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Anemia
...„Electroputerii"
® O uzină — fostă fruntașă — pe tobo
ganul restanțelor • De la întreprindere 

la minister, lanțul slăbiciunilor

5 OCTOMBRIE

Atribuțiile sporite ale organizațiilor
"le partid din școli și facultăți —

CTOR DINAMIZATOR
PERFECȚIONĂRII
VĂȚĂMÎNTULUI

înscris mulat a bogată experiență și au obți-
un an nut importante rezultate în munca
de 10 lor politico-educativă. Reunind un

rea un puternic detașament de comuniști —
nstruc- circa 40 la sută din numărul cadre-
reflec- lor didactice din învățămîntul de cul-
pentru tură generală și circa 70 la sută din
>atriei, numărul personalului didactic din
ură al învățămîntul superior, precum și nu-
otoda- meroși studenți — ele dispun de o
te de mare capacitate de a influența pozi-
versi- tiv bunul mers al întregii activități
a în- și vieți școlare. Totuși, în fapt, aceas-
sljnic, tă capacitate n-a fost decît par-
rit de țial și insuficient folosită. Sînt nu-
ehni- meroase cazurile in care problemele
■sului de fond ale școlii, cum sînt cele .pri-
>. țn- vind desfășurarea procesului instruc
tor- tiv-educativ, perfecționarea pregăti-

iliști fii cadrelor, nu au constituit obiectul
tain- unei preocupări susținute din partea
» în organizațiilor de partid. S-ar putea

a da nu puține exemple de școli care
urii în cursul ultimului an școlar n-au
lirii luat niciodată în dezbatere o aseme-
'su- nea problemă.
ate, în acest nou an de studiu se îm- 
tice pune ca fiecare organizație să-și
da- concentreze atenția asupra prcbleme-
are lor esențiale ale procesului instruc-
ața tiv-educativ, să intervină prompt și
io- eficient pentru buna lor rezolvare,
al După cum arăta tovarășul Nicolae

>r- Ceaușescu la Conferința națională a
și cadrelor didactice, organizațiile de

partid din școli trebuie „să combată 
n_ cu tărie tendințele de tergiversare a 
a_ hotărîrilor adoptate, de înlocuire a 
3 muncii organizatorice concrete cu de- 
a clarații generale și angajamente for- 
•j male. Ele au datoria de a milita pen

tru dezvăluirea deschisă a lipsurilor 
. și neajunsurilor din activitatea in

stituțiilor de învătămînt. de a cultiva 
! un spirit de înaltă exigență part'ni- 
j că în școală, de consecvență în în

făptuirea programului de dezvoltare 
și modernizare a învățănvntului, pen
tru crearea unei atmosfere de ord-ne 
și disciplină indispensabile bunei 
funcționări a sistemului nostru șco
lar".

în mod firesc, pe primul plan al 
preocupărilor organizațiilor de partid 
din școli și facultăți trebuie să se

afle conținutul de idei al fnvățămîn- 
tului. A asigura ca fiecare lecție, 
fiecare curs și seminar să țină pasul 
cu realizările revoluției tehnico- 
științifice contemporane, cu necesită
țile practicii, să răspundă atît ce
rințelor unei serioase pregătiri știin
țifice, cit și ale înarmării ideologi
ce, ale formării unor oameni înain
tați, cu profunde convingeri socia
liste, este o sarcină fundamentală a 
organizațiilor de partid. îndeplinirea 
ei presupune, în același timp, în mod 
necesar, preocuparea constantă pen
tru asigurarea însușirii cunoștințelor 
de către elevi și studenți, analiza 
modului în care conținutul procesu
lui instructiv din școli și facultăți se 
materializează in pregătirea științi
fică, în comportarea tineretului stu
dios. în atingerea acestui scop 
pot fi de o reală utilitate ana
lizele sistematice, dezbaterile asu
pra felului cum sint predate di
feritele discipline, organizațiile de 
partid veghind ca ele să se desfă
șoare cu participarea. cele,r mai com
petente și experimentate cadre di
dactice. îndeosebi în învățămîntul su
perior trebuie să se acorde o aten
ție deosebită programării unor dez
bateri asupra modului cum se pre
dau cursurile de bază din diferite 
facultăți, discipl’nele umaniste, ana- 
lizîndu-se nivelul lor științific, o- 
ricntarea lor ideologică.

Grija pentru asigurarea unui înalt 
conținut științific al procesului de în- 
vățămîht ■'treiîuie" îmbinată’ organic 
cu înalta îndatorire ce revine școlii 
.de toate gradele de a forma tinere
tul în spiritul concepției marxist-le- 
niniste despre lume și viață, al po
liticii partidului și statului nostru, al 
ideilor progresiste, profund umaniste, 
pe care partidul le propulsează cu 
consecvență în viața socială, al com
bativității față de concepțiile retro
grade. mistice, față de influențele 
ideologiei străine. Este o înal
tă misiune ce revine organizați
ilor de partid din învățămînt aceea 
de a îndruma activitatea cadrelor

La Porție de Fier 

A fost încheiată o nouă 
etapă în construcția 

sistemului hidroenergetic 
și de navigație

O nouă etapă a fost încheiată 
pe șantierul Sistemului hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier : colectivul 
grupului de șantiere aparținînd 
întreprinderii de construcții 
hidrotehnice București a termi
nat operația de eliminare a 
apei din zona barajului dever- 
sor al centralei hidroelectrice. 
Pompe de mare capacitate au 
evacuat, în medie zilnic, cîte 
150 000 mc de apă din vechiul 
vad al Dunării, delimitat în 
amonte și aval de digurile care 
au _ barat _ cursul milenarului 
fluviu. In incinta acestei zone 
vor fi amenajate drumuri pe 
care vor circula mii de auto
camioane de mare capacitate. 
Ele vor transporta material ex
cavat, iar apoi betonul și oțe
lul necesar ridicării colosului 
în spatele căruia se va crea 
imensul lac al hidrocentralei.

Cifrele sînt cunoscute. în luna au
gust, colectivul uzinei „Electropu- 
tere“ Craiova nu și-a îndeplinit in
tegral planul la motoare electrice, 
aparataj electric de înaltă tensiune, 
locomotive electrice ; pe total pro
ducție marfă, sarcinile de plan s-au 
realizat doar în proporție de 77,4 la 
sută. Implicațiile pentru economie 
sînt mult mai mari decît valoarea 
oricît de exact calculată a procen
telor rămînerii în urmă. Accident 
estival ? Cauze mai adinei ? Ce s-a 
întîmplat de fapt ?

Pesimism sau blazare ?
— Deficiențele sînt mult mai în

semnate decît apar la prima vedere. 
Potrivit calculelor noastre este peri
clitat și planul pe luna septembrie 
și chiar cel pe întregul an. (Costică 
Ioniță, șeful serviciului plan).

— Cred că nu vom putea realiza 
sarcinile de plan anuale (ing. Nico
lae Niță, directorul tehnic al uzinei), 
în acest an .'nu am avut ceea ce ne 
trebuie, și după informațiile furni
cate de cei de la aprovizionare, re
dresarea este imposibilă.

— Chiar dacă ați avea de acum 
încolo tot ceea ce vă este necesar ?

— Mai mult ca sigur. Direcția 
noastră generală s-a agitat mult să 
ne creeze condiții favorabile pentru 
obținerea unei producții potrivit 

; sarcinilor, însă problemele au depă- 
• șit-o. Să presupunem că ne-ar putea 

satisface orice necesitate. Este vorba 
de recuperarea unui decalaj mare 
într-un timp scurt. Nu se încadrea
ză în acest timp nici unele cicluri 
de producție.

Noul complex de xileni de la rafinăria Brazi Foto : Gh. Vințilă

O situație intolerabilă. Uzina 
„Electroputere", unitate de bază a 
industriei construcțiilor de mașini, 
este amenințată de spectrul neînde- 
plinirii unor sarcini stabilite ferm 
în planul de stat. Cauza : neajunsu
rile legate de aprovizionarea teh- 
nico-materială. Angajarea unor im
porturi, de pildă, în loc să fie defi
nitivată în toamna anului trecut, 
după cum ne-a spus directorul co
mercial al uzinei craiovene, tov. 
Adam Pîrvănescu, a fost făcută în 
martie și aprilie 1969. Mărfurile res
pective au sosit în uzină cu mare 
întîrziere,. unele deloc. S-au consu
mat stocurile legale și încă din pri
mul trimestru al anului au apărut 
unele „goluri" de producție. Ni s-a 
spus că aceste deficiențe au depășit 
cadrul de rezolvare și de competen
țe ale forului de resort sau ale co
mitetului de direcție al uzinei craio
vene. Oare Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini nu are nici 
o putere în problema importuri
lor ? La aceste neajunsuri se adaugă 
și cele cauzate de unii furnizori din 
țară. Iată părerea directorului co
mercial al uzinei craiovene :

— Persistă grave deficiențe de co
laborare cu Uzina constructoare de 
mașini din Reșița. Noi fabricăm mo
toare electrice cu piese turnate din 
oțel produse acolo. Nu primim decît 
rareori la timp carcasele și butucii 
necesari producției de motoare. Mo
toarele le livrăm tot lor, uzina re- 
șițeană folosindu-le la construcția 
boghiurilor pe care ni le trimit pen
tru locomotive. Tot cu întîrziere, 
desigur. Un lanț al slăbiciunilor, 
cum s-ar spune

— Ce a întreprins ministerul în 
acest caz ?

— Ce să întreprindă, ce poate și 
el, trimite adrese, cere situații. Tri
mite apoi delegați, se trezesc spe
ranțe, dar nu toate se realizează.

Nu se înlătură cauzele, adică ușu
rința, subiectivismul și arbitrariul în 
programarea producției și a aprovi
zionării tehnico-materiale. Ni s-a 
spus că există o vină, dar fără vi- 
novați. Se acceptă totul, orice cau
ză trece ca „obiectivă", nimeni nu 
este tras la răspundere materială. 
Justificările sînt ridicate la rang de 
principiu. Organele de comerț ex
terior sau cele din Comitetul de 
Stat al Planificării sînt un fel de 
stat în... stat. Contractele încheiate 
cu furnizorii interni — am amintit 
de uzina din Reșița — printre care, 
„Electrotehnica", „Electromagnetica" 
și „Electromontaj", toate din Bucu
rești se încalcă sistematic, încă din 
trimestrul II, dar pagubele se trec în 
contul economiei naționale. Cît va 
mai dura această situație ?

Să revenim la uzina „Electropu
tere" din Craiova. Apreciem fran
chețea tovarășilor cu care am dis
cutat ; ei au recunoscut influența 
lipsurilor proprii. Prea multe ab
sențe nemotivate ! Aproape 47 mii 
om/ore în luna august; rebuturile 
s-au ridicat la circa 4 milioane lei.

Dan POPESCU

g,Șuâ 

recoltei"
A intrat in tradiție ca. în pri

ma duminică a lunii octombrie, 
să se sărbătorească „Ziua recol
tei". In acest an, „Ziua recoltei" 
se va sărbători pe data de 5 oc
tombrie.

finind seama de volumul mare 
de lucrări care trebuie executat in 
campania de toamnă și de faptul 
că în unele județe recoltatul și 
semănatul sînt întirziate, „Ziua 
recoltei" se va sărbători prin 
muncă de către întreaga țărăni
me cooperatistă, de mecanizatori 
și ceilalți lucrători de pe ogoare.

In comune și sate, uniunile ju
dețene ale cooperativelor agrico
le și direcțiile agricole vor între
prinde acțiuni de mobilizare a 
tuturor forțelor, a țărănimii coo
peratiste, a lucrătorilor din I.A.S., 
a mecanizatorilor pentru efectu
area la termen și în cele mai bu
ne condiții a stringerii porumbu
lui, florii-soarelui, legumelor, 
sfeclei, de zahăr, fructelor, stru
gurilor și cartofilor, recoltarea și 
însilozarea furajelor, realizarea 
în întregime a planului de ară
turi și insămințări, în așa fel 
incit pînă la 15—20 octombrie să 
se termine de însămânțat toa
tă suprafața de griu, iar pînă la 
sfîrșitul lunii noiembrie să se ter
mine de strins întreaga recoltă. 
In comunele unde lucrările a- 
gricole vor fi într-un stadiu îna
intat, în ziua de 5 octombrie se 
vor organiza, la căminele cultu
rale, serbări închinate „Zilei re
coltei". Cu acest prilej va fi e- 
vidențiată experiența fruntașilor, 
cit și rezervele care există pen
tru creșterea în continuare a 
producției agricole.

In municipii și orașe „Ziua re
coltei" va constitui un prilej de 
îmbunătățire a aprovizionării de 
toamnă-iarnă a - populației. Se 
vor organiza expoziții cu vînza- 
re de. legume, fructe, struguri, 
cartofi și alte produse agroali- 
mentare. In jurul acestor expo
ziții, unitățile de alimentație 
publică și rețeaua comerțului de 
stat vor organiza mustării, stan
duri pentru desfacerea produse
lor de artizanat, precum și a unui 
sortiment larg de produse indus
triale. Cu sprijinul comitetelor 
pentru cultură și artă, al organi
zațiilor de tineret și sindicale sc 
vor organiza manifestări cultu- 
ral-artistice, parade ale recoltei 
etc. Cu acest prilej se vor inmî- 
na distincții cooperativelor agri
cole care au obținut cele mai 
bune rezultate în cultura griului 
la concursul organizat in 1969.

In Capitală, „Ziua recoltei" va 
fi marcată de deschiderea ma
nifestărilor organizate în piața 
Obor de către Consiliul popular 
al municipiului București, cu 
sprijinul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și Consiliului Superior al 
Agriculturii. La halele Obor se 
vor amenaja expoziții, tonete, 
standuri pentru vinzarea de legu
me, fructe, struguri, cartofi și 
alte produse, care să asigure o 
bună aprovizionare a populației 
pentru perioada de toamnă și 
iarnă. In jurul halelor Obor se 
vor organiza instalații de dis
tracții, estrade, ecrane în aer li
ber, bufete, mustării etc. Expo
ziții cu vinzare de legume, fruc
te, struguri și alte produse agro- 
alimentare vor fi organizate în 
toate piețele principale din Capi
tală.

(Continuare In pag. a Il-a)

1SLL' ectivele
.....Uvuiui central și Legea învă- 

țămîntului adoptate anul trecut, sfe
ra de exercitare a dreptului de con
trol este cît se poate de precisă : în
făptuirea integrală a programului e- 
laborat de partid pentru îmbunătăți
rea continuă și modernizarea conți
nutului și structurii învățămîntului, 
corespunzător cerințelor complexe 
ale dezvoltării societății socialiste.

De-a lungul anilor, organizațiile de 
partid din școli și facultăți au acu-

ÎN PAGINA A II-A 

ACTUALITATEA 
CULTURALĂ 

® Expoziția de pic
tură „Tînăra Polonie" 
® Festivalul național 
de teatru ® Kempff sau 
bucuria ciutului © La 
deschiderea stagiunii 
@ Expoziția Willi Sitte

Cincisprezece mii de oa
meni. 1190 de autocamioa
ne, 350 de combine, 60 de 
șlepuri, cam acestea sînt — 
în mare — forțele care au 
fost concentrate în „bătă
lia" stringerii recoltei de 
porumb din Insula Mare a 
Brăilei. Fosta împărăție a 
apelor, cuprinsă între bra
țul Vîlciu și albia Dunării 
vechi, cunoscută sub nume
le generic de Balta Brăilei 
a devenit o cîmpie fertilă, 
care, în final, va cuprinde 
72 000 de hectare.

