecin și pian), 
un grup de instrumentiști.

Conceperea unei lucrări special 
pentru radio a ridicat unele pro
bleme pe care Pascal Bentoiu le-a 
rezolvat inteligent și cu funcții es
tetice precise.

Petre CODREANU

Manifestări muzicale
SOCIETATEA FILARMONICA DIN 

BUDAPESTA va fi oaspetele Capi
talei în zilele de 22 și 23 octombrie 
în sala Ateneului. Cea mai presti
gioasă formație simfonică ungară va 
prezenta publicului bucureștean per
sonalitatea dirijorului Andrâs Ko- 
rody, a violonistului Denes Kovăcs, 
cvartetul de suflători compus din 
oboistul Peter Pongrâcs, clarinetistul 
Bâla Kovăcs, fagotistul Tibor Fiile- 
mile și cornistul Andrâs Medvecsky, 
în programe care vor cuprinde lu
crări de Mozart, Beethoven, Bartok 
și Doru Popovici. Concertele artiști
lor budapestani se înscriu printre 
momentele de real interes ale aces
tui început de stagiune.

® Continuind cu lăudabilă perse-

de promovare a ti- 
Filarmonica de stat 
deschide joi, 24 oc- 
stagiunea de cori
de cameră în sala

Verență acțiunea 
nerelor talente, 
„George Enescu" 
tombrie, ora 20, 
certe de muzică
Studio a Ateneului. Seria audițiilor 
este inaugurată de un grup de tineri 
muzicieni încă studenți ai conserva
torului „C. Porumbescu" din Bucu
rești compus din : Luminița Ghencea 
— pian. Alexandru Gavrilovici — 
vioară și Iosif Calef — violoncel, 
care prezintă lucrări de Mozart, 
Beethoven și Carmen Petra.

o O.S.T.A. anunță în seara zilei de 
24 octombrie concertul „Salutul Cu
ban" al unor orchestre și soliști de 
muzică ușoară și folclorică din Cuba.

peisaj al orașelor și satelor de pe 
aceste meleaguri, chipuri de oameni, 
compoziții ș.a.

Printre manifestările plastice 
ale acestei săptămîni se numără și 
două expoziții personale, al căror 
vernisaj va avea loc în Capitală : a 
tinerei scenografe din Ploiești, Irina 
Borovski (în sala Galeriei de artă 
din Calea Victoriei nr. 132), și a stu
dentului V. Crișan. un tînăr carica
turist de talent (în sala Casei de 
cultură a studenților).

4r
Duminică, la muzeul Banatului din 

Timișoara a avut loc vernisajul sa
lonului anual de artă plastică din 
județul Timiș. Sînt expuse picturi 

. în ulei și acuarelă, lucrări de gra
fică, sculpturi în lemn, piatră și me
tal, care redau Imagini din noul

EVOCAREA UNUI

doielile, fiindcă unora 
li se părea mai ușor — 
decît să-și frămîntt 
mintea — să se achizi
ționeze acest oțel (cu a- 
tît mai mult cu cit nu 
dădeau din propriul bu
zunar). Succesul inteli
genței și al perseveren
tei nu s-a lăsat mult aș
teptat. Acum, Galațiul 
produce table groase din 
oțel, asemenea celui pe 
care-l păstrez la mine. 
Table de oțel de 40 mm 
pentru porțile oțetite a- 
le Porților de Fier și al
tul mai subțire pentru 
dantelăria metalică a 
podului ce se constru
iește peste Dunăre, la 
Giurgeni-Vadul Oii. 
Factorii economici T La 
punerea în operă se fo
losește cu o treime mai 
puțin oțel fiindcă actua
la marcă și-a îmbunătă
țit parametrii în același 
raport, iar uzinele pro
ducătoare eliberează o 
capacitate de protfucție 
corespunzătoare. Un 
calcul statistic ar aduna 
multe cifre sub linia de 
total.

Oțelul acesta repre
zintă doar un singur ca
pitol al preocupărilor 
Institutului de cercetări 
metalurgice. Cine vizi
tează laboratoarele și 
stațiile-pilot își dă sea
ma că preocupările co
lectivului reflectă ceea 
ce este actual în siderur
gie, întocmai ca picătura 
de apă după ploaie, în 
care ai imaginea naturii 
înconjurătoare. „Furna- 
lul-miniatură", o inven
ție brevetată în institut, 
reduce direct fierul din 
minereu. In micul cup
tor electric — de aseme
nea în incinta institu
tului — s-au turnat pri
mele șarje dintr-un oțel 
care este astăzi folosit 
la marile construcții sau 
dintr-un altul destinat 
fabricării navelor mari
time gălățene. După 
cum, în convertizorul 
„miniatural" s-au elabo
rat, pentru prima oară 
în țară, șarje de oțel 
cu suflare de oxigen; 
nu de mult timp a în
ceput să producă oțel 
marele convertizor cu 
oxigen de la combinatul 
din Galați.

Un obiectiv de prim 
ordin și în același timp

un titlu de mîndrie 
pentru institut : a con
tribuit la rezolvarea ce
lor mai spinoase pro
bleme puse de produc
ție. „Industria ne-a 
semnalat consumuri 
mari de metal la turna
rea oțelului, datorită 
gabaritelor mari ale 
maselotelor. După mai 
multe luni de lucru în 
institut cît și în combi
natele de la Reșița și 
Galați — ne relatează 
ing. N. Costescu — am 
izbutit să reducem ma- 
selotele. Cu cît ? Cu 10 
la sută mai puțin metal 
la fiecare maselotă. Din
tre cercetătorii care 
s-au ocupat de aceste 
probleme s-a remarcat 
Dorin Petreasa, un om 
tînăr și foarte tenace. 
A venit la noi de pe 
băncile facultății, iar 
înainte a lucrat ca mai
stru la Hunedoara. Asta 
îl ajută foarte mult. De 
altfel, legătura lui cu 
producția continuă, cum 
s-ar zice, „pe baze noi". 
Acum, se află la Ga
lați..."

Dorința cercetătorului 
de a găsi ceva nou, o 
metodă, o rețetă, se re
flectă la prima vedere 
în lucruri cotidiene — 
munca migăloasă în 
laborator, observarea 
șarjelor, cercetarea ze
cilor și sutelor de epru- 
vete rupte la încercări 
etc. Dincolo de ele ur
mează meditația asupra 
fenomenelor și rapor
tarea lor la rezolva
rea problemelor de 
importanță majoră pen
tru sporirea și îm
bunătățirea producției 
de oțel — acest 
„barometru" al cote
lor de civilizație și 
progres. Pentru oamenii 
aceștia metalul este viu. 
De parcă metalul ar vi
sa, cercetătorul încear
că să-i descifreze vise
le, să scurteze căile sale 
de transformare, de în
nobilare. Ideile coboară 
adînc în structura meta
lului, rămîn acolo să 
fertilizeze lanțul ener
giilor, să-l înnobileze.

Notez cîteva dintre a- 
ceste idei materializate. 
Inginerul Radu Simion, 
de pildă, știa că meta
lul poate dobîndi calități 
neobișnuite, dacă îi gă
sești o formulă optimă 
de aliere, împreună cu 
alți cercetători, el este

acum autorul unor re
țete și procese tehnolo
gice pe baza cărora se 
realizează la noi plă
cuțe dure pentru scule 
așchietoare. Un alt co
lectiv a realizat aliajul 
pentru fabricarea prin 
matrițare a unor piese 
supuse la șoc la loco
motivele Diesel de mare 
putere. Tot aici s-au re
alizat primele experi
mentări de lingotiere din 
fantă cu grafit nodular, 
ceea ce a făcut ca du
rata unei asemenea pie
se să crească de la 100 
de turnări la 200. Sau.. 
Dar institutul are multe 
secții. Se ocupă și de ne
feroase, de pulberi, de 
cocs cărbune, de aliaje 
rezistente la coroziune, 
de deformări plastice 
etc.

...Paralelipipedul meu 
de metal este însoțit și 
de altă imagine. La ma
șina care rupea prin în
tindere epruvetele din 
metal, am citit o dia
gramă. Era radioscopia 
unei... drame mute. Su
pusă unei uriașe trac
țiuni pneumatice, bara 
de metal se alungea din 
ce în ce mai mult. O 
curbă urca ușor în sus, 
pe grafic. La un mo
ment dat, metalul a ce
dat, acul înregistrator 
s-a zbătut brusc în sus 
și-n jos : moleculele me
talului au început să 
curgă. Dar numai o 
fracțiune de timp. In- 
grămădindu-se unele în 
altele, moleculele au în
ceput din nou să opună 
rezistență și linia curbă 
a început să urce iarăși, 
încă un timp, pînă la 
ruptura finală. Obser- 
vînd fenomenul, am a- 
vut senzația unui ome
nesc strigăt de durere 
urmat de un mare e- 
fort de stăpînire a ei. 
l-am împărtășit reflec
ția inginerului care mă 
însoțea. „Este una din
tre calitățile oțelului — 
mi-a răspuns el, zîm- 
bind. Am „învățat" me
talul să reziste chiar si 
după un șoc puternic".

Vorbind metaforic, 
fascicolul gîndirii ome
nești face ca metalul 
peste care se abate să 
vibreze la flacăra ideii, 
în ultimă instanță să se 
supună voinței trans
formatoare a cercetăto
rului modern.

MOMENT LITERAR
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la apariția antologiei „A. HOL- 
NAP“, editată la Oradea la începutul 
secolului de către societatea literară 
„Holnap" — din care făceau parte 
scriitori și artiști de seamă ai vremii 
— Comitetul de cultură și artă al ju
dețului Bihor, Teatrul de Stat din 
Oradea, în colaborare cu revista 
„Familia" și ziarul „Crișana" vor or
ganiza duminică, 27 octombrie, în 
sala Teatrului din Oradea, o mani
festare consacrată acestei aniversări.

o Opera Română : Trubadurul — 19,30.
O Teatrul de Operetă : My Fair Lady — 19,30.
Q Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' ’ ....
Schitu Măgureanu) : Nepotul Iul Rameau — 20 ; 
din str. Alex. Sahia) : Melodie varșovlană — 20.
O Teatrul „Giulești" (sala Teatrului de Comedie) : 
unei nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul Mic (spectacol cedat) : Baltagul — 20. 
o Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțll necunoscuțl 
o Teatrul evreiesc ; Trei piese intr-un act de Cehov 
— 20.
O Studioul Institutului de Artă Teatrală șl Cinemato
grafică : Hedda Gabler — 20.
© Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : „Ca la Tănase" 
— 19,30.
o Teatrul „Ion Vasilescu" (sala Teatrului „Delavran- 
cea") : „Hanul melodiilor populare' — 20.

