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Fată in fată,

pe care comuniștii o au față de cons
trucția orînduirii socialiste și co
muniste în România impun adopta
rea unor măsuri hotărîte pentru mai 
buna folosire a forței de muncă, 
pentru o repartizare cit mai judici
oasă a oamenilor in sectoarele liotă- 
rîtoare ale producției materiale, ale 
dezvoltării științei, invățămîntului șt 
culturii".

Țin să remarc că, după pă
rerea mea, o principală sursă de 
satisfacere a necesităților noilor ju
dețe de cadre cu calificare supe
rioară o constituie promoțiile de ab
solvenți din învățămîntul superior. 
Este o mare bucurie pentru noi că 
mulți dintre absolvenții repartizați 
în unitățile din județul nostru mun
cesc cu devotament și spirit de răs
pundere dovedindu-se oameni cu 
înaltă conștiință cetățenească, ani
mați de dorința patriotică de a-și 
consacra toate forțele înfăptuirii în- 
suflețitoarelor sarcini trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R. Există însă 
unele aspecte care invită la reflecții 
și, mai ales, la măsuri ferme, urgente. 
Se pare că în sistemul de repartiție 
al absolvenților invățămîntului su
perior nu s-a instaurat disciplina ce 
trebuie să caracterizeze toate sec
toarele de activitate. Cu excepția in
ginerilor agronomi și, în parte, a 
medicilor, un mare număr dintre 
absolvenții din celelalte specialități 
nu se prezintă la posturile unde au 
fost numiți, iar alții, după scurt 
timp, își părăsesc locurile de mun
că. Este suficient să arăt că din 
promoția anului 1968 au fost repar
tizați în diferite sectoare tehnice ale 
consiliului popular județean 11 ingi
neri și un arhitect, dintre care doar 
4 au rămas în posturile unde au 
fost trimiși. Anul acesta, din cei 
cinci ingineri și un arhitect repar-
(Continuare în pag. a Il-a)

Amplul program de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor țării 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului Include prevederi impor
tante; menite să imprime un ritm 

J spsținut, și. ridicării economice a ju
dețului nostru. în Sălaj se vor dez
volta ramuri ale economiei care vor 
valorifica in mai mare măsură bo
gățiile naturale și forța de muncă 
existentă. în prezent, se află în 
construcție o fabrică de produse ce
ramice ; va începe, în curind, cons
trucția unei întreprinderi de armă
turi din fontă, unde vor lucra circa 
1 500 de muncitori; este prevăzută, 
de asemenea, amplasarea unei fila
turi de bumbac și fire . cardate. Se 
află în construcție noi capacități de 
producție prin care industria locală 
și cea meșteșugărească își vor lărgi 
activitatea îndeosebi în vederea sa
tisfacerii cerințelor populației pri- 

,vind bunurile de consum, mobila și 
materialele de construcții, precum și 
în scopul lărgirii producției pentru 
export. Dintre obiectivele mai im
portante prevăzute in domeniul ac
tivității edilitar-gospodărești și so- 
cial-culturale voi aminti construcția 
conductei de alimentare cu apă a 
orașului Zalău, stația și linia de 
110 kW pentru alimentarea cu ener
gie electrică, canalizarea orașului 
și altele. Anual se construiesc 700— 
750 ,de. rapartamen'te, se ridică o casă 
de cultură a sindicatelor, stație de sal
vare, dispensar; în județ se cons
truiesc școli de toate gradele, gră
dinițe pentru copii, cămine cultu
rale, se sistematizează orașele și sa
tele, se modernizează rețeaua de 
drumuri.

Bineînțeles, atît ritmul cît și ni
velul acestei activități constructive 
menite să ridice județul nostru la 
ebte mereu mai înalte, de dez
voltare sînt condiționate în măsură 
liotărîtoare de prezența' la toa
te eșaloanele a unor cadre cu 
o ' temeinică pregătife profesio
nală. Se știe insă că județele noi, cum 
este și al nostru, nu dispun încă de 
numărul de cadre necesar, mai ales 
din cele cu pregătire superioară, ceea 
ce creează numeroase greutăți. Este 
oare norma! ca întregul volum al lu
crărilor de, construcții de locuințe și 
social-culturale din județ să fie con
dus doar de trei ingineri său să nu 
avem nici .un inginer diriginte de șan
tier. fiind astfel nevoi ți să încredin
țăm această funcție unor cadre cu 
pregătire medie >sau unor tehnicieni ? 
Din lipsă de specialiști, nu avem un 
birou de proiectare, iar cel existent 
— aparținînd de D.S.A.P.C. Clu.i 
execută numai părți de proiect.

