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La sosire, pe aeroportul Bdneasa

Plecarea din Bombay

(Agerpres)
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NEW DELHI

a vă ura dumneavoastră și poporului 
fericire, prosperitate și pace.

i român la Bombay.
de stat ale României și 
, arborate pe clădirea 
. După intonarea im-

ai Consiliului municipal al orașului 
Bombay și de alte oficialități. Sînt 
prezenți ambasadorul României la 
Delhi, Petre Tănăsie, .și membrii 
Consulatului: - - -

Drapelele < 
Indiei sînt , 
aeroportului, 
nurilor de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii In
dia, comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Președintele 
Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, trece în revistă 
garda de onoare.

Oaspeților români li se oferă 
frumoase ghirlande, care simboli
zează prietenia și ospitalitatea. 
După un ultim rămas bun de la 
oficialitățile 
Consiliului
Socialiste 
Ceaușescu, 
Consiliului

desfășurat într-o atmosferă prie
tenească și cordială.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului de Miniștri 
au avut, de asemenea, convorbiri o- 
ficiale cu primul ministru al Re
publicii India, Indira Gandhi, cu 
privire la evoluția relațiilor bila
terale și unele probleme interna
ționale actuale.

Din partea română la aceste con
vorbiri au participat: Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, Petre Tănăsie, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în India, Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Gheorghe Do
bra, vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale pentru cooperare e- 
conomică și tehnică.

Din partea indiană au participat: 
Dinesh Singh, ministrul afacerilor 
externe, Fakhruddin Aii Ahmed, 
ministrul dezvoltării industriei și 
comerțului interior, Bhagat Bali 
Ram, ministrul comerțului exterior, 
Shri S. Than, ambasadorul Indiei 
în România, Kewal Singh, secre
tar general adjunct la Ministerul 
Afacerilor Externe, K. B. Lai, se
cretarul Ministerului Comerțului 
Exterior.

locale, președintele 
de Stat al Republicii 

România, Nicolae 
cu soția, și președintele 
de Miniștri, Ion Gheor

ghe Maurer, cu soția, însoțiți de 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Burtică, mi-

Un număr mare de bucureșteni salută cu deosebită căldură pe președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu
Foto : Gh. Vințili

BOMBAY 19 — Trimișii spe
ciali Agerpres Nicolae Ionescu și 
Ion Puținelu transmit : Președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, împreună cu soția, 
Elena Maurer, care, la invitația 
președintelui Indiei, Varahagiri 
Venkata Giri, și a primului mi
nistru, Indira Gandhi, au întreprins 
o vizită de șase zile în India, au 
plecat duminică dimineața spre 
patrie.

Pe aeroportul din Bombay — o- 
rașul care a constituit ultima etabă 
a vizitei oaspeților români în In
dia — președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Consiliului de 
Miniștri au fost conduși de dr. P. V. 
Cherian, guvernatorul statului 
Meharashtra, și de D. S. Desai, 
locțiitorul președintelui Consiliului 
de Miniștri al guvernului local.

Oaspeții sînt salutați, de aseme
nea, de membrii guvernului local,

Părăsind teritoriul Republicii India, dorim să vă exprimăm încă o 
dată calde mulțumiri pentru ospitalitatea desăvîrșită și sentimentele 
prietenești cu care am fost înconjurați tot timpul vizitei noastre în fru
moasa dumneavoastră țară.

Avem convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
România și India se vor dezvolta continuu în interesul celor două țări, 
al bunei înțelegeri între popoare, destinderii și păcii în lume.

Folosim acest prilej pentru 
indian prieten multă sănătate și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Duminică seara s-au Înapoiat 
a Capitală președintele Con- 
iliului de Stat al Republicii 
locialiste România, Nicolae 
leaușescu, Împreună cu soția, 
llena Ceaușescu, și președin
te Consiliului de Miniștri, 
on Gheorghe Maurer, fm- 
reună soția, Elena Maurer, 

.ivltația președintelui 
1 India, Varahagiri 
Giri, și a primului 

al Indiei, Indira 
m făcut o vizită ofi- 
ndia.
ntele Consiliului de 
eședintele Consiliului 
tri au fost însoțiți de 
Mănescu, ministrul 

externe, Cornel 
ministrul comerțului 
Ion Morega, adjunct 
rului industriei con- 
r de mașini, și 
Dobra, vicepreședin

ta Comisiei guvernamentale 
intru cooperare economică ți 
hnică.
La sosire, pe aeroportul Bă- 
asa, erau prezenți tovarășii 
iul Nlculescu-Mizil, Gheor- 
e Pană, Gheorghe Rădules- 
, Virgil Trofin, Ule Verdeț, 
axim Berghianu, Constantin 
'ăgan, Emil Drăgănescu, Pe- 
s Lupu, Dumitru Popescu, 
onte Răutu, Vasile Vîlcu, 
;fan Voitec, Iosif Banc, Pe- 
■ Blajovicî, Mihai Gere, Ion 
îiță, Vasile Patilineț, Ion 
inescu, membri ai Consi- 
lui de Stat și ai Consiliului 
Miniștri, conducători de 

tîtuții centrale și organizații 
tești, generali, ziariști.
irau de față B. D. Goswami, 
arcinatul cu afaceri ad- 
irim al Indiei în Republica 
ialistă România, și membri 
ambasadei Indiei, șefi ai 
lunilor diplomatice acredi
ta București.

e aeroportul Băneasa erau 
>rate drapele de stat ale 

jxepublicil Socialiste România. 
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Con
siliului de Miniștri au fost sa
lutați cu deosebită căldură la 
aeroport de un mare număr 
de bucureșteni.

Răspunzînd invitației președinte
lui Republicii India, Varahagiri 
Venkata Giri, și a primului mi
niștrii, Indira Gandhi, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, cu soția, Elena 
Ceaușescu, și președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elenă Maurer, au 
efectuat o vizită oficială în India 
în perioada 13—18 octombrie 1969.

In timpul vizitei lor în India, 
înaltele personalități române au 
fost oaspeții orașului New Delhi 
și au vizitat obiective economice, 
așezăminte social-culturale și mo
numente istorice din orașele Agra, 
Bangalore, Mysore și Bombay, 
bucurîndu-se pretutindeni de o 
primire călduroasă și ospitalieră, în 
spiritul sentimentelor de prietenie 
și stimă reciprocă care animă po
poarele român și indian.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicoiae Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, au exprimat aprecie
rea pentru progresele însemnate 
dobîndite de poporul indian în do
meniile economic, social și cul
tural.

Președintele Consiliului de' Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Indiei, Varahagiri Venkata Giri, au 
avut un schimb de vederi, care s-a

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului VARAHAGIRI VENKATA

Președintele Republicii India

Excelenței Sale
Doamnei INDIRA GANDHI

Primul Ministru al Republicii India

După parcurgerea a trei trimestre 
din acest an, colectivul uzinei „23 
August" din. Capitală se află în pos
tura nerealizării planului; nu este 
vorba însă de o simplă restanță, la 
un indicator sau altul, ci de o nerea- 
lizare complexă, de zeci de milioane 
lei, la producția globală șl marfă a 
uzinei, la cea vîndutâ și încasată, la 
productivitatea muncii și la benefi
ciu. în uzină circulă păreri că, pînă 
la sfîrșitul anului, vor fi aproape 
imposibil de realizat circa 120 milioa
ne lei din planul

Ce se întîmplă 
oare cu această 
întreprindere? Ce 
au întreprins co
mitetul de direc
ție al uzinei și 
ministerul de re
sort pentru a eli
mina cauzele ră- 
mînerii în urmă 
la îndeplinirea 
exemplară, la toți 
indicatorii, a pla
nului de stat ?

In luna mai, 
pentru prima oară 
nul producției marfă al uzinei 
s-a realizat. S-a tras 
alarmă", . ...
întreprins în iunie ? — l-am întrebat 
pe șeful serviciului plan al uzinei, 
îng. Ovidiu Todiriță.

— Nu pot să spun ce s-a între
prins. Cauzele care au condus la ne- 
îndeplinirea planului in trimestrul 
III al anului - după părerea mea, 
lipsa materialelor din import,’ a for
ței de muncă în sectorul locomotive 
și nerealizarea noii capacități de dez
voltare tot din acest sector — au ac
ționat și atunci. De altfel, ce contau 
cîteva milioane de lei, cînd în tri
mestrul II al anului sarcinile pro
ducției marfă pe uzină s-au depășit 
cu 0,3 procente?! Nu ne-a preocu
pat prea mult „accidentul" din luna 
mai.

— Este vorba și de altceva, ne-a 
spus directorul de fabricație al uzi
nei, îng. Victor Beșa. în ianuarie, 
februarie, martie sau aprilie, planul 
producției marfă a fost depășit. Or, 
aceste depășiri fiind incluse în plan, 
pînă la urmă au dus la nerealizării e 
din luna mai. Există, de asemenea, 
o anumită părere preconcepută asu

producției marfă.

La Uzinele
„23 August" 
din București

in acest an, pla- 
' i nu 

t,semnalul de 
cum s-a acționat, ce s-a

pra uzinei la minister; poate 
și din pricina greutăților pe 
care i le-am făcut cu nerealiză- 
rile noastre, cu doleanțele noastre. 
Forul de resort nu ne-a ajutat decît 
rareori ; nu a amînat in timp unele 
nerealîzări, nu nc-a diminuat sarci
nile de plan. Alte uzine au beneficiat 
de această politică, noi nu...

Iată, deci, două răspunsuri con
cludente pentru tentația unor spe
cialiști de aici de a arunca o mare 
parte din răspunderea nerealizării 
planului asupra unor cauze care au 

foarte puțin de-a 
face sau deloc cu 
situația de 
din uzină,
bine că forul de 
resort nu a mic
șorat uzinei sar
cinile de plan și 
nu i-a amînat u- 
nele nerealizări. 
Directorul de fa-- 
bricație nu poate 
înțelege, însă, ges
tul ministerului. 
De ce ? Pentru 
și alți oameni 
uzinei s-au în- 

... . neajunsurile, sfi
descopere cu multă ușurință, oricînd 
e nevoie de justificări, sfintele cauze 
„obiective', fatalitatea.

Tolerînd neajunsurile organizatori
ce, actele de indisciplină tehnologică 
și în muncă, comitetul de direcție al 
uzinei a dat cu piciorul rezervelor 
interne, posibilităților de redresare, 
în perioada ianuarie—septembrie, în 
uzină s-au acordat circa 1 400 dero
gări pentru abateri de la dis
ciplina tehnologică. Rebuturile în
sumează, astfel, peste 21 milioane de 
Iei, în multe secții, ca de pildă 
turnătoria de oțel, de fontă și mo
toare, coeficientul de rebut fiind în 
creștere sensibilă, evidentă, față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Pe 9 luni din acest an, scrip
tele unității bucureștene au consem
nat peste 15 000 de zile-om absențe 
nemotivate, în special in secțiile lo-, 
comotive-uzinaj, locomotive-montaj 
și aparataj. Toate aceste deficiențe

Dan POPESCU

precum 
conducerea 

vățat să tolereze

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ÎN JUDEȚUL ALBA

1000 de posturi

cadrele

Mgr ®
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Cadrele de specialiști 
din județul Alba se 
bucură de stimă și pre
țuire. Marea lor majo
ritate au devenit — da
torită abnegației, ener
giei și inițiativei de 
care dau dovadă — 
purtători ai progresului 
în toate domeniile și, 
orin aceasta, partici- 
oanți activi la făurirea 
marilor obiective indus
triale și social-cul
turale. în același timp, 
însă, tot atît de ade
vărat este că lipsa lor se 
resimte in multe do
menii, modificînd în 
sens nedorit indicii 
activității productive, 
creînd greutăți eviden
te în creșterea eficien
ței economice. Din lip
sa cadrelor cu calificare 
superioară, a specialiș
tilor, multe acțiuni de 
larg interes cetățenesc 
și edilitar sînt tărăgă
nate sau se execută la 
un nivel calitativ, de 
multe ori, nesatisfăcă
tor.

O privire sumară asu
pra necesarului și re
partizării specialiștilor 
în diverse sectoare ale 
județului relevă la ora 
actuală în județul Al
ba lipsa a peste 
1 000 cadre cu calificare 
superioară. Importante 
domenii resimt această 
lipsă. Asa, spre 
exemplu, cerințele dez
voltării urbanistice și 
edilitare a orașelor, în 
ritmul viu al construcți
ilor de locuințe, evitarea 
greșelilor care după ce 
s-au produs cu greu pot 
fi remediate impun pre
zența specialiștilor, a 
arhitecților, proiectanți- 
lor. inginerilor construc-

Ing. Nicodim 
ROȘCA 

secretar al Comitetului 
județean Alba al P.C.R.

tori, care să-și pună în 
valoare priceperea și 
măiestria lor profesio
nală, spiritul de răspun
dere în vasta operă de 
investiții a statului.

Cum pot fi înfăptuite 
construcțiile edilitare, 
sistematizarea orașelor 
doar cu 5 arhitecți — 
cit are județul — ocu
pați, de fapt, mai mult 
în activitatea de proiec
tare ? Realizarea lucră
rilor edilitare și a celor 
de sistematizare ale mu
nicipiului Alba Iulia, 
ale celorlalte orașe, a 
căror amploare va creș
te în următorii ani, o- 
feră un larg cîmp de 
afirmare pentru arhi
tecți și constructori.

