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REALIZĂRI PE MĂSURA PLANULUI
SI A PROPRIILOR ANGAJAMENTE!

9

® NICI UN COLECTIV NU POATE FI ABSOLVIT DE SARCINILE CE-I REVIN
DIN PLANUL DE STAT • Întreprinderile așteaptă un sprijin

EFICIENT DIN PARTEA MINISTERELOR ECONOMICE

în județul
Teleorman

s-a terminat
recoltarea
porumbului

Mesajul adresat municipiului

de către secretarul

Stimați tovarăși,

a! Partidului

COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID, 
CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL, 
LOCUITORILOR MUNICIPIULUI DEVA

Realizarea exemplară, la toți indi
catorii, a planului de stat, valorifi
carea rezervelor de creștere a pro
ducției și productivității muncii în 
toate întreprinderile, creșterea efi
cienței activității economice s-au 
înscris în acest an ca preocupări 
majore ale organelor, organizațiilor 
de partid și ale comitetelor de di
recție din județul nostru. Rezultatele 
obținute în industria județului, în 
trei trimestre din acest an, relevă 
eforturile comune ale colectivelor de 
întreprinderi, munca lor rodnică în 
vederea îndeplinirii sarcinilor de 
plan. S-a obținut o producție globală 

.industrială și marfă vîndută și în
casată peste plan în valoare de 136 
milioane lei, s-au livrat suplimentar 
la export mărfuri în valoare de 64 
milioane lei, în condițiile creșterii 
productivității muncii cu 1,1 la sută 
față de plan și ale obținerii unui 
volum de beneficii peste plan de 84 
milioane lei.

Urmărind în fiecare întreprindere, 
Indiferent de ponderea pe care o 
are în economia județului, stadiul

Ing. loan ANGELESCU 
secretar al Comitetului județean 

Neamț al P.C.R.

îndeplinirii planului, organele și or
ganizațiile de partid au intervenit 
cu fermitate ori de cîte ori au con
statat rămîneri în urmă, îndreptîn- 
du-și atenția spre impulsionarea 
ritmului de realizare a Indicatorilor 
stabiliți. în acest sens, s-au introdus 
— ca o metodă permanentă de mun
că — analizele decadale și lunare, 
care se organizează cu regularitate 
de către comisiile economice jude
țeană și municipale de partid, con
sacrate examinării situației înde
plinirii sarcinilor de plan și a măsu
rilor ce se impun pentru realizarea 
ritmică a acestora. La o astfel de a- 
naliză, efectuată la începutul lunii 
septembrie a.c., s-a desprins că 7 
întreprinderi prezentau însemnate

ES

cit mai repede
Printre numeroasele lucrări care se 

execută în această perioadă este și 
recoltarea sfeclei de zahăr. Pentru 
eșalonarea recoltării, astfel ca fa
bricile să primească în mod ritmic 
materia primă, au fost întocmite 
grafice de recoltare. In cele mai 
multe cooperative agricole aceste 
grafice au fost respectate, îneît, la 
ora actuală, cea mai mare parte din 
sfeclă a fost dusă la bazele de pri
mire ale fabricilor. Din datele centra- 

' lizate la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii rezultă că pînă la 23 
octombrie era terminată recoltarea 
sfeclei de zahăr pe 75 la sută din su
prafețele cultivate. S-ar părea că lu
crurile stau destul de bine. Dar la o 
analiză mai amănunțită a situației 
se constată diferențe foarte mari în
tre județe. în timp ce în județele 
Alba, Bistrjța-Năsăud, Cluj, Sibiu, Să
laj această lucrare s-a încheiat, în 
altele n-au fost recoltate decît su
prafețe mici, cu mult sub posibili
tăți. La data amintită situația se 
prezenta astfel: Covasna — 23 la 
sută, Mehedinți — 46 la sută, Brăila 
și Harghita — cîte 54 la sută, Buzău 
— 59 la sută. Prahova — 61 la sută, 
Constanța, Teleorman șl Timiș — cîte 
66 la sută. De asemenea, pe cîmp

contlnuă să existe mari cantități de 
sfeclă netransportată.

în județul Prahova, din datele cen
tralizate la Direcția agricolă rezultă 
că, din cele 3 000 de hectare cultiva
te cu sfeclă s-au recoltat numai 1 832 
hectare, destul de puțin dacă ținem 
seama că campania de preluare a 
sfeclei se încheie la data de 10 no
iembrie. Dacă în ziua de 16 octom
brie erau recoltate 1 607 hectare cu 
sfeclă, la 20 
numai 1 661 
tombrie la 
se merge 
nici în decembrie sfecla nu va fi ridi
cată de pe cîmp. Sînt cooperative 
agricole — Fulga de Jos, Poenariî- 
Rali, Cioceni și altele — care n-au 
recoltat pînă acum nici măcar un 
hectar de sfeclă.

Ca urmare, din cantitatea de sfe
clă de zahăr contractată nu s-a li
vrat, pînă acum, decît jumătate. „In

octombrie s-a ajuns la 
hectare, iar la 23 oc- 

1 832 hectare. Dacă 
in acest ritm, atunci

Const. CAPRARU 
Manolo CORCACI 
Ion MANEA

(Continuare în pag. a II-a)

Telegrame

Municipiul constituie azi un important centru eco
nomic al județului, cuprinzînd unități ale industriei 
electrice, miniere, materialelor de construcții, fores
tiere, alimentare. El a crescut și s-a modernizat din 
punct de vedere edilitar. Instituțiile culturale con
centrate aici își aduc contribuția la dezvoltarea în- 
vățămîntului și formarea cadrelor, la valorificarea 
remarcabilelor tradiții locale ale culturii și artei 
românești, la tezaurul spiritual al națiunii noastre 
socialiste.

îmi exprim convingerea că aniversarea acestei 
importante date istorice va stimula și mai mult acti
vitatea creatoare, munca însuflețită a locuitorilor 
municipiului Deva, a cadrelor de partid, de stat și 
economice, a organizației municipale de partid și a 
consiliului popular municipal pentru înfăptuirea 
mărețului program elaborat de Congresul al X-lea 
al Partidului ~ -
contribuția la 
socialiste.

Cu prilejul 
toată inima pe muncitorii, intelectualii, activiștii de 
partid și de stat, pe toți locuitorii municipiului Deva 
și le doresc tuturor sănătate, fericire în viața perso
nală, noi succese în munca nobilă pentru înflorirea 
orașului și a județului, a patriei noastre dragi — 
Republica Socialistă România.

Aniversarea a 700 de ani de la prima mențiune 
documentară a existenței municipiului Deva îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal 
un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări 
pentru înflorirea orașului dumneavoastră și fericirea 
locuitorilor lui.

Străvechi leagăn de cultură și civilizație, al cărui 
nume evocă istoria îndepărtată a plămădirii poporu
lui român, orașul Deva a avut, de-a lungul veacu
rilor, o prezență viguroasă în lupta purtată de ma
sele populare împotriva jugului feudal și a stăpî- 
nirii străine, pentru libertatea socială și națională. 
Aici s-au scris pagini luminoase ale mișcării mun
citorești și democratice din România, ale activității 
desfășurate de Partidul Comunist Român pentru fău
rirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea și uni
rea tuturor forțelor progresiste, ale revoluției popu
lare și construcției socialiste.

în anii socialismului, ca rezultat al politicii parti
dului, al muncii rodnice desfășurate în strînsă uni
tate și frăție de locuitorii săi — români, maghiari, 
germani — Deva a cunoscut, ca și alte orașe ale pa
triei, o intensă dezvoltare politică, economică, social- 
culturală, o adevărată renaștere pe toate tărîmurile.

Cooperativele agricole de 
producție din județul Teleorman 
au terminat recoltarea porum
bului de pe întreaga suprafață 
de 119 400 ha, cîte au fost culti
vate cu această plantă. Fruntașe 
în munca de strîngere a recoltei 
de porumb sînt cooperativele' 
agricole de producție deservite 
de mecanizatorii de la Ima 
Lunca, Nanov, Drăgănești-Vlaș- 
ca și Brîncenl, unde s-au depus 
eforturi susținute, reușindu-se 
să se strîngă porumbul într-un 
timp scurt și fără pierderi.

în prezent, cooperativele agri
cole de producție din acest ju
deț au mobilizat toate forțele 
pentru transportul la bazele de 
recepție al cantităților de po
rumb contractate cu statul, li- 
vrînd zilnic cîte 3 J00 tone de 
porumb.

Numeroase unități, printre 
care cele din Țigănești. Poroștia, 
Furculești, Izvoarele, Salcia și 
altele, au hotărif ca în urma 
producțiilor bune obținute să 
livreze statului mari cantități 
de porumb peste prevederile 
contractuale.

în aceste zile, cooperativele 
agricole din județ, sprijinite de 
mecanizatorii din Ima, desfă
șoară o intensă activitate de eli
berare a terenurilor și efectua
rea arăturilor de toamnă.

(Agerpres)

Comunist Român, pentru a-și spori 
progresul și prosperitatea României

acestui memorabil jubileu, felicit din

rămîneri în urmă la producția mar
fă vîndută și încasată. Această si
tuație periclita îndeplinirea planului 
pe județ/ Neîntîrziat s-au luat mă
suri operative în vederea aprovizio
nării la timp cu materii prime și 
materiale, asigurării mijloacelor de 
transport necesare expedierii în ter
men a produselor, folosirii intensive 
a mijloacelor tehnice, a forței de 
muncă și a timpului de lucru — pre
mise 
țelor

De 
rirea 
terne 
diile întreprinse, fa indicația birou
lui comitetului județean de partid, 
privind utilizarea capacităților și su
prafețelor de producție. Ia care au 
fost antrenați, pe lingă comisiile e- 
conomiee, și unii specialiști din uni
tățile de sinteză din județ. în urma 
acestei acțiuni a rezultat că, fără a 
solicita fonduri de investiții, cu ca
pacitățile și spațiile existente s-ar 
putea obține o producție de circa 
500 milioane lei, la care s-ar putea 
adăuga, cu investiții minime, 'încă 
170 milioane lei. Numai prin creș
terea coeficientului de schimb, reor
ganizarea, fluxurilor .tehnologice se 
poate realiza, în unitățile industriei 
construcțiilor de mașini, un spor de 
producție de circa 300 milioane lei. 
întreprinderile din industria chimică, 
folosind întreaga capacitate a fiecă
rei instalații, ar putea obține un spor 
de producție de peste 100 milioane 
lei. Rezerve asemănătoare se consta
tă și în celelalte ramuri ale econo
miei județului. Prin valorificarea lor, 
unitățile productive ale județului au 
putut să suplimenteze planul produc
ției din anul viitor cu circa 320 mi
lioane lei.

Cum era și firesc, comitetele de 
partid și comitetele de direcție au 
fost îndrumate să stabilească măsuri 
concrete privind valorificarea aces
tor rezerve ; unele din ele au și în
ceput să fie aplicate. La Uzina de 
țevi din Roman, folosindu-se mai 
bine mașihile-uneltp din atelierele 
auxiliare, se realizează, cu posibili
tăți proprii, în acest an, peste 1100 
tone utilaje și construcții metalice 
pentru lucrările de investiții la la
minorul de 6 țoii. Măsuri de mare 
eficacitate : s-au aplicat și în scopul 
reducerii cheltuielilor materiale de

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat

sigure ale recuperării restan
ta acest indicator.
tnare folos pentru descope- 
și valorificarea rezervelor in- 
din întreprinderi au fost stu-

(Continuare în nag. a Il-a)

eroica

prezentului

invadarea 
de către 

naziste, în 
celui de-al

La invitația guvernului Republicii Socialiste România, azi sosește în 
București, într-o vizită oficială, președintele Consiliului de Miniștri al Olandei, 
Piet S. de Jong, împreună cu ministrul afacerilor externe al acestei țări, Joseph 
M. A. H. Luns.

„DEVA 700
De la corespondentul Agerpres 

A. Zaharie : Străvechea așezare 
românească a aniversat în aceste 
zile împlinirea a 700 de ani de la 
atestarea sa documentară.

Cu acest prilej, duminică a avut 
loc o sesiune jubiliară a consiliu
lui popular municipal, la care au 
luat parte tovarășii Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Maria Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, loa- 
ehim Moga, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Hunedoara al P.C.R.,

președintele consiliului popular ju
dețean, reprezentanți ai organiza
țiilor de partid, de stat și obștești 
din municipiul Deva și județul Hu
nedoara, deputați ai consiliului 
popular municipal, delegați ai unor 
consilii populare municipale și oră
șenești. Sesiunea a fost deschisă de 
Octavian Ienășescu, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular mu
nicipal. A luat apoi cuvîntul’ Ion 
Ardeleanu, prim-secretar al Comi
tetului municipal Deva al P.C.R., 
primarul orașului, care a spus, în
tre altele : Sărbătorirea a 700 de 
ani de la prima atestare documen-

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Foarte mișcat de mesajul de simpatie pe care ați binevoit să mi-1 
adresați cu prilejul recentelor inundații care au afectat Tunisia, vă 
exprim, în numele meu personal și al poporului tunisian, sincere senti
mente de gratitudine pentru această dovadă de prietenie și solidaritate.

HABIB BOURGUJBA
Președintele Republicii Tunisiene

’I ............ ...... ......»
' Președintele federal al Republicii Austria, Franz Jonaș, a trimis o 
telegramă președintelui Consiliului de -Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, în care exprimă mulțumiri sincere pentru 
urările amabile transmise cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei, 
■ale de naștere.

tară a municipiului Deva se înca
drează organic în procesul larg de 
prețuire a trecutului glorios al is
toriei patriei și poporului nostru, a 
tradițiilor de muncă și de luptă, 
cărora Partidul Comunist Român le 
acordă o înaltă cinstire. Constatăm 
cu deosebită satisfacție 
roditori ani ai orașului 
după eliberarea patriei 
gul fascist, de-a lungul
fiul înnoitor al socialismului și-a 
pus amprenta pe întreaga viață

că cei mai 
sînt cel de 
de sub ju- 
cărora su-

(Continuare în pag. a III-a)
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• AȘII TENISULUI 
NOSTRU, INTR-0 EVO
LUȚIE IN PREMIERA

• Fotbal. CARACTE
RISTICILE ETAPEI A 
IX-a: RECORD DE EFI
CACITATE ; DOAR 0 E- 
CHIPA A PIERDUT PE TE
REN PROPRIU; CIND NU 
AI APARARE...

Alte știri din țară șl de 
peste hotare, în pag. a 
III-a.

Moiseiul își înscrie

Pe valea Vișeului, 
departe de culmile Pietro
sului și ale Toroioagei, în 
preajma pasului Prislop, 
se află așezată temeinic 
comuna Moisei. Locurile 
sînt învăluite de aura le
gendei, de rezonanțele! încă 
adinei ale istoriei. Dar 
asemenea întîmplări s-au 
scurs de mult. pe al
bia timpului, iar în se
rile lungi ale iernii care 
se apropie reînvie tot mai 
des în memoria localnici
lor fapte petrecute într-un 
prag de istorie : toamna 
anului 1944. Și tot mai 
mulți se îndreaptă în aces
te zile de octombrie spre 
buza dealului, Ia streașină 
blîndă a pădurii de brad, 
unde sculptorul Vida Geza 
a înălțat, cioplind în lemn, 
un ansamblu monumental 
în cerc, frumos, simplu și 
măreț, că o strofă de bala
dă. E monumentul celor 
„29“, monumentul care 
nemurește o filă dramatică, 
eroică, din istoria Moise- 
iului, din istoria întregului 
nostru popor.