Metamorfoza fostelor 
funduri de bălți, a fostelor 
jăpși, a fostelor păduri de 
stuf si sălcii în pămînt tî- 
năr, fertil, s-a petrecut nu 
pe parcurs de ere geologice, 
ci în tempoul specific tutu
ror transformărilor genera
te de munca milioanelor de 
oameni din patria noastră. 
Și poate că tocmai această 
rapidă schimbare de desti
nație este cauza pentru care 
localnicii continuă să atri
buie acestor pămînturi ve
chea lor denumire de 
„baltă".

Lupta a început șl conti
nuat printr-o dîrză încleș
tare a omului cu forțele 
distructive ale naturii. Mai 
întîi s-a construit digul 
lung de 156 km, care a 
„închis" în incinta sa a- 
proape 72 000 de hectare. Ce 
uriașă mobilizare de forțe, 
ce muncă titanică s-au in

(Continuare în pag. a III-a)

vestit pentru înălțarea di
gului ! Pentru că 156 km 
de dig ău însemnat disloca
rea, transportul și tasarea 
a milioane de metri cubi de 
pămînt, lucrări executate 
în condițiile grele de mun-

.cesta a fost 
Greul a ve- 

înălțarea di-

ca am Dalta.
Și totuși, a 

doar începutul, 
nit abia după

ceasta a necesitat construi
rea a 1400 km de canale 
care au silit apele să ia ca
lea spre 13 stații de pom
pare care le varsă în Du
năre.

Ofensiva împotriva bălții 
a continuat apoi cu o a 
treia etapă: lucrările de 
îmbunătățiri funciare, Iu

te a etapelor marilor efor
turi făcute pentru pămîntul 
nou al insulei, o elocventă 
dovadă a capacității tehni
ce și organizatorice a spe
cialiștilor, tehnicienilor și 
muncitorilor noștri. Ideea 
care a stat la baza acestor 
planuri e pe cît de simplă, 
pe atît de logic gîndită : 
etapizarea lucrărilor din

Aurul din insulă
gului. Balta rămăsese, în 
continuare, baltă : o împă
răție a lacurilor, bălților, 
japșelor, a stufului, a săl
ciilor, a vegetației lacustre. 
Toată această suprafață 
sălbatică a trebuit să fie 
transformată în pămînt ro
ditor, pas cu pas, metru cu 
metru. Acțiunea de secare a 
bălților a început în 1966 
cînd terenul a fost împărțit 
în 7 mari sisteme de deseca
re. De pe 64 441 de hectare, 
adică de pe aproape 90 la 
sută din întreaga suprafață 
îndiguită, apa a fost „suptă" 
și deversată în Dunăre. A-

crări care continuă și în 
prezent. în insulă, aceste 
lucrări au început cu de
frișarea pădurilor de sălcii 
de pe 17 500 hectare și de- 
stufizarea suprafeței de 
22 395 hectare. A fost etapa 
cea mai grea : pe teren mo
cirlos, fără drumuri, fără 
așezări stabile, a trebuit 
smulsă din pămînt fiecare 
buturugă de salcie.

Și a urmat apoi etapa a- 
gricultorilor, a pionierilor 
recoltelor de porumb și 
floarea soarelui.
, Există în această îmbina
re, în această simultaneita-

insulă pe zone, în așa fel 
îneît, pe măsura realizării 
investițiilor prevăzute, a- 
cest pămînt nou să și în
ceapă să producă, să recu
pereze treptat și în propor
ții din ce în ce mai mari e- 
l’orturile materiale făcute. 
Așa s-a putut reuși ca, an 
după an, Balta Brăilei să 
cedeze Jocul, pas cu pas. 
Insulei Mari a Brăilei : pe 
17191 ha în 1966, pe 26 879 
ha în 1967, pe 37 869 ha în 
1968, pentru ca în primă
vara acestui an să fie culti
vate 49 880 ha.

Ce a dat țării Insula 
Mare a Brăilei în perioada 
1965—1968 ? Un scurt bi
lanț cifric este edificator : 
232 469 tone de porumb 
și floarea soarelui, adică 
o producție globală în 
valoare de 531 892 000 lei, 
beneficii de 53 600 000 lei și 
începînd din 1967 peste 
31 000 hectolitri lapte de 
vacă și de'oaie. Azi, pă- 
mintul „insulei" este ex
ploatat de întreprinderea 
agricolă de stat „Insula 
Mare a Brăilei", poate cea 
mai mare unitate de acest 
gen din țara noastră, ca 
suprafață și dotare tehni
că. Pionierii recoltelor a- 
cestui pămînt nou și-au 
îmbogățit an de an expe
riența. Ca urmare, grafi
cul producțiilor obținute a 
cunoscut o continuă as
cendență. Un exemplu e- 
dificator : de la 2 770 kg 
porumb boabe,, cît s-a ob
ținut în medie la hectar 
în 1965, anul începutului, 
s-a ajuns la o producție 
medie de 3 624 kg la hectar 
în 1968. în acest an se 
vede cu adevărat potenția
lul productiv al bălții. 
Dintr-o discuție avută cu

Sîelinn SAVIN

(Continuare în pag. a H-a)

0 NOUĂ SCHIMBARE DE LIDER ÎN DIVIZIA A, 
FOTBAL

RECORD MONDIAL LA PENTATLON
• Alte știri din țară și de peste hotare — in p 
IlI-a.

Din colțul tribunei: MOARE „VELODROMUL" ?

Corespondență specială din Havana: ÎNCEP 
„MONDIALELE" DE SCRIMĂ
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PLECAREA TOVARĂȘULUI
CARLO GALLUZZI

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala tovarășul Carlo Galluzzi, 
membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, șeful secției 
externe a C.C. al P.C.I., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

LA O.N.U., 
DUPĂ PRIMA DECADĂ

CORESPONDENTA DIN NEW YORK DE LA 
C. ALEXANDROAIE

în timp ce îp plenara Adunării Ge
nerale continuă în ritm susținut ex
punerile șefilor de delegații, în co
mitetele adunării se fac ultimele pre
gătiri de ordin procedural înainte 
de începerea dezbaterilor asupra 
punctelor de pe agendă care le re
vin.

Și de acesta dată O.N.U. nu-și dez
minte renumele de a fi cel maj im
portant loc de întîlnire a diploma
ției mondiale. Prezența la sesiune a 
numeroase personalități politice de 
prim rang facilitează numeroase în- 
tîlniri și convorbiri de mare utili
tate, care cuprind o arie vastă de 
probleme ce preocupă în zilele noas
tre comunitatea internațională. Prin
tre aceste multiple contacte se re
marcă întrevederile miniștrilor de 
externe ai celor patru mari puteri, 
în cadrul cărora problema situației 
din Orientul Mijlociu și posibilitățile 
existente de rezolvare a ei pe calea 
tratativelor au ocupat un loc pri- rnHrrîiol S—Q trX fyn

d? G.î’
h. jf.'icbu’j 

cb?î- w propti”*

Delegația României își face în mod 
activ simțită prezența prin partici
parea directă la redactarea unor pro
iecte de rezoluții, la înscrierea îm
preună cu alte state a unor puncte 
pe agenda sesiunii. în același timp, 
șeful delegației, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, are o 
bogată agendă diplomatică. întreve
derile de pînă acum avute cu preșe
dintele S.U.A., Richard Nixon, cu mi
nistrul de externe al U.R.S.S., A, 
Gromîko, cu cel al Franței, Maurice 
Schumann, al R.F.G., Willy Brandt, 
cu reprezentanții diplomatici ai Aus
triei, Australiei, Argentinei, Iugosla
viei, Cehoslovaciei etc. au oferit 
prilejuri reale pentru discutarea u- 
nor probleme internaționale majore, 
precum și a unor probleme ale re
lațiilor bilaterale. Aria subiectelor 
aflate în atenția interlocutorilor este 
deosebit de largă, avîndu-se în ve
dere că fiecare țară, mare sau 
mică, poate și trebuie să-și aducă con
tribuția la soluționarea tuturor pro-

a mi'icwl-lunii 
di-j’o;. arab :- /srael' j
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se acuza reciproc

Kempff sau bucuria ciutului
nu

de

SCHIMB DE SPECTACOLE
de

deschide stagiunea

ps 
ca» 
din

și Sofia, intre 15—20 
cu piesele „Procesul 
de Carlo Goldoni și

atunci de ce s-a procedat 
fost o strategie economică

Am vrut să nu demobilizăm 
uzinei. Teoretic, eu am fost

Iul Mircea Avram șl scenografia Lidiel 
zentată în premieră Ia 1 octombrie, 
Nottara“.

nu 
sin- 

doua 
ma-

W. 
în cadrul 
intelectu-

Din nou am Întrebat: a suportat ci
neva vreo consecință materială 1 
Mu am primit răspuns.

cadrul schimburilor culturale ale Comitetului 
pentru Cultură și Artă, Teatrul Național din Cra- 
face un schimb de spectacole cu Teatrul dramatic 

din

• Teatrul „Barbu Delavrancea" își
cu premiera piesei „Manevrele" a lui Deăk Tamas, In 
regia iul Yannis Veakis, decorurile lui Helmut Sttlrmer, 
costumele Mlrunel Boruzescu și ilustrația muzicală a iul 
Lucian Ionescu.

a 
din 

. la
.Electromotor" se tncăpățînează și

„Ce scurtă e vara", piesa Măriei FSldes, în regla 
Radian, va fl pre
ia Teatrul „C. L

La deschiderea stagiunii

FESTIVALUL NAȚIONAL
d® pictura

„Tînăra Polonie”
In 1897, în plină perioadă de re

înnoire a concepțiilor artistice în 
mai toate țările Europei, de victorie 
a artei independente asupra unor 
anume forme academice uzate, în 
Polonia lua naștere mișcarea „Sztu- 
ka“ (Arta), condusă de Jan Sta-
nislawsky. Aderenții ei numeroși, 
reprezentanți ai mai multor tendin
țe grupate în jurul celor două con
cepții dominante — cea simbolistă și 
:ea realistă — au fost integrați de 
critica epocii în mișcarea culturală 
mai vastă denumită „Tînăra Polo
nie", ale cărei manifestări au luat o 
amploare deosebită în orașul Cra
covia, străvechiul centru cultural și 
artistic polonez. Expoziția deschisă 
în sălile Ateneului Român ne înfăți
șează operele citorva din personali
tățile marcante ale acelui moment 
de mare frămîntare spirituală, deci
siv pentru dezvoltarea ulterioară a 
artei moderne poloneze. O trăsătură 
caracteristică generală se desprinde 
din lucrări de la prima vedere, din
colo de orice diferențiere stilistică, 
și anume o mare familiaritate cu li
teratura, o înclinare și un interes 
spre modalitățile ei metaforice, ca
pabile de a fi interpretate prin ima
ginea vizuală. Uneori, prin elemen
tul narativ, sugerat numai, ca Ia 
Wlodzimierz Tetmajer (Familia ar
tistului), sau desfășurat amplu ca în 
compoziția „înmormântare la munte" 
de Fryderyk Pautsch și „Procesiu
ne" de Teodor Axentowicz; alteori 
prin elemente de viziune regizorai- 
decorativă atit de personal îmbinate 
de Jacek Malczewski cu o atmosferă 
meditativă, un lirism filozofic de sor
ginte romantică, pictura „Tinerei 
Polonii" își afirmă aspirația de a de
păși, cum am spune astăzi, grani
țele specialității.

Pentru oricine este interesat de 
problema începuturilor și evoluției 
picturii moderne, expoziția aceasta 
oferă un prilej interesant de infor
mare și meditație.

Expoziția
Willi Sitte
Intrarea abruptă în universul spi

ritual al unei expoziții personale de 
artă străină, despre al cărei autor 
publicul nu este informat și pe care 
nu-1 poate încadra într-o ambianță 
artistică prea bine cunoscută, consti
tuie cîteodată o experiență utilă. 
.^Asociațiile se stabilesc fără idei pre
concepute, emoțiile se trezesc direct, 
confruntarea intelectuală cu datele 
informative crește pe un teren ferti
lizat de experiența personală a pri
vitorului.

Un asemenea caz ni-1 oferă expo
ziția pictorului din R. D. Germană 
Willi Sitte. Temperament tumul
tuos, dar cu înclinare spre vi
ziunea monumentală, Willi Sitte, 
stabilit la Halle, a studiat cu asidui
tate pictura europeană de la începu
tul secolului, pe cea germană în 
«pecial, iar din trecut mai ales pe 
acei artiști considerați, într-un fel 
sau Intr-altul, precursori ai expre
sionismului, căruia, stilistic vorbind. 
Sitte îi aparține.

Faptul acesta poate fi urmărit 
de-a lungul unei evoluții care, pe 
parcursul a aproape 20 de ani, por
nește de la evidenta influență a lui 
Picasso — în compoziția „Inundații
le catastrofale din valea Po“ (1954), 
trece printr-o fază realistă, in sus
ținerea unei prezentări de amploa
re (Brigada Heinicke — 1963), pen
tru a ajunge la modalități expresio
niste foarte puternice, nu fără legă
tură cu arta lui Max Beckmann, Al
fred Kubin, suprapuse unor îndepăr
tate ecouri rubensiene (Pereche de 
îndrăgostiți). La acestea se adaugă 
unele căutări în domeniul compozi
ției cu destinație murală, pe teme 
contemporane, desfășurate în spiritul 
picturii mexicane („Prăbușire poli
tică infernală în Vietnam").

Alături de picturi, un important 
număr de desene în tuș și sepia per 
mit să »e studieze în însăși scrierea 
intimă a artistului punctele lui de 
plecare, drumurile parcurse, adică 
toată lupta lui pentru stăpînirea 
mijloacelor de expresie fol-osite în 
conturarea unei viziuni umaniste, 
contestatară a ororilor și flagelelor 
care bîntuie omenirea.

Amelia PAVEL

©Galeriile de artă din b-dul N. Băl- 
cescu găzduiesc, începînd de azi, 
o Inedită manifestare : expoziția 
„Studioului experimental" al Uniunii 
artiștilor plastici din U.R.S.S. intitu
lată „Proiectarea artistică".

Artiștii sovietici vor prezenta publi
cului român 42 de lucrări, rezultat al 
cercetărilor de reevaluare în spirit 
modern a proiectării ambianțelor, o- 
blecteior, produselor industriale.

O Miercuri, 1 octombrie — în sala 
din Calea Victoriei 132 — publicul va ur
mări debutul pictoriței Octavia Molea- 
Suclu. 17 picturi în ulei vor înfățișa 
preocupările și stilul unei artiste aflate 
— 7 ani de la absolvire — la prima ex
poziție personală.