în acest context, 
trebuie amintit și 
faptul că nu pu
tem închega, la nivelul 
județului, o organizație 
proprie de proiectare 
pentru construcții, deși 
se resimte puternic ne
cesitatea unei instituții 
de acest fel, tocmai din 
cauza lipsei specialiști
lor cu pregătire superi
oară. Am încercat să 
suplinim acest neajuns, 
prin crearea unei fili
ale de sistematizare, ar
hitectură și proiectare 
pentru construcții. In- 
trucît această filială este

Încadrată doar cu patru 
arhitecți, care nu pot 
face față volumului 
mare de muncă, rezul
tatele nu sînt cele scon
tate.

Ritmul de execuție și 
calitatea lucrărilor pe 
șantierele de construc
ții — investiții se men
țin, în ciuda eforturilor 
depuse de cadrele exis
tente, Ia un nivel scă
zut, pentru că ade
seori lipsește îndru
marea permanentă și a- 
sistența tehnică de înal
tă calificare. Ne aflăm 
în preajma constituirii 
unei întreprinderi jude
țene de construcții. Pe 
baza experienței de pînă 
acum nu ne este greu 
să prevedem greutățile 
pe care le vom resimți 
în îndrumarea șantiere
lor și în așezarea activi
tății pe un făgaș de 
muncă susținută, dacă 
ne vor lipsi cadrele de 
specialiști necesare.

M-am referit la acti
vitatea de construcții și 
montaj, pentru că acest 
sector va avea, în vi
itor, o pondere mare, în 
condițiile unui județ 
nou. pentru care anii 
următori înseamnă un 
volum deosebit de in
vestiții in diverse sec
toare. Acești specialiști, 
pe care județul Alba ii 
așteaptă — ingineri, 
constructori, instalatori, 
'arhitecți, proiectanți — 
vor găsi în județ con
diții dintre cele mai 
bune pentru desăvîrși- 
rea pregătirii lor, pentru 
folosirea cu maximum

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Vineri seara are loc, la cinemato
graful.„Republica”, deschiderea — 
în spectacol de gală — a tradițio
nalului Festival al filmului sovietic. 
Programul actualei ediții a festiva
lului (25—31 .octombrie) înmănun
chează pelicule de genuri diferite, 
reflectînd diversitatea de preocupări 
a cineaștilor din U.R.S.S. Sînt pro
gramate următoarele filme : Să trăim 
pînă. luni, realizare a regizorului 
S. Roștoțki, distinsă în acest an cu 

' un . premiu de aur la Festivalul ci
nematografic internațional de la 
Moscova ; este, o dezbatere pe tema 
responsabilității, a fericirii, filmată 
cit luciditate și cu pătrundere psi
hologică (va rula în ziua de 25 oct.); 
Sezon mort, în regia lui Savva Ku- 
liș, aduce în prim plan lupta ser
viciului de informații sovietic pentru 
demascarea unui criminal de război 
care pregătea noi crime împotriva 
umanității (26 octombrie) ; La război 
ca la război, evocă, în regia lui 
Viktor Tregubcvici, eroismul simplu 
al unui grup de tanchiști (27 octom-

brie) ; în Orașul visurilor, regizorul 
uzbec Suhrat Abbasov reconstituie 
un episod dramatic din anul 1921, re- 
levînd dîrzenia, eroismul unui copil 
(28 octombrie) ; Noile aventuri ale 
răzbunătorilor, prezintă, în regia 
lui Edmond Keosaian, faptele de vi
tejie ale unor tineri revoluționari, 
în anii războiului civil (29 octom
brie) ; Mina cu briliante, film de 
aventuri în regia lui Leonid Gaidai 
(30 octombrie) ; Frații Karamazov — 
ecranizare a celebrului roman al lui 
Dostoievski, în regia lui Ivan Pîriev, 
distinsă anul acesta cu premiul spe
cial al juriului la Festivalul de la 
Moscova (31 octombrie). La cinema
tograful „Republica" se pot procura 
abonamente pentru toate filmele din 
festival sau numai pentru unele din
tre aceste filme.

In fotografie : Vlaeeslav Tihonov, 
actor bine cunoscut publicului nostru, 
într-o scenă din filmul „Să trăim 
pînă luni".

☆ ☆

in afară de Festivalul filmului so
vietic, moment de relief al actuali
tății cinematografice, săptămîna a- 
ceasta aduce pe ecrane cîteva pre
miere : Atentatul de la Sarajevo 
(producție a studiourilor din R.S.F. 
Iugoslavia evocînd evenimentele din

1914), Testamentul doctorului Ma
buse (film polițist’realizat în studiou
rile din R. F. a Germaniei) și Fami
lia noastră trăsnită (film cehoslovao 

. redînd, în registru umoristic, în- 
, tîiȚiplări cotidiene ale vieții de fami- 
’slief văzute ‘cu oehii unul'topii).

din sâSiie d© concert

W REMARCABIL CONCERT 
de maca UȘOARA.

Concertul da muzică ușoară dă 
din cînd în cînd publicului privile
giul unor audiții de ținută. Găzduite 
zilele acestea de Sala Palatului, con
certele extraordinare susținute de 
cîntăreții iugoslavi Tereza Kesovija și 
Miro Ungar — secondați de formația 
de acompaniament „Novi Fosili" 
(conducerea Branko Bulici) — ne-au 
oferit momente de satisfacție artis
tică deplină. Tereza manifestă atri
butele unei artiste complete și, fără 
îndoială, notorietatea sa internațio
nală se datorează în primul rînd a- 
cestui 'fapt.

Talentul șl disponibilitățile vocale 
native ale solistei apar complemen- 
tate, de o superioară intuiție a sce
nei, ca și de serioase cunoștințe mu
zicala După cum le-am apreciat cu 
puțin., timp în urmă, la Festivalul In
ternațional de la Brașov, după cum 
ne-a reconfirmat-o actuala prezență 
a interpretei Iugoslave, tălmăcirile 
sale vădesc deopotrivă farmec, can
doare, feminitate, dezinvoltură sce
nică, acuratețe și amploare a gla-' 
sului, mobilitate a stărilor de spirit 

își- inteligență ; dar mai presus de 
i; ■ ....
Să, ;...

<

Secventă din concertul extraordinar 
«I formației do coarde „Eugăne 
Ysay e*-Be!gia, sub conducerea mu

zicală a Lolei Bobescu
Foto : Gh. Vințilă

I

acestea impresionează patosul
'îi - ..........trăirea covîrșitoare a actului inter

pretativ, dăruirea totală care o apro
pie pe solistă de ilustrele persona
lități ale cînteculuL

Florian LUNGU

„COLLEGIUM MUSICUM
ACADEMICUM" DIN CLUJ

Grație schimburilor culturale din
tre conservatoarele țării, recent, în 
Capitală, membrii formației de mu
zică veche a Conservatorului 
„Gheorghe Dima" din Cluj — for
mație ce și-a dobîndit o binemeri
tată recunoaștere în concertele sus
ținute în țară, la Studioul de Tele
viziune, sau peste hotare, în Po
lonia și Bulgaria — a susținut săptă
mîna trecută în Sala de concerte a 
Conservatorului bucureștean — o 
seară de sonate și suite preclasice. 
Apropierea adecvată față de sub
stanța muzicală a partiturii, stăpîni- 
rea stilului epocii, tehnica judi
cioasă și sensibilitatea aleasă a in
terpretării au impus formația clu
jeană. Incontestabile valori indivi
duale, membrii formației — claveci
nistul Kurt Mild, Use L. Herbert la 
viola da gamba, flautistul Gavrll 
Costea și oboistul Liviu Vîrcol — 
cadre didactice ale conservatorului 
clujean, au oferit colegilor lor bucu- 
reșteni, studenților, un frumos exem
plu al cărui ecou îl dorim perpetuat 
cît mai des și în celelalte instituții 
de învățămînt muzical din țară.

C. RADACINEANU

Teatrul Național 
Alecsandri” din 

întreprinde Intre 
18 și 23 octombrie un 
turneu în Capitală. în 
repertoriu sînt incluse : 
„Opinia publică* de

Aurel Baranga, „Via- 
lui Galilei* de

Brecht, precum și

„Lungul drum al zi- 
noapte" de 

’Neill, „Stan 
de George Va- 
și „Aterizare 

de Miklds

„lungul 
lei către 
Eugene O' 
Pățitul" ' 
silescu 
forțată* 
Gyărfăs.

lui bucureștean două din 
spectacolele sale: opera 
„Faust" de Charles 
Gounod (astă seară, pe 
scena Operei Române) 
și spectacolul de estra
dă „Răzbunătorii la... 
revistă" (marți seara, 
la sala „Savoy").

CM
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o Ansamblul artistic 
al U.G.S.R. și-a deschis 
sîmbătă stagiunea cu 
spectacolul de poezie, 
muzică și dans „Balada 
omului" de E. Verzea 
și P. Mihail (regia ar
tistică — Petru Mihail ;■ 
scenografia — Elena 
Forțu ; coregrafia — 
Ștefan Gheorghe și 
Sandu Fayer; dirijori 
— Victor Popescu și 
Florin Comișel).

O „Al patrulea ano
timp", piesa lui Floria 
Lovinescu, prezentată 
pînă în prezent de tea
trele din Timișoara, 
Ploiești, Piatra Neamț, 
Bîrlad, a văzut zilele 
acestea și luminile ram
pei Teatrului de Nord 
din Satu Mare (secția 
maghiară).

• Teatrul de Stat din 
Bacău a prezentat sîm
bătă, 18 octombrie, pre
miera unei cunoscute 
lucrări din dramatur
gia universală „Cîinele 
grădinarului" de Lope 
de Vega. Regia ; I. G.

I

O Corabia nebunilor : PATRIA — 12 ;
15 ; 18 ; 21.
© Mal periculoase decît bărbații : 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Lupii albi : REPUBLICA — 8,15 ;
10.45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; .17,30 ;
20.30, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Paria : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; .18,30 ; 21, EXCELSIOR —
8.30 ; 10 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
20.30.
Q Testamentul doctorului 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
18.30 ; 21.
© Atentatul de Ia Sarajevo î VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45.
o My fair lady i CENTRAL — 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20.
O Familia noastră trăsnită î LUMINA
— 9—16,15 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 
9—10.
© Un glonte pentru general : DOINA
— 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, CO-
TROCENI — 15,30 ; 18.
o Viața mi Matheus i COTROCENI
— 20,S0.

21, MELO-
16 ; 18,15 >

»

Mabuse
13,30 ; 16

î
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Russu, scenografia Mi
hai Tofan. Din distri
buție fac parte : Vasile 
Pupeza, Lucia Cosmea- 
nu Mayer, Sorin Pos- 
telnicu, Llgia Dumi
trescu ș. a.

o Piesa lui Luigi Pi
randello „Tichia cu clo
poței" este ultima pre
mieră (prezentată tot 
sîmbătă, 18 octombrie) 
a Teatrului „V. I. Popa" 
din Bîrlad (în regia Li- 
diei Ionescu și sceno
grafia lui Vasile Ro
taru).

minescu" d 
nescu șl în 
Mogîrdici 
„Luceafărul' 
B. Șt. Delavrancea —
în spectacolele Țeatru- 
lui „Mihai Eminescu” 
din Botoșani.

o Teatrul botoșe- 
nean, recent întors 
de la faza zonală a 
Festivalului de teatru 
de la Iași, a prezentat 
alaltăieri premiera pie
sei „Iubire pentru iu
bire"- de W. 
în regia lui 
Munteanu și 
fia lui Vasile

e Ultima premieră a 
Teatrului de Stat din 
Turda (joi, 16 octom
brie) ; „Ce vor Îngerii" 
(„Aterizare forțată") de 
Miklos Gyărfăs, în re
gia lui Constantin Leo- 
veanu.

e Artistul poporului 
Ștefan Ciubotărașu a 
putut fi aplaudat de 
numeroși spectatori din 
județele Botoșani și 
Suceava în rolul lui Ion 
Creangă din piesa „E-

;k'

Congreve
Cristian 

scenogra- 
Jurje.
dramatic0 Teatrul 

din Baia Mare a avut 
tn 16 octombrie pre
miera piesei dramatur
gului american Eugene 
O’Neill „Fire de poet" 
(regia G. Harag, sceno
grafia Mihai Tofan) iar 
în ziua de 23 octombrie 
va prezenta premiera 
piesei , lui Aurel Baran
ga „Travesti" (regia 
Marius Popescu, sceno
grafia Doris Jurgea).

■>
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Scenă din spectacolul Teatrului National „1. L Caragiale* cu „Alizuna” de 
Tina Ionescu. în fotografie : (de la stingă la dreapta) C. Raufchi (Pătru), 
Matei Alexandru (Luca), Ovidiu Moldovan (Țîș) și Silvia Popovici (Alizuna) 

Foto : M. Andreescu

APARIȚII NOI
ÎN EDITURA

Editura Meridiane a anunțat pen
tru luna octombrie o serie_.de noi 
apariții. Semnalăm dintre viitoarele 
volume consacrate artei romanești 
albumul „Ion Irimescu' al cărui text 
este semnat de regretatul Eugen 
Schileru ca și două monografii în co
lecția „Artiști români” : „Cecilia 
Cuțescu-Stork' și „Elena Popeea 
(textele aparțin lui Marin Mihalache 
și, respectiv, Măriei Dumitrescu). 
Modest Morarlu semnează prefața și 
traducerea cărții lui Eugăne Fro- 
mentin „Maeștri de odinioară” iar 
Adina Nanu, monografia „Antonello 
da Messina'.

