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a 18-a de la întreprinderea de mecanizare a agri
culturii Filiași, care deservește cooperativa de la 
Țînțăreni. La tarlaua „Sub Sat" tractoristul Nicolae 
Bucătaru, ajutat de țăranii cooperatori Ioana Doroi 
și Nicolae Istrate, din brigada a 5-a de cîmp a

Consecințele: Nici porumbul în hambare
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® Ritmul lucrărilor trebuie intensificat în toate județele
a intrat vremea în sac!“

n Intrat lntr-o săptămînă hotărîtoare pentru 
esul campaniei agricole de toamnă. Acum este 
-ui cînd la recoltatul porumbului, cartofilor, 
ei de zahăr și altor culturi trebuie să se lu- 
î zi și noapte, cu toate forțele, organizîndu-se 
■inie munca în așa fel încît întreaga cantitate 
iroduse agricole să fie pusă la adăpost de in- 
jerii. De asemenea, această săptămînă marchea- 
imita maximă a perioadei optime pentru însă- 
;area griului și altor culturi de toamnă, ceea 
mpune ca, în toate cooperativele agricole și 
îprinderile agricole de stat, să se folosească 
.■aga capacitate de lucru a tractoarelor și ma- 
or, să se acorde maximă atenție calității lu- 
ilor, pentru a pune bazele unei recolte îm- 
jgate. în cursul zilei de ieri, în multe unități 

. cole s-a lucrat cu spor pentru urgentarea lucră-
, pentru încheierea acestora într-un timp cît 
scurt. Publicăm' constatării^ prilejuite de rai- 
duminlcal întreprins ieri în cooperativele agri- 

din județele Gorj și Alba.
cursul zilei de ieri în multe cooperative agrl- 
de producție din județul Gorj s-a lucrat cu 

. Iată-ne în mijlocul mecanizatorilor din secția

r

cooperativei, însămînțau de zor la grîu. Aici se afla 
și inginerul agronom al cooperativei, Mihaela Co- 
mănescu. I-am cerut părerea cu privire la cali
tatea lucrărilor. „Pămîntul este foarte tare din cauza 
lipsei de umiditate — ne-a spus interlocutoarea. 
De aceea, mecanizatorii au discuit pînă ce solul a

devenit bun de lnsămînțat. Pe unele porțiuni a 
fost nevoie să se discuiască de 5-6 ori pentru a 
pregăti patul germinativ în mod corespunzător. 
Avem toată stima pentru mecanizatorii care mun
cesc cu abnegație și am vrea, ca și pe această cale, 
să Ie aducem mulțumirile țăranilor cooperatori".

în altă parte a satului, pe tarlaua de la punctul 
„Grîniște", cooperatorii au lucrat neîntrerupt la 
eliberarea terenului. în urma lor tractoriștii Ni
colae Tăiau, Dumitru Tălău și Constantin Draga 
arau de zor pe terenurile de pe care s-a strîns 
recolta de porumb.

Și în cooperativele de producție Brănești, Ceplea, 
Plopșor și altele cooperatorii și mecanizatorii și-au 
unit forțele pentru a termina cu un ceas mai de
vreme lucrările de sezon. Mecanizatorii de la I.M.A. 
Filiași, care deservesc aceste cooperative, au lucrat 
intens la pregătirea terenului și la însămînțat.

Nistor ȚUICU 
Ștefan DINICA

(Continuare în pag. a Il-a)

Corespondență telefonică din Moscova

După lansarea navei cosmice 
„SOIUZ-6“, o nouă navă 
sovietică, „SOIUZ-7", cu trei

Curioasa concepție despre competitivitate 
de la Uzina de utilaj petrolier Tirgoviște

oameni la bord, s-a plasat 
pe orbită

Echipajele celor două nave efectuează
un program comun de experiențe

Pînă nu de mult, conducerea 
Uzinei de utilaj petrolier din Tirgo- 
viște nu cunoștea o bună parte din 
beneficiarii producției care urmează 
să fie fabricată în ultimul trimestru 
al anului. Aproape 80 la sută din 
producția de racorduri speciale șl 12 
instalații pentru forat puțuri de apă, 
în valoare de 40 de milioane lei, nu 
au avut desfacerea asigurată înche
ierea de comenzi ferme cu benefi
ciarii externi obișnuiți se contura, în 
pofida îndelungatelor tatonări, ca o 
problemă de nerezolvat. Din această 
cauză, adunarea generală a salaria- 
ților uzinei a fost amînată cît mai 
tîrziu cu putință ; reprezentanții fo
rului de resort din cadrul Mi
nisterului Industriei Construcții
lor de Mașini au făcut dese
ori cale bătută între centrală și în
treprindere, în căutarea unor soluții, 
în zadar însă. A fost nevoie de in
tervenția energică a unor factori de 
răspundere din Consiliul Economic și 
de sprijinul unor ministere, pentru ca 
„nodul gordian" al desfacerii integra
le a producției acestei uzine să fie, 
în sfîrșit, tăiat. Ministerul Petrolului 
a acceptat să preia, în avans, cota 
de racorduri speciale pe care o co
mandase pentru anul viitor, făcînd

astfel un cadou nesperat unității pro
ducătoare ; la fabricarea celor 12 in
stalații de forat puțuri de apă s-a re
nunțat, urmînd ca în locul lor să se 
execute alte produse, pentru care 
există posibilități de desfacere asigu
rată.

Măsurile respective sînt binevenite, 
dar ele nu au constituit decît expe
diente de moment, căci în anul care 
vine istoria tinde să se repete. De pe 
acum, un volum de producție impor
tant nu este încă nominalizat.

Cum s-a ajuns la o asemenea si
tuație, care amenință să pertur- 
beze serios activitatea întreprinderii ? 
Este cunoscut că, in anii precedenți, 
jumătate din producția de racorduri 
speciale se exporta, instalațiile pen
tru forat puțuri de apă fiind, la rin- 
dul lor, foarte solicitate pe piața ex
ternă. Oare dintr-o dată să fi dispă
rut interesul beneficiarilor pentru a- 
ceste două sortimente ? Cunoaște co
mitetul de direcție al uzinei tîrgoviș- 
tene cauzele care stau la baza masi
velor renunțări la comenzi din acest

Ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

LA PORȚILE DE FIER

Au început lucrările 

pentru barajul deversor

(De la trimisul nostru 
N1STOR ȚUICU).

După închiderea 
Dunării, harnicii mun
citori și tehnicieni de 
la Porțile de Fier au 
efectuat o seamă de 
lucrări menite să fa
ciliteze începerea ope
rațiunilor Ia construc
ția barajului deversor. 
Au fost supraînălțate 
digurile din amonte și 
aval, s-au evacuat 
peste 500 000 mc de 
apă din incinta batar- 
doului, au fost con
struite drumurile de 
acces ți s-au efectuat

lucrările de organi
zare a șantierului pe 
timpul iernii.

Ieri a avut loc pri
ma pușcătură sub al
bia Dunării, în vederea 
încastrării digului de
versor în stîncile de 
pe fundul bătrinului 
fluviu. Constructorii 
români vor excava 
200 000 mc de stîncă, 
15 000 mc de aluviuni 
și vor turna 320 000 
mc betoane, în care 
se vor încorpora 3 300 
tone oțel beton. Se 
vor injecta între stîn
că și baraj circa 4 000

mc lapte de ciment, 
pentru a se mări re
zistența legăturii in
tre baraj și stîncă. 
înălțimea barajului — 
de la baza lui pină la 
coronament — va fi de 
80 m. Lungimea sa : 
421 m.

Prima pușcătură la 
baza barajului dever
sor inaugurează o 
nouă etapă importantă 
in efectuarea lucrări
lor la marele Sistem 
hidroenergetic și de 
navigație Porțile de 
Fier.
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Duminică dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd spre India, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, împreună 
cu soția, Elena Maurer, care, la in
vitația președintelui Republicii In
dia, Varahagiri Venkata Giri, și a 
primului ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, vor face o vizită 
în India.

Președintele Consiliului 
și președintele Consiliului 
niștri sînt însoțiți de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Cornel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior; și Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos

oficială

de Stat 
de Mi-

Actualitatea
culturală
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Minutul 30, și Damas este K.O. 1—0 pentru România

(Comentarii, declarații, impresii despre meciul România 
în pag. a IlI-a)
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Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovicl, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Stănescu, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali, ziariști.

Erau de față B. D. Goswami, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Indiei la București, și membri ai 
Ambasadei Indiei, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în țara 
noastră.

Pe aeroportul Băneasa erau ar
borate drapele de stat ale Repu
blicii Socialiste România.

Un mare număr de bucureștenl, 
prezenți la aeroport, au salutat cu 
deosebită căldură pe președintele 
Consiliului de Stat și pe președin
tele Consiliului de Miniștri.

*
în drum spre India, avionul pre

zidențial român a făcut o escală la 
Tașkent.

Pe aeroportul capitalei Uzbeklsta- 
nului, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, șl 
persoanele oficiale ce îl însoțesc au 
fost întîmpinați de . Rahmankul 
Kurbanov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Uzbece, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Uzbekistan, V. Lomonosov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. din Uzbekistan, 
R. Nișanov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. din 
Uzbekistan, N. Matcianov, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C, 
al P.C. din Uzbekistan, A. Abdalin, 
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Uzbece.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României la Moscova, și membri al 
ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit 
oaspeților flori.

Oaspeții români își vor continua 
drumul spre Delhi luni dimineața.

(Agerpres)

Poporul indian aș
teaptă cu sentimente 
de prietenie, cu pro
fund interes vizita pre
ședintelui Consiliului 
de Stat al Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer. Ca
pitala Indiei, Delhi, a 
îmbrăcat straie de săr
bătoare, tradiționale în 
preajma vizitelor unor 
oaspeți de seamă. Tra
seul care va fi străbă
tut de cortegiul oficial 
de la aeroport și pînă 
la reședința oficială 
„Rashtrapati Bavlian", 
rezervată solilor po
porului român, oferă 
imaginea unui decor 
multicolor, în care dra
pelele de stat ale Ro
mâniei și Indiei un
duiesc alături. Pe pan- 

dea- 
în-
ve- 
de 

in- 
ci- 

pan-

de la Gauhati, pri
ma -din sectorul de stat 
al Indiei, în curînd ur
mînd a fi începută, în 
colaborare cu România, 
construcția unei noi ra
finării la Haldia.

O dovadă a simpatiei 
și interesului deosebit 
cu care este privită 
aici vizita o constituie 
și marele număr de 
scrisori primite în a- 
ceste zile la Ambasada

CORESPONDENȚA.
DIN DELHI 

DE LA I. PVȚINELU

carte suspendate i 
supra străzilor sînt 
scrise urări de bun 
nit, cuvinte calde 
salut. „Românii și 
dienii sînt frați" — 
tim pe cîteva 
carte.

Toate marile cotidie
ne din capitala Indiei 
Își informează pe larg 
cititorii despre progra
mul vizitei conducăto
rilor români, pre
zintă datele biogra
fice ale tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, 
consacră articole spe
ciale vizitei, scoțînd în 
evidență însemnătatea 
deosebită a acesteia 
pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor din- 
tr* cele două țări. Evo- 
cînd relațiile de fruc
tuoasă colaborare, ziarul 
„Național Herald" apre
ciază că o întruchipare 
vie a acestora este 
construirea rafinăriei

Românie! din partea a 
numeroase persoane, 
prin care se exprimă 
satisfacția de a avea 
ca oaspeți pe conducă
torii poporului român.

Aceeași satisfacție 
ne-a fost Împărtășită 
într-o scurtă declarație 
de ministrul afacerilor 
externe al Indiei, DI- 
NESH SINGH :

„Salutăm vizita pre
ședintelui român,
Nicolae Ceaușescu, și a 
premierului Ion Gheor
ghe Maurer în India, a 
spus d-sa. Ea se înscrie 
în contextul extinderii 
relațiilor politice, eco
nomice, culturale și de 
altă natură dintre ță
rile noastre. Contac
tele dintre conducătorii 
de stat, prilejul de a 
lua cunoștință cu reali
tățile fiecărei țări, cu 
înfăptuirile sale pre
zintă o mare însemnă
tate pentru o mai bună 
înțelegere a punctelor 
de vedere reciproce, 
pentru întărirea edifi
ciului prieteniei și

colaborării Între po
poarele noastre.

Principalul obiectiv 
al politicii externe in
diene este de a promo
va cauza păcii și prie
teniei intre toate na
țiunile lumii. Pacea 
reală nu înseamnă sim
pla absentă a conflic
telor, ea trebuie așe
zată pe temelia traini
că a cooperării mutua
le. în ultimii 22 de ani, 
India a depus eforturi 
susținute în această di
recție. Relațiile dintre 
India și România sînt 
o exemplificare vie a 
efectelor pozitive ale 
unei colaborări bazata 
pe egalitate în drep
turi și respect reciproc, 
în prezent există con
diții foarte favorabile 
ca India și România 
să-și strîngă și mai 
mult legăturile de prie
tenie tradițională. Am
bele țări promovează cu 
aceeași consecvență 
principiile coexistentei 
pașnice, independenței 
și suveranității, nelmix- 
tiunii în treburile inter
ne. Aceasta le-a permit 
să clădească o priete
nie sinceră, statornică. 
Vizita conducătorilor 
români în India va în
tări și mal mult aceas
tă prietenie".

La rîndul său, mi
nistrul dezvoltării in
dustriale și comerțului 
interior, ALI AHMER 
FAKHRUDDIAN, ne-a 
declarat : „Așteptăm
cu bucurie, cu multă 
plăcere vizita excelen
țelor lor președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Ion 
Gheorghe Maurer. A- 
ceastă vizită va eon-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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STAGIUNEA MUZICALĂ LA RADIOTELEVIZIUNE
ecran

PENTRU CAMPANIA
Concert inaugurai

ssă«

Dacă s-a vorbit și s-a scris mult 
despre necesitatea organizării unei 
stagiuni muzicale permanente în 
timpul verii și, în cele din urmă, nu 
s-a făcut mai nimic pentru a da viață 
ideii (deși sugestiile făcute ar mîrita 
să fie repuse în discuție, îndeosebi cele 
privitoare la organizarea unor festi
valuri în orașele cu vechi tradiții 
muzicale), să sperăm măcar că sta
giunea obișnuită care începe ne va 
compensa cu programe consistente.