O La Cluj este deschisă în continuare 
expoziția filialei Uniunii artiștilor
plastici din Baia Mare. Expoziția, am
plă selecție din lucrările artiștilor 
bălmăreni, este o Inițiativă originală, 
al cărei exemplu, sperăm, va fl con
tinuat.
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Prilej de trecere în revistă a succeselor dramatur
giei originale și artei spectacolului românesc, prilej de 
afirmare și stimulare a numeroaselor talente actoricești 
regizorale și. scenografice, Concursul bienal de teatru, 
organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a 
intrat în tradiția vieții noastre teatrale. Sub denumirea 
Festivalul Național de Teatru, el își propune anul a- 
cesta o mai bună structură organizatorică, o sporită efi
ciență. o nouă anvergură.

„Festivalul Național de Teatru" se va desfășura în 
două faze. O primă etapă, zonală, — cu valoare de 
primă selecție — care va dura aproximativ două luni, 
va reuni, în șase centre culturale ale țării (Timișoara, 
Iași, Brașov, Cluj, Craiova, București), teatrele din zo
nele învecinate. Cea de a doua fază, finala, în cadrul 
căreia vor concura spectacolele selecționate în etapa 
zonală, va avea loc la București, la începutul lunii de
cembrie.

Festivalul va începe la 1 octombrie, la Timișoara. 
Timp de cinci zile, în acest prim centru de selecție, 
vor fi prezentate spectacole cu piese originale de către 
cinci teatre situate în. această parte a țării, și anume : 
Teatrul de stat din Oradea (secția română și maghiară), 
Teatrul de stat din Arad, precum și Teatrul „Matei 
Millo", Teatrul maghiar de stat și Teatrul german 
stat din Timișoara.

în 
Stat 
iova 
din Plovdiv (R.P, Bulgaria). Teatrul dramatic 
Plovdiv va da în țara noastră, între 2—6 octombrie, 
patru reprezentații cu „Femeia îndărătnică" de 
W. Shakespeare și cu spectacolul de miniaturi „Cărări" 
de Nikolai Hritov. La rîndul său. Teatrul Național d:n 
Craiova va prezenta la Plovdiv 
octombrie 1953, patru spectacole 
Horia" de Al. Voitin, „Hangița" 
„Regele Lear" de W. Shakespeare.

e „Transfuzia", comedia scriitorului Jak Konfino, va 
fl prezentată In premieră la Teatrul evreiesc. Regla spec
tacolului este semnată de George Teodorescu, iar sceno
grafia de Lucu Andreescu.

O Două spectacole succesive vor deschide noua sta
giune a Teatrului de stat din Tîrgu Mureș. Primul, care va 
fl prezentat în seara zilei de 1 octombrie, este spectacolul 
cu piesa „Croitorii cel marl din Valahla" de Al. Popescu, 
în regia Iul Mlhal Dlmiu, spectacol prezentat In premieră 
In seara zilei de 22 august. Cel de-al doilea, din seara zilei 
de-2 octombrie, va fl spectacolul secției maghiare cu „Șta
feta nevăzută" a Iul Paul Everac, una dintre montările de 
valoare ale teatrului, reluată după cinci ani într-un nou 
cadru scenografic șl

O Teatrul de stat
deschide de asemenea stagiunea cu premierele a două 
piese originale românești. Este vorba despre „Transplan
tarea inimii necunoscute" de Al. Mirodan, !n direcția d« 
scenă a Iul Marcel Șoma și scenografia Iul Aurel Florea, și 
despre „La ciorba de potroace" a Iul Serglu Fărcășan, In 
regla Iul Constantin Dlcu și decorurile

Cinematograful „Repu
blica" din Capitală, precum 
și principalele cinemato
grafe din Iași și Sibiu vor 
reprezenta între 3—11 oc
tombrie — în cadrul Zile
lor filmului din R.D. Ger
mană — un grup de nro- 
ducții ale studioului DEFA- 
Berlin. Cu acest prilej vor 
rula, în premieră, MORȚII 
RAMÎN TINERI, după ro
manul omonim al Annei

Seghers (în regia lui Joa- 
ch'm Kunert), ÎN CER E 
TOTUȘI BÎLCI, comedie 
sportivă de Rolf Losansky, 
și fi'.mul de aventuri LUPII 
ALBI, coproducție cu Bos- 
na Film, Sarajevo, în re
gia lui Konrad Petzold 
Vor mal rula — in reluare 
- filmele NOAPTEA 
AUTOSTRADA și 
MAI FRUMOȘI ANI.

Ceea ce definește cred 
cel hiai pregnant persona
litatea lui Kempff — pe dea
supra obișnu.telor aprecieri 
ale criticului de artă — • 
este desigur acea capaci
tate, unică în felul ei, de 
a se situa și de a situa la 
rîndul său pe ascultătorul 
sensibil, în ambianța ma
rii muzici a lui Bach și 
Haendef, Mozart și Be
ethoven, Schubert și Schu
mann — mari personalități 
ale culturii germane, ei 
înșiși compozitori și in- 
terpreți. Căci pianist și 
compozitor la. rîndul său, 
autor al unor merituoase 
creații de muzică de ca
meră, oratorii, opere, sim
fonii, concerte pentru pian 
și orchestră, Wilhelm 
Kempff ne mijlocește pe 
podiumul sălii de concert 
o firească și spiritualizată 
inițiere în universul ma
rilor valori ale muzicii 
preclasice, clasice și ro
mantice. Iar oficiul său 
este acela al unui mare 
maestru, realizat cu ma
re familiaritate pasiune 
și mai presus de toate, bu
curie în cin*.

Ultim reprezentant
al unei generații de mari 
compozitori —. pianiști, 
(Schnabel, Backhaus, Gie- 
seking sau Fischer), 
Kempff aduce 
raționalismului ______
al al acestor ani fiorul e- 
moțional al unei sensibili
tăți lucide ce se abando
nează cu dăruire și d scre- 
ție esenței romantice a 
fenomenului muzical. Și, 
pe deasupra semnelor par
titurii, într-o continuu e- 
levată ținută interioară, 
muzicianul Kempff vizea
ză culmile înseși ale mu
zicii, pe care pianistul tin
de să le atingă. ‘ 
sens, 
ținut __
cupola Ateneului 
presionat nu atit prin mo
numentalitatea __ __
ției cit mai ales prin u- 
mamsmul expresiei deta
șată complet de orice sens 
al noțiunii de virtuozita
te ; căci, parafrazîndu-1 
pe Gluck, putem spune că 
atunci cînd se așează la 
pian; Kempff uită că este 
pianist.

Uimitor și pasionant pen
tru noi tămîre în acest 
caz felul in care știința 
muzicală vastă, justa in
tuire a stilurilor apar 
transfigurate de inspirația 
artistului în chiar momen
tul înfăptuirii actului in
terpretativ. Variațiile a-

Pianistul Wilhelm Kempff 
(Desen de SILVAN)

în acest 
recitalul Bach sus- 
zilele trecute sub 

a im-

parent Inexplicabile de 
tempo, surprinzătoare sus- 
pens-uri, pedalizarea line
ari excesivă, întretăiată 
cînd și cînd de accente 
bruscate, nu pot fi des
prinse din acest vibrant 
organism de artă autenti
cii pe care o reprezintă 
interpretările sale. Iar a- 
lături de emoția lăuntrică, 
frumusețea sonoră de o 
consistență și o strălucire 
ascunsă — bucuria însăși 
a plăsmuirii și închegării 
sunetelor — cunoaște la 
Kempff un adevărat cult 

interpretînd lucrări de 
facturi atit de diferite cum 
sint Fuga în re minor sau 
Variațiunile „Goldberg" de 
o complexă construcție po
lifonică, de Bach sau a- 
vîntatul concert de Schu
mann, Kempff găsește pre
țioase virtuți romantice In 
țesătura contrapunctică a 
tariațiilor remarcabil În
cununate de savuroasa 

construe- temă populară din final, 
dar știe și să construiască 
ponderat în substanța mu
zicală tipic romantică a 
opus-ului schumannian.

Și, dacă ascultîndu-1 in
terpretînd celebra Sicili
ana sau Coralul din Can
tata nr. 147 de Bach, rămî- 
r.em totuși atașați viziu
nii de un 
tălmăcite 
putem să nu admirăm în 
continuare acest exemplu 
de 
sine 
un 
poran.

Dumitru AVAKIAN

O La nord prin nord-vest : PA
TRIA — 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTI- 

, VAL — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;
1 20,30.

o Angelica șl sultanul : REPU
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15; 20,30.
O Omul care valora miliarde 
LUCEAFĂRUL — 0 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 21,45, GLORIA — 9 
11,15; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO 
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
18.30 ; 20,45, TOMIS — 9 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 2D,30.
O Omul, orgoliul, vendetta
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13.30
18.30 ; 21, EXCELSIOR ■
12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20. 
o Maraton : VICTORIA
10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
o My fair lady : CENTRAL
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
o Memento : LUMINA — 9,
15.45 în continuare ; 18,30 ; 20,45. 
O Un glonte pentru general : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,45.
O Program pentru copil : DOINA
— 9—10.
r> Comisarul X șl banda „Trei 
clini verzi" : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Micii luptători : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Tigrul : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA — 
9.15—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9,15—16 In continua
re ; 18,15 ; 20,30.
o Dragoste Ia Las Vegas : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20. COTROCENI — 15,30 : 
18 ; 20,30.

Vlrsta Ingrată : BUZEȘTI
15.30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL 
15,30 ; 18 ; 20,30.
o Creola, ochii-țl ard ca flacăra : 
DACIA — 8,15—10,45 in continuare. 
q Soarele vagabonzilor : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, ARTA — 9—15,30 în conti
nuare ; 18 ; 20,30.
n De 2 x 8 minute despre Ti
mișoara ; De la Prislop Ia Gutin; 
Puii în primejdie ; Pe Arlcș ; 
Mugurii ; Nămolul de Techlrghlol; 
Variațiunl ; Sărutări — TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
s Noaptea generalilor : UNIREA
— 15,30 ; 19, FERENTARI — 
15,30 ; 19.
O Sherlock Holmes : LIRA — 15,30; 
18 ; 20,30.

Cavalerii aerului : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
O Rlo Bravo : PACEA — 15,30; 19. 
O Prințul negru : VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O Omul momentului : MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
© Discuție bărbătească : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
„ Omul cu ordin de repartiție : 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© profesioniștii ; VITAN — 15,30 : 
18 : 20,30.
o O chestiune de onoare : POPU
LAR — 15.30 ; 18 ; 20,30, CRIN- 
GĂSI — 15,30 ; 18 ; 20,15. , ’

. n Bun pentru serviciu! auxiliar : l 
( COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. [
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1 GĂSI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
! t*. Run nnntrii citrviffliil

Furnizorii si beneficiarii
9

întreprinderea „Electrotehnica" 
din Capitală. Discutăm cu inginerul 
șef Dumitru Ionescu și inginerul șef 
adjunct Mihai Tănăsescu.

— Da. Avem restanțe în livrările 
către „Electroputere", de pildă la 
motoarele S.U.M. Trebuie să știți că 
noi primim colectoarele necesare fa
bricației acestor motoare de la uzina 
timișoreană „Electromotor". Or, din 
ultimul lot de circa 200 colectoare 
expediat de această uzină, 50 le-am 
returnat Erau folosite, aveau „joc" 
pe axe. Practica furnizorului de 
livra colectoare întrebuințate, i 
păcate, este veche. Dar cei de 
„r...................................,
vor să vadă dacă ne pot păcăli...

— Ce restanțe aveți din trimestrul 
II către uzina craioveană ?

— Nici una 1
(Interlocutorii ne-au indus in eroa

re pe față. De aceea am întrebat) :
— Dar la broaștele D.B.E., necesare 

celulelor de export, aflate aproape 
in stadiu de produs finit la „Electro
putere" ? Iată și răspunsul :

— La broaștele D.B.E. avem res
tanțe. Nu sintem însă noi vinovați. 
Cei de la „Electroputere" nu au știut 
să ceară de la început ceea ce le-a 
trebuit Le erau necesare broaște în 
construcție export și noi am înțeles 
că în construcție obișnuită. De ase
menea, inițial, noi am Înțeles că este 
vorba numai de chei, nu și de broaș
te, pe cînd ei doreau produsul com
plet. Și cheie șl broască. De aici au 
provenit intîrzierile.

— Bine, dar dv. colaborați cu uzi
na craioveană „după ureche" ?

— Pe bază de contracte, tovarășe, 
dar așa s-a întîmplat. Că uzina „E- 
lectroputere" este vinovată o de
monstrează și faptul că atunci cînd 
broaștele in construcție export au 
fost gata la noi, nu le-am putut li
vra intrucit nu aveam avizul I.G.S.- 
ului de Ia „Electroputere". Am tri
mis telegrame, am telefonat, dar... 
nimic.

— Și, în final ?
— Marfa a plecat tirziu, a venit 

un aviz de Ia I.G.S. și a plecat. Tre
buie, insă, să adaug că in ce privește 
restanța de 109 bucăți motoare pen
tru ventilator, noi sintem de vină. 
Avem refuzuri importante de calita
te din partea organelor de control.

Am redat acest dialog pentru a 
releva aspectul deplorabil al rela
țiilor de colaborare dintre cele două 
întreprinderi. Furnizorul nu știe cp 
dorește beneficiarul, fiindcă acesta 
este un diletant în privința... proprii
lor cerințe. Procedează așa, 
oarece ei nu suportă penalizări 
cise, nu plătesc din buzunarul 
priu nici un fel de daune.

Vlădoianp, director general. Expli
cații competente, demonstrații pre
cise cu cifre, cu fapte, că planul nu 
putea să se îndeplinească. Aceleași 
argumente cu importul, cu furnizo
rii, precis pe fabrici și materii pri
me. In plus, încă două justificări. 
„Există la ora actuală la uzina cra- 
ioveană o importantă penurie de bo
binatori ; dar de ce uzina 
s-a preocupat să-și califice 
gură bobinatorii ?“. Și a 
justificare: „La fabrica de ___
șini rotative din cadrul uzinei, defi
ciențele existente pu sînt atit de o- 
biective, cum argumentează conduce
rea ei. în ultimul timp, fabrica și-a 
lărgit capacitatea, dar nimeni nu s-a 
preocupat de valorificarea în pro
ducție a acestor rezerve. Mai mult, 
cu de la sine putere, intreprinderea 
constructoare, I.C.S.I.M.-Craiova, a 
transformat o bună parte din halele 
noi In depozit de ciment. De ce 
s-au luat măsuri

Directorul general ne Întreba 
noi. Ciudată atitudine pentru un 
dru cu funcție de răspundere 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini ! La Începutul anchetei, am 
întrebat: Un accident estival ? Cauze 
mai adinei ? Iată părerea șefului 
serviciului plan din uzina craio- 
veană :

— La „Electroputere" a fost vorba. 
In permanență, de acoperirea unor 
nerealizări și de „pasarea" lor în pe
rioada imtediat următoare de plan. 
Dacă această practică ar fi fost 
curmată, s-ar fi putut interveni la 
timp. Toată lumea ar fi fost în „a- 
lertă"...

