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Confruntarea calendarului cu cifrele

campaniei agricole de toamnă impune concluzia

PENTRU GRĂBIREA RECOLTĂRII 
SI iNSĂMlNT ARILOR!
5

Ziua de 21 septembrie marchează, 
calendaristic, începerea toamnei. E- 
voluția vremii arată, de altfel, că 
acest anotimp se instalează hotărît 
în toate drepturile sale. E firesc, 
deci, ca oamenii muncii din agricul
tură să grăbească lucrările specifice 
acestui sezon, lucrări al căror volum 
și complexitate sînt foarte marL în 
decurs de o lună trebuie să se în
cheie semănatul cerealelor de toam
nă, să se recolteze, transporte și de
poziteze cantități însemnate de pro
duse agricole : porumb, floarea-soa
relui, sfeclă de zahăr, cartofi, le
gume, fructe și struguri. De aseme
nea, este necesar să se execute ară
turi de toamnă pe toate suprafețele 
care se eliberează de diferite cul
turi, însumînd peste 4 milioa
ne de hectare. Tot acum se face 
desfundarea terenului pentru plan
tațiile noi de vii și se plantează cir- 
ța 6 200 hectare cu pomi. Pentru 
executarea acestor lucrări agricul
tura dispune de o bază tehnică spo
rită. Există cu 4 300 mai multe trac
toare față de anul trecut și un nu
măr mai mare de utilaje și mașini 
agricole. Este necesar însă ca munca 
să fie organizată în așa fel îneît fie
care luorare să fie făcută la momen
tul potrivit și la un nivel agroteh
nic superior.

Timpul fiind înaintat, este indi
cat să se fadă o scurtă privire asu
pra rezultatelor obținute, pînă acum, 
în desfășurarea lucrărilor agricole 
de sezon. Ultimele date centralizate 
la Consiliul Superior al Agriculturii1 ■ 
consemnează diferențe mari între 
diferite județe atît în ce privește 
recoltatul, cît și pregătirea terenu
lui și semănatul. Situația fiind cu
noscută, se impune ca organele jude
țene de partid și de stat să ia măsuri 
tehnice și organizatorice în vederea 
grăbirii lucrărilor.

O mare atenție trebuie acordată, 
în această perioadă, recoltării cul
turilor tîrzii : porumb, floarea-soa
relui, sfeclă de zahăr, cartofi etc. 
Aceasta nu numai pentru a pune la 
"dăpost recolta, ci și pentru a eli
tra terenul deoarece o parte din 

ieste suprafețe urmează să se în- 
r’imînțeze cu cereale de toamnă. 
J'in datele centralizate la Consiliul 
Superior al Agriculturii rezultă că 
floarea-soarelui a fost recoltată de 
pe aproape 60 la sută din supra
fețe. Continuînd în ritmul din ultima 
săptămînă, este posibil ca această 
lucrare să se încheie în decurs de 8— 
10 zile. Recoltatul florii-soarelui este 
avansat mai ales în cooperativele 
agricole din județele Brăila, Ilfov, 
Olt, Galați și Ialomița. Dintre ju
dețele din sudul și sud vestul țării 
unde vegetația a fost mai avansată, 
iar recoltatul a început mai devre
me, realizări cu mult sub posibilități 
se înregistrează la Tulcea (28 la sută 
din suprafața cultivată), Arad (33 la
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sută), Constanța (34 la sută) Timiș 
(41 la sută). După cum se știe, pro
ducția de floarea-soarelui este bună. 
Dar pentru a nu se produce pierderi 
este necesar ca recoltatul să fie ter
minat cît mai repede, iar semințele 
condiționate și uscate să fie livrate 
bazelor de recepție.

O mare atenție trebuie acordată 
recoltării porumbului, cultură care 
ocupă cele mai mari suprafețe și 
prezintă o importanță deosebită pen
tru economia țării, pentru fiecare 
unitate agricolă în parte. Lucrătorii 
din întreprinderile agricole de stat 
au recoltat, pînă la această dată, a- 
proape 20 la sută din suprafețele cul
tivate cu porumb, realizări mai im
portante obținînd unitățile din jude
țele Iași, Teleorman, Ilfov, Dolj, Bu
zău și Vaslui. In cooperativele agri
cole ritmul de lucru prezintă dife
rențe mari de la un județ la altul. 
Astfel în timp ce în județul 
porumbul a fost strîns de pe 33 la 
sută din suprafețele cultivate, în 
județul Argeș s-a realizat numai doi 
la sută. S-ar putea spune că întru- 
cîtva condițiile naturale ar fi mai 
diferite decît în județul Olt. Rămî- 
nerea în urmă nu poate fi pusă însă 
numai pe seama condițiilor naturale, 
în județul Vîlcea, unde terenul este 
mai deluros, iar vegetația mai întîr- 
ziată, recoltatul porumbului s-a făcut 
pe 12 la sută din suprafețe. Și în alte 
locuri se constată asemenea dife
rențieri. Astfel, în județul Mehedinți 
s-au recoltat 25 la sută din 
fețe, iar în județul Gorj — 
4 la sută. De aici rezultă 
județele respective, cît și în 
care se găsesc în aceeași

grijă. Lucrările se desfășoară însă 
anevoios. Pînă la această dată nu a 
fost, strînsă recolta decît de pe su
prafețe mici — 18 la sută în coopera
tivele agricole și 53 la sută în între
prinderile agricole de stat. Și în a- 
cest caz se constată diferențe mari 
de la un județ la altul. în timp ce 
în cooperativele agricole din jude
țul Brașov cartofii au fost scoși de 
pe 22 la sută din suprafețele cultiva
te, în județul vecin — Covasna — 
această lucrare s-a făcut doar în pro
porție de 9 la sută De asemenea, în 
județul Mureș recoltatul cartofilor 
s-a făcut pe 23 la sută din suprafețe, 
pe cînd în județul Cluj — numai pe 8 
la sută, iar în județul Bistrița-Năsă- 
ud — pe 11 la sută. Evoluția vremii 
— ploi și temperaturi scăzute - im
pune să se acorde cea mai mare aten
ție recoltării, transportului și depozi
tării cartofilor.

Aprovizionarea zilnică a populației 
cu legume și asigurarea stocurilor ne
cesare pentru perioada de iarnă ne
cesită ca recoltarea lor să se execute 
fără întîrziere. în unele unități din

(Continuare în pag. a n-a)

tovarășul Nicolae Ceaușescu
COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID
CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL 
LOCUITORILOR MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Stimați tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 700 de ani de atestare 

documentară a existenței municipiului Timișoara, stră
veche așezare românească, am deosebita plăcere să vă 
adresez, în numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat, aj guvernului 
și al meu personal, un fierbinte salut și cele mai bune 
urări de prosperitate și fericire.

împreună cu dumneavoastră, întregul popor ia parte 
cu bucurie la sărbătoarea acestui oraș, care s-a afirmat 
în decursul veacurilor ca un important focar de pro
gres în viața țării noastre și a marcat în cursul întregii 
sale istorii o prezență viguroasă în .lupta poporului 
nostru pentru independență, libertate socială și na
țională. De numele lui sînt legate pagini glorioase din 
trecutul de luptă al oamenilor muncii români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționalități împotriva jugului 
feudal și a asupririi străine, aici s-au scris file lumi
noase ale mișcării muncitorești și democratice din Ro
mânia, din istoria revoluției populare și a construcției 
socialiste. în anii socialismului, ca rezultat al politicii 
partidului nostru comunist, al muncii pline de abne
gație depuse de locuitorii săi, fără deosebire de națio
nalitate, Timișoara a cunoscut o intensă dezvoltare

politică, economică și social-culturală, devenind un oraș 
modern, înfloritor, cu largi perspective de progres. 
Orașul dumneavoastră realizează astăzi o mare parte 
din producția industrială a țării noastre, aduce o im
portantă contribuție la dezvoltarea învățămîntului, 
științei, culturii și' artei, la formarea cadrelor de dife
rite grade, la tezaurul spiritual al națiunii noastre so
cialiste. îmi exprim convingerea că aniversarea acestei 
importante date istorice va stimula și mai mult acti
vitatea creatoare, munca însuflețită a locuitorilor mu
nicipiului Timișoara, a cadrelor de partid, de stat, și 
economice, a organizației de partid și a consiliului 
popular pentru înfăptuirea mărețului program elabo
rat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, pentru a-și spori contribuția la progresul șl pros« 
peritatea României socialiste.

Cu prilejul acestui jubileu, vă felicit din Inimă pentru 
succesele obținute în dezvoltarea economică, social- 
culturală și edilitară a orașului, și vă doresc tuturor, 
muncitori, intelectuali, activiști de partid și de stat, 
femei șl bărbați, tineri și vîrstnici, sănătate și viață 
lungă, noi și tot mai mari succese în munca nobilă 
pentru înflorirea orașului și a județului, a patriei 
noastre dragi.

Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

leri, în decorul poli
crom al toamnei, în me
reu tînăra Timișoară, 
s-au încheiat manifestă
rile ocazionate de sărbă
torirea a 700 de ani de 
existență documentară a 
orașului.

La sesiunea jubiliară a 
consiliului popular mu
nicipal ce a avut loc du
minică, în sala Operei de 
stat, au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.,

vicepreședinte al Consi- tați ai consiliului popu- 
liului de Stat, Mihai Te- Iar municipal, delegați ai 

' consiliilor populare din
30 de municipii și orașe 
ale patriei, printre care, 
București, Cluj, Iași, Bra
șov, Pitești, Constanța, 
Sibiu, Mediaș, TîrgU'Mu
reș, Turnu Severin, nu
meroși alți invitați.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de tovară-

supra- 
numai' 

că în 
altele 

__  _ „____ ... ____ situa
ție nu se acordă atenția cuvenită 
organizării muncii, recoltarea amî- 
nîndu-se de la o zi la alta. Trebuie 
depuse eforturi pentru ca strînsul și 
depozitarea porumbului să se termi
ne cît mai repede.

Recoltarea sfeclei de zăhăr se face 
conform graficelor întocmite între 
unitățile agricole și fabricile de za
hăr. Pînă în prezent, sfecla a fost 
scoasă de pe 25 la sută din suprafața 
cultivată. Se constată ■ însă serioase 
neajunsuri în ce privește transpor- 

. tul. în județul Bihor există pe cîmp 
o mare cantitate de sfeclă din cauză 
că nu este preluată de către fabrica 
de zahăr din Oradea. Se impune ca 
Ministerul Industriei Alimentare să 
ia măsuri eficiente astfel îneît pre
luarea, transportul și prelucrarea să 
se facă mai ope-ativ. O dată cu răci
rea timpului să se treacă la însilo- 
zarea sfeclei pentru a se preveni 
orice pierderi cauzate de frig sau 
ploi.

După cum se știe, anul trecut s-au 
semnalat neajunsuri în ce privește 
recoltarea și transportul cartofilor 
întrucît în acest an, din cauza ploi
lor abundente cartofii au fost atacați 
de mană, sortarea și depozitarea lor 
trebuie să se facă cu cea mai mare

lescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., președin 
tele consiliului popular 
județean, reprezentanți 
ai organizațiilor de 
partid, de stat și obștești 
din municipiul Timișoara 
și județul . Timiș, depu-

șui Leonida Tămaș, 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular mu
nicipal Timișoara. în am
pla sa expunere, tovară
șul Coriolan Pop, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal Timișoara al 
P.C.R.. primarul orașului, 
a arătat, între altele: 
Aniversăm 700 de ani de 
existentă documentară a o- 
rașului Timișoara în con-
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Jocurile etapei 
Vl-a a diviziei A

(Alte știri sportive 
în pagina a III-a)

Finala ,,Cupei 
vis". Coresponden
tă specială 
Cleveland

Campionatele euro
pene de la Atena. 
Corespondență 
la trimisul nostru

Gol I 2:0 în partida Rapid C.F.R.-Clui2 :0 în partida Rapid — C.F.R.-Cluj

LA POSTURILE 
DE RADIO 

Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 
13, posturile noustre de 
radio și televiziune vor 
transmite în direct sosi
rea în Capitală a preșe
dintelui Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, 
care, la invitația preșe
dintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, va face o 
vizită oficială în țara 
noastră.

(Continuare 
în pag. a III-a)

Excelenței Sale 
Locotenent MOUSSA TRAORE

Președintele Consiliului Militar de Eliberare Națională, șeful statului, 
Republica Mali

BAMAKO
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Mali, în numele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate pentru Excelența Voastră, de noi succese poporului malian 
pe calea dezvoltării economice, sociale și culturale a patriei sale.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și Mali se vOr dezvolta continuu în interesul ambelor țări, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

a infractorului
^NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ALFRED RAOUL

Prim-ministru al Republicii Congo
BRAZZAVILLE

Am plăcerea să transmit Excelenței Voastre, în numele guvernului 
român și al meu personal, felicitări cordiale cu ocazia zilei naționale 
a Republicii Congo.

Cu înaltă considerație,
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION

Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

foarte mișcat de felicitările pe care ați binevoit să mi le 
ocazia celei de-a Vl-a aniversări a revoluției ^congoleze, 
congolez, partidul și guvernul său mi se alătura în a vă

GHEORGHE MAURER
Președintele

Am fost
adresați cu

Poporul
exprima mulțumirile noastre cele mai vii. La rîndul meu, formulez 
cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, 
și poporul prieten al României.

Cu înaltă considerație,
Comandant ALFRED RAOUL 

Prim-ministru al Republicii Congo

Apărarea avutului ob
ștesc, înaltă datorie cetă
țenească consacrată de 
Constituția țării, este regle
mentată, în aspectele sale 
particulare, de o serie de. 
regulamente și instrucțiuni 
care fac posibilă nu numai 
demascarea la timp a ce
lor care atentează la avutul 
public, ci și preîntîmpina- 
rea oricăror acte delictua
le în această direcție. De a-. 
ceea pare surprinzătoare a- 
titudinea unor conducă
tori de instituții și între
prinderi, care atunci cînd 
li se semnalează delapidări 
de bunuri materiale și bă
nești, încearcă să-și decli
ne răspunderea. Ba, mai 
mult decît atît, cercetînd 
climatul în care s-au pro
dus unele infracțiuni pe 
teritoriul județului Teleor
man, am putut constata, cu 
mirare, la unii oameni cu 
munci de răspundere din 
întreprinderi, efortul peni
bil de a ne face să credem 
că furtul din avutul obștesc 
e o... fatalitate.

Fatalitate ? 1 Poate... Dar 
numai acolo unde adminis
trarea gestiunii e lăsată la 
bunul plac iar controlul se 
face de ochii 
creează astfel 
„fatal11 — o 
care salariatul 
cinstea poate acț'ona mult 
timp 
tuînd 
am

lumii. Se 
- în mod 
zonă în 

certat cu
nestingherit. Efec- 

această anchetă 
avut încă o dată

posibilitatea să ne convin
gem că „explicațiile" de fe
lul celor pomenite sînt .fi
rave perdele de fum meni
te să învăluie indiferența 
față de avutul obștesc, in
diferență care merge une
ori pînă la sprijinirea (cu 
sau fără voie) a infracțiu
nii.

Știm cu toții ce înseamnă 
inventarul : un instrument

gestionarului Gheorghe Pie
tricică, de la O.C.L. Roșiori 
de Vede, inventarele perio
dice, efectuate formal, au 
acoperit vreme îndelungată 
sustragerile, pînă cînd a- 
cestea au ajuns la su
ma de 130 300 lei. Furtul 
a fost dat în vileag în 
cursul ultimului inventar, 
cînd Pietricică urma să dea 
în primire gestiunea și

I

anchetă socială

rizarea organizației comer
ciale făcută după aresta
rea delapidatorului).