Radioteleviziunea eu formațiile sale 
concertistice și cu mijloacele largi de 
difuzare de care dispune poate con
tribui la redresarea vieții de concert, 
pentru a nu lăsa să treacă mai multe 
luni pînă la atingerea nivelului de in
teres pe care îl pretindem și care, în 
treacăt fie spus, s-a înregistrat în 
anii trecuți abia... în primăvara ur
mătoare. Pliantul-program răspîn- 
dit cu ocazia concertului inaugural 
de joia trecută, departe de a fi ideal, 
ispitește, încă de la primele rinduri, 
cu nume de interpreți dintre cele mai 
interesante, cu lucrări ce nu pot decît. 
să stirnească interesul artistic. Bine 
gîndită, judicios distribuită de-a lun
gul întregii stagiuni, activitatea de 
concert a Radioteleviziunii urmăreș
te să se diversifice spre a împlini 
în măsură sporită necesitățile dife
rențiate ale publicului iubitor de mu
zică. Calitățile în continuă perfecțio
nare ale formațiilor,, apreciate in anii 
trecuți nu numai de publicul nostru 
dar și de instituții similare de peste 
hotare (orchestra simfonică a primit 
invitații pentru turnee in Italia, Au
stria, Olanda), preocuparea de a lansa 
noi valori în cadrul „Tribunei tineri
lor interpreți' și al „Tribunei tineri
lor compozitori", pregătirea înființă
rii unei stagiuni permanente la tele
viziune și, nu în cele din urmă, stră
daniile de a promova „pe toate cana
lele" muzica românească prin ce are 
ea mai semnificativ, sînt tot atitea 
indicii ale unei inițiative atente și 
roditoare pe tărimul educației artis
tice a maselor largi.

Concertul de deschidere a stagiunii 
a vrut să se înfățișeze ca o prefață 
definitorie a acestui merituos pro
gram. Dirijorul Iosif Conta a ales 
pentru această seară două lucrări

care să ilustreze atît direcția tematică 
a activității simfonice cit și posibili
tățile de realizare a acesteia.

Prima audiție a oratoriului „Mio
rița" de Sigismund Toduță ne-a pri
lejuit reîntilnirea cu gîndirea muzi
cală a unuia dintre cei mai profunzi 
și mai originali compozitori români 
contemporani. Artist erudit, cunoscă
tor entuziast al muzicii poporului 
nostru, Sigismund Toduță a plămă
dit în opera sa elemente perene ale 
tradiției cu idei proprii ingenioase, 
pe cit de grave în substanță, pe atît 
de elegante ca scriitură. Oratoriul 
„Miorița" reconfirmă aceste sinteze, 
adăugîndu-le rigoarea deplinei ma
turități și o discreție a tratării pe care 
o cunoaștem numai la artiștii auten
tici. Vechea baladă a culegerii lui 
Alecsandri împrumută sub pana ma
estrului clujean o anume solemnitate 
de enunț, desfășurarea epică se orga
nizează într-o suită de viziuni în care 
accentele emotive se alternează acum 
simplu și firesc, acum vădit elaborat. 
Cunoscuții cîntăreți Emilia Petrescu, 
Martha Kessler și Valentin Teodorian, 
organistul Iosif Gerstenengst, corul 
(pregătit de A. Grigoraș) și orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii, sub 
conducerea echilibrată, subtilă a lui 
Iosif Conta au dat măsura deplină 
a valorii lor, dînd viață unei partituri 
savante, unei muzici bogate în rit
muri și nuanțe, demonstrînd încă o 
dată grija cu care colectivul abordea
ză și cizelează lucrări dificile ale re
pertoriului românesc.

Cea de-a doua lucrare a progra
mului, „Fantezia pentru pian, cor și 
orchestră" de Beethoven marchează 
în program preocuparea pentru frec
ventarea marelui repertoriu clasic, 
căruia formațiile Radioteleviziunii 
înțeleg să-i dedice sistematic o parte 
a concertelor lor. Solista lucrării, pia
nista Maria Fotino, a urmărit cu fi
nă sensibilitate și poezie avîntatele 
variațiuni ale Fanteziei, ideile abre
viate ale unei viziuni magnifice, de- 
săvîrșite abia în Simfonia a IX-a.

Concertul inaugural al stagiunii 
ne-a prilejuit emoții și satisfacții vii.

Mircea SIMIONESCU

Premierele săptămânii
Premierele acestei 

săptămîni aduc pe e- 
crane ci te va filme va
riate ca gen și care — 
în pofida inegalităților 
dintre ele — pot sus
cita interesul unor ca
tegorii foarte diferite 
de spectatori.

Vom menționa în pri
mul rînd VIRIDIANA, 
film intrat în istoria ar
tei cinematografice ca 
operă reprezentativă a 
cunoscutului cineast 
spaniol Luis Bunuel. 
Turnat în anul 1961 și 
distins cu un număr 
impresionant de premii 
internaționale, „Viridi- 
ana“ creează tabloul u- 
nei lumi dezumanizate, 
pervertită de propriile 
ei refulări și prejude
căți. Paralel cu aceas
tă pagină de antolo
gie, care se adre
sează îndeosebi unui 
public interesat de e- 
voluția și problemele 
culturii cinematografice, 
mai sînt programate fil
mele :

BĂRBAȚI IN DE
PLASARE, producție a 
studiourilor din Bulga
ria, avînd girul regizo
rilor Grișa Ostrovski și 
Todor Stoianov (autori 
ai unui film care a ru
lat cu succes la noi : 
„Ocolul"). Trei schițe 
cinematografice consa
crate vieții de familie, 
moralei conjugale, rea

lizate In tonalități 
diferite, oferă acestei 
pelicule atuurile come
diei satirice ca și ale 
dezbaterii etice. Este un 
film care se recomandă 

„-prin acuratețea realizării 
și a interpretării actori
cești.

Un roman istoric ce
lebru, STELELE DIN 
EGER, de Gărdonyi 
Gâza stă la baza filmu
lui cu același titlu rea
lizat în studiourile din 
R. P. Ungară de regizo
rul Vârkonyi Zoltăn. E- 
vocare amplă, cu epi
soade eroice, vibrante, 
filmul redă, în genere, 
spiritul operei literare, 
atingînd pe alocuri den
sitatea ei. Ca și în alte 
realizări de aceeași fac
tură, unele lungimi șl 
inegalități de ritm sau 
de transpunere în ima
gini se fac simțite în 
această epopee cinema
tografică altminteri 
realizată cu o remarca
bilă desfășurare de for
țe și de mijloace și cu o 
distribuție excelent a- 
leasă (Sinkovits Imre, 
Kovâcs Istvăn, Venczel 
Vera, Ruttkai Eva, Vâr- 
konyi Zoltăn etc.).

Celor care agrează 
filmul de aventuri, re
pertoriul le oferă o peli
culă realizată acum trei 
ani în Anglia de regi
zorul Ralph Thomas : 
„MAI PERICULOASE

DECIT BĂRBAȚII". Un 
film polițist cu accente 
de parodie — divertis
ment fără pretenții in 
care Richard Johnson, 
In postură de detectiv, 
face inofensivă o pe
riculoasă bandă de 
„gangsterițe" (Elke Som
mer, Sylva Koscina 
ș.a.).

Iată, așadar, patru 
premiere care — com- 
pletîndu-se reciproc — 
înnoiesc într-un fel 
repertoriul curent. Spe
răm ca în săptămînile 
care urmează să putem 
consemna, în continu
are, o preocupare a or- 
ganelor. difuzării pentru 
un repertoriu din ce în 
ce mai echilibrat. In 
ce privește săptămîna 
care începe azi, se im
pune însă o întrebare : 
oare programarea, în 
premieră, la cinemato
graful „Lumina" a fil
mului „Bărbați în de
plasare" reprezintă o 
bună punere în atenția 
marelui public' a aces
tei realizări cu o pro
blematică actuală ? Și 
o altă întrebare, care nu 
este nouă : oare cine
matograful „Central" — 
unde e programat „Vi- 
ridiana" — oferă cadrul 
cel mai corespunzător 
unor manifestări de cul
tură cinematografică ?

D. COSTIN

expoziții

cinema

AGRICOLĂ DE
(Urmare dîn pag. I)

w

în această săptămtnă, galeriile de 
artă ale Capitalei vor găzdui mai 
multe expoziții ;

• înoepînd de marți 14 octombrie 
o inedită manifestare : expoziția 
„Proiectarea artistică", organizată 
de Uniunea artiștilor plastici din 
U.R.S.S., în sala Onești (Bd. Bălces- 
cu).

• în sala Kalinderu — debutul 
tînărului ceramist Alexie Lazăr Flo
rian — cu 12 piese de ceramică mo
numentală și prezența cu noi piese 
« pictorului Octavian Vișan.

• Tapiseriile Valentinei Ghlnea-

Delaport și sculpturile Anei Cordo- 
neț — în galeriile de artă din Bd. 
Magheru.

« Drocsay Imre expune litografii 
și acuarele în sălile galeriilor de artă 
din str. Mihai Vodă nr. 2.

Manifestări omagiale 
„George Georgescu11
Tulcea și Sulina au găzduit timp 

de două zile — sîmbătă și duminică 
— o serie de manifestări cultural- 
artistice organizate de Comitetul ju
dețean pentru cultură și artă, con
sacrate dirijorului de reputație in
ternațională care a fost George Geor
gescu, născut pe aceste meleaguri. “

Sărbătoarea a debutat cu deschide
rea unei expoziții memoriale în ho
lul Casei de cultură a sindicatelor, 
expoziție cuprinzînd fotografii din 
viața și activitatea celui care timp de 
aproape 45 de ani a fost conducăto
rul Filarmonicii române, afișe și pro
grame de concerte desfășurate sub 
bagheta dirijorală a lui George'Geor
gescu. în continuare, în frumoasa 
sală de spectacole a Casei de cultură 
a avut loc un concert simfonic oma
gial susținut de orchestra „Acade
mica" a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" din București, diri
jată de Al. Șumski. Programul a cu
prins uvertura „Egmont" de Beetho
ven, Concertul pentru vioară și or
chestră de Mendelssohn-Bartholdi, 
Rapsodia întîia de George Enescu și 
arii din opere. Și-au dat concursul 
soliștii Gh. Crăsnaru și Eugen Sirbu.

Manifestările au continuat în cursul 
silei de ieri, la Sulina, orașul in care 
s-a născut artistul și au inclus un 
nou concert simfonic precum șl o 
adunare omagială la care au luat cu- 
vintul, salutînd frumoasa inițiativă 
tulceană, numeroși oameni de artă 
invitați. Tot cu acest prilej, la Sulina 
s-a dezvelit o placă comemorativă 
pe casa artistului și un bust al diri
jorului în centrul orașului.

PREMIILE MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI „PENTRU CEA 
MAI BUNĂ LUCRARE DE 
PICTURĂ Șl SCULPTURĂ"

Au fost distribuite, recent, cîști- 
gătorilor, la sediul Comitetului mu
nicipal pentru cultură și artă. Me
nit a încuraja creația originală, con
cursul inițiat în acest an și care, 
conform dorinței organizatorilor, va 
continua în anii următori, a hotărît, 
după o riguroasă selecția, să nu a- 
corde premiul I. Premiile II au fost 
acordate pictorului Petre Dumitres
cu (junior) și sculptoriței Ioana 
Kassargian, iar premiile III lui Di- 
mitrie Grigoraș, Nicolae Groza (pen
tru pictură) și Mircea Ștefănescu, 
Ilica Veturia (pentru sculptură). 
Mențiuni au fost distribuite artiști
lor Elisabeta Ursu și Leonard Slavu.

• Corabia nebunilor : PATRIA —
12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL —
8.30 ; 11,13 ; 14 ; 17 ; 20,15.
• Lupii albi : REPUBLICA - 8,15;
10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e Paria : LUCEAFĂRUL - 0 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 :
16.15 ; 18,30 ; 20.45.
0 Stelele din Eger (ambele serii) : 
VICTORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19.30.
• My fair lady : CENTRAL -
9.30 ; 13 ; 16.30 ; 20.
• Bărbați în deplasare : LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare ; 18,15;
20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9—10.
0 Soarele vagabonzilor : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DA
CIA — 8,15—20,45 în continuare.
6 A trăi pentru a trăi : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Femeia și sportul ; Este nece
sară mișcarea la copii 7 Mini- 
baschet ; Culturism ; Lupta la 
semicerc ; Coroana prințesei ; Cei
7 supramagnificL; Gaudeamus : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
0 La Nord prin Nord-Vest : FE
ROVIAR — 9 ; 13,15 ; 15,45 ; 19,15,
EXCELSIOR — 10,15 ; 13,30 ; 17 ;
20.30, MELODIA — 0,30 ; 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
0 Angelica și sultanul : GRIVITA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 : 18,15 :
20.30,
0 Angelica șt sultanul șl Nefm- 
blînzita Angelica : AURORA — 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30.
0 Memento : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.
0 Sherlock Holmes : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
0 Căsătorie din Interes : BUZEȘTI
— 20,30.
0 Omul care valora miliarde : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ;

13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA —
9—16,30 în continuare ; 18,30 ; 20,30. 
0 Prințul negru : UNIREA - 
15,30 ; 18.
0 Bun pentru serviciul auxiliar i 
UNIREA — 20,15.
0 Omul momentului : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20,15, FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 O chestiune de onoare : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
0 Post-sezon : PROGRESUL — 
20,15.
0 Nefmblînzlta Angelica i DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Dragoste la Las Vegas .’ FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15, MUNCA 
- 16 ; 18.
0 Călugărița șl comisarul i MUN
CA — 20.
0 Noaptea generalilor : GIULEȘTI
— 15,30 ; 19, VIITORUL - 15,30 ; 19. 
0 Expresul colonelului von Ryan 1 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
0 Omul cu ordin de repartitie i 
COTROCENI — 20,30.
0 Comisarul X șl banda „Trei 
cîlni verzi" : CRINGAȘI — 15.30 ; 
18 ; 20,15.
0 Un glonte pentru genera) : 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
0 Omul, orgoliul, vendeta i GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Vîrsta ingrată i MOȘILOR — 
15,30 ; 18.
0 Iluzii : MOȘILOR — 20,30
0 Adio, Gringo : POPULAR —
15.30 ; 18. '
0 Micii luptători i POPULAR -
20.30
0 Tigrul : FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, FLACĂRA
- 15,30 ; 18.
0 Viața lui Matheus : FLACĂRA
— 20,30.
0 Aruncați banca în aer : RAHO
VA — 15,30 ; 18.
0 Sîngeroasa nuntă macedoneană; 
RAHOVA — 20,30.
0 Cavalerii aerului : VITAN —
15.30 ; 20,30.
0 Riscurile meseriei s VITAN — 
18.
0 Am două mame șl doi tați : 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20.
0 Lovitură puternică : COSMOS
- 15,30 ; 18 ; 20,15.