...Nevoiți să părăsească și 
ultima parte a pămîntului 
nostru sub loviturile zdro
bitoare ale ostașilor sovie
tici și români, fasciștii se 
retrăgeau de peste tot, co-

borînd pe valea Izei, în- 
cercînd să treacă cît mai 
iute peste Tisa. In ura lor 
neputincioasă, hitleriștii și 
autoritățile hortiste au a- 
dunat din diferite sate 30 
de țărani care sprijiniseră 
pe partizani sau se împo
triviseră jafurilor săvîrșlte 
de ocupanți și j-au adus în 
Moisei. Aici i-au închis în 
două case și au tras în ei, 
prin ferestre, cu puștile-mi- 
tralieră. Numai un singur 
om, Vasile Ivașcu, a scă
pat ca prin minune și a mai 
trăit, bolnav, pînă în 
1948.

Atunci, în acea noapte de 
octombrie 1944, după jaf 
și crimă, fasciștii au in
cendiat în comuna Moisei 
260 de case. A rămas, din 
toate, o' imensă vatră de 
jar și de cenușă fierbin
te. Prin masacrul din acea 
cumplită noapte, Moiseiul 
amintește de soarta altor 
localități — Lidice, în Ce
hoslovacia ; Oradour, în 
Franța. — distruse cu furie 
de trupele fasciste în în
cercarea lor disperată de 
â intimida forțele de elibe
rare ale popoarelor.

Moisei — 1969. Livezile 
cu meri și pruni încep de în
dată, de lingă ocoalele ță
ranilor, de dincolo de gar

durile caselor și suie u- 
neorj pieptiș, spre munte, 
peste stînci. Aici, cerul este 
mai, tot anul albastru. Vara, 
fînul crește înalt și miroa
se a levănțică. In pădu
rile dimprejur, brazii sînt 
falnici și deși. într-un a- 
numit loc, lucru foarte rar, 
crește lemnul de tisă, mo
nument al naturii.

Majoritatea caselor sînt 
din lemn. Ele dau întregul 
farmec arhitectural, de 
pură tradiție maramureșea
nă, al acestui sat. Dar, de 
vreo cîțiva ani încoace, 
tot mai des se ridică aici 
case din cărămidă, acoperi
te cu țiglă. Din comună, 
drumul spre inima Mara
mureșului — Sighetul Mar- 
mației — se desparte în 
două : unul o ia la stingă, 
pe valea Izei, celălalt, la 
dreapta, pe valea Vișeului, 
trecînd peste dealul Hera. 
Amîndouă aceste drumuri 
urmează să fie asfaltate — 
se și lucrează la realizarea 
acestui proiect — devenind 
importante artere economi
ce și turistice.

Primarul Vasile Coman, 
om în puterea vîrstei, îmi 
spune :

— Numărul caselor noi, 
zidite în anii din urmă, 
este eu mult mai mare de-

cit numărul caselor care au 
fost arse în octombrie 1944, 
într-o singură noapte...

Și primarul mă poftește 
să văd casa ciobanului loan 
Bozoancă Coman. De o par
te și de alta a drumului — 
trotuare. In comună, mi s-a 
spus, sînt peste patru mii 
de metri pătrați de tro
tuare. Peste puțini ani toa
te ulițele de aici vor arăta 
astfel. Ajungem la o poar
tă. Primarul strigă : „...Mă, 
Io !* Dar nici un răspuns. 
Ziua era la crucea amiezii. 
Oamenii se aflau la lucru.

— Tare era bine să-1 fi 
găsit, zice primarul.

— De ce ?
— Uite așa, să-ți poves

tească el unele vechi și al
tele noi... Știi cîte case și-a 
făcut în anij din urmă ? 
Trei, pentru trei feciori. 
Ștefan Damian Coman, ța
pinar la pădure, și-a con
struit și el două case, pen
tru doi feciori. în vremea 
din urmă s-a împămîntenii 
în comuna noastră o dati
nă : cînd se însoară, fe-

Sever UTAN

(Continuare In pag. a III-a)

Născut la 3 apri
lie 1915, în locali
tatea Apeldoorn, 
Piet de Jong intră, 
la vîrsta de 16 ani, 
ca aspirant în mari
nă, apoi urmează 
Colegiul naval regal 
de la Helder. Din 
anul 1934, cînd <i 
devenit ofițer, ser
vește pe diferite 
nave și submarine 
în Marea Nordului, 
în Extremul Orient 
și în Marea Carai
bilor.

După 
Olandei 
trupele 
timpul 
doilea război mon
dial, Piet de Jong 
pleacă în Anglia cu 
un submarin, la 
bordul căruia duce 
lupte în tot cursul 
războiului, ca ofițer, 
apoi în calitate de 
comandant. După 
război, avînd gradul 
de locotenent, face 
parte din statul ma
ior'al marinei. In 
1948 este numit adjunct al ministrului 
marinei, iar un an mai tîrziu secretar 
de stat al ministerului. Timp de trei 
ani — din anul 1955, cînd a fost avan
sat la gradul de căpitan-locotenent — 
de Jong îndeplinește funcția de aghio
tant al reginei Iuliana.

Piet de Jong părăsește serviciul activ 
în anul 1959, iar în perioada 1959— 
1963 este secretar de stat al marinei. 
Din anul 1963 este numit ministru al 
apărării, portofoliu pe care îl păstrea
ză și în cele trei cabinete următoare.

In martie 1967, de Jong este însăr
cinat cu formarea unui cabinet de 
coaliție. Piet de Jong devine astfel, 
la 5 aprilie 1967, președinte al Con
siliului de Miniștri și ministru al afa
cerilor generale.

Pe planul politicii externe, guvernul 
olandez acordă o mare importanță 
creării unui climat de încredere între 
națiuni, continuării procesului de des
tindere internațională, dezvoltării și in
tensificării relațiilor bilaterale cu dife
ritele state, în vederea unei mai bune 
cunoașteri reciproce, îmbunătățirii cli
matului politic general. Ministerul Afa
cerilor Externe al Olandei are în 
fruntea sa, din anul 1956, neîntrerupt, 
pe Joseph Luns, apreciat în cercurile 
largi internaționale ca un remarcabil 
diplomat.

In ultimii ani, relațiile de prieteni» 
și colaborare dintre România și Olan
da au cunoscut o dezvoltare continuă, 
multilaterală, în interesul ambelor po
poare. In acest context se înscriu vi
zita făcută în Olanda, în anul 1967, 
de președintele Consiliului de Miniștri 
al iRepublicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu mi
nistrul afacerilor externe, Comeliu 
Mănescu, precum și schimburile de 
delegații guvernamentale, parlamenta
re, economico-comerciale și cultural- 
științifice, care în ultimii ani s-au in
tensificat simțitor.

Apropiata vizită pe care o va între
prinde în țara noastră președintele 
Consiliului de Miniștri al Olandei, con
tactele la nivel înalt pe care le va 
prilejui această vizită vor avea, fără 
îndoială, rezultate pozitive, reciproc 
utile, teafirmînd hotărîrea celor două 
țări și popoare de a contribui la pro
movarea înțelegerii și colaborării inter
naționale, la afirmarea principiilor 
securității europene, în interesul cauzei 
păcii în întreaga lume.

Ponorul român urează premierului 
olandez, Piet de Jong, și ministrului 
de externe, Joseph Luns, un prietenesc 
fi călduros „Bun venit" în țara noastră,
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ECRAN

FESTIVALUL

FILMULUI SOVIETIC

de Gh. ViTANIDIS

A devenit o tradiție 
ca în ultima săptămînă 
a lunii octombrie, țara 
noastră să găzduiască 
Festivalul filmului so
vietic, oa publicul să 
aplaude realizări cine
matografice de valoare 
și prezența unor ci
neaști și actori de pres
tigiu din U.R S.S., așa 
cum, în luna august a 
fiecărui an, publicul 
moscovit participă la 
Zilele filmului româ
nesc. De la un an la 
altul, Festivalul a fost 
marcat de capodopere 
ale cinematografiei 
sovietice, între care 
„Zboară cocorii", „Ba
lada soldatului", „Pace 
noului venit", „Copilă
ria lui Ivan", „Nouă 
zile dintr-un an“ sau 
ecranizări ale unor o- 
pere literare de va
loare universală, ca 
„Război și pace", „Ana 
Karenina" ș. a. — fil
me care au avut un 
puternio ecou în rîn- 
durile spectatorilor 
noștri Actuala ediție 
a Festivalului, a cărui 
desfășurare are loc în 
preajma sărbătoririi 
semicentenarului cine
matografiei sovietice, 
ne oferă prilejul de a 
cunoaște — prin inter
mediul unei selecții de 
filme diferite ca gen 
și ca temă — preocu
pări actuale ale crea- 

Uniunea 
reprezen- 
—11 ci- 

în- 
Și vi-

tori de clasă, în spiri
tul marii tradiții a 
teatrului rus). Intre a- 
ceste două momente 
de incontestabil relief, 
festivalul aduce pe e- 
cran un film de fac
tură polițistă („Sezon 
mort", de S. Kuliș), o 
evocare a eroismului 
ostășesc („Ea război ca 
la război", de Viktor 
Tregubovici), o dramă 
pe fundalul războiului 
civil („Orașul visuri
lor", de Suhart Abba
sov), o poveste din 
primii ani ai revolu
ției („Noile aven
turi ale răzbunători
lor", de Edmond Keo- 
saian), o comedie poli
țistă („Mina cu bri
liante". de Eeonid Gai
dai).

„Să trăim pînă luni", 
filmul inaugural, dis
tins anul acesta la 
Festivalul cinemato
grafic de la Moscova, 
cu Marele premiu, a 

prezentat, după 
s-a anunțat, în

pe care o presupune 
povestirea — aspecte 
relevante ale relațiilor 
dintre profesori și e- 

particularități 
—I _ ..„li gene- 

de adolescenți 
reclamă din par* 
adulților efortul 
o înțelege, de a 
noi căi de comu-

torilor din 
C Sovietică, 

fanți ai unei școli 
nematografice cu 
delungate tradiții 

3 ou o nedezmințită 
talitate.

Programul festiva
lului debutează, în a- 
cest an — în mod sem
nificativ — cu un film 
Inspirat din actualitate 
(„Să trăim pînă 
luni", regizat de S 
Rostoțki) și se încheie 
cu transpunerea cine- 

a unor 
literatură 

Kara- 
film 
Ivan 
anii

I

matografică 
pagini de 
clasică („Frații 
mazov", ultimul 
al regretatului 
Pîrîiev care în 
din urmă s-a apropiat 
de opera lui Dosto
ievsky realizînd, după 
„Idiotul", această mo
numentală frescă a fa
miliei Karamazovilor. 
eu concursul unor ac-

fost 
cum 
prezența realizatorului 
său, Stanislav Ros- 
toțki, și a actriței Nina 
Menșikova — membri 
ai delegației de ci
neaști. Rostoțki. 
nosout marplui public 
prin filmele sale „Ste
le de mai", „Casa de 
la răscruce". „S-a în- 
tîmplat la Penkovo", 
„Bela", a fost elevul 
lui Eisenstein, și se 
numără printre conti
nuatorii înaltelor tra
diții ale cinematogra
fului sovietic După o 
serie de 
te de 
Marelui 
apărarea . 
toțki abordează 
„Să trăim pînă
— actualitatea imedia
tă. plasînd 
filmului său 
pasionant al 
O poveste 
simplă îi oferă 
jul unei nuanțate in
vestigații psihologice 
în universul spiritual 
și afectiv al eroilor 
săi — prilejul unei 
dezbateri lucide pe 
tema responsabilității, 
a fericirii. Cineastul 
surprinde — cu lirism 
uneori.
umor, 
păstra

cu-

filme inspira- 
evenimentele 

război pentru 
patriei. Ros- 

— .în 
luni"

acțiunea 
în mediul 
unei șgbii 

aparent 
prile-

alteori cu 
preocupat de a 
nota de discuție

levi, 
distinctive noii 
rații 
care 
tea 
de a 
găsi . . . __ ____
nicare, noi metode pe
dagogice, opuse orică
ror prejudecăți sau 
scheme înțepenite. Ac
tualitatea și acuitatea 
întrebărilor pe care le 
pun și și le pun elevii, 
generozitatea, virtuțile 
și contradicțiile lor 
invită la meditație. 
Spectatorul e solicitat 
direct de drama înfă
țișată pe ecran, parti
cipă Ia dezbaterea a 
ceasta care — purtînd 
amprenta unei anche
te cu nuanțe neorea
liste — pledează pen
tru înalta răspundere, 
competență și căldură 
în procesul de educare 
și formare a omului 
nou Realizat cu mină 
sigură, cu mijloace de 
expresie simple ș! 
convingătoare, filmul 
beneficiază de aportul 
unor actori cunoscuți 
Via^eslav Tihonov - 
unul dintre interpreții 
preferați ai lui Ros
toțki — Irina Pecerni- 
kova, Nina Menșiko- 
va, Olga Jizneva Gra
ție contribuției lor, ca 
și a altor actori, inter
pret ai eroilor adoles
cenți. filmul „Să trăim 
pînă luni" are o re
marcabilă autenticita
te l’rmînd a rula. în 
curînd. pe ecranele 
noastre. în progra
mare obișnuită, filmul 
ini Stanislav Rostnțki 
are calități care-1 re
comandă , . ..ințeresjjl'ii 
marelui, ppblic.v .. <

Festivalul.; .. filmului 
sovietic debutează și 
se încheie, așadar, c-i 
două capodopere ale 
anului, care — ca și 
restul peliculelor în
scrise în program — 
sînt un excelent prilej 
de cunoaștere a cine
matografiei sovietice. 
& realizărilor sale, a 
stadiului ei de dezvol
tare, a căutărilor și 
rezolvărilor pe care ni 
le oferă cineaștii 
U.K S.S

din

„£a război ca la război"

Aceastâ producfie a studiourilor sovietice evocă, în regia lui Viktor 
Tregubovici, eroismul unui grup de tanchiști. Cu : Mihail Kononov, Oleg 
Borisov, Teodor Odinokov, Viktor Pavlov.

(

tv
18,00 —
18.05 —

18,20 —

Buletin de știri.
Micii meșteri marl : Tru
caje în fotografii.
Studioul tineretului : Li
cențe onorate și... neono
rate.
Carnet cinematografic. 
Publicitate.

19.15 — Pe-ntinse plaiuri românești : Muzică corală interpretată de An
samblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. 
Dirijor : Nicolae Clobanu.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20.15 — Romanul foileton „Lunga vară fierbinte- (XXV) s „Omul cu două

fețe".
21,05 — Intre metronom șl cronometru. Transmisiune de la Brașov. Te

mele : Brașov, oraș muzical ; Cucerirea glganților lumii.
22,05 — Cadran — emisiune de actualitate internațională.
22,35 — Selecțiunl din Festivalul de dans — Ungaria 1969.
22,50 — Telejurnalul de noapte șl buletinul meteorologic. 
23.00 — închiderea emisiunii.