Despre ce este vorba ? încă de la 
31 ianuarie 1968 s-a hotărit, potrivit 
unor prevederi legale pentru cazuri 
speciale, diminuarea planului lunii 
ianuarie a.c. cu 24 000 000 lei Ia pro
ducția globală șl cu aceeași sumă A’ 
producția marfă. Nici In februaie, 
însă, lucrurile nu au mers mu dine, 
restanțele nu s-au recupent, chiar 
s-au amplificat și atunci s-au mic
șorat din nou sarcinile de Jian. Nici 
în martie, nici in trimestul II și 
nici în iulie, august, actidtatea nu 
s-a desfășurat cum trebuie. Unde să 
mai fie împinse nerealizirile ? Ve
nea sfirșitul anului. Ast.’el, in luna 
august s-a spart „balonul*. Toată lu
mea a fost alarmată, dar era prea 
tirziu. L-am întrebat pe directorul 
general, Romeo Vlădoianu : Conside
rați că dacă lucrurile ar fl fost din 
timp spuse pe nume, situația ar fl 
fost alta ?

— Da. Existau condiții ea situa
ția să fi fost alta.
- Și 

așa 7 A 
justă ?

— Nu.
oamenii 
împotriva acestei idei, deși printre 
acte există totuși documentul sem
nat de mine In favoarea ei.

Aceasta este situația in care sa 
află acum uzina „Electroputere". La 
crearea ei au concurat atit tizl- 
na, furnizorii și, măi ales, forul său 
de resort care a acoperit lipsurile. 
Nu este incă tirziu ca uzina craio- 
veană, fruntașă ani de-a rîndul, 
lună de lună deseori,. să se redre
seze. Pentru aceasta este însă neo 
voie de Intervenția hotărîtă a or
ganului de resort, de sprijinul fur»

lui Vasile Roman.

de- 
pre- 
pro-

Direcția generală de mașini elec
trice și echipament din Ministerul 
Industriei Constructoare de Mașini. 
Biroul tovarășului inginer Romeo

cu unele modificări in distribuție. 

„Valea Jiului" din Petroșani tși va
calm olimp'an 
de Lipatti, nu

nicipa.ă din localitate a inițiat un
• ' ‘ ............_ "l pe

.Tim'șoara de-a lungul veacu- 
— care se adresează pub'.icu-

„Se putea interveni, dar
aleasă dăruire de 
pe care ni-1 oferă 

mare artist contem-

«4

vremea

(Urmare din pag. I)

Cu prilejul aniversarii a 700 
ani de existență documentară 
orașului Timișoara, Biblioteca

bibliografie generală sau

origina] concurs de bibliografii 
tema 
rilor" - 
lui celui , mai larg, indiferent de pro
fesie, ocupație, loc de muncă 6au 
domiciliu

Concursul — care^ se va încheia 
la 15 aprilie 1970 — își propune să 
încurajeze acțiunile de depistare și 
prelucrare a dovezi'or scrise, de în
tocmire a unor bibliografii care să 
consemneze în forme cit mai diverse 
materialele scrise sau tipărite pri
vitoare la Istoria Timișoarei. De 
aceea, organizatorii și-au propus să 
admită lucrări bibliografice cit 
variate, indiferent de gradul de 
prindere a trecutului istoric al 
mișoarei, de ordonarea lor pe 
menii (istorie, viață economică, 
litică și social-culturală) și prezen
tarea in ....... "
specială.

Pentru _ _____
cercetare, cele ma' valoroase bibl'o. 
grafii vor fi publicate — acestea 
constituind pentru autori un cert 
punct de plecare fie pentru extin
derea lucrării și la alte domenii și 
perioade, fie pentru abordarea unor 
alte lucrări de valorificare a moște
nirii cultural-științifice locale.

a stimula activitatea de

© Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
• Teatrul Mic : Carlota — 20.

Ieri în țară : vremea a fost 
frumoasă și călduroasă în jumă
tatea de sud-vest a țării, unde 
cerul a fost schimbător. în rest, 
innourările s-au accentuat trep
tat. Vîntul a prezentat intensi
ficări temporare din nord, iar în 
Maramureș, estul Transilvaniei, 
Moldova și Bărăgan s-au sem
nalat ploi locale și sub formă de 
averse. Izolat. în Carpații Orien
tali ploile s-au transformat în 
ninsoare. în jumătatea de nord- 
est temperatura a înregistrat o 
scădere. Valorile la ora 14 osci
lau între 7 grade la Borsec și 26 
de grade la Craiova. în Bucu
rești vremea a fost frumoasă și 
călduroasă în prima jumătate a 
zilei. Apoi cerul s-a acoperit, iar 
vîntul a prezentat intensificări.

ganului de resort, de sprijinul fur
nizorilor, de mobilizarea integrală # 
potentelor șl experienței tritreguliț.. 
colectiv de salariați de la „Electro
putere". Revirimentul trebuie obți
nut. Sarcinile de plan nu sînt facul
tative — ci sint impuse prin lege 
ți cei care o încalcă trebuie trași la 
răspundere I

Temperatura a coborît brusc. 
Maxima a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 30 septembrie, 1 și 2 octom
brie. în țară : vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi slabe locale, mai 
ales în jumătatea de nord a 
țării. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară. 
Min’mele vor fi cuprinse între 
3—12 grade în nord și între 7—15 
grade în sud Maximele vor os
cila între 10—20 grade, local mai 
ridicate în sudul țării. în Bucu
rești : vremea devine schimbă
toare. Cerul va fi temporar no
ros. Vor cădea ploi slabe la sfîr- 
șitul intervalului. Temperatura 
se menține coborîtâ.

17,30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor : Bibliote

ca lut Așchluță. „Hai să 
ne jucăm... de-a școala" — 
montaj de versuri semna
te de : V. Porumbacu, 
D Deșliu, V. Zamflrescu, 
K. Jend, A. Andrlțoiu, 
M. Sorescu.

17 50 — Ateneul tineretului : Pre
față la A’.ma Mater. G în
duri și imagini 4
ma deschiderii 
universitar.

19,20 — Criterii. Carnet 
grafic : Opinii

Mănoiu ; în studiouri — 
pe ecrane. Reportaj filmat 
de la realizarea filmului 
„Mlhal Viteazul" ; imagini 
din activitatea unor stu
diouri din țări socialiste ; 
filme pe micul ecran.

18,40 — Publicitate.
18.45 — Cintă corul Ansamblului

„Clocîrlia". Dirijor Nicolae 
Vicleanu.

19.00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Campionatul mondial

gimnastică artistică
Transmisiune de la Vama.

20.30 — „Steaua fără nume'
mlslune-concurs de muzi
că ușoară.

21,25 — Cadran — emisiune de ac
tualitate internațională.

21,55 — Reman foileton : „Lunga 
vară fierbinte („Timpul so
rocit).

22.45 — Telejurnalul de noapte șl
buletinul meteorologic.

23,00 — închiderea emisiunii.

de

în preaj- 
noului an

cinemato-
o____ _  . despre...
7,rcezia șl fl’mul" de Alice

e-

J

J
I

tov. in.g. Ion Vlad, directo
rul I.A.S. „Insula Mare a 
Brăilei", am aflat că, dună 
evaluările făcute, pe în
treaga suprafață de 35 140 
hectare cultivate cu po
rumb se va obține o re- 
-oltă de 4 500 kg boabe 
la hectar, față de 3 800 kg 
cit era prevăzut în plan. 
De reț'nut că e vorba aici 
-le boabe STAS ! Dar po
rumbul se recoltează și se 
transportă știuleți, adică 
circa 7 000 kg de pe fie
care hectar.

Pomeneam la început de 
forțele concentrate la re
coltatul și transportul po
rumbului din Insulă. Orice 
dereglare în funcționarea 
acestui uriaș angrenaj se 
poate solda cu pierderi de 
recoltă. Buna desfășurare 
a campaniei de recoltare 
depinde, deopotrivă, de 
lucrătorii din cadrul aces
tei întreprinderi agricole 
de stat, de C F.R. (care 
trebuie să transporte o 
însemrată cartitate), de 
NAVROM (care asigură 
transbordarea peste Dună
re a întregii recolte), de 
oamenii însărcinați cu 
preluarea recoltei la punc-

tele de livrare 
14 debarcadere, 
răspund de 
recoltei. Important este să 
se realizeze o maximă con
centrare a eforturilor tu
turor, spre a reduce la 
minimum perioada de re
coltare și transport a po

de la 
de cei 
depozitarea

spective, demn de subli
niat mi se pare faptul că 
agricultorii din Insulă, cu 
toate că slnt prinși pînă 
peste cap cu treburile cu
rente, reclamate de soarta 
producției, gîndesc — și 
gîndesc foarte profund și 
realist — la aceste per-

mare răspundere, strin
gent cerută de nevoile pro
ducției, de rezultatele ei 
depinzînd investițiile vii
toare ce trebuie făcute 
pentru a realiza potențialul 
productiv optim al acestor 
pămînturi tinere.

din insuls
ESES

rumbului din „Insulă". 
Oamenii de aci au dovedit 
de nenumărate ori că știu 
să-și facă datoria și cu 
sigurarță că vor duce la 
bun sfîrșit șl această cam
panie grea.

Am început acest capi
tol cu problema nr. 1, cea 
mai urgentă și cea mai 
presantă a Insulei — re
coltarea Dar perspectiva 
obligă și la o enumerare 
a marilor probleme de 
viitor. Vorbind de per-

spective. Și e un adevăr 
de necontestat că Insula 
Mare a Brăilei are per
spectiva de a deveni, în 
cîțiva ani, o uriașă „uzină 
vie", în stare să furnizeze 
matematic, an de an. pro
ducții agricole vegetale și 
animale record. Spre a a- 
junge aici, însă, trebuie 
rezolvate încă multe pro
bleme.

O precisă cartare a so
lului întregii Insule este o 
lucrare de cercetare de

Se așteaptă ca cercetarea 
științifică să-și spună cu- 
vîntul în ce privește cu
noașterea caracteristicilor 
solului, pentru ca fertil'za- 
rea să se poată face dife
rențiat și cultivarea dife
ritelor tipuri de sol cu cele 
mai adecvate plante agri
cole. Cercetarea științifică 
ar avea de rezolvat și ma
rile probleme pe care le 
ridică mecanizarea com
plexă și completă a tutu
ror lucrărilor agricole ți

ierbicidarea întregii ®- 
prafețe luate în cultură, 
în condițiile de sol ex»rem 
de diferite existente î» 
Insulă. Acum, cînd plan
tele prășitoare predomină, 
ca pondere, suprafața cul
tivată, întreținerea lor ne
cesită importante cheltuieli 
materiale. Numai prașila 
manuală, de pildă, „înghi
te" anual munca a II000 
de oameni, in condițiile 
unei acute lipse a mîinii 
de lucru în localitățile a- 
propiate. Numai transpor
tul unui om. din alte lo
calități ale țării, costă 
cam 200 de lei, fără a 
mai pune la socoteală ran
damentul scăzut, proble
mele pe care le ridică a- 
ducerea acestor oameni în 
Insulă ’(cazare, hrană, asis
tență sanitară etc.). Ierbi- 
cidarea ar rezolva, totoda
tă, definitiv și problema 
stîrpirii vegetației de bal
tă, care date fiind condiți
ile acestui sal, răsare în 
fiecare an, dăunind recoltei. 
Sînt necesare, de aseme
nea. studii amănunțite in 
vederea irigării acestor te
renuri, studii care să pre
vină degradarea solului 
prin sărăturare. Apoi se 
ridică o serie de probleme

legate de exploatarea 
priu-zisă a acestor 
nuri Sint necesare 
muri de acces, care să 
permită transportul produ- 
seloi ți crearea unor așe
zări pentru lucrătorii fer
melor. Nt de mică impor
tanță ești și problema li
chidării sinistrelor depo
zite de cioate rămase de 
la defrișări, care ocupă 
circa 2 000 hectare de te
ren arabil. Un alt aspect 
se referă la necesitatea ca 
o parte din porumbul ob
ținut aci să fie transfor
mat, la fața locului, în 
carne prin crearea unor 
crescătorii de animale.

Firește, lista probleme
lor „Insulei" care-și aș
teaptă rezolvarea nu e 
epuizată. Soluționarea ce
lor Ia care ne-am referit 
constituie, după părerea ce
lor care trăiesc și mun
cesc aici, o condiție esen
țială pentru a realiza pu. 
nerea cit mai deplină. în va
loare a acestui pămînt. Se 
impun continuate efortu
rile materiale făcute pen
tru a transforma Insula 
Mare a Brăilei într-un 
model de ceea ce trebuia 
să însemne agricultura so 
cialistă modernă.

dru-
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de scrimă
REZULTATE TEHNICE

LA

•3S2

PLENARA

Universitatea Craiova -noul lider

CLASAMENT
PETROLUL—JIUL : 1—0 (1—0). A marcat Grozea 

(min. 34) din lovitură de la 11 m.
STEAUA—POLITEHNICA : 2—1 (2—0). Au marcat : 

Stefănescu (min. 18) și Dumitriu III (min. 36) pentru 
Steaua, Cuperman (min 83) pentru Politehnica.

UNIVERSITATEA CRAIOVA-RAPID: 1—0 (1—0). 
A marcat Dașcu (min. 11).

A.S.A. TG. MUREȘ—FARUL : 0—0.
STEAGUL ROȘU—F. C. ARGEȘ : 3-2 (1-1). Au mar

cat Pescaru (min 7 și 50) Gydrfi (min. 51) pentru 
gazde, respectiv Radu (min 14) și Nuțu (min. 88 din 
lovitură de la 11 m) pentru oaspeți.

CRIȘUL— DINAMO BUCUREȘTI : 0-0.
U.T.A.—UNIVERSITATEA CLUJ (meci disputat sîm- 

bătă) 3—1 (1—1). Au marcat Moț (min. 34). Petescu 
(min. 52) și Axente (min. 80) pentru U.T.A., lordache 
(min. 42) pentru Universitatea.

Partida C.F.R. CLUJ—DINAMO BACĂU s-a amînat, 
Intrucît echipa băcăuană a jucat în „Cupa europeană a 
ttrgurilor".

1. Universitatea Craiova ' 7 4 2 1 11— 6 10
2. Dinamo București 7 4 1 2 13- 8 9
3. U.T.A. 7 4 1 2 12— 8 9
4. Farul 7 4 1 2 9—10 9
5. Rapid 6 3 2 I 8— 3 8
6. F. C. Argeș 7 3 2 2 17—12 8
7. Steagul Roșu 7 4 0 3 10—11 8
8. Jiul 7 4 0 3 8—10 8
9. Universitatea Cluj 7 2 3 2 9- 9 7

10. Steaua 6 3 0 3 19—11 6
11. Dinamo Bacău « 2 1 3 9- 8 5
12. Petrolul 5 2 1 2 5- 5 5
13. Crișul 7 2 l 4 9—14 5
14. C.F.R Cluj 6 2 0 4 5—11 4
15. A.S.A. Tg. Mureș 7 1 1 5 5—17 3
16. Politehnica 7 0 2 5 2— 9 2

ETAPA VIITOARE (18 octombrie)
Politehnica—Steagul Roșu ; F. C. Argeș—Farul : Uni

versitatea Cluj—C.F.R. Cluj : Dinamo București—Uni
versitatea Craiova ; Crișul Oradea—Dinamo Bacău : Ra
pid—Steaua : U.T.A.—Petrolul : Jiul—A.S.A. Tg Mureș

i

Palatul Sporturilor 
din Havana este gata 
pregătit pentru a găz
dui campionatele mon
diale de scrimă.