In cuprinsul județului Alba, tn 
multe unități agricole, în cursul zilei 
de ieri s-a muncit cu însuflețire pen
tru grăbirea recoltării culturilor tîrzii 
și la semănatul griului. în unele 
cooperative rezultatele superioara 
obținute se datoresc faptului că pre
ședinții cooperativelor, membrii con
siliilor de conducere au constituit un 
exemplu în muncă.

O acțiune rodnică a avut loc du
minică la cooperativa agricolă Cun- 
ța. Pe președintele cooperativei, Du
mitru Albu, l-am găsit pe cîmp, în 
mijlocul cooperatorilor, lucrînd efec
tiv, așa cum este normal.. Toate for
țele erau mobilizate la transportul și 
depozitarea recoltei de pe o supra • 
față de 32 ha. Alături de cooperatori 
au venit și oameni cu posturi fixa 
din cooperativa agricolă și din sat 
pentru a elibera terenul destinat se
mănatului griului. Hărnicia coopera
torilor, a mecanizatorilor a făcut ca 
o zi bună de lucru să fie cîștigată 
pentru recolta de azi și de mîine.

Eforturile oamenilor muncii de 
pe ogoare de a urgenta recoltatul 
porumbului, cartofilor, sfeclei de 
zahăr și altor culturi au fost încu
nunate de succes peste tot acolo 
unde organele agricole, conducerile 
unităților agricole au organizat te
meinic munca, au corelat acțiunile 
cooperatorilor cu ale mecanizatorilor 
la eliberarea și pregătirea terenului, 
la însămînțatul griului. Tn cursui 
raidului duminical pe meleagurile 
județelor Gorj și Alba s-au consta
tat și cazuri cînd lipsurile din cursul 
săptămînii au continuat. La coope
rativa agricolă Tulburea, județul 
Gorj, șeful secției de mecanizare, 
Mihal Șerban, Iși repara motocicleta. 
Alături, din cele 12 tractoare cite 
are secția, 6 stăteau „la linie".

— De ce nu au ieșit la lucru I
— Nu avem teren eliberat, ne-a 

răspuns șeful secției.
De fapt din cele 6 tractoare por

nite la arat și semănat, unul se de
fectase, iar altul stătea pentru că 
mecanizatorul plecase să ajute la 
reparat. Or, acest ajutor s-ar fi cu
venit să-1 dea șeful secției care iși 
meșterea motocicleta în loc să ve
gheze la buna funcționare a trac
toarelor.

Pe o tarla aflată pe malul Gilor- 
tului l-am întîlnit și pe tov. Petre 
Șerban, președintele cooperativei din 
Tulburea. II adresăm aceeași între

bare : „de ce nu lucrează toate trac
toarele ?". „Nu au venit mecanizatorii 
la lucru", a fost răspunsul preșe
dintelui.

— Șeful secției de tractoare ne 
spunea că nu aveți teren eliberat.

— Cum să nu, puteți să mergeți 
să vedeți. Și am pornit pe cîmp. La 
cîteva sute de metri peste calea 
ferată, țăranii cooperatori transpor
tau coceni la capătul locului. Este 
adevărat însă că de dimineață nu 
fusese teren eliberat Aceasta de
monstrează că președintele coopera
tivei și șeful secției de mecanizare nu 
se înțeleseseră cu o zi înainte asupra 
a ceea ce au de făcut pentru ziua 
următoare. Aceste necorelări sînt de 
neînțeles cu atît mai mult cu cît 
la întocmirea planului de lucru par
ticipase și tov. Gheorghe Baros, ins
tructor al Comitetului județean 
P.C.R. Gorj, care răspunde de cam
pania agricolă în această comună. 
Cu toate că a constatat lipsa de 
colaborare dintre consiliul de condu
cere al cooperativei și secția de me
canizare a I.M.A., el nu a întreprins 
nimic concret pentru a îndrepta lu
crurile pe un făgaș bun

Situații asemănătoare am întîlnit 
și în alte unități de pe cuprinsul ju
dețului Gorj. La secția de mecani
zare din satul Poiana 5 tractoare lu
crau de zor, dar alte 6 nu porniseră 
la cîmp.

Deși timpul este întîrziat, în unele 
cooperative din județul Alba se lu
crează lent, considerîndu-se că „n-a 
intrat vremea în sac, de ce să ne 
grăbim" ; în loc să se forțeze ritmul 
pentru a se recupera restanțele acu
mulate în urma unui demaraj lent 
la începutul campaniei. La coopera
tiva agricolă de producție din Ră- 
hău, la ora 7,45 dimineața la sediu 
domnea liniștea. Această acalmie era 
tulburată doar de zgomotul cîtorva 
tractoare ale secției de mecanizare 
care deservește cooperativa.

în așteptarea președintelui și a In
ginerului agronom, aflăm că din cele 
10 tractoare care deservesc coopera
tiva 2 stau în secție din lipsă de trac
toriști. Altul, al interlocutorului nos
tru, avea o roată dezumflată șl nu 
putea să plece la discuit.

Deosebit de păgubitoare sînt ri
nele cazuri de indisciplină în muncă. 
Mecanizatorul Maxim Neaga, cara 
trebuia să lucreze la semănat, a ur
cat pe tractor și a plecat la Sebeș,

cale de 6 km pentru ca să ducă a- 
casă cîțiva colaci de sîrmă. Cu trac
torul, în interes personal, pe 
cheltuiala statului 1 Asta, în timp ce. 
în cîmp semănătoarea așteaptă..

Tractoare nefolosite am întîlnit și 
în alte locuri. La Drașov din cei 9 
mecanizatori, patru fuseseră la nuntă 
și stăteau acasă cu capul tulbure. 
Aici, cooperatorii lucrau la culesul 
porumbului. întrucît din 230 ha cu 
porumb s-au recoltat, pînă ieri, doar 
50 ha, se impune ca lucrările să fie 
intensificate.

In unele cooperative realizările de 
pînă acum par mulțumitoare consi
liilor de conducere care nu apre
ciază cu suficientă răspundere rit
mul lucrărilor, neîncadrarea lor în 
timpul optim. Pe președintele coo
perativei din Vingard, Gheorghe 
Radu, la ora 12 l-am găsit acasă. Dă
duse dimineață doar un ocol pe la 
punctele de lucru.

„Am însămînțat pînă acum 245 ha 
cu grîu. din 360 ha planificate Cam 
aceeași situație este și la culesul po
rumbului : 240 ha culese din 360 ha", 
— ne-a înfățișat tabloul realizărilor 
președintele cooperativei. Or, nu se 
poate considera că s-a făcut suficient 
pînă cînd nu se încheie recoltatul și 
semănatul pe ultimul hectar.

Raidul întreprins în județele Gorj 
și Alba atestă că acolo unde munca 
este bine organizată lucrările de re
coltare și semănat avansează în ritm 
rapid. Totodată se constată că există 
serioase rămîneri în urmă într-o se
rie de unități unde tractoarele și for
ța de muncă nu sînt utilizate judicios, 
semnalîndu-se cazuri de indisciplină 
în muncă și defecțiuni la tractoare 
care nu sînt remediate cu promptitu
dine. Ținînd seama de timpul înain
tat, de faptul că în această săptămî- 
nă trebuie să se încheie semă
natul griului astfel ca această lu
crare să se încadreze în limitele 
timpului optim, se impune ca orga
nele agricole să acorde un sprijin e- 
ficient unităților rămase în urmă. 
Pentru grăbirea recoltatului porumb 
bului, al celorlalte culturi trebuie 
fie folosită mai bine forța de muncă 
și mijloacele de transport, să se in
tensifice transportul produselor con
tractate. la bazele de recepție. Folo
sind fiecare oră bună de lucru în 
cîmp, întreaga capacitate a tractoa
relor, mașinilor și atelajelor, oamenii 
muncii din agricultură vor asigura 
succesul campaniei agricole de 
toamnă.

Centenarul corului

căminului cultural

din Ștefănești

în luminile rampei

In curînd pe ecrane: UN FILM DE LUIS BUNUEL

Producție a studiourilor spaniole, distinsă cu Palme d'or la Cannes și cu Marele 
premiu al cinematografiei Bruxelles-1961, Premiul Asociației franceze a criticilor de 
cinema și televiziune, cu Premiul Cavalerul de la Barre și cu Premiul internațional 
al Academiei de cinematografie 1962 t „VIRIDIANA" — cu Silvia Pinal, Francisco Ra- 
bal, Fernando Rey, Margarita lozano. Victoria Zinny și alții.

Un poem indian,

în săptămîna care a trecut, teatrele dîn Capitală și din 
{ară au prezentat numeroase premiere :

O TEATRUL NAȚIONAL „1. L. CARAGIALE" : 
„Alizuna" de Tina Ionescu în regia lui George Teodo- 
rescu, scenografia Elenei Pătrășcanu-Veakis, muzica lui 
Corneliu Cezar. Din distribuție fac parte: Silvia Po- 
povici, Matei Alexandru, Constantin Rauțki, Ovidiu Mol
dovan, Lazăr Vrabie, Simona Bondoc și mulți alții.

© TEATRUL NAȚIONAL DIN CLUJ : „Săptămîna pa
timilor" de Paul Anghel în regia lui Vlad Mugur și 
„Curcubeul negru" de Teodor Boșca, în regia lui 
V. T. Popa.

• TEATRUL NAȚIONAL DIN CRAIOVA : „Viteazul" 
de Paul Anghel, în regia lui Valeriu Moisescu și sceno
grafia lui Mihai Tofan. Din distribuție fac parte : Ion 
Pavlescu, Anca Ledunca, Papii Panduru, Emil Boro- 
ghină, Vladimir Juravle și alț’i. Este a treia pre
mieră a acestei piese, după cea a Teatrului „Lucia 
Sturdza-Bulandra" și cea a Teatrului de stat din Arad

0 TEATRUL GIULEȘTI : „Comedia zorilor" de Mircea 
Ștefănescu în regia Eugeniei Iores-u Din distribuție fac 
parte: Ileana Cernat, Dan Tufaru, Jorj Voicu, Mihai 
Butnariu,

« TEATRUL DE STAT DIN BACAU : „Un scurt pro
gram de bossanove". A doua montare a piesei lui Radu 
Cosașu (după cea de la Pitești).

o Sîmbătă 18 octombrie va avea loc la Teatrul Mic 
premiera piesei „Maria 1714" de Ilie Păunescu, în regia 
Soranei Coroamă și scenografia lui Ștefan Hablinski. 
Din distribuție fac parte Olga Tudorache, Constantin 
Codrescu, Nicolae Pomoje, Vasile Gheorghiu, Dan Nuțu.

La întrebarea noastră : „Ce v-a determinat să vă opriți 
asupra acestei piese regizoarea spectacolului ne-a 
răspuns :

„M-au ciștigat adevărurile, legăturile foarte pronunțate 
cu actualitatea ale „Măriei 1714“, piesă cu puternice con
flicte și cu un limbaj foarte viu. M-a interesat destinul 
uman al eroului principal — Constantin, care infruntînd 
și confruntîndu-se, in situații dramatice, cu ceilalți, trece 
prin diverse stări pe care le depășește, parcurgtnd un 
drum semnificativ și emoționant"
• în actuala stagiune, pe care Teatrul „Țăndărică" o 

deschide sub semnul aniversării a 20 de ani de activitate 
a fost reluată una dintre realizările de mare succes ale 
acestui colectiv — spectacolul cu piesa „Căluțul cocoșat", 
cunoscutul basm al Iul N. Erșov,

in adaptare, 
la Teatrul 
radiofonic

Teatrul radiofonic a prezentat sce
nariul „Povestea brățării de gleznă", 
adaptare radiofonică de Ion Dumitriu, 
după poemul „Silapathikaram" scris 
în secolul al III-lea de sud-indianul 
Ilango și dramatizat de scriitorul 
Karunannidhi.

Regia artistică a fost semnată de 
artistul emerit Paul Stratilat ; regia 
tehnică de ing Tatiana Andreicic, iar 
regia de studio de Cringuța Manea, 
iar muzica de Livio Bellegante Ro
lurile principale au fost interpretate 
de Leopoldina Bălănuță, Vasile 
Gheorghiu, Simona Bondoc. Nicolae 
Botez-Luchian, Ioana Ciomîrtan.

Corul căminului cultural din co
muna Ștefănești, județul Botoșani, 
și-a sărbătorit duminică împlinirea a 
100 de ani de la înființare. La festi
vitățile organizate cu acest prilej au 
luat parte, alături de localnici, nu
meroși invitați, activiști culturali și 
artiști amatori din comunele înveci
nate. Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai comitetului județean de 
partid, ai consiliului popular jude
țean, reprezentanți ai unor instituții 
de cultură județene și centrale.

Pentru Îndelungata sa activitate, 
desfășurată în slujba culturalizării 
maselor, corul din Ștefănești a fost 
decorat cu ordinul „Meritul cultural" 
clasa a IlI-a Distincția a fost înmî- 
nată de tov. Gheorghe Ghinea, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R Cu același ordin au fost dis
tinși, de asemenea, 80 de coriști. Alți 
127 membri ai formației au primit 
insigna de „Fruntaș în munca cultu
rală de masă".

tv

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert coral de muzică clasică șl 
contemporană — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) ; Enigma 
Otiliel — 20, (sala Studio) : Cine 
ești tu 7 — 20.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19.30.

— Buletin de știri.
— Limba franceză (reluare).
— Biblioteca iul Așchluță — 

emisiune pentru copii.
— Zîmbițl, vă rog I Cum se 

construiește un aparat 
uscat fotografii.