Expo
’ în această săptămînă sînt deschise 
numeroase expoziții. Cităm astfeli

— in galeria Apollo expoziția de 
grup la care participă cu lucrări de 
pictură G Tomaziu, Ervant Nicogo- 
sian, Wanda Sachelarie-Vladimires- 
cu, Iacob Lazăr, de grafică Mariana 
Petrașcu și de sculptură Titi Simio- 
nescu.

— în sala de expoziții a Î.R.R.C.S. 
scenograful Ion Mitrici expune lu
crări aparținînd unui ciclu intitula*

> „13 ritmuri optice" i
I — la Ateneul Tineretului expozi- 
I V» de pictură a unor tineri absol-

Zltll
venți, Alexandru Ghilis și Alexan
dru Sturza.

— la galeria de artă din Calea 
Victoriei expoziția de grafică Sonia 
Barcianu-Petrașcu |

— în holul Aulei Bibliotecii uni
versitare expoziția retrospectivă 
Drăgulescu-Drag

De asemenea o dată cu deschide
rea stagiunii în holurile de teatru 
s-au vernisat, printr-o tradiție lău
dabilă cîteva expoziții : astfel în 
holul teatrului de Comedie, Ion Mi- 
clea expune un ciclu de fotografii 
intitulat Realism fantastic, iar în ho
lul teatrului Giulești, Carmen Șo- 
seanu prezintă ceramică.

O coproducție româno-italianâ, după romanul lui Mihail Sadoveanu. 
Adaptarea cinematografică și regia : Mircea Mureșan.

Cu : Margarita Lozano, Folco Lulli, Sidonia Manolache, Paul Misail. 
Florin Scărlătescu, Constantin Anatob Sandu Sticlaru, Livia Baba, N. NI. 
Matei, Dan Nicolae, Nunufa Hodoș, C. Diamandi, llarion Ciobanu.

Imaginea : Nicu Stan ; muzica : Maurice Le Roux ; decoruri : arh. Mar
cel Bogos.

La Brasov: faza zonală
9

a festivalului national de teatru
9

Ieri a început faza zonală de la 
Brașov (cel de-al treilea centru, după 
Timișoara și lași) a Festivalului na
tional de teatru.

Timp de o săptămînă, cinci teatre 
ale țării vor prezenta aici cele mai 
bune, cele mai reprezentative spec
tacole realizate in ultimii doi ani pe 
baza unor lucrări ale dramaturgiei 
originale.

Printre primele în competiție : Tea
trul maghiar din Sf. Gheorghe, a 
prezentat „Moartea iluziilor" de Pe
ter Tcmor și ,.Gabor Aron" de Som- 
bori Alexandru. II va urma Teatrul 
de stat din Sibiu, cu foarte cunoscu
ta piesă a lui Al Popescu „Croitorii 
cel mari din Valahia" și cu „Al pa
trulea anotimp" in interpretarea sec
ției române Asupra aceleiași piese 
a dramaturgului Horia Lovinescu s-a 
oprit șt alegerea Teatrului de stat

" t. _ ________ V..

din Ploiești, cel de-al treilea teatru 
prezent in festival. Datorită Teatru
lui de stat din Tirgu Mureș, vom a- 
vea ocazia unui prim contact cu pie
sa lui D. R. Popescu „Acești îngeri 
triști" (premieră pe țară a secției ro
mâne). Secția maghiară a aceluiași 
teatru se va prezenta cu „Act ve- 
nețian" de Camil Petrescu.

Teatrul gazdă, Teatrul dramatic din 
Brașov. va participa la festival cu 
două spectacole ale •stagiunii trecu
te : „Coloana infinită" de Angela 
Platti și „Clopote la zidirea lumii" 
de Emil Poenaru.

Nu lipsesc din programul acestei 
faze zonale nici recitalurile de poezie 
— unul pe versuri de Marin Sorescu 
și altul pe versuri de Radu Stanca, 
realizate de actori din Brașov și Si
biu.

PREMIERE
• La Opera Română va avea loc, 

joi 30 octombrie, premiera unui nou 
spectacol de balet. în cadrul căruia 
vor fi prezentate „Mandarinul mira
culos" de Bela Bartok (coregrafia și 
regia Oleg Danovski) și „Sărbătoarea 
primăverii" de Igor Stravinskl (co
regrafia și regia Vasile Marcu). Di
rijorul ambelor lucrări va fi Cor
nel Trăilescu. Printre interpreți se 
vor număra : Magdalena Popa, Ro- 
dica Simion, Petre Ciortea, Ion Tu- 
gearu, Bojidar Petrov, Gh. Căciu- 
leanu.

• Teatrul „Al. Davilla" din Pi
tești întreprinde, între 25 și 29 oc
tombrie. un turneu în Capitală. în 
cadrul căruia va prezenta cinci din
tre spectacolele actualei stagiuni și 
anume : „Arcul de triumf" de Aurel 
Baranga, „Ecaterina Teodoroiu", de 
N. Tăutu (ambele în regia lui C. Di- 
nîschiotu), „Meșterul Manole" de V. 
Anania (regia Marietta Sadova), pre
cum și „Nora și soacra" de Carlo 
Goldoni (In regia lui Sorin Grigo- 
rescu). Secția de estradă a teatru
lui va figura și ea pe afișul acestei 
microstagiuni bucureștene cu „Eva
datul la... concert" de George Mi- 
halache, pe muzică de Vasile Va-

Concerte
Un interesant program de lucrări 

contemporane și prime audiții — 
cinci piese pentru orchestră de We
bern, Concertul pentru orgă și or
chestră de Andreas Porfetye — ne 
este prezentat joi 30 octombrie de 
dirijorul Ludovic Baci, la pupitrul 
Orchestrei de Studio a Radiotelevi- 
ziunil.

★

Filarmonica de stat „George 
Enescu" prezintă in această săptă
mînă două deosebit de atractive con
certe ale orchestrei sale j primul — 
cu participarea pianistului Valentin 
Gheorghiu și adresat studenților cen
trului universitar București — va 
cuprinde printre altele, Concertul în 
soi major pentru pian de Beetho
ven și Simfonia în re de Câsar 
Franck (dirijor Mihai Brediceanu) ; 
al doilea, condus de cunoscutul diri
jor clujean Emil Simon, va permite 
aprecierea evoluției niarelui pianist 
Dmitrii Bașkirov în două remarca
bile partituri ale repertoriului pianis
tic. cum sînt Concertul în do minor 
de Mozart și cel pentru mîna stîngă 
de Ravel. Concertul mai cuprinde 
„Texturi" de Mihai Moldovan și trei 
schițe simfonice „Marea" de Debussy.

Formația de muzică de cameră 
„Concertino" a Palatului Pionieri
lor din București, condusă de Mircea 
Luculescu, susține marți 28 octom
brie la sala mică a Palatului R.S R 
un program de muzică preclasică și 
clasică.

• Teatrul de Comedie : Nicnlc 
— 20.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd Schitu Mă- 
gureanu) ; Victimele datoriei — 
18, (sala din str, Alex. Sabla) : 
Photo finish — 20
• Teatrul Mic (în sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") : Prețul — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 18. 
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,80, 
(sala Victoria) : Femei, femei, fe
mei — 19,30.
• Teatrul „Al. Davilla" din Pitești 
(în sala Teatrului Mic) : Nora șl 
soacra — 20.

cinema

silache jr. și Aurel Bucur, în re
gia lui C. Diniscbiotu.

• „Răzbunarea suflerului", una 
dintre cele mai cunoscute piese ale 
lui Victor Ion Popa, va putea fi ur
mărită în premieră , sîmbătă, 1 no*- 
iembrie, la Teatrul Evreiesc de stat. 
Regia spectacolului este semnată de 
George Teodorescu, iar scenografia 
de Lucu Andreescu.

• „Esop, viața, muzica și noi", este 
titlul ultimei premiere a Ansamblu
lui artistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor. Autori : Sădi Rudeanu 
și Mihail Joldea. Muzica : Florentin 
Delmar, Florin Comișel, Nicolae Co
coș. Ion Cristinoiu.

LA TEATRUL RADIOFONIC
* Teatrul radiofonic anunță pen

tru săptămînă care urmează alte 
două premiere : „Hoțul" de Mircea 
Lerian (regia Cristian Munteanu) și 
„Fîntîna cu patru adevăruri", tea- 
tru-document, adaptare radiofonică 
după piesa cu același titlu de Vasile 
Rebreanu (regia Paul Strat.ilat).

® Virldiana : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3042) : — 17, CEN
TRAL - 9,30 ; 11,45 ; 14 î 16,15 ; 
18,45 ; 21.
• Corabia nebunilor î PATRIA — 
9, MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
21, FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19. 
0 Baltagul (gală) j PATRIA —
20.30.
• La război ca la război (In ca
drul festivalului filmului sovie
tic) : REPUBLICA — 10 ; 12 ; 14 î
16.15 ; 18,30 ; 20,30.
• Mai periculoase decît bărbații : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI - 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
9 Testamentul doctorului Mabu
se : FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT —
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Atentatul de la Sarajevo : VIC
TORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20, VOLGA — 9,30—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• 6 iulie : LUMINA - 9.S0—16 !n 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
$ Program pentru copii ; DOINA
— 9—10.
• Dragoste la Las Vegas : DOINA
— 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45, 
DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI
— 9—16,15 în continuare.
• Sturionii se pescuiesc pe furtu
nă ; Deva 700 ; Dropiile ; 25 de 
ani de pictură românească ; Pa
tentele naturii ; Orizont științific 
nr. 9/1069 ; EREN ’69 : TIMPURI 
NOI — 17—21 în continuare.
e Lupii albi î FEROVIAR - 9 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. MELODIA — 0 î 11.15 ; 13.30: 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Paria : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS - 9 ; 11.15 :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Tigrul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15 ; 17.45 ; 20. PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Un glonte pentru general : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, FERENTARI
— 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Viața lui Matheus : BUZEȘTT —
20.30.
• Contesa Cosei : DACIA — 8.15— 
20 în continuare.
0 Omul, orgoliul, vendetta : BU- 
CEGI — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
e Aventura : UNIREA - 15.30 ; 18. 
0 Omul cu ordin de tepartiție : 
UNIREA - 20,15.
0 Omul care valora miliarde: 
Life A — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Angelica și sultanul : GIU
LEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" : COTROCENI -
15.30 ; 18.
0 Singurătate în doi ; COTRO
CENI — 20,30.
0 La Nord prin Nord-Vest : FLO- 
feEASCA — 9,30 ; 13,30 ; 17 ; 20.
0 Familia noastră trăsnită : VI
ITORUL - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cînd voi fi mort șl livid ; MIO
RIȚA - 9.30 î 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 : 20,30.
0 Sherlock Holmes ; MOȘILOR — 
15,30 ; 18.
0 Mesteacănul : MOȘILOR —
20,30.
0 Vera Cruz : POPULAR - 15,30; 
18 ; 20,30.
• Tinerețe fără bătrînețe : MUN
CA - 16 ; 18 ; 20.
0 Alexandru cel fericit; FLACĂ
RA - 15,30 ; 18.
0 Bărbați în deplasare : FLACĂ
RA — 20,30.
0 Stelele din Eger : ARTA — 
9,30—16 în continuare ; 19,30.
0 soarele vagabonzilor : VITAN
— 15,30 ; 18.
0 Vieți uscate : VITAN — 20,30.
• Vîrsta ingrată ; RAHOVA — 
15,30 ; 18.
e Roșii șl albi : RAHOVA — 20,30. 
0 Omul momentului : CRÎNGAȘI :
— 15,30 ; 18 ; 20,15, PROGRESUL
— 15,30 ; 18.
e Fratele doctorului Homer : 
PROGRESUL - 20,30.
• Căsătorie din interes : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20.15.
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cursul lunii octombrie, după cum a- 
firma ing. Gabriel Vasilescu, repre
zentantul fabricii de zahăr pentru ju
dețul Prahova, ritmul de recoltare și 
transport a scăzut față de septem
brie. în luna trecută s-au preluat a- 
proape 20 000 tone, iar în 23 de zile 
din această lună s-a ajuns abia la 
12 000 tone. S-ar putea face afirma
ția că Prahova este mai departe de 
Buzău unde se află fabrica de zahăr, 
și de aceea preluările sînt întîrziate. 
Dar sfecla nu se transportă cu coșul 
în spinare ci cu trenul. Realitatea 
este că nu este organizată munca la 
scosul și transportul sfeclei la locu
rile de depozitare". „N-avem ce face, 
ne lipsesc brațele de muncă și mij
loacele de transport" — motivează 
calm președintele Constantin Zidaru, 
de la cooperativa agricolă de produc
ție Cioceni. Motivarea nu este deloc 
plauzibilă pentru că în această pe
rioadă întreprinderile prahovene 
sprijină unitățile cooperatiste cu mij
loace rutiere.

Am cerut și părerea Inginerului 
Aurel Furfurică. directorul direcției 
agricole județene Prahova. „Da, sîn- 
tem într-adevăr în regres cu rit
mul de recoltare a sfeclei, ne-a spus 
el. Este neapărat nevoie să se mo
bilizeze forțele In această direcție 
pentru că la un eventual îngheț, 
sfecla poate să fie deteriorată. Și a- 
poi dacă vin ploile o să ne descurcăm 
mult mai greu". De acord cu păre
rea tovarășului Furfurică. Dar de ce 
direcția agricolă a slăbit activita
tea de îndrumare a cooperati
velor agricole 1 De asemenea, uniu
nea județeană neglijîndu-și sarcina 
de a sprijini cooperativele agricole 
în valorificarea produselor, nu ur
mărește respectarea contractelor. Este 
adevărat că atenția este îndreptată 
spre culesul și valorificarea porum
bului. Lucrurile nu pot fi privite 
unilateral : contractele încheiate tre
buie respectate absolut la toate pro-

dusele : porumb, sfeclă de zahăr, 
cartofi, legume etc. Este atît în in
teresul cooperativelor agricole cît și 
al statului ca prevederile contractua
le să fie onorate integral.

în alte locuri unitățile cultivatoa
re întîmpină greutăți mari la trans
portul și livrarea sfeclei de zahăr. 
In județul Iași, recoltatul este avan
sat, realizîndu-se 83 la sută din cele 
5 365 hectare ocupate cu această cul
tură. Pe cîmp există însă mari can
tități de sfeclă. Aceasta, în princi-

Realizări pe măsura 
planului și a propriilor 

angajamente!
(Urmare din pag. I)
producție s consumurilor specifica 
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică, căi si
gure de creștere a economiilor și 
beneficiilor.

O direcție de concentrare a muncii 
și eforturilor a constituit-o realizarea 
ritmică a planului de investiții, cu 
precădere, respectarea termenului de 
punere în funcțiune a capacităților 
noi de producție ți atingerea para
metrilor proiectați. Dată fiind com
plexitatea problemelor ce se ridică 
In acest domeniu, la indicația bi
roului comitetului județean de partid 
s-au organizat analize periodice, la 
care au participat și reprezentanți ai 
organelor centrale, oameni compe
tent), capabili să rezolve operativ 
neajunsurile. în aceste condiții s-a 
reușit să se dea în funcțiune, înainte 
de termen cu 3—6 luni, 8 obiective 
Industriale, ohținîndu-sc o producție 
suplimentară de circ» <3 milioane 
leî.