(sala din bd.
(sala

Visul

— 16.

c Vera Cruz : PATRTA — 9 ; 11,30 ; 14 : 16,30 ; 19 ; 21,15. 
O Samuraiul : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; Gala 
filmului : Becket — 20.30. GRÎVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45; 18,15 ; 20.45, TOMIS — 9—15,45 In continuare ; 
18,15 ; 20,30.
• Mărturisirile unul domn cu cameră mobilată : SALA

vremea
Tlmpul probabil pentru 22—23 și 

24 oct. în tară: vreme în general 
frumoasă, dar rece noaptea și di
mineața, mai ales în jumătatea de 
est a țării. Cerul va fi variabil mai 
mult senin noaptea. Ploi izolate se 
vor semnala în nord-vestul tării

spre sfîrșitul intervalului, cînd șl 
temperatura va crește ușor. Vîntul 
va sufla în general slab. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între mi
nus 1 și plus 9, izolat mai coborîte, 
iar maximele vor oscila între 10 și 
20 de grade. Local brumă.

în București : vreme frumoasă, dar 
rece noaptea și dimineața. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin. Vîntul va 
sufla slab. Temperatura în creștere 
ușoară spre sfîrșitul intervalului.

CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 : 20,30, GLORIA 
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 , 18,15 ; 20,30.
O Fiul lui Tarzan : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 10,15 ; 12,15 ;
14.15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,15, FESTIVAL — 9,15 ; 11,15 ;
13.15 ; 15,15 ; 17,15 ; 19,15 ; 21,15, FEROVIAR — 8,45 ;
10.45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ;
11.45 ; 13,45 ; 15,45 ; 18 ; 20, MELODIA — 8,45 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Veșnicul întîrziat : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 20,45. 
© Vară capricioasă : CENTRAL — 18,30.
O Suflete tari (ambele serii) : LUMINA — 9—15,45 în 
continuare ; 19,15.
© Roata vieții : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Program peiîtru copii : DOINA — 9 ; 10.
© Viva Maria : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® Totul pentru rîs — Mihaela — Tineretul român la 
Festivalul de la Sofia : TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ;
12.15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
G Frumoasele vacanțe ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POARE — 15,30 ; 17,45.
q Tarzan, omul-maimuță î BUZEȘTI — 15,30 : 18 ; 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
G Winnetou (seria a IIT-a) : DACIA — 8—16,30 în 
tinuare ; 18,45 ; 21, FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18, 
brele strămoșilor uitați — 20,30, VOLGA — 9,15 ; 1
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
q Marysia și Napoleon î BUCEGI — 9—13.30 în conti
nuare : 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
a 7 . \ ___
O Vin cicliștii : UNIREA 
© Neînțelesul : LIRA —

PO-

i con-
Um- 

11.30 ;

Șapte oameni tie aur : UNIREA — 15.30 ; 18.... _ 20 30
Neînțelesul : LIRA — 15,30 : 18 ; 20,30, COTROCENI 
15.30 ; 18 ; 20.30.
Să nu ne despărțim : DRUMUL SĂRII — 15 :•

20.
© Testamentul unui pașă : GIULEȘTI — 15.30 
20,30.
O Căderea imperiului roman : FLOREASCA — 
13,15 ; 16,30 ; 20.
© Operațiunea San Gennaro : AURORA — 9 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
© Trei copil „minune* î MOȘILOR — 15,30 ; 18.
O
•

17.30 ;

; 18 :

9.30 ;

11.15 ;

A trecut o femele : MOȘILOR — 20,30. 
Pentru cițlva dolari in plus : MUNCA — 16 ; 
Duelul lung : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

19.

• Surprizele dragostei : FLACARA — 15,30 ; 18.
O Unchiul meu : FLACARA — 20,30.
© Jurnalul unei femei in alb : ARTA — 9—15,45 in 
continuare ; 18 ; 20,15, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : VITAN — 15,30 ; 19.
« Fratele doctorului Homer : PROGRESUL — 15,30 : 10, 
o Am întîlnit țigani fericiți : PROGRESUL — 20,30. 
© Lustragiul : FLAMURA — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 
20,30, VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
© Ea va rîde : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20.30.
o Taffy și vînătorul : PACEA - 15,45 ; 18 ; 20,15.
o Vicontele plătește polița : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20.15.

i

tv
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17,00 — Curs de limba franceză. 17,30 — Pentru noi, 
femeile 1 în cuprins : Concursul de croit șl cusut 
dintre elevele Școlii profesionale a Fabricii de con
fecții și tricotaje București ; Sfaturi cosmetice de 
sezon ; Reportaj Ia Fabrica de lină integrată Constanța ; 
Cum să amenajăm un colț al școlarului în aparta
mentul nostru. 18,00 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. 
Natație ; Sărituri bărbați (finală) ; 100 m. fluture femei 
(semifinale) ; 100 m. fluture bărbați (semifinale). 19,30 
— Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorolo
gic. — Publicitate. 20,00 — „Toamna la cules de vii". 
Montaj folcloric interpretat de artiști amatori al Casei 
de cultură din Sighișoara. Dirijor prof. Nicolae Bogdan. 
20,20 — Casa memorială „Nicolae Bălcescu". Film rea
lizat de Studioul de Televiziune. 20,30 — Tele-universi- 
tatea. Istoria civilizațiilor. „Ab urbe condita- (Roma I). 
Consultant științific Gabriela Bordenache. 20,55 — Film 
artistic ; „Un tînăr ca alții". 22,10 — Telejurnalul de 
noapte. 22,25 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Rezu
matul filmat «1 zilei precedente. 23,55 — închiderea 
emisiunii.

scos din parchete și pus în circuitul 
economic".

Dar toate au rămas în acest sta
diu. O altă scrisoare de la Gheor
ghe Enache ne înștiințează că ceea 
ce a întreprins ministerul a fost pur 
și simplu o formalitate. „Mai întîl 
— ne scrie el — consider că nu s-a 
făcut o analiză temeinică pentru a 
stabili cauzele risipei și măsurile ce 
trebuie luate pentru înlăturarea lor, 
ci specialiștii din minister au încer
cat să mă convingă că nu am drep
tate în totalitate. Astfel, la începu
tul lunii august s-a prezentat la lo
cul meu de muncă inginerul Gri- 
gore Leanca, de la Trustul de ex
ploatare, transport și industiializa- 
rea lemnului Cluj, care mi-a spus, 
spre uimirea mea, că înseși norma
tivele prevăd aceste pierderi (!). De 
asemenea, nici pînă astăzi nu «-»ti 
luat măsuri pentru recuperarea ma
terialului lemnos existent In pă
duri". Iată, deci, cît de operative șl 
„eficiente" au fost măsurile luate de 
Ministerul Economiei Forestiere, cum 
se stimulează răspunderea celor puși 
să gospodărească fondul forestier, 
atît de important în economia noas
tră națională, să stăvilească risipa, 
să întroneze disciplina în exploata
rea pădurilor.

— Unele persoane — ne spunea 
Mihai Bredureanu, președinte-locțil- 
tor al tribunalului județean Brașov 

puse să’ vegheze lâ păstrarea a- 
vutului obștesc nu respectă dispozi
țiile legale privitoare la persoanele 
ce sînt angajate în posturi de ges
tionari ai bunurilor materiale. Dau 
gestiuni pe mina unor oameni, cu un 
nivel scăzut de pregătire, fără expe
riență și chiar cu antecedente pe
nale. Un exemplu .concludent 
ni-1 oferă cazul lui Andrei loan, fo^t 
gestionar la Uzinele „Steagul roje , 
din Brașov. Dînd dovadă de multă 
ușurință și superficialitate, fără să 
țină seama de faptul că el mai exe
cutase 2 ani închisoare pentru de
lapidare, uzina l-a angajat pe post 
de merceolog la serviciul aprovizio
nare, încredințîndu-i-se împuterni
ciri speciale pentru achiziționarea 
de materiale și piese pentru auto
camion. Lupul ajuns din nou cio
ban la oi a început să-și facă men
drele după bunul Iui plac, cu îngă
duința serviciilor de aprovizionare, 
contabilitate, a celor care aveau da
toria să-1 controleze, să stăvilească 
activitatea lui infracțională. Pentru 
că numai de îngăduință poate fi 
vorba și nu de neștiință, dacă ținem 
seama de modul cum acționa in
fractorul. încărca în mașină fontă 
de la uzină și o transporta la în
treprinderea de colectare a mate
rialelor. Aici, după ce o cîntărea o 
factura din nou către uzină (!). Deci 
mașina cu același 
ceeași fontă făcea 
Dar, cum la uzină 
evidența intrărilor 
asemenea materiale. Andrei Ioaț, 
împreună cu șoferul se întorceau din 
nou la I.C.M., cîntăreaa iar fonta, 
dar de data asta — fiind socotiți co
lectori particulari de metale — banii 
rezultați și-1 însușeau. Așa a plătit 
uzina mii de lei pentru mii de kilo
grame de fontă, care n-au intrat 
niciodată în procesul tehnologic. In
fractorii au fost deferiți justiției și 
au primit pedeapsa meritată, dar în 
spatele acestei hoții se ascund o 
droaie de gură-cască, indolenți, oa
meni care încurajează risipa, cre
ează teren favorabil hoției. Aceste 
cauze care înlesnesc producerea pre
judiciilor, risipei, cheltuielilor neeco- 
nomicoase sînt determinate de lipsa 
unor dispozițiuni legale care să în
tărească răspunderea conducerii u- 
nităților din punct de vedere mate
rial. Normal ar fi ca acei conducă
tori de unități care angajează per
soane necorespunzătoare sau care nu 
se preocupă de apărarea avutului 
obștesc să răspundă solidar cu in
fractorii, să fie obligați și ei la plata 
lipsei constatate în gestiune".