Citind această caracteri
zare, rămîi stupefiat de i- 
responsabila candoare a ce
lor care aveau obligația să 
supravegheze efectuarea 
exemplară a inventarelor 
Semnatarii acestor rînduti 
așteptau . să citească pe 
fruntea hoțului faptele ? 
Formalismul culpabil al 
reviziilor, evident pînă la 

descoperirii sumei 
e fapt dove- 

oităm, pentru 
cititorului, cî- 

exemple : la cos-

economic eficient atît in 
prevenirea sau în descope
rirea, încă din faza începu
tului, a lipsurilor din ges
tiune, cît și pentru asigura, 
rea unui cadru de control 
absolut necesar, în care 
gestionarul să fie obligat la 
exercitarea corectă a sar
cinilor sale profesionale. 
Ce se întîmplă, însă, cînd 
îndeplinirea de către revi
zorii contabili a acestei o- 
bligații se transformă în- 
tr-un lucru formal, într-o. 
tacla cu cafele și alte sti
mulente, prelungită de-a 
lungul a cîtorva zile și 
unde, printre picături, 
gestionarul dictează arti
colele aflate (sau mai mult 
imaginate) în magazin ?

Lăsate, practic, la voia

cînd, neavînd încotro, revi
zorii au 
ventariere 
bunurilor. 
Gh. P. ar 
nuare un

Pentru 
Gh. față 
tori, la 
că, era 
recomandînd și insistînd la 
vînzare. Din felul în care 
Pietricică Gh. s-a compor
tat în magazin, la locul de 
muncă, nu pot exista indicii 
în aparență că ar fi putut 
fi capabil de a-și fi însușii 
vreo sumă de bani din 
gestiunea sa Așa a fost cu
noscut pînă la prezentarea 
lipsei în gestiune a sumei 
de pește 130 000 de lei“. 
(Citat, textual, din caracte-

făcut o in- 
riguroasă a 
Altfel... Altfel 

fj fost, în conti- 
hoț... cinstit, 
că : „Pietricică 

de , cumpără- 
locul de mun- 
amabil, atent,

data 
delapidate, 
diț Să 
edificarea 
teva 
tumașe PNA de 166 de 
Iei s-au trecut 147 de bucăți 
în loc de 31 cîte existau, la 
costumele PNA de 156 Iei 
s-au trecut 65 bucăți în loc 
de 9... Dar. ce părere au 
șefii lui Pietricică ?

Ion Stăvarache, director 
al O.C.L. — Roșiori de 
Vede : „A lucrat 6 ani la 
noi și s-a dovedit un ne
gustor bun. Cînd am aflat 
de lipsa din gestiune nu 
ne-a venit să credem. — 
Tovarășe director, îmi spu
nea, nu am luat nici un ban 
— Bine, măj Pietricică, să 
mai facem încă un inven
tar. Am mai făcut unul și 
încă unul. îl vedeam cum

Vartan ARACHELIAN

(Continuare in pag. all-a)

Țara noastră are ca oaspete în 
această săptămînă pe președintele 
Republicii Finlanda, Urho Kekko
nen, care sosește astăzi într-o vi
zită oficială, la invitația președin
telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Poporul român salută 
cu căldură și cordialitate pe înaltul 
oaspete, în aceasta găsindu-și ex
presie sentimentele de stimă și a- 
dîncă considerație față de poporul 
finlandez.

Popoarele român și finlandez 
sînt legate printr-o veche și stator
nică prietenie. încă de acum o ju
mătate de secol, România și Finlan
da au stabilit relații diplomatice, 
creînd astfel cadrul favorabil unei 
conlucrări fructuoase. Perioada 
postbelică și cu deosebire ultimii 
ani s-au dovedit rodnici pentru co
laborarea rpmâno-finlandeză, pen
tru dezvoltarea schimburilor co
merciale, a legăturilor culturale și 

. științifice, pentru extinderea multi
laterală a relațiilor dintre statele 
noastre. Dezvoltarea economică a 
celor două țări, varietatea resurse
lor lor naturale constituie premise 
stimulatorii pentru prospectarea în 
comun a unor noi posibilități de 
extindere și adîncire a cooperării, 
corespunzător intereselor ambelor 
popoare.

O contribuție importantă la dez
voltarea relațiilor multilaterale din
tre România și Finlanda au adus, 
fără îndoială, intensificarea con
tactelor dintre factorii de răspun
dere ai celor, două țări, convorbirile 
oficiale, precum și schimburile de 
vizite la diferite niveluri. Pe acea
stă linie s-a înscris vizita în Fin
landa, de anul trecut, a președin
telui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și vizita în țara 
noastră a ministrului de externe 
finlandez, Ahti Karjalainen. Avînd 
multiple puncte de convergență în 
pozițiile lor față de problemele ma
jore ale lumii contemporane, cele 
două țări și-au intensificat colabo
rarea pe plan internațional, în ca
drul Organizației Națiunilor Unite 
și al altor organisme internațio
nale.

Ca țări europene, România și 
Finlanda sînt deopotrivă preocu
pate de îmbunătățirea continuă a 
climatului politie pe continentul 
nostru, de asigurarea condițiilor 
pentru buna conviețuire între po
poare, prin creșterea încrederii în
tre state, consolidarea securității 
și păcii în lume — imperativ al zi
lelor noastre. în această privință 
România, desfășurînd în permanen-

ță o activitate susținuta 
statornicirea unui climat 
și colaborare între statele 
ropa, salută toate inițiativele care 
servesc cauza securității europene; 
printre acestea un loc important 
ocupă memorandumul guvernului 
finlandez care propune ca Finlan
da să devină țară-gazdă a proiec
tatei conferințe europene.

în întreaga sa politică externă, 
România socialistă, atașată profund 
idealurilor păcii, se manifestă ca 
un factor activ pe arena interna
țională, aducîndu-și o contribuția 
importantă la destindere și înțe
legerea dintre țări și popoare. După 
cum este bine cunoscut, țara noas
tră pune în centrul politicii sale 
externe prietenia și colaborarea cu 
țările socialiste frățești. în același 
timp, ea își lărgește relațiile sale 
cu toate țările lumii, indiferent de 
orînduirea social-politică, depu- 
nînd eforturi multiple pentru tra
ducerea în viață a principiilor co
existenței pașnice. La baza acestor 
relații stau principiile independen
ței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc — principii tot mai larg recu
noscute, de a căror respectare de
pinde dezvoltarea unor raporturi 
normale între state, intensificarea 
cooperării internaționale.

Unul din aspectele cele mai sem- 
. nificative ale vieții politice con

temporane este creșterea rolului 
jucat pe arena mondială de țărila 
mici și mijlocii. Participante acti
ve la dialogul internațional, Româ
nia și Finlanda sînt călăuzite de a- 
ceeași dorință de a conlucra pentru 
statornicirea în lume a unui cli
mat de destindere și încredere în
tre state.

în acest context, vizita în țara 
noastră a președintelui Urho Kek
konen este o expresie concretă a 
hotărîrii celor două țări de a dez
volta cooperarea dintre ele, ca o 
contribuție la cauza păcii și secu
rității internaționale. Opinia pu
blică din țara noastră are convin
gerea că această vizită, convorbi
rile dintre cei doi șefi de state, pe 
care le va prilejui, vor avea rezul
tate pozitive, vor însemna un eve
niment remarcabil în evoluția as
cendentă a relațiilor multilaterale 
româno-finlandeze. Ponorul român 
adresează cu acest prilej înaltului 
oaspete și persoanelor care-1 înso
țesc un călduros bun venit în Ro
mânia !
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Actualitatea culturală
Turneul „Teatrului Mie

din Moscova
„UNCHIUL TĂU, MIȘA“ de G. D. Mdivani 

și „BĂTRÎNUL" de Maxim Gorki

I In cel de-al doilea spectacol al 
turneului lui „Malîi Teatr" din Mos
cova, „Unchiul tău, Mișa" de G.D. 
Mdivani, regia V. B. Monahov, maes
tru emerit al artei din R.S.F.S.R., și 
colectivul de interpreți, întru totul 
fideli intențiilor textului, și-au con
centrat eforturile asupra reliefării 
unui întreg complex de relații sce
nice, creat cu măiestrie și precizie, 
care să reliefeze figura eroului prin
cipal, semnificația vieții acestuia. Au
torul și-a intitulat piesa „dramă 
eroică" și, fără îndoială, eroismul 
lui Ermakov este cu atît mai au
tentic, cu cît el este redat în subs
tanța lui umană, care îi determină 
acțiunile în mod firesc, dar în ace
lași timp cu o evidentă necesitate 
interioară. V, I. Hohreakov, artist 
al poporului al R.S.F.S. Ruse, lau
reat al Premiului de stat al U.R.S.S., 
(Mihail Nikolaevicl Ermakov) a dez
văluit cu simplitate și vigoare ar
tistică tocmai izvorul profundei în- 
riuriri pe care o exercită acest ciu
dat necunoscut, despre care 
lia Barabanovilor nu știe 
Ermakov-Hohreakov a rămas 
lași om puternic, cu sentimente a- 
lese și acum, cînd este un simplu 
pensionar, căruia viața pare a nu-i 
mai rezerva decît un sfîrșit liniș
tit. Și, totuși, pe măsură ce 1 se 
dezvăluie eroicul său trecut, identita
tea dintre generalul Ermakov și bă
trînul unchi Mișa este totală, datori
tă personalității lui, credinței în om 
și în destinul său. Așa se și explică 
apropierea care se creează între el 
și tînărul Boris, care se bazează 
nu numai pe afecțiunea reciprocă a 
rudeniei care îi leagă, dar mai ales 
pe continuitatea unui destin uman. 
V.M. Solomin, avînd dificila sarcină 
actoricească de a realiza atît chi
pul comsomolistului din aprigile zile 
ale anului 1918, cît și pe acela al 
unui tînăr din zilele noastre, a su
gerat, fără nici Un artificiu, emo
ționant această continuitate. De 
altfel, atît E. M Solodova, artistă a 
poporului a R.S.F.S. Ruse, (Bara
banova Polina Viktorovna), cît și 
A.N. Evdokimova (Lena), V.A. Ko- 
neaev (Igor Ivanov), șl 
au 
lizarea ideii centrale a 
colului! comunitatea de idei și 
sentimente ale unor oameni care 
aparțin nu numai aceleiași fa
milii, nu numai aceluiași grup 
de prieteni, dar mai ales, a mem
brilor unei societăți socialiste unite 
prin același ideal de viață.

Sînt, în spectacol, o serie de roluri 
mai mult sau mai puțin episodice, 
a căror realizare actoricească ilus
trează pe deplin tradiția și maturi
tatea artistică a teatrului.

Piesa „Bătrînul" de Gorki, cel de-al 
treilea spectacol al turneului, a fost 
reprezentată pentru întîia oară de

fami- 
nimic.

ace-

ceilalți 
contribuit deopotrivă la rea- 

specta-

Teatrul Mic acum cincizeci de ani, 
în 1919, și ea a marcat începutul unei 
noi perioade în istoria sa. Actuala 
montare în regia lui A. B. Satrin, ar
tist emerit al R.S.F.S. Ruse, decoru
rile lui B. I. Volkov, maestru emerit 
al artei al U.R.S.S., și costumele lui 
I. M. Volkova, reprezintă continua
rea unei îndelungate și strălucite 
tradiții artistice, fapt pe care de 
altfel realizarea acestui spectacol îl 
evidențiază pe deplin. El poartă am
prenta unor depline realizări actori
cești, a unei arte interpretative de
dicate în primul rînd reliefării, cu 
limpezime și forță de convingere, a 
contemporaneității creației drama
tice gorkiene. De la rolul titular și 
pînă la ultimul, fiecare actor dove
dește o calitate deosebită în trans
miterea ideilor textului. Fără îndoială 
că spectacolul este dominat de co- 
vîrșitoarea creație a actorului M. L 
Țarev, artist al poporului al U.R.S.S., 
în rolul „bătrînului". Evoluția acestui 
alt Luca pe scenă creează, în toate 
momentele ei, o excepțională tensiu
ne dramatică și dezvăluie esența per
sonajului pînă în cele mai subtile 
nuanțe Datorită artei tuturor parte
nerilor săi, spectacolul dobîndește o 
amploare deosebită. Regia a dezvă
luit tematica piesei lui Gorki, rea- 
lizînd un permanent dialog interpre
tativ de subtext, între toate perso
najele piesei. Artista poporului a 
R.S.F.S.R., E. A. Bistrițkaia (Sofia 
Markovna), B. V. Teleghin, artist e- 
merit al R.S.F.S.R., (Mastakov), N. I. 
Rîjov, artist al poporului al R.SJF.S.R. 
(Haritonov), actrița T. V. Buka- 
nova (Fata) și ceilalți au demon
strat, împreună • cu M. I. Țarev, că 
forța urii bătrînului, a întunecatei 
lui filozofii, care se simte primej
duită și se răzvrătește împotriva a 
tot ceea ce este frumos și bine, con
stă în primul rînd în slăbiciunea ce
lorlalți, în neputința lor de a se a- 
păra, în incapacitatea lor de a se 
opune răului.

Spectacolele cu „Unchiul tău, 
Mișa", piesă a scriitorului contempo
ran G. M. Mdivani și cu „Bătrînul", 
interesantă creație dramatică gorkia- 
nă, ne-au întregit imaginea pe care 
ne-o făcusem după reprezentarea 
piesei lui A. N. Ostrovski. Ele ne-au 
ajutat să cunoaștem și mai bine stilul 
de joo caracteristic lui „Malîi Teatr", 
stil care își trage originea din cele 
mai bune tradiții ale teatrului realist 
rus și sovietic. Ele ne-au relevat o- 
dată cu valori interpretative și _ un 
remarcabil spirit de echipă, capacita
tea colectivului de teatru oaspete d'e 
a întruchipa pe scenă în chip emoțio
nant lumi și problematici din cele 
mai diferite.

Turneul lui „Malîi Teatr" s-a în
scris astfel în memoria iubitorilor 
de .teatru ca un adevărat eveniment 
artistic.

O Teatrul Național din București își 
deschide stagiunea 1969—1970 cu cele 
două capodopere ale marelui I. 
Caragiale „O scrisoare pierdută" 
„Năpasta", joi 25 septembrie, ora 
în sălile Comedia și Studio.
• La secția română a Teatrului 

.stat din Oradea a avut loc premiera
spectacolului cu piesa „Michelangelo" 
de Al. Kirițescu. Regia artistică e 
semnată de Gille Otto Szombati, de
corurile de Mircea Matcaboji,1 iar 
costumele de Edit Schranz Kunovits. 
Din distribuție fao parte : Ion Mîinea, 
Nicolae Barosan, Nicolae Toma, Mir
cea Olariu, artistul emerit Dorel Ur- 
lățeanu și alții.
• Vineri, 19 septembrie a avut loo 

la Teatrul Național „Vasile Alecsan- 
dri" din Iași premiera comediei mu
zicale „Lumpatius Vagabondus" de 
Johann Nepomuk Nestroy. Direcția 
de scenă e semnată de Mauriciu 
Sekler, artist emerit și Virgil Raiciu, 
scenografia de Marga Ene. In rolurile 
principale : Valentin Pompiliu 
nescu, Puiu Vasiliu și George 
covel.
• Joi 21 septembrie, Teatrul 

păpuși „Cravata roșie" din Botoșani 
și-a deschis stagiunea cu spectacolul 
„Oltul și Mureșul" de Al. Mitru, în 
regia artistică a lui Eugen Aron și 
Mircea P. Suciu, scenografia Eugeni
ei B. Marinescu și a lui Tache Do- 
brescu.