Rezultatele pozitive de pînă acum, 
dublate de eforturile ce se depun în 
continuare în întreprinderile indus
triale. pe șantiere, dau certitudinea 
realizării și depășirii principalilor in
dicatori de plan, atît pe ansamblul 
județului, cît și în fiecare unitate e- 
conomică în parte. Se impune, însă, 
ca tn ce) mai scurt timp să fie so
luționate o serie de probleme legate 
de bunul mers al activității întreprin
derilor. Este foarte greu do înțeles 
de ce uncie unități industriale nu dis
pun nici acum de materiile si mate
rialele necesare. Uzina de țevi din 
Roman întîmpină dificultăți din 
cauza primirii neritmice și la dimen
siunile contractate a cantităților de 
țagle, atît de la Combinatul siderur
gic Hunedoara, cît și din import. 
De asemenea, uzina nu dispune încă 
de repartițiile pentru întreaga can
titate de burlane și conducte prevă
zute tn planul pe trimestrul TV a c 
O situație de loo mulțumitoare exis
tă și la întreprinderea mecanică Ro
man, care înregistrează destule greu
tăți în realizarea planului datorită 
nerespectărîi clauzelor de cooperare 
de către întreprinderea de electro
motoare Pitești Este necesară inter
venția hotărîtă 8 Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, pentru 
urgentarea livrării celor 130 motoare 
electrice restante și îndeplinirea 
fermă a contractelor, potrivit cerin
țelor planului de producție al uzinei, 
pe acest trimestru.

Ea întreprinderea de prefabricate 
Roman, deși s-au depus eforturi pen
tru punerea tn funcțiune cu trei luni 
înainte de termenul planificat a li
niei de tuburi „Premo" cu diametru 
de 600 mm, totuși forul de resort nu 
i-a asigurat desfacerea a 5 km tuburi 
de presiune t actualmente, aceste tu
buri stau în stoc și creează neajun
suri tn desfășurarea normală a pro
cesului de producție. De altfel, nici 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii — principalul beneficiar — nu 
a manifestat interes la contractarea 
acestor tuburi, precum și a unei 
cantități importante de spalierl din 
prefabricate de beton.

Anumite probleme își așteaptă so
luționarea și în domeniul investiții
lor Prin planul pe acest an s-a pre
văzut deschiderea șantierelor pentru 
dezvoltarea și reamfflasarea între
prinderii mecanice Piatra Neamț, 
dezvoltarea capacității de producție 
Ia Combinatul de îngrășăminte cu 
azot și construirea unei fabrici de 
lapte praf i nici pînă la această dată 
nu s-au „atacat" lucrările. Nu știu 
ce justificări ar putea aduce — în 
legătură cu aceste cazuri — titularii 
de investiții din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministerul

Industriei Chimice și Ministerul In
dustriei Alimentare. în schimb, ve
dem că eforturile noastre de a pregăti 
judicios investițiile anului viitor sint 
serios îngreunate din această pricină.

La noi s-a statornicit — oa o me
todă de lucru — organizarea de în- 
tîlniri între proiectanți, constructori 
și beneficiari, îndeosebi la principa
lele obiective în construcție, cum 
sînt : laminorul de 6 țoii de la Uzi
na de țevi Roman și instalația Melana 
III de la Uzina de fire și fibre sin
tetice Sâvinești. Asemenea întîlniri 
vom organiza și la sfîrșitul acestui 
an. pentru a crea în 1970 condiții și 
mai bune de lucru decît în 1969. 
Organele șl organizațiile de partid, 
comitetele de direcție, conducerile 
centralelor și combinatelor din jude
țul nostru vor examina de pe acum 
stadiul elaborării documentației teh
nice pentru anul viitor și modul de 
pregătire și organizare a șantierelor 
De timp de iarnă.

Ne ocupăm de asemenea de ur
gentarea definitivării planurilor da 
investiții din 1970, Impulsionarea 
contractării utilajelor tehnologice, 
punerea de acord a termenelor de 
livrare a acestora cu cele de dare în 
folosință a obiectivelor, în așa fel in
cit să fie asigurată de pe acum baza 
t.ehnico-materială necesară realizării 
integrale a volumuluj de lucrări afe
rent primului trimestru al anului 
viitor. Astfel de măsuri au fost lua
te, în mod deosebit, la unitatea nouă 
de îngrășăminte cu azot nr. i de la 
Combinatul de îngrășăminte cu azot 
Piatra Neamț, la instalația de acid 
adipic de la Uzina de fire și fibre 
sintetice Săvinești, la dezvoltarea ca
pacității și reamplasarea întreprin
derii mecanice din Piatra Neamț, la 
laminorul de 6 țoii de la Uzina de 
țevi Roman și altele. Evident, aceeași 
importanță se acordă asigurării tu
turor condițiilor necesare atingerii 
cît mai rapide, la noile capacități de 
producție, a parametrilor tehnici șl 
economici proiectați.

Dintr-o analiză recentă efectuată 
de biroul comitetului județean de 
partid în domeniul investițiilor re
zultă că sînt posibilități ca, tn anul 
viitor, să intre înainte de termen în 
funcțiune și alte obiective. De pildă, 
secția de hirtie pergaminată fină 
poate intra tn funcțiune cu circa 6 
luni înainte eu condiția ca Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini să ne sprijine în contractarea și 
livrarea utilajelor tehnologice, cel mai 
tirziu pînă în trimestrul III 1970. 
Este nefiresc ca asemenea posibili
tăți să nu fie fructificate — efectele 
pozitive obținute prin devansarea in
trării în funcțiune a unor obiective 
fiind tn interesul economiei națio
nale.

Crearea condițiilor optime pentru 
îndeplinirea integrală a planului pe 
acest an și asigurarea bazei tehniiio- 
materlale a realizării ritmice a pla
nului de producție și investiții pe 
1970. tncepînd din prima zi a anului, 
la toți indicatorii și în toate unitățile 
economice ce au stat în centrul adu
nărilor generale ale salariaților, care 
s-au angajat să îndeplinească riguros 
sarcinile ce le revin, atît în acest an, 
cît șl în anul viitor, Organele și or
ganizațiile de partid, comitetele de 
direcție din întreprinderi sînt hotă- 
rite să la toate măsurile ce depind 
de ele, pentru îndeplinirea integrală 
a planului și a angajamentelor luate 
pe anul 1969, pentru pregătirea con
dițiilor necesare bunei desfășurări a 
activității tn anul viitor, mobilizînd 
colectivele de muncitori, tehnicieni și 
ingineri în scopul valorificării rezer
velor de creștere a producției și pro
ductivității muncii, a eficienței acti
vității economice, în conformitate cu 
Directivele Congresului al X-Iea al 
P.C.R.

care dată goale pentru tară, deoa
rece bascula fiind prea mare nu se 
poate face operația numai pentru că
ruțe, ci cu totul cu cai sau cu boi. 
Și cum animalele sînt mai bine sau 
mai prost hrănite, tara, după con
cepția celor de la bază, este greu de 
stabilit Exact ca în zicala : „Mai 
grea este daraua decît ocaua". Șe
ful bazei. Constantin Platon, recu
noaște că dacă ar fi fost și a doua 
basculă, măcar de 5 tone, s-ar fi 
putut primi, pînă acum, nu abia 60

Sfecla de zahăr să fie 
recoltată cît mai repede
pal, datorită defecțiunilor de pre
luare. La baza de recepție a fabricii 
de zahăr Roman, aflată în stația 
C.F.R. Ruginoasa, operația de cîn- 
tărire a autovehiculelor și căruțelor 
venite cu sfeclă de zahăr de la cooț 
perativele agricole de producție Ru
ginoasa, Costești, Heleștleni și din 
alte părți se face toarte anevoios. 
Zilnic, sute de căruțe și autocami
oane așteaptă să le vină rîndul la 
cîntărire Din cauză că fabrica de 
zahăr Roman a neglijat să instaleze 
și cea de-a doua basculă in partea 
opusă a construcției, concepută și 
construită special pentru două bascu
le, operația de cîntărire se face nu
mai intr-un loc. Și aceasta se în- 
tîmplă în condițiile unei mari a- 
glomerări cînd autovehiculele și că
ruțele vin pline și pleacă goale. Că
ruțele, Îndeosebi, se cîntăresc de fie-

la sută din cele aproximativ 8 000 
tone sfeclă declarate de cooperative
le agricole de producție respective, 
ci întreaga cantitate. „Dacă ar fi 
măcar pentru la anul instalată a 
doua basculă încă aș fi mulțumit" 
— ne-a spus interlocutorul nostru.

Și în județul Suceava, unde s-au 
cultivat 3 812 hectare, recoltatul este, 
în general, avansat, realizîndu-se 71 
la sută din suprafețe. Dar unde este 
producția ? Cea mai mare parte se 
găsește pe cîmp. Spre edificare pre
zentăm două cifre. La fabrica de 
zahăr și în depozitele intermediare 
a fost transportată o cantitate de 
24 430 tone sfeclă. Dar în cimp se 
găsesc 30 000 de tone care stau în 
grămezi de rite 5—6 zile. La coo
perativa agricolă din Mihoveni, de 
exemplu, din cele 372 tone sfeclă cît 
s-a recoltat pînă în prezent nu s-au 
transportat la baza de primire decît

220 tone. Să nu existe oare mijloa
ce de transport ? Există în număr 
suficient, dar nu sînt folosite ra
țional. Autocamioanele trimise de în
treprinderea de transport au tre
buit să facă drum intors în multe 
zile din cauză că președintele coo
perativei agricole nu a asigurat oa
menii necesari la încărcat. O situa
ție asemănătoare a putut fi con
statată și în cooperativa agricolă din 
Fîntînele unde de asemenea, există 
pe cîmp mari cantități de sfeclă. A- 
ceastă situație demonstrează că or
ganizațiile de partid și consiliile de 
conducere din cooperativele agricole 
neglijează problemele organizării 
muncii, rămîn indiferente față de 
recolta care este supusă pierderilor. 
Asemenea manifestări trebuie combă
tute cu tărie.

Este adevărat că tn județul Su
ceava unele greutăți în ce privește 
recoltarea sfeclei se datoresc și uti
lizării nerațioriale a mijloacelor de 
transport. Relatam mai sus că de la 
cooperativele agricole din Mihoveni 
și Fîntînele camioanele s-au întors 
goale. în schimb, pe 24 octombrie, 
din cele 20 camioane repartizate coo
perativei agricole din Moara au so
sit. cu mare întîrziere, numai 6. A- 
ceastă situație se datorește și fap
tului că uniunea județeană a coo
perativelor agricole care are ca sar
cină să se ocupe de problemele va
lorificării a lăsat această sarcină ex
clusiv in seama reprezentanților fa
bricii de zahăr.

Timpul rece se apropie și pe cîmp 
continuă să existe mari cantități de 
sfeclă de zahăr. Pentru a se pre- 
întîmpina orice pierderi este nece
sar să se depună eforturi maxime 
pentru recoltarea în timp scurt a 
întregii cantități de sfeclă, care să 
fie transportată și însilozată cu cea 
mai mare grijă. Avem o producție 
bună Să fie luate asemenea mă
suri încît să se prevină orice pier
deri și astfel să se obțină cantități 
cît mai mari de zahăr necesar bu
nei aprovizionări a populației.
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FOTBAL 1N ETAPA A IX-A Semicentenarul „U“-Cluj
Un nou record la eficacitate

34 de goluri în 8 meciuri
Calcule copilărești și-au făcut 

aceia care, înaintea etapei de ieri, 
pronosticau .un nou lider; Dinamo 
București n-a luat in acest campio
nat decit un punct in deplasare și, 
vezi doamne, cum o să le ciștige pe 
amândouă tocmai la Constanța, unde 
Farul s-a dovedit pînă acum imbata
bilă. Prin victoria de ieri, dinamoviștii 
bucureșteni și-au păstrat locul fruntaș 
din clasament, „urmăritorii" lor fiind 
— în urma succeselor obținute pe 
teren propriu — F. C. Argeș și Uni
versitatea Craiova. In această etapă 
Rapidul s-a aflat față în față cu echi
pa (și deci cu maniera de joc) a unuia

dintre foștii săi jucători de 
cu Jiul lui Ozon. Poate acest 
disputat pe Stadionul Republicii — 
n-a atins acel nivel de tehnicitate fi
resc la echipele care se respectă, dar 
evoluția scorului, care a oscilat cind 
in favoarea gazdelor, cind in favoarea 
oaspeților, a menținut treaz interesul 
publicului. Și a mai fost ceva deosebit 
pe Stadionul Republicii, un caz unic 
(sau oricum extrem de rar) : un fun
daș central (rapidistul Lupescu) a 
înscris trei din cele patru goluri ale 
echipei sale.

In zona neonorantă (pentru unele 
echipe, chiar dezonorantă...), Politeh-

REZULTATE TEHNICE

©

FARUL — DINAMO BUCUREȘTI 1—2 (0—1). Au 
marcat : Dumitrache (min. 251 și Sălceanu (min. 57) 
pentru bucureșteni. Badea (min. 88) pentru constăn- 
țeni.
F.C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ J—0 (2—0). A marcat : 
Radu (min. 2, 27 și 71).
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — STEAUA 4—2 (2—2). 
Au marcat : Gyfirfi (min, 5), Pescaru (min. 44) și Ba- 
Iint (min. 48 și 89) pentru brașoveni | Tătaru II (min. 
30 si 39) pentru bucureșteni.
UNIVERSITATEA CRAIOVA — U.T.A. 4—1 (3—1). 
Au marcat Oblemenco (min. 20, din 11 m. și 
min. 55), Pojoni — autogol tmin. 28), Neagu (min. 
40) pentru craioveni ; Domide (min. 26) pentru 
arădani.
DINAMO BACAU — A.S.A. TG. MUREȘ 1—0 (0—0). 
A marcat: Ene Daniel (min. 74).
RAPID — JIUL 4—3 (1—1). Au marcat: Lupescu 
(min. 45, 73 și 88) și Neagu (min. 56) pentru rapi- 
diști ; Libardi (min. 25), I. Constantin (min. 66) și 
Marinescu (min. 70) pentru Jiul.
PETROLUL — POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—1). 
Au marcat : Moraru (min. 22) și Dincuță (min. 76) 
pentru Petrolul ; Moldoveanu (min. 22) pentru Poli
tehnica.
UNIVERSITATEA CLUJ — CRIȘUL 3—3 (2—1). Au 
marcat : Munteanu (min. 25), Barbu (min. 44), Oprea

elită — 
meci —

nica Iași și A.S.A. Tg. Mureș par să 
se simtă ca la ele acasă; in nouă 
etape, ieșenii n-au acumulat decit 
patru puncte, iar mureșenii și mai 
puțin — trei. In raza zonei amintite 
se mai află Crișul Oradea. C.F.R. 
Cluj și chiar Steauaț!?).

Etapa a IX-a a doborit recordul 
eficacității in actualul campionat : 
s-au marcat 34 de goluri. Printre gol- 
geterii etapei — alături de Lupescu 
(amintit mai sus) — se află și piteș- 
teanul C. Radu, autor, de asemenea, 
a trei goluri (adică toate cite a mar
cat echipa sa).

I. D.

(min, 64) pentru clujeni ; Naghi (min. 33), Dărăban 
(min. 78), Harșani (min. 80) pentru orădeni.