Fiecare cetățean și, in special, 
factorii de răspundere din economie 
trebuie să-și aducă din plin contri
buția la apărarea și consolidarea a- 
vuției obștești. Este de neconceput 
ca, în condițiile în care partidul șl 
statul nostru. întregul popor, își în
zecesc eforturile în vederea sporirii 
prin toate mijloacele a avuției na
ționale, să admitem acest fenomen 
grav — risipa. Risipitorii, indiferent 
în ce haină s-ar ascunde, trebuie 
depistați la vreme, supuși unei jude
căți aspre, puși să suporte conse
cințele legii pentru pagubele prici
nuite. Societatea noastră nu poate 
să încheie cu nimeni contracte de 
pierderi, să Irosească avuțiile acu
mulate prin munca întregului popor.

delegat și cu a- 
calea întoarsă, 
nimeni nu ținea 
și ieșirilor Ia 

Andrei Ioaț,
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FOTBAL
REZULTATE TEHNICE
STEAUA — JIUL 2—0 (2—0). 

Au înscris : Voinea (min. 15) și 
Tătarii (min. 24). Meciul s-a dis
putat sîmbătă. '

RAPID — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (2—0) (2—0). Au în
scris : Dinu (min. 8) și Neagu 
(min. 36). In minutul 55 Codrea- 
nu (Rapid' a ratat o lovitură 
de la 11 m.

U.T.A. — DINAMO BUCU
REȘTI 3—0 (1—0). Au marcat : 
Axente (min. 34), Moț (min. 59) 
șl Domide (min. 85).

A.S.A. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 3—1 (0—0). Realizatorii 
golurilor: Ciuta# (min. 46), 
Lucaci (min, 48), Lungu (min. 75) 
pentru gazde și Uifăleanu (min. 
50) pentru clujeni.

F. C. ARGEȘ — PROGRESUL 
2—0 (0—0). Au înscris : Radu 
(min. 47) și Ciolan (min. 56).

PETROLUL — CRIȘUL 2-0 
(1—0). Autorii golurilor : Grozea 
(min. 31) și Dincuță (min. 64). 
Fundașul orfidean Balogh a tras 
afară în min. 53 o lovitură de la 
11 m.

FARUL — POLITEHNICA 
IAȘI 1—0 (1—0). A înscris Tufan

DINAMO BACĂU—VAGO
NUL, 3—0 (2—0). Au marcat : D. 
Eno (min. 1 și 51) și Nedelcu 
(min. 4). Jocul a avut loc sîm
bătă.

CLASAMENTUL
U.T.A. 11
„U“ Craiova 11 
Steaua 11
Petrolul 11
Dinamo Buc. 10 
A.S.A. Tg. M. 11 
Farul 11
Dinamo Bacău 11 
Politehnica Iași 11 
Jiul 11
Progresul 11

7 2 2 21—11 16
6 3 2 23—17 15
6 1 4 22—12 13
6 14 13—12 13
5 14 18—13 11
5 15 18—15 11
5 15 17—17 11
5 15 13—15 11
5 15 12—16 11
3 4 4 11—10 10
4 2 5 11—14 10

Rapid
F. C. Argeș 
„U" Cluj 
Crișul 
Vagonul

11 4 2 5 11—15 10
10 4 1 5 11—14 9
11 4 1 6 18—21 9
11 2 4 5 8—12 8
11 2 2 7 17—30 6

Etapa viitoare : Universitatea 
Cluj — Farul ; Jiul — Crișul; 
Rapid — Steaua ; F. C. Argeș — 
U.T.A.; Dinamo Bacău — Poli
tehnica Iași; Progresul — Di
namo București; Vagonul — Pe
trolul ; A.S.A. Tg. Mureș — Uni
versitatea Craiova.

Telespectator

la Olimpiadă

Dan DEȘLIU

OUMPMDA ’68

0 PRIVIRI
IN CUUSI

® Campionii la probele de viteză la velodrom și 
notație.

® Una din cele mai spectaculoa
se întreceri cicliste de velodrom, 
proba de viteză, a revenit france
zului Daniel Morelon, învingător în 
finală în fața italianului Giordano 
Turrini. In cele două manșe ale 
finalei, Morelon a fost cronometrat 
în ll”27/100 (prima manșă) și 10” 
68/100 (a doua manșă).

Simple comparații...
Echipa „Universitatea" din Craiova 

a descins ieri în Capitală ca lideră 
a primei divizii de fotbal, dar ga
loanele de fruntașă i-au fost retra
se, cel puțin în mod provizoriu, după 
infrîngerea suferită în meciul cu 
Rapid. însă, de fapt, nu schimbarea 
de poziții în clasamentul general 
ne-a interesat cu precădere ci felul 
de a Juca al craiovenilor. In aceas
tă privință, dacă luăm echipa giu- 
leșteară drept „martor*, putem face 
o comparație Intre o formație cu 
pretenții la titlul de campioană de 
toamnă, Universitatea, și alta, F. C. 
Argeș, situată periferic și învinsă 
recent de Rapid cu- 1—0. N-am re
marcat o diferență de calitate a jo
cului între cele două echipe, distan
țate încă și azi în clasament, prin 
mai puțin de șase puncte ! Mai mult, 
acest semn de egalitate între o „frun
tașă* și o „codașă* a fost plasat la 
un nivel fotbalistic submediocru. Ar 
mai fi de adăugat că „martorul*, a- 
dică Rapid, se prezentase în urmă 
cu două săptămîni contra piteșteni- 
lor ceva mai bine decît ieri în fața 
craiovenilor. Ieri, Rapid, după ce a 
construit cîteva faze pozitive — în
scriind și două goluri — s-a preocu
pat doar de menținerea rezultatului, 
lăsînd spectacolul și jocul în seama 
adversarului. Și am asistat în conti
nuare la o așa-numită „dominare te
ritorială* a craiovenilor, dezlînată și 
total sterilă, datorată mai ales inca
pacității mijlocașilor de a pune pu
țină ordine în acțiuni. Cit despre 
spej'ai'ol, el a încetat definitiv oda
tă i jacurile rapidiștilor împotriva 
unei apărări dispuse, In special prin 
așezare și organizare, să primească 
multe goluri ! Oare molima sistemu
lui defensiv nerealist trebuie să-și 
facă mendrele și în echipa craio- 
veană ?

Amintindu-ne de jocul echipei

U.T.A. la București din etapa 
trecută, parcă ceva mai eficace și 
mai spectaculos decît al cole
gelor ei din prima divizie, am înre
gistrat drept normal nu numai re
zultatul dar și scorul meciului de la 
Arad. Cînd urmărești activitatea ară
denilor în teren, observi la ei ceea ce 
poți să cauți cu luminarea la multe 
alte echipe de-ale noastre : intenția 
tehnică — adică elementul inteligent 
de joc — dublată de capacitatea teh
nică și tactică a majorității echipie
rilor de a transcrie parțial pe gazon 
această intenție. Deci, ni se pare fi
resc că U.T.A. a învins, și încă la 
scor, o echipă ce n-a fost în stare să 
obțină nici o victorie pe teren străin 
în actualul sezon, după cum tot nor
mal ni se pare ca arădenii să can
dideze cu seriozitate pentru titlul de 
campion de toamnă. Posibilitățile de 
comparație ce le-am avut în pre
zent ne îndeamnă să Ie acordăm mai 
multe șanse decît altor pretendenți. 
de pildă cralovenil...

In rest, cu privire la etapa tre
cută, consemnăm revenirea la stră
vechile obiceiuri ale gazdelor fotba
listice din toată lumea, acela de a 
nu permite cu nici un chip formații
lor vizitatoare cucerirea vreunui 
punct. O etapă compusă din opt par
tide s-a soldat cu 8 victorii, 16 puncte 
și 18 goluri, toate aceste cifre fiind 
scrise la activul echipelor gazde. în 
timp ce adversarele lor s-au mulțu
mit doar cu... un gol ! Ca o curiozi
tate, știți cîte formații n-au obținut 
pînă acum nici o victorie în depla
sare ? Nouă, dintr-un total de 16 
echipe ! Iată și numele acestor con- 
traperformere : Dinamo București, 
Politehnica Iași, A.S.A. Tg. Mureș. 
Universitatea Cluj, Farul, Dinamo 
Bacău, Rapid, F.C, Argeș, Vagonul.

V. M.

HANDBAL
S-au conturat liderii 

de toamnă

In zilele și nopțile săptămînii 
precedente, atenția ne-a fost cap
tată, aproape exclusiv, de marele

> spectacol atletic. Am urmărit due-
> luri palpitante, pe tartan sau pe
> gazon, am fost martorii unor sur-
► prize de proporții maxime, am în-
► registrat pe retină cifre socotite, 
‘ pînă mai ieri, utopie pură. Chiar 
, în penultima reuniune, cuartetul
► viteziștilor jamaicani, semănînd u-
► nul cu altul ca patru picături de...
► rom, ne-a oferit un rezultat de-a
> dreptul stupefiant: 38,3 secunde pe
> 4x100 m plat deci 9,6 pentrufie- 
, care component al ștafetei! Iar
> 9,6 sec. pe suta de metri echi-
► valează — dacă ați reținut — cu
* acel fabulos 8,90 al lui B. B., noua 
. stea neagră a firmamentului spor- 
. tiv...
► Fereastra fermecată, deschisă
► spre orizonturi exotice, aduce sub
* ochii noștri și altfel de imagini, 
, mai puțin spectaculoase poate, care 
, fac însă parte integrantă din am- 
» bianța extraordinară a ediției me-
► xicane. Tenacitatea celor ce stau
* neclintiți ore în șir în fața tele-
* vizorului e răsplătită adesea prin 
, detalii relevante. Iată, de pildă,
► istovitoarea întrecere a decatlo-
► niștilor, capitolul săritura cu pră-
* fina: recordmanul mondial Kurt
* Bendlin poposește îndelung pe
> platforma de aterizare, cu obrazul
► crispat de durere. Entorsă, întin-
► dere sau, pur și simplu, epuizare 
’ psihofizică? Cu dinții încleștați, el 
, se ridică totuși, încă și încă o
> dată, pentru a relua această luptă 
■. cu imposibilul... Iată-l pe Nicolau,
► sprinterul francez de origine ro-
> mână, șchiopătând în ultimul 
k schimb la 4x400, cu piciorul drept
> bandajat, pentru a nu-și priva 
» echipa de o eventuală prezență în
► finală... Intr-un alt cadru, la pisci-
* na Alberca, medicii se străduiesc 
k s-o ajute pe Ada Kok, gigantica
> sirenă din țara lalelelor, tributară
► și ea efectelor altitudinii. Trei
> bărbați zdraveni o transportă în 
' cele din urmă, cu eforturi vizi- 
k bile, spre punctul sanitar al pisci-
> nei... Scena de apă ne va înfă-
► țișa și alte fragmente dramatice:
* eșecul săritoarei perfecte Ingrid
* Krămer, ratarea de către Micky 
k King a celei din urmă încercări,
> în momentul în care avea, cum se
► spune, medalia de aur
► nar...
* Pe Xochimilco, schiful
k R. D. Germane întrece echipajul
> S.U.A. cu o unghie — căci 15 su-
> timi de secundă reprezintă o di-
* ferență mai degrabă simbolică — 
£ în timp ce la Velodromo, da- 
ș nezul Frey se zbuciumă zadarnic
> pentru a reface diferența care-l 
!> separă de Ftebillard, în finala pro- 
£ bei de urmărire individuală...
I Lumini și umbre, zîmbete și la- 
i crimi, farse și drame se perindă
> fulgerător sub privirile noastre a-
> țintite pe fereastra fermecată, re- 

amintindu-ne că, în ciuda dimen-
’ siunilor epice pe care li le con- 
ș ferim, protagoniștii marelui spec- 

tacol sportiv sînt, în fond, niște 
ș oameni!