Laurean TULAI 
piyim-secretar al Comitetului 

județean Sălaj al P.C.R., 
președintele consiliului 

popular județean

Resimțim o lipsă acută de cadre 
cu pregătire corespunzătoare în di
recțiile consiliului popular județean 
ca și în industria locală, cu o pro
ducție anuală de circa 200 milioane 
lei, unde nici toate cadrele de condu
cere nu sînt de specialitate. Nu avem 
în județ un arhitect, deși la 
ordinea zilei se află probleme com
plexe legate de. sistematizarea ora
șelor, delimitarea perimetrelor loca
lităților rurale. Penuria de ca
dre calificate în rețeaua sanitară se 
îmbină cu o situație similară în în- 
vățămînt, unde circa 1 200 de pos
turi de profesori și învățători sînt 
ocupate de oameni fără calificare co
respunzătoare. Așadar, în momentul 
de față, necesitățile de cadre cu stu
dii superioare sînt în județul nos
tru de ordinul sutelor.

Am prezentat aceste realități cu 
scopul de a sublinia importanta vi
tală a ansamblului de măsuri inițiat 
de . conducerea de partid pentru fo
losirea judicioasă a forței de muncă 
cu înaltă calificare, legarea, directă a 
specialiștilor de producție, în uzine, 
șantiere și pe ogoare, unde pot să-și 
valorifice cu cel mai mare folos cu
noștințele, să răsplătească eforturile 
făcute de stat pentru instruirea lor. 
Cred că nu există om cu dragoste de 
țară care să nu înțeleagă semnifica
ția socială majoră a acestor măsuri, 
faptul că, așa cum releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „spiritul de drep
tate socială, de echitate, răspunderea
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probleme în ancheta — față în față — 
Reșița și uzinele „Oțelul Roșu“, ambele
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Remarcabil este că această depășire 
a fost obținută, în proporție de 60 
la sută, cu cocsul economisit prin 
reducerea consumului specific la a- 
cest scump material.
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doi producători de metal
REȘIȚA DEPĂȘEȘTE PLANUL, „OȚELUL ROȘU" ARE MARI RĂMÎNERI ÎN URMĂ — 

MINISTERUL DE RESORT PRIVEȘTE DE LA DISTANȚĂ LUPTA CU RESTANȚELE...

Pînă la 20 octombrie a.c, întreprinderile industriei siderurgice au produs 
peste plan 49,3 mii tone fontă, 13 mii tone laminate finite, contribuind din ce 
în ce mai mult Ia satisfacerea cerințelor calitative și cantitative de metal ale 
economiei naționale. în același timp, însă, cu toată strădania depusă de deta
șamentul siderurgiștilor țării, a celor de Ia Galați și Hunedoara, de la Reșița 
și din alte mari întreprinderi producătoare de metal, restanțele la producția 
de oțel — sortimentul de bază al producției siderurgice — nu au putut fi 
recuperate, pînă în prezent, în întregime. Ce mijloace și posibilități au la 
îndemînă colectivele de siderurgiști pentru a recupera neîntirziat restanțele 
și a alinia realizările lor cel puțin la nivelul prevederilor planului ? Ne pro
punem să analizăm, pe scurt, aceste 
întreprinsă la Combinatul siderurgic 
din județul Caraș-Severin.

Concomitent, indici superiori de u- 
tilizare s-au obținut și la cuptoarele 
Siemens-Martin, ca și la banda de 
laminare. A fost redusă durata o- 
pririlor la rece sau la cald a acestor 
utilaje complexe, s-au respectat cu 
strictețe termenele de intervenție și 
cerințele calitative ale reparațiilor. 
Mult s-a cîștigat și prin aplicarea a 
64 de studii și măsuri de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
cu o eficiență antecalculată de 
peste 5 milioane lei. Desigur, 
am redat doar efectele muncii