Delegația română ia 
aceste întreceri, sosi
tă aici după un zbot 
de peste 26 de ore, 
incă de pe data de 17 
septembrie, se află 
cazată la hotelul Na
tional de Cuba, situat 
chiar pe malul golfu
lui Mexic. De altfel, 
acest hotel este 
in exclusivitate 
dispoziția 
Iilor la 
mondiale 
tn holul 
organizată

antrenamente ale spor
tivilor noștri au fost 
ie acomodare și au 
constat din jocuri de 
baschet și natație. A- 
poi au inceput și an
trenamentele de pre
gătire tehnică. După 
dispoziția manifestată 
pină acum, o formă 
bună arată Ionel 
Drimbă, Ștefan Arde-

O ETAPĂ A GAZDELOR
Cu această® șaptea etapă se în

cheie primul sfert al actualei ediții 
a campionatului diviziei A Eveni
mentul mai este marcat și de pauza 
care intervine pentru a îngădui 
selecționabililor tn echipa națională 
un răgaz necesar pregătirii impor
tantei partide cu Portugalia, de la 
12 octombrie.

Nu s-a întîmplat nimic deosebit 
în această a șaptea zi a întrecerii. 
Cele două scoruri albe înregistrate 
de Dinamo București, la Oradea, și 
va-ul Constanța, la Tg. Mureș, se 
li riu și ele pe linia rezultatelor 
no male Beneficiare au fost gaz
dele (chiar și la Oradea și Tg. Mu 
reș) și, trecînd în revistă toate jocu
rile așa cum s-au desfășurat, 
rămîi cu impresia că toată lumea a 
acceptat 
înaintea 
cepe.

U.T.A și Steaua au obținut — pe 
terenuri proprii — victoria, deși nici 
una, nici cealaltă n-au strălucit. Mai 
mult chiar, poate că, la București, 
Steaua ar fi fost obligată, de ante
cedentele adversarei sale, să reali
zeze un joc mai consistent- și o de,'? ■ s 
partajare; mai mare sub -unghiul 
scorului.; Este'adevărat, bucureștent’ . , , 
taVde -s r^rl“„?o±min° &.. • struiașcă- acțiuni care . să pună în
nare, în

■ razii în 
excelent 
Tătaru, Manea, Negrea au șutat im
precis Ir' poartă 7 Poate că și una și 
cealaltă:

Oricum, șl meciul cu Politehnica 
ia evidențiat încă o dată (dacă mai 
eta,, nevoie,.?)că foștii campioni 
joacă niai mult din talent, decît da
torită unei pregătiri corespunză
toare, Iar evoluția lor este în func
ție de opoziția adversarilor. Este 
destul de neplăcut să vezi că o 
echipă, .cuprinzînd în liniile sale nu
meroși internaționali, jucători de 
valoare, se chinuie realmente în fața 
unei formații anonime. Cum a și fost 
cazul ultimului sfert de oră al par
tidei Steaua — Politehnica Iași, în 
care gazdele de abia așteptau flu
ierul final al arbitrului.

La Tg. Jiu, Rapid (după cum puteți 
vedea și din relatarea coresponden
tului nostru) a jucat slab și a pierdut, 
o dată cu jocul, și locul întîi în cla
sament. Răducanu și C. Dan au ju
cat bine. Ceea ce este îmbucurător 
sub unghiul intereselor echipei in
ternaționale. La Oradea, Radu Nun- 
weiller a fost din nou „omul de aur" 
al dinamoviștilor bucureșteni. L-a 
secondat cu brio Lucescu. Dumitra- 
che, Dinu și Ghergheli, utili pentru 
apărare, n-au contat aproape deloc 
în acțiunile ofensive ale formației lor.

De la Brașov ni se comunică un fapt 
oarecum surpi'inzător : Dobrin a fost 
înlocuit în repriza a doua. Am scris 
oarecum surprinzător pentru că, în 
ultima vreme, a devenit aproape o 
modă ca, în meciurile de campionat, 
jucătorii din lotul reprezentativ să 
fie trimiși pe tușă.

In sfîrșit, un cuvînt pentru fotba
liștii constănțeni, porniți victime si
gure la începutul întrecerii : echipa

lui Bazil Marjan înaintează încet dar 
sigur, păstrind mereu legătura cu 
fruntea clasamentului.

Meciurile internaționale de la mij
locul săptămînii mai rețin încă a- 
tenția publicului și a jucătorilor asu
pra intereselor de club, dar de vineri 
încolo toate eforturile trebuie con
centrate pentru buna reușită de Ia 12 
octombrie.

Valentin PAUNESCU
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pus 
la 

participau- 
campionatele 

de 
tău

o 
ție filatelică 
temă este scrima de-a 
lungul secolelor, pre
cum și o expoziție cu 
publicații de speciali
tate, punctul de atrac
ție constituindu-l o 
carte despre scrimă 
din sec. al XVl-lea.

Deși este sfirșitul 
lunii septembrie, aici, 
la Havana, mercurul 
termometrelor se ridi
că permanent peste 
35°. Dacă mai adău
găm și umiditatea 
foarte mare, vă puteți 
da seama că sportivii 
noștri au, ca adver
sari, în afara partene
rilor de întreceri, și 
condițiile atmosferice, 
la care se adaugă di
ferența de fus orar de 
6—7 ore, ce desparte 
Cuba de centrul Eu
ropei.

De aceea, primele

scrimă, 
a fost 

expozi- 
a cărei

CORESPONDENȚA 
SPECIALA DE 

OCTAVIAN 
VINTILA

leanu (floretă băieți), 
Olga Szabo și Ileana 
Drimbă (floretă fete), 
losif Sepeșiu, Anton 
Pongrat (spadă), Bă- 
iescu. Nicolae, Irimi- 
ciuc (sabie) După 
cum se vede, sportivii 
români vor fi 
zenți tn toate 
patru probe ale 
cerilor.
TRU 
tN 
MEI 
C1ND 
CU 
PLETE LA UN CAM
PIONAT MONDIAL 
Presa, radioul și tele
viziunea s-au preocu- 
oat in mod deosebit 
ie șansele sportivilor

pre- 
cele 

intre- 
PEN- 

DATA 
SCRI-

ESTE
PRIMA 

ISTORIA
ROMANEȘTI, 
PARTICIPAM 

ECHIPE COM-

'omâni. In centrul a- 
tenției s-au aflat cam
pionul olimpic Ionel 
Drimbă și multipla 
medaliată a mondiale
lor, Olga Szabo. Foto
grafiile acestora, pre
cum și ale echipelor 
complete au fost pu
blicate in principalele 
cotidiene cubaneze 
„Granma" și „Juven- 
lud Rebelde".

Timpul liber, rămas 
după antrenamente, a 
fost folosit pentru vi
zitarea Havanei (Mu
zeul revoluției, Cas.i 
memorială Heming
way) și vizionarea u- 
nor spectacole (baletul 
„Carmen" cu Alicia 
Alonso, In rolul prin
cipal).

Și acum, cite ceva 
despre bazele sporti
ve. Pentru antrena
mente au fost rezer
vate vechile saloane 
de scrimă, foarte spa
țioase, in care au loc 
peste 50 de planșe. 
Specialiștii prezenți 
apreciază că și aici ar 
fi putut avea loc în
trecerile. Totuși, ele 
se vor disputa intr-o 
uriașă sală,, asemănă
toare Pavilionului Ex
poziției din București 
Acest palat al sportu
rilor are o capacitate 
de peste 12 000 de 
spectatori. Deschiderea 
oficială a intreceriloi 
va avea loc pe data 
de 1 octombrie, ur- 
mind ca timp de 13 
zile să se dispute 
cele 8 medalii de aur 

puse in joc.

In zilele de 26—27 septembrie a 
avut loc plenara Consiliului U.A.S.R. 
consacrată activității asociațiilor stu
dențești in noul an universitar.

La lucrările plenarei au luat parte 
tovarășii : Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R,, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
Miron Constantinescu. ministrul 
vățămîntului.

Au participat, de asemenea, 
prezentanți ai unor ministere și 
stituții centrale, activiști ai U.T.C. 
și U.A.S.R., redactori ai presei cen
trale de tineret și studenți.

Pe baza referatului prezentat de 
Traian Ștefănescu, președintele Con
siliului U.A.S.R., secretar al C.C. al 
U.T.C., plenara a analizat, în lumina 
hotărîrilor și directivelor Congresului 
al X-lea al P.C.R., activitatea pro
fesională, politico-educativă, cultu- 
ral-artistică și obștească desfășurată 
de asociațiile studențești pentru în
deplinirea programului de măsuri a- 
doptat de Conferința a VII-a a 
U.A.S.R. și a stabilit sarcinile ce le 
revin acestora în noul an 
sitar.

Plenara a aprobat unele regula
mente și reglementări legate de îm
bunătățirile ce se impun în domeniile 
amintite.

îndeplinind mandatul încredințat 
consiliului de către conferința a 
VII-a, plenara a aprobat Statutul 
U.A.S.R., al cărui proiect a fost su
pus, în perioada care a trecut, dis
cuției ample a studenților din în
treaga țară.

In cadrul dezbaterilor tn ședința 
plenară au luat cuvîntul tovarășii : 
Crețu Gheorghe, Celmare Ștefan, 
Rășcanu Ruxandra, Deleanu Ion, An
drei Viorel, Bujdoiu Nicolae, Bor- 
deianu Viorica, Herdeanu Nicolae, 
Irimie Nicolae, Niculescu Nicolae, 
Miron Constantinescu. Ion Iliescu.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
vorbit tovarășul Virgil Trofin.

Dînd expresie sentimentelor 
unanimă adeziune a studenților 
tregii țări la politica internă șl ex
ternă a partidului, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, plenara a 
adoptat o telegramă adresată Comi
tetului Central al P.C.R., secretaru
lui general al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

In telegramă- se spune :

în-

re- 
in-

univer-

de 
tn-

întruniți în cea dinții pk 
Consiliului U.A.S.R. de după 
cui Congres al X-lea al Part. 
Comunist Român, folosim acest „ 
lej pentru a exprima incă o dată, 
în numele întregii studențimi ro
mâne, aprobarea deplină și una- 
nimă a politicii interne și externe a 
partidului, a hotărîrii adoptate de fo
rul suprem al comuniștilor, hotăriri 
ce întruchipează aspirațiile vitale ale 
poporului nostru, nădejdile sale cele 
mai scumpe.

Alături de distinșii noștri dascăli, 
de întregul tineret al țării, sintem 
mindri că. in cadrul vastului pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
societății noastre socialiste, învăță- 
mintului i se acordă în continuare 
o însemnătate deosebită. Noi vedem 
în preocuparea constantă pentru a- 
plicarea integrală a măsurilor și 
prevederilor cuprinse în Directivelo 
C.C. al P.C.R. și în Legea invăță- 
mintului o dovadă elocventă a grijii 
pline de dragoste a poporului și par
tidului nostru pentru viitorul tine
rei generații, precum și a încrederii 
și răspunderii cu care sintem inves
tiți pentru a duce mai departe, în 
mod demn și strălucit, făclia știin
ței și culturii românești.

Lucrările plenarei noastre s-au 
.înscris sub semnul acestei mature 
responsabilități, pentru aplicarea 
bogatelor învățăminte Și sarcini ce 
revin asociațiilor studențești din 
hotărîrile adoptate de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Conștienți 
că va trebui să imprimăm activită
ții noastre un spirit de înaltă res
ponsabilitate, să statornicim în toate 
colectivele studențești un climat de 
muncă tenace, de combativitate și 
exigență față de îndeplinirea înda
toririlor profesionale și obștești, 
sintem hotăriți să facem dovada ca
pacității depline a asociațiilor de a 
fi la înălțimea cerințelor exprimate 
de partidul nostru comunist.

Făgăduim Comitetului Centra! al 
Partidului Comunist Român, dum
neavoastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi. toți studenții țării — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — vom munci și învăța fără 
preget pentru a fructifica, printr-o 
pregătire exigentă pentru profesie și 
viață, eforturile pe care poporul 
nostru le face pentru a asigura con
diții prielnice formării noastre ca 
specialiști de nădejde ai economiei, 
științei și culturii socialiste.

Cronica zilei

ideea unei etape de respiro 
dificilei perioade care în-

oră de confortabilă domi- 
care și-au creat numeroase 
gol Constantinescu a fost 
sau norocos ? Sau Voinea.

TIRGU JIU (corespondentul „Scîn- 
teii). — Deși au jucat pe teren neu
tru, la Tîrgu Jiu. studenții craioveni 
au confirmat tradiția în întîlnirile 
cu Rapid și au învins cu 1—0. Jocul 
a stîrnit un mare interes în rîndul 
iubitorilor de fotbal atît din Tîrgu 
Jiu, cît_și din Craiova, Turnu 
verin 
trarea 
ceput 
astfel 
15 000

Rapid, singura echipă ___ ...
' pină ,1a acest joc, nu și-a onorat car

tea de vjzita. A jucat in general neor
ganizat, atacul n-a reușit' să con-

Din coiful tribunei

♦

Duminică la. amiază a părăsit Capi
tala ministrul construcțiilor și dezvol
tării urbanistice din R. P. Ungară, 
Jozsef Bondor, care, la invitația mi
nistrului industriei construcțiilor, Du
mitru Mosora, a făcut o vizită în țara 
noastră. Cu prilejul vizitei a fost fă
cută o informare reciprocă asupra 
realizărilor și preocupărilor din cele 
două țări în domeniile industriei ma
terialelor de construcții și al con
strucțiilor și au fost purtate discu
ții. cu privire la desfășurarea colabo
rării și cooperării în domeniile amin
tite. Au fost stabilite, totodată, ele
mentele de bază ale protocolului ce 
urmează să fie semnat ulterior de 
cele două părți. La plecare, pe aero
portul Băheăsa, erau prezenți Dumi
tru Mosora, alți membri ai condu
cerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor, funcționari superiori din 
acest minister și din Ministerul Con
strucțiilor pentru Industria Chimică 
și Rafinării. Au fost de față repre
zentanți ai Ambasadei R.P. Ungare 
la București.

★

La 28 septembrie a sosit la Bucu
rești noul ambasador al Regatului 
Laos in Republica Socialistă Româ
nia, Phagna Bouasy. La sosire a fost 
ihtîmpinat de directorul protocolului 
in Ministerul Afacerilor Externe, Tu
dor Jianu.

In urma tratativelor purtate Ia 
București, în cadrul Comisiei mixte 
româno-italiene de cooperare eco
nomică, industrială și tehnică a 
fost semnat sîmbătă, 27 septembrie, 
protocolul celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte. La semnare au 
asistat ing. Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
dr. Paolo Giorgieri, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Italiei la București, și 
alte persoane oficiale.