® Concursul de natație a fost 
marcat de mari surprize. Princi
palii favoriți ai probei de 100 m li
ber masculin — înotătorii ameri
cani— au trebuit să se încline în 
fața australianului Mike Wenden, 
în vîrstă de 18 ani, cîștigătorul me
daliei de aur. După primii 50 m, în 
frunte se afla americanul Zac Zorn, 
dar în partea a doua a cursei, 
Wenden a sprlntat Irezistibil ter- 
mlnînd în 52”2/10, timp ce repre
zintă un nou record mondial 
(vechiul record era de 52”6/10 și a- 
parținea americanului K. Walsh).

O altă surpriză de proporții a 
furnizat-o iugoslava Djurica Bje- 
dov, învingătoare în finala cursei 
de 100 m bras. Ea a întrecut un lot 
valoros de vechi specialiste ale a- 
cestei probe, — Prozumenșcikova 
(U.R.S.S.), Wichman (S.U.A.) From- 
mater (R.F. a Germaniei), Ball 
(S.U.A.) — fiind cronometrată în 
final cu l’15”8/10 (nou record olim
pic).

în proba de 100 m liber feminin, 
dominată de înotătoarele america
ne, cea mal rapidă s-a dovedit Jane 
Henne (1’00”) căreia i-a fost atri
buită medalia de aur. Au urmat-o 
Sue Pedersen (S.U.A.) l’00”3/10, 
și Lynda Gustavson (S.U.A.) 1’00” 
3/10.

Ultima finală a zilei (100 m bras 
bărbați) a dat cîștig de cauză ame
ricanului MacKenzie, care cu timpul 
de l’07”7/10 a stabilit un nou record 
olimpic. Sovieticii Kosinski și Pan
kin au ocupat locurile 2—3, cu ace
lași timp : 1’08”.

faima, reușind să-șl întreacă prin
cipalii adversari cu peste 15 kg. 
Rezultatul său (572,500 kg) egalează 
recordul olimpic care îi aparține 
de la J.O de la Tokio.

Leonid Jabotinski este în vîrstă 
de 30 de ani, are o înălțime de 1.89 
m și o greutate de 163 kg. Originar 
din Ucraina, el practică halterele 
de la vîrstă de 15 ani. Titlul olim
pic cucerit aici de „cel mal puter
nic om din lume* — cum a fost 
Jabotinski supranumit de ziariști — 
încununează una dintre cele mai 
prodigioase cariere de sportiv.

Medalia de argint a revenit bel
gianului Serge Reding (555 kg), iar 
cea de bronz americanului Joseph 
Dube (555 kg).

® Mrae surpriza la foibal

au avut loc sferturile de 
ale turneului de fotbal. E-

în buzu-

dublu al

Capitala a găzduit, sîmbătă și du
minică, cele mai importante întâlniri 
handbalistice din campionatul națio
nal, feminin și masculin, cele ce ur
mau a desemna sau măcar a contura 
liderii de toamnă. Din acest motiv și 
mai ales datorită valorii ridicate a 
jucătorilor ce alcătuiesc echipele 
respective, meciul masculin Steaua 
— Dinamo se anunța drept 
atracția sezonului. Dacă n-a fost 
așa și dacă la sfîrșitul jocului 
atît spectatorii cît și jucătorii erau 
nemulțumiți, vina nu o poartă numai 
ploaia — care a transformat cîmpul 
de joc într-un adevărat patinoar — 
«au arbitrajul — pe alocuri năstruș
nic. Adevărații vinovați se pot con
sidera, din nou, actorii principali, ju
cătorii. Așa că proverbul „la 
pomul lăudat...,‘ șl-a găsit o nouă 
confirmare, iar de învins n-a învins... 
nimeni, pentru că scorul final a in
dicat egalitatea : 9—9. Rezultatul le 
asigură steliștilor — neînvinși — 
șefia clasamentului (cu un avans de 
două puncte) pe care o vor men
ține probabil, fără dificultate, pînă 
la încheierea primului tur, acel des
fășurat în aer liber.

Ceva mai degajat s-a jucat în der
biul feminin. Terenul propriu a priit 
rapidistelor care — profitînd de o 
neînțeles de slabă replică a timișo- 
rencelor — și-au asigurat un avantaj 
consistent în primul sfert de oră : 
5—0 (!). Actuala fruntașă a.' clasa
mentului, Universitatea, s-a repliat 
și a reușit, pînă la pauză, o reducere 
a handicapului, fructificînd trei oca
zii. Părea că vom asista la o surpriză, 
cunoscută fiind labilitatea feroviare
lor în astfel de situații. Dar n-a fost 
așa I Două contraatacuri finalizate 
de Hedeșiu și golul Anei Starck au 
spulberat șansele timișorencelor, de
moralizate și de ratarea consecutivă 
a 2 (!) lovituri de la 7 m. Un arbitraj 
ferm, a temperat, cînd era cazul, ex
cesul jucătoarelor, ceea ce a dat me
ciului o notă de sportivitate. înaintea 
ultimei etape, din al doilea tur, în 
clasament continuă să conducă „U“ 
Timișoara cu 29 p talonată, la numai 
un punct, de Rapid și Confecția. Po
sibil ca în această ordine echipele să 
se angajeze, la 4 aprilie 1969, în al 
treilea tur, decisiv pentru cucerirea 
campionatului.

D. ILIESCU

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Capriciile sorților au făcut ca 

în etapa a doua a Campionatu
lui național de volei bucureștenilor 
să nu li se ofere decît jocuri fe
minine. Ineditul situației oferindu-1 
prezența a tot ceea ce are mal bun, 
la această oră, voleiul feminin 
trioul : Rapid, Dinamo, Penicilina. 
Deși învingătoare cu scorul maxim 
asupra Farului și respectiv C.P.B.-u- 
lui, două dintre cele trei favorite. 
Rapid și Dinamo, nu au convins, 
fiind tributare jocului dezlînat al 
ridicătoarelor. O notă bună se cuvi
ne ieșencelor, care s-au „debarasat" 
cu mai multă ușurință de medici
niste — reușind și o evoluție promi
țătoare.

în runda a doua a olimpiadei mas
culine de șah, echipa României, care 
joacă în grupa a 5-a, a întîlnit for
mația Norvegiei. La încheierea 
timpului regulamentar de joc, scorul 
era egal : 0,5—0.5 puncte, trei partide 
fiind întrerupte. In aceeași grupă 
s-au mai înregistrat rezultatele : 

■ Porto Rico-Hong Kong 3—1 ; R. F. a

Germaniei — Elveția 2,5—0,5 (1) ;
Brazilia — Liban 3—0 (1).

în clasamentul grupei, România o- 
cupă locul patru cu 4 puncte (3 par
tide întrerupte). Pe primul loc se află 
Porto Rico cu 5,5 puncte.

• Pugilistul spaniol Pedro Car
rasco și-a păstrat titlul de campion 
al Europei la categoria ușoară, învin- 
gînd la puncte pe șalangerul său Oile 
Makki (Finlanda). Meciul s-a disputat 
la Valencia, pe o durată de 15 re
prize.

e La Guadalajara a continuat tur
neul demonstrativ de tenis. în una 
din semifinalele probei de simplu 
masculin, cunoscutul jucător spaniol 
Manuel Santana l-a întrecut cu 7—5. 
6—2, 6—1 pe mexicanul Rafael 
Osuna.. Alte rezultate : dublu bărbați 
(semifinale) : Santana, Gisberg (Spa
nia) — Darmon (Franța), Loyo Mayo 
(Mexic) 6—4, 7—5, 6—3 ; dublu mixt 
(semifinale) : Helga Niessen Fassben
der (R. F. a Germaniei) — Rosy Dar
mon, P. Darmon (Franța) 6—4, 6—4.

Și

Sosire milime
trică pe velo
dromul olimpic, 
între viteziștii 
Trentin (Franța)

Barth (R.F.G.)

Ieri 
finală 
chipa Japoniei a produs o mare 
surpriză învingînd echipa Franței 
cu 3—1, Mexicul a întrecut Spa
nia cu 2—0, Ungaria — Guatemala 
1—0. Bulgaria și-a asigurat cali
ficarea în semifinale prin tragere 
la sorți; scorul de 1—1 cu 
s-a menținut 
prelungiri.

Semifinalele 
de fotbal se 
Japonia • 
Bulgaria.

neschimbat

turneului
vor disputa astfel: 

Ungaria șl Mexic —

© Un meci atletic toica- 
Europa ?

(Telefoto 
Agerpres)

african — cu un în- 
la Jocurile Olimpice 
— și-a făcut o mult 

intrare în rîndul elitei
a probelor de fond și 
Acum, la Mexico, cursa 
m a fost net dominată

® Recordul mondial la 
decailosi a rezistat

Așa cum era de prevăzut, dificila 
probă a decatlonului a revenit a- 
mericanului William Toomey (29 de 
ani : 1,86 m ; 86 kg), care a totali
zat 8193 puncte. După primele 
cinci probe, Toomey avea un punc
taj care făcea să se creadă că vom 
asista la doborîrea unui alt record 
mondial. Dar în ultima probă 
(cursa de 1 500 m), deși s-a aflat în 
permanență în fruntea plutonului, 
Toomey a imprimat o trenă destul 
de lentă, ceea ce lăsa să se între
vadă că el viza mai mult titlul 
olimpic decît recordul mondial. Iătă 
performanțele obținute de Toomey: 
100 m — 10”4/10; lungime — 7,87 m; 
greutate — 13,75 m; înălțime — 1,95 
m; 400 m — 45”6/10; 110 m garduri
— 14”9/10; disc — 43,68 m; prăjină
— 4,20 m; suliță — 62,80 m; 1 500 m
— 4’57”l/10.