CLASAMENTUL
Dinamo București 9 s 1 2 17—10 13
F. C. Argeș 9 5 2 2 24—13 12
Universitatea Craiova 9 5 2 2 16— 9 12
Rapid R 4 3 1 15— 9 11
Dinamo Bacău 9 4 2 3 14— 8 10
U.T.A. 9 4 2 3 14—13 10
Jiul 9 5 0 4 14—14 10
Steagul roșu 9 5 0 4 14-16 10
Universitatea Cluj 9 2 5 2 12—12 9
Farul 9 4 1 4 11—16 9
Petrolul 7 3 2 2 8— 7 8
Steaua 8 3 1 4 24—18 7
C.F.R. Cluj 9 2 2 5 6—14 6
Crișul 9 2 2 5 12—21 6
Politehnica Iași 9 1 2 6 6—11 4
A.S.A. Tg. Mureș 9 I 1 7 5—21

CLUJ (corespondentul „Scîntqii"). 
— Timp de 5 zile, Clujul a fost mar
torul unor emoționante manifestări 
jubiliare — semicentenarul clubului 
sportiv Universitatea. Pe terenuri și 
în sălile de sport s-au întîlnit gene
rații de sportivi care au dus faima 
lui „U" — au îmbrăcat simbolic' tri
courile de sportivi, au format „echipe 
de aur" la fiecare disciplină, au dat 
autografe, au asistat împreună la 
spectacole de operă și teatrale, au vi
zitat puncțe turistice ale orașului.

Toate acestea au culminat dumi
nică cu adunarea festivă ce a avut 
loc la Casa de cultură a studenți
lor. Adunai ea a fost deschisă de 
prof univ. dr. doc. Ștefan Pascu, 
membru corespondent al Academiei 
Române, rectorul Universității clu
jene. Prof. dr. doc. Ioan Ciobanu, 
prorector, președintele clubului U- 
niversitatea. a făcut o amplă expu
nere asupra drumului parcurs de 
sportul universitar clujean în cei 50 
de ani de existență. Apoi, sportivii 
de la „U“ au fost salutați și felicitați 
călduros de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, ai Mi
nisterului Tnvățămîntului și Uniunii 
Asociațiilor Studenților, de delegați 
ai cluburilor . studențești și ai celor
lalte cluburi din țară și localitate. Au 
luat cuvîntul foști și actuali sportivi 
ai Clujului. Din partea Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și

a fost înmînată clubului 
de onoare. De asemenea,

Di- 
an-

Sport 
ploma 
trenorului dr. Ion Arnăut 1 s-a acor
dat titlul de antrenor emerit pentru 
îndelungata sa activitate și contribu
ție la dezvoltarea sportului. Bascnet- 
baliștii Ildiko Horvath și Matei 
Riiring au fost distinși cu titlul de 
maestru al sportului. Un număr de 
foști și de actuali sportivi au primit 
insigne și distincții.

In încheierea adunării festive, asis
tența a aprobat cu însuflețire textul 
unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune, printre altele : 
„Noi, participanții la adunarea fes
tivă prilejuită de sărbătorirea a 
50 de ani de la înființarea clubului 
sportiv Universitatea, ne Îndreptăm 
gîndurile, cu dragoste și recunoștință, 
spre Partidul Comunist Român, 
spre conducătorii săi iubiți, spre 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile minuna
te create în anii noștri dezvoltării 
sportului universitar. Ne angajăm, 
în aceste clipe solemne, să ne înze
cim eforturile in pregătirea profe
sională, să învățăm tot mai bine, să 
ne ridicăm măiestria sportivă, să 
dezvoltăm frumoasele tradiții ale 
clubului nostru și ale sportului ro
mânesc. spre gloria culorilor scum
pei noastre patrii, Republica Socia
listă România".

TENIS PE PARCHET
o premiera

pentru bucureșteni
ETAPA VIITOARE

Dinamo București — U.T.A. ; Politehnica — F.C. Ar
geș : Crișul — Steagul roșu ; A.S.A. — Rapid : Jiul — 
Universitatea Craiova : Farul — Dinamo Bacău : 
Steaua — Universitatea Cluj : C.F.R. — Petrolul.

Felicitări pentru CRONICI

Ieri dimineață, sala Floreasca, ar
hiplină. a fost numai ..ochi" la prima 
reuniune de tenis desfășurată intr-o 
sală cu parchet. Pentru bucureșteni, 
aceasta a constituit o adevărată pre
mieră. în cadrul competiției s-au 
întrecut așii tenisului nostru actual 
— Analiștii „Cupei Davis", Țirlac, 
Năstase, Mărmureanu și Dron.

Reuniunea — organizată de ziarul 
..Sportul" — s-a bucurat de un re
marcabil succes. Pe primul loc s-a

clasat Ilie Năstase cu î victorii 
(17—14), urmat de 1. Țiriac — 2 vic
torii (15—13) Dro.n — I victorie și 
Mărmureanu - zero victorii.

Rezultatele înregistrate la indivi
dual (s-a jucat cîte un set scurt) : 
Năstase-Mărrnureanu 6—5 ; Țiriac- 
Dron 6—3 . Dron-Năstase 6—5 ; Ți- 
riac-Mărmureanu 6—4; Năstase-Ți 
riac 6—3 ; dublu -• Mărmureanu, 
Dron-Năstase, Țiriac 6—3 ; Țiriac 
Dron-Mătmureanu, Năstase 6—5.

economică și social-culturală. In 
actualul cincinal, investițiile desti
nate dezvoltării municipiului depă
șesc 3 miliarde lei. întreprinderile 
industriale din Deva realizează în 
prezent o producție globală anuală 
de peste 360 000 000 lei. Dezvolta
rea economică, crearea de noi uni
tăți industriale au determinat și 
sporirea fondului de locuințe și al 
dotărilor tehnico-edilitare. Din 
1956 și pînă acum s-au construit și 
dat tn folosință aproape 6 000 de 
apartamente. Vorbitorul a subli
niat în continuare că la această 
aniversare toți locuitorii municipiu
lui sînt însuflețiți de perspectivele 
minunate deschise de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunsit Ro
mân, de mărețele obiective ale pla
nului de stat pe anii 1971—1975, 
prin a căror înfăptuire procesul 
construcției socialiste în România 
va căpăta proporții și dimensiuni 
noi.

în numele delegaților celor a- 
proape 30 de consilii populare mu
nicipale și orășenești din țară, par
ticipant! la această sărbătoare, tov. 
Coriolan Pop, prim-secretar al 
Comitetului municipal Timișoara al 
P.C.R., primarul orașului, a trans
mis Consiliului popular municipal 
Deva, tuturor locuitorilor orașului 
un călduros salut.

A luat apoi cuvîntul tov. Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, care a dat citire mesa
jului tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat. Mesajul a fost pri
mit cu vii și îndelungi aplauze.

Cei prezenți au luat apoi cunoș
tință cu satisfacție de decretul Con
siliului de Stat prin care se conferă 
municipiului Deva ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" cla
sa I. pentru merite deosebite în 
muncă, pentru contribuția adusă ia 
opera de construire a socialismului. 
Au fost distinși cu ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia 59 de activiști de partid și 
de stat. deputați ai consiliul^’ 
popular municipal, locuitori ai ora
șului.

Participanțil la sesiune au adop
tat apoi cu puternice și îndelungi 
adauze o telegramă adresată C.C. 
al F.C.R., Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, prin care își exprimă dra
gostea și recunoștința fierbinte față 
de Partidul Comunist Român și de 
conducerea sa. * 
spune :

în telegramă se

TELEGRAFICE

21 de jucători • • •

Eăcăoanii și-au rezervat 
forțele pentru miercuri

în aceste zile, municipiul Deva a 
îmbrăcat haina sărbătorii celor 
7 secole de existență documentară, 
din sinul cărora ultimul pătrap de 
veac se remarcă prin Înfăptuiri și 
prefaceri profunde pe tărim poli
tic, economio și social-cultural. A- 
ceștia sînt anii luminoși ai socialis
mului, în care cetățenii Devei, ală
turi de întregul popor, urmînd

(Prin telefon de la 
___ __ ______— Meciul cu Farul, 
programat aici pe stadionul de pe 
malul mării, avea o importanță deo
sebită pentru dinamoviștii bucu
reșteni, poziția lor de lideri ai cla
samentului depinzînd în întregime 
de obținerea unui rezultat'pozitiv. în 
această întîlnire. Dar tradiția meciu
rilor Farul—Dinamo București dădea 
ilștig de cauză gazdelor, iar Dumi- 
u-a-.he, Lucescu și ceilalți nu mai cu
noscuseră de multă vreme dulceața 
victoriei realizată în deplasare.

Cam acesta era cadrul psihologio 
în care urma să se desfășoare par
tida. Prima sa jumătate de oră a 
fost pe măsura acestuia. Amîndouă 
echipele acționau sub imperiul ner
vilor, mai ales în preajma porților 
proprii. Farul pierde, pe jumătate, 
?e Sasu chiar din primele minute, 
naintașul constănțean, dornic să 

facă o partidă mare în fața antre
norului Angelo Niculescu, forțează 
din ștart și., clachează. Evenimentul 
trece oarecum neobservat în furtuna 
începutului de partidă, cu atît mai 
mult cu cît gazdele sînt în plină 
ofensivă. în minutul 5, Tufan ra
tează o mare ocazie, de la 3 metri. 
Dinamo vrea să mai echilibreze si
tuația și se lansează în atacuri fron
tale. Prea mare lucru nu se reali
zează, deoarece Dumitrache este pă
zit cu strășnicie, 3 fundași constan- 
țeni țintndu-1 sub priviri, trecîn- 
du-șl-1 unul altuia ca.„ un obiect de 
mare preț.

Pe teren se produc unele faulturi, 
cam grosolane: Pîrvu la Tufan, . 
Mareș la Lucescu etc. Lăsîndu-se 
atras în cursă de Dumitrache, Stoica 
își părăsește de multe ori locul și pe 
acolo se infiltrează Nunweiller sau 
Ghergheli. Ultimul ratează o mare 
ocazie în minutul 22, ceea ce îl pune 
pe gînduri pe Stoica. Fundașul Faru
lui renunță la urmărirea lui Dumi
trache, fapt care-1 costă scump ime
diat. Lucescu centrează (minutul 25) 
și Dumitrache îl face K.O. pe Ștefă- 
nescu, înscriind cu capuL

CONSTANȚA 
trimisul nostru).

Interesant și demn de reținut este 
că de-abia după acest gol, jocul de
vine interesant și „curat". Singurul 
care face notă discordantă este Stoi
ca, care, cuprins de „remușcări", vine 
In careul dinamoviștilor și-l faultea- 
ză grosolan.. pe Coman.

Cei 15 000 de suporteri ai Farului 
au un sfert de oră iluzia răsturnării 
scorului, după pauză, cînd echipa fa
vorită exercită o presiune extraordi
nară la poarta lui Coman. în această 
perioadă se disting Coman, Pîrvu, 
Ștefan și GhergheU. într-un moment 
de mare inspirație (minutul 57), Săl- 
ceanu ia pe cont propriu o acțiune, 
trimițînd în plasa porții constănțene: 
2—0 pentru Dinamo.

Jocul rămîne în continuare foarte 
disputat, dar diferența dintre cele 
două echipe (evident, în favoarea 
bucureștenilor) crește mereu Publi
cul constănțean. care nu i-a primit 
cu prea multă căldură pe dinamo
viști, este cucerit de fazele create de 
aceștia, de subtilitatea lor tehnică și 
tactică și, „călcîndu-și pe inimă", îi 
aplaudă continuu. Favoritul nr. 1 de
vine Dumltrache. în ultima jumătate 
de oră, ambele echipe joacă pentru 
rezultat, dar mai ales pentru public. 
Jucătorii se stimulează unul pe altul 
și fiecare vrea să etaleze ceea ce știe, 
fapt care este în interesul tuturor și 
mai ales al fotbalului nostru, în ge
neral.

în ultimul minut de joc, în careul 
lui Coman are loc o fază fierbinte, 
care aduce golul de onoare al gaz
delor. A înscris Badea, cu o foarte 
abilă execuție tehnică : 2—1.

A fost un meci cum am vrea să 
vedem mereu ; exceptîndu-1 pe Stoi
ca, felicitări tuturor jucătorilor pen
tru spectacolul oferit. S-au remarcat 
cu deosebire: Dumitrache, Nun- 
weiller, Coman. Lucescu, Sălceanu, 
Dinu (Dinamo), Tănase, Antonescu, 
Sorin Avram, Badea (Farul).

A arbitrat 
(Craiova).

Continuîndu-și „turul de forță", di- 
namoviștii băcăoani au reușit să 
adauge ieri încă două puncte la zes
trea de pînă acum. Numai că victo
ria a fost obținută destul de greu. 
Echipa din Tîrgu-Mureș, considerată 
victimă sigură, s-a apărat supraaglo
merat, dar organizat și a contraata
cat destul de periculos.
> Dinamoviștii au atacat permanent, 
dar la jumătatea celei de-a doua re
prize... nu aveau nici un gol. Cîteva 
atacuri mai insistente l-au pus pe Du- 
țan în cursă (ieri cel mai bun de pe 
teren), care trage de la distanță. Poi- 
tarul Solyom se bîlbîie, scapă mingea, 
nu se înțelege cu Dondoș și de aceas
ta profită Ene Daniel, care înscrie 
în minutul 74. Sfîrșitul partidei apar
ține tot gazdelor, care ratează încă cel 
puțin două ocazii clare de gol. Pentru 
băcăoani, întîlnirea a constituit o re
petiție utilă în vederea meciului de 
miercuri cu Skied-Oslo, din cadrul 
„Cupelor orașelor tîrguri". (Gh. 
Balta).

bine Octavian Comșa

Valentin PĂUNESCU

IERI IN DIVIZIA B
Seria I. Dunărea Giurgiu — Me- 

troim Brașov 2—2, Progresul Bră
ila — Portul Constanța 2—0, Meta
lul București — Gloria Bîrlad 2—1, 
Flacăra Moreni — Oțelul Galați 
1—0, Ceahlăul Piatra Neamț — Pro- 
g-esul București 0—1, Politehnica 

alați — Metalul Tîrgoviște 1—0. 
Sportul Studențesc — Poiana Cîm- 
.pina 1—1, Știința Bacău — Chimia 
Suceava 2—1.

După 10 etape conduce în conti
nuare Progresul București, cu 14 
puncte.

Seria a Il-a. Olimpia Oradea — 
C.S.M. Reșița 1—0, Ripensia Timi
șoara — Electroputere Craiova 4—2, 
Minerul 
ra 2—0, 
mișoara 
Olimpia

Mediaș — Metalul Turnu-Severin 
2—1, C.F.R. Arad — Metalurgistul 
Cugir 4—0, Minerul Baia Mare — 
Vagonul Arad 3—0.

După 10 etape conduce C.S.M. Si
biu, cu 13 puncte.

Cînd n-al apărare
„Buni la suflet", studenții clujeni au 

mai cedat ieri, pe teren propriu, un 
punct; acum echipei din Oradea. Stu
denții au atacat vijelios tot timpul. In 
minutul 24, Munteanu deschide scorul, 
executînd un corner direct în plasă. 
Dar numai după cîteva minute, Nagy 
aduce egalarea printr-o lovitură liberă 
de la 16 metri. Portarul Moldovan se 
plasase greșit. în minutul 45 Barbu ia 
conducerea, reluînd o minge ricoșată 
dintr-un adversar. După pauză, în mi
nutul 65, se înscrie cel mai frumos gol 
al partidei : în urma unei țesături de 
pase aplaudate puternic de spectatori. 
Oprea înscrie printr-un șut năprasnic 
de la cîțiva metri. Dar iată că în 
minutul 77 oaspeții ajung în careul 
studenților, apărarea ezită și Da
raban introduce balonul în plasă. 
Peste 4 minute, oaspeții egalează prin
tr-un gol stupid • o minge cu boltă ex
pediată de către un adversar se în
dreaptă spre poartă, Pexa se apleacă 
cu gîndul că o va prinde portarul, dai 
acesta sare cu întîrziere și balonul po
posește în plasă. Apărarea clujenilor, 
în frunte cu portarul, a făcut și alte 
greșeli elementare. (Alexandru Mu- 
reșan).