— Publicitate.
19.15 — Cîntece de 

terpretarea 
meră al 
„George Enescu". 
Vasile Pîntea. 
Telejurnalul de seară.

20,00 — Actualitatea economică — 
ediție specială.

20.15 — Roman foileton „Lunga
vară fierbinte" — „Plină 
de strălucire".

21,05 — Steaua fără nume — eml- 
slune-concurs de muzică 
ușoară. Prezintă Dan Deș- 
liu. Realizatori : Simona 
Patraulea și Sorin Grigo- 
rescu

21.50 — Cadran — emisiune de ac
tualitate internațională,

22,20 — Carnet cinematografic.
22.50 — Telejurnalul de noapte. 
23,05 — închiderea emisiunii.

toamnâ tn 
corului de

Filarmonicii 
Dirijor

La Brad s-a sărbătorit împlinire!» 
a 100 de ani de la înființarea liceu
lui „Avram lancu" din localitate. 
Manifestările centenarului, care au 
avut loc sîmbătă și duminică, au în
ceput cu vernisajul expoziției come
morative care redă în imagini și 
documente activitatea școlii în cei 
100 de ani.'In continuare a avut loo 
o sesiune jubiliară de comunicări cu 
tema „Liceul Avram lancu din Brad 
— factor de cultură și civilizație în 
Zarand", la care au luat parte ca
dre didactice din localitate și nume
roși invitați, oameni de știință și 
cultură din țară, foști elevi ai liceu
lui.

La adunarea festivă care a avut 
loc cu acest prilej, Lus Neag, direc
torul liceului, a subliniat condițiile 
în care a luat ființă primul gimna
ziu din ținutul Zarandului ți a re
levat activitatea acestei școli în 
timpul unui secoL Zămislit în clo
cotul luptei pentru împlinirea mari
lor aspirații ale existenței naționale, 
liceul din Brad și-a asumat de la 
înființare misiunea de a da cultu
rii noastre însemnate valori spiri
tuale spre triumful progresului ți 
prosperității poporului român. Li
ceul din Brad a dat celor peste 
16 000 de absolvenți ai săi o educa
ție aleasă pentru a deveni buni spe
cialiști, cadre de nădejde în toate 
domeniile de activitate. Numai din 
rîndul bacalaureaților. din anii con
strucției socialiste .225 au devenit in
gineri, 215 profesori, mai mulți de 
100 medici, juriști, ziariști, artiști 
etc, iar un mare număr sînt tehni
cieni și muncitori cu înaltă califi
care. Tov. Ioachim Moga, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., a adus un călduros salut ca
drelor didactice, elevilor și absol
venților liceului. A avut loo apoi 
dezvelirea unei plăci comemorative 
și a bustului lui Avram lancu, ma
rele erou al moților care fusese pre
zent, în septembrie 1869, la inaugu
rarea liceului.

într-o atmosferă entuziastă, parti- 
cipanții la adunare au adresat Co
mitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă în care se spune între altele : 
întruniți în adunarea festivă consa
crată sărbătoririi centenarului aces
tui străvechi, lăcaș de învățămînt și 
cultură din ținutul Zarandului, ca
drele didactice, elevii și absolvenții 
liceului „Avram lancu" din Brad 
Iși exprimă și cu acest prilej recu
noștința fierbinte și adînca mulțu
mire față de Partidul Comunist Ro
mân, de Comitetul său Central, față 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija deosebită ce o purtați școlii 
românești, corpului profesoral, pen
tru condițiile tot mai bune de viață 
și învățămînt de care se bucură toți 
elevii patriei noastre. însuflețiți de 
perspectivele mărețe jalonate de 
Congresul al X-lea al P.C.R. — se 
arată în continuare în telegramă — 
noi, cadrele didactice și elevii liceu
lui „Avram lancu", participăm cu în
treaga ființă și putere de muncă la 
transpunerea în viață a măsurilor 
stabilite de partid pentru dezvolta
rea și perfecționarea continuă a în- 
vățămîntului românesc. Pentru noi, 
ca și pentru întregul popor, cuvîn- 
tul și îndemnul partidului înseamnă 
chemare la luptă pentru realizarea 
de fapte tot mai mărețe, demne de 
minunatele zile pe care le trăim.

★
Duminică au continuat manifestă

rile prilejuite de împlinirea a 50 de 
ani de activitate a liceului „Al. Papiu 
Ilarian" din Tg. Mureș.

La adunarea care a avut loc au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai Minis
terului Invățămîntului, «onducători

de instituții de artă și cultură, fo'tl 
și actuali elevi și profesori ai Ț ;- 
lui, oameni ai muncii din oraș.
pre bogata activitate desfășuraia'xfcn 
școală de-a lungul celor cinci de
cenii, despre condițiile tot mai buna 
de învățătură create tineretului stu
dios în anii noștri a vorbit Simion 
Văsieși, directorul liceului.

A luat apoi cuvîntul tov. Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, 
care a adus salutul comitetului ju
dețean de partid, al Consiliului popu
lar județean Mureș, subliniind, tot
odată, sarcinile actuale privitoare 
la modernizarea și perfecționarea 
continuă a invățămîntului.

în încheierea adunării cei prezenți 
au adoptat textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune 
printre altele: „Cadrele didacticej 
elevii de ieri și de astăzi, toți cei 
prezenți, întruniți la sărbătorirea 
semicentenarului liceului „Al. Papiu 
Ilarian" din Tîrgu Mureș vă 
transmit, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vii și nețărmurite senti
mente de prețuire, de mulțumire 
pentru neobosita dumneavoastră 
grijă și atenție acordată învățămîntu- 
lui, grijă de care a beneficiat din 
plin și liceul nostru.

Liceul nostru se prezintă astăzi 
ca o școală modernă, bine înzestrată, 
oferind condiții optime de studiu 
tineretului, cultivînd cu dragoste tot 
ceea ce ne leagă de istoria glorioasă 
a străbunilor, de înfăptuirile fără 
precedent de astăzi ale oamenilor 
muncii români și de alte naționali
tăți din această parte a țării.

Pe băncile școlii învață cu rîvnă 
aproape 2 000 de/tineri în limba lor 
maternă. Pătrunși de răspunderea ce 
o avem față de partid și popor, am 
depus și vom depune și de acum 
înainte’ toată energia și priceperea 
noastră pentru ridicarea învățămîn- 
tului la nivelul cerințelor contem
porane, cu rîvna și entuziasmul pe 
care ni le dă adeziunea deplină la 
directivele Comitetului Central, le
gea învățămîntului și documentele 
programatice ale Congresului al 
X-lea al partidului".

Cu prilejul manifestărilor semi
centenarului, în clădirea școlii a fost 
organizată o expoziție cuprinzînd 
documente, lucrări științifice, foto
grafii, obiecte lucrate de foștii elevi 
ai liceului, ca și de actualii elevi.

☆
La Sighetul Marmațlei a fost săr

bătorit semicentenarul liceului de 
cultură generală din localitate — 
primul liceu românesc de pe 
plaiurile maramureșene. Au partici
pat cadre didactice, elevi și foști e- 
levi ai liceului, precum și reprezen
tanți ai organelor județene de partid, 
în cadrul adunării, care a avut loc, 
au fost prezentate referate privind 
participarea liceului la viața cultu
rală a Maramureșului, contribuția 
profesorilor și absolvenților acestuia 
ia dezvoltarea culturii românești.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R., Gheor
ghe Blaj, a adresat un cuvint de sa
lut.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții au adoptat o te
legramă adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
arată, printre altele, că întregul corp 
profesoral și elevii, împreună cu 
foștii absolvenți ai liceului, își în
dreaptă gmdurile cu dragoste și re
cunoștință către conducerea partidu
lui și statului nostru, exprimîndu-și 
și cu această ocazie adeziunea nestră
mutată față de politica internă și ex
ternă, marxist-leninistă, a partidului 
și statului nostru. (Agerpres)



SClNTEIA - luni 13 octombrie 1969 PAGINA 3

z

PRESTIGIOASĂ Șl IMPORTANTĂ
VICTORIE

A FOTBALULUI
NOSTRU

® âu învins tinerețea, voința și, nu în ultimul rînd, teh
nica și talentele autentice

I© Dohrin, Dumitrache, Sătmăreanu — cei mai buni 
jucători de pe teren

© Distanta București-Mexic s-a redus la un singur 
pas; el poate fi tăcut, la 16 noiembrie, prin aceeași 
seriozitate în pregătire și luptă dîrză pentru victorie Felicitări celui de-al 12-lea „jucător” al echipei României : acest public pasionat, entuziast ți obiectiv I

Cronica zilei

Meciul cu Portugalia este un fapt 
consumat. Victoria a fost cucerită 
de către fotbaliștii noștri, dovedind 
o dată în plus că noua echipă a Ro
mâniei are un cuvînt de spus în 
lumea fotbalului internațional, că 
este pe cale de a deveni cineva...

Pînă în această după-amiază fru
moasă de toamnă bucureșteană, 
fotbalul nostru avea o singură le
gendă : noaptea magnifică de la Lau
sanne. cînd se relansa în lupta pen
tru cucerirea primului loc în grupa 
'ntîia europeană, în lupta pentru 
alificare în turneul final al campio- 

iXv* ului mondial.
Acum avem două : avem și această 

după-amiază aurie în care steaua 
lui Dobrin a strălucit atît de uimi
tor, încît de-a lungul celor 90 de mi
nute ale jocului, Uitaserăm că pe 
teren se afla „Perla Mozambicului“. 
Uitaserăm de „Perla Mozambicului", 
redescoperind (unii) „Diamantul Pi- 
teștiului”.

Și nu numai atît. în aoeastă după- 
ariiiază, Dobrin, Dumitrache, Sătmă- 
reanu și ceilalți au micșorat... la un 
singur pas distanța București-Ciudad 
de Mexico.

Publicul romănesc vedea pentru 
tntîia oară, jucînd un meci oficial, 
pe stadionul „23 August'1, noua e- 
chipă a României. Acesta a fost, unul 
diri re paradoxurile zilei. Aceasta a 
fes/, .poate, una dintre cauzele pentru 
care; ' așteptat cu atîta curiozitate 
întîlni) a România — Portugalia.

Da,'știam că această echipă româ
nească reușise lucruri remarcabile 
la Londra, la Atena sau la Lausanne. 
Ne întrebam, însă, dacă va fi aceeași 
și la București.

Acum, după ce meciul s-a încheiat, 
putem să ne răspundem afirmativ. 
Da. A fost ea însăși. Așa cum o cu
noșteam de la Londra, de la Atena, 
de la Lausanne : extrem de volun
tară, deplin stăplnă pe mijloacele 
sale, cu o condiție tehnică certă, au- 
toreglîndu-se tactic în funcție de mo
mentele jocului, cu o puternică per
sonalitate. Indiferentă față de faima 
adversarului, de declarațiile sale, de 
atmosfera creată în jurul partidei și, 
mai presus de orice, preocupată să 
obțină rezultatul dorit.

Ieri, echipa noastră a’ început mai 
slab jocul (poate aici s-a văzut fap
tul că evolua acasă pentru întîia 
oară). Portughezii au simțit ezitarea 
și s-au avîntat în atac, rămînînd mai 
mult de un sfert de oră în terenul 
echipei noastre. Un moment am cre
zut că întreg eșafodajul construit cu 
«tîta trudă, timp de un an de zile,

Preliminariile
C. M. 1970

Grupa I europeană

Clasamentul

PORTUGALIA.
16.XI.1969, București : ROMA

NIA—GRECIA.

1. ROMANIA 5 3 116-5
2. Grecia 41218-7
3. Elveția 42023-3
4. Portugalia 51137-9

Jocuri do disputat:
15.X.1969, Salonic i GRECIA-

ELVEȚIA.
2.XI.1969, Berna : ELVEȚIA-

Una din sutele da «ecvenje memorabila

se va nărui. Au fost atunci clipe 
grele. Portugalia juca mai bine (cum 
avea să se întîmple, de altfel, tot 
meciul) decît toamna trecută, la Li
sabona. în aceste clipe a intrat în 
acțiune arma cea mai de preț a 
„unsprezecelui11 tricolor : spiritul de 
echipă. Nimeni nu s-a dat, în lături 
de la... corvoadă : începînd cu Săt- 
măreanu și terminînd cu Lucescu. 
L-am văzut în acele momente pe Do
brin, pe Dumitrache sau Lucescu, 
muncind din greii în fața careului 
lui Răducanu. dublîndu-i pe Deleanu. 
pe Dinu sau pe Hălmăgeanu...

Și încet, încet, metodic și sigur, 
echipa noastră avansa spre poarta lui 
Damas. Combinația Dobrin — Dem- 
brovschi din minutul 15 — în care 
ultimul a ratat incredibil — avea da
rul să anunțe o „oră românească11 re
marcabilă. 60 de minute în care 
„cuplul11 Dobrin — Dumitrache avea 
să ofere cele mai frumoase faze ale 
partidei. Cei doi „D“ din centrul li
niei de atac a echipei noastre au 
avut cîteva „vîrfuri11 de excepție. 
Cine, dintre cei care au văzut-o, vor 
uita ușor acea fază din minutul 30, 
în care Dumitrache, driblînd irezisti
bil un adversar, doi, trei... i-a creat 
lui Dobrin ocazia de a înscrie. Da
mas n-a putut reține șutul expediat 
de Dobrin, mingea a lovit bara și gol. 
Un eol așteptat nu treizeci de minu
te. ci... treizeci de ani ! Sau cine va 
uita faza aceea din min. 43, în care 
Dobrin, în infernul pe care-1 trăia, 
a avut răbdarea și finețea unui bă- 
trîn meșter japonez care cizelează o 
figurină. O fază la capătul căreia 
Dumitrache s-a aflat singur cu Da
mas. Și altele, și altele.