ANSAMBLUL CUBANEZ 
DE DANS MODERN 
VIGOAREA UNEI 
ZIUNI FOLCLORICE

PE SCENELE TEATRE
LOR

Cît de mare este potențialul actual 
al Combinatului siderurgic Reșița o 
dovedește, grăitor, o cifră : el pro
duce în prezent de 4 ori ma; multă 
fontă decît se realiza în întreaga Ro
mânie în anul 1938. Și cît de rod
nică a fost în acest an activitatea 
colectivului acestei întreprinderi, care 
duce mai departe faima industrială 
a județului Caraș-Severin, o demon
strează. bilanțul încheiat la sfîrșitul 
a 10 lufii ; s-au dat. peste plan 18 000 
tone fontă, circa 7 000 tone oțel, 
14 500 tone laminate, din : care 8 500 
tone laminate finite — restul fiind 
semifabricate. In acest fel, producția 
marfă vîndută și încasată a combi
natului a fost depășită ,cu 2,9 pro
cente, iar beneficiile supilm'eriiard, 
in trei trimestre s-au ridicat la pes
te 9 milioane lei; aceste rezultate 
pozitive au asigurat, pentru perioa
da de timp respectivă, îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă din acest an.

Despre căile și modalitățile de rea
lizare a planului și angajamentelor 
am discutat, la fața locului, cu ing. 
Toma Merșavina, șeful serviciului 
plan din Centrala siderurgică Reșița 
(forul de resort al combinatului), tov. 
Dumitru Neagrău, director financiar 
și contabil al centralei, și tov. Nico
lae Angheloiu, secretarul comitetului 
de partid al combinatului Am reținut 
că ceea ce caracterizează activitatea 
colectivului de aici este intensivita- 
tea, adică obținerea unei producții 
de metal sporite prin creșterea pro
ductivității muncii — și aceasta, în 
mod ritmic, atît la furnale și oțelărie 
cît și la secția de laminate a combi
natului. Dincolo de specificul side
rurgic al producției, care favorizează 
realizarea unei ritmicități aproape 
perfecte în îndeplinirea sarcinilor, de 
plan, nu este mai puțin adevărat 
faptul că numai o aprovizionare teh- 
nico-materială judicioasă a fabrica
ției. comenzile certe, beneficiarii 
fermi, cîștigați prin calitatea supe
rioară a metalului, au permis obți
nerea rezultatelor amintite. Creșterea 
productivității muncii are la bază 
folosirea intr-un grad superior a u- 
tilajelor și instalațiilor. Pe trei tri
mestre, de pildă, ia furnale, indica
torii intensivi de utilizare — expri
mați în tone fontă pe mc, volum și 
zj — s-au depășit cu 
ceea ce echivalează cu 
suplimentară de circa 
fontă, cifră prezentată

® MANIFESTĂRI CON 
SACRATE SĂRBĂTORI 
Rll UNOR LICEE
© „CHILE — ÎN CA 
DENȚE ELECTORALE 
(corespondență din Rio 
de Janeiro)

In județele Argeș si Bihor

DAR RECOLTAREA Șl DEPOZITAREA LOR INTIRZIE

5,1 procente, 
o producție 

18 000 tone 
mai înainte.

Creșterea efectivelor de animale și 
a producției acestora depinde în cel 
mai înalt grad de asigurarea unor 
cantități îndestulătoare de furaje, 
în această perioadă pe cîmp se află 
multe cantități de nutrețuri și îndeo
sebi coceni de porumb care trebuie 
strînse, transportate și depozitate 
in întregime și în cel 
timp pentru 
de substanțe 
acest an s-au produs furaje din 
belșug, în multe cooperative 
gricole acestea nu au fost recoltate 
la timp, nu se află în preajma adă
posturilor pentru animale. Pînă în 
ziua de 30 octombrie în cooperative
le agricole din județul Argeș au fost 
însilozate numai 42 la sută din can
titățile de furaje prevăzute, iar în ju
dețul Bihor 51 la sută, ceea ce re
prezintă foarte puțin. Din analiza 
minuțioasă a situației privind asi
gurarea bazei furajere, reiese că în 
multe cooperative agricole de pro
ducție din județul Argeș lucrurile 
nu sînt deloc mulțumitoare, 
ce înseamnă că nu s-a învățat.

mai scurt 
evita pierderile 

în
a 
nutritive. Deși

a-

ceea
din

situațiile ivite în iarna trecută cînd, 
din lipsă de hrană, animalele au dat 
producții mici. De la primul contact 
cu terenul se observă risipa mare de 
coceni pe cîmp și în cadrul brigăzi
lor zootehnice. La cooperativa a- 
gricolă Pădureți mai sînt de 
strîns cocenii de pe 400 ha. In

mare cînd cea mai mare parte din 
frunzele prea uscate se fărîmițează. 
rămînînd pe cîmp. La cooperativa a- 
gricolă din Izvoru, din cele 400 tone 
de coceni evaluați în cîmp, nu s-au 
transportat la sectorul zootehnic decît 
15—20 de tone. Nu sînt solicitate a- 
ceste furaje ? Dimpotrivă ! Și- totuși.