Moment spectaculos din proba de dublu
Foto: M. Andrcescu

Campionatele
de volei

Etapă inaugurală 
la baschet

Anina — Metalul Hunedoa- 
C.S.M. Sibiu — C-F.R. Ti- 
2—1, Chimia Rm. Vîlcea — 
Satu-Mare 1—0. Gaz metan

PRONOSPORT
Concursul din 26 octombrie
F C. Argeș — C.F.R. Cluj 
Steagul roșu — Steaua 
Dinamo Bacău — A.S.A.
Farul — Dinamo București 
Petrolul — Politehnica
„U“ Cluj - Crișul
Rapid — Jiul
„U“ Craiova — U.T.A.
Barl — Sampdoria
Juventus — Inter
Roma — Lazio
Napoli — Cagliari
Palermo — Brescia

(0—0)
(2—1)
(2—1)
(0-2)
(1—3)

1
1
1
2
1
x
1
1
X
1
1
2
S

Manifestări

feri au avut loc în mal multe loca
lități din țară manifestări consacrate 
sărbătoririi unor licee. La Cimpu- 
lung-Muscel, liceul „Dinicu Golescu” 
a aniversat 75 de ani de existență ; 
la Cîtnpina, liceul „Nicolae Grigo- 
rescu" — 50 de ani de la înființare ; 
la Brăila. Liceul nr. 1 — 50 de ani, 
iar Liceul nr. 1 din Sfîntu-Gheorghe 
— 110 ani de existență. La adunările 
festive consacrate acestor aniversări 
au fost evocate drumul parcurs de 
sceste instituții în anii de existență, 
contribuția adusă la pregătirea și edu
carea multor generații de cetățeni ai 
patriei, largile perspective și dezvol
tarea impetuoasă a acestor instituții 
în amf noștri. Au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, ai Ministerului învățămîn- 
tului, elevi și profesori, numeroși in-

vremea

Campionatele naționale de volei au 
continuat sîmbătă și duminică, lată 

«rezultatele tehnice înregistrate : fe
minin : Rapid — Progresul 3—0, Me
dicina — Farul 3—1, Dinamo — 
C.S.M. Sibiu 3—0. C.P.B. - Voința 
Miercurea Ciuc 3—0, Universitatea 
Timișoara — I.E.F.S 3—(). Ceahlău! 
Piatra Neamț — Penicilina lași 1-3; 
masculin : Dinamo — Viitorul 3- 0. 
Steaua — Unirea Tricolor Brăila 3—0, 
Rapid — Universitatea Craiova 3—0, 

Progresul 3—2. Petro- 
Politehnica Timișoara 3—1, 

Baia
Tractorul
Iul
Politehnica Galați — Minerul 
Mare 3—0.

Echipele masculine și feminine 
de baschet au inaugurat cel de-al 
21-lea campionat național. Cu o sin
gură excepție. rezultatele etapei 
apar normale lată-le : feminin s Ra
pid— IE FS 63—56 Crișul Oradea— 
Constructorul București 51—50, Mu
reșul Tg. Mureș—Progresul București 

Steaua—Politeh- 
l.C.H.F —Rapid 
Mureș—Voința

59—49 ; masculin : 
nica Brașov 80—52, 
85—78, Comerțul Tg
București 76 -57, Politehnica Galați—
I.E F.S 71 — 73 Universitatea Timi
șoara—Politehnica București 52—61 (!)

Ieri în țar# : vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul mai mult 
acoperit în Banat și Transilva
nia, unde, cu totul izolat, a 
plouat slab. în rest;, cerul a fost 
variabil Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila intre 8 
grade la Joseni și 17 grade la 
Călărași în zona de munte s-a 
semnalat ceață In București : 
vremea a rost relatjv umedă, cu 
cerul variabil, mai mult acope
rit Vîntul a suflat în general 
slab. Ceață dimineața. Tempe
ratura maximă a fost de 16 
grade

Din lumea larga
CIUDAD DE MEXICO. — Pe saltelele „Arenei 

Mexico" au continuat campionatele mondiale de judo. 
Din nou sportivii japonezi au confirmat clasa lor, in- 
trînd în posesia altor două titluri. Medalia de aur la 
„toate categoriile" a revenit japonezului Shinomaki, 
care a dispus în finală de colosul olandez Ruska (110 kg). 
La categoria ușoară, pe primul loc s-a clasat Șonoda 
(Japonia). El a obținut 
său Nomura.

LAS VEGAS. — în 
întîlnirea internațională 
amatori ale S.U.A. și U.R.S.S. Boxerii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 6—5. în cel mai spectaculos 
meci, la categoria semimijlocie, Muniz (S.U.A.), me
daliat cu argint la J.O. de la Ciudad de Mexico, a dispus 
la puncte de Abrahmanov.

BELGRAD. — Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Belgrad, atleta iugoslavă Urbancic a sta
bilit un nou record al țării sale la aruncarea suliței cu 
o performanță de 56,02 m. Vechiul record era de 55,54 
și aparținea aceleiași atlete.

MADRID. - Echipa masculină de baschet Spartak 
Brno și-a încheiat turneul întreprins în Spania, ju- 
cînd la Bilbao cu echipa locală Juventud. Baschetba- 
liștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 78—76.

ANKARA. — Turneul internațional masculin de flo
retă de la Ankara a fost cîștigat de polonezul Parulski.

victoria in fața compatriotului

orașul las Vegas s-a disputat 
de box dintre selecționatele de

care a totalizat 5 victorii. Pe locul doi s-a clasat Elka- 
lioby (R.A.U.) cu 4 victorii, urmat de Petruș Tudor 
(România) — 2 victorii, Ștefan Aurel (România) — 
2 victorii. Hehn (R.D. Germană) 1 victorie etc.

MOSCOVA. — ..Celebrul portar Lev lașin și-a înscris 
pentru vecie numele in rîndufile selecționatei de fotbal 
a U.R.S.S." a declarat actualul antrenor al echipei, Ga- 
vril Kacialin, în cuvîntul său, la festivitatea organizată 
în onoarea acestui talentat sportiv, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 40 de ani. De acum înainte, numele lui 
lașin va figura în mod simbolic primul pe lista celor 
mai buni fotbaliști ai Uniunii Sovietice. La această 
festivitate, care a coincis și cu bilanțul unui sfert de 
veac de activitate sportivă a lui lașin. colegii săi de la 
clubul „Dinamo" (Moscova) i-au dăruit acestuia „Cupa 
carnavalului" - cucerită Ic fotbaliștii dinamoviști în 
cadrul turneului internațional de la Caracas (Vene
zuela). Lev lașin a apărat poarta selecționatei U.R.S.S. 
la trei ediții ale campionatelor mondiale (Suedia, Chile 
și Anglia).

GUTEBORG. — Selecționata masculină de handbal 
a Suediei se pregătește intens pentru noul sezon inter
național. Handbaliștii suedezi vor întîlni la 30 octombrie 
la Goteborg selecționata Ungariei. (înaintea acestui 
mec’, la 28 octombrie, echipa maghiară va juca la Oslo 
în compania echipei Norvegiei).
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(Urmare din pag. I)

clorul musai e să-și aducă 
mireasa în casă cu tencu
ială mirosind a proaspăt 

înfățișarea unui sat 
trăinicia și curățenia gos
podăriilor țărănești sînt 
cel mai bun certificat de 
vrednicie Este și cazul co
munei Moisei Și iată că 
primarul adaugă alte do
vezi de hărnicie :

— Avem peste patru mii 
două sute de oj și a- 
prnape trei mii de bovine, 
din vestita rasă de Mara
mureș Anul trecut prin 
contracte încheiate cu sta
tul, s-au valorificat două 
mii de animale și circa 
3 500 kg de lînă Numai de 
aici s-au obținut cîștiguri 
de aproape 600 mii lei. Se

mai realizează apoi venituri 
frumoase din vînzarea 
fructelor către stat și pe 
piețele din țară, din munca 
prestată la cooperația de 
consum, oare are la noi 
22 secții, iar unii lucrează 
și la minele din Borșa De 
ce mă refer la cîștiguri ? 
Pentru ca astfel să se în
țeleagă mai bine de unde 
au avut oamenii noștri, 
anul trecut. posibilitatea 
să cumpere de la noul ma
gazin sătesc mărfuri în va
loare de 12 milioane lei.

...Un bărbat înalt, cu ten 
măsliniu, scrie o poezie 
pentru programul căminu
lui cultural Este Gheorghe 
Coman (în comună sînt zeci 
de nume ..Coman"), direc
torul adjunct al școlii nr. 
1 de 8 ani. De la el aflăm

că I 
ce.'e 
nei. 
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neabătut politica marxist-leninistă 
a P.C.R., au înălțat numeroase edi
ficii .industriale, de învățămînt, 
știință și cultură, care se adaugă 
vestigiilor trecutului istoric, dînd 
acestei localități o înfățișare nouă, 
caracteristică urbanisticii moderne, 
ce domină întregul 
poran al României.

Locuitorii acestui 
români, maghiari, 
alte naționalități — sînt încercați 
de sentimentul mîndriei patriotice 
și pentru faptul că muncesc șj tră
iesc aici, în mijlocul unui ținut cu 
tradiții de luptă revoluționară, pen
tru libertate și dreptate socială, 
pentru o viață prosperă, civilizată. 
Filele istoriei consemnează cu litere 
de aur pașii și faptele lui Iancu de 
Hunedoara, lui Mihai Viteazul și 
I-Ioria, Cloșca și Crișan, gîndurile 
marelui revoluționar Nicolae Băl- 
cescu, puternicele frămîntări poli- 
tico-sociale din anii 1918—1921, în
ființarea în 1933 pe aceste plaiuri 
a Frontului Plugarilor, organizație 
ce avea să joace un rol important 
în alianța clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, participarea 
torțelor progresiste la insurecția 
victorioasă din 1944, la toate prefa
cerile înnoitoare din era deschisă 
de insurecție.

La acest jubileu, oamenii muncii 
din municipiul Deva sint integrați 
cu toate forțele, talentul și capacita
tea de muncă într-o efervescență 
activitate pentru înfăptuirea obiecti
velor și sarcinilor planului cincinal 
și pentru a-și aduce în continuare 
întregul aport la înfăptuirea progra
mului măreț elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R., în perspectiva 
anilor 1971—1980.

Conștienți de marile îndatoriri e« 
ne revin în noua etapă de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, asigurăm Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător emi
nent al partidului și statului, fiu 
credincios al poporului, luptător de
votat și neobosit pentru triumful 
ideilor atotbiruitoare ale marxism- 
leninismului, că toți cetățenii aces
tor străvechi și frumoase meleaguri 
își vor consacra eforturile înfăp
tuirii politicii interne și externe a 
partidului, sarcinilor izvorîte din 
grandiosul program elaborat de re
centul congres, conștienți că în 
acest fel își vor spori contribuția la 
ridicarea permanentă a nivelului 
material și spiritual al tutu
ror oamenilor muncii, la înflorirea 
continuă a națiunii noastre socialiste 
și la afirmarea ei tot mai evidentă 
în rindul statelor și popoarelor cu o 
înaltă civilizație.

în încheierea sesiunii a avut loc 
un spectacol festiv.

După-amiază au urmat festivalul 
de poezie „Cintecele Devei" ți fil
mul „Deva 700“. Cu același pri
lej a avut loc un concurs radiodifu
zat.

Manifestările s-au .încheiat seara 
tîrziu cu Carnavalul tineretului, 
desfășurat in noul centru al orașu
lui.

peisaj contem-

municipiu — 
gerftiani și de

consacrate
unor licee

vitați care au adus cinstire acestor 
lăcașe de cultură.

Cu prilejul acestor manifestări, în
tr-o atmosferă entuziastă, toți cei 
prezeiiți la • adunările festive au a- 
doptat telegrame adresate Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
aduc profunde și calde mulțumiri 
pentru grija părintească cu care 
partidul și statul înconjoară pe slu
jitorii școlii, pe elevi, care se pregă
tesc să făurească societatea comu
nistă de mîine. în textele telegrame- . 
lor, profesorii și elevii se angajează 
să participe cu întreaga ființă și pu
tere de muncă la edificarea societății 
noastre socialiste, să îndeplinească cu 
înalt spirit de răspundere sarcinile 
trasate de partid și de stat, pentru 
a crește oameni de nădejde, demni 
constructori ai socialismului , și co
munismului în patria noastră.

Tinipul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 31) octombrie in (ară: 
.vreme în ameliorare, incepind 

dar se menține 
la începutul intervalului, 
va l'i variabil, mai mult 
în estul, țării, unde vor 
ploi temporare. In rest, 

vor avea un caracter local..

în ameliorare, 
din vestul țării, 
rece 
Cerul 
no ros 
cădea, 
ploile
Vînt potrivit, predominind din 
sectorul nord-vestic. Tempera
tura în creștere la sfîrșitul in
tervalului minihiele vor fi cu
prinse intre 0—10 grade, iar 
maximile între 6—16 grade, .lo
cal mai ridicate. Jn București : 
vremea se menține rece și în 
general umedă în prima parte a 
intervalului, apoi se ameliorează. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
noros la început, cind va ploua 
slab Vînt potrivit Temperatura 
în creștere la sfîrșitul interva
lului.

400 elevj învață in 
patru școli ale comu- 
eă au la dispoziție 32 
le clasă, iar 60 de ca- 
didactice se ocupă a- 
de instruirea copiilor 

străvechi aspirații 
spre cultură i-au fost a- 
"igurate acum căile spre 
împlinire Și iată, în de
cursul ultimilor douăzeci 
și cinei de ani s-au ridicat 
numeroși intelectuali, iar 
în prezent, la institutele de 
învățămînt superior înva
ță. plecați de la școlile din 
comună, peste două sute 
de studenți Faptul aces
ta se înscrie între atîtea 
alte dovezi de bogată și 
tradițională viață spiritu
ală a satelor de aici, trans
pusă în cîntece și jocuri,

/

n

în arta țesăturilor și cusă
turilor. La luminile învăță- 
mîntului se adaugă preocu
pări culturale noi : cine
matograful, biblioteca, tea
trul, turismul.

...Moiseiul a renăscut din 
propria-i cenușă, așa cum 
legenda spune despre pa
sărea Phoenix. Cu oame
nii inimoși și harnici ce-î 
are. vechile urme ale răz
boiului , au dispărut d» 
mult Numai soclul de pia
tră și . acel cerc de foc, 
sculptat în lemn, de lîngă 
rîu, mai amintesc acele 
vremuri Pe coordonatele 
viguroase ale socialismului, 
comuna de azi cunoaște noi 

'dimensiuni în orizontul 
larg al întregii țări.



viața internațională

DIN LIBAN

VIZITELE DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

Un moment important 
in dezvoltarea colaborării 

româno-belgiene
Desfășurată în zilele de 21—25 oc

tombrie, la invitația guvernului bel
gian, vizita oficială în Belgia a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a prilejuit o nouă ilustrare 
a cursului ascendent marcat în ultimii 
ani în evoluția raporturilor dintre 
cele două state.