Apărîndu-se cu fermitate (Deleanu, 
„reînviind" după pauză, s-a alăturat 
lui Sătmăreanu, Hălmăgeanu și Dan), 
echipa noastră și-a dominat net ad
versarul în toată această perioadă. 
Avîntul echipei portugheze fusese 
întrerupt, nu prin elan, ci printr-un 
joc premeditat fază cu fază. Dobrin, 
Radu Nunweiller, Dumitrache, Săt
măreanu, ' Deleanu și Lucescu,_ alcă
tuiau nucleul care ținea echipa în 
poziție verticală. în min. 47, Dem- 
brovschi a ratat din nou. Apoi, Dinu 
și Radu Nunweiller. Portughezii au 
efectuat două schimbări. Iese Jose 
Maria și intră Tony. Apoi este în
locuit Torres cu Joao Jacinto. Ceea 
ce va schimba însă aspectul meciu
lui va fi trecerea lui Simoes în linia a 
doua. Simoes profită din plin de ran
damentul din ce în ce mai scăzut al 
lui Dinu și, împreună cu Tony, domi
nă mijlocul terenului. De abia acum 
începe să se vadă și Eusebio, care 
trimite o .rachetă" pe lîngă stîlpul 
porții lui .Răducanu (min. 63). Dumi
trache răsDunde, două minute mai 
tîrziu, cu un șut senzațional, tot pe 
lîngă stîlpul porții. Urmează 25 de 
minute de joc care aparțin oaspeți
lor. Echipa noastră joacă această pe
rioadă... în deplasare, apărîndu-se 
strîns, ținînd cu dinții de rezultat. 
Cei patru de pe linia de fund sînt, 
însă, de netrecut. Fluierul final al 
arbitrului iugoslav R. Canak găsește 
mingea undeva oe la mijlocul tere
nului.

Meciul n-a avut o valoare specta
culară deosebită. Dar, oare, pe cine 
interesa spectacolul 7 într-o întîlni re 
de mare miză (să ne reamintim de 
recentul A. C. Milan — Estudiantes 
la Plata), spectacolul se... autoelimină. 
Sînt, desigur, regretabile duritățile 
la care am fost martori, și am apre
ciat modul în care Răducanu a fost 
temperat, imediat, pentru gestul ne
sportiv pe care l-a făcut.

Băieții au luptat cu devotament și 
abnegație de-a lungul întregii parti
de și împreună cu antrenorii lo.r An
gelo Niculescu și Emerich Vogi meri
tă toate felicitările. încrederea noas
tră în capacitatea lor de luptă, încre
derea lor în propriile forțe au fost 
răsplătite.

Ieri, la sfîrșitul celor nouăzeci de 
minute, închizînd acest blocnotes cu 

însemnări „Fotbal ’69“, am privit fi
lele albe care ne-au rămas, înscriind 
apoi, pe prima dintre ele, data de... 
16 noiembrie — meciul cu Grecia, 
feri, echipa noastră a făcut un joc 
mare, pe care l-am dori repetat la 
acea dată.

Pe cine să remarcăm 7 în primul 
rînd întreaga echipă, pentru felul în 
care a știut să lupte, să se dăruiască, 
angajîndu-se total. Apoi, să aducem în 
prim plan pe Dobrin, Dumitrache și 
Sătmăreanu, care s-au evidențiat cu 
deosebire. Bine și foarte bine Luces
cu, Radu Nunveilier, C. Dan, Hăl
măgeanu, Deleanu. Sub nivelul cu 
care ne obișnuiseră Dinu și Dem- 
brovschi, dar nimeni nu le poate re
proșa nimic sub unghiul devotamen
tului față de cauza întregii echipe.

Simoes a fost cel mai bun om al 
portughezilor. Alături de el i-am a- 
minti pe Damas, Hilario, Gonțjalvez 
și Nelson. Decepții : Eusebio și Tor
res.

R. Canak (Iugoslavia) a avut de 
condus un meci greu, dar a fost tot
deauna pe fază, reușind să domine 
partida. A fost, poate, uneori cam în
găduitor cu neregularitățile comise 
de o parte sau de alta.

★
ECHIPELE:
România : RĂDUCANU — SĂT

MĂREANU, HĂLMĂGEANU, C. 
DAN, DELEANU — DINU, NUN
WEILLER VI — DEMBROVSCHI, 
DOBRIN, DUMITRACHE, LUCESCU.

Portugalia : DAMAS — GOMEZ, 
BATISTA, HUMBERTO, HILARIO 
- GONQALVEZ, JOSE MARIA - 
(TONY) — NELSON, TORRES, 
(JOAO JACINTO), EUSEBIO, SI
MOES.

ANGELO NICULESCU (Ro
mânia) : Greu, foarte greu a- 
cest meci 1 Nici nu putea fi alt
fel. Miza, o știam cu toții îrică 
dinainte, a fost extrem de mare, 
preocupînd ambele echipe în 
egală măsură. Sînt mulțumit că 
am jucat bine și am cîștigat. E- 
nergia celor 11, capacitatea lor 
de a depăși tracul, în general, 
decizia cu care au luat în piept 
fiecare moment ai meciului, 
m-au impresionat. Secretul vic
toriei constă în hotărîrea cu 
care și de această dată jucătorii 
mei au știut să abordeze un 
meci de o asemenea importanță. 
Acum „capitolul Portugalia" este 
închis. Toate gîndurile se în
dreaptă, firesc, spre partida de 
la 16 noiembrie, cu Grecia. Pînă 
atunci, pînă după acel meci, 
orice comentariu privind cali
ficarea pentru Mexic îl consi
der neavenit... Contez pe serio
zitatea jucătorilor mei. pe spri
jinul antrenorilor din echipele 
lor de club : să ne încadrăm în 
limitele unei bucurii normale și 
să ne pregătim corespunzător. 
Meciul cu Grecia va fi și mai 
dificil decît cel cu Portugalia, aș 
zice, cel mai dificil dintre toate 
cîte am jucat. Chiar și numai 
pentru faptul că... rămîne de 
disputat. De ce n-am făcut nici o 
schimbare 7 Personal, cred că 
nu era cazul..."

JOSE ANTUNES (Portugalia) : 
„Așteptam mai mult de la e- 
chipa mea. Așteptam mai mult, 
mai ales de la Eusebio și Torres. 
Dar după cum ați văzut, insa
tisfacție pe toată linia. Atacul, 
pe care contam, nu a putut 
marca golurile dorite. înaintașii 
mei au cedat prea repede și 
prea ușor la contactul cu dîrze- 
nia românilor ; au fost timorați. 
Remarc din echipa dv pe Do
brin, Dumitrache, Nunveilier, 
ca și siguranța dezarmantă la 
mingile înalte a portarului Ră
ducanu. Dintre jucătorii mei pe 
Dămas și Simoes. Sînt supărat, 
nu pot să nu fiu supărat ; am 
ratat ultima șansă de a conti
nua lupta pentru calificarea în 
turneul de la Mexic. Ce să-i 
faci, acesta este sportul, acesta 
este fotbalul Fotbaliștii români 
vor fi cei care vor merge în 
Mexic, din grupa noastră. Vă 
urez succes. Astăzi jucătorii dv 
au jucat dezlănțuit, făcînd o 
foarte mare risipă de energie, 
în turneul de la Mexic, îmi 
permit să dau un sfat, va fi ne
voie de o drămuire a forțelor și 
implicit de un plus de tehnică 
șl pregătire. Nu-mi luați în 
nume de rău aceste cîteva ob
servații—".

„Succesul fotbaliștilor români 
este incontestabil"

— declară oaspeți
® Bravo, românii au 
jucat mai bine, flu cîș- 
tigat deci pe merit

;,Mi-a făcut mare plăcere să 
asist la acest meci în care ro
mânii, în ciuda faimei adversa
rilor lor, au făcut un joc supe
rior și au cîștigat întru totul 
meritat. Personal am rămas sur
prins mai ales de valoarea unor 
jucători despre care auzisem nu
mai — Dobrin, un fotbalist de 
mare clasă ; Dumitrache, un spi- 
riduș la mijlocul terenului [ 
Sătmăreanu, sobru, calm, stăpîn 
pe situație, așa cum stă bine ori
cărui apărător. Tuturor fotba
liștilor români succes și la 
revedere... în Mexic" (Joao Sal- 
danha. selecționerul echipei na
ționale a Braziliei).

© La ora actuală echi
pa României este mai 
bună decît a Portugaliei

„Fotbaliștii dv. au făcut o 
mare partidă.. Au demonstrat 
capacități fizice și tehnico-tac- 
tice surprinzătoare. Surprinză
toare mai ales pentru fotbaliștii 
portughezi, incapabili de foarte 
multe ori de a găsi modalitatea 
corespunzătoare de replică. Cred 
că este clar din cele spuse — 
românii au la ora aceasta o e- 
chipă reprezentativă mai bună 
decît a noastră. „Stelele" echi
pei Portugaliei — Eusebio, Tor
res, Simoes — n-au avut mai 
nimic din strălucirea de altă
dată. în asemenea condiții, cum 
se putea deci cîștiga ?“ (Luis 
Rodriguez, ziarist la „Record"- 
Lisabona)

® Românii puteau cîș
tiga mai clar

„Spunînd că românii puteau 
cîștiga mai clar această partidă, 
cred că am fost bine înțeles : 
pe teren. a existat o singură e- 
chipă căreia, încă din prima re
priză (e adevărat, că nu chiar 
din primele minute...), i-a surîs 
victoria, i-a surîs Mexicul. Lup-

ÎN CÎTEVA
IERI LA RUGBI

în cadrul campionatului diviziei A 
de rugbi, ieri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Dinamo—Rul
mentul Bîrlad 11—3 t Steaua—Agro
nomia Cluj 43—3 i C.S.M. Sibiu— 
Vulcan 6—3 | Politehnica Iași—Pro
gresul 32—9 | Farul Constanța—Gri- 
vița roșie 0—9 ) Universitatea Ti
mișoara—Știința Petroșani 6—0.

o Campionatele mondiale de scri
mă de la Havana au programat pre
liminariile probei feminine de flo
retă pe echipe. Reprezentativa Ro
mâniei a învins cu 11—5 echipa Cu
bei și cu 13—3 selecționata S.U.A. 
Floretistele românce s-au calificat 
tn semifinale, urmînd să întîlnească 
echipa Ungariei. în cea de-a doua 
semifinală se vor întîlni echipele 
U.R.S.S. și Poloniei.

o Ieri la Luxemburg tn meci re
tur pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, Polonia a în
vins Luxemburgul cu 5—1 (0—1). în 
primul joc, fotbaliștii polonezi cîști- 
gaseră cu 8—1.

® A început turneul Internațional 
de șah de la San Juan (Porto Rico). 
In prima rundă campionul mondial 
Boris Spasski (U.R.S.S.) a cîștigat tn 
fața lui Martinez (Porto Rico). 
Schmidt (R.F.G.) a remizat cu Parma 
(Iugoslavia), Colon (Porto Rico) și 
Kaplan (Porto Rico) au terminat, de 
asemenea, la egalitate. La turneu mai 
participă Bisguier (S.U.A.), Byrne 
(S.U.A.), Larsen (Danemarca), Da- 
mianovici (Iugoslavia) etc.

de peste hotare
ta a fost extraordinar de mare, 
așa cum de altfel era și de pre
văzut. Echipa dv. a avut doi 
jucători de mare, de excepțio
nală clasă ’. Dobrin și Dumi
trache. Portughezii nu puteau 
cîștiga în nici un chip, căci 
le-a lipsit în primul rînd 
organizarea jocului și apoi, a- 
cesta este adevărul, le-a lipsit... 
„Eusebio*. (Cezare Trentini — 
ziarist la ,,Stadio“-Bologna).

® Să nu vi se pară cu
rios, dar meciul l-ați 
cîștigat în repriza se
cundă

„Prin maniera generală de 
joc, fotbaliștii români n-au lă
sat de această dată nici un du
biu asupra victoriei care le-a 
revenit pe deplin merit. Știu 
că mai aveți un meci greu — 
cel de la 16 noiembrie, cu Gre
cia la București — însă îndrăz
nesc să afirm de pe acum că 
biletele pentru Mexic pot fi a- 
contate pe numele Dobrin, Du
mitrache și coechipierii lor. Suc
cesul echipei române — să nu 
vă pară curios — a fost decis 
de fapt în repriza secundă, cînd 
a reușit să păstreze magistral 
acel minim, dar extrem de pre
țios avantaj" (Mario Widmer — 
de la ,,Blick“-Zurich).

® Felicit echipa ro
mână pentru joc, pentru 
victorie

„întru totul meritata victorie 
a echipei dv. a fost decisă de 
înaintare. Oameni ca Dobrin și 
Dumitrache — nu singuri, se 
înțelege — au strălucit și și-au 
impus personalitatea, majorita
tea timpului. Sigur că o bună 
parte din meci, apărarea s-a 
văzut nevoită să se întrebuințeze 
serios. Dar, Hălmăgeanu, funda
șii laterali au luptat ca niște lei 
și n-au primit gol. Dați-mi voie 
să repet, înaintașii au hotărît 
victoria. îi felicit pe toți cei 11, 
ca și pe antrenorul lor" (Nuno 
Ferrari — ziarist de la „A. 
BOLA" — Lisabona).

RÎNDURI
• Cu prilejul unui concurs inter

național de atletism desfășurat la 
Singapore, atleta australiană Pamela 
Kilborn a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m garduri 
cu timpul de 26"l/10. Vechiul record 
era de 26”2/10.

• Turul ciclist al Mexicului a con
tinuat cu desfășurarea etapei a 7-a 
pe distanța Zamora — Guadalajara 
(210 km). Victoria a revenit italianu
lui Arnoldo Caverzari cronometrat în 
5h 26’40”. în clasamentul general in
dividual conduce mexicanul Juarez.

» La Houston (Texas), campionul 
olimpic de box la cat. grea, George 
Foreman, a repurtat al 5-lea succes 
consecutiv ca profesionist. El l-a în
vins prin K.O. în repriza a doua pe 
compatriotul său, Vernon Clay.

PRONOSPORT
Concursul din 12 octombrie

România—Portugalia (1—O) I
Fiorentina—Cagliari (0-1) 2
Internazionale—Brescia (3—1) 1
Juventus—Torino (1—2) 2
Lazio—Sampdoria (1—0) 1
Napoli—Roma (0—0) X
Palermo—Milan (0—0) X
Verona—Bologna (0-0) X

Atalanta—Livorno (1-1) X
Modena—Varese (0-1) 2
Monza—Foggia (0-1) 2
Reggina—Mantova (0—0) X
Ternana—Catania (1—1) X

Rubrică sportivă realizată de
Valentin PĂUNESCU ți ion DUMITRIU

Președintele Senatului din Repu
blica Chile, Tomas Pablo, cu soția, 
însoțit de Gheorghe Roșu, președin
tele Comisiei pentru Agricultură și 
Silvicultură a Marii Adunări 'Națio
nale, a vizitat duminică dimineața o- 
rașul Sibiu, Muzeul Brukenthal și mî- 
năstirea Cozia.