In cadrul colecției „Monumentele

0 Parisul vesel i TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O stelele din Eger î GRIVIȚA — 9,30 ;
12.30 ; 16,30 ; 19,30, TOMIS — 8,30—14
în continuare ; 17 ; 20.
O Prințul negru : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.
O Dragoste la Las Vegas : BUZEȘTI
— 15,30.; 18.
© Ultima lună de toamnă i BUZEȘTI
— 20,30.
O Tigrul : DACIA — 8—20,45 tn contl7 
nuare, MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Angelica șl sultanul : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13,15 ;
20,45, ARTA — 9,30—16 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
O Creola, och!l-(4 ard
UNIREA — 15,30 ; 18.
O Singurătate în doi : 
20,15.
O Soarele vagabonzilor
15.30 ; 18 ; 20,30.
o In umbra coltului : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
© Omul care valora miliarde : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© Omul, orgoliul, vendeta: VOLGA
— 9—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30.
O Vîrsta ingrată : VIITORUL — 15,30 ; 
18, VITAN — 15,30 ; 18.
0 Cine l-a ucis pe Liberty Walace s 
VIITORUL —20,30.
© Pipele : VITAN — 20,30.'
© La nord prin nord-vest î AURORA
— 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.
© Memento : POPULAR — 15,30.
O Strigătul : POPULAR — 18 ; 20,30.
O Omul momentului : MUNCA — 16 ; 
18.

ca flacăra :

UNIREA

: LIRA

MERIDIANE
patriei noastre" lucrarea cu -caracter 
monografic „Curtea domnească din 
Tîrgoviște" de N. Constantinescu și 
Cristian Moisescu, completată de ghi
dul orașului Tîrgoviște alcătuit de 
I. Vasiliu, precum și de lucrarea „Mî- 
năstirea Gura Motrului" semnată de 
L. Roșu și D. Roșu contribuie la o mai 
bună cunoaștere a unora dintre cele 
mai importante puncte turistice ale 
țării.

Volumul „Intllniri cu teatrul" re
unind articole publicate de Mihail 
Sebastian de-a lungul anilor, ca și 
monografia J. A. Bardem (de Alice 
Mănoiu) sînt înscrise, de asemenea, 
pe lista aparițiilor lunii octombrie.

o Tandrețe s MUNCA — 20.
q Tinerețe fără bătrtnețe : FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Bărbați In deplasare : RAHOVA — 
15,30 ; 13.
o Colina : RAHOVA — 20,30.
0 A trăi pentru a trăi I PROGRESUL
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Omul cu ordin de repartiție : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Maraton : PACEA — 16 ; 18 ;
O Sherlock Holmes i CRINGAȘI 
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Noaptea generalilor i COSMOS
16 ; 19.

20.

O Filarmonica de Stat „George Enes- 
cu“ (Ateneul Român) : Recital de orgă. 
Solist : Helmuth Plattner — 20.
G Teatrul Național „Vasile Alecsan
dri- din Iași (în sala din bd. schitu 
Măgureanu a Teatrului „Bulandra") : 
Stan Pățitul — 16, (în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Caragiș- 
le“) : Viața hil Galilei — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Victimele datoriei — 20, (sala din 
str. Alex. Sahla) ; Sfîntul Mitică Bla- 
jlnu — 20.
O Teatrul Mic : De viață, de dragoste, 
de moarte — 20.

I

Fără îndoială, factorul care de
termină ritmul intens în care se des
fășoară recoltatul porumbului în ju
dețul Ilfov este buna organizare a 
muncii în marea majoritate a coope
rativelor agricole, folosirea din plin 
a timpului atît în cursul săptămînii 
cît și duminica. Experiența anilor 
trecuți a impus adoptarea, în mod 
diferențiat, a unor măsuri care să 
pună în. valoare hărnicia țăranilor 
cooperatori, să asigure folosirea ju
dicioasă a mijloacelor mecanice și a 
atelajelor. Deosebit de valoroasă s-a 
dovedit a fi concentrarea tuturor 
forțelor spre lucrările de o stringen
tă necesitate și urgență. Așa se ex
plică faptul că un mare număr de 
cooperative au încheiat sau se află 
într-un stadiu avansat cu recoltatul 
porumbului. Dintre acestea amintim 
cooperativele din Gîrbovi, Brezoaie- 
le, Plătărești, Naipu, Sohatu, Belciu- 
gatele, Adunații Copăceni și multe 
altele, unde consiliile de conducere, 
specialiștii, întreaga masă de coope
ratori, ajutați practic, la fața locu
lui, de organele județene, au de
monstrat că, de fapt, în trecutele 
campanii de recoltare . a porumbului 
întîrzierile s-au datorat mai ales de
fectuoasei organizări a muncii.

Dacă, pînă la 19 octombrie, în ju
deț au mai rămas, totuși, de recol
tat aproximativ 10 000 de ha din 
cele 155 000, aceasta se ' datoreș- 
te în bună măsură unor coope
rative agricole care, datorită faptului 
că nu dispun de mijloace mecanizate, 
au fost obligate să dea prioritate re
coltării orezului.

„N-am mers nici un moment pe. 
ideea că recoltatul porumbului poa
te fi amînat"; ne relata Ion Mari- 
nache, președintele cooperativei din 
comuna Ion Roată. Acum, întreaga 
producție de orez de pe cele 90 ha 
a fost recoltată, iar din cele 1 285 ha 
cu porumb ne-au mai rămas doar 
467 ha". Pentru cooperatorii de aici, 
ziua de lucru este întreaga zi-lumină, 
cum a fost dintotdeauna și cum este 
pentru orice agricultor care se res
pectă. Sute de cooperatori, împreu
nă cu brigadierii, contabilii și spe
cialiștii au ajuns zi de zi In cîmp 
la ora 6 șl, pînă se ridica rouă de 
pe lanul cu porumb, tăiau cocenii.' 
Altfel nu puteau fi eliberate pînă

acum aproape 800 ha., nu puteau în
cepe arăturile și în plus cocenii ar 
fi fost dezgoliți de principala lor va
loare — frunzele. Așa cum aprecia 
președintele, inginerul T. Arsenescu, 
brigadierii Stanca Bănică și Gh. 
Marin și-au dovedit capacitatea de 
buni organizatori. Este locul să în
scriem aici și numele cooperatorilor 
Barbu Fronea, Marin Bănică, Gh. 
Alexandru, Gh. Petre, D. Dragomir, 
care muncesc cu hărnicie și abnega
ție din zori pînă în noapte. Un pre
țios aport au adus cei 32 de meca
nizatori, șoferii de pe 5 autocamioa
ne, cei 80 de conducători de atela
je, care sînt uniți în efortul comun 
de a termina cît mai grabnic recol
tatul. Prezența zilnică în cîmp a 
circa 400 de cooperatori, ritmul în 
care lucrează cele două combine 
CT2 R justifică optimismul preșe
dintelui Marinache că la cooperati
va Ion Roată, la 25 octombrie nu va 
mai fi porumb pe cîmp. Fiecare 
hectar este recoltat cu grijă, fără 
să scape nici un știulete/

în multe cazuri se constată însă că 
în timp ce unii cooperatori muncesc 
cu hărnicie la cîmp, alții își pierd 
vremea cu te miri ce. La cooperati
va Coșereni au mai rămas de re
coltat 120 din cele 760 ha cu po
rumb. Și aici recoltarea sfeclei, dar 
mai ales a orezului a necesitat 
multe eforturi. Recenta reorganizare 
a brigăzilor de cîmp și numirea în 
funcția de brigadieri a doi tehni
cieni agronomi, aplicarea măsurilor 
de cointeresare au schimbat în bine 
mersul lucrărilor de toamnă. Aici 
am întîlnit cîteva sute de coopera
tori muncind cu hărnicie tn cîmp; 
vreo 50 de bătrîni din comună dă
deau o mînă de ajutor la depănușa- 
tul porumbului. Dar ce fac unii 
dintre cei care răspund de bunul 
mers al treburilor în cooperativă î 
Pe la orele 10,30, secretarul comite
tului comunal de partid, președintele 
cooperativei, șeful postului de mili
ție și 14 paznic) de cîmp discutau 
despre necesitatea angajării altor 
oameni care să-i păzească pe unii 
dintre paznici. Fără îndoială este 
deosebit de importantă paza averii 
obștești, a recoltei. Dar de ce pierd 
timpul în discuții Interminabile oa-

meni zdraveni, buni de muncă? Poats 
ar fi fost mai util pentru coopera
tivă, ca atît președintele, cît și se
cretarul de partid să se ocupe de 
transportul porumbului, la baza de 
recepție, pentru că din 1 326 tone 
prevăzute, s-au livrat doar 84 tone.

Și în alte cooperative se Intîlneso 
cazuri cînd unii oameni își găsesc de 

. lucru la cîte un loc mai „călduț" deși 
aportul lor ar fi util pe cîmp, la 
recoltat. La cooperativa din Con- 
deești, contabilii stăteau ticsiți in bi
rouri. Și, colac peste pupăză, doi de
legați de la uniunea județeană a coo
perativelor agricole au venit pentru 
a ține o ședință cu președinții și con- 
tabilii-șefi din patru cooperative. 
„O terminăm repede", ne spune unul 
dintre ei. Pac, pac, ștampilele, sem
năturile și constituim o organizația 
intercooperatistă, îi alegem președin
tele și gata. Restul dosarului 11 
completăm noi la București". Este o 
demonstrație crasă de formalism și 
lipsă de răspundere. Nu discutăm a- 
cum modul condamnabil în care în
țeleg să rezolve o problemă foarte 
importantă ci momentul ales pentru 
a o rezolva. De ce n-au venit res
pectivii tovarăși să vadă care-i cauza 
pentru care la această unitate nu s-a 
livrat porumbul la baza de recepție ? 
Poate pentru aceasta vor veni alții 
să țină iar „o scurtă' ședință ? Nu 
se poate oare termina definitiv și 
fără nici o excepție cu asemenea mici 
și mari „probleme” pe care și le fa# 
unii birocrați tnrăiți, numai ca să so 
afle în treabă ?

Pentru urgentarea transportului la 
bazele de recepție, îndeplinirea punct 
cu punct a sarcinilor contractuale 
este necesar să se organizeze temei
nic munca la încărcarea și descăr
carea mijloacelor de transport, sa 
folosească judicios camioanele, 
morcile și atelajele.
’ în încheierea acestor rînduri, o notă 
bună pentru majoritatea cooperato
rilor șl mecanizatorilor din județ, 
care au folosit din plin și ziua de 
duminică pentru a urgenta strînge- 
rea recoltei de porumb șl transpor
tarea unor mari cantități la bazele 
de recepție.

Alexandru BRAD
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Tragere 
excepțională

Loto
Pentru cei ce joacă la Loto, 

tragerea excepțională din ziua de 
21 octombrie constituie un bun 
prilej de a obține noi și valoroase 
premii. 1

Vn buletin LOTO permite câș
tigarea unui apartament cu două 
sau trei camere, cu confort de 
gradul I, la alegerea participan
tului, plus diferența în numerar 
pînă la 100 000 lei, în număr ne
limitat. Există și șansa de a cîș- 
tiga autoturisme — Moskvici 408 
cu 4 faruri și radio și remorcă 
„camping minor" sau- fără cam
ping, Dacia 1100, Skoda 1000 
M.B., la alegerea participantului, 
plus diferența în numerar pînă la 
65 000 lei, sau excursii de 1 și 
2 locuri în Turcia, în număr neli
mitat.

Prin tragere la sorți cor fi a- 
tribuite 5 autoturisme — Fiat 
1 800, Volga, Zastava 600 și Zas
tava 1300, Renault 10 Major.

In total se atribuie premii pe 8 
categorii. Prețul biletelor de par
ticipare : 10, 15 și 25 lei.

Luni, 20 octombrie, este ultima 
zi pentru procurarea biletelor la 
această tragere.'
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18,00 — Buletin de știri. 18,05 — Aș- 
chluță — reporter. 'Emisiune pentru 
cei mici. 18,20 — Studioul tineretului : 
Licențe onorate... și neonorate. Re- 
portajul-anchetă realizat de Cornellu 
Rusu ' își propune o investigație în 
viața și activitatea tinerilor specialiști 
repartizați într-un județ în plină dez
voltare, rolul și posibilitățile ce 11 se 
oferă, pasiunea unora șl pasivitatea 
altora. 18,50 — Publicitate. 18,55 — Ra
liul României’69. 19,15 — (fcntecul de 
leagăn în muzica corală. I.’i dă con
cursul corul ansamblului „Perinița". 
19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — 
Lunga vară fierbinte — episodul al 
XXIV-lea intitulat Conflict. 20,50 — 
Steaua fără nume. 21,40 — Cadran. 
Emisiune de actualitate internațio
nală. 22,20 — Telejurnalul de noapte 
șl buletinul meteorologic. 22,35 —
Gong, o Opinii despre etapa Iași a 
Festivalului Național al Teatrelor la 
care au fost prezentate spectacolele : 
„Al patrulea anotimp" de Horia Lovi- 
nescu (Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamț și Teatrul din Bîrlad) ; „Scurt 
program de bossanove" de Radu Co- 
sașu (Teatrul din ’ Bacău) ; „Mane
vrele" de Deak Tamas (Teatrul „Mihal 
Eminescu" din Botoșani) ; „Săgetăto
rul" de I. Omescu (Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași) ș.a. 
O Moment teatral : „Năpasta" de I. L. 
Caragiale la Teatrul Național din 
București. Redactor Victdr Parhon. 
23,00 — închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)
de eficiență in intere
sul societății a capa
cității lor profesionale ; 
munca în județul nostru 
le va asigura și mulțu
mirea sufletească de a fi 
pionierii unor opere du
rabile, de a se afirma ca 
adevărați constructori 
ai socialismului.