RAID-ANCHETĂ
„Observator", cocenii 

pe suprafețe cît 
uu vumx, au fost căleați m 
cioare de animale. Nici la sediul
brigăzii acest nutreț nu are o soartă 
mai bună, deoarece lucrările de de
pozitare s-au făcut de mîntuială.

Deficiențe se întîlnesc și la trans
portul cocenilor. încărcatul și des
cărcatul

pu netul 
recoltați, 
cu ochii,

ne; 
vezi 
pi-

lor se fac ziua în amiaza

cooperativa a însilozat numai 300 tone 
de nutrețuri din l 300 de tone necesa
re. De asemenea, se înregistrează un 
deficit de 260 tone de fîn, deficit da
torat în principal consumării neeco- 
nomicoase de către animale a aces
tui nutreț în <-;mpul verii.

în unele cooperative agricole
consideră, în mod cu totul neînteme
iat. că din moment ce s-au adunat

se

tipuri din cefe mai moderne sonde : F 200-2 DU și ultima creație, F 125-2 DH 
iip nou, realizări ale constructorilor de la uzina „1 Mai" Ploiești.

Foto : M. Andreescu

furaje mai multe față de anul 
cut situația este mulțumitoare, 
nu se poate admite, sub nici un 
tiv, tergiversarea recoltării nutrețu
rilor. cu atît mai mult cu cît, ade
sea, balanțele furajere întocmite 
nu. reflectă nevoile reale de hrană 
ale animalelor. în vreme ce tov. 
Ilie Stancu, președintele coopera
tivei agricole din Recea, afirmă că 
„în privința bazei furajere noi stăm 
binișor", cocenii de porumb se află și 
aici în bună parte pe cîmp. 
La această unitate, nici porum
bul din cultura dublă de pe 
o suprafață de 50 ha n-a fost 
însilozat. O mare parte din acest 
furaj a fost depreciat de brumă. 
Justificările pe care le prezintă con
siliul de conducere al cooperativei că 
forțele au fost, concentrate la strîn- 
■gerea recoltei și ițtaj puțin la adu
natul furajelor, nu au nici un temei, 
deoarece a‘recolta înseamnă a 
na toț ceea ce există pe cîmp.

Timpul înaintat impune să se 
că cu toate forțele la muncă

, tivă în cîmp. Facem această preci
zare, deoarece după încheierea re
coltării porumbului, în multe unități - 
a apărut o' stare de acalmie cu ni
mic justificată Președinții și ingine
rii din cooperativele amintite. cît 
și din altele’, irosesc timpul la sediu 
în loc să se afle pe cîmp, acolo unde 
este necesară prezența lor activă, 

Pentru
tați de 
pararea 
tribuiță

tre- 
Or, 

mo-

adu-

trea-
efec-

culturii
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școa- 
să vină 
părinți- 

ma-

Inițiativa 
le revină 

profesie, 
să proiec- 

care

Tricoul arădean cu cifra 6, tabelă de marcaj improvizată... (Dinamo — U-T.A 6—0 I)
Foto : S. Cristian

CONFLUENȚA
RĂSPUNDERILOR

Un profesor care lucra
se peste 30 de ani la a- 

efeeași școală din Brașov 
îmi mărturisea că „prin 
mîna sa" a trecut majo
ritatea locuitorilor din 
cartier. Ba, mai mult, cîți- 
va dintre foștii elevi i-au 
devenit colegi de profesie, 
apoi copiii acestora _ s-au 
numărat printre elevii săi 
Ceea ce îl nedumerea pe 
acest profesor era faptul 
că strădania pentru asigu
rarea concordanței dintre 
cerințele educative ale 
scolii' și familiei trebuia 
repetată cu fiecare gene
rație de .părinți. Care este 
explicația ? Dacă în dome
nii restrinse, de strictă 
specializare, se realizează 
o acumulare progresivă a 
experienței și _ ideilor tu
turor înaintașilor, ca de 
pildă în cazul școlilor ști
ințifice, artistice, tehnice 
— în domeniul educației 
generațiilor acest proces 
este mult mai complex și 
mai greu de realizat.