TEATRU

A ll-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ A ELECTRICIENILOR

cinema

pentru progresul
/

energeticii românești

Premiere
cinematografice
• La nord prin nord-vest — pro

ducție a studiourilor americane în 
regia regizorului Alfred Hitchcook, 
distinsă în 1959 la San Sebastian cu 
premiul „Scoica de argint". In frun
tea distribuției binecunoscuții actori 
Cary Grant, James Mason, Eva Ma
rie Saint.
• Discuție bărbătească — film rea

lizat în studiourile sovietice de către 
regizorul Igor Satrov, care dezbate 
spinoasele probleme ale vieții de fa
milie. Din distribuție fac parte : 
JI. Iahontov, A. Kavalerov, Ninel 
Mîșkova etc.
• Amintiri — producție cubaneză, 

distinsă la Festivalul internațional de 
la Karlovy Vary — 1968 cu Premiul 
special al juriului autorilor, cu Pre
miul FIPRESCI și cu Premiul Fede
rației internaționale a. cinecluburilor. 
Regia : Tomas Guttieres Alea.

• Omul cu ordin de repartiție — 
comedie a studiourilor poloneze pe 
teme de actualitate, avînd în distri
buție printre alții pe : Bogumil Ko- 
biela, Iga Mayr, Maja Wodecka etc. 
Regia : Leon Jeannot.

• La nord prin nord-vest: PATRIA — 12 ; 13 ; 18 ; 21,
FESTIVAL — 8,30 ; 11,39 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, la grădină 
— 19. -
• Angelica și sultanul : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, STA
DIONUL DINAMO — 19, ARENELE ROMANE
19.30,
• omul care valora miliarde : LUCEAFĂRUL —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GRĂDINA DOINA — 19,30.
• Omul cu ordin de repartiție : VICTORIA — 8,30 ; 
10,45 ; 13,15 ; 15,45 1 18,15 ; 20,45.
• Amintiri : CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Discuție bărbătească : LUMINA — 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 9—10.
• Vîrsta Ingrată : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CInd voi fl mort șl livid : UNION — 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30.
o Totul pentru rîs (dimineața) ; Săgeata cosmică; 
Profetul; Natali ; Moleculele vieții, Fata babe! șl fata 
moșului; S-a rupt (după masă) : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Un glonte pentru general : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, la gră
dină — 19,15.
O o chestiune de onoare : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15 : 17,45 ; 20, VITAN — 15,30 ; 18, la 
grădină — 19,30, RAHOVA — 15,30 ; 18, la grădină —
19.30.
• Tinerețe fără bătrlnețe : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Omul momentului : DACIA 
nuare , GRĂDINA BUZEȘTI - 
GREȘUL PARC — 19,30.
• Tigrul : BUCEGI
Ia grădină
18 ; 18,15 ; 20,30, la grădină
în continuare ; 18 ; 20,15, la grădină — 19,30.
O Neîmblînzita Angelica : UNIREA — 15,30 ; 18, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30.
• Contesa Cțosel : LIRA — 15,30 ; 19, la grădină — 20.
• La dolce vita : DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19.
• Comisarul X șl banda „Trei cîlnl verzi" : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15, POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Creola ochll-țl ard ca flacăra : COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Prințul negru : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O în umbra coltului : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Omul, orgoliul, vendetta : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O soarele vagabonzilor : FLOREASCA — 9 ; 11,15; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,45.
• Sherlock Holmes : VOLGA — 9,30—18 In continuare ;
18.15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,15—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
o Dragoste la Las Vegas : VIITORUL — 15,30; 18 ; 
20,30.
• Profesioniștii : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
O Noaptea generalilor : PROGRESUL — 15,30 ; 19. 
o Cavalerii aerului : COSMOS — 15,30 ; 18 ;
GRĂDINA UNIREA — 20.
• Program de reclame : GRĂDINA EXPOZIȚIA

O Dezbatere

In sălile de concert
WILHELM KEMPF 

Lfl BUCUREȘTI
Evenimentul muzical al acestui În

ceput de stagiune vă fi recitalul cele
brului pianist . Wilhelm Kempf care 
va avea loc miercuri 24 septembrie 
la Ateneu și va cuprinde în exclusi
vitate lucrări de J. S. Bach. Vineri 
26 și sîmbătă 27 septembrie la Sala 
Palatului, acompaniat de orchestra 
Filarmonicii „George Enescu" diri
jată de Mircea Cristescu, Wilhelm 
Kempf va interpreta Concertul în la 
minor de Schumann. In program va 
mai figura Uvertura de concert pe 
teme populare românești de George 
Enescu și Simfonia a IV-a de Mahler.

★
Astăzi (luni 22) ora 20, Ia Sala 

Mică a Palatului, cvartetul „Philar- 
monia" susține un concert care in
clude Cvartetul nr. 6 de Wilhelm 
Berger, Cvartetul „harpelor" de Be
ethoven și Cvartetul în la minor op 
51, nr. 2 de Brahms.

Florian NICOLAU

* 
L.

— 8,45—20,45 în conti- 
19,30, GRĂDINA PRO-

9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ; 18,13 ; 20,30, 
19,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

- 19,15, ARTA — 9—15,45

teatre

17,30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor — Cutia cy surprize.
17,50 — Micii meșteri mari. Cum să ne construim un 

aparat de mărit. Prezintă Vlad Teodorescu.
18,15 — Ateneul tineretului. „La porțile cunoașterii" — 

transmisiune de la Tehniî Club București.

• Filarmonica de stat „George Enescu* (Sala mică a 
Palatului) : Seară de Cvartete — Cvartetul „Phllar- 
monia" — 20.
O Teatrul Mic : Prețul — 20.

Pe ecrane „DISCUȚIE BĂRBĂTEASCA

ji

I 
îJ
J 

lui Igor Satrov. Interpreți : Nikolai Iahontov, A. Kavalerov, j
~ ~ ' ' ’ * " - t țO producție a studioului „Maxim Gorki", în regia l_..........   ,

Vasiii Șușkin, Ninel Mîșkova, Sofia Pavlova, Leonid Kuravliov

După doisprezece ani de la piima manifestare 
tehnico-științifică de acest fel, specialiștii electricieni 
din domeniul energeticii, electronicii și automatizărilor 
se vor întîlni din nou la București, între 23—26 sep
tembrie a.c. Organizată de Consiliul Național al In
ginerilor și Tehnicienilor, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Ministerul Energiei Electrice, cu 
sprijinul altor două ministere interesate — cele ale în
vățământului și Transporturilor — cea de-a II-a Confe
rință Națională a electricienilor va reuni peste 1 000 de 
participanți, reprezentanți ai cercetării și producției 
din domeniile de specialitate sau din altele înveci
nate, precum ți un mare număr de invitați de peste 
hotare.

In legătură cu această manifestare am adresat cîte- 
va întrebări tov. dr. ing. Florin Tănăsescu, secretarul 
Comitetului de organizare a conferinței.

— Ge rol revine, în ge
neral, cercetării din dome
niul electricității, în cadrul 
energeticii noastre actuale ?

— Specialitățile care con
stituie obiectul reuniunii de 
față — adică electricitatea 
aplicată la energetică, elec
tronică și automatizări — 
se numără printre cele 
care au un rol esențial în 
producerea acestei forme de 
energie. Ele contribuie deo
potrivă la realizarea instala
țiilor de captare a electri
cității fie din sursele cla
sice (cărbune, apă), fie din 
cele modeme cum este ca
zul izvorului de putere al 
atomului. Lor le revine un 
rol extrem de important și 
în crearea mijloacelor teh
nice de utilizare a acestei 
energii, în aproape toate 
domeniile de activitate u- 
mană. Contribuția lor e- 
fectivă, sporită, este indis
pensabilă îndeplinirii cvasi- 
totalității sarcinilor impor
tante cuprinse în programul 
energetic național, ca și rea
lizării unor obiective de bază 
ale celuilalt plan cu un ca
racter mai special — Progra
mul nuclear național. Cu atît 
mai mult, cu cît reprezentan
ții acestor discipline sînt, în 
primul rînd, electricieni și 
îndeplineso o funcție de 
„liant" între diversele ra
muri științifice și domenii

transmisiune de la Tehniî Club
18,43 — Criterii — Carnet cinematografic.
19,10 — Publicitate.
19,15 — Cîntă corul ansamblului de cîntece 

din Baia Mare. Dirijor Gheorghe 
pian : Livlu Borlan.

19,30 — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic.
20,09 — Intre metronom șl cronometru — emisiune- 

concurs. Transmisiune ‘ - •- •- •
Temele : „Ion Creangă”

21,90 — Roman foileton „Lunga 
azi înainte”.

21,50 — Cadran — emisiune de 
nală.

22,20 — Pe teme muzicale.
22,45 — Telejurnalul de noapte. Buletin meteorologic. 
23,09 — închiderea emisiunii.

șl dansuri 
Velea. La

în direct de la Iași, 
șl „Vaslle Alecsahdri". 
vară fierbinte" — „De

actualitate internațlo-

ale producției angrenate în 
realizarea acestor mari sar
cini.

Dar vorbind despre rolul 
sporit ce revine acestor do
menii, în prezent, în țara 
noastră, trebuie avute în 
vedere caracterul major și 
complexitatea deosebită a o- 
biectivelor planificate, a di
recțiilor principale de înain
tare. Astfel, subramuri mo
derne ale construcției de ' 
mașini, ca electrotehnica și, 
electronica — pentru care 
următorul cincinal prevede 
ritmuri de dezvoltare din
tre cele mai rapide — vor 
avea sarcina de a asigura cu 
tehnica cea mai modernă în
tregul sistem energetic na
țional, care în anul 1970 va 
da aproximativ 35 miliarde 
kilowați-oră. De asemenea, 
printre obiectivele de seamă 
ce stau în fața disciplinelor 
reprezentate la această con
ferință, se numără și moder
nizarea tracțiunii Diesel sau 
Diesel-electrice, sporirea sta
bilității sistemului energetic, 
realizarea transformatoarelor 
modeme de 400 kV și 
400 MVA...

— Care' este, deci, sem
nificația specifică pe care o 
capătă, în aceste condiții, 
actuala conferință ?

*
— Programată la scurt 

timp după ce Congresul al 
X-lea al partidului a trasat 
științei și tehnicii noastre, 
un plan de vastă afirmare, 
conferința a fost concepută 
ca un moment de lucru, 
în cele opt secții se 
vor dezbate, pe ramuri, 
aspecte științifice, teh
nice și economice ale ce
rințelor și temelor de cerce
tare curente și de perspec
tivă. Se vor contura și di
recțiile importante existente 
pe plan mondial. în gene
ral, schimbul de date și re
zultate va fi completat de 
ample discuții metodice, sau 
de sugestii în legătură cu 
organizarea mai bună a cer
cetării, eventual chiar și de 
perfectarea unor 
rări mai strînse

— Practic, ce 
fost programate 
prilej ? >

— O parte 
ratele prezentate sînt axa-

colabo- 
ulterioare. 
acțiuni au 
cu acest

din refe-

te pe tematici cu carac
ter mai general, dată fiind 
nevoia clarificării în co
mun a contribuțiilor atît de 
diverse presupuse de pro
blemele dezbătute, de o- 
biectivele programului de 
dezvoltare al energeticii ro
mânești : aportul industriei 
electrotehnice la dezvolta
rea energeticii, pregătirea 
cadrelor de specialiști îiUe- 
nergetică, electronică, elec
trotehnică etc. în schimb, 
în secții se vor aborda 
probleme actuale din sec
toare aflate în centrul aten
ției, la noi și pe plan mon
dial : transformatoare și a- 
parate electrice; sisteme, 
centrale și utilizarea ener
giei ; electronică și teleco
municații ; teorie-materiale 
măsurători electrice ; fiabi- 
litate-securitate-calitate etc. 
Vor avea loc și vizite la 
fabrici, unități ale sistemu
lui energetic, la une
le unități de cercetare 
de profil, precum și discuții 
organizate, în laboratoarele 
acestora, cu specialiștii stră
ini. Ca un element de nou
tate, se înscriu cele cîteva 
filme cu caracter științific 
ce vor fi prezentate partici- 
panților, menite să contri
buie la mai buna cunoaș
tere a preocupărilor și re
zultatelor diferitelor insti
tute de cercetări, unități de 
proiectare sau întreprinderi 
participante. în acest sens, 
aș aminti filmul intitulat 
„20 de ani de activitate a 
I.C.P.E.", care, prezentînd 
dezvoltarea rapidă a celuj 
mai important colectiv de 
cercetare 
domeniul
Institutul 
proiectări 
electrotehnică 
două decenii de la înființa
rea sa, îndreaptă atenția spe
cialiștilor spre unele cerce
tări de perspectivă ce inte
resează în cel mai înalt grad 
țara noastră: construcția 
unor mașini, aparate, echi
pamente bazate pe tehnolo
gii ce utilizează materii pri
me (izolante și conductoare) 
din țară, depistarea unor 
noi surse de energie etc. 
Prin aceasta, am cău
tat să impulsionăm și să s 
ținem, în același tiv 
preocupările de cunoaf" j 

reciprocă, de facilitare/ a 
legăturilor și colaborărilor, 
care, pornind de la o astfel 
de bază, vor putea fi, evi
dent, mai operative și mai 
eficiente.

Avem de-a face, deci, cu 
o manifestare de specialitate 
vădind largile posibilități pe 
care le deschide cercetării 
științifice din sfera tehnicii, 
valorificării practice a rezul
tatelor acesteia, efortul co
lectiv, concentrat, schimbul 
intens de informații și idei.

și proiectare din 
electrotehnicii — 
de cercetări și 
pentru industria 

în cele

Interviu realizat de 
Teodor CAZACU

(Urmare din pag. I)

dicta (?) revizorilor, arti
colele din magazie. Cînd 
s-a dovedit că furase, am 
stat și ne-am tot gîndit 
cum de-a fost posibil. Poa
te că schimba etichetele 
punînd alt preț, poate că..."

Mihai Văratic, șef conta
bil : „E greu să descoperi 
delapidarea (?) într-o ges
tiune valorică. Apoi apar 
alte articole, producția se 
schimbă repede..." (Deci, 
dacă am da crezare con
tabilului șef, furtul într-o 
gestiune valorică este (ia
răși !) o fatalitate. Și asta 
o afirmă un om care, prin 
calitatea funcției, trebuie 
să dea dovadă și să impună 
revizorilor din subordinea 
sa maximă exigență și co
rectitudine profesională !)

— Dumneavoastră, care 
ați semnat caracterizarea 
adresată organelor de an
chetă — ne adresăm șefu
lui serviciului comercial, 
Vasile Gavrilă — ați fi vor
bit tot atît de frumos despre 
un om care s-a strecurat, 
hoțește, în gospodăria dv., 
ca să vă fure bunurile per
sonale ?

— în primul rînd, această 
' caracterizare a fost văzută 

și de tovarășul director și, 
în al doilea rînd, așa l-am 
cunoscut pe Pietricică. Da, 
un om cinstit poate să devi
nă hoț peste noapte.