BILANJ OLIMPIC ROMÂNESC LA 

JUMĂTATEA MARII COMPETIJII

® „Cel mai puternic om 
din lume"

A luat sfîrșit concursul de hal
tere. La categoria grea, medalia de 
aur a fost cîștigată de marele fa
vorit, sportivul sovietic Leonid Ja- 
botinski. Recordmanul mondial nu 
și-a dezmințit nici de data aceasta

Atletismul 
ceput timid 
de la Tokio 
aplaudată 
mondiale 
semifond. 
de 10 000
de africani: Temu (Kenya) Mamo 
Wolde (Etiopia), Gammoudl (Tu
nisia). Proba de 5 000 m a revenit 
.aceluiași Gammoudi; la 3 000 m 
obstacole, aurul și argintul l-au 
cucerit doi kenieni ; Biwot șl Kogo.

Toate aceste mari succese au 
determinat pe președintele Confe
derației africane de atletism, pre
zent la J.O. de la Mexico, să con
tinue „tatonările* în rîndul spe
cialiștilor atletismului din celelal
te continente, în special din Eu
ropa, în vederea unei prime șl 
foarte apropiate confruntări atle
tice intercontinentale. Pentru mo
ment, între Africa și Europa pe 
pămîntul african.

LA ÎNCHIDEREA

olimpic

Israelul 
și după

De la atletism

(Urmare din pag. I)

EDIȚIEI»

la scrimă
timp intermediar (59,1 pe 400 m), 
păstrîndu-și locul pînă la aproape 
650 m. Adică, pînă în momentul în 
care Manning a declanșat atacul 
decisiv. Ileana a privit-o cum pleca, 
întocmai ca Gammoudi fi Ron 
Clarke, la 10 000 m, pe Temu și 
Wolde. „Cutremurul" care s-a pro
dus în pluton după atacul ameri
cancei părea să compromită defini
tiv situația sportivei noastre. Și toc
mai atunci s-a petrecut evenimentul 
care avea să fie cel mai puternic 
argument pentru toți cei care susțin 
că Silai putea învinge în această 
cursă. Depășită de trei sau patru 
adversare, ea a aruncat în talgerul 
luptei o sumă de forțe pe care niciun 
singur om de pe stadion nu i le mai 
bănuia. Au fost șaizeci de metri de 
efort sublim, de fastuoasă expunere 
de motive pentru o candidatură la 
medalia de aur.

Dimineața, tn „Sala de Armas" de 
la Magdalena Mixhuca, am făcut 
legămînt că n-o să mai mergem 
la scrimă, toți cei care am suferit 
chinurile lui Tantal, timp de mai 
bine de două ore și jumătate, asis- 
tînd la semifinala în care echipa 
noastră de floretă tși juca șansa de 
a fi finalista competiției. A fost mai 
întîi o oră în care Drîmbă și Țiu 
au făcut adevărate vrăjitorii cu flo
reta, realizînd victorii după victo
rii 4—2 și 5—3, pentru noi. Apoi, 
6—I și 8—5... Ne mai trebuia o sin
gură tușă pe care ar fi fost „obli
gat" s-o realizeze Haukler în asaltul 
cu Putiatin. Știți ce înseamnă, în
tr-un asalt ,o singură tușă ? O cli
pită din aceste două ore și jumă
tate, o clipită în care lui Haukler i-a 
scăpat minerul floretei din palmă, 
iar beculețul din dreptul său s-a 
aprins fulgerător, dovadă că adver
sarul a profitat. Restul a fost un fel 
de tobogan pe care floretiștii noștri 
s-au rostogolit fără putința de a-și 
mai reveni. îi priveam pe ei, pe 
floretiștii sovietici (partenerii lor de 
întrecere), pe cei francezi (ne și lua- 
serăm bilete pentru „finala" cu ei), 
priveam sala întreagă, care nu mai 
înțelegea nimic. Și rostogolirea a- 
ceasta a continuat și după amiază, 
în întîlnirea cu floretiștii polonezi: 
3—9. Daniel Revenu, cel mai bun 
dintre floretiștii francezi, care pă
răsise sala la 8—5, pentru noi, ne 
întreba uluit, la prînz: „Cum, nu 
vom întîlni în finală echipa Ro
mâniei ? Senzațional, nu pot crede... 
Ce șansă au avut băieții dumnea
voastră I".

- în prima semifinală a probei de ur
mărire pe echipe (4 6C3 m), formația 
vesî-germană a produs o mare surpriză, 
întrecînd echipa Italiei, una dintre favo- 

' riiel® probei. Timpul înregistrat de pis- 
tarzii vest-germani a fost de 4'15'76/100 
(nou record olimpic și cea mai bună 
performanță mondială). în cea de 
a doua semifinală, echipa Danemarcei 
(4'19"87/I00) a eliminat echipa U.R.S.S.

— N. Gîju, I. Covaci, 
V. Antoniu, I. Monea,

c. 
i. 

V. Silberman au cîștigat

da

Medalii de aur : VIORICA VIS- 
COPOLEANU (săritura în lungime, 
cu 6,82 m — nou record mondial 
și olimpic) ; LIA MANOLIU (arun
carea discului cu 58,28 m — nou 
record olimpic) ; IONEL DRlMBA 
(floretă individual).

Medalii de argint: MIHAELA 
PENEȘ (aruncarea suliței, cu 
59,92 m) ; ILEANA SILAI (800 m, 
în 2'02"5/10).

Situația celorlalți sportivi ro
mâni participant la J.O. se pre
zintă astfel :

ATLETISM. Leonida Caraiosifo- 
glu (20 km marș, locul 9 în 
37'07"6/10), Cornelia Popescu 
(pentatlon, locul 24 cu 4 435 p), 
Valeria Bufanu (80 m. g., elimi
nată în semifinale cu 11"), Olimpia 
Cataramă (disc, locul 13 cu 50,20 
m), Șerban Ciochină (triplu salt, 
locul 13 cu 15,60 m), Virginia 
Bonei (înălțime, eliminată în ca
lificări, cu 1,65 m). Dozsa Csaba 
(înălțime — 2,03 m în calificări).

SCRIMA. — Floretă masculin — 
individual s Mihai Țiu (locul 6), 
T. Mureșanu, I. Falb (eliminați în 
calificări) ; pe echipe — for
mația României (cu Drîmbă, 
Țiu, Haukler, Mureșanu) locul 4 ; 
floretă feminin individual — Olga 
Szabo — după ce a învins-o pe 
italianca Colombetti — a pierdut 
în turul doi al recalificărilor în 
fața Brigittei Gapais (Franța). E- 
caterina Iencic a învins-o în re
calificări pe maghiara Sakovicz, 
dar a fost eliminată apoi de ita
lianca Masciotta. Ileana Drîmbă 
a pierdut în recalificări la Depe- 
tris (Franța) ; pe echipe — repre
zentativa României urmează să 
intre în concurs miercuri.

CANOTAJ ACADEMIC. — Echi-

pajul 4-1-1, locul 7 ; echipajul 2 
vîsle, locul 8; echipajul 2 4-1, lo
cul 9; la schit simplu și 4 fără 
cîrmaci — eliminate în recalifi
cări.

ÎNOT. — Vasile Costa (100 m 
bras, eliminat în semifinale, cu 
l'09"8/10)„

TIR. — Nlcolae Rotaru (locul 4, 
cu 597 puncte la armă liberă ca
libru redus 60 focuri, poziția cul
cat) ; I. Dumitrescu (talere arun
cate din șanț, locul 11, cu 193 p), 
Gh. Florescu (talere aruncate din 
șanț, locul 21 cu 191 p). La cele
lalte probe trăgătorii noștri n-au 
intrat încă în întrecere.

CICLISM. — Emil Rusu (elimi
nat în prima fază la urmărire in
dividuală, cu 4'56" 45/100).
Miercuri va concura în proba 
fond.

BOX.
Cuțov, 
Alexe,
primele meciuri (ieri, Silberman 
l-a învins prin k.o. în repriza a 
treia pe danezul Hansen, iar Cu
țov a cîștigat un nou meci la 
tunisianul Lahdhili). Simion 
Aurel și C. Ciucă eliminați în me
ciurile secunde.

LUPTE LIBERE. — Petre Coman 
și Ștefan Stîngu — învinși în tu
rul V de japonezul Masaaki și 
respectiv de bulgarul Duraliev 
— au ieșit din lupta pentru me
dalii. N. Cristea, Fr. Bolla, Gh. 
Stoiciu, N. Neguț — eliminați în 
primele faze ale competiției.

LUPTE GRECO-EOMANE. — 
Sportivii noștri intră în concurs 
miercuri.

CAIAC-CANOE. — Primele în
treceri sînt programate marți.

- Medaliați la atletism : 1 500 m ; 1. - 
Keino (Kenya) în 3'34"9/10 - nou record 
mondial și olimpic; 2. - Ryun (S.U.H); 
3. - Tunrier (R.F.G.). Ștafeta 4 x 100 m 
masculin: 1. - S.U.K. (Greene, Pender, 
Smith, Hines) 38"2 - nou record mondial 
și olimpic ; 2. - Cuba ; 3. - Franța ; Șta
feta 4 x 100 m femei: 1. - S.U.H. (Ferrel,

Bailes, Hetter, Tyus) 42"8 - nou record 
mondial și «olimpic; 2. - Cuba; 3. - 
U.R.S.S.; Ștafeta 4 x 400 m a lost cîștigată 
de echipa S.U.fî. în 2'56"1 - nou record 
mondial și olimpic. înălțime bărbați: 1. - 
Fosbury (S.U.A.) 2,24 m ; 2. - Caruthers 
(S.U.A.) 2,22 m; 3. - Gavrilov (U.R.S.S.) 
2,20 m.

- Campioana olimpică la aruncarea 
greutății - Gummel (R.D.G.) - a doborît în 
tindă de două ori recordul mondial al 
probei: întîi a aruncat 19,07 m și apoi - 
de necrezut -19,6Im.