Un vechi principiu - 
acela al realizării unității

de cerințe între factorii 
educativi — este adus me
reu în discuție, mai ales 
că, uneori, școala aruncă 
răspunderea asupra fami
liei, iar familia explică mai 
întotdeauna eșecul educa
ției prin slăbiciunile școlii. 
Credem că adevărul stă cu 
un picior intr-o tabără și

cu altul în cealaltă. In ca
zul statornicirii 
mat favorabil 
școlii 
la 
in 
lor,

unui cli- 
conlucrătii 

cu familia, 
are menirea 
întîmpinarea 
iar aceștia să 

nifeste receptivitate față de 
preocupările și măsurile 
educative ale profesorilor. 
La Congresul al X-lea al 
partidului s-a accentuat, 
pe bună dreptate, necesi
tatea extinderii și nuan
țării căilor de colaborare

între școală'și familie. în
vățătorii și profesorii își 
pot desăvîrși opera edu
cativă investită în activi
tatea școlară numai asigu- 
rîndu-și continuitatea ei în 
plină concordanță cu pă
rinții Copiilor. 
trebuie însă să 
educatorilor de 
Ei au menirea 
teze perspectiva în 
este educat copilul și au o- 
bligația să armonizeze in
fluențele ce concură la a- 
ceastă modernizare.

Cînd profesorul înțîmpi- 
nă un părinte — care vine 
la școală alarmat și necă
jit din cauza notelor slabe 
ale copilului său — cu- 
admonestări adresate par
că deținătorului acestor 
note, calea conflictului 
dintre școală și familie e 
deschisă. în momente de 
slăbiciune, părintele res
pectiv'*' își varsă focul în

Patița SILVESTRU 
lector universitar

SPORT
FOTBAL — învingătoare Ia scor, Dinamo Bucu

rești își menține poziția de lider
— începînd de astăzi, fotbaliștii greci se 

pregătesc în... Elveția ! Corespondență din 
Atena de la Al. Cîmpeanu 
Elveția și Portugalia, la egalitate

HANDBAL — Lotul reprezentativ și-a început 
pregătirile pentru campionatul mondial

însilozarea ultimelor canti- 
nutrețuri, ca și pentru pre- 
hraiiei înainte de a fi dis- 
animalelor este nevoie de

Gheorghe CÎRSTEA 
Aurel POP

(Continuare în pag. a Il-a)

sovietice
Convorbire cu Nikolai MOHOV,

adjunct al ministrului culturii al U.R.S.S.

După cum s-a anunțat, la București a sosit o delegație cul
turală sovietică, condusă de Nikolai Mohov, adjunct al minis
trului culturii al U.R.S.S. La solicitarea redacției, șeful delega
ției a răspuns cîtorva întrebări cu privire la pregătirile părții 
sovietice pentru „Zilele culturii ’sovietice" în Republica Socia
listă România, care încep astăzi.

Relațiile culturale din
tre Uniunea Sovieti
că și Republica Socia
listă România — a spus 
interlocutorul — se în
temeiază pe vechi și 
bune tradiții. Ele' fac 
parte integrantă din 
relațiile multilaterale 
ale țărilor noastre și 
sînt o expresie a spiri
tului de frăție și prie
tenie statornicit înt'-e 
popoarele sovietic și 
român.

In ultimii ani a luat 
amploare organizarea 
de către ambele părți 
a Zilelor culturii. Aces
te manifestări au 
gamă foarte largă : 
spectacole ale celor mai 
bune colective artistice 
și celor mai buni soliști, 
prezentarea celor mai 
importante opere muzi
cale, teatrale, plastice, 
literare, întâlniri ale 
oamenilor de cultură cu 
oamenii ■ muncii și eu 
colegi de profesie.

în luna august. în 
U.R.S.S. s-au desfășu
rat cu succes „Zilele 
culturii românești". A-

, nul acesta ele au avut 
un caracter deosebit 
fiind vorba de anul ju-. 
biliar al României so-

. cialiste. — a 25-a ani
versare a eliberării de 
sub jugul fascist. Ma
nifestările cultural-ar- 
tîstice au cuprins un 
perimetru larg • Mosco
va, Leningrad, capitale 
ale republicilor unio
nale, Novosibirsk, Ir
kutsk. In aceste orașe 
au avut loc concerte ale 

. artiștilor români și fes
tivaluri de filme, s-au 
organizat expoziții do
cumentare și artistice, 
manifestări care au 
permis oamenilor sovie
tici să afle și mai multe 
amănunte despre viața 
prietenilor români, des
pre succesele lor în 
creația culturală. în o- 
pera de construire a so
cialismului

Acum se deschid „Zi
lele culturii sovietice" 
din România Organiza
țiile noastre de creație, 
oamenii de artă litera, 
ții s-au pregătit cu un 
sentiment de înaltă răs

pundere și cu însufle
țire pentru această 
nouă întîlnire cu exi
gentul public româ
nesc, animați de dorin
ța nu numai de a-și de
monstra artă, ci. și de 
a vedea și a afla multe. 
Asemenea întîlniri duc 
la o. îmbogățire recipro
că a culturilor, la lăr
girea relațiilor de prie
tenie dintre țările și 
popoarele noastre.