în aceeași zi, oaspetele a sosit la 
Pitești, unde a fost salutat de Gheor
ghe Năstase, președintele Consiliu
lui popular al județului Argeș, și de 
Dumitru Petrescu, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular al ju
dețului, care au oferit un dejun în 
onoarea președintelui Senatului chi
lian. După amiază oaspeții au vizitat 
orașul Curtea de Argeș, Hidrocen
trala de pe Argeș, iar la înapoierea 
în Pitești, zona industrială nord și 
combinatul petrochimic din localitate;

★
Ministrul comerțului și industriei 

al Finlandei, Grels Teir, care se află 
într-o vizită în țara noastră, a fost 
simbătă și duminică oaspetele jude
țului Constanța. însoțiți de Ion Ni- 
colăescu, vicepreședinte al consiliu
lui popular județean, ministrul fin
landez, persoanele care-1 însoțesc și 
ambasadorul Finlandei la București, 
Kaarlo Veiliko Măkelă, au vizitat 
simbătă după-amiază și duminică di
mineața Stațiunea experimentală vi
ticolă Murfatlar, stațiunile balneocli
materice de pe litoralul românesc al 
Mării Negre, Muzeul de arheologie 
din Constanța și Cetatea Istria.

★
Duminică s-a înapoiat în Capitală 

delegația Comitetului național pen
tru Apărarea Păcii, condusă de acad. 
Dumitru Dumitrescu, membru al Bi

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral frumoasă și călduroasă. Cerul 
a fost variabil, mai mult senin în ju
mătatea de vest a țării. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 15 
grade la Țebea Brad și nordul Mol
dovei și 23 de grade la Tr. Severin, 
Băilești, Viziru, Hîrșova și Medgidia, 
în vestul țării în cursul dimineții 
local s-a semnalat ceață. în Bucu

- „Livrați mărfuri 
de calitate" — 

o pretenție exagerată?
(Urmare din pag. I)

an ? _ Tov. director general al uzi
nei; ing. Gh. Tănăsoiu, afirma răs
picat că, pur și simplu, aceste două 
tipuri de utilaje nu se mai cer, că 
au devenit „marfă fără căutare". Și 
a făcut. un pretențios expozeu asupra 
conjuncturii comerciale ingrate, care 
s-a abătut asupra întreprinderii. în 
cele din urmă, ne-a spus : „Am făcut 
demersuri la toate nivelele, la mi
nisterul nostru și chiar la C.S.P. Toa
tă lumea cunoaște situația, dar fiind 
vorba de fluctuația cererilor de pe 
piața externă, nici ministerul și nici 
noi nu avem cum să acționăm".

Sîntem nevoiți să-l contrazicem pe 
directorul general al uzinei. Investi
gațiile ulterioare au scos la Iveală e- 
lemente care schimbă radical datele 
în legătură cu „lipsa" contractelor la 
cele două tipuri de utilaje. Să le a- 
nalizăm pe fiecare în parte.

Din cele 22 de instalații pentru fo
rat puțuri de apă, livrate în ultimul 
timp la diverși beneficiari, o mare 
parte nu funcționează în bune condi
ții, prezintă defecțiuni serioase, atît 
de concepție, cît și de execuție. 
O listă semnată de reprezentan
ții ministerului și întreprinderii no
tifică nu mai puțin de 20 poziții de 
ansamble și subansamble ale acestor 
instalații, care s-au defectat de la 
început. Tov. director general al u- 
zinei pretindea că utilajele sînt bune 
și numai lipsa de pricepere a bene
ficiarilor a provocat asemenea si
tuații neprevăzute. Dar ele au fost 
date în exploatare în prezența unor 
colective de tehnicieni ce aparțin 
chiar întreprinderii producătoare, 
care au putut constata „pe viu" ade
vărul. Oare nu au avut timp să in
formeze și comitetul de direcție al 
uzinei despre defecțiunile instalații
lor ? Greu de crezut, căci forul da 
resort este la curent cu toate neajun
surile, dar se menține în expectativă.

Tov. director tehnic, Vasile Dumi- 
trașcu, din minister ne-a explicat> 
„Consider că este vorba de greșeala 
acelora care și-au permis să le dis
tribuie pe piață fără să le supună u- 
nor probe tehnologice atente. Nu poa
te fi vorba de o răspundere precisă, 
căci greșeala o putea face oricine. 
Specialiștii noștri s-au entuziasmat, 
n-au mai avut răbdare să verifice 
minuțios aceste instalații și iată... re
zultatele. Pe baza reclamațiilor pri
mite vom reface proiectul, vom face 
modificările ce se impun. Pot afir
ma că sîntem pe un drum bun".

De mai bine de doi ani se mani
festă acest „entuziasm" costisitor 
în rîndul unor specialiști din Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Cît timp va mai . trece 
pină cînd lucrurile se vor pune la 
punct, mai ales că ultima soluție a- 
doptată de minister prevede renun
țarea la producerea instalațiilor ce 
urmau să fie fabricate în acest an 7 
Așa se merge pe „drumul bun" 7 
N-am primit nici un răspuns, deși — 
după cum spuneam — aceste insta
lații sînt solicitate de beneficiari. Este 
inadmisibil ca un director tehnic din 
minister să se situeze pe poziția că 
nu se pot stabili răspunderi precise, 
în timp ce directorul general se 
crede „nedreptățit" de beneficiarii 
care și-au „permis" să nu treacă cu 
vederea defectele produselor. Di
mensiunile materiale ale acestei 
atitudini conciliatoare față de cali
tățile tehnice ale propriilor produse 
se măsoară în milioane lei ‘.irosiți, în 
mărfuri devenite nevandabile. Am 
văzut adrese expediate de beneficiari 
care condiționau comandarea unor noi 
cantități din acest sortiment de re
pararea celor defecte. Deci, cereri 
sînt. Ceea ce lipsește este interven
ția rapidă și decisă pentru îmbunătă
țirea randamentului acestor produse, 
sortite pînă acum rebutului.

Un sfert din producția acestui an 
de racorduri speciale nu și-a găsit 
desfacerea decît în urma interven
țiilor de care am vorbit mai înainte. 
Și la acest’produs s-a invocat lipsa 
de cereri, cît și... concurența. De fapt, 

roului comitetului, care a participai 
la Intîlnirea prietenească de la Uj* 
gorod (U.R.S.S.), consacrată sărbăto
ririi centenarului nașterii lui V. I» 
Lenin.

★
La invitația Camerei de Comerț a 

Republicii Socialiste România, dumi
nică după-amiază a sosit în Capitală 
o delegație a Comitetului suedez 
pentru promovarea comerțului cu 
România, condusă de Dl. Ake 
Vrethem, președintele acestui co
mitet.

Membrii delegației vor avea con- 
vorbiri la Ministerul Comerțului Ex
terior, Camera de Comerț, între
prinderi românești de comerț exte
rior și vor vizita, obiective industri
ale, precum și Expoziția realizărilor 
economiei naționale „România I960".

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost tntîmpinați de repre
zentanți ai Camerei de Comerț, pre
cum și de baron Cari Rappe, amba
sadorul Suediei la București.

★
Duminică dimineața, la Monumen

tul eroilor căzuți pentru eliberarea 
patriei, de lîngă stațiunea balneară 
„Felix", peste 5 000 de tineri munci
tori, studenți și elevi din orașul Ora
dea au luat parte la o emoționantă 
întîlnire cu numeroși participanți la 
luptele pentru eliberarea Oradei, 
care s-au desfășurat pe aceste locuri, 
în urmă cu 25 de am.

Generalul-maior Virgiliu Manta, 
fost luptător în armata română, a 
vorbit despre eroismul ostașilor ro
mâni în timpul crîncenelor lupte 
duse pentru eliberarea Oradei de 
sub jugul fascist. (Agerpres) 

rești : Vremea a fost în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat în general slab. Temperatura 
maximă a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru 14, 15 șl
16 octombrie: Vreme schimbătoare, 
cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe izolate, mai ales în nord- 
estul țării. Vîntul va sufla potrivit, 
predominînd din est. Temperatura în 
scădere ușoară, începînd din nordul 
tării. Minimele vor fi cuprinse între 
2 și 12 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele vor oscila între 11 și 
21 de grade. Ceață slabă. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros, favorabil ploii slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară.

nici aici lucrurile nu stau așa. De 
multe ori, racordurile speciale pro
duse nu îndeplinesc condițiile de ca
litate prescrise, fapt demonstrat de 
anumite situații, cînd întreprinderea 
a trebuit să facă un rabat beneficia
rilor externi, să le suplimenteze gra
tuit o parte însemnată din comandă, 
pentru a stinge reclarriația acestora. 
In uzină nu ni s-a spus nimic des
pre acest lucru. La minister, tov. 
director tehnic, Vasile Dumitrașcu, a 
recunoscut : „Intr-adevăr, așa este, 
dar defecțiunile sînt minore. Unii be
neficiari, in dorința de a obține, în 
plus, de la noi o serie de avantaje 
materiale, au reclamat și noi ne-a'm 
însușit cu promptitudine sesizările 
lor". Pe banii cui a acceptat ministe
rul observațiile beneficiarilor 7 Acest 
climat de toleranță întreținut chiar 
de forul de resort nu mai necesită 
nici un comentariu. De notat că, cu 
tot rabatul făcut, a doua oară bene
ficiarii în cauză nu au mai apelat la 
mărfurile întreprinderii tîrgoviștene. 
In felul acesta s-au pierdut o serie 
de piețe sigure și altele potențiale, 
situație care nu a alarmat pe specia
liștii ministerului. Am întrebat :

— Sîntem informați că aceste ra
corduri sînt confecționate după pre
scripții depășite, neconcordante cu 
cerințele pieței externe. Nu v-ați gîn- 
dit la modernizarea lor ?

— Desigur, dar este greu, ne-a răs
puns tov. director tehnic, Vasile Du
mitrașcu. Există mai multe licențe da 
racorduri cu etanșeități superioare, 
cît și racorduri care au în plus niște 
prăjini sudate. Dar Ministerul Pe
trolului și Ministerul Industriei Me
talurgice nu ne asigură aceste pră
jini. Am încercat să le importăm și 
să le sudăm noi) n-am reușit însă 
să găsim un partener convenabil. 
Am putea...

Și a urmat o îndelungată expu
nere despre variatele combinații ce 
s-ar putea face și avantajele care de
rivă din ele. Concret, nu s-a între
prins nimic. Doar cîteva discuții izo
late între reprezentanții celor trei mi
nistere. Perspectivele consemnează 
noi și noi runde de discuții. Cît și 
pînă cînd 7 Se va ajunge vreodată la 
un numitor comun 7

Cum se vede, perfecționarea ra
cordurilor uzinei tîrgoviștene rămî
ne încă o chestiune incertă. Dezinte
resul cras față de problema compe
titivității, a cuceririi sau menținerii 
piețelor externe, nereceptivitatea 
față de soluțiile moderne, lipsa de 
intervenție din partea specialiști
lor întreprinderii și ministerului 
se soldează cu pagube pentru e- 
conomia națională. Mai mult, în luna 
martie, întreprinderea de comerț ex
terior „Industrial-export" a cerut uzi
nei să execute o- cantitate aprecia
bilă de racorduri mici,ide diverse di
mensiuni. Abia după două luni a ve
nit și răspunsul din partea uzinei, 
care nu a acceptat decît 2 din cele 
8 poziții indicate. Beneficiarul a re
nunțat, datorită lipsei de promptitu
dine și nesatisfacerii integrale a pre
tențiilor sale.

Dacă pentru acest an s-a găsit o 
„portiță" salvatoare în cazul produ
selor nevandabile ale uzinei tîrgoviș
tene, în anul viitor se ridică ace
leași probleme. Data de 15 octom
brie s-a stabilit ca termen al pre
zentării unor măsuri concrete, pentru 
a umple „golul" milioanelor de 
lei din planul de producție pe 
1970, care nu este nominalizat. Spe
cialiștii au început să facă diversa 
combinații, apelînd din nou la sen
timentele unor beneficiari interni. 
Ceea ce omit ei este investigarea 
celor mai eficiente și realiste mă
suri : modernizarea și îmbunătățirea 
calității produselor care au tradiție 
in această întreprindere și cara se 
dovedesc a fi atît de căutate pe piața 
externă. Și mai omit încă o chestiu
ne fundamentală : la ora actuală, 
tactica „portițelor" salvatoare nu... 
salvează planul, nu onorează nici 
conducerea uzinei și nici direcția 
de resort din minister, știrbind inte
resele economiei naționale. i



turca Desfășurarea
..C-.- „L.,.,, , ........... ’

a’egeriior pailanientare
s u a. Vii proteste împotriva 

războiului din Vietnam
WASHINGTON 12 (Agerpres). - 

Senatorul George Aiken, unu] din 
membrii fnfluenți ai Comisiei sena
toriale pentru afacerile externe a 
S.U.A., a declarat într-o cuvîntare 
rostită la Universitatea Norwich că 
„Statele Unite au împiedicat autode
terminarea Vietnamului prin inter
venția lor în această țară" Senatorul 
Aiken a criticat „birocrația confuză 
și indisciplina' din politica externă 
a S.U.A, precum și „aroganța care a 
dus la Vietnam' El a subliniat că 
acest război a pus capăt pretențiilor 
„inocenței Statelor Unite în afacerile 
mondiale".

*

Grupuri de oponent! față de răz
boiul din Vietnam au difuzat mani
feste pe străzile orașului Detroit în 
care întreaga populație este che

mată să participe la marile demon
strații de protest ce vor avea loc 
miercuri pe întreg teritoriul S.U.A

Pe de altă parte, senatorul Clif
ford Case a anunțat că sprijină 
această acțiune și a cerut retragerea 
tuturor trupelor • americane din Viet
nam „într-un termen bine stabilit’ 
La rîndul lui senatorul Harrison 
Williams jr. și-a exprimat părerea că 
manifestațiile de la 15 octombrie vor 
contribui la o reevaluare a politicii 
S.U.A. în direcția încetării acestui 
război.