Că nu a devenit „peste 
noapte" hoț, e un fapt do
vedit, tot așa cum se poate 
dovedi că acești oameni cu 
munci de răspundere în 
cadrul O.C.L. Roșiori de 
Vede n-au înțeles (sau nu 
vor să înțeleagă, crezînd

Cea de-a treia mină 
a infractorului

că e mai convenabil pen
tru locul lor din ștatul de 
salarii) că escrocul nu-și 
începe și nu-și continuă 
necinstita sa carieră în 
pustiu. El se instalează 
confortabil acolo unde su
pravegherea respectării le
galității este debilă, acolo 
unde asigurarea spiritului 
de ordine de către cei puși 
și plătiți pentru asta se 
află în suferință, prin insu
ficiența corectitudinii, a 
scrupulozității, a responsa
bilității față de avutul ob
ștesc.

★
Nu pe seama întîmplării 

trebuie pusă și delapidarea 
de 120 mii lei comisă de 
fostul casier Ion Raporta- 
ru. de la oficiul P.T.T.R. Vi
dele. „Radiografia" acestui 
furt din avutul obștesc do
vedește că delictul s-a 
produs în același climat 
de indiferență, dezordine și 
tolerare a necinstei, în nu
mele unei false și păgubi
toare filantropii din buzu
narul statului.

în acest caz, în loo ca 
rapoartele zilnice de casă 
ale fostului casier să fie 
controlate riguros de către 
șeful contabil Ilie Băjan, 
acesta a dat „delegație" 
contabilului principal An

drei Dineci, iar lanțul de
clinării responsabilităților 
s-a întins pînă cînd ceea 
ce trebuia să lege prin- 
tr-un control sever răspun
derile fiecărui salariat în 
parte, a devenit o invizi- 

• bilă ață ușor de rupt de 
către omul necinstit, care 
manipula sume considera
bile de bani. Toată lumea 
știa că Raportaru umblă 
zilnic beat, că își întocmeș
te formal (atunci cînd le 
întocmește 1) rapoartele de 
casă, dar fostul diriginte a- 
firmă plin de candoare că 
el „n-a fost informat", a- 
runeînd vina asupra celor
lalți salariați, care pot fi 
numărați cu toții pe dege
tele a două mîini. Și ca o 
ironie a soartei, (curat... 
ironie !) dirigintele acestui 
oficiu a fost promovat di
rector adjunct al Direcției 
județene P.T.T.R. Teleor
man, Iar fostul contabil- 
șef (culmea ironiei !) este 
șeful controlului financiar 
intern în cadrul acestei 
direcții.

Avînd un astfel de șef, 
nu trebuie să ne mai mi
răm că la județeană 
P.T.T.R. se află în anchetă, 
la ora de față, alte trei 
cazuri de delapidare. „A,

sînt sume mici" — se scu
ză, fălindu-se parcă, actua
lul director adjunct C. 
Stoicescu. Și din nou sîn- 
tem puși în situația de a 
auzi discul uzat care cîntă 
cu o tristețe obosită des
pre „fatalitatea" furtului și 
greutatea de a descoperi la 
timp fraudele.

Dar acest disc mai are 
și o a doua „față" : men
talitatea unor conducători 
de întreprinderi și institu
ții conform căreia .ad
ministrarea bunurilor pu
blice poate fi făcută nu 
numai oricum, dar și de 
oricine. Așa se face că, în 
oiuda unor dispoziții cla
re, unele conduceri de în
treprinderi continuă să an
gajeze fără să țină seama 
atît de calitatea profesio
nală, cît și de calitatea 
morală a aceluia pe mina 
căruia se dau valori în 
gestiune. Astfel, Ilie Pe
trescu și Gh. Niculescu au 
fost încadrați și menținuți 
în calitate de șefi de sec
ție la cooperativa meșteșu
gărească „Prestarea" din 
Videle, deși fuseseră în re
petate rînduri condamnați 
pentru infracțiuni în dauna 
avutului obștesc. Bănuiți, 
desigur, că cei doi au fost 
prinși delapidînd (peste

50 000 de lei), dar pun ră
mășag că nu știți în ce 
împrejurări au fost prinși 1 
Ne spune șefa serviciului 
personal de la Uniunea 
județeană a cooperativelor 
meșteșugărești Teleorman, 
tov. Alexandrina Cernat : 
„Petrescu a avut într-o a- 
dunare generală o atitudi
ne necuviincioasă față de 
tovarășul președinte, care 
a dat dispoziția „să se 
vadă ce-î cu el".

Ceasul rău al infracto
rului a fost... comportarea 
necuviincioasă față de șe
ful său. Noroc de orgoliul 
președintelui ! Altfel s-ar 
fi ajuns poate la situația 
ca unitatea din Videle să 
dea faliment. Ar fi avut 
grijă cei doi recidiviști !

Ne oprim aici, întrucît 
situațiile analizate mai sus 
evidențiază în mod conclu
dent faptul că la climatul 
în care se produce infrac
țiunea, concură adeseori, 
atît abaterile de la norme
le interioare de suprave
ghere și control, cît și ne
păsarea, iresponsabilități 
ascunse (pe banii statului) 
sub masca filantropiei. Nu 
pentru astfel de acte „fi
lantropice" sînt învestiți 
conducătorii întreprinderi
lor și instituțiilor, ci pen
tru 'respectarea riguroasă 
a îndatoririlor prevăzuta 
de legile și regulamentele 
în vigoare. Așa cum orice 
abatere de la acestea în
lesnește producerea in
fracțiunii. tot astfel trebuie 
să fie trași Ia răspundere si 
cei care se fac vinovați de 
neîndeplinirea atribuțiilor 
de supraveghere și de con
trol. Jocul de-a „omenia" 
pe banul public este into
lerabil !

(Urmare din pag. I)

cauză că strînsul roșiilor nu se face 
la vreme, o parte din producție se 
depreciază. Din această cauză pierd 
atît cooperativele agricole care reali
zează venituri mai mici, cît și popu
lația care nu poate fi aprovizionată 
corespunzător. Toate produsele din 
grădinile de legume să fie strînse 
urgent și livrate unităților contrac
tante, iar cantitățile care nu se 
pot valorifica să fie conservate, aces
ta fiind un mijloc important de spo
rire a veniturilor unităților agricole 
și de îmbunătățire a aprovizionării 
populației.

Condițiile climatice din această 
toamnă impun ca strugurii să fie cu
leși mai devreme. Intîrzierea cule
sului ar putea duce la pierderi can
titative și calitative. Cu toate că se 
cunoaște bine acest lucru, pînă în 
prezent recoltatul strugurilor nu s-a 
făcut decît pe 15 la sută din supra
fețele deținute de întreprinderile a- 
gricole de stat și numai pe 6 la sută 
in cooperativele agricole. în marile 
podgorii din județele Buzău, Iași, 
Prahova, Vrancea, cooperativele agri
cole abia au început culesul strugu
rilor, suprafețele recoltate reprezen- 
tînd abia 2—4 la sută. Luna sep
tembrie a fost, în general, frumoasă, 
fapt care a permis coacerea în bune 
condiții a strugurilor. Acum, o dată 
cu venirea ploilor și scăderea tem
peraturii, este necesar să se intensi
fice culesul pentru a se evita depre
cierea strugurilor. întrucît vor tre
bui vinificate cantități mari de stru
guri, Ministerul Industriei Alimen
tare să ia măsuri ca primirea 
lor la centrele de vinificație să se 
facă ritmlo. De asemenea, zilnic să

fie prelucfată întreaga cantitate pri
mită, să se evite staționarea mijloa
celor de transport.

Unitățile agricole, direcțiile agri
cole și uniunile cooperatiste trebuie 
să se ocupe cu mai multă răspun
dere de strîngerea și însilozarea fu
rajelor. Din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii 
rezultă că, pînă în prezent însilo- 
zatul furajelor s-a făcut în propor
ție de 65 la sută în întreprinderile 
agricole de stat și numai 20 la sută 
în cooperativele agricole. în cooped 
rativele agricole din județele Cluj, 
Dîmbovița, Maramureș, Neamț, Să
laj — județe în care zootehnia are 
o pondere mare — nu s-au însilozat 
nici 10 la sută din cantitățile prevă
zute. întrucît există o mare bogăție 
de furaje verzi ele trebuie strînse și 
însilozate în întregime. Și aceasta 
cît mai repede și cît mai bine !

Volumul mare de lucrări care tre
buie executat în această toamnă, de
terminat atît de suprafețele mari 
ocupate de culturile tîrzii, cît și de 
producția bună care a fost evaluată 
în majoritatea județelor impune fo
losirea tuturor mijloacelor mecani
zate de care dispun unitățile agri
cole. Există combine și alte utilaje 
cu ajutorul cărora se pot recolta 
mecanizat 360 000 hectare sfeclă de 
zahăr, 200 000 hectare floarea-soare- 
lui și apr.oape 100 000 hectare car
tofi. Aceste utilaje trebuie folosite 
cît mai# rațional pentru a se evita 
situații din cele întîlnite anul trecut 
cînd. ele stăteau nefolosite. Dar și 
acum se semnalează aceleași neajun
suri : numeroase combine de recol
tat porumb, mașini de scos cartofi 
și sfecla de zahăr continuă să stea 
nefolosite.

întrucît cu ajutorul mijloacelor

mecanizate se poate recolta numai 
o mică parte din culturile tîrzii, este 
necesar ca munca, în cadrul brigă
zilor și echipelor din cooperativele 
agricole, să fie temeinic organizată 
pentru a se putea face față volu
mului mare de lucrări care trebuie 
să se execute în această perioadă. 
Organizațiile de partid și consiliile 
de conducere din cooperativele agri
cole să desfășoare o intensă muncă 
politică și organizatorică pentru ca, 
în această perioadă, toți cooperatorii 
să participe la muncă. Pentru grăbi
rea lucrărilor, uniunile cooperatiste 
să organizeze acțiuni de întrajuto
rare între diferite unități. în limita 
posibilităților este neclar ca între
prinderile agricole de stat să fie spri
jinite, în . mod organizat, cu bra
țe de muncă de către coopera
tivele agricole. Strîngerea și de
pozitarea recoltei e o problemă de 
mare însemnătate pentru fiecare 
unitate agricolă, pentru economia 
țării și de aceea trebuie privită cu 
cea mai mare răspundere. Toate pro
dusele : porumb, floarea-soarelui; 
cartofi, sfeclă de zahăr, legume și 
fructe să fie strînse și depozitate cu 
răspundere pentru a se evita orice 
pierdere

Executarea la timp și în cele mai 
bune condiții a lucrărilor agricole 
de toamnă necesită ca unitățile agri
cole să fie îndrumate și sprijinite 
activ de organele locale de partid și 
de stat. Direcțiile agricole și uniu
nile cooperatiste cu sprijinul comi
tetelor județene de-partid să ia mă
suri în vederea folosirii bazei teh- 
nico-materiale de care dispun unită
țile agricole și a forței de muncă 
îneît recolta să fie strînsă la timp și 
să se pună o bază puternică recoltei 
viitoare.
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DUMINICA SPORTIVA
Fotbal: Etapa a Vl-a

Rezultate tehnice
DINAMO BUCUREȘTI—PETROLUL : 1—0 (1—0). 

A marcat Ghergheli (min. 10).
RAPID—C.F.R. CLUJ : 2—0 (0—0). Au marcat : 

Dumitru (min. 56) și Neagu (min. 75).
UNIVERSITATEA CLUJ—STEAGUL ROȘU : 1—2 

(1—2). Au marcat : Florescu (min. 12) și Gyărffi 
(min. 23) pentru oaspeți și Bungău (min. 39) pentru 
gazde.

POLITEHNICA IAȘI—UNIVERSITATEA CRA
IOVA : 1—1 (1—1). Au marcat : Lupulescu (min. “ 
și, respectiv, Dașcu (min. 20).

A.S.A. TG. MUREȘ—CRIȘUL i 1—2 (1—0). 
marcat : Ciutac (min. 37) pentru A.S.A. ; Kun II 
(min. 51) dintr-o lovitură liberă de la 24 m și Cefan 
(min. 88) pentru Crișul.

FARUL—U.T.A. : 3—1 (3—0). Au marcat: S. Avram 
(min. 2), Tufan (min. 31 și 35). Pentru arădeni : FI. 
Dumitrescu (min. 60).

DINAMO BACĂU—F. C. ARGEȘ : 2—2 (1—2). Au 
marcat: Băluță (min. 12) și Ene Daniel (min. 61) 
pentru gazde și, respectiv, Nuțu (min. 9) și Roșu 
(min. 26) pentru piteșteni.

JIUL—STEAUA : 1—0 (1—0). A marcat: Libardi 
(min. 10). Tot el a ratat și o lovitură de la 11 m în 
min. 50. (Portarul Suciu a respins mingea în corner).

Clasamentul
5

/

4)

Au

23 8— 20 8RAPID
F. C. ARGEȘ 6 3 2 1 15— 9 8
DINAMO BUCUREȘTI 6 4 0 2 13— 8 8
UNIVERSITATEA CRAIOVA 6 3 2 1 10— 6 8
JIUL 6 4 0 2 8— 9 8
FARUL 6 4 0 2 9—10 8
U. T. A. 6 3 1 2 9— 7 7
UNIVERSITATEA CLUJ 6 2 3 1 8— 6 7
STEAGUL ROȘU 6 3 0 3 7— 9 6
DINAMO BACĂU 6 2 1 3 9— 8 5
STEAUA 5 2 0 3 17—10 4
CRIȘUL 6 2 0 4 9—14 4
C.F.R. CLUJ 6 2 0 4 6—11 4
PETROLUL 4 1 1 2 4— 5 3
POLITEHNICA 6 0 2 4 1— 7 2
A.S.A. TG. MUREȘ 6 1 0 5 5—17 2

ETAPA VIITOARE (28 septembrie)
PETROLUL—JIUL ; C.F.R. CLUJ—DINAMO BA

CĂU : STEAUA—POLITEHNICA ! UNIVERSITA- 
TEA CRAIOVA—RAPID ; U.T.A.-,UNIVERSITA- 
TEA CLUJ : A.S.A. TG. MUREȘ—FARUL ; STEA
GUL ROȘU—F. C. ARGEȘ ; CRIȘUL—DINAMO 
BUCUREȘTI.

Clasamentul golgeterilor
.1. Dobrin — 7 goluri ț 2. Voinea și Creiniceanu —

6 goluri ; 3. Dumitrache, Tătaru și Neagu (Rapid) — 
5 goluri.

Steagului Roșu
î se cuvin primele rînduri...
Steagului Roșu I se cuvin primele 

rînduri ale acestui scurt comentariu 
al etapei a șasea a campionatului di
viziei A. Echipa lui Valentin Stănes- 
cu a realizat ieri nu numai cea mai 
mare surpriză a actualei ediții a 
campionatului diviziei A, ci și o per
formanță remarcabilă dacă ținem sea
ma că, în ultimii ani, o victorie pe 
terenul din Cluj nu revenea decît 
eventualilor... campioni. Efectul ime
diat al acestui rezultat-surpriză con
stă în „omogenizarea" părții supe
rioare a clasamentului, Universitatea 
Cluj — singura formație care ar fi 
avut cele mai multe șanse de a de
veni lider cu două puncte avans — 
rămînînd în afara plutonului de șase 
aflat acum în frunte.