- Maratonul, proba-epilog a întreceri
lor atletice, a reunit la start 82 de alergă
tori. Campion olimpic - etiopianul Mamo 
Wolde, fîl doilea - japonezul Kimihara. 
£1 treilea - neozeelandezul Ryan.

(Urmare din pag. I)

că în ultimele două săptămîni 
fost 
putut 
n-au 
tățile 
mele
pe mari suprafețe, apoi acest lucru 
l-au făcut în bună parte elevii. Și 
aceasta în timp ce o bună parte din 
cooperatori lucrau pe loturile perso
nale, ori se îndeletniceau 
treburi.

în ultimele zile atît în 
Brașov, cît și în Covasna, 
le locale au luat măsuri ___ __
asigure accelerarea recoltării carto
filor. în cursul zilei de ieri, du
minică, mii de salariați și elevi 
din Brașov au ieșit la strîngerea 
recoltei de cartofi. Un mare nu
măr de salariați au ieșit și în 
județul Covasna. Firește, aportul lor 
a fost deosebit de prețios. Dar con
tribuția pe care au adus-o ar fi putut 
fi și mai rodnică dacă pretutindeni 
s-ar fi luat măsuri organizatorice co
respunzătoare. Un raid-anchetă în
treprins în mai multe unități din cel#

au 
s-â 

zile 
uni- 
ulti-

și zile frumoase, cînd 
lucra. Numai că aceste 

fost folosite din plin de 
agricole. Dacă totuși în 
zile s-au recoltat cartofii de

cu alte

județul 
organe- 

care să

două județe a scos la iveală serioase 
carențe, care au frînat munca de strin
gers a cartofilor. Cel mai concludent 
exemplu l-am întîlnit la cooperativa 
agricolă Tîrlungeni, județul Brașov. 
Aici, la orele 9,30, Gheorghe Zaharia, 
președintele cooperativei, se plimba 
prin curtea unității cu mîinile în bu
zunar, neștiind de ce să se apuce și 
necunoscînd ceea ce se întîmplă pe 
teren. Ceea ce cunoștea președintele 
era doar faptul că abia vreo 20 dintre 
cooperatori ieșiseră la recoltat. In a- 
cest timp, peste 100 de salariați din 
orașul Brașov se găseau în cîmp să 
dea ajutor cooperatorilor. Dacă recol
tatul mergea cum mergea, transportul 
se desfășura anevoios din lipsa furci
lor. Pe de altă parte, singurul mijloc 
de transport al cooperativei utilizat 
în această zi la transportul cartofilor 
— un tractor cu două remorci — nu 
făcuse nici un transport pînă la orele 
10,30. în același timp un autoca
mion al cooperativei stătea în curte. 
„E defect* — ne-a relatat președintele 
cînd l-am întrebat După numai cîteva 
minute autocamionul „defect” a pornit 
cu mare ușurință. Șoferul nu avea 
nici o sarcină, așa că s-a dus să se 
bărbierească.

O slabă organizare a muncii 
întîlnit și la cooperativa agricolă 
Teliu.
_ Și In cooperativele agricole 

Ibala și Lemnia, județul Cov

am 
din

lin lipsa furci-

Și In cooperativele agricole din 
Zăbala și Lemnia, județul Covasna, 
lucrările sînt întîrziate. Din cele 300 
și respectiv 320 ha cu cartofi nu se 
recoltaseră, pînă în ziua de 19 octom
brie, decît 65 și respectiv 58 ha. In 
ziua de 20 octombrie, cooperatorii din 
Zăbala nu au ieșit la scoaterea carto
filor. Tov. Gheorghe Pandulea, se
cretarul comitetului comunal de partid, 
justifica această situație prin aceea 
că terenul ar fi, chipurile, prea moale. 
Curios însă e faptul că pe loturile 
personale lucrau zeci și zeci de coope
ratori. Oare aici terenul era mai zvîn- 
tat ? O situație similară am întîlnit 
și la cooperativele agricole Covasna, 
Reci etc.

Organele de partid și ale consiliilor 
populare din cele două județe trebuie 
să întreprindă de urgență măsuri pen
tru intensificarea recoltării, transpor
tului și livrării cartofilor contractați. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît timpul 
este înaintat și există pericolul în
ghețul uL
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j? ROMA 20 (Agerpres). — Par- 
| tlcipanții la lucrările celei de-a 
| 51-a sesiuni a Consiliului Organi- 
1 rației Națiunilor Unite pentru aii- 
ij mentație și agricultură (F.A.O.) își 
f j. continuă dezbaterile asupra punc- 
; ■ telor înscrise pe ordinea de zi.
J Dezbaterile au scos In evi
te idență importanța rolului pe care 
lj.îl are F.A.O. în sprijinirea e- 
■f''forturilor pe care le fac țările 
4 membre ale organizației pentru o 

/ mai bună utilizare a resurselor 
ii materiale și umane proprii și pen- 
r tru folosirea mai eficientă a asis- 
i tenței internaționale și multilatera

le în vederea îmbunătățirii conti
nue a situației agricole și alimen
tației în lume, îndeosebi în țările 
în curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul la punctul pri
vind reorganizarea structurii 
F.A.O. șeful delegației române, 
prof. David Davidescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, a spus, între altele i 
„Considerăm că reorganizarea în 
sensul sporirii activității operațio
nale pe teren, ceea ce In sine este 
un fapt pozitiv, nu trebuie nicide
cum să reducă în ansamblu func
ția F.A.O., centru care să ofere 
țărilor membre cunoștințele valo
roase cu caracter tehnic, științific 
și social-economic la nivel mondial 
în diferite sectoare. România își 
exprimă, în general, acordul cu 
structura propusă”. Subliniind că 
menținerea și sporirea eficacității 
acțiunii regionale a F.A.O. rămîne 
indispensabilă, delegatul român a 
menționat utilitatea de a se scoa
te în evidență problemele actuale 
de interes major pentru țările din 
regiunea europeană, degajîndu-se 
astfel posibilitățile reale de coope
rare fructuoasă între țările mem
bre.

La punctul de pe ordinea de zi 
a lucrărilor Consiliului F.A.O. pri
vind perspectivele campaniei mon
diale împotriva foametei a luat 
cuvîntul dr. Octavian Feneșan, se
cretarul Comitetului Național Ro
mân pentru F.A.O. Reprezentantul 
român a arătat necesitatea ca 
F.A.O. să-și îndrepte fondurile spre 
desfășurarea unor activități proprii 
de asistență tehnică, în afara ce
lor prevăzute de programul Națiu
nilor Unite pentru dezvoltare, asi- 
gurînd țărilor membre consultanți 
de înaltă competență pentru pro
blemele prioritare ce șl le propun 
spre rezolvare țările membre, acor
darea de burse pentru studierea 
experienței înaintate din unele 
țări, elaborarea unor documenta
ții despre cele mai noi realizări 
tehnice în agricultură pentru a fi 
puse în mod operativ la dispoziția 
țărilor membre solicitante.

E --------------------------

HENNA C.C.-
Al PARTIDULUI 

SOCIALIST ITALIAN
Al UNITĂȚII PROIETARE

*

ROMA 20. — Corespondentul
Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite: La Roma s-au încheiat lu
crările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare (P.S.I.U.P.).

Tullio Vecchietti, secretar ge
neral al partidului, care a pre
zentat un raport referitor la une
le probleme de politică Internă și 
internațională, a analizat situația 
economică și politică din Italia a- 
rătînd necesitatea unei alternati
ve la actuala politică de centru- 
stînga, așa cum a reieșit în urma 
alegerilor politice generale din 
luna mai a.c. Vorbind despre une
le probleme externe, Vecchietti a 
arătat că noua situație interna
țională dovedește necesitatea sta
bilirii obiectivelor comune ale 
imenselor forțe socialiste și anti- 
imperialiste existente în lume. U- 
nitatea acestor forțe este o con
diție necesară pentru a învinge 
imperialismul și a crea noi per
spective năzuințelor miliardelor 
de oameni care refuză mizeria și 
foametea în țările înapoiate din 
punct de vedere economic, nedrep
tatea, dezechilibrul social și noile 
forme de exploatare în țările ca
pitaliste avansate. Vorbitorul s-a 
pronunțat împotriva tendințelor 
de menținere a echilibrului, pe 
baza armelor atomice și a existen
ței blocurilor militare.

Plenara a aprobat tezele în ve
derea celui de-al doilea congres al 
P.S.I.U.P., care va avea loc la Na
poli, în zilele de 18—22 decembrie 
a.c. O comisie restrînsă a fost în
sărcinată cu redactarea definitivă 
a tezelor ce vor fi date publici
tății în zilele următoare.

Comunicat comun 
româno - columbian
BOGOTA 20. — Trimisul special 

Agerpres, I. Ionescu, transmite : La 
20 octombrie, ministrul afacerilor ex
terne al României, Comeliu Mănescu, 
și-a încheiat vizita sa oficială în Re
publica Columbia. Cu acest prilej, la 
Bogota a fost dat publicității un co
municat comun, în care se arată, 
printre altele că în cadrul convorbirilor 
avute cu ministrul relațiilor externe al 
Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen, 
s-a manifestat părerea comună că la 
baz,a relațiilor dintre țări trebuie să 
stea principiul respectării suveranității 
și independenței statelor, al egalității 
în drepturi, al neamestecului în tre

0 declarație a Partidului 
Socialist din Japonia în car® 
se subliniază că forțele reacționare în
cearcă să înăbușe mișcarea democra
tică din țară, a fost dată publicității la 
Tokio. Declarația a fost publicată în 
urma hotărîrii autorităților de a inter
zice demonstrațiile și mitingurile 
antirăzboinice, care urmează să aibă 
loc la 21 octombrie în Japonia. Pro- 
testînd împotriva acestor măsuri, 
Partidul Socialist a cerut ca ele să fie 
puse în discuție de parlament

Iii Grecia au ^ost eliberați sîm- 
bătă 76 de prizonieri politici din insu
lele Yaros și Yioura din Marea Egeo 
anunță agenția Associated Press.

Asistența programului a- 
limentar mondial al Națiuni
lor Unite se va extinde și 
asupra Marocului, p« 0 Perioa- 
dă de cinci ani, în urma acordului în
cheiat recent la Rabat. In cadrul ac
țiunii de dezvoltare regională se pre
vede realizarea în mediul rural de cen
tre sociale, — cuprinzînd dispensare, 
școli, complexe comerciale și de va
lorificare a produselor agricole.