Primirea călduroasă, ospitalieră, 
făcută oaspeților români, atmosfera 
de prietenie, cordialitate și înțelege
re mutuală în care s-au desfășurat 
convorbirile cu membri ai guvernu
lui și cu reprezentanți ai vieții poli
tice, economice și culturale belgiene 
au reliefat o dată mai mult senti
mentele de stimă și prețuire re
ciprocă dintre cele două popoare, 
dorința comună de a continua și ri
dica pe o treaptă mai înaltă relațiile 
de colaborare statornicite între Gele 
două state. Mai ales ultimii ani 
s-au dovedit deosebit de rodnici în 
amplificarea schimburilor economi
ce, culturale, științifice româno-bel
giene, ca și în inițierea unor acțiuni 
comune pentru promovarea cooperării 
și a bunei înțelegeri între toate sta
tele, fără deosebire de sisteme so
ciale, inițiative cărora li s-au alăturat 
și alte țări.

In timpul șederii lor în Belgia, 
tnalții oaspeți români au fost pri
miți de Regele Baudouin. Con
vorbirile pe care reprezentanții 
țării noastre le-au avut cu pri
mul ministru al Belgiei, Gaston 
Eyskens, cu ministrul afacerilor ex
terne, Pierre Harmel, și ministrul 
comerțului exterior, Hendrik Fayat, 
au permis un larg schimb de pă
reri asupra relațiilor bilaterale și 
asupra unor probleme internaționale 
actuale. Constatînd cu satisfacție 
dezvoltarea colaborării reciproce,. în
deosebi a schimburilor comerciale, 
precum și a cooperării economice și 
tehnice româno-belgiene, reprezen
tanții celor două state au relevat tot
odată necesitatea folosirii tuturor mij
loacelor susceptibile de a contribui la 
creșterea și diversificarea acestor 
schimburi, la dezvoltarea lor echili
brată.

Aceste preocupări și-au găsit con
cretizare în înțelegerea survenită 
pentru începerea, la 3 noiembrie, a 
unor negocieri privind încheierea 
unui nou acord comercial pe termen 
lung, in evidențierea perspectivelor 
favorabile ale unei colaborări în do
meniul transporturilor maritime, ca 
și ale apropiatei încheieri a unui 
acord consular. Totodată, manifestîn- 
du-și acordul cu privire la desființa
rea vizelor de călătorie și hotărînd 
să continue tratativele în acest sens, 
cele două părți și-au exprimat do
rința de a favoriza intensifioarea 
schimburilor turistice, în care scop 
a fost semnat un acord de cooperare 
turistică.

Schimbul de păreri purtat asupra 
Îirincipalelor probleme internaționa- 
e a reliefat convingerea celor două 

părți că promovarea unor relații re- 
ciproo avantajoase între state, pe 
baza principiilor independenței, su
veranității, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne, 
a respectării dreptului fiecărui po
por de a-și decide liber soarta, con
stituie premisa esențială pentru 
stabilirea unui climat de pace și 
securitate tn lume.

O deosebită atenție s-a acordat tn 
cursul discuțiilor problemelor secu
rității europene, relevîndu-se că in
tensificarea contactelor și dezvolta
rea unor relații de colaborare între 
toate statele Europei ar fi de natu
ră să favorizeze încrederea și apro
pierea națiunilor europene, ceea se 

După lovitura de stat 
din Somalia

ar avea o Influență favorabi
lă asupra evoluției situației in
ternaționale și a construirii secu
rității europene. Arătînd că astăzi 
România și Belgia se întîlneso ani
mate de aceeași năzuință ca bătrî- 
nul nostru continent să devină un 
continent al păcii și colaborării, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a re
levat rolul pe care l-ar putea svea 
în această privință întîlniri ale re
prezentanților statelor europene. 
„De ce nu am putea discuta, de pil
dă, la o asemenea întîlnire — a spus 
premierul român — despre posibili
tățile de a ajunge Ia o înțelegere în 
privința renunțării la folosirea for
ței în rezolvarea problemelor liti
gioase ? Dacă aceasta s-ar solda cu 
un rezultat pozitiv, ea ar deschide 
calea pentru alte întruniri pe plan 
european, la care s-a putea dezbate 
alte probleme ale dezvoltării rela
țiilor dintre state".

Ea rîndul său, primul ministru 
belgian a declarat în aceeași ordine 
de preocupări: „Nimic din ceea 
ce este legat de viitorul continentu
lui — cu alte cuvinte de securitatea 
europeană — nu poate să ne lase 
indiferenți. Iată de ce inițiativele 
dumneavoastră în acest domeniu, re
pet, ne-au interesat mult și nu vor 
înceta să ne rețină atenția. Punctul 
nostru de vedere este, de altfel, ase
mănător, mi se pare, celui al guver
nului român. Fără a periclita baze
le stabilității actuale în Europa, noi 
vrem să explorăm fiecare posibilita
te de a consolida pacea în lume și 
sînlem convinși că înțelegerea între 
țările europene miei joacă în această 
privință un rol capital". In cadrul 
aprofundatului schimb de vederi pri
vind securitatea europeană s-a ma
nifestat consensul, reflectat și în co
municatul comun, că „problemele re
feritoare Ia securitatea europeană 
trebuie să fie abordate în mod rea
list, îndeosebi prin contacte atît bi
laterale cit și multilaterale între 
toate statele interesate în menținerea 
păcii și securității în Europa, în 
scopul de a se preciza și apropia 
punctele de vedere și a se căuta te
mele de natură a face obiec
tul unor negocieri fructuoase".

Convorbirile au scos în evidență 
Importanța rolului care revine orga
nizației Națiunilor Unite pentru men
ținerea păcii și intensificarea coope
rării între state, inclusiv realizarea 
unor acorduri pe plan regional, sub- 
liniindu-se că, pentru a-și mări 
eficacitatea, această organizație tre
buie să răspundă vocației ei univer
sale, să asigure respectarea tn rela
țiile internaționale a principiilor 
Cartei sale — cadru propice dezvol
tării fiecărui popor potrivit propriei 
sale voințe. In discuții s-a expri
mat satisfacție pentru rodnicia co
laborării Gelor două țări în cadrul 
O.N.U. și al altor organizații inter
naționale.

Manifestare a relațiilor de priete
nie româno-belgiene, vizita în Belgia 
a președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România 
marchează un moment important în 
dezvoltarea acestora în continuare. 
Prin întreaga ei desfășurare, prin 
convorbirile purtate și acordurile în
cheiate, ca și prin perspectivele pe 
care le deschide dezvoltării colaboră
rii româno-belgiene, vizita în Bel
gia a premierului României a consti
tuit o expresie grăitoare a rodniciei 
aplicării consecvent^ a principiilor 
coexistenței pașnice a statelor cu sis
teme politice și sociale diferite, un 
aport la cauza cooperării internațio
nale, a destinderii și păcii.

Tudor OLARU

BEIRUT 26 (Agerpres). — Atmos
fera de încordare persistă în Liban, 
ca urmare a incidentelor ce au avut 
loc zilele acestea între forțele arma
te libaneze și grupurile de comando 
palestiniene. Un comunicat oficial, 
publicat duminică dimineața la Bei
rut, a anunțat că sîmbătă seara s-a 
produs o nouă ciocnire între grupuri 
de comando palestiniene și armata 
libaneză. Potrivit comunicatului, 
transmis de agenția France Presse, 
„elemente armate palestiniene au 
lansat un puternic atac cu tunuri, ra
chete și mortiere împotriva pozițiilor 
armatei libaneze în sectorul Hasbani 
din sud-estul Libanului. Forțeie liba
neze au ripostat, iar incidentul s-a 
soldat cu morți și răniți de ambele 
părți".

Abdel Osseiran, ministru de in
terne în guvernul demisionat, a de
clarat că restricțiile de circulație im
puse la Beirut, Tripoli și în alte ora
șe libaneze vor fi menținute atît timp 
cit va fi necesar.

La Tripoli au avut loc ciocniri în
tre manifestanți și forțele de ordine.

★
O intensă activitate diplomatică a 

fost inițiată de diverse țări arabe în 
legătură cu criza ce a izbucnit în 
Liban. La Amman a sosit duminică 
Hassan Sabri El Kholy, trimisul spe
cial al președintelui R.A.U., care i-a 
transmis regelui Hussein al Iordaniei 
un mesaj din partea lui Gamal Ab
del Nasser, referitor la evenimente
le din Liban. El Kholy are misiunea 
de a înmîna un mesaj similar șefu
lui statului sirian, Noureddin El 
Atassi.

în același timp, la Beirut se află 
o delegație libiana, care a remis pre
ședintelui Libanului, Charles Helou. 
un mesaj din partea președintelui 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer El Gedafi, 
în legătură cu poziția acestuia față 
de criza din Liban.

Comunicat 
bulgaro-finlandez
SOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia 

a fost dat publicității comunicatul cu 
privire la vizita făcută în Bulgaria 
de primul ministru al Finlandei, 
Mauno Koivisto. în comunicat se a- 
rată că premierul finlandez a avut 
convorbiri cu T. Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, în timpul cărora au fost 
discutate relațiile dintre cele două

Cele două guverne au declarat că 
sînt gata să dezvolte și pe viitor re
lațiile și contactele bilaterale.

In cadrul vastei mișcări de protest din S.U A. împotriva războiului în Viet
nam, studenții desfășoară o activitate susținută. Fotografia înfățișează un 
Comitet de mobilizare a studenților din Washington în vederea unor noi 
aefiuni de amploare ce vor avea loc pe acest plan la jumătatea lui 

noiembrie
■ ;

BUDAPESTA

încheierea lucrărilor

Congresului sindical mondial
BUDAPESTA 26. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Duminică după-amiază au luat sfîrșit 
la Budapesta lucrările celui de-al 
VH-lea Congres sindical mondial 
Timp de zece zile, 500 de delegați și 
numeroși invitați, reprezentanți ai 
unor organizații sindicale, afiliate 
sau neafiliate la F.S.M., din aproape 
100 de țări ale lumii au dezbătut pro
bleme importante ale mișcării sindi
cale internaționale, aflate la ordinea 
de zi Pe baza rapoartelor prezentate 
congresului au fost luate în discuția 
probleme ca rolul, sarcinile și res
ponsabilitățile Federației Sindicale 
Mondiale și ale sindicatelor pentru 
unitatea muncitorilor în lupta contra 
exploatării monopolurilor, pentru 
progres social, libertăți sindicale și 
democratice, independență națională, 
pace, împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
sarcinile ce se ridică în fața organi
zațiilor sindicale din țările in curs de 
dezvoltare, organizațiile sindicale și 
progresul tehnic și științific. Congre
sul a dezbătut situația din Vietnam 
și a adoptat un apel către toate or
ganizațiile sindicale — de solidarita
te cu lupta eroică a poporului viet
namez împotriva agresiunii imperia
liste americane, pentru pace și liber
tate.

Au fost adoptate, de asemenea, 
modificări la statutul Federației Sin
dicale Mondiale.

în ultima zi a lucrărilor, congresul 
a aprobat, printre altele, documentul

ACȚIUNI ALE FORȚELOR PATRIOTICE 
IN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 26 (Agerpres). — In 
ultimele 24 de ore, forțele Guver
nului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au 
lansat 28 de atacuri cu rachete și 
mortiere asupra unor baze deți
nute de trupele americano-saigo- 
neze în diverse regiuni sud-vietna- 
meze — relatează corespondentul 
agenției Associated Press. Cele 
mai violente ciocniri între detașa
mente ale patrioților și unități ale 
trupelor americano-saigoneze au 
fost semnalate în zona platourilor 
înalte. în același timp, forțele pa
triotice au angajat noi lupte cu 
trupele inamice în apropierea ta
berei speciale americano-saigoneze 
de la Ben Het. Tot în ultimele 24 

de orientare și acțiune sindicală, 
precum și o serie de rezoluții în 
sprijinul luptei clasei muncitoare și 
a popoarelor din diferite țări ale 
lumii împotriva exploatării și asupri
rii, pentru libertate națională și pace. 
De asemenea, Congresul a ales noul 
Consiliu General al Federației Sindi
cale Mondiale, format din 66 de 
membri titulari și 68 membri su- 
pleanți, reprezentanți din 55 de țări 
și a 11 uniuni internaționale ale sin
dicatelor. Consiliul General a ales Bi
roul, format din reprezentanți ai sin
dicatelor din 23 de țări, precum și 
Secretariatul F.S.M. Din Consiliul 
General și Birou] F.S.M. face parte 
și tovarășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia.

Ca președinte al Federației Sindi
cale Mondiale a fost ales Enriqo Pas- 
torino, reprezentantul sindicatelor 
din Uruguay. Reprezentanții sindica
telor din India, Sudan și Franța au 
fost aleși ca vicepreședinți, iar Pierre 
Gensous (Franța) ca secretar general 
al F.S.M Louis Saillant a fost ales 
președinte de onoare al Federației 
Sindicale Mondiale.

★
în cinstea participanților la lucră

rile celui de-a' VII-lea Congres sin
dical mondial, duminică seara, Con
siliul Prezidențial al Republicii Popu
lare Ungare a oferit în clădirea Par
lamentului din Budapesta o recepție.

de ore, un grup de patrioți a reu
șit să pătrundă în orașul Ban Me 
Thuot și a atacat un post militar 
saigonez.

în cursul nopții de duminică 
spre luni, bombardierele gigantice 
americane „B-52" au efectuat noi 
raiduri, mai ales în regiunea sai- 
goneză și în zona platourilor înal
te, lansînd peste 1 300 tone de bom
be, informează corespondentul a- 
genției Associated Press.

Alegerea 
noului 

președinte 
al Braziliei

BRASILIA 26 (Agerpres). — Gene
ralul Emilio Garrastazu Medice a 
fost ales sîmbătă seara de parlamen
tul brazilian ca președinte al țării, 
tn locul amiralului Costa e Silva, 
aflat în imposibilitate de a-și mai 
exercita mandatul, ca urmare a unui 
atac cerebral suferit în luna august. 
Din cei 380 de deputați ai parla
mentului, 293 au votat în favoarea 
sa Deputății opoziției, grupată în 
partidul Mișcarea democratică brazi
liană, s-au abținut de la vot

Totodată. parlamentul a ales In 
funcția de vicepreședinte pe amira
lul August Rademaker Grunewald.

Cei doi candidați au fost desem
nați în înaltele funcții de conducătorii 
armatei braziliene, care au asigu
rat un interimat în timpul Imposibi
lității mareșalului Costa e Silva de< 
a-și îndeplini funcțiile.

Delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul Gus
tave Ansart, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.F., aflată în vizită 
în țara noastră; însoțită de tovarășul 
Constantin Vastliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., a sosit în ju
dețul Iași.