Alegînd între victoria orădenilor la 
„Tg. Mureș și drawul piteștenilor la 
Bacău să dăm prioritate formației lui 
Dobrin, o victorie la Tg. Mureș ne- 
maiavînd valoare decît în limbajul 
sec al cifrelor din clasament. Cu 
punctul obținut pe arena din cartie
rul Cornișa, F.C. Argeș își menține 
veleitățile la șefia întrecerii, con- 
firmînd totodată suita de rezultate 
bune înregistrate în această toamnă. 
Și cînd te gîndești că toate aceste 
lucruri antrenorul Constantin Teaș- 
că le obține cu ajutorul a doi „ina
mici" (pînă mai ieri) — „betonul" 
și... Dobrin I

Două dintre echipele noastre „fa
nion" — Steaua și U.T.A. — au pier
dut fără drept de apel. Prima la Pe
troșani, cealaltă la Constanța. Nici în 
aceste cazuri nu putem vorbi de sur
prize. Steaua ne-a obișnuit cu pier
derile iar U.T.A.... ce să mai vorbim I 
Ceea ce este neplăcut, în ambele ca
zuri, este faptul că aceste echipe 
-jînt angajate în competiții europene 
’"tercluburi, reprezentînd fotbalul 
nostru...

La București, sîmbătă și dumini
că, Dinamo și Rapid au primit vizita 
- două provinciale destul de slab 
cotaite acum, Petrolul și C.F.R. Cluj. 
Dinamoviștii ne-au confirmat păre
rea că se află în regres față de 'se
zonul de primăvară. Jocul bucureș- 
tenilor se degradează de la un meci 
la altul și, cu excepția partidei cu 
Steaua, rareori mai întîlnim în evo-

luția dinamoviștilor acele lucruri 
frumoase din sfîrșitul campionatului 
trecut, care ne încîntaseră atîta. O 
problemă care interesează pe toată 
lumea o constituie „cazul Dumitra- 
che". Se pare că oboseala acumulată, 
schimbările produse în procesul de 
pregătire (intensitate sporită), „aten
ția" de care se bucură din partea 
apărătorilor adverși, ca și neșansa 
la gol îl marchează evident, devenind 
apatic. Recondiționarea înaintașului 
dinamovist ni se pare o chestiune de 
primă urgență, cu atît mai mult cu 
cît pînă la întîlnirea cu Eusebio nu 
mai sînt decît puține zile.

„Noul val" al Petrolului s-a com
portat onorabil la București. Bădin, 
Moraru și Vișan — ca să nu numim 
decît trei dintre ploieștenii remarcați 
— făgăduiesc mult. Petrolul a acu
zat un penalti în prima repriză 
(Grozea a fost faultat de Deleanu), 
iar Dinamo un gol (perfect valabil 
după părerea noastră) în cea de-a 
doua (Bădin a „scos" de ] 
porții). Ambele echipe au 
pe teren nemulțumite : de 
joc... Spectatorii — și mai 
Partida a fost plictisitoare, 
■erori.

Și Rapid a avut o evoluție nesa
tisfăcătoare în întîlnirea cu C.F.R. 
Cluj, disputată duminică pe stadio
nul „Republicii" (plin ca la un meci 
internațional). Gluleștenii au cîștigat 
și-și păstrează titlul de echipă neîn
vinsă în prezenta ediție a campiona
tului. în plus, golul lui Neagu (al 
doilea al partidei) le-a adus și primul 
loc în clasament. Numai că acest 
gol a avut o istorie dubioasă, Neagu 
împiedicînd pe portarul Lengyel să 
intervină. Clujenii n-au protestat, 
aoceptînd situația. De altfel, din în
treaga lor comportare s-a putut ve
dea că un insucces la București, în 
fața Rapidului, li se părea lucrul cel 
mai firesc din lume. Păcat! Pentru 
că au arătat neașteptat de multe 
calități. Dacă s-ar fi acordat puncte, 
ca la patinaj artistic, de pildă, în- 
tîietatea le-ar fi revenit. Dar, am 
fost la fotbal...

In sfîrșit, evenimentul zilei : Poli
tehnica Iași -a marcat primul gol I 
I-au trebuit 454 de minute...

pe linia 
ieșit de 
scor, de 
șupărați. 
plmă de

Valentin PAUNESCU

CONSTANȚA: U.T.A., în serie neagră
CONSTANȚA (prin telefon de Ia 

corespondentul „Scînteii"). U.T.A., 
campioana, a avut la Constanța o 
comportare ștearsă. Prima repriză a 
aparținut autoritar gazdelor, care au 
marcat de trei ori prin Sorin Avram 
(min. 2) și Tufan (min. 31 și 35). Acci
dentarea lui Sasu, a lui Kallo și co
miterea a nu mai puțin de 16 faul
turi (!) asupra lui Tufan au împie
dicat ca scorul să depășească propor

țiile arătate mai sus. în repriza secun
dă — lipsită de aportul unor jucă
tori de bază — Farul a slăbit ritmul, 
practioînd un joo confuz și de uzură,

în maniera oaspeților. La o greșeală 
elementară a fundașului Stoica (ju
cător, de altfel, cu totul refractar la 
disciplina sportivă), urmată de alta 
a portarului Ștefănescu, oaspeții re
duc din handicap în min. 60, prin 
Florin Dumitrescu. Pînă la sfîrșitul 
partidei remarcăm o ușoară supe
rioritate a arădenilor, dar nici una 
dintre fazele periculoase ivite la 
poarta constănțenilor n-a mai fost 
fructificată. U.T.A., prin evoluția ei, 
a demonstrat celor peste 30 000 spec
tatori că se află într-o autentică 
eclipsă de formă.

DIVIZIA B
Seria I: Poiana — Gloria 4—1; Me- 

trom — Sp. Studențesc 1—0 ; Oțelul
— Portul 4—1 ; Dunărea — Progresul 
Brăila ; 1—0 ; Progresul București — 
Chimia Suceava 1—0 ; Știința Bacău
— Politehnica Galați 1—2 ; Metalul 
Tîrgoviște — Flacăra 1—1 ; Metalul 
București — Ceahlăul 2—0.

Pe looul întîi a trecut Politehnica 
Galați cu 10 puncte, urmată de Me
talul București cu 9 puncte.

Seria a Il-a : Electroputere — Mi
nerul Baia Mare 0—1; ™ • •
Metalurgistul Cugir 1—3 ;
Ripensia 2—1 ; Olimpia 
Metalul Hunedoara 1—0 ;
— ' Minerul Anina 0—2 ; 
mișoara — C.S M. Reșița 0—0 ; C.S.M 
Sibiu — Olimpia Satu Mare 2—0.

In fruntea clasamentului seriei este 
C.S.M. Sibiu cu 8 puncte, urmată de 
Olimpia Oradea tot cu 8 puncte, dar 
cu un golaveraj inferior.

Campionatul
de handbal

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM

Soldatul de la Marathon

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU SPECIAL LA ATENA, 
ION DUNIITRIU

Chimia — 
Vagonul — 
Oradea — 
Gaz Metan 
C.F.R. Ti-

PRONOSPORT
Farul — U.T. Arad
Dinamo București — Petrolul 
Politehnica Iași—„U“ Craiova 
„U“ Cluj — Steagul roșu 
A.S.A. Tg? Mureș — Crișul 
Dinamo Bacău — F.C. Argeș

1 Jiul — Steaua 
Bologna — Lazio 
Napoli — Fiorentina 
Palermo — Internazionale 
Verona — Juventus 
Torino — Sampdoria 
Milan — Bari-

Fond de premii 328 972

3—1 1
Anulat

x
2
2
x
1
1
2
2
1
1
1

1—2 
: 2—2 

1—0 
1—0 
0—1 
1—2 
1—0 
2—1 

2 1—0 
Fond de premii 328 972 lei.
Meciul al doilea disputîndu-se îna

intea închiderii concursului a fost 
anulat, toți participanții primind 
pronostic exact conform noilor pre
vederi ale regulamentului.

Atribuirea denumirii de „Cooperativa 
agricolă de producție Ho Și Min“ 

unei cooperative agricole 
din județul Ialomița

Activitatea handbalistică, in plină 
desfășurare, a fost dominată ieri 
de întîlnirile disputate în Capitală, 
contind pentru etapa a Vl-a la mas
culin. Am avut ocazia să urmărim, 
în cuplaj, evoluția echipelor mas
culine Steaua și Dinamd; fruntașe
le handbalului nostru, în compania 
Rafinăriei Teleajen și respectiv Uni
versității Cluj. Handbaliștii de la 
Steaua se dovedesc, in actualul se
zon, fără contracandidați, atît în 
ceea ce privește șefia clasamentului 
cît și maniera de joc. Steliștii au 
practicat și ieri un joc în favoarea 
handbalului, cucerind aplauze 
tru spectacol, aplauze pentru 
cum au știut să-și organizeze 
țiunile în atac, cum trebuie să 
practicată o apărare avansată, 
au știut să" pună în valoare
litățile fiecărui jucător (mai puțin 
Gruia), pe posturile respective. în 
concluzie, întîlnire frumoasă, așa 
cum am dori să vedem cît mai multe, 
și o victorie concludentă a formației 
Steaua.

Dinamoviștii bucureșteni au avut 
ce-i drept un adversar incomod 
in echipa de perspectivă a studen
ților clujeni. Ei au cîștigat pe me
rit, dar comportarea întregului lot 
dinamovist (mai puțin Penu) nu a 
mulțumit. Iată rezultatele tehnice : 
Dinamo București-Universitatea Cluj: 
13—8 (6—3) ; Steaua-Rafinăria Te
leajen : 19—11 (10—3).

pen- 
felul 

ac- 
fie 
Ei 

ca-

CLUJ: Marea surpriză 
a etapei

CLUJ (prin telefon de la cores
pondentul „Scînteii"). — -Zicala cu 
buturuga mică s-a confirmat și în 
cazul întîlnirii dintre „U“-Cluj și 
Steagul Roșu Brașov. Echipa oaspete 
s-a dovedit acea formație care a vrut 
și a știut să se bată pentru victorie. 
Și a reușit să-și creeze avantajul ne
cesar prin golurile înscrise de Flo
rescu (min. 13), la învălmășeală, și 
de Gyorffi (min. 24), care a driblat 
spectaculos mai mulți apărători. Stu
denții au redus din handicap prin 
Bungău, care a marcat printr-un șut 
de la 16 metri.

După pauză asistăm la o luptă dra
matică desfășurată aproape în ex
clusivitate în careul brașovenilor. 
Clujenii obțin o suită de vreo zece 
cornere, dar oaspeții rezistă cu suc
ces. In min. 59, studenții înscriu un 
gol, pe care arbitrul Bărbulescu 
îl anulează. în repriza secundă, oas
peții au beneficiat doar de două con
traatacuri care puteau însă să se sol
deze cu tot atîtea goluri.

Apreciem, totuși, că victoria stega
rilor este pe deplin meritată pentru 
seriozitatea cu care au abordat par
tida. La meci au asistat aproximativ 
20 000 de spectatori, mulți dintre ei 
veniți din orașul de la poalele Tîm- 
pei.

BACĂU: F.C. Argeș, încă 
un punct în deplasare
BACĂU (prin telefon de la cores

pondentul „Scînteii"). — Dobrin n-a 
înscris nici un gol și, totuși, Argeșul 
a plecat de la Bacău cu un punct I 
Argeșenii n-au strălucit, dar cu 
ajutorul lui Dobrin au contraatacat 
decisiv de două ori și au înscris două 
goluri. Trebuie spus însă că la mar
carea acestor puncte și-au dat „con
cursul" apărătorii din echipa gazdă 
și, în special, portarul Ghiță. în 
rest, s-a jucat la o singură poartă, 
adică la aceea a Argeșulyi. Dovadă 
și numărul mare de cornere : 14—-4 
în favoarea gazdelor. Dar atacanții 
dinamoviști au ratat exasperant de 
mult Dinamo a dovedit o dată în 
plus în acest sezon că este o echipă 
nepregătită, aflată încă în faza cău
tărilor.

Scorul de 2—2 (1—2) a fost stabilit 
de Nuțu și Roșu, pentru argeșeni, de 
Băluță și Ene Daniel pentru gazde.

Ultimele două, și poate și cele mai 
impresionante momente ale aces
tei mari piese sportive care a fost 
campionatul european de atletism 
Atena-69, s-au consumat ieri după- 
amiază cu un fast ieșit din cadrul 
obișnuit. Primul dintre ele, mara
tonul — proba epilog a competi
ției continentale — a avut ca tra
seu însuși drumul pe care a alergat 
ostașul intrat- în legendă I Peste tot, 
și mai ales la sosirea pe stadionul 
olimpic din centrul Atenei, mara- 
toniștilor moderni li s-a făcut o pri
mire entuziastă. Cei 34 concurenți 
care au parcurs vestitul traseu au 
fost conduși mai întîi de micul bel
gian Maurice Peiren. După vreo ju
mătate de oră asistăm la o „evadare" 
solitară a iugoslavului Nedeljko 
Farcic. Puțin mai tîrziu i se alătu
ră .unul dintre favoriții probei, bel
gianul Roelants, acela care fusese 
atît de aproape de victorie în cursa 
de 10 000 metri. Acest cuplu 
ad-hoc aleargă cu destulă 
rință și se distanțează vizibil de 
ceilalți. După o oră, Roelants, aler
gător mai puternic, rămîne singur 
în frunte. El conduce astfel cursa 
dar se uită, din cînd în cînd, bănui
tor în urmă. Și pericolul, într-adevăr 
exista la cîteva sute de metri în 
spatele belgianului 1 Principalul can
didat la titlu, englezul Ron Hill, se 
decide, în sfîrșit, să atace — atacă 
irezistibil pentru Roelants — și intră, 
sigur de sine, primul, pe stadion. 
Soldatul de la Marathon s-a numit 
ieri Ron Hill !

După încheierea maratonului a 
urmat festivitatea de închidere, cu 
care ocazie gazdele au prezentat un 
foarte interesant program artistic. în 
cadrul festivității s-au distribuit și 
premiile speciale. Cel mai bun atlet 
al „europenelor" a fost declarat A- 
natolie Bondarciuk, care a bătut ele 
două ori la Atena recordul mondial 
al aruncării ciocanului. Dintre atlete 
a fost premiată englezoaica Lilian 
Board, iar trofeul pentru popularitate 
ă fost atribuit lui W. Nordwig (R. D 
Germană).

Odată încheiate, campionatele euro
pene presupun desigur o anume ca
racterizare. Sînt unele lucruri de spus 
cu aceeași valabilitate acum ca și 
mîine. De pildă, despre valoarea re
zultatelor, despre tehnica și tactica 
observate la competitori. Este în a- 
fară de orice îndoială că europenele 
încheiate ieri au însemnat un pas 
vizibil înainte al atletismului femi
nin, expresia cea maî,bună fiind re
cordurile mondiale. Trei dintre a-

ușu-

ceste performanțe supreme au fost 
înregistrate în probele feminine, și 
anume la aruncarea greutății (atleta 
sovietică
1 500 m . 
4T0’’7) și în extraordinara finală de 
la 400 m plat, în care disputa din
tre francezele Nicole Duclos și Co
lette Besson a însemnat pentru am
bele realizarea unui fantastic rezul
tat : 51,7 secunde I Și dacă ne-am 
referit la acest din urmă record, a- 
mintim că este vorba de un caz a- 
proape unic, cînd două sportive sta
bilesc concomitent o maximă perfor
manță în aceeași întrecere !

In întrecerile masculine, un singur 
record mondial : 74,68 m la arunca
rea ciocanului, realizat de sovieticul 
Bondarciuk. Interesant de remarcat 
este că noul campion european, noul 
recordmen mondial, nu apărea ca 
principal favorit al probei, prima 
șansă avînd-o compatriotul său Klim 
și maghiarul Zsivotski. Bondarciuk 
s-a impus autoritar chiar din prima 
încercare a finalei, cînd a întrecut 
pentru prima dată recordul lumii. 
Iar, în ultima încercare, l-a urcat la 
peste 2 metri față de precedenta per
formanță supremă I Maestrul sportu
lui, Dumitru Constantin, fostul nostru 
recordmen și campion la ciocan, sub
linia cu satisfacția celui care — 
direct interesat — a urmărit de foarte 
de aproape aruncările, că „tehnica 
noului campion al lumii este fenome
nală, ei datorîndu-i-se în chip hotă- 
rîtor marea performanță"..