★
Duminică seara, Opera de Wallo- 

nie din Liege — Belgia, care se află 
intr-un turneu în țara noastră; a pre
zentat pe scena Operei Române ulti
mul spectacol cu lucrarea compozito
rului Charles Gounod — „Romeo și 
Julieta".

care a determinat victoria a fost jo
cul combinativ, orientat spre ofen
sivă. Cei doi mijlocași — Ivan și 
Strimbeanu, in special ultimul, (cel 
mai bun de pe teren) — au „conce
put" permanent jocul printr-o distri
buire utilă de mingi, întotdeauna 
spre coechipierul aflat în poziția cea 
mai favorabilă. Jocul avintat din pri
ma repriză și din ultima parte a me
ciului nu s-a concretizat, insă, prin 
mai multe goluri, atît datorită apă
rării ferme rapidiste (atît de fermă 
incit în minutul 15 al primei reprize 
Lupescu a cosit pur și simplu in ca
reu pe jucătorul Dașcu, Iar arbitrul 
Zaharia Drăghici din Constanța a 
privit faza ca un spectator neavizat), 
cit și ratărilor propriilor atacanți : 
Bălan, Dașcu și Martinovici au avut 
de mai multe ori posibilitatea de a 
înscrie, dar s-au grăbit și — bineîn
țeles — au ratat.

In concluzie, derbiul etapei a co
respuns doar parțial. Rapid a predat 
șefia clasamentului învingătoarei sale, 
Universitatea Craiova.

.,y;

Se- 
Petroșani, și... București. In- 
pe stadionul municipal a în- 
încă la orele 6 dimineața 

că la orele 11 toate cele 
de locuri erau ocupate.

neînvinsă

pericol poarta studenților craioveni. 
Apărarea a dus și de data aceasta 
greul meciului. O notă specială pen
tru Răducanu : sigur în intervenții 
in prima parte a meciului. Spre sfir- 
șit a făcut citeva greșeli elemen
tare pe care, mai atenți, craiovenii 
le-ar fi putut transforma în goluri.

Cum au jucat craiovenii ? Factorul

BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 
teli"). — Ridicată la rang de derbi, 
întîlnirea dintre Steagul Roșu și 
F. C. Argeș a avut un demaraj pa
sionat, care a evidențiat personali
tatea lui Pescaru și Dobrin, coordo
natorii de joc ai celor două forma
ții. In minutul 7. la numai cîteva 
secunde după ce Nuțu a parafai 
primul șut cu adresă al partidei, 
Pescaru a deschis scorul printr-un 
șut de la 16 metri, fructificînd o 
lungă cursă a lui Gyorfi Bucuria 
brașovenilor a tost însă de scurtă 
durată pentru că. în minutul 12, 
Dobrin i-a dat o pasă de maestru 
lui Radu, ia'r acesta, fără să aștepte 
prea multe invitații, a șutat la poar
tă cu toată opoziția lui Ivăncescu. 
care n-a reușit decît să schimbe tra
iectoria balonului în colțul opus 
unde se plasase Adamache

Moare „velodromul?

Dacă scorul de 1—1 s-a păstrat 
Intact pînă la terminarea primei re
prize acest lucru se explică fie prin 
imprecizia atacanților brașoveni, 
fie prin intervențiile sigure ale. por
tarului Niculescu. autorul unor pa
rade de toată frumusețea

Fotbaliștii de Ia Steagul Roșu s-au 
răzbunat însă după pauză pentru a- 
ceastă risipă de situații favorabile, 
reușind pe distanța a numai 30 de 
secunde să-și asigure o zestre de 
două goluri Astfel, în minutul 50 
Cadar a șutat în blocajul apărării 
piteștene, balpnul a ricoșat la Pes
caru care dintr-o poziție dificilă a 
înscris la păianjen Oaspeții nici 
n-au avut timp să ..reconstituie" a- 
ceastă fază și Gydrfi. în urma unui 
sprint prelungit, l-a obligat pe Nicu
lescu să scoată pentru a treia oară 
balonul din plasă Cu trei 
înainte 
păreau 
central 
comis 
transformat 
la 11 metri

Acest gol 
difice soarta partidei și nici impre
siile celor 20 000 de spectatori, care 
au plecat satisfăcuți de rezultat, dar 
nemulțumiți de faptul că au trebuit 
să stea pe 12 000 de locuri...

minute 
de sfîrșit, cînd conturile 

definitiv încheiate, fundașul 
al brașovenilor. Olteanu, a 
henț în careu 

impecabil

n-a putut

iar Nuțu a 
lovitura de

Insă să mo-

Ieri s-au încheiat la poligonul Tunari „naționalele* de tir. latâ o imagine 
de la proba de armâ cu aer comprimat

★
La Constanța s-au încheiat dumi

nică lucrările celei de-a doua con
ferințe republicane de chimie ana
litică, organizată sub auspiciile Con
siliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor. Timp de patru zile, 
mai mult de 500 de specialiști din 
institute de învățămînt superior și 
de cercetări științifice, dintr-un 
mare număr de uzine din țară și 
invitați de peste hotare au partici
pat la fructuoase discuții pe margi
nea a peste 200 de comunicări din 
domeniul chimiei și fizicii de ana
liză.

(Agerpres>

HANDBAL FEMININ Factor dinamizator
Campionatul masșulin de handbal 

fiind întrerupt, activitatea competi- 
țională a fost dominată ieri de între
cerile feminine programate de etapa 
a V-a a campionatului categoriei A.

In Capitală a avut loc derbiul 
etapei între formațiile bucureștene 
Universitatea și Confecția, ambele 
neînvinse pină la acest meci Partida 
a plăcut Prima parte a jocului a 
aparținut handbalistelor de la Con
fecția. care au condus în perma
nență. terminînd In avantaj După 
pauză, studentele acționează mai 
unitar în atac se apără mai bine 
și reușesc să egaleze la un moment 
dat și apoi să preia conducerea pe 
care o mențin pină Ia sfîrșit Victo-

ria lor este meritată, dar să nu ui
tăm că jucătoarele de la Confecția 
au ratat foarte mult din poziții fa-
vorabile Scor final 11—9 (5—6) pen
tru Universitatea O mențiune pentru 
jocul prestat de Aurora Leonte. 
Gabriela Velicu și Simona Arghir (a
Inscris 7 goluri)

A doua partidă
a opus formațiile __ „____ T.
pid Confirmînd forma bună arătată 
în etapa trecută, jucătoarele de la 
Progresul au cîștigat cu scorul dc 
17—9 (9—6) Tinerele feroviare n-au 
putut rezista în repriza secundă 
atacurilor susținute ale echipei Pro
gresul. Au arbitrai foarte bine P 
Cîrligeanu și Ștefan Dinescu, ambii 
din București.

lnterbucureșteană 
Progresul și Ra-

al perfecționării învățămîntuluî
(Urmare din pag. I)

Alveola de beton, pămint și iarbă 
sfrijită, gradenele dezolant de pus
tii ale tribunei (doi, trei „specta
tori" picotesc sub soarele acestor 
zile de toamnă). Pe panglica de 
beton, cu dimensiuni neregulate, o 
mină de „artiști" ignoranți dau un 
spectacol trist, in care improvizația 
este prima măsură.

Și asta se intimplă în plină des
fășurare a campionatelor naționale 
de pistă.

Moare „velodromul" 7
— Așa se pare, comentează descu

rajat Octavian Amza, unul dintre 
oamenii de inimă al ciclismului 
nostru de pistă (sau a ce a mai ră
mas din acest sport). Un dezinteres 
general a dus la această situație, 
in care numai cițiva entuziaști — 
Iulian Gociman, Mircea Mihăi- 

1 lescu. Marin Niculescu, Mihai Si- 
mion etc. mai trag o... targă pe 
uscat. „Velodromul" nu-i mai 
teresează decit pe ei, pentru 
au in singe. Ei și un Florian 
goescu, un Constantin Gonțea 
Mircea Virgil. Și. este păcat I 
cat de acest velodrom, care a costat 
atita, păcat de talentul lui Florian 
Negoescu (in aceste campionate a 
stabilit o performanță ce-i demon
strează clasa — 1:11,1 pe 1000 m, 
cu start de pe loc).

Sint zbateri in vid I
— De ce 7
— Pentru că „velodromul" cere o 

muncă acerbă, iar erorile, defectele 
se văd — in timpul competiției — 
de parcă ar fi puse sub lupă. Nu 
pot fi ascunse, in „etapă", ca la șo
sea. Și, atunci, antrenorii și cicliș
tii fug de „velodrom". Un exemplu 
elocvent : deși aceste campionate se 
desfășoară in „curtea" clubului Di-

in- 
că-l 
Ne- 
sau 
Pă-

namo, nici Moiceanu, nici Tudor 
Vasile, sau mai știu eu care dintre 
„ași", nu au luat parte la ele.

,Velodromul" nu aduce satisfacții
le din cursele de șosea. Nu sint pre
mii, nu sint deplasări in străinăta
te. Contactul cu ciclismul de valoa
re a fost intrerupt de mult, iar par
ticipările la „mondiale" ale repre
zentanților noștri sint simple figu
rații pe listele de concursuri.

— Chiar nu s-ar putea face ni
mic ?

— Ba 
mult cu 
tați, iar 
trași de _ .
in întrecerile juniorilor, numai in 
proba de viteză s-au inserts peste 
26 de serii. Apoi „Brăila", care dis
păruse, a reapărut prin Ștefan Ene 
și Mihai Hrisoveri, ambii reale ta
lente. Ca să nu mai vorbim de Pe
tre Dolofan, de la Steaua, un ade
vărat campion...

Dar pentru ca velodromul să nu 
moară și aceste talente să 'înfloreas
că ar trebui multe, multe con
cursuri, care să readucă lumea pe 
velodrom Competiția este motorul 
unui sport...

Cină încheiem convorbirea, sin
tem singuri, pe fundul alveolei de 
beton, pămint și iarbă sfrijită. De 
alături, de la terenul de antrena
ment al fotbaliștilor de la Dinamo 
se aud vocile citorva sute de oa
meni, spectatorii unui meci distric
tual de juniori.

Ca o ironie sau ca un argument ce 
susținea ultima afirmație a lui Oc
tavian Amza.

da. Cum nu ! Cu atit mai 
cit avem oameni foarte do 
copiii, tinerii sint incă a- 
mirajul pistei. Iată, acum.

I. DAMIAN

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
F. C. Floriona - Dinamo Bacău 0-1 (0-0)

Aproape 
orașul La __  ___ ________  ____  ___
pele F C Floriana (Malta) și Dinamo Bacău, contînd 
pentru „Cupa europeană a tîrgurilor". Fotbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul de I—0 (0—0). prin 
punctul marcat de Ene Daniel în min. 82. învingători 
și în primul joc (6—0). fotbaliștii români s-au calificat 
pentru turul următor al competiției.

Record mondial la pentatlon
Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat Ia 

Leverkusen (R F a Germaniei) Heide Rosendahl a 
stabilit un nou record mondial la pentatlon cu o per 
formanță de 5 155 puncte. Vechiul record era de 5 089 
puncte și aparținea atletei austriece Lisei Prokop 
Iată rezultatele înregistrate de Rosendahl : 100 m gar
duri : 13”7/10 ; greutate 13,95 m ; înălțime . 1,64 m | 
săritura tn lungime 6,33 m ; 200 m plat : 23”9/10.

„Europenele* la baschet
Cehoslovacia - România 72-70

La Napoli și Caserta au început întrecerile celor 
două grupe finale ale campionatului european mas-

5 000 de spectatori au urmărit duminică în 
Valetta meciul retur de fotbal dmtre echi-

două grupe finale ale campionatului european mas
culin de baschet. Echipa României care evoluează în 
grupa A de la Napoli, a întîlnit în primul meci reduta
bila selecționată a Cehoslovaciei. La capătul unui joc 
extrem de echilibrat, victoria a revenit la limită : 
72—70 (29—37) baschetbaliștilor cehoslovaci Coșul vic
toriei a fost marcat în ultimele secunde de joc de 
către cunoscutul international Zidek care a făcut o 
partidă excelentă înscriind 21 de puncte. Din formația 
română s-au remarcat lekeli (19 puncte) și Tarău (17

puncte) Alte rezultate ; grupa A (la Napoli) : Italia— 
Spania 65—53 (39—19) ; Polonia—Israel 92—78 (44—40) | 
grupa B (la Cașerta) • U R.S.S.—Ungaria 95—63 (44—34); 
Bulgaria—Suedia 87—70 (45—35) t Iugoslavia—Grecia
98—62 (39—30)

Campionatul național de rugbi
DUMINICA, IN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 

RUGBI au fost înregistrate următoarele rezultate : 
Vulcan —Politehnica lași 0—6 (0—6) ; Progresul Bucu
rești—Farul Constanța 3—12 (0—3) ; Gri vița Roșie— 
C.S.M Sibiu 23—0 (10—0) ; Agronomia Cluj—Dinamo 
București 9—19 (6-8): Știința Petroșani—Steaua Bucu
rești 9—14 (3—11). în clasament conduce Dinamo cu 15 
puncte urmată de Grivița Roșie cu 14 puncte și Steaua 
tot cu 14 puncte.

Campionatele europene de volei
LA RIGA ȘI TALLIN au continuat duminică CAM

PIONATELE EUROPENE DE VOLEI pentru juniori și 
junioare. In competiția feminină echipa U.R.S.S. a în
vins cu 3—0 formația României. Eclfpa de juniori a 
României a întrecut cu 3—0 (15—11. 15—6. 15—8) echipa 
Iugoslaviei.

Glasgow Rangers - învingătoare 
în deplasare

In campionatul de fotbal al Scoției. Glasgow Ran
gers, cu toate că a jucat in deplasare, a cîștigat cu 
2—1 meciul susținut In compania echipei Patrick 
Thistle Kilmarnock a dispus cu 2—0 de St. Mirren, 
lar Hibernian a cîștigat cu 2—0 în fața formației 
Hearts.

didactice pentru realizarea educației 
politice, civice și etice a elevilor și 
studenților prin lecții și celelalte ac
tivități școlare universitare, de a cul
tiva in rindul tineretului studios 
prietenia de nezdruncinat cu tinerii 
de alte naționalități, respectul față 
de tradițiile înaintate ale poporului 
român și ale naționalităților conlo
cuitoare, dragostea fierbinte față 
de patria noastră, față de Par
tidul Comunist Român, forța con
ducătoare a societății noastre socia
liste.