— Vă rugăm să ne 
spuneți ce colective ar
tistice sovietice vor e- 
volua în fața publicului 
româneșc?

— Zilele culturii so
vietice care au loc. 
potrivit tradiției, în 
preajma marii noastre 
sărbători. aniversarea 
Revoluției din Octom
brie, vor fi deschise la 
București cu un concert 
al Orchestrei simfonice 
a, Filarmonicii de Stat 
dîri Leningrad, sub con-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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• Femela îndărătnică : PATRIA 
- 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
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Dumitru AVAKIAN

Moldovan, 
ca și in apa- 
sale anterioa- 
dorința since-

in 
tu- 
de 

crea fie,

AL FILARMONICII
DIN LENINGRAD

Festivalul național

ANSAMBLUL CUBANEZ SEARĂ DE FILM
DE DANS MODERN

din
miera spectacolului 
le“ cuprinzînd ~

Și
pustie" de 
de stat din 
cu o piesă 
„Răzvan și

de teatru de la Cluj

a Festiva- 
se va în- 

„Curcubeulcu spectacolele
Boșca și cu „Săptămî- 

a lui Paul Anghel, 
teatrul gazdă, Teatrul 
Cluj.

premiera piesei „Sosesc disea
se T. Mușatescu.

Ana Maria Dcminic, Viorel Co- 
mănici.

• Teatrul de nord din Satu Mare
(secția română) a avut la 30 octombrie ------.---- -------- 1 C------ J,---
ră"

Putem, pe drept 
cuvint, aprecia că 
ultimul concert al 
Orchestrei Filarmoni
ce „George Enescu" 
se inscrie pe linia 
celor mai depline 
reușite ale ansamblu
lui ; solist, dirijor și 
instrumentiști au 
creat unice momente 
de dăruire colectivă 
— un acordaj spiri
tual pe aceeași lun
gime de undă a ex
presiei — momente 
pe care le dorim cit 
mai des reeditate in 
concertele de fiecare 
săptămină ale or
chestrei.

Pianistul sovietic 
Dmitri Bașkirov re
prezintă și el in pei
sajul pianisticii con
temporane un mo
ment unic prin ori
ginalitatea și tempe
ramentul său. Sensi
bilitatea acută și lu
cidă care guvernează 
aproape suveran a- 
cea combustie inter
nă, cutremurătoare 
în momentele de 
maximă tensiune, ră- 
min date definitorii 
ale personalității mu
zicianului. Sintem 
tocmai de aceea în
clinați să credem că 
juxtapunerea în ca
drul aceluiași pro
gram a două creații 
aparent atit de dife
rite ale literaturii 
pianului, cum sînt 
Concertul în do mi
nor de Mozart și 
Concertul pentru 
mina stingă de Ra-

vel, nu a fost deloc 
întâmplătoare, In am
bele, 
tuală 
tă
greu 
tens

rigoarea spiri- 
de aleasă ținu- 
stăpinește cu 
un lirism in- 
potențat; și 

ambele realizează, 
tocmai prin aceasta, 
tainice conexiuni, re
zonanțe conținute în 
universul acestui ma
re pianist. Cintind 
Mozart, Dmitri Baș- 
kirov dă frazei mu
zicale o caligrafie 
spirituală de o ținu
tă care depășește net 
atitudinea neoclasică 
ce o afișează in tăl
măcirea acestor crea
ții, mulți dintre in
terpreta contempo
rani ; căci amintita 
discreție sau chiar 
rezervă neoclasică 
devine la Bașkirov 
distincție interioară 
de o noblețe aparte. 
Iar Concertul pen
tru mina stingă de 
Ravel cunoaște 
interpretarea sa 
multul clipelor 
autentică 
momente de un tra
gism copleșitor, con
cepute intr-un ritm 
alert, intr-o cavalca
dă de imagini cople
șitoare, de febrilita
te nervoasă, de efu
ziuni lirice instanta
neu răpuse.