★

SAIGON 12 (Agerpres). — Forțele 
militare ale Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud au doborît alte patru elicop
tere americane, a anunțat un purtă
tor de cuvînt al comandamentului 
forțelor S U.A.

ANKARA 12 (Agerpres). — în în
treaga Turcie, alegătorii s-au pre
zentat duminică în fața urnelor pen
tru a desemna pe cei 450 de depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
Principalele partide care s-au în
fruntat sînt Partidul'dreptății, al că
rui lider este Smeyman Demirel. ș' 
Partidul republican al poporului, 
condus de Ismet Inonu

Dintre cele >39 de formațiuni poli
tice din Turcia, numai 8 au luat 
parte la competiția electorală. în 
cercurile politice din capitala Tur
ciei se apreciază că Partidul dreptă
ții, care formează actualul guvern al 
premierului Demirel, are șanse să 
obțină majoritatea absolută în par
lament. .

Rezultatul oficial al alegerilor par
lamentare. care s-au încheiat dumi
nică la ora 17,00. ora locală, este aș
teptat peste trei zile Noul parlament 
urmează să se întrunească după alte 
trei zile de la anunțarea rezultatelor

IRLANDA DE NORD

SPRE O CLARIFICARE 
PRIVIND RELAȚIILE 
AMERICANO-SUEDEZE ?

Intensificarea

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — Co
misia pentru probleme externe a 
parlamentului suedez a plecat sîm- 
bătă într-o vizită de 10 zile în Sta
tele Unite și Canada. Această vizită 
este menită să îmbunătățească rela
țiile dintre S.U.A. și Suedia, relații 
care, potrivit părerii observatorilor, 
ar fi fost afectate după ce gu
vernul suedez și-a anunțat intenția 
de a acorda R D Vietnam un ajutor 
de 200 milioane coroane. Cercurile 
observatorilor din Stockholm relevă 
drept semnificativ în această pri
vință faptul că zilele trecute firmele

americane au întrerupt negocierile 
comerciale duse cu firme suedeze în 
vederea achiziționării din Suedia a 
unor produse în valoare de circa 57 
milioane dolari. Se precizează pe de 
altă parte, că Torsten Nilsson, mi
nistrul de externe suedez, care ur
mează să plece la New York pentru 
a participa Ia sesiunea Adunării Ge
nerale a O.N.U., va explica cu acest 
prilej oficialităților americane pozi
ția Suediei în problema vietnameză 
și faptul că ajutorul anunțat urmea
ză să fie acordat după restabilirea 
păcii în această regiune.

BELFAST 12 (Agerpres). - Ulti
mul bilanț al victimelor incidentelor 
înregistrate duminică la Belfast se 
ridică la trei morți - dintre care un 
polițist. 56 de răniți și 55 de per
soane arestate. Incidentele, conside
rate cele mai grave de pină acum, au 
fost declanșate de încercarea a peste 
2 000 de protestanți de a ataca cîteva 
clădiri aparținînd comunității cato
lice în urma intervenției poliției, 
care a vrut să-i împrăștie pe demon
stranți lansînd grenade lacrimogene, 
din mulțime s-au tras focuri de 
armă Trupele britanice au primit 
pentru prima oară ordinul să des
chidă focul Cîteva sute de polițiști 
și soldați patrulează pe străzile din 
centrul orașului Ministrul apărării 
al Marii Britanii a anunțat că au fost 
trimise la Belfast trei companii de 
parașutiști englezi, pentru a întări 
forțele de ordine.

H H IU ES H O

de presă transmit:
Mircea Malița, conducătorul delegației române la 

cea de-a 24-a Sesiune a Adunării Generale a O.N.U., adjunct 
al ministrului afacerilor externe, a avut la 11 octombrie o întrevedere cu 
Abdelaziz Bouteflika, ministrul afacerilor externe al Algeriei, șeful delegației 
algeriene la actuala Sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Cei doi oameni 
de stat au făcut o trecere în revistă a unor importante probleme internaționale 
ce figurează pe ordinea de zi a sesiunii, precum și a unor probleme de interes 
bilateral.

în cursul întrevederilor 
săptămînale dintre ministrul de 
externe japonez, Kiichi Aichi, și am
basadorul american la Tokio, H. Me
yer, s-a ajuns la un acord general 
asupra problemelor legate de statutul 
bazelor americane din Okinawa după 
retrocedarea ei către Japonia.

Primul ministru al Laosu- 
lui, Suvanna Fumma, • părăsit New 
Yorkul plecînd spre Paris. In cursul 
șederii salo la Washington, el a avut 
întrevederi cu președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, iar la New York s-a 
întîlnit cu secretarul general al O.N.U., 
U Thant.

Swaron Singh, ministrul 
apărării al Indiei, va face 0 
vizită de prietenie în Uniunea So
vietică, în cea de-a doua jumătate • 
lunii octombrie, la invitația lui An
drei Greciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S.

într-o mînăstire părăsită de 
Iîngă Lime, construită în timpul 
conchistadorilor spanioli, redac
torul belgian de televiziune Paul 
Ghijsels a descoperit nouă pic
turi aparținînd vechilor maeștri 
flamanzi Opt dintre acestea sînt 
atribuite lui Rubens, iar una 
lui Van Dyck. în arhiva 
mînăstirii, Ghijsels a găsit un 
document în care se menționea
ză că cele „nouă tablouri de 
Pedro Pablo Rubens au fost 
dăruite călugărilor mînăstirii". 
în prezent, experții studiază o- 
perele de artă pentru a vedea 
dacă e vorba de lucrări origi
nale sau de copii.

Speologul amator Miliutin Ve- 
likovici, din Belgrad, a doborît 
recordul mondial de ședere în
tr-o grotă izolată, duminică la 
ora 11,32 El a coborît, în urmă 
cu 110 zile, în grota Samar de 
sub satul Kopaikoșara, unde in
tenționează să rămînă în total 
463 de zile Speologul belgră- 
dean este în vîrstă de 35 de ani. 
în cursul zilei el efectuează cer
cetări și măsurători asupra spa
țiului înconjurător și asupra pro
priului organism.

Guineea Ecuatorială a ani
versat ieri un an de la obținerea in
dependenței de stat. Pentru a sărbă
tori acest eveniment, în capitala țării. 
Santa Isabel, precum și în alte loca
lități guineeze se desfășoară mari de
monstrații populare. Cu acest prilej, 
guvernul a pus în circulație o nouă 
monedă, peseta guineeză, care înlocu
iește vechea monedă spaniolă.

Zambia are în prezent 
4 054 000 de locuitori - ta- 
dică o statistică oficială publicată la 
Lusaka.

Un prim grup de specia
liști iranienia sosit la uzina me- 
talurgică din Rurkel (statul indian 
Orisha). După cum relatează agenția 
Press Trust of India, la această uzină 
metalurgică vor face practică 200 de 
specialiști iranieni.

Ploile torențiale, care s au 
abătut asupra mai multor regiuni din 
Republica Arabă Unită, au provocat 
pagube însemnate în diferite regiuni 
ale țării. Conform ultimelor date, 
peste 1 000 de locuitori din localita
tea Assuan au rămas fără locuință.

wz/fa conducătorilor 
români cu sentimente

'3 stimă și prietenie
(Urmare din pag. I) 

stitui, desigur, o nouă 
etapă in dezvoltarea re
lațiilor noastre reci
proce. Poporul nostru, 
guvernul indian se 
pregătesc să facă o 
primire entuziastă, în 
spiritul tradiționalei 
noastre ospitalități, re
prezentanților poporului 
român prieten.

După cum cunoașteți, 
politica noastră econo
mică este îndreptată 
spre creșterea produc
ției și valorificarea 
maximă a resurselor 
naturale ale țării. Sin- 
tem interesați să ne în
sușim experiența pozi
tivă a altor țări și, 
bineînțeles, în mod 
deosebit, a țărilor prie
tene. România este o 
astfel de țară și nu mă

îndoiesc că această vi
zită va oferi noi posi
bilități pentru lărgirea 
cooperării economice 
reciproc avantajoase. 
Cooperarea indiano-ro- 
mână, care iși are în
ceputul cu ani în urmă, 
se dezvoltă continuu. 
Recent am încheiat un 
acord în cadrul căruia 
vom exporta minereu 
de fier, importind în 
schimb nave comerciale 
și utilaj petrolier. Con
sider că există toate 
condițiile pentru dez
voltarea în continuare a 
schimburilor comerciale 
dintre țările noastre, 
spre binele și avanta
jul ambelor popoare" 

în discuțiile pe care 
le-am avut și cu alte 
personalități politice, 
cu oameni de afaceri, cu 
simpli cetățeni, a reve

nit ca o idee comună 
că, în ciuda distanței 

geografice care le se
pară. popoarele indian 
și român nutresc senti
mente de caldă priete
nie și prețuire recipro
că. România socialistă, 
realizările ei sint bine 
cunoscute în străve
chea țară de pe Indus 
și Gange, năzuințele 
poporului român de 
pace și colaborare in
ternațională sint îm
părtășite pe deplin. în 
acest spirit, vizita care 
începe astăzi marchea
ză un moment deosebi! 
în dezvoltarea mereu 
ascendentă a relațiilor 
româno-indiene, consti
tuind în același timp o 
contribuție importantă 
la cauza păcii, destin
derii și Înțelegerii tn 
lume.

Dupâ cum s-a anunțat, miercuri 
seara a luat sfîrșit prima etapă a ac
tualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., dezbaterile politice generale, 
paralel cu care s-au desfășurat și 
largi contacte între miniștrii de. ex
terne participant! la sesiune

Cercurile diplomatice și de presă 
de la Națiunile Unite remarcă fap
tul că deși această primă etapă a se
siunii a ocupat mar puțin spațiu ca 
în anii trecuți în coloanele presei nu 
înseamnă cîtuși de puțin o diminuare 
a importanței unor astfel de dezba
teri

Simplul fapt că la dezbaterile ge
nerale au luat cuvîntul 117 condu
cători de delegații - înregistrîndu-se 
astfel un record al tuturor sesiunilor 
- dovedește un interes crescînd și o 

preocupare sporită față de aceste
orobleme dorința de a contribui la 
rezolvarea lor în conformitate cu
principiile fundamentale ale Cartei
Națiunilor Unite.

O primă concluzie a acestor dez
bateri potrivit cercurilor diploma
tice și de presă de la O N U este că 
problemele majore care confruntă 
astăzi comunitatea internațională, 
indiferent dacă acestea figurează 
sau nu pe agenda sesiunii, au fost 
abordate cu' seriozitatea ce se im
pune și pe un ton mai constructiv și 
realist. Vădind creșterea generală a 
iorinței de pr.inovare a destinderii, 
marea majoritate a reprezentan
ților stat“lor membre au vă
dit o deosebită preocupare în 
a-și aduce contribuția proprie. In 
cadrul eforturilor ce se depun pen
tru stingerea focarelor de război, 
lărgirea cooperării și colaborării in
ternaționale, pentru crearea unui 
climat politic general de destindere 
și securitate

Prinipalele probleme abordate 
Intr-o formă sau alta de toți cei 
care au urcat la tribună au fost 
dezarmarea războiul din Vietnam

La sediul „Bibliotecii române 
din Roma" a avut loc, într-un 
cadru festiv, prezentarea cărții 
„România — experiențele unei 
călătorii", realizată de Secreta
riatul național al tineretului din 
Italia.

Festivitatea a fost deschisă de 
ambasadorul României la Roma, 
Iacob Ionașcu. în discursurile 
rostite cu acest prilej, președin
tele Secretariatului național al 
tineretului, dr Giovanni Cris- 
polti, și directorul Bibliotecii 
române din Roma, prof, dr 
Alexandru Bălăci, au subliniat 
importanța și utilitatea contac
telor directe Intre tineretul ro
mân și italian, precum și necesi
tatea dezvoltării in continuare a 
acestor contacte.

★
Postul de radio France-Cul- 

ture a difuzat sîmbâtă diminea
ța, în cadrul emisiunii „Lumea 
contemporană", o masă rotundă 
pe tema francofoniei România a 
fost reprezentată la această 
masă rotundă de prof. Radu Co- 
dreanu, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socia
liste România, și prof Traian 
Orghidan, directorul Institutului 
de speologie „Emil Racoviță" al 
Academiei Republicii Socialiste 
România

CU PRILEJUL INAUGURĂRII
„PODULUI PRIETENIEI" 

intilnire
I. B. Tito - F. Jonas

BELGRAD 12. — (De la corespon
dentul nostru, N. Plopeanu) — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tita și președintele Austriei 
Franz Jonas au luat parte duminică 
ta festivitățile de inaugurare a „Po
dului prieteniei" de peste rîul Mura, 
construit de cele două țări.

După festivități, președintele Aus
triei l-a invitat pe președintele R.S.F 
Iugoslavia la un prînz oficia) în lo
calitatea Bad Gleichenberg, iar pre
ședintele TiU, l-a invitat pe Franz Jo
nas să viziteze localitățile iugoslave 
Gornia Radgona și Radenți Cei doi 
președinți au făcut un schimb de pă
reri asupra relațiilor bilaterale iugo- 
slavo-austriece Ei au subliniat impor
tanța promovării unor relații de bună 
vecinătate bazate pe principiile res
pectării independenței și suveranită
ții, neamestecjlui in treburile inter
ne, evidențiind contribuția unor ase
menea relații la crearea unui climat 
de pace și înțelegere Intre popoare.