La Belgrad a sosit un 
grup de membri ai parla
mentului japonez, condus do 
Nobasaku Kishi, unul din liderii Parti
dului liberal democrat din Japonia, a- 
nunță agenția Taniug. Parlamentarii 
japonezi vor avea în Iugoslavia con
vorbiri în legătură cu posibilitățile 
promovării relațiilor economico între 
cele două țări.

Premiul științific al 
U.N.E.S.C.O. pe anul 1368 
i-a fost decernat savantului englez Ro
bert Simpson Silver pentru lucrările 
sale în domeniul desalinizării apei 
marine.

Bilanțul victimelor uraga
nului „Gladys" prfn nordul sa
tului american Florida indică trei 
morți, mai mulți răniți și daune serioase 
pe plantațiile de citrice. Sute de per
soane au trebuit să fie evacuate din 
campingurile inundate. Viteza vîntului 
a atins 160 de kilometri pe oră.

industriala de la Sofia

In Adunarea Generală a O.N.U., 
dezbaterile generale din ultima 
săptămînă au prilejuit o nouă con
firmare a preocupării în această 
sesiune a majorității statelor 
pentru continuarea eforturilor în 
direcția promovării destinderii și 
dezvoltării oooperării internațio
nale, pe baza respectării de către 
toate statele a principiilor funda
mentale înscrise in Carta O.N.U. — 
principiile independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne.

„Acest semn evident al preocu
pării statelor membre pentru des
tindere și pentru a conferi o nouă 
viață Națiunilor Unite" a fost co
mentat pe larg în intervenția mi
nistrului de externe al Argentinei, 
Costa Mendez, care a insistat asu
pra faptului că „destinderea presu
pune adoptarea standardurilor de 
conduită internațională in cadrul 
general al relațiilor dintre state". 
La rîndul său, ministrul de externe 
al Franței, Michel Debră, își ex
prima părerea că „O.N.U. a fost 
creată și trebuie să existe pentru 
a asigura pacea Intre state, deter- 
minînd respectarea suveranității 
celor slabi de către cei puternici și, 
in acest scop, pentru a respecta și 
impune respectarea dreptului in
ternațional — garanția libertății 
popoarelor și a oamenilor". „Eu
ropa — sublinia el — are nevoie 
de destindere, de o destindere pro
fundă și durabilă — poarta nece
sară spre cooperare și înțelegere. 
Fiecare țară, conștientă de partea 
sa de responsabilitate, trebuie să 
contribuie la edificarea destinului 
nostru comun. Este vorba de crea
rea condițiilor unei păci la care 
bărbații și femeile de pe întregul 
continent, din Est ca și. din Vest, 
consideră că au pe deplin dreptul, 
gîndindu-se la dramele pe care pă
rinții lor și ei înșiși le-au trăit și 
la viitorul fericit pe care-l doresc 
pentru copiii lor".

Pronunțîndu-se pentru continua
rea destinderii, o serie de șefi de 

burile interne ale altor state și al 
avantajului reciproc. In vederea reali
zării acordului cu privire la stabilirea 
de relații diplomatice între Columbia 
și România, cele două părți au hotărit 
să acrediteze în viitorul apropiat am
basadori și să deschidă ambasade în 
capitalele celor două țări. Ministrul 
relațiilor externe al Columbiei a accep
tat invitația ministrului de externe al 
Romăniei, Comeliu Mănescu, de a face 
o vizită oficială în România, expri- 
mîndu-și convingerea că această vi
zită va contribui la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

m B ® @ H

La Cairo a avut loc o ședință a C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe (U.S.A.) în care au fost aleși opt din cei zece membri ai Comi
tetului Executiv Suprem, cea mai înaltă instanță a Uniunii Socialiste Arabe, 
anunță agenția M.E.N. Doi candidați nu au obținut majoritatea necesară.

Pe teritoriul Norvegiei an 
loc manevre N.A.T.O., Ur
inează săptămînalul norvegian „Fri- 
lieten". In cadrul acestora sînt între
buințate arme atomice de instrucție. 
Ziarul mai arată că manevre de acest 
gen au mai avut loc în regiunea Bar- 
dufoss la 17 septembrie 1968. Astfel, 
arată ziarul, manevrele atomice conti
nuă pe teritoriul Norvegiei în ciuda 
dezmințirilor repetate ale reprezentan
ților guvernului și presei din țările 
membre ale N.A.T.O.

agențiile de presa transmit:

EVOLUȚIA NAVEI 

SPAȚIALE 

„APOLLO-7"

CAPE KENNEDY 20 (Ager- 
pres). — Echipajul navei spațiale 
„Apollo-7" a efectuat duminică 
dimineață o manevră de pornire 
— cea de-a șasea de la lansare, 
a aparatajului principal de pro
pulsare a cabinei. Manevra a du
rat foarte puțin — 4 secunde. 
„Apollo-7" se află acum plasat pe 
o orbită care are 425 km la apo
geu și 160 km la perigeu.

Este vorba de o manevră de 
precizie și de perfecționare pen
tru piloți care au putut astfel ve
rifica o dată în plus posibilitatea 
de a repune în funcțiune sistemul 
de propulsie, de exemplu, în ve
derea unei corectări minime 
a căii alese înspre Lună.

delegații care au luat cuvîntul, în 
Adunarea Generală în săptămînă 
care s-a- scurs, au avertizat asupra 
consecințelor negative pe care le-ar 
avea revenirea la atmosfera „răz
boiului rece", care ar putea dete
riora în mod grav relațiile inter
naționale. „Este de o importanță 
vitală — arăta în intervenția sa se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Marko Ni- 
kezici — să se prevină reîntoarce
rea la războiul rece. Este in inte
resul tuturor să promoveze o poli

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK DE LA N. IONESCU
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tică de destindere a încordării... 
viitorul Europei și al păcii poate 
fi asigurat numai prin participarea 
echitabilă a tuturor statelor euro
pene".

Exprimînd îngrijorarea față de 
menținerea surselor de tensiune 
internațională, un mare număr de 
vorbitori au condamnat conti
nuarea agresiunii din Vietnam. 
„Războiul din Vietnam, care a 
contribuit la sporirea tensiunii 
in lume — a declarat repre
zentantul Nepalului, Nidhi Bis- 
ta — constituie un exemplu 
cum interesele unei mari pu
teri provoacă grele suferințe u- 
nei țări mici și sărace, mergînd 
pînă la divizarea ei, in pofida voin
ței poporului său". „Orice soluțio
nare a crizei vietnameze — a 
adăugat el — trebuie să țină sea
ma de dorința poporului vietnamez 
care are dreptul inalienabil la in
dependență și suveranitate".

Din referirile la această proble-

Studenfi din Frankfurt (R. F. a Germaniei) au Împiedicat o întrunire a adep- 
filor partidului de orientare neonazista P.N.D. In fotografia i ciocnire între 

«tudenfi și membri ai P.N.D.

în orașul francez Saint- 
Gaudens a avut loc o festi
vitate, cadrul căreia un bulevard 
și un stadion din noul cartier industrial 
al orașului au căpătat denumirea de 
Giuseppe Saragat. Numele orașului 
este legat de activitatea lui Saragat, 
președintele Italiei, care în 1940, pe 
cînd activa în mișcarea italiană de 
rezistență s-a refugiat la Saint-Gau- 
dens, trăind aici cu familia pînă în 
1943.

Căsătoria cunoscutului armator grec Onassis cu Ja-
quelinne Kennedy, văduva fostului președinta al S.U.A., John Fitzge
rald Kennedy, a avut loc în insula Skorpios, din Marea Ionică.

La ceremonia desfășurată pe insula Skorpios au luat parte un număr restrlru 
de prieteni și rude ale celor doi.

Vizitatori în faja standurilor unde sînt expuse fotografii înfâțișînd obiective 
Industriale din România, cu prilejul recentei expoziții fotografice cu temâ

mi, se desprinde — oa o constantă 
— cererea privind încetarea totală 
șl definitivă a bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam, ca o pre
misă pentru crearea condițiilor u- 
nei soluționări a acestei probleme 
pe calea tratativelor. Această re
vendicare este nu numai a opiniei 
publice mondiale, dar și a unor 
cercuri largi ale societății ameri
cane. O dovadă a forței acestei 
presiuni a opiniei publice o con
stituie faptul că noul reprezentant 
permanent al S.U.A. la O.N.U., am

basadorul James Russel Wiggins, 
a considerat necesar să declare la 
17 octombrie, într-un interviu a- 
cordat corespondentului postului 
de televiziune N.B.C. î „Voi fi în- 
cîntat — și orice american va fi 
încîntat ca și orice persoană din 
lume care dorește pacea — dacă 
vor înceta bombardamentele".

O altă problemă care preocupă 
în mod deosebit pe participanții la 
lucrările sesiunii este aceea a peri
colelor care decurg din menține
rea în diferite părți ale lumii a co
lonialismului și rasismului. Este 
semnificativă din acest punct de 
vedere intervenția ministrului dez
voltării economice și planificării al 
Tanzaniei, Paul Bomani, care re
flectă nemulțumirea resimțită de 
tot mai multe state africane dato
rită perpetuării acestor stări de lu
cruri și ineficiența măsurilor lua
te pentru curmarea ei. „An după 
an, a subliniat el, auzim cuvinte 
de condamnare a rasismului. Se-

La Sofia a fost semnat un 
aCOrd privind schimburile de mărfuri 
și plăți între Bulgaria și India pe anii 
1969—1973. Se prevede că anul viitor 
valoarea schimburilor de mărfuri va 
depăși 48 de milioane dolari, față de 
26 milioane prevăzuți pentru anul 
1968.

Inundații în Nepal. Asupra 
regiunii de est a Nepalului s-au abă
tut în ultima vreme ploi torențiale, 
care au provocat pînă în prezent 
moartea a 22 de persoane. Au fost 
distruse numeroase locuințe și poduri, 
ca urmare a revărsării rîurilor de 
munte.

siune după sesiune, Adunarea Ge
nerală adoptă rezoluții de condam
nare a colonialismului. Și amîn- 
două continuă să existe. Aceasta 
se datorește numai faptului că a- 
cele state care au puterea să îm
piedice practicile coloniale nu do
resc să facă acest lucru". Atît mi
nistrul tanzanian, cît și mulți alți 
vorbitori au învederat că dacă si
tuația din Rhodesia, Africa de Sud, 
Angola, Mozambic și alte teritorii 
se va caracteriza în continuare 
prin aceleași trăsături colonialiste, 

dacă axa Lisabona — Pretoria — 
Salisbury continuă să-și impună 
rînduielile pe aceste teritorii — a- 
ceasta se datorește sprijinului acor
dat colonialiștilor și rasiștilor de 
către unele state membre ale 
N.A.T.O.