Am avut ocazia să 
cunoaștem max de
plin și in chip re
prezentativ, in ca
drul aceluiași con
cert, personalitatea 
tânărului compozitor

Mihai 
nimat, 
rițiile 
re, de 
ră de a găsi in sen
sibilitatea contempo
rană corespondențe 
semnificative, speci
fice spiritualității 
noastre populare. 
„Texturi" pentru or
chestră este o lucra
re minuțios elabora
tă pe baza sugestiei 
unui material folclo
ric redus la datele 
cele mai esențiale ale 
acestuia ; și, desigur, 
prin aceasta caracte
rul solemn, evocator 
al fesăturii, al „tex
turii" imaginilor mu
zicale, ne apare de
loc ilustrativ, ci inte
riorizat. O lucrare de 
o reală valoare care 
a fost pe drept apre
ciat de public.

In mod cert, dirijo
rul Emil Simon deți
ne in perioada actua
lă la noi una dintre 
cele mai prestigioa
se baghete; gestul 
său are intuiția efi
cienței depline a ac
tului dirijoral, iar ști
ința sa muzicală se 
manifestă în egală 
măsură fie in pagini
le de acompania
ment — fapt atit de 
rar intîlnit — fie in 
acele admirabile schi
țe simfonice „Ma
rea" de Debussy, pa
gini de remarcabilă 
virtuozitate orches
trală.

ASTA-SEARA

PRIMUL CONCERT

Seara aceasta — în sala 
ATENEULUI ROMAN — își 
inaugurează turneul în țara 
noastră colectivul Orchestrei 
Filarmonicii de Stat din Le
ningrad sub conducerea ar
tistului poporului Evghenii 
Mravinski. Cele două concer-

te susținute luni 3 și miercuri 
5 noiembrie cuprind : Simfo
nia a Vi-a de Prokofiev, Sim
fonia a V-a de Ceaikovski — 
primul program — și respectiv 
Simfonia a V-a de Șostako- 
vici. Simfonia a V-a de Gla
zunov, în cel de-al doilea.

Pe scenele teatrelor
Premiere

0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" va prezenta miercuri 5 no
iembrie premiera spectacolului cu 
piesa lui Horia Lovinescu „Al pa
trulea anotimp". Regia . Mihai Be
rechet. Decorurile: Mihai Tofan. 
Costume: Gabriela Nazarie. In dis
tribuție : Carmen Stănescu, artistă 
emerită, Emanoil Petruț, laureat al 
Premiului de stat, Natașa Alexan
dra, artistă emerită. Damian Crîș- 
maru, Ilinca Tomoroveanu, Traian 
Stănescu și alții.
• Teatrul Național din Cluj a pre

zentat sîmbătă 1 noiembrie premiera 
piesei lui Luigi Pirandello ‘ 
seară se joacă fără presă", 
artistică aparține italianului 
Magelli, care a montat acest 
tacol în cadrul schimburilor 
rale dintre orașele Cluj și 
Scenografia aparține lui T. Th. Ciu- 
pe. In distribuție George Motoi, Me
lania Ursu, Gheorghe V. Nuțescu,

„Astă 
Regia 
Paulo 
spec- 

cultu- 
Prato.

Premiere 
cinematografice
• FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ — 

ecranizare după celebra comedie a 
Iui Shakespeare, în regia unui re
cunoscut specialist aJ adaptărilor 
cinematografice după opera drama
turgului englez, Franco Zeffirelli, 
în fruntea distribuției: Elisabeth 
Taylor și Richard Burton.

• MINA CU BRILIANTE — film 
sovietic de aventuri, în regia lui 
Leonid Gaidai. Din distribuție fac 
parte, 
drei 
Nina

!, printre alții, Iuri Nikulin, An- 
Mironov, Anatoli Papanov, 
Grebeșkova.

Recent în librării au intrat o se
rie de noi lucrări de artă ale Edi
turii Meridiane. In colecția ,,Maeștrii 
artei universale" au apărut două mo
nografii dedicate unor binecunoscuți 
artiști plastici. Este vorba. de lucra
rea „Altdorfer" de Edgar Papu și 
de „Antonello de Mesina" de Adina 
Nanu. Intr-o excelentă ținută grafi
că se prezintă și albumul „Bruegel" 
conținînd, alături de un pertinent 
studiu asupra celebrului pictor fla
mand aparținînd lui Ion Biberi, 77 
de reproduceri alb-negru și color. 
Au mai apărut „Maeștrii de odini
oară" de E. Fromentin — traducere 
și prefață de Modest Morariu -4- pre
cum și „Arta peisajului" de Kenneth 
Clark, în românește de Eugen Filotti.