Așteptăm, de aseme
nea, cu încredere pe 
specialiștii din indus
trie și agricultură. în
treprinderea metalur
gică din Aiud, unitate 
cu perspective de dez
voltare rapidă, are ne
voie în prezent de 15 
ingineri și 10 economiști, 
care să se alăture 
colectivului el harnic. 
Lipsa unor specialiști se 
resimte și la Uzi
nele mecanice Cu- 
gir, Fabrica de produse 
refractare Alba Iulia, 
Întreprinderile de indus
trie locală și altele. A- 
gricultura socialistă a 
județului așteaptă ca 
circa 40 ingineri agro
nomi și medici veteri
nari să vină să-și a- 
plice în practică cunoș
tințele dobîndite.

învățămîntul, sănăta- 
• tea, cultura sînt, de a- 
semenea, sectoare im
portante care solicită 
completarea detașamen
tului existent de cadre 
calificate, de dascăli și 
medici, care să îndră
gească profesia, care iu
besc oamenii. Oamenii 
au nevoie de ajutorul 
medicului nu numai în 
centrele mari, supraa
glomerate cu specialiști. 
Copiii din toate locali
tățile țării sînt dornici 
de învățătură, și cei care

și-au ales profesia de 
dascăli trebuia să înțe
leagă acest lucru. Par
tidul și statui asigură 
condiții excelente pen
tru desfășurarea unei 
munci rodnice șl ni
meni, cu conștiința , 
dreaptă, nu poate să 
considere că a fi pro
fesor sau medic la țară 
înseamnă apostolat. 
Școli și dispensare noi 
s-au construit și se vor 
construi în continuare 
în multe localități din 
județ.

Așteptăm pe specia
liști nu ca să vină în 
județ pentru a sta cî- 
țiva ani, cu gîndul la 
București sau Cluj, pînă 
își aranjează un locșor 
mai călduț în marile o- 
rașe. în ultimii ani au 
sosit o seamă de spe
cialiști în județul Alba. 
Dar mulți dintre el 
și-au făcut valiza în 
scurtă vreme și au ple
cat ca să li se piardă 
urma-; alții nici nu 
s-au obosit să vină și 
să vadă cel puțin locul 
unde au fost reparti
zați. întreprinderea me
talurgică din Aiud a 
cerut în acest an să i 
se repartizeze 24 ingi
neri și 4 economiști, ti
neri absolvenți. Pînă t 
la urmă au fost repar
tizați aici doar 13 ingi
neri. Din cei 13 ingi
neri, 4 nu s-au prezen
tat la' post. Pe unde 
umblă oare Maria Mol
dovan, Mariana Stoica, 
Octavian Botez, absol
venți ai Institutului po
litehnic din Cluj, și 
Nelu Costache, absol
vent al Institutului po
litehnic din Brașov, 
care sînt așteptați la 
Aiud î Cum înțeleg a-

cești tineri să-și .-facă 
datoria față de patrie, 
să răsplătească condi
țiile de învățătură de 
care au beneficiat ps 
timpul studiului ? De- 
zertînd de la datorie?

Și în învățămînt sînt 
asemenea păsări călă
toare... Mulți din cei re
partizați în județ au 
confundat județul Alba 
cu reședința sa — mu
nicipiul Alba Iulia. 
„Dacă îmi dați post în 
Alba Iulia bine, dacă 
nu, la revedere!" — au 
pus ei condiții.

Organele locale de 
partid, consiliul popu
lar județean își pun 

.mari speranțe tn acești 
tineri, în specialiștii de 
care Alba are nevoie. 
Consiliile populare, în
treprinderile se stră
duiesc să creeze condi
ții de trai satisfăcătoare 
profesorilor, medicilor 
și inginerilor care vin 
să lucreze în județ, ii 
așteaptă cu brațele des
chise, cu dragoste și În
credere. A fi în mijlo
cul oamenilor, acolo 
unde construcția socia
listă a țării solicită con
tribuția calificată a spe
cialiștilor, constituie o 
îndatorire patriotică do 
seamă, de la care ni
meni nu trebuie să se 
sustragă. Statul inves
tește sume considera
bile pentru a pregăti 
specialiștii de care eco
nomia, învățămîntul 
cultura și sănătatea au 
nevoie și care să lu
creze efectiv tn între
prinderile productive șl 
nu să vegeteze In 
birouri, în Capitală »au 
numai în orașele mari 
ale țării.

Invitație la sezonul9

turistic autumnal
Orice anotimp îi cheamă 

pe turiști la drum. Toamna a- 
ceasta frumoasă conferă dru
mețiilor un farmec deosebit. 
Toate județele țării dispun de 
trasee pitorești, presărate și 
de primitoare locuri de popas. 
Asemenea locuri sînt hanuri
le și complexele turistice ale 
cooperației de consum. Iată 
cîteva sugestii pentru cei a- 
flați... la drum. In orașul Ha
țeg, care reprezintă un agrea
bil punct turistic, este situat 
hanul EUCURA, unitate nou . 
construită, cu condiții de con
fort și preparate cu specific 
local, iar în stațiunea balneo
climaterică Geoagiu-Băi func
ționează complexul turistic cu 
același nume.

Pe șoseaua Cluj—Oradea, 
cooperația de consum oferă 
condiții optime de popas la 
noul complex turistic PIA
TRA CRAIULUI din județul 
Bihor.

In Nordul Moldovei, deose
bit de primitoare sînt com
plexul turistic de la Agapia șl 
Hanul Ancuței. Drumeții sînt 
așteptați să poposească și în 
hanurile de la Rucăr, Horezu, 
de la Slănic Prahova, Covas- 
na, ca și la hotelul „TURIST" 
din Deta.

Fiecare han sau complex 
turistic al cooperației de con
sum își are bucătăria specifi
că, vinuri, selecționata dia 
podgorii renumite.

serie_.de
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HANDBAL

Maestrul emerit a! sportului. Olimpiu Nodea :

„Tehnica,
obiectivul imediat !“

Ieri, a luat sflrșlt la București al 
doilea turneu de sală al campiona
tului național masculin de handbal. 
Peste două săptămîni, la Timișoara, 
va avea loc al treilea și ultimul 
turneu de sală. Aceasta va marca în
cheierea returului și începerea pre
gătirilor echipei naționale în vede
rea noii ediții a campionatelor mon
diale, de care ne mai despart doar 
ctteva luni.

Prezent la toate întîlnirlle, profesor 
OLIMPIU NODEA, maestru emerit 
al sportului, ne-a spus părerea sa 
despre competiție :

„Aici la București, cred, s-au decis 
noii campioni ai țării. Ei vor fi, pro
babil, tot handbaliștii de la Steaua, 
care s-au detașat acum Ia l puncte 
de principalii adversari, dinamoviștii 
bucureșteni (înfrînți surprinzător, 
pentru a doua oară; de tînăra garni
tură a Universității din Capitală). 
Pledează pentru această anticipare și 
forma constant bună a steliștilor. De
sigur că privirea specialiștilor este 
îndreptată acum spre evoluțiile se- 
lecționabilllor și trebuie spus că 
forma actuală a multora dintre ei nu 
este In măsură să dea mare încre
dere antrenorilor reprezentativei. Se 
joacă prea mult cu ochii la balon și 
se privește prea puțin adversarul, 
pentru a 1 se putea „ghici" și ani
hila intențiile. Explicabilă prin lipsa 
pregătirii tehnice în mînuirea mingii, 
această carență îi face pe unii ju
cători să uite și de... propriii parte
neri.

N-am văzut multe meciuri specta
culoase. Echipele pun accent pe for
ță, se orientează spre jocul așa-zis 
ermetic, care scade dinamismul și 
cursivitatea partidelor, permițînd, 
chipurile, obținerea rezultatelor 
„strînse". Cele cîteva partide atrac
tive la care și eficacitatea și specta
culozitatea au fost la înălțime le-au 
furnizat tocmai formațiile preocupa
te de sporirea bagajului tehnic : 
Stea- U-Cluj, Universitatea Bucu- 
reșV, .diferent de adversarul avut

în față șl problemele ridicate de 
acesta. Iată de ce afirm că acum 
este imperios necesară orientarea 
spre însușirea și perfecționarea de
prinderilor tehnice, simple, dar mai 
ales complexe, îndeosebi pentru vii
tori! componențl al naționalei. Alt
fel, sub aspect fizic majoritatea 
s-au prezentat bine pregătiți.

Este regretabil că jucători de la 
care așteptam mult mai mult' nu 
confirmă : Lieu, Papp, Dumitru.

O apreciere nu tocmai favorabilă 
se cuvine a fi făcută și la adresa 
apărătorilor Dincă. Penu șl Orban, 
extrem de fluctuanțl.

D. I.

în „C.C.E.", la baschet:

RapidHapoel Tel Aviv 
(feminin) 

si Dinamo București— » » 
Partizan Tirana (masculin)

A fost stabilit programul „Cu
pei campionilor europeni" la 
baschet. In competiția feminină, 
Rapid București va întîlni. pe 
Hapoel Tel Aviv, la 5 noiembrie, 
în deplasare și la 12 noiembrie 
la București. în turneul mascu
lin, Dinamo București va juca, 
la 6 noiembrie, cu Partizan Ti
rana la Scutari, returul fiind 
programat la 13 noiembrie.

Maestrul emerit al sportului RENE CHIRIAC :

Steaua-Dmamo, m derbi
al erorilor tactice

Tradiționala întîlnire între Steaua 
și Dinamo a dat cîștig de cadză 
primei echipe cu scorul de 8—6 
(0—0), tntr-un joc în care erorile 
tactice au abundat. Astfel, în acest 
meci s-a putut constata slaba a- 
daptare a' tacticii de bază a echi
pei la condițiile atmosferice. A- 
vantajul vîntului n-a fost întrebu
ințat prin lovituri de picior în mod 
eficient, ele fiind executate la în- 
tîmplare. După scurgerea primelor 
40 minute, în care jucătorii echipei 
Steaua dăduseră dovada unei 
slabe adaptări tactice, ne puteam 
aștepta ca dinamoviștii să profite 
de avantajul vîntului. Dar acest 
lucru nu s-a întîmplat. Spre mi
rarea tuturor spectatorilor, jocul 
este dominat' de echipa Steaua, 
care, avînd în față spectrul în
frângerii, și-a organizat jocul al- 
ternînd transmiterea balonului prin 
lovituri de picior din partea gră
mezii cu cel „la mînă". Dinamo per
sistă în greșeala tactică a nerespec- 
tării păstrării locului specific postu

lui, jucătorii alergînd la întîmplare 
după balon. Exemplul elocvent l-a 
constituit încercarea efectuată de 
Cernei (Steaua), cînd, în urma unei 
lovituri de deplasare a ataculiii, 
înaintașii echipei Steaua n-au avut 
de înfruntat decît salturile bucluca
șe ale balonului. Cele văzute la der
biul rugbistic Steaua—Dinamo ne-au 
arătat o neplăcută realitate a blază
rii jucătorilor de pe liniile dinapoi 
ale echipei Dinamo, lucru cu atît 
mai grav, cu cît majoritatea sînt 
titularii echipei naționale, ce va 
avea de înfruntat în acest sfîrșit de 
an echipe valoroase, în frunte cu 
„cincisprezecele" Franței. Se pune în
trebarea : cum va fi remediată 
această situație de fapt, în scurtul 
timp ce a mai rămas ?

Alte rezultate : Progresul — Uni
versitatea Timișoara 3—6 ; Rulmentul 
Bîrlad — Agronomia Cluj 0—6 ; Știin
ța Petroșani — Farul Constanța 15—0. 
în clasament conduce Grivița Roșie, 
care a învins cu 20—14 formația 
Vulcan.

Un fel de „grămadă deschisă” din meciul Steaua — Dinamo
Foto : Gh. Vințilă

Duminică la amiază a plecat la 
Varșovia o delegație a Ministeru
lui Minelor, condusă de tov. Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
care la invitația ministrului mi
nelor și energiei din R.P. Polonă, 
Jan Mitrenga, va face o vizită în 
această țară.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți membri al 
conducerii Ministerului Minelor, 
precum și membri al Ambasadei 
R.P. Polone la București.

★
Duminică dimineața a plecat în 

Marea Britanie o delegație con
dusă de Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
care, la invitația ministrului bri
tanic al tehnologiei, A. W. Benn, 
va face o vizită în Anglia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți membri al 
conducerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, alte per
soane oficiale, precum și ambasa
dorul Marii Britanii la București, 
Dennis Seward Laskey.

★
La invitația președintelui Came

rei de Comerț a Republicii Socia
liste România, duminică diminea
ța a sosit în Capitală președintele 
Consiliului unional al Camerei de 
Comerț a U.R.S.S., Mihail Neste
rov, care va face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele este însoțit de 
vicepreședintele Nicolai Kniazev.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
. sa, erau prezenți Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
precum și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

★
Duminică a părăsit capitala dl. 