Fiecare dintre cei 37 noi campioni 
europeni (14 în probele feminine și 23 
în probele masculine) își are meritul 
incontestabil la obținerea medaliilor 
de aur. Din rîndul lor însă un nume 
rămîne a fi subliniat cu majuscule, 
deși nu a obținut vreun premiu de 
la organizatori : cel al Petrei Vogt 
(R. D. Germană), care aici, la Atena, 
a colecționat nu mai puțin- de 3 me
dalii de aur — două la probe indi
viduale (în ambele probe de sprint 
pur : 100 m și 200 m plat) și una ca 
urmare a succesului echipei sale de 
ștafetă în proba de 4 x 100 m, succes 
la care ea — în ultimul schimb fiind 
— a avut o mare contribuție.

Din păcate — așa cum relevam 
și în corespondențele anterioare — 
nici unul din atleții ce ne-au repre-

Cijova : 20,43 metri), la
(cehoslovaca Jehlikova :

zentat nu âu oferit prilejuri pentru 
vreo remarcă specială. Firește, anali
zarea profundă â cauzelor care au 
condus la insuccese, însoțită de mă
surile corespunzătoare, se impune cu 
urgență, spre a ne feri de alte sur
prize neplăcute.

CARNET RUGBISTIC
Sîmbătă și duminică s-au disputat 

noi partide în campionatul divizionar 
A de rugbi Surpriza etapei, și poate 
că a sezonului, au furnizat-o rug- 
biștii de la Vulcan, în compania echi
pei Steaua, sîmbătă după-amiază : 
9—9 (3—3) I Rezultatul îi dezavanta
jează pe jucătorii de la... Vulcan, 
care au condus pînă în min. 76 și 
meritau victoria. Steaua a deziluzio
nat. Au înscris Fugigi (încercare, 2 
lovituri de pedeapsă) pentru Vulcan 
și Braga (2 încercări) și Durbac (lo
vitură de pedeapsă) pentru Steaua. 
Arbitrajul lui Al. Lemneanu foarte 
bun. t

îeri dimineață, pe terenul din Par- 
oul Copilului, iubitorii jocului cu ba-

Ultimele acorduri in finala

Ionul oval au asistat, în primul meci, 
la victoria categorică a echipei Di- 
namo : 26—6 (13—6), cu ProgresuL Au 
înscris : Nica (2 încercări, 3 lovituri 
de pedeapsă), Țuțuianu (încercare), 
Istudor (încercare), Baciu (încercare), 
Leonte (2 transformări), Dăiciulescu 
(transformare), Niculescu (lovitură 
de picior căzută), Toman (încercare) 
de la Dinamo și Craioveanu (2 lovi
turi de pedeapsă). Arbitrajul lui Do- 
rel Dumitrescu — corect.

Meciul Grivița Roșie — Universi
tatea Timișoara 12—6 (6—6) s-a do
vedit echilibrat doar o repriză. După 
pauză, grivițenii își impun superiori
tatea și obțin victoria în fața timișo
renilor, deficitari la capitolul condi
ție fizică.

Regretabil gestul lui Teodorescu 
(Grivița Roșie), care a fost eliminat 
de pe teren de la începutul reprizei 
secunde pentru lovirea intenționată 
a adversarului.

Duminică dimineața, la cooperativa 
agricolă de producție „Viață Nouă" 
din comuna Dor-Mărunt, județul Ia
lomița, a avut loc o adunare gene
rală, în cadrul căreia țăranii coope
ratori și-au exprimat deosebita satis
facție în legătură cu faptul că, prin- 
tr-un decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, s-a a- 
tribuit unității lor —-pentru a cinsti 
memoria fostului președinte al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam 
— denumirea de „Cooperativa agri
colă de producție Ho Și Min".

La adunarea generală, alături de 
țăranii cooperatori, membri ai acestei 
unități, au luat parte reprezentanți 
ai Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R., ai comitetului executiv al 
consiliului popular județean, precum 
și ai Ambasadei R. D. Vietnam la 
București.

Președintele cooperativei agricole 
de producție, Constantin Popa, care 
a luat ouvîntul cu acest prilej, a spus 
printre altele : „Atribuirea numelui 
marelui conducător și fiu al poporu
lui frate vietnamez, Ho Și Min, coo-

perativei noastre constituie o deo
sebită cinste pentru noi și, totodată, 
o dovadă elocventă a prețuirii de care 
s-a bucurat și se bucură eroicul po
por vietnamez.

Luînd cuvîntul, Ho Tu Truc, prim- 
secretar al Ambasadei R. D. Vietnam 
la București, a arătat că numărul 
mare de participant! la această a- 
dunare, primirea entuziastă a știrii 
prin care se atribuie acestei unități 
fruntașe denumirea de Ho Și Min 
constituie încă o dovadă a sentimen
telor de prietenie care leagă cele 
două popoare. Poporul vietnamez a 
simțit necontenit ajutorul poporului 
român in lupta sa împotriva impe
rialismului și în munca de construire 
a socialismului.

Permiteți-mi — a spus 
în încheiere — ca și cu 
lej să adresez Partidului
Român, guvernului Republicii Socia
liste România, poporului român cele 
mai sincere mulțumiri din partea po
porului vietnamez 
acordat în lupta sa

vorbitorul 
acest pri- 
Comunist

pentru sprijinul 
dreaptă.

(Agerpres)

PLECAREA MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL REPUBLICII MALGAȘE

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe, Jacques Rabema- 
nanjara, care, la invitația guvernului 
Republicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Gheorghe Dobra, vi
cepreședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco- 

su- 
Co-

cepreședinte al Comisiei guverna: 
tale de colaborare și cooperare i 
nomică și tehnică, de funcționari 
periori din M.A.E. și Ministerul 
merțului Exterior.

★
înainte de a părăsi Capitala, 

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Malgașe s-a întîlnit cu repre
zentanți ai presei și ai Radiotelevi- 
ziunii române.

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor, ministrul Jacques Rabemanan- 
jara a exprimat mulțumiri guvernu
lui român pentru prilejul oferit de 
a vizita țara noastră. El și-a expri
mat satisfacția că această vizită a 
contribuit la o mai bună cunoaștere 
a posibilităților și a căilor de dezvol
tare a relațiilor româno-malgașe. Mi
nistrul malgaș a menționat că vizita 
la Expoziția realizărilor economiei 
naționale — România 1969 i-a oferit 
un minunat prilej de a vedea marile 
posibilități pe care le are țara noas
tră în domeniul dezvoltării relațiilor 
de colaborare și cooperare cu alte 
țări. Expoziția — a spus oaspetele — 
reprezintă o sinteză grăitoare a ma
relui progres înregistrat în toate 
sectoarele de activitate de poporul 
român în ultimii ani. Pentru noi — 
a subliniat oaspetele — aceste reali
zări constituie un deosebit de semni
ficativ exemplu și căutăm să înțele
gem formula cu ajutorul că-

mi-

reia România a putut făuri atîtea 
lucruri minunate. Ne gîndim cum am 
putea folosi fructuoasele dumnea
voastră metode pentru dezvoltarea 
țării noastre.

Referindu-se la vizita făcută la 
uzinele de autocamioane și de trac
toare din Brașov, oaspetele a men
ționat impresia deosebită pe care i-a 
făcut-o grija care se acordă în aceste 
unități pregătirii și formării cadre
lor de specialiști — problemă de o 
deosebită actualitate pentru țara sa.

In cursul convorbirilor pe care 
le-am avut cu prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, 
cu ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, cu prim-adjunctul mi
nistrului afacerilor externe, George 
Macovescu, și cu alte oficialități ro
mâne, a declarat ministrul malgaș, 
au fost abordate o serie de probleme 
actuale ale vieții internaționale, prin
tre care situația din Vietnam, O- 
rientul Apropiat și probleme privind 
relațiile dintre țările noastre. Cu a- 
cest prilej, am constatat cu deose
bită satisfacție similitudinea poziții
lor țărilor noastre în problemele a- 
bordate.

Referindu-se la perspectivele dez
voltării colaborării româno-malgașe, 
ministrul Jacques Rabemananjara a 
arătat : Sîntem foarte interesați să 
găsim noi căi prin care colaborarea 
dintre statele român și malgaș să de
vină tot mai fructuoasă. Am dori în 
mod special să obținem din partea 
dumneavoastră asistență tehnică în 
dezvoltarea diverselor ramuri ale e- 
conomiei noastre naționale.

In încheierea convorbirii cu zia
riștii, ministrul malgaș și-a expri
mat satisfacția pentru rezultatele vi
zitei în România și pentru călduroa
sa primire ce i s-a făcut.

(Agerpres)

ronica zilei
Delegația de personalități știin

țifice in domeniul economic din 
Franța, în frunte' cu Franțois Per- 
roux, directorul Institutului de ști
ință economică aplicată din Paris, 
care va participa la Colocviul ro- 
mâno-francez „Planificarea. meto
dele și tehnicile sale", a vizitat du
minică dimineața Expoziția reali
zărilor economiei naționale — Româ
nia 1969. în cursul aceleiași zile, 
oaspeții francezi au vizitat Muzeul 
satului.

★
Duminică dimineața, în holul Pa

latului Poștei Centrale din Bucu
rești a avut loc festivitatea deschi
derii expoziției filatelice bilaterale 
Republica Socialistă România — Re-N. TOKACEK

publica Democrată Germană, or
ganizată de Asociația filateliștilor 
din țara noastră, în colaborare cu 
asociația similară din R.D.G.

La inaugurarea expoziției au par
ticipat general-colonel în rezervă 
Constantin Smimov, președintele a- 
sociației, reprezentanți ai Ministeru
lui Poștelor și Telecomunicațiilor, 
numeroși filateliști. Erau, de aseme
nea, prezenți Ewald Moldt, ambasado
rul R.D. Germane la București, mem
bri ai ambasadei, precum și Peter 
Fischer și Kurt Diinger, membri ai 
conducerii Asociației filateliștilor 
din R. D. Germană.

Un juriu constituit cu acest pri
lej va decerna premii celor mai va
loroase exponate. (Agerpres)

După două zile 
cer plumburiu și 
astăzi soarele își 
mite cu dărnicie 
zele sale fierbinți a- 
supra ~...................
oraș devenit în 
zile capitala 
lă a tenisului 
Tribunele 
Harold Clark, 
desfășoară 
meciuri din cadrul fi
nalei „Cupei Davis", 
dintre echipele State
lor Unite și României, 
sînt la fel de populate 
ca și în prima zi, 
toate că meciurile 
astăzi nu mai pot 
nici un 
soarta acestei 
tante întreceri 
naționale, decisă 
în primele două 
prin realizarea scoru
lui de 3—0 în favoarea 
echipei americane, 
vind 
scor, 
tatori 
solut 
plaudă cu 
□e ambii jv 
încă de la 
meciului au 
prin mingi de o 
frumusețe. Joacă 
Năstase cu Stan Smith. 
Un meci pe care a- 
mericanul s-a angajat 
încă de la începutul 
jocurilor din cadrul 
finalei să-1 cîștige cu

ra*

Clevelandului, 
aceste 

mondia- 
amator. 

terenului 
unde se 

ultimele

orice preț pentru 
lua astfel 
tupra 
fața 
cu I 
campionate internațio
nale ale S.U.A. de la 
Forest Hill.

Smith, avînd servi
ciul, preia conducerea 
cu 1—0 ; 2—1 și 3—2 la 
ghemuri. Năstase, mar- 
cînd o ușoară revenire 
față de meciul de ieri, 
cind a fost pur și sim-

revanșa a- 
i lui Năstase, în 

căruia pierduse 
3—2 la recentele

fel

cu 
da 
în schimba 

impor- 
inter- 

deja 
zile

A- 
acest 
spec- 

ab- 
i a-

in fată 
cei 8 000 
sînt acum 

imparțiali și 
î entuziasm 

ambii jucători, care 
„ la începutul 

debutat 
rară 
Ilie
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plu de nerecunoscut, 
trimite retururi plasate 
pe colțuri și voleuri 
imparabile, realizînd 
egalarea. Avînd servi
ciul, el preia condu
cerea cu 5—3, pe care 
nu o va mai ceda 
pînă la sfîrșitul setului: 
6—4 Deci, 1—0 la se
turi pentru Năstase 
care smulge publicului 
spectator tunete .de a- 
plauze.

Ca și primul, setul a) 
doilea începe cu servi
ciul jucătorului ameri
can, ce pare hotărît să

refacă handicapul. Năs
tase nu-1 lasă însă să 
se distanțeze la ghe
muri. Serviciile nă
prasnice aje lui Smith 
sînt preluate în plin de 
către jucătorul român. 
Jucîndu-se în forță, 
mingea nu rămîne în 
joc mai mult de cîteva 
secunde, timp în care 
dacă este lovită de 
6—8 ori. Loviturile cu 
efect, trimise de Năs
tase, îl prind pe Smith 
pe picior greșit și trep
tat, acesta pierde te
ren. Setul este cîștigat 
de Năstase, tot cu 
6 4.

Deci 2—0 în favoarea 
jucătorului român. Dar, 
din cel de-al treilea set, 
tenismenul american 
începe să se impună, 
cîștigă cu 6—4, realizea
ză apoi în setul următor 
o diferență apreciabilă, 
scor 6—1. Punctul culmi
nant al meciului, ajuns 
acum la 2—2, este setul 
al cincilea. Și nu nu
mai fiindcă era, firește, 
ultimul, ci datorită 
spectacolului izvorît 
din lupta acerbă dintre 
cei doi tenismeni. în fi
nal a învins Smith cu... 
11—9 !

La ora cînd transmit 
aceste rînduri se dispu
tă partida ultimă a fi
nalei „Cupei Davis", Ți- 
riao — Ashe...

TIMIȘOARA 700"
(Urmare din pag. I)

vremea
Timpul probabil pentru 23, 24 și 25 

septembrie în țară : vremea conti
nuă să se încălzească mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, cu înseninări persistente 
noaptea și dimineața în sudul țării. 
In nord și regiunea de munte vor

cădea ploi slabe. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Minimele vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 18 și 28 grade. Dimi
neața se va produce ceață locală. în 
București : vremea va continua să se 
încălzească în prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. Vînt slab 
Temperatura în creștere mai ales în 
prima parte a intervalului. Ceață 
slabă dimineața.

dițiile cînd, în conștiința poporului 
nostru vibrează puternic hoțăriri- 
le istorice ale celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. și profunda semni
ficație pentru destinele patriei, a 
celei de-a 25-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugul fascist. 
Străvechea cetate a Timișoarei 
dispune azi de un mare potențial 
industrial prin cele 57 de întreprin
deri republicane și locale. Invăță- 
mîntul de toate gradele a cunoscut 
o neîntreruptă dezvoltare, Timi
șoara devenind un mare centru uni
versitar și de cercetare științifică. 
Viața spirituală a orașului este re
prezentată prin numeroase institu
ții de artă și cultură. Freamătul e- 
pocii socialiste a deschis drum larg 
energiilor creatoare, făcînd din Ti
mișoara un important centru lite
rar, artistic.