Tentativă de 
lovitură de stat 
în Burundi

BUJUMBURA 12 (Agerpres). - în 
urma descoperirii unui complot care 
viza răsturnarea oficialităților bu- 
rundeze, la Bujumbura, capitala țării, 
au fost operate peste 20 de arestări 
in cercurile ministeriale și ale ofi
țerilor superiori, relatează agenția 
France Presse Lovitura de stat urma 
să aibă loc in îoaptea de 16 spre 17 
septembrie, prin răsturnarea regimu
lui colonelului Michel Micombero, 
președintele Republicii Burundi Com
plotul era dirijat de comandantul 
Charles Karolero, membru al statu
lui major al armatei burundeze, și 
căpitanul Nicodeme Katahiro Se a- 
preciază că tentativa de lovitură de 
stat fusese provocată, pe Iîngă diver
gențele tribale, de o serie de disen
siuni de ordin politic și economic.

conflictul din Orientul Mijlociu, co
lonialismul. dezvoltarea economică 
Nu numai reprezentanții statelor so
cialiste europene dar și numeroși alți 
șefi de delegații din statele Europei 
au acordat, tn alocuțiunile lor. un spa
țiu mai larg ca oricînd în trecut 
problemelor securității europene, 
evidențiindu-se astfel un larg consens 
tn direcția Intensificării eforturilor

Locotenent-colonelul Anatoli 
Filipcenko, comandantul navei 
„Soiuz-7“, s-a născut în satul 
Davidovka, din regiunea Voro- 
nej, in anul 1928 înainte de a 
deveni cosmonaut, Filipcenko a 
activat în rîndurile forțelor mi
litare aeriene ale Uniunii Sovie
tice. A urmat Academia militară 
de aviație. în ianuarie 1969, Filip
cenko a fost dublura lui Vladi
mir Șatalov, comandantul navei 
cosmice „Soiuz-4" care a efec
tuat cuplarea cu altă navă pe 
orbită. Este căsătorit și are doi 
copii — un băiat în vîrstă de 12 
ani, iar altul de 8 ani.

Vladislav Volkov, inginerul de 
bord al navei cosmice „Soiuz-7", 
s-a născut la Moscova în fami
lia unor constructori de avioane. 
După absolvirea școlii medii, 
Volkov urmează Institutul de a- 
viație din Moscova. Ulterior, el 
activează ca inginer la un birou 
de construcții. A efectuat în în
tregime programul de pregătire 
în grupul cosmonauților. Are un 
fiu, Vladimir, în vîrstă de 11 
ani. Vladislav Volkov este în 
vîrstă de 34 de ani.

Cosmonautul Viktor Gorbatko, 
inginerul cercetător al navei 
cosmice „Soiuz-7", provine din- 
tr-o familie de țărani și s-a 
născut în Cuban. Caucazul de 
nord. A urmat cursurile școlii 
de aviație militară, după care 
intră în unitățile de aviație. în 
ianuarie a.c. Gorbatko a fost 
dublura lui Evgheni Hrunov 
care a zburat la bordul navei 
„Soiuz-5". în anul 1968, el ț- c\.. 
solvit cursurile Academiei 
litare de aviație Jukovski. 
batko are 35 de ani, este 
torit și are două fiice de 
9 ani.

DE IA CORESPONDENTUL NOSTRcJ LA MOSCOVA, SILVIU PODINA

Cea mai recentă e- 
tapă în asaltul Cos
mosului, incepută la 
11 octombrie, conti
nui intr-un ritm in
tens : Ieri, duminică, 
celor doi cosmonauți 
sovietici, locotenent- 
colonelul Gheorghi 
Sonin și inginerul 
Valerii Kubasov, li 
s-au adăugat alți trei 
colegi și prieteni din 
orașul stelar. îmbar
cați pe nava „So
iuz-7 : locotenent-co- 
lonelul Anatoli Fi
lipcenko, comandan
tul navei, Vladislav 
Volkov, inginer de 
bord și Viktor Gor- 
batko. inginer cerce
tător.

Potrivit programu
lui elaborat pentru 
navele de tipul „So- 
iuz", noul echipa) 
cosmic va desfășura 
o serie de cercetări și 
experimente tehnico- 
științifice in spațiul 
cosmic din jurul Ter
rel, printre care: 
executarea unor ma
nevre pe orbită și a 
unor observații asu
pra evoluției celor 
două nave „Soiuz-6" 
și „Soiuz-7“ care vor 
efectua un zbor în 
grup, observații asu
pra corpurilor ce
rești luminoase și a 
orizontului Pămîntu
lui, stabilirea adevă
ratei luminozități a 
stelelor. măsurarea 
luminii emanate de 
soare și alte experi
mente științifice.

Echipajele celor 
două nave au stabi
lit legătura intre ele. 
Echipajul de pe ..So
iuz-6" s-a și obișnuit 
cu condițiile zborului, 
devenind un autentic 
stăpin al navei, al

complexelor ei sis
teme și aparate care 
funcționează normal. 
Cei doi cosmonauți 
de pe „Soiuz-6" înde
plinesc, conform pro
gramului, sarcinile și 
experimentele. In 
cîteva rinduri ei au 
efectuat operații de 
orientare a navei. 
Orientarea precisă 
spre soare a panou
rilor bateriilor so
lare a asigurat ali
mentarea normală cu

viciilor meteorologi
ce, in condițiile folo
sirii stațiilor orbitale 
cu participarea unor 
specialiști 
cieni.

La rindul 
„Soiuz-7" a 
de asemenea in pri
mele ore de zbor im
portanta operație a 
orientării spre soare 
a panourilor bateri
ilor solare. Co
mandanții celor două 
nave au anunțai

sinopti-

el, nava 
efectuat

confortabile pentru 
muncă. Legătura ra
dio dintre nave și a 
acestora cu Pămintul 
funcționează perfect.

Televiziunea din 
Moscova a transmis 
duminică un reportaj 
de la locul lansării 
navei cosmice „So
iuz-7". Telespectato
rilor le-au fost pre
zentate rachete ți 
instalațiile de lansa
re care au înconjurat 
nava „Soiuz-7", ulti-

1 OSLO — Neil Armstrong, primul om care a pășit pe suprafa
ța Lunii, aflat la Oslo Împreună cu ceilalți doi membri ai echi
pajului „Apollo-ll“, a urat cosmonauților sovietici Gheorghi Șo
nin și Valerii Kubasov, aflați la bordul navei spațiale „Soiuz-6". 
succes în indeplinirea misiunii lor. Neil Armstrong, Edwin Al
drin și Michael Collins întreprind un turneu In mai multe 
țări.

energie electrică a 
sistemelor de bord. 
Gheorghi Șonin a e- 
fectuat o corecție a 
traiectoriei, punînd 
in funcțiune motoa
rele auxiliare. în a- 
cest timp, stabiliza
rea navei a fost asi
gurată de el cu aju
torul sistemului ma
nual de comandă. 
Cosmonauta au efec
tuat un mare volum 
de observații științi
fice, au fotografiat 
învelișul de nori al 
Pământului, precum 
și orizonturile plane
tei noastre, au în
ceput observațiile a- 
supra unor obiective 
geologice-geografice 

de pe scoarța te
restră. Observațiile 
de ordin meteorolo
gic începute de echi
pajul de pe „So- 
iuz-6" au o deose
bită importantă pen
tru organizarea ser-

că toate sisteme
le de bord funcțio
nează normal. Ingi
nerul cercetător Vik
tor Gorbatko și ingi
nerul Vladislav Vol
kov de pe „Soiuz-7“ 
au examinat hublou
rile navei pentru a 
studia influenta pe 
care o au micro- 
meteoriții asupra su
prafețelor acestora.

Ei au efectuat, de 
asemenea, observații 
asupra Pămîntului, 
precum și experi
mente medico-biolo- 
gice.

Toți cei cinci cos- 
monauți se simt bine. 
Sistemele de asigu
rare a vieții mențin 
tn cabinele celor 
două nave condiții

mele pregătiri făcute 
înaintea startului și 
verificarea mecanis
melor.

l-am rugat pe a- 
cademicianul VASILI 
PARIN și pe TEO
DOR — 
SK1, 
științe medicale, 
comenteze 
cația actualului zbor 
pentru dezvoltarea 
biologiei cosmice. 
Referindu-se la ex
perimentele medico- 
biologice ce se efec
tuează pe navele „So- 
iuz-6" și „Soiuz-7" ei 
ne-au declarat că 
printre problemele 
care necesită o stu
diere atentă in con
tinuare, în condițiile 
zborurilor cosmice, se

KOSMOLIN- 
candidat in 

să 
semnifi-

numără, de exi 
problema sup 
citărilor in tim. 
terizării navei 
mice după un ■' 
îndelungat, in 
țiile schimbării b> ■ 
te a stării fi 
nale a organis 
ca urmare a in 
tei îndelungate 
ponderabilității 
cum și problen 
fluentei impor 
bilitătii asupra 
funcții fiziologi 
omului. în pr e, 
in medicina cc 
se studiază 
reacțiile siste 
circulației sar. 
și respiratoriu 
aparatului vesta 
în atenția specii 
lor se află, de 
menea, schimbi 
energie, reglarei 
mică și digest O 
altă problemă a 
lă este aceea a t 
miterii pe Păm 
informației me 
biologice. întruci 
nalele telemetrie 
o capacitate lim-, 
este nevoie de r 
zarea 
toare 
care,
bordul navei, să poa
tă prelucra pe loc in
formația medicali 
provenită de la cos
monauti și să con
troleze automat sta
rea lor.

Actualele zboruri 
— au subliniat inter
locutorii noștri — 
vor marca, fără în
doială, noi progrese 
in rezolvarea acestor 
probleme.

unor calcula- 
electronice 

instalate la

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Duminică la ora 21,00, ora 
Moscovei, nava cosmică „Soiuz-6“ a efectuat 21 de rotații în 
jurul Pămîntului, iar nava cosmică „Soiuz-7“ cinci rotații, anunță 
agenția TASS.

B-a apreciat a fi de mare însemnătate 
pentru întărirea ONU oontribuția 
țărilor mici și mijlocii la respectarea 
principiilor Cartei întărirea relațiilor 
dintre state, a legalității, consolida
rea securității internaționale, la mă
surile care sg deschidă calea dezar
mării și să promoveze cauza înlătur 
rării subdezvoltării tn legătură cu 
aceasta un accent deosebit s-a pus

Aproape toțf vorbitorii s-au refe
rit la necesitatea stingerii focarelor 
de război din Vietnam și Orientul 
Mijlociu, mulți dintre ei cerînd Sta
telor Unite să-și retragă imediat și 
necondiționat toate trupele din Viet
namul de sud, pentru a se da posi
bilitate eroicului popor vietnamez 
să-și hotărască singur soarta.

în problema Orientului Mijlociu,

itatelor acestui continent de a găsi 
cele mai nimerite mijloace și metode 
pentru lărgirea dialogului intereuro- 
pean și pregătirea convocării unei 
conferințe in problema securității 
continentului european Referindu-se 
la această problemă, ministrul afa
cerilor externe al României, Corneliu 
Mănescu. releva în cuvîntarea sa în 
Adunarea Generală că „soluționarea 
problemei europene in transformarea 
Europei intr-un continent al cooperă
rii pașnice și fructuoase intre na
țiuni ar fi de o covîrșitoare însemnă
tate nu numai pentru țările euro
pene. ci pentru întreaga lume, de
venind un factor stabil de pace și 
prosperitate"

în cuvîntul multor reprezentanți

CORESPONDENȚA 
DE LA C. ALEXANDROAIE

pe necesitatea realizării universali
tății O.N.U., un șir de delegații sub
liniind în mod hotârit necesitatea 
recunoașterii drepturilor legitime în 
O.N.U ale R. P Chineze.

Delegații țărilor africane au abor
dat cu prioritate problemele colonia
lismului, rasismului și apartheidului 
condamnînd. alături de mulți alți 
șefi de delegații aceste practici ru
șinoase pentru epoca noastiă-. pro- 
nunțîndu-se pentru eradicarea lor 
completă șl tără întîrziere

9

marea majoritate a celor ce au luat 
cuvîntul s-a pronunțat pentru trans
punerea în practică a rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967, ca fiind o soluție aflată 
în deplină concordanță cu prevede
rile fundamentale ale Cartei O.N.U.

Poate egale în importantă cu dez
baterile din plenara Adunării Gene
rale, dar mai puțin expuse audienței 
publice au fost "ontactele diplomatice 
la nivelul miniștrilor afacerilor exter
ne — potrivit unor statistici neofi
ciale mai numeroase decît oricînd — 
care au prilejuit schimburi de vederi 
deosebit de utile asupra unei pro
bleme sau alteia a relațiilor bilaterale 
sau de interes mondial Așa, de pil
dă, ministrul afacerilor externe al
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României, Corneliu Mănescu, a avut 
aproape 30 de asemenea întrevederi.

Observatorii diplomatici înregis
trează la același capitol al compara
țiilor cu sesiunile precedente, faptul 
ce se desprinde limpede din dezba
terile generale, că O.N.U. trece în 
prezent printr-un proces complex de 
reexaminare a scopurilor și metode
lor sale, proces care tinde să con
ducă spre clarificări importante, por
nind de la faptul că majoritatea co
vîrșitoare a statelor membre ale a- 
cestui for internațional este pătrunsă 
de sentimentul necesității și utilității 
Organizației Națiunilor Unite. Acest 
fapt impune prin el însuși perfecțio
narea activității organizației — care 
anul viitor va împlini un sfert de se
col de la crearea sa — prin sporirea 
eficienței și rolului O.N.U. in direc
ția transpunerii în practica relațiilor 
dintre state a normelor fundamentale 
ale Cartei, a intensificării eforturilor 
în vederea eliminării focarelor de în
cordare, animozitate și suspiciuni, 
pentru pace și colaborare internațio
nală

Un alt element semnificativ al se
siunii de față, respectiv al dezbate
rilor generale, a fost faptul că multe 
din problemele majore dezbătute au 
fost abordate prin prisma pregătirilor 
sărbătoririi jubileului de anul viitor, 
care de pe acum se conturează a pre
zenta o deosebită semnificație în via
ța și activitatea Națiunilor Unite. 
Numeroși delegați au cerut adopta
rea unor măsuri eficiente pentru a se 
marca, cu prilejul împlinirii unui 
sfert de veac de activitate a O.N.U., 
progrese pe linia rezolvării pozitive 
a problemelor de importanță 
vitală pentru omenire. începutul 
promițător făcut de dezbaterile gene
rale ale actualei sesiuni In direcția 
creării unei atmosfere propice sărbă
toririi Națiunilor Unite constituie un 
semn de bun augur pentru desfășu
rarea pe mai departe a lucrărilor, 
pentru succesul acestora.
J i
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