Alexander Ross, președintele Con
siliului britanic pentru comerțul 
cu Europa de est, care la invita
ția Camerei de Comerț a făcut o 
vizită în țara noastră.

(Agerpres)

Divizia B 
la fotbal

SERIA I

Portul Constanța — Flacăra Mo- 
reni 2—lj Progresul Buc: — Metrom- 
Brașov 4—0 ; Chimia Suceava — Po
litehnica Galați 1—0 j Poiana Cîmpi-. 
na — Metalul București 1—1 ; Oțelul 
Galați — Știința Bacău 1—1 ; Metalul 
Tîrgovlște — Ceahlăul Piatra Neamț 
3—1 I Progresul Brăila . — Gloria 
Bîrlad 5—1 j Dunărea Giurgiu — 
Sportyx'studențesc 1—0

ÎN CLASAMENT conduce, acum, 
PROGRESUL BUCUREȘTI cu 12 
puncte, urmată de Metalul București 
cu același număr de puncte, dar cu 
un golaveraj mai slab.

SERIA A II-A

Vagonul Arad — Gaz metan Me
diaș 1—0 î C.F.R. Tim. — Minerul 
Anina 4—1 | Minerul Baia Mare — 
C.S.M. Sibiu 2—0 ; Metalul Tr. Seve
rin — Chimia Rm. Vîlcea 2—1 ; O- 
llmpia Oradea — C F.R. Arad 3—1 ; 
C.S.M. Reșița — Metalurgistul Cugir 
2—0 ; Electroputere Craiova — Me
talul Hunedoara 1—0 j Olimpia Satu 
Mare — Ripensia 2—1.

ÎN CLASAMENT conduce, acum, 
VAGONUL ARAD cu 12 puncte, ur
mată de C.S.M. Reșița cu 11 puncte

AUTOMOBILISM

NOI CAMPIONI LA
Cursele contra cronometru — in 

rîndul cărora se înscriu și întrecerile 
automobilistice de viteză in coastă — 
mențin încordat pe cel ce concurează, 
nu numai în timpul cursei propriu- 
zise, ci ți mult, după aceea, pînă cind, 
de'fapt. se anunță ți rezultatul ulti
mului concurent. Ieri, in etapa a IV-a, 
etapă finată a campionatului național 
de viteză in coastă, automobiliștii 
s-au „liniștit", ca să zicem așa, după 
cîteva ore bune. Curios, insă, că 
timpul de așteptare s-a prelungit nu 
numai justificat (juriul avînd de so
luționat unele contestații), ci și nejus
tificat : din cauza întîrzierii arbitrilor 
concursul a început cu peste o ju
mătate de oră intîrziere, alte zeci de 
minute „moarte" adăugîndu-se prin 
prelungirea peste măsură a pauzei 
dintre manșe și prin „cursa specia
lă" (!) oferită operatorului televiziu
nii, pentru a lua imagini cu public de 
pe traseu, cursă făcută la bordul unui 
Trabant de serie.

In ciuda acestor impedimente, con
cursul în sine s-a bucurat de succes, 
pe traseu deși au existat multe pro
bleme de competență în conducerea 
mașinilor, cei 30 automobiliști au ofe
rit numerosului public satisfacția de 
a asista la un spectacol sportiv de 
calitate. Este desigur un merit pentru 
care concurența merită felicitări.

VITEZĂ ÎN COASTĂ
Cunoscutul automobilist Petre Cris- 

tea, fost campion cu ani in urmă, re
marca : „Foarte frumos acest con
curs. Este un lucru deosebit faptul că 
nu s-a înregistrat nici un fel de de
fecțiune sau accident. Opinez, însă, 
pentru trasee asfaltate. Cred că se 
aleg greșit trasee, ca acesta de la 
Piriul Rece, pentru campionate de 
viteză în coastă. Starea lui este dău
nătoare și mașinilor (cauciucurilor 
mai ales) și concurenților (efort mare, 
fără sens)".

★
Etapa de ieri — ai cărei cîștigători, 

in ordinea cilindreelor, sînt T. Suciu 
(pînă la 850 cmc), Gh. Rotaru (1 000 
cmc), I. Răuță (1 150 cmc), M. Dumi
trescu (1 300 cmc), FI. Hainăroșie 
(peste 1 500 cmc) — a dat formă fi
nală și clasamentelor generale, de- 
semnînd deci campionii pe anul în 
curs. Iată numele acestora, de ase
menea, in ordinea claselor : H. 
GRAEF (Brașov), GH. ROTARU 
(București), A. PUIU (Brașov), FL. 
BRANBĂRLIBAN (Cluj), FL. HAI- 
NĂROȘIE (București). Titlul de cam
pion absolut pe 1969 a revenit bucu- 
reșteanului FL. HAINĂROȘIE.

I. D,

0 săptămînă
a „preliminariilor"

C.M.
Programul fotbalistio internațio

nal al săptămînii ce urmează este 
dominat de meciurile pentru preli
minariile campionatului mondial. De 
luni, tncepind cu meciul Australia — 
Coreea de sud șl pînă duminică, 26 
octombrie, cînd are loc partida Ma
roc — Sudan, se vor desfășura în 
total 7 meciuri. Miercuri se joacă în 
grupele europene următoarele parti
de : Ungaria — Danemarca, Țara 
Galilor — R D. Germană, U.R.S.S. 
— Irlanda de nord, R. F. a Germa
niei — Scoția, Olanda — Bulgaria.

Tot miercuri are loc returul fina
lei Cupei intercontinentale între 
Estudiantes Ia Plata șl A. C. Milano. 
De asemenea, sînt programate nu
meroase meciuri pentru cupele con
tinentale, unde figurează și formația 
Dinamo Bacău, angajată In turul doi 
al „Cupei europene a tîrgurilor", a- 
vînd ca adversară echipa norvegiană 
Skeid Oslo.

ADAS-ul 
la nevoie 

se cunoaște
Astă-vară s-a abătut asu

pra stațiunii Săcelu-Gorj o 
neobișnuit de puternică ploa
ie torențială, însoțită de grin
dină. Sub ruperea de nori, în 
mai puțin de o jumătate de 
oră puhoaiele au țîșnit din 
munți, iar apele Blahniței 
s-au revărsat mult peste 
albie, distrugînd culturi a- 
gricole, înecînd animale, dă- 
rîmînd sau avariind case etc. 
Dar culturile agricole, anima
lele și clădirile localnicilor e- 
rau asigurate la ADAS, ca șl 
turiștii din autobuzele D.R.T.A. 
surprinși atunci la Săcelu, care 
erau, de asemenea, asigurați 
contra accidentelor, atît în 
calitate de pasageri ai 
D.R.T.A., cît și în cea de ex
cursioniști prin O.N.T.

Direcția județeană ADAS- 
Gorj le-a venit în ajutor celor 
ce au avut de suferit atunci, 
plătindu-le despăgubiri de a- 
proape o jumătate de milion 
lei.
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25 DE INI DE LA ELIBERAREA BELGRADULUI

MRDOWf URBANISIICE 
AUCAPITALH

txtas smusji
Se împlinesc astăzi 

25 de ani de la elibe
rarea Belgradului de 
sub jugul fascist — e- 
veniment memorabil 
în desfășurarea războ
iului de eliberare na
țională împotriva co
tropitorilor hitleriști, 
pe care l-au dus po
poarele iugoslave sub 
conducerea comuniști
lor.

Urmărind dușmanul 
In retragere, unitățile 
armatei populare de 
eliberare națională, 
împreună cu unități 
ale armatei sovietice, 
au eliberat capitala 
iugoslavă la 20 octom
brie 1944, după lupte 
înverșunate. în bătă
lia pentru Belgrad au 
căzut aproape 3 000 de 
ostași ai armatei 
populare iugoslave și 
1 000 de ostași sovie
tici. După peste trei 
ani și jumătate de o- 
cupație, Belgradul era 
din nou liber.

Privită prin pers
pectiva istoriei, peri
oada care s-a scurs de 

.atunci este relativ 
‘scurtă. Ea reprezintă 
însă o întreagă epucă 
în viața acestui oraș 
care, în două decenii 
și jumătate, a cunos
cut adinei transformări 
și prefaceri înnoitoa
re, fără egal in isto
ria sa multisecuiarâ.

La expoziția „25 ani 
de dezvoltare a Bel
gradului", deschisă zi
lele trecute, am văzut 
zguduitoarele imagini 
ale orașului distrus de 
război. în ziua elibe
rării, capitala Iugosla
viei număra abia 
280 000 locuitori ; circa 
40 la sută din fondul 
de locuințe și 50 la 
sută din capacitățile 
industriale fuseseră 
transformate în moloz 
și scrum. Prin fața 
noastră se perindă a- 
poi imaginile muncii 
de refacere și con
strucție. Tunurile au 
tăcut ; locuitorii orașu
lui, brigăzi ale tineri
lor din toate colțurile 
țării, chiar ostași care 
luptaseră pentru eli
berarea capitalei, au 
răspuns cu o unanimi
tate impresionantă a- 
pelului comuniștilor de 
a ridica Belgradul din 
ruine.

— Cei 25 de ani ca
re au trecut de la e- 
liberare — ne-a de
clarat Branko Peșici, 
președintele Skupști-

nei orășenești — au 
fost, ani de muncă în
cordată, cînd Belgra
dul s-a transformat 
dintr-un „oraș oareca
re" într-o adevărată 
metropolă. Populația 
capitalei R.S.F. Iugo
slavia se ridică în pre
zent Ia 1 071 000 locui
tori. în ce privește 
producția industrială, 
ea este acum de 12 
ori mai mare decit in 
perioada antebelică. Ca 
și pretutindeni în Iu
goslavia, la Belgrad 
s-au construit noi si 
moderne întreprinderi, 
cum sînt uzina de ma- 
șini-unelte „IvO Lola 
Ribar", fabrica de ma
șini agricole '

CORESPONDENȚA 
DE LA 

N. PLOPEANU

fabrica de motoare și 
tractoare „21 Mai", fa
brica de instrumente 
de precizie „Teleop- 
tik", fabrica de produ
se farmaceutice „Ga- 
lenika", fabrica de 
mase plastice „Plasti- 
ka“ etc. Produsele lor 
se exportă astăzi în 
multe țări din cele 5 
continente. De aserhe- 
nea, s-au înălțat noi 
cartiere de locuit ca 
„Novi Beograd", „Ka- 
raburma", „Banovo 
Brdo", „Șumița", „Ko- 
niarnik", „Kanarevo 
Brdo" și altele, dispu- 
nînd de spitale și po
liclinici, școli, cinema
tografe și teatre, • ma
gazine, parcuri și gră
dini publice. Paralel, 
s-a înfrumusețat și 
modernizat și vechiul 
Belgrad. Trebuie sub
liniat că fiecare a 

. doua locuință din Bel
grad a fost construită 
in anii de după eli
berare.

Aș vrea — a spus 
în continuare Branko 
Peșici — să citez o 
singură cifră care poa
te sublinia cel mai 
bine dezvoltarea verti
ginoasă a Belgradului : 
în 1940 întreaga Iu
goslavie consuma un 
m’liard kilowați-ore e- 
nergie electrică ; în 
prezent numai Bel
gradul consumă anual 
aproape 1,5 miliarde 
kilowați-ore energie e- 
lectrică.

‘Belgradul contempo
ran — capitala Iugo
slaviei socialiste — își 
prezintă cartea de vi
zită pe viu — cu fie
care nouă clădire, cu 
fiecare nou cartier, cu 
fiecare nouă uzină, cu 
fiecare nou obiectiv 
social-cultural. Să 
luăm ca exemplu 
Novi Beograd, acest 
adevărat oraș, numit 
impropriu cartier al 
Belgradului, care s-a 
ridicat pe malul stîng 
al Savei, într-o regiu
ne plină de bălți, 
mlaștini și stuf. In 

■ cuprinsul său nu știi 
ce să admiri mai în- 
tîi : blocul-turn de 24 

„ZMAJ", de etaje, sediul C.C. al 
U.C.I. sau palatul 
Vecei Executive Fe
derale, construcția Ga
leriei de 
porană 
rile de 
rea Sală 
rilor sau 
goslavia". Acum acest 
„cartier" 
proape 90 000 de 
cuitori. în 1985, 
toate lucrările vor fi 
terminate, Novi Beo
grad va avea o popu
lație aproape egală cu 
a întregii capitale 
goslave în 1944.

In tntîmpinarea ce
lei de-a 25-a aniver
sări a eliberării Bel
gradului, în capitală 
au avut loc o serie de 
manifestări cultural- 
artistice, cu concursul 
unor formații din Iu
goslavia și din străi
nătate. Amintim, în a- 
ceastă ordine de idei, 
Festivalul internațio
nal de folclor, la care 
a participat și ansam
blul „Balada" din 
București, Festivalul 
„Bucuria copiilor Eu
ropei", la care și-a dat 
concursul și formația 
„Românașul" a Pala
tului pionierilor din 
București, precum șl 
Festivalul internațio
nal al muzicii, în ca
drul căruia Opera Ro
mână din București a 
prezentat două spec
tacole.