Organizațiile U.T.C., Asociațiile 
studențești sînt puternice organizații 
politice care își desfășoară întreaga 
activitate sub conducerea partidului. 
Ele trebuie să beneficieze de o aten
tă și fprmă îndrumare din partea or
ganizațiilor de partid, de un ajutor 
susținut în aprofundarea și îmbogăți
rea activității politice-educative pe 
care sînt chemate să o desfășoare în 
rîndurile tineretului studios. Este cu 
totul firesc ca îndrumarea organiza
țiilor de partid să se facă simțită în 
primul rind și in principal prin 
orientarea întregii munci educative cu 
elevii și studenții spre stimularea lor 
la învățătură, la însușirea cu interes 
și pasiune a științei și culturii, în ca
zul studenților al profesiunii alese, 
spre promovarea unui climat de mun
că intelectuală intensă. în nici un 
caz, preocupările organizațiilor de 
tineret pentru diversificarea mani
festărilor culturale și sportive, nu

PRONOSPORT
1 | Crișul—Dinamo Buc. 0—0 X
| | Petrolul—Jiul 1—0 1

1 A.S.A. Tg. Mureș—Farul 0—0 X
1 1 Steagul roșu—F.C. Argeș 3—2 1

C.S.M. Reșița—Vagonul 0—1 2
1 I Bari—Napoli 0—0 X
1 1 Brescia—Cagliari 0—2 2
■ I Fiorentina—Sampdorfa 1—0 1

Internazionale—Torino 2—0 1
Juventus—Bologna 1—1 X
Lazio—Milan 1—0 I

1 1 Palermo—Lanerossl 1—3 2
Verona—Roma 2—0 1

trebuie să ducă la restrîngerea 
bugetului de timp pentru învățătură, 
ci, dimpotrivă, sâ contribuie la edu
carea pentru muncă și viață a ele
vilor și studenților. In același timp, 
organizațiile de partid au datoria să 
urmărească îndeaproape problemele 
ridicării și îmbogățirii conținutului 
ideologic al acestor manifestări. O a- 
tenție aparte trebuie acordată elabo
rării și înfăptuirii programelor edu
cative comune ale conducerilor in
stituțiilor de învățămînt. Totodată 
este necesar să se pună în practică, 
eficient, metoda de a se încredința 
fiecărui cadru didactic din învăță- 
mîntul superior un grup de studenți 
pentru a se preocupa îndeaproape de 
pregătirea lor profesională, ideologi
că, culturală, de comportarea lor în 
facultate și în afara ei.

Conținutul științific, ideologic șl 
educativ al lecțiilor și cursurilor este 
condiționat în mod hotărîtor de ni
velul de pregătire al cadrelor di
dactice. In epoca noastră, cînd cu
noașterea umană progresează într-un 
ritm atît de impetuos, se impune din 
partea tuturor — și desigur în pri
mul rînd din partea celor cărora le 
revine misiunea de a-i forma pe vi
itorii constructori ai socialismului — 
un continuu și susținut efort de îm
prospătare a bagajului de cunoștințe. 
Nimeni nu mai poate trăi doar cu 
ceea ce a acumulat cîndva. Organi
zațiilor de partid din școli le revi
ne îndatorirea de a întreține mereu 
viu în rîndul cadrelor didactice in
teresul arzător pentru studiu, pentru 
cunoașterea a to,t ce apare nou în 
știință, pentru perfecționarea pregă
tirii profesionale și ideologice, co
muniștii trebuind să constituie, bine
înțeles, un concludent exemplu pen
tru întregul corp profesoral.

Organele locale de partid sînt che
mate să acorde un sprijin mai sub
stanțial organizațiilor de partid din 
tnvățămîntul de cultură generală și 
superior, să analizeze periodic și să 
sprijine constant activitatea lor. 
Pentru că acordarea dreptului de 
control organizațiilor de partid din 
un'țățile de învățămînt înseamnă o 
posibilitate în plus ca ele să-și spo
rească autoritatea și prestigiu] în rîn
dul cadrelor didactice, să contribuie 
la bunul mers al întregii activități 
școlare și universitare, la pregătirea 
și educarea întregului tineret studio».
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CAIRO. — Un purtător de cuvint 
militar egiptean, citat de agenția 
M.E.N., a anunțat că duminică dimi
neață o unitate specială aeropurtată 
a întreprins un raid asupra concen-

Tn cursul alegerilor care au avut loc la Jolinnesburg (Republica Sud-Afri- 
canâ) pentru așa-numitul „Consiliu al metișilor’, poliția regimului rasist a 
folosit țoale mijloacele pentru a împiedica populația de culoare să-și ex

prime voința

. Doar cu cîțiva 
în urmă cele mai mari fur- 
aveau o capacitate de 1700 
Astăzi, funcționează agre-

iața internațională
ARGENTINA

agențiile de presă transmit
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ÎNCHEIEREA APLICAȚIILOR MILITARE

BONN 28 (Agerpres). — Duminică 
au avut loo în R. F. a Germaniei ale
geri parlamentare. Peste 38 milioane 
de cetățeni înscriși în listele electo
rale au fost chemați să aleagă pe cei 
496 deputați ai Bundestagului. Teri
toriul țării este împărțit în 248 cir
cumscripții electorale. în fiecare din
tre acestea este ales cîte un deputat 
prin vot direct cu majoritate simplă. 
Alegătorii depun totodată în urne și 
un al doilea vot: adunarea acestora 
din urmă în fiecare din landurile 
vest-germane permite distribuirea 
după un criteriu proporțional a ce
lorlalte 248 mandate de deputat. Dar, 
pentru a putea participa la împărți
rea mandatelor, un partid trebuie să 
întrunească cel puțin 5 la sută din 
voturi.

Un număr de 3 649 candidați, re- 
prezentînd 13 partide sau grupări 
politice, și-au disputat favoarea 
corpului electoral. De fapt, însă, nu
mai cinci formațiuni și-au desfășurat 
lupta pe întregul teritoriu al Repu-

NEW YORK. — Joseph Sisco, asis
tent al secretarului de stat al S.U.A., 
a avut sîmbătă o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Iordaniei, 
Abdul Moneim Rifai, cu care prilej a 
fost examinată situația din Orientul 
Apropiat, in lumina recentelor con
sultări diplomatice de la New York 
consacrate acestei probleme.

Plăcute cu inscripția „Fabricat în 
U.R.S.S." sint prinse pe zeci .de mii 
de mașini și mecanisme diferite, a- 
flate în funcțiune în întreprinderile 
industriale ale Uniunii Sovietice, ca 
și de altfel în numeroase întreprin
deri din alte țări. Construcția de ma
șini, una dintre ramurile de bază ale 
economiei U.R.S.S., cunoaște o dez
voltare rapidă, impetuoasă. Dacă 
Rusia prerevoluționară importa 80 
la sută din mașinile-unelte, în pre
zent. 98 la sută din nevoile de ma
șini Sînt acoperite' de producția in
ternă. Intr-o singură zi. industria 
Uniunii Sovietice produce mai multe 
mașini decît producea Rusia prerevo- 
luționară într-un an întreg. Dacă s-ar 
însuma forța motoarelor instalate 
anual numai pe locomotivele Diesel 
și electrice, pe tractoare și automo
bile, ea ar depăși o sută de milioane 
cai-putere.

După cum rezultă din datele pu
blicate de Direcția Centrală de Sta
tistică, în ultimii zece ani au fost 
create în U.RS..S. circa 30 000 de 
tipuri noi de mașini și aparate. Anual 
uzinele și fabricile țării sînt dotate 
cu circa 200 000 de mașini-unelte și 
6 000 de linii tehnologice mecanizate 
și automatizate. Iată, exprimată în 
graiul elocvent al cifrelor, ponderea 
actuală a acestei ramuri a industriei 
sovietice.

Care sînt, în prezent, principalele 
ei direcții de dezvoltare ? Realizînd 
noi prototipuri de mașini, cercetă
torii, proiectantii și constructorii 
caută, în primul rînd, să obțină ca 
noile modele să funcționeze mai re
pede, să dea o producție mai mare 
decît cele vechi. Pentru a atinge 
acest scop, ei sporesc mereu forța 
ți capacitatea concentrate într-un 
singur agregat, ridică vitezele, pre
siunile, temperaturile și alți. para
metri. Această tendință este ilustra
tă de evoluția agregatelor siderur
gice și energetice. " 
ani 
nale

-mc. ------- ,
gate de acest fel de 2 300 și 2 700 mc, 
iar în cadrul combinatului siderurgic 
din Siberia apuseană se construiește 
un furnal de 3 000 mc. A și început 
proiectarea unui „frate" siderurgic 

• ->„+c»rnic. de 3200 mc. Un ast- 

blicii federale. Ele sînt: Uniunea 
Creștin-Democrată, împreună cu a- 
liata ei din Bavaria, Uniunea 
Creștin-Socială, Partidul Sooial-Demo- 
orat, Partidul Liber-Democrat, Acțiu
nea pentru Progresul Democratic, 
care grupează Partidul Comunist 
German și alte organizații progresis
te, și Partidul Național Democrat de 
tendință neonazistă.

Rezultatele parțiale comunicate de 
Ministerul de Interne al R. F. a Ger
maniei după numărarea a 2 581 741 
voturi exprimate la alegerile legisla
tive care au avut loc duminică sînt 
următoarele :

Uniunea
Uniunea
1 301 672 voturi, adică 50,4

Partidul Social-Democrat
999 999 voturi, adică 38,7 la

Partidul Liber-Democrat
151 940 voturi, adică 5,9 la sută.

Partidul Național-Deinocrat, de 
tendință neonazistă, însumează
104 271 voturi, adică 4,0 la sută.

Creștin-Democrată
Creștin-Socială întrunește 

Ia sută, 
obține 

sută.
obține

trărilor de trupe și ai centrelor de 
comando israeliene din nordul Pe
ninsulei Sinai. El a precizat că for
țele egiptene participante la 
s-au întors în siguranță la 
lor.

TEL AVIV. — Un purtător 
vint militar israelian a anunțat că a- 
vioane egiptene au efectuat dumini
că un raid în nordul Peninsulei Si
nai, declarind, potrivit agenției 
U.P.I., că a fost bombardată o „zonă 
pustie" la 101 kilometri de Canalul 
de Suez.

tice, cuptoare Martin de 600 și 900 
mc, precum și convertizoare cu oxi
gen de mare capacitate.

în ceea ce privește utilajul ener
getic, distanța străbătută în ultimele 
decenii este și mai considerabilă : 
primele turbine instalate după Re
voluția din Octombrie aveau o putere 
de numai cîteva mii de kilowați, în 
timp ce marile hidrocentrale aflate 
în prezent în construcție la Krasno- 
iarsk și Saiano-Șușenskole sînt do
tate cu turbine de cîte 500 000 ș! 
630 000 kW.

Aproximativ aceleași capacități 

le-au atins și turbinele cu aburi pen
tru termocentrale. Se produc, în se
rie, blocuri energetice cu o putere de 
300 000 kilowați. La sfîrșitul anului 
trecut a început să dea curent, ir. 
cadrul marii termocentrale Naza- 
rovskaia din Siberia, un agregat cu 
o putere de 500 000 kW, produs de 
constructorii de "mașini energetice din 
Harkov. Au fost realizate și primele 
turbine cu abur de 800 000 kW. iar la 
„Elektrosila“ și „Metaliceskii Zacod" 
din Leningrad s-a trecut la crearea 
unor blocuri energetice supraputer- 
nice, de peste un milion de kilowați.

In Uniunea Sovietică cunoaște o 
largă extindere procedeul modern 
de turnare continuă a oțelului. 
In prezent, în combinatele ei 
siderurgice funcționează zeci de . . > . <ț> «-ț. ’--<7 ’-

morsnumitâ, p.1 drem:

Negocieri între guvern 
si sindicate

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — 
După o întrevedere cu președintele 
Argentinei, Juan Carlos Ongania, li
derii sindicali argentinieni au contra
mandat ordinul de grevă generală 
ce urma să înceapă duminică și să 
dureze 36 de ore. în cadrul întreve
derii, reprezentanții sindicatelor au 
cerut anularea stării de asediu, eli
berarea liderilor sindicali arestați, 
anularea controlului guvernamen
tal asupra Confederației Gene
rale a Muncii din Argentina, 
majorarea imediată a salariilor și 
dizolvarea tribunalelor militare. Atîta 
timp cît aceste probleme fac obiec
tul negocierilor între guvern și sin
dicate, toate grevele au fost, suspen
date. Liderii sindicali au afirmat că, 
dacă principalele revendicări nu le 
vor fi satisfăcute, ordinul de grevă 
va intra din nou în vigoare.

Viitorul consnm ministe
rial al Uniunii Europei oc
cidentale (organism care grupează 
cele șase țări membre ale Pieței Co
mune și Marea Britanie) se va 
Bruxelles în zilele de 1 și 2 
brie. Ziarul „Le Monde" scrie că nu 
există, deocamdată, nici un indiciu 
care ar permite să se afirme că Franța 
va fi reprezentată la acest consiliu 
ministerial. Se știe că Franța boicotea
ză întîlnirile U.E.O. începînd din luna 
februarie.

Duminică s-a deschis Ia 
Stockholm congresul Par
tidului social-democrat, de 
guvemămînt, din Suedia. 
Președintele partidului, care urmează 
să fie ales de congres, va deveni în 
mod automat și șeful guvernului so
cial-democrat, a cărui componență va 
fi aprobată în cadrul unei reuniuni a 
Consiliului de Stat, programată pentru 
14 octombrie. Actualul președinte al 
partidului și premier al Suediei, Tage 
Erlander, și-a prezentat duminică de
misia, după ce s-a aflat timp de 23 
de ani în fruntea guvernului. Succeso
rul său urmează a fi desemnat miercuri 
de către delegații la congres.

TRIPOLI 28 (Agerpres). — Consiliul 
revoluționar al Libiei a anunțat că a 
instalat două comisii militare la baza" 
aeriană nord-americană Wheelus de 
lingă Tripoli pentru a supraveghea 
sosirile și plecările de avioane, pre
cum și circulația rutieră. Comunica
tul în acest sens, difuzat de agenția 
libianâ de presă, menționează că mă
sura a fost luată în urma a două in
cidente înregistrate la această bază, 
în care au fost implicați contraban
diști.

într-un interviu acordat săptămîna- 
lului „Observer, noul prim-ministru 

importante au înregistrat. în anii 
din urmă în .acest sens, și construc
torii de laminoare. Laminorul „2000“ 
din cadrul combinatului siderurgic 
din Lipețk, fabricat la uzinele „Novo- 
kramatorsk" din Ucraina, produce 
tablă groasă de oțel pentru țevi și 
pentru industria de automobile, cu 
o viteză de 20 m pe secundă. De o 
înaltă productivitate sînt blumingu- 
rile „1300“ din Krivoi-Rog 
binsk.

Puterea și viteza, aceste 
racterlstici esențiale ale 
moderne, se îngemănează 

B
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strucția de locomotive. In prezent, 
se desăvîrșește procesul de înlocuire 
a locomotivelor cu 
ferate ale U.R.S.S.
Diesel și electrice, a 
ție se perfecționează 
fel. de exemplu, trenul Diesel ,.D.R.1“ 
dezvoltă o viteză de 140 km/orâ. iar 
în curînd își va face apariția pe ma
gistralele sovietice un expres electric 
cu vagoane aerodinamice, care 
putea atinge 250 km/oră.