In această săptămînă comitetele 
principale ale Adunării Generale 
au intrat în etapa dezbaterilor de 
fond. Astfel, Comitetul pentru pro
blemele economice și financiare 
și-a încheiat, în săptămînă care a 
trecut, dezbaterile generale în le
gătură cu problemele economice 
internaționale și a început exami
narea problemei privind folosirea 
în scopuri pașnice a resurselor care 
s-ar elibera prin dezarmare; Co
mitetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale a adoptat 
un proiect de convenție cu privire 
la imprescriptibilitatea crimelor 
de război și a crimelor împotriva 
umanității și a început dezbaterile 
în legătură cu proiectul de Decla

Mitingul
de la Leskovae

® CUV1NTAREA PREȘEDINTELUI TITO
BELGRAD 20. — Corespon

dentul Agerpres N. Plopea- 
nu transmite : Peste 100 000 
de cetățeni din orașul Leskovac 
și împrejurimi au participat du
minică la marea adunare populară 
organizată cu ocazia aniversării a 
25 de ani de la înființarea pri
mei brigăzi de șoc din sudul Mo
ravei. Vorbind la mitingul de la 
Leskovac, Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședinte al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, s-a referit la o se
rie de probleme interne, precum 
și la principalele probleme ale si
tuației internaționale.

După miting, președintele Tito a a- 
vut o convorbire cu conducătorii or
ganelor locale de partid și de stat.

★
Populația Belgradului a sărbă

torit duminică cea de-a 24-a ani

Expoziția de artă
din Via Margutta

CORESPONDENȚA DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PUICEA

La numai cîțiva pași de cunos
cuta Piazza di Spagna din Roma, 
la poalele colinei Pincio, a fost 
inaugurată vineri seara una dintre 
cele mai populare manifestări 
cultural-artistice din capitala Ita
liei : „Expoziția de artă din Via 
Margutta". Denumită și „strada 
pictorilor". Via Margutta — ce 
nu are mai mult de 500 de metri 
lungime — este astăzi o impor
tantă și permanentă galerie unde 
sînt expuse și pot fi achiziționate 
tablouri de valoare, diferite o- 
biecte de artă și antichități. Ea 
reprezintă, totodată, un fel de 
„cartier general" al pictorilor și 
artiștilor din Roma și din Italia, 
ce își dau intilnire aici nu numai 
pentru a discuta problemele me
seriei ce-i pasionează, ci si pen
tru a face cunoscute publicului 
obișnuit operele lor.

La tăierea panglicii inaugurala 
de către primarul Romei, Rinaldo 
Santini, erau prezenți ministrul 
industriei și artizanatului Giulio 
Andreotti, numeroși oameni de 
artă și cultură, cetățeni ai capi
talei Italiei, turiști. Cei prezenți 
au avut apoi prilejul să facă cu
noștință cu o adevărată expozi
ție de artă aliniată de-a lungul a- 
cestei liniștite străzi din centrul 
Romei, atît de cunoscută în 
lumea artelor. Sînt expuse în aer 
liber și in galerii circa 2 000 de 
lucrări de pictură, desene, sculp
turi și ceramică ce colorează viu 
vitrinele și fațadele caselor, și 
care — potrivit tradiției — timp 
de trei zile, sub razele soarelui și 
lumina reflectoarelor, vor transmi
te mesajul autorilor lor atît cu
noscătorilor, cît și celor mai puțin

rație cu privire la dezvoltarea so
cială ; iar Comitetul pentru terito
riile sub tutelă și neautonome a 
continuat examinarea situației din 
Rhodesia. în Comitetul juridic și 
administrativ-bugetar lucrările 
sînt, de asemenea, într-un stadiu 
avansat.

Aducîndu-și constant contribuția 
la examinarea și soluționarea pro
blemelor ce stau în fața O.N.U., 
membrii delegației române desfă
șoară și la această sesiune o inten
să activitate. Intervențiile din ul
tima săptămînă confirmă din plin 
această afirmație. Exprimînd pozi
ția României de condamnare a tu
turor măsurilor de represiune po
litică luate de regimul ilegal de la 
Salisbury, precum și de sprijinire 
a luptei poporului Zimbabwe pen
tru libertate și independență na
țională, delegatul român în Comi
tetul pentru teritorii sub tutelă și 
neautonome a arătat că România 
„consideră că este de datoria în
tregii comunități mondiale, ca și a 
O.N.U., de a-și reînnoi eforturile 
pentru curmarea politicii rasiale și 
de apartheid dusă de regimul ile
gal Ian Smith". De asemenea, sub
liniind că „înarmările au influen
țat negativ procesul dezvoltării, 
precum și voința politică a state
lor dezvoltate de a sprijini țările 
în curs de dezvoltare", reprezen
tantul țării noastre în Comitetul 
economic și financiar s-a pronun
țat pentru intensificarea eforturi
lor vizînd dezarmarea și fo
losirea în scopuri pașnice a 
resurselor eliberate prin de
zarmare. Reprezentanta României 
în Comitetul pentru probleme
le mondiale, umanitare și cultu
rale, Maria Groza, a făcut o amplă 
expunere în legătură cu proiectul 
de Declarație cu privire la dezvol
tarea socială, care s-a bucurat de 
ecouri deosebit de favorabile. „In 
vederea unui echilibru realist al 
prevederilor Declarației — a subli
niat Maria Groza — considerăm că 
este necesar ca orientarea acestora 
să aibă în vedere atît latura ma
terială a existenței umane cît și 

versare a eliberării orașului de 
sub jugul fascist. La mormintele 
și monumentele închinate elibera
torilor orașului sau celor care s-au 
jertfit în lupta împotriva cotro
pitorilor fasciști, au fost depus* 
coroane și jerbe de flori.

Cu acest prilej, pe ecranele 
principalelor cinematografe din 
capitală a rulat în premieră fil
mul „Operația Belgrad", al regi
zorului Jika Mitrovici, consacrat 
uneia din numeroasele acțiuni ale 
grupelor ilegale din capitală îm
potriva cotropitorilor fasciști în 
1943.

Tot la Belgrad s-a desfășurat 
și tradiționalul simpozion literar 
închinat eliberării orașului. La 
simpozion au participat poeți ți 
scriitori din aproape 15 țări, prin
tre care Republica Socialistă Ro
mânia.

inițiați. 500 de artiști, dintre car» 
mulți sînt tineri, unii chiar foarte 
tineri, prezintă aprecierii publicu
lui lucrări ce aparțin tuturor cu
rentelor și școlilor, tuturor ten
dințelor artistice de azi. Alături 
de pînze ale unor pictori cunpt- 
cuți ca, de pildă, Giovanni O'/.io- 
cioli, Pietro Anrtigoni, Michele 
Biondi, Eliano Fantuzzi sînt ex
puse lucrări ale unor pictori ja
ponezi, americani și din țări afri
cane care — fie că locuiesc la 
Roma, fie că și-au trimis în mod 
special pînzele pentru a fi pre
zentate în Via Margutta.

Pentru a spori prestigiul expo
ziției, cîteva galerii de artă din 
Roma prezintă opere ale lui Mo
digliani, Kandinsky, Chagal și 
Miro, De asemenea, pentru pri
ma oară la actuala ediție a expo
ziției participă și un grup de 
pictori milanezi care, prin prezen
ța lor, consacră „înfrățirea" din
tre strada artiștilor din Milano, Via 
Bagutta și Via Margutta din 
Roma.

Organizatorii consideră că ex
poziția de artă din Via Margutta 
— ajunsă la cea de a XX-a edi
ție a sa — poate aduce o qpn- 
tribuție substanțială la dezu' 4 ' 
rea interesului publicului larg'jj. ' 
ță de pictură, la educarea sa din 
punct de vedere artistic, permi- 
țindu-i, în același timp, să ia cu
noștință de diferitele concepții și 
moduri de exprimare a ideilor 
prin intermediul picturii. Un scop 
dintre cele mai evidente est» și 
acela de a păstra permanent vi» 
tradiția acestei străzi a pictorilor 
din Roma.

cea spirituală și morală. Trebui» 
să căutăm căi și mijloace care să 
permită realizarea deplină a per
sonalității și demnității umane, 
întrucît nașterea unei ființe umana 
nu trebuie privită ca o simplă mo
dificare a statisticii economice, ci 
ca un eveniment de importanță 
umană determinată,, care implică 
un complex de aspecte materiala 
și spirituale, cu consecințe direct» 
asupra însusi procesului de dezvol
tare socială1'.

In legătură cu dezbaterile care 
urmează să aibă loc în Comitetul 
politic privind așa-numita „pro
blemă coreeană", delegația ro
mână, împreună cu delegațiile 
altor 15 state, a prezentat un pro
iect de rezoluție în care se 
subliniază că „o problemă nu 
poate fi discutată în mod echi
tabil și eficace fără participa
rea părților interesate". Susți- 
nînd această rezoluție, reprezen
tantul permanent al României la 
O.N.U., ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu, arăta că „a sosit timpul să 
se pună capăt caracterului profund 
steril și, chiar nociv, al discuțiilor 
care se desfășoară la O.N.U. de 
două decenii în legătură cu așa-nu
mita «problemă coreeană». Aceasta 
necesită din partea tuturor adopta
rea unei atitudini mai înțelepte, 
realiste, unei atitudini de respect 
față de interesele naționale ale po
porului coreean".

Aceste cîteva secvențe reținute 
din lucrările săptămînii preceden
te justifică părerea că activitatea 
care se desfășoară în prezent la 
Palatul O.N.U. din New York, în 
cadrul celei de-a 23-a sesiuni a 
Adunării Generale, se caracterizea
ză prin preocupări multiple și că, 
în grade și cu intensități diferite, 
în incinta O.N.U. răzbate, prin 
glasul majorității delegaților, nă
zuința sinceră și fierbinte a oame
nilor de pretutindeni de a se asi
gura desfășurarea vieții internațio
nale pe făgașul destinderii și coo
perării internaționale, în interesul 
păcii și securității popoarelor.
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