în zilele din preaj
ma jubileului, la Bel
grad au intrat In 
funcțiune noi obiective 
industriale, au fost 
date în folosință noi 
școli, șosele asfaltate 
și treceri de nivel, ca
re Înnoiesc continuu 
fața capitalei R.S.F. 
Iugoslavia.

artă contem- 
sau blocu- 
locuințe, ma- 

a sportu- 
hotelul „Iu-
numără a- 
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vremea

Ieri în țară : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin, 
exceptînd estul țării, unde s-au 
semnalat înnorări temporare. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 8 grade la Cîmpina 
șl 20 grade la Arad, Sînnicolau 
Mare, Răuți, Banloc, Berzeasca și 
Moldova Veche. In cursul dimi

neții s-a semnalat ceață în zona 
de munte.

Timpul probabil pentru 21, 22 șl 
23 octombrie. In țară : Vremea se 
menține în general frumoasă și 
răcoroasă noaptea și dimineața. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi slabe izolate. Vînt potrivit, 
predominînd din sectorul nord- 
estic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 1 șl plus 9 
grade, iar maximele între 13 și 
21 grade. Local se va semnala 
ceață și brumă. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit, predominînd 
din sectorul nord-estic. Tempe
ratura în scădere ușoară.

SĂRBĂTORIREA UNOR LICEE SI SCOLI
5 5

Duminică au continuat la Oradea 
festivitățile prilejuite de împlinirea 
a 50 de ani de la înființarea Liceu
lui „Emanuil Gojdu" din localitate, 
moment important în viața orașului 
de pe Criș.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Ștefar. Szanto, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid Ora
dea, primarul municipiului.

La adunarea festivă, care a avut 
loc la Teatrul de Stat, au participat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat județene și muni
cipale, ai Ministerului învățămîntului, 
foști și actuali elevi, printre/ care și 
Francisc Kertesz, membru corespon
dent al Academiei din New York, 
savant atomist al Statelor Unite ale 
Americii, directorul expoziției ameri
cane „Atomul în acțiune", deschisă de 
curînd la București, cadre didactice, 
numeroși invitați.

Despre istoricul înființării liceului 
și drumul parcurs în cei 50 de ani 
de existență, despre importantele în
făptuiri ale acestei școli, care a fost 
unul din principalele focare de cul
tură românească și factor al civili
zației In partea de vest a Transilva
niei. a vorbit profesorul Antim 
Dringa, directorul liceului sărbătorit.

Participanții la adunarea jubiliară 
au fost salutați, din partea comitetu
lui județean de partid și a Consiliu
lui popular județean Bihor, de tov. 
Nicolae Pantea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular județean Bi
hor.

★

Școala românească din Ileanda a 
sărbătorit duminică 175 de ani de 
existență documentară. Festivitățile 
au început cu deschiderea expoziției 
școlare și o sesiune jubiliară de co
municări.

Emil Trifu, inspector general al 
Inspectoratului școlar județean Să
laj, a dat citire telegramei de 
felicitare a Ministerului învăță
mîntului, în care se face tot
odată, cunoscută hotărîrea condu
cerii acestui minister de a a- 
corda elevilor și școlii, pentru rezul
tatele obținute în anul școlar pre
cedent, importante premii în bani 
și materiale didactice. Tovarășul 
Laurean Tulai, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, preșe
dintele Consiliului popular județean

loan Potra, inspector general In 
Ministerul învățămîntului, a citit 
mesajul ministrului învățămîntului, 
adresat liceului cu prilejul sărbăto
ririi semicentenarului.

Cadrele didactice și elevii liceu
lui au fost felicitați de Teodor Neș, 
profesor emerit, fost elev și director, 
acad. Iacob Caius, prof. Traian Bla- 
jovici, fost elev și director, prorec
tor al Institutului pedagogic din lo
calitate, de Liviu Caba, prim-secre
tar al Comitetului județean U.T.C. 
Bihor. C.u acest prilej, organizației 
U.T.C. a școlii i-a fost tnmînată Di
ploma de onoare a C.C. al U.T.C. 
pentru merite deosebite în munca de 
organizație.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare au 
adoptat textul unei telegrame, adre
sate C.C. al P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care întregul colectiv al școlii, cadre 
didactice și elevi, aduc calde mulțu
miri Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, pentru înal
ta prețuire acordată școlii și slujito
rilor ei.

In încheiere, elevii liceului și ar
tiști ai Teatrului de stat din locali
tate au prezentat un bo/it program 
artistic.

în aceeași zi a avut loc solemni
tatea dezvelirii unei plăci comemo
rative pe frontispiciul clădirii liceu
lui și vizitarea unei expoziții do
cumentare.

★

Sălaj; a felicitat cadrele didactice si 
elevii școlii sărbătorite și a urat noi 
succese în activitatea didactică, la în
vățătură, în activitățile pionierești și 
de U.T.C.

Cei prezenți la jubileul școlii din 
Ileanda au adoptat, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, textul unei 
telegrame adresate C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAU
ȘESCU PERSONAL, în care se an
gajează să dezvolte frumoasele tra
diții ale acestei vechi școli românești, 
să nu precupețească nici un efort în 
îndeplinirea exemplară a îndatoriri
lor lor de dascăli, elevi și părinți, 
subliniind adeziunea lor totală la po
litica internă și externă a partidu
lui.

Modernizarea Fabricii de geamuri 
din Scăeni

Recent s-a încheiat o nouă 
etapă a dezvoltării și moder
nizării Fabricii de geamuri din 
Scăeni — județul Prahova. Ca 
urmare, a fost reconstruit unul 
din cele mai mari cuptoare de 
topit, agregat dotat cu insta
lații automate care asigură 
materia primă necesară pen
tru trei linii de fabricație. Și 
celelalte sectoare ale fabricii 
au fost dotate cu agregate de 
înaltă tehnicitate. Totodată au 
fost introduse noi tehnologii 
care permit realizarea unor 
produse de calitate superi
oară. Fabrica de geamuri din 
Scăeni a devenit astfel una 
dintre cele mai moderne din 
țară. în 1970 ea va avea o 
producție cu peste 30 la sută 
mal mare în comparație cu 
anul 1965. în prezent. Fabrica

din Scăeni, lărgită șl moder
nizată, produce cantități de 
geam tras și laminat continuu, 
precum șl alte produse. Fa
brica dispune de un sector 
profilat în producția de vată 
din sticlă. Cea mai „tînără” 
este secția de securizare a 
geamurilor pe baza unui pro
ces tehnologic caracterizat 
printr-un ridicat grad de auto
matizare. Echipamentul tehnic, 
ca și înalta calificare a per
sonalului asigură realizarea 
unui geam mult mai rezistent 
decît cel cu care sîntem o- 
bișnuiți. Procesul de securizare 
— de călire a geamului la o 
temperatură de circa 650° — 
s-a aplicat cu succes atît la 
geamul tras, cît și la geamul 
termoabsorbant și la cel or
namental.

PRONOSPORT

Electroputere Cv. — Metalul Hun. 1
Chimia Suc — Poli. Galați 1
Poiana Cimpina — Metalul Buc. x
Dunărea Giurgiu - Sp. studențesc 1
Minerul B. M. — C.S.M. Sibiu 1
Olimpia Satu Mare — Ripensia 1 ■
Bologna — Bari x
Brescia — Verona x
Cagliari — Internazionale x
Lanerosi — Juventus 1
Lazio — Fiorentina 1
Sampdoria — Napoli x
Torino — Palermo x

Fond de premii : 268 563 lei.
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel :
In Capitală începînd de la 24 oc

tombrie pînă la 3 decembrie 1969 
inclusiv.

In țară de la 28 octombrie pină la 
3 decembrie 1969 inclusiv.

La Liceul 
agricol-Fundulea 
se vor susține 

examene de diferență
Pînă la 30 noiembrie a.c., la 

Liceul agricol din Fundulea, 
județul Ilfov, se primesc în
scrieri pentru examene de di
ferență. Astfel, absolvenții șco
lilor tehnice agricole de 4 ani 
și ai școlilor tehnice de maiștri 
agricoli își vor putea susține 
examenele de diferență pentru 
toți anii de studiu.

Lămuriri suplimentare se pot 
solicita la secretariatul liceu
lui, între orele 7—15.

Cauzele neînde
(Urmare din pag. I)

au dus la irosirea capacității produc
tive a uzinei, a timpului și forței de 
muncă ; dacă se preveneau, se puteau 
realiza multe milioane la producția 
marfă, iar uzina nu se mai situa în 
postura de restanțier la îndeplinirea 
planului.

Tolerarea deficiențelor s-a îm
binat în uzină cu superficiali
tatea în urmărirea îndeplinirii pla
nului. După cum ne-a relatat 
tov. lng. Marin Enache, secre
tarul comitetului de partid al uzinei — 
unii membri ai conducerii întreprin
derii se informează asupra evoluției 
îndeplinirii planului în ședințe, 
nu prin cunoașterea realității din 
secții și sectoare Nu de mult, cîțiva 
șefi de secție ai uzinei — ai secțiilor 
de construcții mecanice și metalice. — 
și un inginer-șef al secțiilor com
plexe s-au angajat, față de Combi
natul siderurgic Galați, că vor livra, 
la termene precise, unele utilaje S-a 
dovedit, însă, că termenele au fost 
alese fără răspundere, ceea ce arată 
că la data fixării lor nu se cunoștea 
cu precizie situația din secții Alt 
exemplu spre sfîrșitul lunii septem
brie a.c. au apărut întîrzieri față de 
graficele de livrări ale unor produse 
contractate cu uzina „Laminorul" 
din Roman lng fon Feleagă. chemat 
să răspundă pentru aceste întîrzieri 
ca și cum totul era în regulă, a sous 
directorului general : „Gata tovarășe 
director general Ie dăm. există con
diții pentru aceasta". La 30 septem
brie, adică cîteva zile mai tîrziu. 
cînd s-a făcut o analiză serioasă a 
ceea ce putea da sau nu uzina, s-a 
văzut că nici măcar nu exista mode
lul pentru unul dintre reperele a- 
cestor produse. Cum a reacționat di
rectorul general al uzinei în fața a- 
cestui act de dezinformare ? Se pare 
că I-a 'acceptat tacit... A trebuit să 
intervină comitetul de partid al uzi
nei pentru a pune lucrurile la punct 
și a trage la răspundere pe cei vi- 
novați, pe cei care practică obiceiul 
de a dezinforma.

Producția uzinei este în impas și 
din cauza unor deficiențe din afară,

inirii planului
ca nerealizarea unor colaborări 
sau a importului. în trimestrul 
II al anului, după cum rezultă din
tr-un calcul întocmit de uzină, din 
cauza importului a fost afectată o 
producție marfă de circa 50 milioa
ne lei. Pentru trimestrul IV, uzinei 
nu îi sînt asigurate din import 23 
de poziții la fabrica de motoare, 58 
de poziții la cea de locomotive și 9 
poziții la fabricarea echipamentului 
de frînă „Sîntem foarte puțin spriji
niți în acest sens de forul de resort 
— ne relata directorul general al 
uzinei, tov. ing. Cicerone Gorunescu. 
Cînd nu mai este nimic de fă
cut ni se spune : trimiteți voi, 
uzina, delegați peste hotare să 
rezolve problema, iar dacă aceas
ta nu se soluționează, ni se dă 
replica : vedeți, nu se poate face ni
mic... nici voi nu ați putut.."

Contrapunem aceste puncte de ve
dere părerii conducerii Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini :

— în oadrul întreprinderii bucureș- 
tene, spunea ing. Iosif Opriș, adjunct 
al ministrului, la adunarea generală 
a salariaților uzinei, se consideră că 
aprovizionarea cu materiale, indife
rent de ce fel, și colaborările sînt 
mai slabe decît la alte uzine De
clar cu toată răspunderea că nici o 
uzină din cadrul vechii direcții ge
nerale n-a fost cu atîta grijă tratată 
din acest punct de vedere ca „23 
August" (și. totuși ele și-au realizat 
planul) Sînt în această întreprin
dere cereri de materiale pentru tri
mestrul [V al anului, care privesc 
lucrări ce nu mai pot fi efectuate ; 
așa spune conducerea uzinei ; aceste 
materiale trebuiau să fie asigurate 
din trimestrul III. Ce fel de progra
mare a producției se practică în a- 
ceastă uzină ?

— Este drept, au fost și sînt greu
tăți In privința importurilor, ne-a re
latat tov ing. Mihai Martinescu, ad
junct al ministrului industriei cons
trucțiilor de mașini. Dar de ce con
ducerea uzinei nu se preocupă să-și 
realizeze producția acolo unde este 
posibil — și este posibil în multe

locuri ? Oare conducerea ei s-a cul
cat „pe o ureche", la gîndul că nu 
are importuri la timp și că așa, ori
cum, tot nu se realizează planul ?

Ce are de spus — în fața acestei 
situații — tov. ing. Cicerone Goru
nescu 7

— De anul trecut se știa co 
greutăți avem — ne-a spus directorul 
general al uzinei Și am propus o ci
fră de plan, în consecință. Am căzut 
de acord ca cea comunicată de forul 
de resort, doar în cazul în care ni ss 
va da tot ce ne trebuie. Or. el nu ne-a 
asigurat cele necesare, dar cifra 
a rămas lege. Și atunci, de ce se mi
ră toată lumea că nu ne-am făcut 
planul și sînt căutate peste tot cau
ze? Mai mult, acceptînd cifra minis
terului, era cazul ca ochii forului de 
resort să fi fost ațintiți din plin a- 

supra noastră, ca reprezentanții lui 
să fie în mijlocul nostru, să ne aju
te,. nu cu întrebări „de ce nu 
ați făcut cutare sau cutare pro
dus ?“, ci cu întrebări ■ despre 
„ce putem să vă dăm, ce vă 
trebuie ca să vă realizați obligațiile 
contractuale" ? Or, nu s-a întîmplat 
așa ceva Tovarășii din direcția ge
nerală cred ră au și uitat drumul u- 
zinei ; am impresia că le-a fost „fri
că" de problemele noastre ; mai des 
au ven’t la noi tovarășii adjuncți de 
miniștri. UneoH, s-au rezolvat pro
blemele. alteori, nu.