In cadrul sesiunii, tovarășul 
Borca, vicepreședinte al (~ 
lui popular al municipiului 
rești, a transmis Consiliului 
Iar municipal Timișoara, 
locuitorilor acestui oraș un 
din partea invitaților.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Manea Mănescu. Este pentru mine 
o deosebită onoare — a arătat între 
altele vorbitorul — de a vă trans
mite, cu ocazia jubileului de 700 
de ani a orașului Timișoara, mesa
jul de salut călduros și urarea de 
prosperitate din partea iubitului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

într-o atmosferă de însuflețire, 
tovarășul Manea Mănescu a dat ci
tire mesajului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat comitetului mu
nicipal de partid, consiliului popu
lar municipal, locuitorilor munici
piului Timișoara. (Mesajul se 
blică în pagina I a ziarului). 

■ Mesajul a fost primit cu vii 
îndelungi aplauze.

Cei prezenți au luat cunoștință cu 
deosebită bucurie de decretul Con
siliului de Stat prin care se confe
ră municipiului Timișoara ordinul

Ion
Consiliu- 

Bucu- 
i popu- 

tuturor 
salut

pu-

?i

„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia" clasa I, pentru contribuția 
locuitorilor săi la lupta întregului 
popor pentru libertate și progres 
social, precum și pentru ■ contribuția 
adusă la opera de construire a so
cietății socialiste, cu prilejul îm
plinirii a 700 de ani de existență a- 
testată documentar a municipiului 
Timișoara.

Totodată, pentru merite deosebite 
în muncă, au fost distinși cu ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România 
de partid 
ință, artă 
nicieni și 
cuitori ai

înaltele _ _ 
de tovarășul Manea 
mele celor decorați .... ___,___
varășii Coriolan Pop, prim-secretar 
al comitetului municipal de partid,

un număr de 94 activiști 
și de stat, oameni de ști- 
și cultură, muncitori, teh- 
ingineri, 
orașului 
distincții

lo-pensionari, 
Timișoara, 
au fost înmînate 
Mănescu. In nu- 
au mulțumit to-

__ 4 IC [JdlUU,

primarul orașului, conf. dr. Aurel 
Țintă, Helga Heintz,. activistă a Co
mitetului municipal Timișoara al 
U.T.C., Iulian Andronic, muncitor 
constructor, și Petre Pop, decanul de 
vîrstă al deputaților consiliului 
popular municipal.

în încheierea sesiunii jubiliare, cu 
puternice și îndelungi aplauze, s-a 
adoptat o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU.

„Sîntem pe deplin conștienți — se 
arată în telegramă — că viața nouă 
și înfloritoare pe care orașul nostru 
multisecular o trăiește astăzi în cli
matul puternicului dinamism al crea
ției materiale și spirituale în patria 
noastră socialistă, care se înalță tot 
mai sus pe treptele progresului și 
civilizației, se datorește partidului 
nostru comunist, politicii sale mar- 
xist-Ieniniste, care exprimă profund 
cele mai fierbinți aspirații ale po
porului român.

Fabricile și uzinele de astăzi, cartie
rele noi, numeroasele instituții de 
învățămînt, cultură și artă s.e înalță 
pe acest pămînt străbun, sub care se 
găsește sîngele ostașilor lui Iancu 
de Hunedoara, obidiților conduși de 
Gheorghe Doja, revoluționarilor de

la 1848, muncitorilor căzuți la datorie 
în bătălia dusă timp de un secol îm
potriva capitalismului, sîngele eroi- 
lor-apărători ai României împotriva 
fascismului,z care și-au dat viața în 
timpul insurecției naționale victorioa
se din august 1944.

Demnă continuatoare a luptei îna
intașilor, ridicînd pe trepte superioa
re frăția și unitatea dintre oamenii 
muncii români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități, făurite 
în bătăliile purtate în comun împo
triva asupritorilor, generația noastră 
a îmbogățit continuu moștenirea ge
nerațiilor trecute, transformînd Timi
șoara într-un oraș demn de epoca 
socialismului. Ca și celelalte locali
tăți ale patriei, orașului nostru îi 
sînt deschise noi și minunate perspec
tive de hotărîrile istoricului Congres 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, a căror înfăptuire constituie, 
pentru oamenii muncii timișoreni, o 
îndatorire primordială, căreia îi de
dică întreaga lor energie și pricepere.

Asigurăm Comitetul Central al 
P.C.R., Consiliul de Stat, guvernul 
Republicii Socialiste România, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul sti
mat al partidului și poporului nostru
— se arată în încheierea telegramei
— că cei 200 000 de locuitori ai mu
nicipiului Timișoara, români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte na
ționalități, în frunte cu comuniștii, 
își vor închina toate eforturile în
făptuirii sarcinilor stabilite de 
partid, a grandiosului program ela
borat de Congresul al X-lea, avînd
conștiința fermă că numai așa vor 
sluji interesele poporului șl vor a- 
dăuga noi și noi străluciri pămîn- 
tului strămoșesc, patriei dragi, Re
publica Socialistă România".

După încheierea sesiunii au avut 
loc numeroase manifestări culturale 
și sportive.

Vatră care s-a născut din oameni 
vrednici și luminați, Timișoara intră 
acum In'al VIII-lea secol de existen
ță. Cei 200 000 locuitori ai săi sînt 
hotărîți să lase generațiilor de inli
ne o zestre de bogăție, frumusețe 
și trăinicie pe măsura epocii socia
liste pe care o trăim.



viața internațională

și a păcii
Bogatului letopiseț al strînselor și 

tradiționalelor legături de frățească 
prietenie și bună vecinătate Intre 
România și Iugoslavia, cărora victoria 
socialismului în ambele țări le-a 
conferit dimensiuni și perspective din 
cele mai ample, i s-a adăugat, la 20 
septembrie 1969, o nouă filă care con
semnează un moment de însemnă
tate deosebită : întîlnirea de Ia 
Porțile de Fier, atît in partea ro
mână, cit și în partea iugoslavă a 
Dunării, între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
întîlnirile periodice, la diferite nivele, 
inclusiv la nivelul cel mal înalt, din
tre reprezentanții celor două țări s-au 
statornicit de mai mulți ani, ca . o 
practică dintre cele mai utile șl 
rodnice, reflectînd relațiile priete
nești dintre c.ele două partide și 
state, dintre conducătorii lor, dorința 
ambelor părți de a promova, intr-o 
măsură tot mai mare, colaborarea, 
cunoașterea și înțelegerea reciprocă. 
Numai în ultimii trei ani, cei doi pre
ședinți s-au întîlnit de șapte ori, eve
nimente care, mareînd tot atîtea trep
te în dezvoltarea raporturilor bilate
rale româno-iugoslave, exprimă vi
talitatea prieteniei noastre. Ultima 
dintre aceste întîlniri se distinge de 
Cele precedente prin aceea că a con
semnat succesul etapei decisive a 
grandioasei construcții de la Porțile 
de Fier, începută cu ■ 5 ani în urmă.

Pe bună dreptate, lucrările de aici 
sînt Considerate un modei al unei 
conlucrări bazate pe deplina egali
tate și avantajul reciproc, o trăsă
tură de unire, un simbol al prieteniei 
intre două țări pare lșl consacră 
energiile cauzei nobile a construirii 
socialismului, care sînt stăpîne pe 
propriile destine șl animate de do
rința de a conlucra pe planuri 
multiple.

în scurtele cuvîntări pe care îe-au 
rostit la Kladovo. ambii președinți au 
subliniat că aceste mari înfăptuiri de
monstrează In modul cel mai elocvent 
Rezultatele unei colaborări în spiritul 
respectului reciproc, al principiilor 
internaționalismului socialist, al nă- 

, zuințelor de propășire pentru ambele 
popoare, al păcii în întreaga lume.

Apreciind că o asemenea colaborare 
este de natură să slujească nu numai 
la dezvoltarea economică ci șl la în
tărirea independenței și suveranității 
țărilor respective, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stăruit asupra însemnă
tății internaționale a complexului de 
la Porțile de Fler atît pentru că va 
facilita trecerea navelor sub pavi
lioanele diferitelor state într-o zonă 
dificilă a Dunării, cît mai cu 
seamă pentru că va contribui la a- 
firmarea principiilor pe care trebuie 
clădită colaborarea dintre țările so
cialiste. Vorbind în același spirit, to
varășul îosip Broz Tito și-a exprimat 
convingerea că barajul peste Dunăre 
va fi pentru totdeauna o punte a 
prieteniei și păcii intre cele două 
țări , și popoare.

După cum s-a arătat în Comunica
tul comun dat publicității la înche
ierea tntîlnirii de la Porțile de Fier, 
pe lîngă vizitarea construcțiilor hi
drocentralei, cei doi conducători de 
partid și de stat, împreună cu co
laboratorii lor, au procedat, înțr-o at
mosferă de prietenie și deplină în
credere reciprocă. Ia un schimb de 
păreri asupra relațiilor bilaterale și 
asupra unor probleme actuale ale 
situației internaționale și ale mișcării 
muncitorești internaționale și s-au in
format reciproc cu privire la mersul 
construcției socialiste din cele două 
țări. Comunicatul evidențiază ca un 
âspect deosebit de important hotă
rîrea celor două părți de a extinde 
în continuare colaborarea pe diverse 
planuri — politic, economic, tehnico- 
Stiințific etc. — inclusiv folosirea u- 
nor forme și metode noi, în primul 
rînd a cooperării în producția indus
trială, în vederea unei mai bune va
lorificări a posibilităților economice 
reciproce. Pentru concretizarea a- 
cestui scop, s-a căzut d.e acord asu
pra unei întîlniri între președinții 
celor două guverne.

în examinarea situației internațio
nale, cele două părți au găsit un lim
baj comun în ce privește hotărîrea 
de a acționa pentru îmbunătățirea 
atmosferei, pentru dezvoltarea lar
gă a colaborării dintre state, pe baza 
principiilor independenței, suverani
tății, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
exprimindu-și dorința de a sprijini 
orice inițiativă 
țări europene, 
nerea păcii pe 
cele două părți 
nou, adeziunea la ideea organizării 
anei conferințe a statelor europene, 
precum și la orice alte acțiuni și_ pro
puneri menite să ducă la întărirea 
colaborării și securității tn Europa.

Pronunțîndu-se din nou pentru 
rezolvarea problemelor internaționale 
litigioase in mod pașnic, pe calea 
tratativelor, cei doi președinți au 
reafirmat sprijinul și solidaritatea 
față de lupta eroică a poporului 
vietnamez, subliniind încă o dată, 
necesitatea încetării agresiunii, a 
respectării dreptului poporului viet
namez de a-și hotărî singur des
tinele, fără amestec din afară. Ex- 
primînd îngrijorarea față de creș
terea tensiunii in Orientul Apro- 

’piat, în comunicat se arată că rezol
varea crizei din această zonă im
pune aplicarea neintîrziată a re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967,

Documentul consemnează, de a- 
semenea, hotărîrea Republicii Socia
liste România și Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, a Partidu
lui Comunist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia de a dez
volta și mai departe relațiile de 
prietenie și colaborare egală în drep
turi cu toate țările socialiste, cu par
tidele eomuniste și muncitorești, cu 
forțele șl mișcările revoluționare, 
democratice și progresiste, contri
buind astfel la lupta pentru pace, 
progres social și socialism.

După cum au declarat la Turnu 
Severin cei doi președinți, convor
birile care au avut loc atît aci cît și 
la Kladovo n-au fost îndreptate îm
potriva nimănui. în această privință 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că „discuțiile noastre au fost discuții 
între oameni animați de dorința 
de a asigura colaborarea

ÎNTREVEDERI ale ministrului

O.N.U.

Demonstrație a 
muncitorilor din 
Dortmund-R.F.G„ 
pentru condiții 
mai bune de mun
că ți salarizare

dintre
state ți dintre popoare, de a 
asigura dezvoltarea liberă și so-
cialistă în țările 
rile noastre au 
între doi comuniști, 
toria socialismului 
în lume — aceasta 
care se vor dezvolta și in viitor re
lațiile dintre România și Iugoslavia".

. în aceeași ordine de idei, preșe
dintele îosip Broz Tito a spus, la rîn- 
dțri său : „Noi nu am avut în gînd și 
nici nu am discutat ceva în dauna 
altor țări și mai ales în dauna altor 
țări socialiste. Dorini din toată inima 
ca între țările socialiste să existe re
lații cît mai bune, să fie respectate 
principiile de care ați amintit, să nu 
existe nici un fel de amestec în 
treburile altora".

Pa tot parcursul vizitei, atît pe 
malul românesc, cît și pe cel iugo
slav, mari mulțimi de oameni, con
structorii măreței hidrocentrale, ce
tățeni ai locurilor străbătute au fă
cut o entuziastă primire conducăto
rilor de partid și de stat ai celor două 
țâri. Intîmpinîndu-i cu impresio
nante manifestări de simpatie și căl
dură, ei_ au exprimat prin urările și 
aclamațiile lor bucuria față de ma
rile succese obținute în constru
irea hidrocentralei de pe Dună
re, adeziunea fermă la politica 
celor două partide și guverne 
de continuă consolidare a legă
turilor de prietenie dintre România 
și Iugoslavia, dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, prietenie trainică, de 
nezdruncinat, izvorîtă din sentimente 
de stimă și reciprocă prețuire, din 
comunitatea orînduirii, din hotărîrea 
comună de a edifica societatea socia
listă, aprobarea pentru extinderea 
colaborării și conlucrării în folosul șl 
spre binele ambelor părți. Salutînd 
cu căldură rezultatele întîlnirii de 
la Porțile de Fier, opinia publică din 
țara noastră consideră că ele se în
scriu nu numai ca o treaptă de sea
mă în evoluția raporturilor frățești 
româno-iugoslave, ca un moment ce 
deschide noi orizonturi colaborării 
reciproc avantajoase, ci și ca un eve
niment pilduitor care contribuie la 
întărirea unității țărilor socialiste, la 
cauza păcii, securității și înțelegerii 
între toate statele și popoarele lumii.

lor.’ Convorbi- 
fost convorbiri 
care doresc vic- 
și comunismului 
fiind direcția în

SB

LIBIA

Măsuri pentru 
redresarea

economică a țării
TRIPOLI 21 (Agerpres). — Gu

vernul Libiei intenționează să anule
ze contractele încheiate de diverse 
firme cu numeroși străini care lucrea
ză în Libia și în special cu cei care 
au intrat în țară în mod ilegal, a 
declarat ministrul de interne 
Moussa Ahmad. De asemenea, el a 
menționat că s-a fixat limita de 60 la 
sută din salariu pentru sumele pe 
care lucrătorii străini din Libia le pot 
transfera în străinătate.

Consiliul revoluției libiene a cerut, 
totodată, ministerelor, societăților par
ticulare și comercianților să-și redac
teze inscripțiile, documentele și etiche
tele exclusiv în limba arabă.

Noile măsuri intervenite la Tripoli, 
menționează în legătură cu aceasta a- 
gențiile de presă, se înscriu în cadrul 
politicii de arabizare promovate de ac
tuala conducere libiană, precum și în 
programul ei de redresare economică 
a țării.

„SĂRBĂTOAREA
CULESULUI"
LA VlRȘAȚ

La Virșaț, principala regiune 
vinicolă din Iugoslavia, a în
ceput tradiționala sărbătoare a 
culesului viilor, care se organi
zează cu regularitate de 12 ani. 
Cu acest prilej a fost deschisă 
o expoziție de struguri, vinuri 
și produse ale industriei și uni
tăților meșteșugărești din a- 
ceastă regiune'.' De asemenea, a 
avut loc o consfătuire a viticul
torilor și lucrătorilor de la cen
trele de vinificație din Voivo- 
dina. La festivitățile din acest 
an au venit vizitatori din Voi- 
vodina și din alte regiuni ale 
Iugoslaviei, precum și turiști 
din România care vor participa 
la serbările prilejuite de această 
sărbătoare a podgorenilor din 
Virșaț.

DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Deschiderea
Tîrgului 
international 
de la Plovdiv

in acest sens. Ca 
interesate în menți- 
continentul nostru, 
și-au manifestat, din 
la ideea organizării

NEW YORK 21 (Agerpres). — La 
sediul Organizației Națiunilor U- 
nite a avut loc o întîlnire de lucru 
între Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, șeful delegației 
române la a XXIV-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., și Mi
chael Stewart, ministrul de externe 
al Angliei.

Cei doi miniștri au avut un 
schimb de vederi asupra unor 
probleme internaționale aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii.

La întrevedere au participat 
Mircea Malița, adjunct al ministru

Convorbirile secretarului generai
al U. cu privire la situația

din Orientul Apropiat
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a oferit sîmbătă seara un 
dineu în cinstea miniștrilor de 
externe ai U.R.S.S., S.U.A., Ma
rii Britanii și Franței. Un comuni
cat publicat după dineu face cu
noscut că cei patru miniștri au 
avut cu secretarul general o con
vorbire cu privire la situația din 
Orientul Apropiat „pe care — e- 
rată comunicatul — ei o conside
ră din ce în ce mai gravă și 
urgentă". Se precizează că parti- 
cipanții la întîlnire „au reafirmat 
că rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 tre
buie sprijinită și aplicată ; au că
zut de acord să dedare că in 
Orientul Apropiat trebuie sta
bilită o pace durabilă, au reafir
mat că toate
Apropiat au 
de a trăi ca 
și suverane", 
ceste obiective 
încheiere tn comunicat — convor
birile și contactele deja stabi
lite vor fi continuate".

statele din Orientul 
dreptul inalienabil 
state independente 
„Avînd în minte a- 

se spune în

AU SABRY 
A DEMISIONAT

CAIRO — Aii Sabry și-a pre
zentat președintelui Gamal Abdel 
Nasser demisia din funcțiile de 
secretar general al Comitetului 
Permanent al Uniunii Socialiste 
Arabe și membru al Comitetului 
Executiv Suprem, relatează zia
rul „Al Ahram", citat de agenția 
M.E.N. Prezentarea demisiei, pre
cizează ziarul, a fost determina
tă de faptul că Aii Sabry este 
implicat, în mod indirect, într-o 
încălcare a prevederilor legale cu 
privire la plata taxelor vamale 
pentru unele produse de uz per
sonal aduse din străinătate. S-a 
hotărît, scrie „Al Ahram", ca Aii 
Sabry să fie înlocuit din funcția 
de secretar general al Comitetu-

lui Permanent al Uniunii Socia
liste Arabe, urmînd să rămînă în 
continuare membru al Comitetu
lui Executiv Suprem al partidu
lui.

Pe de altă parte, agenția M.E.N. 
face cunoscut că la Cairo a avut 
loc sîmbătă seara o ședință a se
cretariatului general al Uniunii So
cialiste Arabe (U.S.A.) în cadrul 
căreia a fost luată hotărîrea- de a 
se încredința funcția de secretar* 
al Comitetului Permanent al 
U.S.A, generalului Chaarawi Go- 
maa, ministru al afacerilor in
terne și membru al Comitetului 
Central al partidului.

★
Delegația R.A.U. Ia lucrările con

ferinței islamice la nivel înalt, care 
urmează să se desfășoare intre 22 
șl 24 septembrie la Rabat, este con
dusă de Anwar El Sadate, membru 
al Comitetului executiv suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe — transmi
te agenția M.E.N.

lui afacerilor externe, Gheorghe 
Diaconescu, ambasador, reprezen
tantul permanent al Republicii So
cialiste România la O.N.U., pre
cum șl Lord Caradon, subsecretar 
de stat, reprezentantul permanent 
al Angliei la O.N.U., și P. T. Hay
man, adjunct al subsecretarului de 
stat.

Corneliu Mănescu a avut, de a- 
semenea, o întrevedere cu Maurice 
Schumann, 
externe al Franței, care conduce 
delegația franceză la această se
siune.

Miniștrii de externe ai celor două 
țări au avut un util schimb de ve
deri asupra unor probleme interna
ționale aflate în atenția actualei 
sesiuni a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite.

întrevederea, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
prilejuit, de asemenea, trecerea în 
revistă a unor probleme privind 
relațiile bilaterale româno-fran- 
ceze.

CONDUCĂTORII DE PARTID 
Șl DE STAT BULGARI AU 
VIZITAT PAVILIONUL ȚĂRII 

NOASTRE

ministrul afacerilor

OWERRI 21 (Agerpres). — Biafra 
nu pune condiții prealabile pentru du
cerea unor tratative de pace cu Nige
ria, a declarat duminică generalul 
Okon, secretar permanent al Ministe
rului Informațiilor al Biafrei. Biafra 
este gata să-și trimită reprezentanții 
săi la convorbirile de pace, oricînd și 
în orice loc. Generalul Okon a adăugat 
că pentru începerea acestor tratative 
nu este necesară o încetare a focului.

proiectului
Astăzi, Republica Mali sărbătorește al nouălea an al independenței sale. In 
fotografie : Laboratorul de cercetări agricole construit In cadrul 

național de dezvoltare a unei agriculturi științifice

SOFIA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : îm
podobit ca în zile de sărbătoare,' 
Plovdiv, orașul de pe Valea Mariței, 
al doilea ca mărime în Bulgaria, și-a 
oferit astăzi din nou ospitalitatea 
miilor de oaspeți din țară și 
străinătate sosiți la Inaugurarea ce
lei de-a 25-a ediții a Tîrgului inter
național. Cunoscînd an de an o tot 
mai mare amploare, actuala ediția 
se bucură de cea mal largă partici
pare din întreaga sa Istorie. Un nu
măr record de 43 de țări, dintre 
care 31 cu pavilioane naționale, iar 
restul cu standuri ale unor firme, 
expun pe o suprafață totală ds 
peste 165 000 metri pătrați nenumărate 
exponate ale diferitelor ramuri in
dustriale ale economiilor lor.

La festivitatea de deschidere, care 
a avut loc duminică dimineață, au 
fost de față conducători de partid șl 
de stat, în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, membri ai corpu
lui diplomatic și ai agențiilor co
merciale acreditați la Sofia, oameni 
de afaceri, ziariști bulgari și străini. 
Au fost prezenți, de asemenea, Cor- , 
nel Burtică, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste Ro
mânia, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț a României, 
Nicolae Blejan, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Lîcezar Avramov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministru 
al comerțului exterior al R. P. Bul
garia. El a relevat succesele obți
nute de poporul bulgar în toate ra
murile de activitate în cei 25 de ani 
de viață liberă. în încheiere, el a 
adresat un cuvînt de salut tuturor 
țărilor participante Ia această edițio 
a tîrgului.

Persoanele oficiale au vizitat apoi 
standurile cu exponate ale țărilor 
participante la tîrg, între care și pe 
cel al României. înalții oaspeți bul
gari au fost întîmpinați la pavilio
nul țării noastre de către Cornel 
Burtică, 
Blejan, 
consilier 
merciale 
milian, directorul pavilionului româ
nesc. Șapte întreprinderi românești 
de comerț exterior prezintă pe o 
suprafață de 1 400 metri pătrați ul
timele realizări ale diferitelor ra
muri industriale.

In cadru] Tîrgului internațional do 
la Plovdiv, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, a avut convor
biri cu Lîcezar Avramov, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistrul comerțului exterior.' Cu 
acest prilej, a fost analizat stadiul 
actual și perspectivele de dezvoltare 
a schimburilor comerciale reciprq- 
ce, subliniindu-se în special noile pc 
■abilități de colaborare economică ș - 
tehnico-științifică dintre cele dou' 
țări.

Victor Ionescu, Nicolae 
precum și de Vlad Niță, 
comercial al Agenției co
la Sofia, ți Vardam Maxi-

Romulus CĂPLESClî

agențiile de presă transmit
Ambasadorul Republicii Socialiste România în Indo

nezia, Vasile Gîndilă, a fost primit de generalul Nasution, președintele Con
gresului Consultativ Popular al Indoneziei, în legătură cu plecarea sa definitivă 
din Indonezia. Cu acest prilej a avut loo o convorbire cordială. Ambasadorul 
României a făcut, de asemenea, vizite de rămas bun unor miniștri indonezieni, 
printre care ministrul de externe, Adam Malik.

Senatorul democrat 
George Mc Govern *-a pronun
țat în favoarea retragerii totale pînă 
la sfîrșitul anului viitor a trupelor 
americane din Vietnamul de sud. 
El a precizat că jumătate 
din efectivele militare americane 
aflate in Vietnamul de sud ar putea 
fi repatriate într-o singură lună, iar 
restul în mod eșalonat

0 amplă cronică a expo
ziției „Descoperiri daco-ro- 
mane pe teritoriul Româ
niei", deschisă la Școala Populară 
de Artă din Viena, publică ziarul 
„Wiener Zeitung". După ce face apre
cieri elogioase asupra organizării ex
poziției, ziarul scrie printre altele : 
„Un material fotografic bogat, repre- 
zentînd cetățile, lăcașurile de cult, o-

Mașini românești prezentate de întreprinderea „Autotractor* la Tîrgul in
ternational de la Brno
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biectele de artă, uneltele, podoabele 
și ceramica dacilor, demonstrează cul
tura acestui popor",

„Este neliniștitor să afli 
cît de adine sînt implicate 
trapele americane în ope
rațiunile militare din Laos", 
scrie duminică ziarul „New York Ti
mes". După ce citează știrile privitoa
re la participarea aviației americane și 
a consilierilor militari americani la 
luptele împotriva forțelor patriotice 
laoțiene, ziarul adaugă : „Modul eva
ziv în care Departamentul de Stat și 
Pentagonul se referă la natura actua
lelor operațiuni din Laos subliniază 
necesitatea unei anchete aprofundate".

Președintele Georges 
Pompidou va ține azi o 
conferință de presă,cu prf,e 
jul împlinirii „primelor 100 de zile" 
de Ia preluarea funcției de președinte 
al Republicii. După cum relatează 
cercurile politice, conferința de presă 
urmează să fie consacrată exclusiv si
tuației sociale și economice din Fran
ța, după devalorizarea francului.

Malta a sărbătorit duminică cea 
de-a cincea aniversare a proclamării 
independenței. Fosta colonie britanică 
este astăzi un stat membru al Com- 
monwealthului.

Alegerile pentru consi
liile provinciale și comuna
le din Italia au fost aminate pen
tru primăvara viitoare. Amînarea a- 
cestor alegeri, care, potrivit prevede
rilor constituționale, trebuie să aibă loc 
toamna, a fost propusă de democrat- 
creștini și de socialiștii de stingă, iar 
duminică social-democrații s-au decla
rat de acord cu propunerea lor. La 
Roma se precizează că un refuz al 
social-democraților ar fi atras după 
sine o criză de guvern.

în statul Gujerat din 
vestul Indiei au avut Ioc 
ciocniri violenteîntre hin<Mi 
musulmani. Incidentele au conti
nuat a pa.tra zi consecutiv, în 
ciuda decretării stării de asediu și a 
intervenției forțelor polițienești. Pro- 
vocînd peste 50 de morți și 300 de ră
niți, ele sînt apreciate ca cele mai pu
ternice din 1947, scrie agenția A.P.

0 întrunire în problema 
datoriilor externe ale sta
tului PerU. întrunirea va avea loc 
între 14 și 17 octombrie. Ministiul Pe
ruvian al finanțelor, generalul Fran

Societatea „Times Mirror" din Los Angeles a oferit 
91,5 milioane dolari pentru cumpărarea ziarului „Times 
Herald" din Dallas și a trei posturi de radio și televiziune controlate de 
acesta „Times Minor", care ocupă locul al treilea în ierarhia societăților de 
presă din Statele Unite, a obținut acordul proprietarilor ziarului din Dallas, 
suma de 91,5 milioane dolari constituind, după cit se pare, cea mai mare ofertă 
făcută pentru un ziar in istoria fuziunilor din presa americană.

cisco Morales Bermudez, 
că șase țări vest-europene 
an acceptat invitația de a participa la 
această întîlnire. Guvernul peruvian 
doiește să obțină din partea țărilor in
vitate refinanțarea datoriilor sale, 
care se ridică Ia 847 milioane dolari

a anunțat 
și Japonia

Radu Lupu — medalia 
de aur la Leeds. Din Londra se 
anunță că în faza finală a celui de-al 
treilea Concurs internațional de pian 
de la Leeds, premiul I a fost decernat 
tînărului pianist român Radu Lupu, 
care a fost distins cu Medalia de 
Aur. Pe locul al doilea s-a clasat 
Georges Pludermacher (Franța), pe lo
cul al treilea Arthur Moreira Lima 
(Brazilia), pe locul al patrulea Oris 
Petrușansld (U.R.S.Ș.), pe locul al 
cincilea Benedicte Quesselec (Franța)

Cine a descoperit 
America ?

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— Congresul S.U.A. — pe cit se 
pare in dorința de a răspunde 
la controversata problemă : cine 
este descoperitorul „oficial" al 
Americii — a decis că atît nor
vegianul Lief Erikson, cit ți 
italianul Cristofor Columb sînt 
intr-un fel descoperitori ai conti
nentului. în spiritul deciziei 
Congresului, președintele Nixon 
a proclamat ziua de 9 octombrie 
ca „ziua Lief Erikson", admițînd 
că norvegianul a atins țărmuri
le americane cu 1 000 de ani în 
urmă, ceea ce echivalează cu 
descoperirea ei O altă proclama
ție prezidențială stabilește ziua 
de 12 octombrie ca „ziua Cristo
for Columb", însă cu precizarea 
că în această zi se „aniversează 
descoperirea Americii".

„Danemarca 
este un adept 
sincer al lărgirii 

colaborării

europene"
declară președintele 
parlamentului danez

CORESPONDENȚA 
DIN BELGRAD

„Danemarca s-a pronunțat pentru 
conferința privind securitatea eu
ropeană. în spatele unei asemenea 
hotărîri nu se află numai partidul 
meu sau vreun alt partid. în spa
tele ei stă întregul parlament da
nez, deci întregul popor danez", a 
declarat președintele parlamentu
lui danez, Karl Skite, intr-un in
terviu acordat ziarului iugoslav 
„Politika". „Bineînțeles, a declarat 
președintele parlamentului Dane
marcei, conferința nu va avea loc 
mîine. Relațiile existente pe con
tinent sînt de așa natură incit o 
asemenea conferință trebuie să fie 
pregătită bine și cu atenție. Da
nemarca vede viitorul vechii noas
tre lumi (este vorba de Europa) în 
eforturile pentru întărirea colabo
rării între toate țările europene. 
Danemarca sprijină sincer tot ce 
ar putea să ducă la micșorarea 
încordării în Europa". în continua
re, Karl Skite a arătat că, deși 
este membră a N.A.T.O. și a zonei 
europene a liberului schimb 
(A.E1L.S.), „Danemarca este un a- 
dept sincer al lărgirii colaborării 
europene".

După părerea președintelui par
lamentului danez, „acela care nu 
se alătură eforturilor pentru întă
rirea colaborării și pentru îmbu
nătățirea situației europene își asu- ' 
mă o grea răspundere. Toți tre
buie să depună eforturi. Acum sau 
mai tîrziu, asemenea eforturi vor 
da roade".

N. PLOPEANU
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