Pe șantierele de construcții 
Uniunii Sovietice se dizlocă și 
plasează zilnic peste 9 milioane 
de pămînt. Fără o tehnică puternică 
— excavatoare, buldozere, screpere, 
macarale — realizarea unui astfel de 
volum de lucrări ar fi de neimaginat. 
Pentru a da un singur exemplu, 

otrz ric- că excavatorul cu rotor, 
fabricai

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 
27 septembrie au luat sfîrșit apli
cațiile militare „Oder — Neisse — 
69“ desfășurate timp de peste 10 
zile, la care au participat subuni
tăți ale armatelor R. S. Cehoslova
ce, R. D. Germane, R. P. Polone și 
U.R.S.S. — anunță agenția P.A.P. 
Aplicațiile s-au desfășurat în regi
unile Poloniei centrale, de nord și 
de vest, pe uscat, în aer și pe mare. 
In conformitate cu programul sta
bilit, la aplicații au participat dife
rite genuri ale armatei : aviația, 
forțe blindate, flota militară, infan
teria motorizată.

în afară de miniștrii apărării ai 
celor patru țări menționate, la a-

Un purtător de cuvint al 
Ministerului de Interne chi
lian a declarat că fostul președinte 
bolivian, Adolfo Siles Salinas, răstur
nat de la putere săptămîna trecută 
printr-o lovitură de stat, a primit azil 
politic în Chile.

Comitetul Central al Fron
tului Patriotic din Laos a dat 
publicității o declarație pian care a 
condamnat atacurile întreprinse de for
țele aeriene ale S.U.A. și de armata 
guvernului de la Vientiane ' asupra 
sectorului Khang Khay din provincia 
Xieng Klioang, aflată sub controlul 
forțelor Pathet Lao.

Primul prototip al avio
nului supersonic anglo- 
franCeZ, «Concorde—001", va efec
tua săptămîna viitoare proba de zbor 
cu viteză supersonică. Sîmbătă, avionul 
a fost supus celui de-al 43-lea zbor de 
probă, cu care s-a încheiat faza a treia 
a zborurilor experimentale. „Con
corde—001" este construit în comun 
de compania „Sud-Aviation“ din Tou
louse și de compania britanică B.A.C. 
Un al doilea prototip este în curs de 
experimentare în Marea Britanie.

al Libiei, Mahmoud Suleyman 
Maghrabi, a declarat că acordurile în 
virtutea cărora S.U.A. și Marea Bri
tanic mențin baze aeriene in Libia 
uu vor mai fi reînnoite. „Poporul 
este împotriva acestor baze și noi 
vom respecta dezideratele poporului" 
— a subliniat el. Bazele militare en
gleze se află la Tobruk și El Aden, 
iar baza americană la Wheelus. lingă 
Tripoli. In ce privește companiile pe
troliere, Maghrabi a declarat că ac
tivitatea lor nu vă fi stînjenită „atît 
timp cît ele vor respecta interesele 
poporului libian".

El sapă canale pentru Instalarea 
conductelor și pentru drenaje.

In actualul cincinal, producția de 
mașini grele, energetice și de trans
port crește de 1,5 ori, cea de turbine 
cu gaz — de peste 3 ori, laminoare — 
de 2 ori, convertizoare — de 4 ori, 
macarale — de aproape 2 ori, Insta
lații pentru turnarea continuă a oțe
lului — de 1,5 ori.

Preocupări de bază în domeniul 
construcției de mașini în U.R.S.S. 
sînt, de asemenea, în etapa actuală 
ridicarea nivelului tehnic și a ca
lității, scăderea greutății proprii a 
mașinilor si a consumului lor de 
energie, aslgurindu-se totodată creș
terea randamentului șl ■ a preciziei 
lor, asigurarea . continuității procese
lor tehnologice prin mecanizarea și 
automatizarea tuturor operațiilor In
termediare. Dintre cele 450 de noi 
tipuri de niașini-unelte și utilaje de 
forjă, presare și turnătorie, care se 
produc în serie în acest an in U.R.S.S. 
76 au o precizie deosebit de înaltă. în 
acest an se produc peste 120 de noi 
tipuri de mașini-unelte automate și 
semiautomate pentru așchierea me
talelor. La uzina de linii automate 
din Minsk se realizează un întreg 
complex de linii pentru prelucrarea 
roților dințate și fabricarea cutiilor 
de viteze pentru automobile. Uzina 
„Stankolinia", din Moscova, pregă
tește trei linii pentru fabricarea rul
menților, fiecare dintre ele urmînd 
a dâ anual 2,5 milioane de rulmenți. 
Tot în acest an se realizează în 
Uniunea Sovietică 500 de mașini- 
unelte cu comandă program — de 
două ori mai multe decît anul trecut. 
Printre ultimele realizări în con
strucția de mașini-unelte moderne 
se numără strungurile care își aleg 
singure regimurile optime de lucru 
în funcție de duritatea metalului și 
posibilitățile cuțitului, mașinile care 
folosesc ultrasunetele, coroziunea e- 
lectrică, laserul — pentru prelucra
rea oțelurilor și aliajelor termorezis- 
tente, a materialelor semiconduc
toare și a altor materiale dure.

Cei zece milioane de constructori 
de mașini din Uniunea Sovietică de
pun eforturi creatoare susținute pen
tru a transpune în viață sarcina de 
onoare fixată de Congresul al XXIII- 
lea al P.C.U.S. de a face din această 
ramură de bază a industriei un 

Or fruntaș «d oale
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plicații au asistat miniștrii apără
rii din R. P. Bulgaria, R.P.D. Co
reeană,
forțelor armate ale Republicii So
cialiste
forțelor armate revoluționare ale 
Republicii Cuba, șeful statului ma
jor și reprezentantul Ministerului 
Apărării al R. P. Ungare, precum 
și mareșalul Uniunii Sovietice, 
Ivan Iakubovski, comandantul su
prem al forțelor armate unite ale 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Cu prilejul încheierii aplicații
lor, la Wroclaw a avut loc un mi
ting.

Deficitul balanței comer
ciale a Spaniei s-a ridicat în prf- 
mele 8 luni alo acestui an la 102,7 
miliarde pesetas, fiind cu 13 la sută 
mai mare decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut In cercurile 
observatorilor din Madrid se exprimă 
îngrijorare în legătură cu acest dez
echilibru al balanței comerciale.

Președintele Indiei, V. 
Giri, a inaugurat o nouă ra
finărie construită la Madras, între
prindere care aparține statului indian. 
Rafinăria are o capacitate de produc
ție de 2 500 000 tone, ceea ce face ca 
întreaga cantitate de petrol prelucrată 
în țară să se ridice la cifra de 
20 000 000 tone.

Desemnarea 
noului guvern al 
R. S. Cehoslovace

pracIa 28 (Ageipres). — Agenția 
C.T.K. informează că președintele 
R. S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, 
a numit noul guvern al Republicii So
cialiste Cehoslovace. Președinte al gu
vernului este Oldrich Cernik, vice
președinți sînt Josef Kempny, Peter 
Colotka, Frantișek Hamouz, care este 
totodată și ministru al comerțului ex
terior, Vaclav Hula, care este și mi
nistru al planificării, Miloslav Hrusko- 
vic, care este și ministru, președinte 
al Comitetului pentru dezvoltarea teh
nică și investiții, și Karel Laco. Din 
noul guvern mai fac parte Jan Marko, 
ministru al afacerilor externe, Martin 
Dzur, ministru al apărării, Jan Pelnar, 
ministru al afacerilor interne.

In cadrul unui interviu radio
difuzat, noul director al misiu
nilor „Apollo", Chester Lee, a 
furnizat o serie de precizări cu 
privire la activitățile echipaju
lui navei cosmice „Apollo-12" 
care se va îndrepta spre Lună 
in a doua jumătate a lunii no
iembrie. Programul prevede că 
in zilele de 19 și 20 noiembrie 
astronauții Pete Conrad și Alan 
Bean vor rămîne 32 de ore pe 
Lună. Ei se vor putea depărta 
pină la 450 metri de modulul 
lunar și vor aduce pe Pămint 
o cantitate mult mai mare de 
mostre ale solului lunar decit 
echipajul lui „ApoUo-ll". De a- 
semenea, dacă condițiile o vor 
permite, cei doi astronauți vor 
încerca să descopere epava sta
ției lunare „Surveyors" care la 
19 aprilie 1967 a aselenizat lin 
in aceeași zonă unde va ajunge 
și modulul lunar.

Agenda încărcată

la Conferința laburista

de la Brighton
O statornicită uzanță 

a vieții politice brita
nice cere ca in fiecare 
an, la sfîrșitul sezonu
lui turistic, cîteva mari 
stațiuni de litoral să 
candideze la cinstea de 
a fi gazdă a cel puțin 
uneia dintre conferin
țele partidelor. Anul a- 
cesta Brighton a cîști- 
gat competiția cu 
Blackpool, acaparînd 
toate cele trei confe
rințe — liberală, labu
ristă și conservatoare 
— ceea ce înseamnă un 
venit suplimentar cal
culat la circa 350 000 
de lire. Spre acest oraș 
de pe țărmul Mînecii 
unde, începînd de azi, 
se va desfășura timp 
de o săptămînă confe
rința anuală a partidu
lui laburist, au sosit 
delegați din toate col
țurile țării, însoțiți de 
familii, personal admi
nistrativ și auxiliar, 
sute de ziariști, diverși 
reprezentanți trimiși 
de sindicate sau orga
nizații politice locale. 
Paralel cu conferința 
sînt prevăzute întru
niri și dezbateri orga
nizate sub egida unor 
grupuri pro și contra 
aderării la Piața Co
mună ale unor comi
tete formate din depu- 
tați cu 
într-o 
alta.

După 
venirea 
tere, 
vesc 

vederi comune 
problemă sau

i cinci ani de la 
i lor la pu- 
laburlștil pri- 
Brightonul ca 

răspîntie majoră 
unde urmează să fie 
analizate atit bilan
țul de pînă acum al 
guvernării, cît și pro
iectele strategice de 
viitor. Peste circa un 
an se împlinește sca
dența mandatului și de 
această conferință, 
probabil ultima înain
te de alegerile gene
rale, ar putea depinde 
șansele partidului în 

1 competiția hotărîtoare 
I cu adversarii conser-

vatori. A devenit ne
îndoielnic că noțiunea 
de popularitate labu
ristă rămîne indisolu
bil legată de situația 
economică a țării și 
tocmai de aceea pro
blema redresării ba
lanței de plăți, politica 
prețurilor și venituri
lor, regimul de auste
ritate și poverile fis
cale vor constitui o- 
biectul central al dez
baterilor, precum și al 
unei bune părți din 
cele peste 380 de rezo-

Iuții înscrise pe agen
dă. Asupra acestor 
teme și-au concentrat 
atenția și autorii unui 
document elaborat de 
conducerea laburistă și 
intitulat „AGENDĂ 
PENTRU O GENERA
ȚIE". Pus în circulație 
abia în preajma con
ferinței, textul respec
tiv conține o versiune 
comprimată a linie" 
liticii laburiste în f 
cipalele probleme 
terne și externe și 
destinat să alcătui, 
baza viitorului m 
fest electoral.

Deși cuprinde 
mulări cu nuanțe < 
ciliante, noul dc 
ment exprimă clar 
tenția autorilor de 
continua politica r 
trictivă în domen 
salariilor, chiar și du 
ce actuala lege a pi
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turilor șl veniturile 
va expira la sfîrșiti 
acestui an. Sub presiu 
nea membrilor prove 
niți din sindicate, Co 
mitetul Executiv a fos 
nevoit însă să renunți 
la paragrafele cari 
prevedeau prelungirea 
împuternicirilor admi
nistrației pentru con
trolul salariilor. Aceas
tă concesie.este con
siderată pe 'de o parte 
ca o încercare a con
ducerii de a preveni 
înăsprirea criticilor la 
conferința anuală, iar 
pe de altă parte ca o 
consecință a preceden
tului de luna trecută, 
cînd congresul sindi
catelor a respins în în
tregime politica guver
namentală a prețurilor 
și veniturilor.

O situație similară, 
dar cu implicații mai 
largi pe plan extern, a 
apărut și în problema 
aderării la Piața Co
mună — un al doilea 
punct „eruptiv" al a- 
gendel. In ultimul timp 
adversarii acestui pro
iect și-au întărit pozi
țiile și este de așteptat 
o confruntare aprinsă 
a forțelor pro și con
tra, sub privirile a- 
tente ale cercurilor po
litice din capitalele 
vest-europene. Va fi 
supusă dezbaterilor cu

La O.N.L
după prima dtvaaa
la marcarea unei cotituri în ac
tivitatea acestei organizații, care 
anul viitor va sărbători un sfert 
de veac de la crearea sa. In fața ac
tualei sesiuni se află în prezent nu 
numai cîteva probleme acute, care 
necesită răspunsuri pozitive, ci și 
perspectiva altora de viitor, a căror 
soluționare reclamă conlucrarea tu
turor statelor.

Japonia. Demon- 
strajie împotriva 
bazelor americane 
din Okinawa, 
ganizată la 

aasaki

o rez 
de c 
din

acest prilej 
prezentată 
cumscripție 
Chester, care ceri 
ranții ferme pentr 
teresele economice 
tanice în negocieri 
„cei șase", iar ui 
mendament intre., 
de sindicatul muncito
rilor din transporturi 
(1.5 mm

De pe acum se face simțită o at
mosferă de bilanț al celor 25 de ani 
de activitate ai organizației, a cărei 
primordială sarcină este de a veghea 
asupra păcii și securității mondiale. 
La sesiunea a 24-a a O.N.U. se sub
liniază necesitatea imperioasă de a 
se concerta eforturile celor 126 sta
te membre în direcția întăririi organi
zației, a măririi eficienței sale, pentru 
a o ridica la înălțimea sarcinilor ca 
i-au fost încredințate dc popoarele 
lumii. Părerea majorității este că 
întărirea organizației nu se poate 
face decît prin respectarea și trans
punerea ■ în practică a principiilor 
și prevederilor Cartei, inclusiv 
principiul universalității. In legătură 
cu aceasta, după cum se știe, Româ
nia, împreună cu alte 13 state, a 
înscris pe ordinea de zi a sesiunii 
problema restabilirii drepturilor le
gitime ale Chinei populare.

Dacă nota predominantă a expune
rilor din plenară o formează ideea 
pregătirii unor perspective pozitive 
în evoluția relațiilor internaționale In 
viitorul deceniu, o grijă deosebită se 
acordă necesității stingerii focarelor 
de tensiune, existente în diverse col
țuri ale lumii. Problema încetării 
războiului S.U.A. in Vietnam, deși 
neînscrisă pe ordinea de zi, a figu
rat în absolut toate discursurile ros
tite de la tribuna Adunării Generale.

Ca și în anii trecuți, problemele 
mari, ca dezarmarea generală și tota
lă. lichidarea ultimelor bastioane ale 
colonialismului, a decalajului între 
nivelurile de dezvoltare economică 
ale țărilor ce alcătuiesc harta lumii 
moderne, formează grupul de pro
bleme majore în jurul cărora gravi
tează numeroase opinii și propuneri,

Ideea unui „deceniu al dezarmării", 
lansată la sesiunea trecută în dis
cursul’ șefului delegației României, 
se bucură anul acesta de o apreciere 
unanimă. Ea figurează și în introdu
cerea la raportul anual al secretaru
lui general al O.N.U., în care nu
mele țării noastre apare la numeroase 
capitole, fapt care constituie o măr
turie a rolului său activ, a contribu
ției sale la marele dialog internațio-