Așadar lucrurile scîrțîie din ambe
le părți La minister, am fost in
formați că tov director general, ing. 
Așot Sarafian, s-a deplasat aproape 
săptămînal în uzină. Pe cine să cre
dem atunci ? A fost sau nu a fost 

în uzină ? Și chiar dacă a fost, cu ce 
s-a soldat prezența sa în între
prindere ? Disciplina realizării sarci
nilor de plan este obligatorie pentru 
toți. Pentru că toți sînt egali în fața 
legii Iar planul de stat este o lege. 

„Pasarea" răspunderii nu își găsește 
locul în acest cadru. La ora actuală, 
o singură întrebare se impune cu 
stringență : ce intervenții precise, 
hotărîte se vor face în uzină In 
vederea recuperării neîntîrziate a 
restanțelor, realizării planului eco
nomic pe acest an 7
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VARȘOVIA. — Atașatul militar, 
aero și naval al României la Varșo
via, colonel Nicolae Mandache, a 
efectuat vizite într-o-serie de unități 
militare din orașele Bytom și Gli- 
wice din voievodatul Katowice. 
A fost prezentată o expunere consa
crată aniversării unui sfert de veac 
de existență a armatei populare ro
mâne. Totodată, au fost prezentate 
filme documentare și o expoziție de 
fotografii prezentând aspecte din 
viața și activitatea militarilor ro
mâni.

PEKIN 19 (Agerpres). — In confor
mitate cu acordul intervenit între gu
vernele Republicii Populare Chineze și 
Uniunii Sovietice, la 19 octombrie a 
sosit la1 Pekin delegația guvernamen
tală sovietică, condusă de V. Kuzne- 
țov, prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., care va

participa la convorbirile în problemele 
care interesează ambele părți.

La aeroport, delegația sovietică s 
fost întâmpinată de Ciao Kuan-hua, 
conducătorul delegației guvernamen
tale a R. P. Chineze la convorbiri, și 
de membri al delegației.

COMUNICAT COMUN
ROMANO-INDIAN
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Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră și cordială, 
caracteristică relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, contribuind 
la adîncirea încrederii și înțelegerii 
reciproce.

Cele două părți au consemnat cu 
satisfacție că relațiile româno- 
indiene cunosc o dezvoltare multi
laterală și au apreciat că există 
condiții propice pentru lărgirea și 
diversificarea lor, corespunzător 
intereselor celor două țări. Ele au 
exprimat hotărîrea de a folosi po
sibilitățile pe care le oferă econo
miile celor două țări în vederea 
intensificării, în avantajul reciproc, 
a schimburilor comerciale, a coo
perării economice și tehnico-știin- 
țifice, a relațiilor culturale, precum 
și în alte domenii de activitate.

Cele două părți au exprimat sa
tisfacția față de încheierea, în 
cursul vizitei, a unui acord de coo
perare științifică și tehnologică, 
semnarea protocolului de schimburi 
comerciale pentru anul 1970 și a 
unui protocol privind cooperarea 
în industriile minieră, construcției 
de mașini și chimică Aceste aran
jamente, precum și tratativele 
purtate în timpul vizitei vor con
tribui la întărirea relațiilor eco
nomice bilaterale.

Părțile au apreciat, de asemenea, 
că există perspective reale de 
cooperare economică în terțe țări 
și că această problemă trebuie să 
fie studiată în continuare.

în cursul convorbirilor, părțile au 
constatat cu satisfacție existența 
unor puncte de vedere identice sau 
apropiate față de problemele inter
naționale majore.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și primul mi
nistru, Indira Gandhi, au exprimat 
atașamentul guvernelor lor la prin
cipiile coexistenței pașnice și au 
reafirmat necesitatea respectării 
suveranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, principii care 
trebuie să constituie baza relațiilor 
dintre state, mari sau mici, indife
rent de sistemul lor social. Părțile 
și-au reafirmat poziția lor că di
vergențele între state, inclusiv cele 
privind frontierele naționale, tre
buie rezolvate prin mijloace paș
nice, fără a se recurge la forță.

Părțile au subliniat necesitatea 
ca să se ajungă cît mai grabnic la 
un acord privind dezarmarea ge
nerală și totală, inclusiv dezarma
rea nucleară, sub un control inter
național eficient. De asemenea, au 
apreciat importanța pe care o re
prezintă interzicerea armelor ato
mice și lichidarea stocurilor exis
tente, desființarea blocurilor și ba
zelor militare străine, retragerea 
trupelor străine de pe teritoriul 
altor țări, pentru securitatea și 
pacea mondială.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și primul mi
nistru, Indira Gandhi, au reafirmat 
adeziunea țărilor lor la principiile 
Chartei O.N.U. în concepția celor 
două părți, sporirea eficacității și 
prestigiului O.N.U., în special în
făptuirea universalității sale, sînt 
de natură să contribuie la regle
mentarea problemelor vieții con
temporane, la promovarea coope- S 
rării între state. Cele două părți | 
s-au felicitat pentru conlucrarea | 
rodnică a țărilor lor în cadrul | 
O.N.U. și al altor organizații inter- | 
naționale, apreciind că adîncirea B 
acesteia în viitor corespunde inte
reselor reciproce, cauzei păcii și în
țelegerii în lume.

Părțile și-au exprimat solidari
tatea cu lupta popoarelor pentru 
libertate și independență națională 
și. sprijinul deplin pentru realiza- | 
rea aspirațiilor legitime de dezvoi- | 
tare economică și politică de sine g 
stătătoare ale popoarelor din lumea g 
întreagă. Ele au condamnat domi- g 
nația și asuprirea popoarelor din g 
coloniile portugheze, Rhodesia și 8 
Namibia, discriminarea rasială și g 
politica de apartheid practicate de g 
guvernul din Republica Sud-

Africană. Ele au reafirmat nece
sitatea ca rămășițele colonialismu
lui să fie lichidate, ca drepturile 
fundamentale ale popoarelor să fie 
respectate, iar egalitatea în drep
turi între națiuni să fie instaurată.

Cele două părți au subliniat pro
funda lor îngrijorare în legătură 
cu persistența în diferite părți ale 
lumii a unor focare de tensiune și 
conflicte armate, care primejduiesc 
securitatea și pacea mondială. In 
acest context, s-a evocat pericolul 
pe care îl reprezintă continuarea 
conflictului în Vietnam, exprimîn- 
du-se speranța că tratativele de la 
Paris vor duce la soluționarea a- 
cestuia pe cale pașnică, în cadrul 
acordurilor de la Geneva din 1954, 
la retragerea trupelor străine, ast
fel încît poporul vietnamez să-și 
poată hotărî soarta fără amestec 
din afară.

Cele două părți și-au exprimat 
neliniștea față de actuala situație 
din Orientul Apropiat. Ele s-au 
pronunțat pentru soluționarea cri
zei din această parte a lumii, po
trivit rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
pentru retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate, asigu
rarea integrității frontierelor și 
securității tuturor statelor din re
giune, rezolvarea problemei refu- 
giaților palestinieni, conform inte
reselor lor legitime.

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra situației 
din Europa. Conducătorii ambelor 
părți au apreciat că făurirea secu
rității europene, ca și îmbunătăți
rea situației din Asia și din alte 
părți ale lumii, ar constitui un fac
tor cu înrîurire pozitivă asupra 
evoluției relațiilor dintre țări. 
România și India salută ideea unei 
conferințe a statelor europene, 
consacrată cooperării și asigurării 
securității în Europa.

Luînd în considerare situația e- 
conomică generală din lume, cele 
două părți au apreciat că este 
esențială găsirea de soluții grab
nice pentru problemele care frî-

nează creșterea economică a țări
lor în curs de dezvoltare. In acest 
scop și-au reafirmat dorința lor de 
a întări cooperarea în cadrul 
O.N.U. și al altor organizații inter
naționale. în acest context, cele 
două părți au apreciat că accesul 
nestînjenit al tuturor statelor la 
cuceririle științei și tehnicii mo
derne constituie o problemă de in
teres major pentru progresul ome
nirii, a cărei soluționare implică, 
pe lingă eforturile proprii ale fie
cărui popor, crearea condițiilor 
favorabile pentru dezvoltarea co
merțului și colaborării economice 
internaționale, fără discriminări și 
bariere, pe baze reciproc avan
tajoase.

Părțile au reafirmat importanța 
contactelor, la toate nivelurile, sta
bilite în ultimii ani între România 
și India șl au arătat că vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri și a celorlalte personalități 
române a constituit o contribuție 
valoroasă la mai buna înțelegere 
reciprocă, un pas important în e- 
voluția relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări și 
popoare.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, au mulțumit pentru 
primirea cordială și ospitalitatea 
ce le-a fost acordată de guvernul 
și poporul indian.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția au invi
tat pe președintele Republicii India, 
Varahagiri Venkata Giri, și soția, 
să facă o vizită oficială în Româ
nia.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
adresat primului ministru, Indira 
Gandhi, invitația de a vizita 
România.

Invitațiile au fost acceptate cu 
plăcere.

Plecarea din Bombay
(Urmare din pag. I)

nistrul comerțului exterior, și de 
celelalte persoane oficiale române 
care i-au însoțit în vizita în India, 
urcă în avionul prezidențial. Din 
ușa avionului, președintele statului 
român salută asistența.

La ora 8 (ora locală — Bombay) 
avionul prezidențial a decolat spre 
patrie.

■fr
în drum spre patrie, avionul pre

zidențial a făcut o scurtă es
cală la Tașkent, unde președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae

agențiile
EKS3E

0 rezoluția care cere Adunării 
Generale a O.N.U. să reafirme drep
tul la independență al poporului din 
Namibia și să condamne Republica 
Sud-Africană pentru refuzul său „per
sistent" de a remite Organizației Na
țiunilor Unite administrarea acestui 
teritoriu a fost depusă în fața Comi
tetului pentru teritoriile sub tutelă și 
neautonome de un grup de 56 de țări, 
în majoritate africane.

âutorilățile sad-coreene 
au arestat’19 putrîoți, membri 
ai Partidului Revoluționar Unificat din 
Coreea de Sud — informează agenție 
A.C.T.C. Printre cei arestați se nu
mără muncitori, studenți, comercianți, 
ofițeri ai Statului Major al trupelor 
terestre și alții.

★
BUDAPESTA. — Atașatul militar 

și aero al României la Budapesta, 
colonel Emilian Birlea, a depus co
roane de flori la mormintele și mo
numentele ostașilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea Unga
riei de sub jugul fascist de la Nyre- 
gyhaza, Tiszalok, Miskolc și 
gyaszo.

BUDAPESTA 19. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, treimii» < 
Tn ședința de duminică a h 
celui de-al VII-lea Congres 
mondial au fost prezentate 
tele la punctele doi și trei 
dinii de zi. Ibrahim Zakaria, 
al F.S.M., a prezentat rapor 
vind unele probleme ale o 
țiilor sindicale din țările in 
dezvoltare, iar Voikko Parkk 
.cretar general al Uniunii 
ționale a sindicatelor din cor 
raportul in legătură cu orga 
sindicale și progresul tehnic 
țific.

Pe marginea rapoartelor p 
te au luat cuvîntul delegați i 
nizațiilor sindicale din R. D. 
nă, Sudan, Mongolia, Maurita 
ponia, Siria, Iugoslavia, R. P. 
reeană, din partea Federație' 
naționale a femeilor și Uniu 
dicatelor palestiniene.

r

nului naționalizarea companiei. Ac
țiunea muncitorilor bolivieni a inter
venit la citeva ore după anunțarea 
de către guvern a hotăririi de a na
ționaliza principala companie pe
trolieră americană care acționează in 
Bolivia — „Gulf Oii".

★
GEORGETOWN 19 (Agerpres). — 

Cheddi Jagan, liderul Partidului 
Progresist Popular din Guyana, a 
adresat un apel poporului guyanez 
de a sprijini acțiunile guvernelor 
statului Peru și Boliviei de apărare 
a bogățiilor 
El a salutat 
livian de a 
proprietățile 
„Gulf Oii",
„rezultatul luptei împotriva imperia
lismului pe continentul Iatino-ame- 
rican".

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
La Departamentul de Stat al S.U.A. 
s-a anunțat că guvernul american nu 
va proceda la suspendarea ajutoru
lui acordat Boliviei dacă guvernul 
bolivian va acorda o compensație a- 
decvată societății „Bolivian Gulf 
Company" — filială a companiei a- 
mericane „Gulf Oil Corporation" — 
pe care a hotărît să o naționalizeze.

Se apreciază că bunurile societății 
naționalizate se cifrează la 140 mi
lioane dolari, în timp ce ajutorul a- 
merican prevăzut a fi acordat Bo
liviei in anul 1970 se ridică la nu
mai 15,3 milioane dolari, iar ajutorul 
militar la circa două milioane.