Membrii delegației au făcut o vi
zită la Comitetul județean Iași al 
P.C.R. Cu acest prilej, tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al P.C.R., prim-se-

Duminică a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
militară sovietică, condusă de gene
ralul de armată Serghei Leonidovici 
Sokolov, prim-locțiitor al ministru
lui apărării al U.R.S.S., care, la in
vitația ministrului forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, a 
participat la manifestările ocazionate 
de sărbătorirea celei de-a 25-a ani
versări a Zilei forțelor noastre ar
mate. La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși de ge- 
neralul-colonel Ion Gheorghe, prim- 
acijunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Major, 
generalul-colonel Marin Nicolescu, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, de generali șl ofițeri superiori. 
Au fost de față A. V. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București, 
colonei A. F. Musatov, atașatul mi
litar aero și naval, și general-colonel 
G. P. Romanov, reprezentantul per
manent al Comandamentului forțelor 
armate unite ale statelor partiol- 
pante la Tratatul de la Varșovia.

Centenarul Academiei 

de științe bulgare
SOLEMNITATEA

Cu prilejul Împlinirii a 100 de ani 
de la înființarea Academiei de ști
ințe bulgare, la Brăila, duminică, pe 
locul unde cu un secol în urmă emi- 
granții bulgari au pus bazele acestui 
forum al științei bulgare, a avut loo 
solemnitatea dezvelirii unei pietre 
comemorative.

La solemnitate au luat parte am
basadorul R. P. Bulgaria la București, 
Spas Nicolov Gospodov, o delegație 
de oameni de știință din țara prie
tenă, condusă de Pantelei Zarev, 
prim-vicepreședinte al Academiei de 
științe bulgare, o delegație a Acade
miei Republicii Socialiste România, 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat, intelectuali din mu
nicipiul Brăila.

Constantin Radu, președintele co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal, după ce a salutat 
prezența la Brăila a oaspeților bul
gari, a relevat legăturile tradiționale 
de prietenie dintre poporul român și 
poporul bulgar, făurite de-a lungul 
secolelor, tn focul luptei comune pen-

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Austria, duminică seara, dr. 
Eduard Tschop, ambasadorul Austriei 
la București, a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și televi
ziune,

★

Duminică la amiază a plecat spre 
Budapesta o delegație a Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii, con
dusă de Barbu Popescu, adjunct al 

eretar al Comitetului județean da 
partid, a informat pe oaspeți despre 
activitatea și preocupările organelor 
și organizațiilor locale de partid.

De asemenea, oaspeții au vizitat 
Universitatea „Al. I. Cuza", Com
plexul muzeistic de la Palatul Cul
turii, zona industrială și noile car
tiere de locuințe și monumente cul- 
tural-artistice din Iași.

In continuarea călătoriei, delegația 
franceză a vizitat monumente cultu- 
ral-istorice din județul Suceava.

■II MILITARĂ 

ROMÂNĂ S-A ÎNAPOIAT 

DL LA MOSCOVA
Duminică s-a înapoiat din Uniunea 

Sovietică delegația militară română, 
condusă de generalul-colonel Sterian 
Țîrca, adjunct al ministrului forțelor 
armate, care, la invitația ministrului 
apărării al U.R.S.S., a luat parte la 
manifestările organizate în Uniunea 
Sovietică tn cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, erau 
prezenți generali și ofițeri superiori 
ai forțelor noastre armate. Au fost de 
față I. S. Ilin, ministru consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București, șl colonel A. F. Musatov, 
atașatul militar, aero ți naval. La 
plecarea din Moscova, pe aeropor
tul Șeremetievo, delegația a fost sa
lutată. de mareșalul Uniunii Sovie
tice K. Moskalenko, locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., și alțl 
generali și ofițeri superiori ai arma
tei sovietice. Erau de față Teodor 
Marinescu, ambasadorul României în 
U.K.S.S., precum și atașatul militar 
aero și naval al României, colone
lul Cornel Berar.

DE LA BRĂILA
tru libertate șl independență națio
nală, pentru progres social.

Acad. Pantelei Zarev a relevat 
că Societatea Literară Bulgară, În
temeiată acum un secol de emigranții 
bulgari pe pămîntul ospitalier al Ro
mâniei, din care s-a dezvoltat mai 
tîrziu Academia de științe bulgară, a 
constituit un centru de dezvoltare a 
vieții spiritual» a poporului bulgar. 
Vorbitorul a exprimat poporului ro
mân recunoștința poporului bulgar 
pentru ospitalitatea și ajutorul oferit» 
intelectualilor patrioți bulgari.

Acad. Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al Academiei Republicii So
cialiste România, a subliniat legătu
rile prietenești dintre oamenii d« 
știință români șl bulgari, colaborarea 
dintre academiile celor două țări.

în aceeași zi, delegația Academiei 
de științe bulgare a depus o coroană 
de flori la placa comemorativă din 
Brăila a poetului ți revoluționarului,»' 
bulgar Hristo Botev. Cei prezenți : Ir 
vizitat apoi Muzeul de istorie a irw- 
niciplului Brăila și principalele car
tiere ale orașului.

(Agerpres)

ministrului. în capitala Republicii 
Populare Ungare, delegația va purta 
convorbiri în vederea încheierii con
venției hidrotehnice pe următorii ani, 
între cele două țări, precum și în 
legătură cu colaborarea tehnico-eco- 
nomică In domeniul hidroameliora- 
țiilor. *

Tot în cursul dimineții a plecat 
spre Sofia o delegație de specialiști, 
în frunte cu Nicolae Ștefan, adjunct 
al ministrului agriculturii și silvicul
turii. *

Conferința de presă a comandantului forțelor armate
MOGADISCIO 26 (Agerpres). — 

în cadrul primei conferințe de presă 
ținută de la lovitura de stat desfășu
rată marți, generalul Mohammed 
Syad, comandantul suprem al forțe
lor armate somaleze, a declarat că 

I noul guvern al Somaliei intenționea- 
(iză să mențină relații bune cu toate 
[ ^țările cu care întreține raporturi di- 
[ 'iplomatice și va sprijini popoarele 
f -care luptă pentru libertate și auto- 
' determinare, „fără însă să se ames-

DUEL AVIATIC ISRAELIANO-EGIPTEAN
CAIRO 26 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al armatei R.A.U. a 
anunțat că avioane egiptene au ata
cat sîmbătă din nou pozițiile militare 
israeliene din nordul și centrul Si- 
naiului — informează agenția Reuter. 
El a menționat că ulterior deasupra 
Sinaiului a avut loc un duel aerian 
Intre forțele R.A.U. și cele israeliene. 
Potrivit agenției citate, purtătorul de 
cuvînt al armatei R.A.U. a precizat 
că tn cursul luptei aeriene un avion 
egiptean a fost atins, iar două apa
rate de zbor israeliene au fost dobo- 
rîte.

* .

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Avi
oane israeliene au atacat sîmbătă 
noaptea obiective militare egiptene 
situate în sectorul central al Canalu
lui de Suez — anunță agenția France 
Presse, citind declarația unui purtă
tor de ouvînt al armatei israeliene.

Artileria antiaeriană a R.A.U. a in
trat tn acțiune, dar toate avioanele 
Israeliene s-au înapoiat la baza de 

tece tn afacerile interne ale altor 
țări". „Continuăm să rămînem mem
bri ai Organizației Unității Africane 
— a subliniat el — și sîntem gata 
să respectăm Carta O.U.A.".

In legătură cu soarta miniștrilor 
fostului guvern, care sînt arestați, 
generalul Syad a arătat că „ei vor fi 
judecați de tribunale, după o an
chetă aprofundată". El a adăugat că 
numărul, numele și rangul membri
lor Consiliului revoluționar „vor fi 
anunțate la timpul oportun".

unde decolaseră — a precizat purtă
torul de cuvînt israelian.

El a menționat că, anterior, deasu
pra Canalului de Suez a avut loo un 
duel aerian între forțele israeliene și 
cele egiptene și că în cursul luptei 
a fost doborît un avion egiptean.

Confruntarea electorală 
din Portugalia

LISABONA 26 (Agerpres). - Du
minică au avut loc alegerile legisla
tive din Portugalia, în vederea înnoi
rii a 130 de locuri din Adunarea Na
țională. La alegeri au participat 
1 818 847 de persoane dintr-o popu
lație de 9 386 800, cît numără Portu
galia In teritoriile coloniale ale Por
tugaliei au participat la alegeri nu
mai 1 la sută din cei 14 000 000 locui
tori.

Pentru prima oară în ultimi! 43 de

Pierderea valutara a R.F. 
a Germaniei în urma reeva
luării mărciioscila sîmbala între 
4—4,5 miliarde mărci. Ministrul de fi
nanțe vest-german, Moeller, a făcut 
cunoscut că va studia cu președintele 
Băncii federale, Karl Blessing, cele 
mai potrivite mijloace pentru a con
trabalansa această pierdere pentru sta
tul vest-german.

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, 
Pal Losonczi, va face vizite oficiale în 
India, începînd de la 11 noiembrie, 
și în Iran, începînd de la 16 noiem
brie — anunță agenția M.T.I.

La Varșovia, convorbirile 
dintre delegația guvernamentală eco
nomică a R. P. Polone, condusă de 

ani, autoritățile au permis opoziției 
să prezinte candidați, dar, după apre
cierile observatorilor politici, este 
problematic ca aceștia să obțină nu
mărul necesar de voturi pentru i fi 
aleși. Se arată că autoritățile au la 
îndemînă destule mijloace de presiu
ne pentru a determina corpul elec
toral să „prefere" pe candidați! sin
gurului partid legal din Portugalia 
— Mișcarea pentru uniune națională.
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Piotr Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, * 
și delegația guvernamentală economică 
a R. D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
s-au încheiat la 25 octombrie. După 
cum informează agenția P.A.P., în 
urma convorbirilor purtate, au fost 
semnate un protocol și un acord cu 
privire la colaborarea economică și 
tehnico-științifică dintre cele două țări. 
Acordul stabilește volumul schimburi
lor reciproce de mărfuri pe anul 1970, 
precum și ajutorul pe care R. P. Po
lonă îl va acorda R. D. Vietnam.

Delegația Comitetului so
vietic pentru promovarea 
colaborării economice și 
comerciale cu Suedia, con- 
dusă de M. R. Kuzmin, prim- 
locțiitor al ministrului comerțu
lui exterior al Uniunii Sovietice, 
președintele comitetului, a sosit sîm
bătă la Stockholm. După cum infor
mează agenția TASS, vor fi discutate 
cu acest prilej posibilitățile dezvoltă
rii și lărgirii în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări în domeniul co
merțului și colaborării tehnico-științi- 
fice.

Lucrările Conferinței 
pentru problemele dezvol
tării economice ale țărilor 
din Africa de est și cen
trală s*au încheiat la Kampala. 
La reuniune au luat parte reprezen
tanți din Etiopia, Somalia, Zambia, 
Uganda, Kenya și Tanzania, precum 

și observatori din partea Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Africa și ai 
altor organizații internaționale. Parti
cipants la conferință au procedat la 
un larg schimb de păreri asupra pro
blemelor dezvoltării economice în a- 
ceastă regiune a lumii.

Primul ministru al Nor
vegiei, Per Borten, a sosit la Split 
(R.S.F. Iugoslavia) pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de aniversarea 
a 25 de ani de la eliberarea orașului 
de sub ocupația fascistă. Primul mi
nistru norvegian este cetățean de o- 
noare al orașului.

Relațiile franco-polone. 
La Paris au fost semnate sîmbătă un 
protocol de colaborare culturală și un 
protocol de colaborare tehnico-științi
fică între Franța și R. P. Polonă pe 
perioada 1970—1971. - Documentele 
prevăd schimburi de expoziții artistice, 
de colective teatrale și muzicale, pre
cum și colaborarea științifică între in
stitutele specializate ale celor două 
țări în domeniul agriculturii, construc
țiilor, energiei atomice, electrotehni
cii, automatizării, televiziunii în cu
lori.

La muzeul tehnic din lo
calitatea KoSÎCe, (Cehoslovacia), 
a avut loc vernisajul unei expozi
ții de carte științifică românească, or
ganizată pe linia colaborării dintre 
editurile academiilor de științe din Re
publica Socialistă România și Republi
ca Socialistă Cehoslovacă.

Un document privind co
laborarea bulgaro-iraniană 
în domeniul forestier »fosl 
semnat la Teheran. Potrivit înțelegerii 
realizate, specialiștii bulgari vor fur
niza Iranului documentații privind fo
losirea complexă și prelucrarea lem
nului, iar lucrători iranieni se vor spe
cializa în Bulgaria. De asemenea, par
tea bulgară va livra și va monta o 
întreprindere pentru distilarea uscată 
a materialului lemnos, primind în 
schimb material lemnos din Iran.

Un acord de colaborare 
între Agerpres și P.A.P. 8 
fost semnat la Varșovia cu prilejul 
vizitei făcute în Polonia, la invitația 
lui M. Hofman, redactorul șef al 
agenției poloneze de presă P.A.P., de 
către Andrei Vela, directorul general 
al Agerpres.

LONDRA 26 (Agerpres). — 
Potrivit unui sondaj efectuat 
de ziarul londonez „Times", 
majoritatea populației brita
nice este de părere că o ade
rare a țării lor la Piața comu
nă nu va servi intereselor ță
rii. Din numărul persoanelor 
chestionate, 54 la sută s-au 
pronunțat împotriva aderă
rii, în timp ce numai 22 la sută 
cred că intrarea Angliei în 
Piața comună ar folosi Marii 
Britanii, 24 la sută nu și-au 
exprimat nici o părere.

Duminică a părăsit Capitala, ple- 
cînd spre Belgrad, directorul general 
al Băncii agricole a Iugoslaviei, Bos- 
ko Tonev, care, la invitația președin
telui Consiliului de administrație al 
Băncii agricole. Ion Rușinaru, a fă
cut o vizită de documentare în țara 
noastră. Oaspetele a avut convorbiri 
cu membri ai conducerii Băncii a- 
gricole, a vizitat „Expoziția realizări
lor economiei naționale — România 
1969“ și diferite unități agricole.

*
La Cluj s-a Încheiat duminică edi

ția 1969 a tradiționalului festival 
„Toamna muzicală clujeană", care, 
timp de aproape două săptămîni, a 
reunit pe scena Filarmonicii de stat 
din localitate numeroși soliști de 
prestigiu, din țară și de peste hotare, 
precum și formații eorale și orches
trale valoroase. Concertul de Închi
dere a festivalului a cuprins Simfo
nia a 9-a de Beethoven.

*
Duminică a avut Ioc In sala Casei 

de cultură din Odorheiul Secuiesc o 
serată literar-muzicală, organizată cu 
prilejul împlinirii a 140 de ani de la 
nașterea savantului și scriitorului 
maghiar Orban Balazs și a 100 de ani 
de la apariția cunoscutei sale mono
grafii despre secui. Scriitorii Szem- 
ler Fereno, Beke Gyărgy, Miku Imre 
și Fodor Sandor, născuți pe aceste 
meleaguri, au citit fragmente din 
creația lor, după care corul și or
chestra de cameră a Casei de cultură 
au prezentat un concert sub bagheta 
lui Balazs Ferenc.

*
Duminică dimineața, Teatrul de 

păpuși din Oradea, la Invitația Tea
trelor de păpuși din Ostrava — Re
publica Socialistă Cehoslovacă — șl 
din Lorrach — Republica Federală a 
Germaniei — a plecat tntr-un turneu 
de 20 de zile în aceste țări. La în
toarcere. artiștii din Oradea vor pre
zenta o serie de spectacole tn capi
tala Republicii Populare Ungare.

(Agerpres)
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