★
LA PAZ 19 (Agerpres). — Angă- 

jații companiei americane care ex
ploatează minele de aur din Bolivia 
au ocupat sîmbătă galeriile și cele
lalte locuri de muncă, cerind guver-
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Duel de artilerie m regiunea
Port Tewfik

afa-
Re-

Li- 
în 
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și resurselor naționale, 
hotărîrea guvernului bo- 
naționaliza bunurile și 

companiei americane 
arătind că aceasta este

tat programul partidului. El
' ’ camp;

se 
ce s

pentru alegerile prezidențiale
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TIRANA. — Însărcinatul cu 

ceri ad-interim al României în 
Populară A lbania, Dumitru

a organizat la Tirana o 
filme documentare romă- 

Au participat Reiz Malile,

publica 
Cosma, 
gală de 
nești. 
ministrul adjunct al afacerilor ex
terne, Nano Kutra, șef adjunct al 
Direcției politice a Armatei Popu
lare Albaneze, și alte persoane ofi
ciale. Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi șl membri ai misiunilor diplo
matice acreditați în Republica Popu
lară Albania.

LUSAKA 19 (Agerpre-). 
ședințele Zambiei, Kenneth 
a anunțat o serie de măsuri 
să intensifice controlul statu 
pra bogățiilor naturale ale ț 
tr-un comunicat prezidențial 
tă că guvernul zambian a 
prin intermediul Corporației 
tării naționale a Zambiei 5.' 
din acțiunile companiilor 
care acționează în țară - 
British Petroleum" și firmi 
„Agip". In luna august a.c. 
Zambiei, care ocupă al tren 
lume la producția de cupr 
tărît. să treacă sub controlul 
treaga industrie a cuprului.

Ceaușescu, cu soția, și președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, și 
persoanele oficiale care îi în
soțesc au fost salutați de Rah- 
mankul Kurbanov, președinte
le Consiliului de Miniștri 
R.S.S. Uzbece, membru al 
roului Politic al C.C. al P.C. 
Uzbekistan, și alți conducători 
partid și de stat.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai ambasadei.

Oaspeții români au vizitat în 
timpul scurtei lor escale expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
Uzbekistanului.

al 
Bi- 
din 
de

CAIRO 19 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al armatei egiptene 
a declarat că duminică dimineața, 
in mai multe zone ale Canalului de 
Suez, a avut loc un violent duel de 
artilerie între forțele armate ale 
R.A.U. și cele israeliene — infor
mează agenția Reuter. . Incidentele 
s-au produs în special In partea de 
sud a canalului, la Port Tewfik, El 
Kantara și la sud de lacul Amer.

TEL AVIV 19 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar israelian 
a declarat că duminică dimineața 
forțele armatei egiptene au deschis 
foc de artilerie asupra pozițiilor is
raeliene situate in partea de sud a 
Canalului de Suez, în special in re
giunea Port Tewfik — informează 
agenția France Presse.

★
CAIRO 19 (Agerpres). — După 

cum relatează ziarele din Cairo,

PARIS 19 (Agerpres). — Jacques 
Delarue, raportor al Comitetului spe
cial pentru cercetarea științifică a 
cauzelor și consecințelor celui de-al 
doilea război mondial, a declarat la 
o conferință de presă că incendierea 
Reichstagului a fost plănuită de 
Heinrich Himmler și colaboratorii 
săi, probabil din dispoziția lui Hitler.

Comitetul — a sublimat el — a a- 
juns la concluzia că „inocența" nazis
tă in acest caz și vinovăția presupusă 
a olandezului Marinus van der Lubbe 
„nu stau in picioare la o examinare 
științifică a faptelor". Alegerea lui 
van der Lubbe ca un instrument do
cil de executare a fost făcută spe
cial de naziști pentru a facilita acu
zația potrivit căreia „comuniștii ar 
fi fost vinovați de acest incendiu", a 
declarat Delarue. Incendiul a fost 
pregătit minuțios de citeva înalte o- 
ficialități naziste și pus in practică 
de membri SS și SA. Mulți dintre 
aceștia au fost apoi executați sau au 
dispărut. Totuși, comitetul a reușit 
să strîngă mărturii de la 40 de per
soane, între care „șapte foarte im
portante".

de presă transmit:

nunțâ agenția Reuter, sîmbătă au 
avut loc ciocniri între trupele liba
neze și grupuri de comando pales
tiniene în regiunile din sudul 
banului. Potrivit acestor ziare, 
cursul incidentelor un membru 
grupurilor de comando a fost ucis, 
iar doi civili libanezi răniți.

TUNIS 19 (Agerpres). — Duminică 
în Tunisia s-a deschis in mod ofi
cial campania electorală pentru ale
gerea președintelui republicii și a 
membrilor Adunării Naționale. Ale- 
?erile vor avea loc la 2 noiembrie, 
n cadrul unui miting, care a avut 

loc cu acest prilej la Tunis, Bahi 
Ladgham, secretar de stat la preșe
dinție și secretar general al Parti
dului Socialist Desturian, a prezen-

liniat că în cadrul 
lectorale în Tunisia 
o analiză a ceea 
lizat și se va realiza In toat 
niile de activitate din1 țară, 
confruntarea unor program, 
nale ale diferiților candidați 
funcția de președinte al rep 
fost propus Habib Bourguit

Președintele Nixon a con- 
ferit duminică la Camp David (statul 
Maryland) cu principalii membri ai 
guvernului american. La întrevedere 
au luat parte ministrul apărării, Mel
vin Laird, secretând de stat, William 
Rogers, ministrul justiției, John Mit
chell, precum și Henry Kissinger, con
silier special al președintelui Nixon 
pentru problemele securității naționale. 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a 
precizat că discuțiile s-au referit la 
conflictul vietnamez și alte probleme 
ale politicii externe americane.

0 delegație de oameni de 
știință sovietici, care lucrează 
în domeniul cercetărilor cosmice, con
dusă de academicianul L. I. Sedov, a 
sosit la Lima într-o vizită la invitația

guvemului peruvian și a Institutului 
de geofizică din Peru.

0 delegație militară in
diană, condusă de ministrul apărării 
al Indiei, Sardar Svaran Singh, a sosit 
la Moscova într-o vizită la invitația 
ministrului apărării al Uniunii Sovie
tice, mareșalul Andrei Greciko.

Poliția capitalei nipone a hotă- 
rît să mobilizeze peste 25 000 de 
oameni pentru a interveni, la 
nevoie, împotriva puternicelor 
manifestații antirăzboinice care 
vor avea loc mîine. Sîmbătă, 
grupuri de studenți au demon
strat în fața reședinței primului 
ministru Sato, cerînd anularea 
tratatului de securitate japono- 
american, suspendarea călătoriei 
primului ministru al Japoniei 
la New York, retrocedarea ime
diată a Okinawei de către Sta
tele Unite și interzicerea războ
iului din Vietnam. în fotografie : 
miting organizat de 7 000 de ti
neri în sprijinul anulării trata

tului japono-american.

In Sala Coloanelor din Mos
cova a avut loc un concert al 
marii orchestre a Radiotelevi- 
ziunii sovietice, sub bagheta 
dirijorului român Iosif Con
ta. Concertul, care a 
prins Rapsodia numărul 
de George Enescu, Concertul 
mărul unu pentru pian și 
chestră de Prokofiev, Mica 
renadă nocturnă de Mozart, ;

cu- 
U1IU 
nu- 
or- 
se- 

____ __________ ______ , poe
mul simfonic Tll Ullenspiegel, 
de Richard Strauss, a fost in 
întregime televizat, bucurin- 
du-se de un mare succes. A- 
ceeași orchestră a concertat, de 
asemenea, sub bagheta lui Iosif 
Conta in sala Radiodifuziunii 
sovietice.

Comasam! federal nigerian, Wenilce Brfggs-a declarat în cadrai
unei conferințe de presă ținute la Lagos că guvernul federal al Nigeriei este 
gata să reia convorbirile în vederea restabilirii păcii în țară. El a menționat, 
însă, că la Lagos nu a parvenit nici o confirmare oficială a mesajului liderului 
biafrez, Odumegwu Ojukwu, prin care acesta ar fi acceptat deschiderea nego
cierilor fără condiții prealabile; Totodată, comisarul federal a subliniat că 
orice propuneri în vederea soluționării crizei din Nigeria trebuie să fie prezen
tate Organizației Unității Africane, așa cum s-a stabilit la reuniunea la nivel 
înalt a O.U.A. de la Addis Abeba.

La începutul 
săptămîni. 
Partidului 
mocrat, de 
mint, din JapPnia a 
adoptat o hotărîre care 
a generat vii reacții la 
toate eșaloanele vieții 
politice. Este vorba de 
recomandarea extinderii 
„pentru o perioadă ne
definită de timp" a ac
tualului tratat de secu
ritate japono-american; 
a cărui valabilitate tre
buia să expire în luna 
iunie a anului viitor. 
Dintre cele trei soluții 
de schimb — de a re
nunța la tratat, de a-1 
menține, dar într-o for
mă revizuită, sau de a-1 
prelungi automat — par
tidul de guvernămînt 
a ales deci ultima va
riantă. pe care majori
tatea observatorilor de 
aici o consideră de na
tură a avea profunde 
implicații

Printre 
principale 
Partidul 
crat în sprijinul 
ririi sale se află, în pri
mul rind, aprecierea 
sa că situația interna
țională, și îndeosebi 
situația din Asia de sud- 
est, rămine încordată, 
fără să se întrevadă o 
eventuală relaxare. Toc
mai de aceea nici mă
car nu s-a adoptat ideea 
prelungirii tratatului 
pe o perioadă fixă — 
la un moment dat s-a 
vorbit de zece ani — 
ci s-a hotărît extinde
rea sa pe termen ne
definit. . Cercurile de 
presă și observatorii 
din capitala Japoniei 
consideră că P.L.D. a 
ținut să se fixeze asu
pra acestei soluții pen
tru a „degaja terenul" 
in vederea vizitei pe

negative, 
argumentele 

invocate de 
liberal-demo- 

hotă-

V

care premierul Eisaku 
Sato o va face in 
S.U.A. începind de la 
17 noiembrie.

Examinind 
rările care au dus 
această poziție, 
„Asahi" scrie că 
tărîrea P.L.D. este 
avantajul părții ameri
cane, care refuză să 
accepte cererile japo
neze de retrocedare a 
Okinawei „atâta timp 
cil tensiunea din sud- 
estiil Asiei se menți
ne". Ideea aderării pe 
timp nelimitat la tra
tat. bazată pe argumen
tul că nu există o pers
pectivă de slăbire a 
tensiunii în această 
regiune — scrie ziarul 
— pornește de la pre
mise false, întrucît în
săși existența tratatului 
este un factor care con
tribuie la încordare.

Cercurile politice ale 
opoziției subliniază că 
este de dorit ca Japo
nia să se adapteze, 
printr-o diplomație fle
xibilă și independentă, 
la schimbările ce se aș
teaptă in deceniul vii
tor. Or, 
P.L.D. de 
automată a 
lui , este menită 
înlăture această 
pectivă. In plus, pactul 
militar cu S.U.A. de
vine un element de 
obstrucție în calea re
lațiilor dintre cele două 
țări ținfnd seama de 
faptul că el nu este spri
jinit de opinia publică 
japoneză. Opțiunea par
tidului de guvernămint 
este de aceea viu cri
ticată de toate parti
dele din opoziție. Două 
dintre ele — Partidul 
socialist democrat și 
Partidul Komei — 
deși sînt împotriva re-

împreju- 
la 

ziarul 
ho- 

în

hotărîrea 
extindere 

tratatu- 
să 

pers-
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a- 
a marca un 

semnificativ 
intensificării

nunțării definitive și 1- 
mediate la. tratat —• 
și-au exprimat deschis 
dezacordul cu hotărî
rea prelungirii lui pe 
o perioadă îndelungată. 
Partidul socialist ja
ponez consideră că 
P.L.D. a ignorat voin
ța poporului, punînd 
in pericol constituția i 
de pace a țării. Parti
dul Comunist din Ja
ponia subliniază intr-o 
declarație dată publi
cității că ' hotărîrea 
P.L.D. vizează un „scop 
periculos, și anume 
cela de 
nou pas 
pe calea
caracterului agresiv al 
alianței militare japo- 
no-amerlcane și reîn
vierii militarismului in 
deceniul următor".

Chiar și în sinul par
tidului de guvernămînt 
există unii lideri care 
nu sînt de acord cu ex
tinderea automată a 
tratatului. Printre a- 
ceștia se află Yasuhiro 
Nakasone, fost minis
tru al transporturilor, 
și Aiichiro Fujiyama, 
fost ministru de exter
ne. Ei afirmă în esență 
că între S.U.A. și Ja
ponia trebuie să se sta
bilească un tip nou de 
relații. '

In aceste condiții 
„campania anului 1970" 
împotriva tratatului ca
pătă mari proporții. 
La Tokio și în nume- ' 
roase alte regiuni ale 
țării s-a declanșat un 
val de demonstrații. 
Ele vor culmina 
acțiunile comune 
tuturor forțelor_ 
gresiste din 
programate pentru 21 
octombrie — zi inter
națională de luptă îm
potriva războiului.

prin 
ale 

pro- 
Japonia