In sălile de concert
• Ieri seară Filarmonica de Stat 

Banatul din Timișoara a prezentat un 
concert memorial Tiberiu Bredicea- 
nu. Sabin Drăgoi, Nicolae Ursu, susți
nut de corul Filarmonicii. Marți 4 
noiembrie, același colectiv anunță un 
concert simfonic extraordinar cu 
participarea pianistului Dmitri Baș
kirov, (U.R.S.S.) Dirijor Remus Geor
gescu.
• Amatorii de muzică din Capitală 

vor avea prilejul să urmărească joi 
6 noiembrie ora '20, la Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii, un 
medalion Ion Voicu. In compania 
orchestrei simfonice a Radiotelevi
ziunii dirijată de Iosif Conta, violo
nistul va interpreta lucrări de Beet
hoven și Brahms.
• Opera maghiară de stat din Cluj 

va prezenta sîmbătă 8 noiembrie în 
premieră mondială opera „Portre
tul" aparținînd compozitorului ita
lian Salvatore Allegna.

• Ansamblul de balet al operei ti
mișorene a prezentat miercuri 29 
oct. prima premieră a actualei sta
giuni : tripticul format din Bolero 
de M Ravel, Simfonia fantastică de 
H. Berlioz și Șeherezada de Rimski- 
Korsakov. Regia și coregrafia aparțin 
lui Iuliu Marpozan. In distribuție : 
Maria Bardezian, Claudiu Lupu, 
Franciso Valkay și alții.
• Filarmonica „George Enescu" pre

zintă, joi 6 noiembrie, în- sala Studio 
a Ateneului Român, două programe 
de recital susținute de tinere spe
ranțe ale artei noastre interpretati
ve ; este vorba de pianista Silvia Va- 
silescu, deja remarcată în cadrul ma
nifestărilor muzicale ale tineretului 
de la Weimar (R.D.G.) din vara a- 
cestui an, și de violoncelista Alexan
dra Guțu, călduros apreciată în con
certele susținute in comoania forma
ției instrumentale „Camerata" Pro
gramul cuprinde lucrări de Bach, 
Haydn, Beethoven, Franck și Enescu.

e Teatrul de Stat din Arad a pre
zentat în cursul săptămînii trecute 
premiera comediei tragice „Dona 
Juana" de Radu Stanca (regia Dan 
Alexandrescu). In distribuție : Vio
rica Popescu, Ion Borst, Mariana 
Stere, Alexandru Fierăscu și Iulian 
Copacea.

La Teatrul „Mihail Eminescu" 
Botoșani a avut loc ieri pre- 

„Farse medieva- 
1 „Farsa jupînului Pa- 

thelin" și „Acul cumetrei Gurton", 
realizat sub conducerea regizoarei 
Zoe Anghel Stanca. în cadrul sce
nografic semnat de Elena Buzdugan.

Aseară a bătut ultimul gong al 
fazei zonale de la Brașov a Festi
valului național de teatru. Incepînd 
de azi festivitatea și competiția bie
nală închinată dramaturgiei origi
nale și-a mutat centrul la Cluj.

Intre 3 și 8 noiembrie își vor da 
întîlnire la Cluj colectivele artistice 
a cinci dintre teatrele țării.

. .în deschidere. Teatrul de nord din 
.„Satu Mare va prezentă „Inundația" 

de 'T. Mazilii! și „Curietul» de seara" ' • 
de Romulus Vulpescu (în interpreta
rea secției române), precum și „Pri
măvara tîrzie" de Horia Lovinescu 
(în interpretarea secției maghiare). 
Vor urma Teatrul maghiar de stat 
din Cluj cu „Piatra regelui" de Paș- 
kandy Geza și „Nu sînt turnul Ei
ffel" de Ecaterina Oproiu și Teatrul 
de stat din Turda cu „Rapsodia ți
ganilor" de Mircea Ștefănescu 
„Asasinatul de pe plaja 
Vasile Rebreanu. Teatrul 
Baia Mare va participa 
din dramaturgia clasică : 
Vidra" de B. P. Hasdeu.

Faza zonală de la Cluj 
lului național de teatru 
cheia 
negru" de T. 
na patimilor" 
prezentate de 
Național din

• Baltagul : VICTORIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Beru șl comisarul San Anto
nio : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ;
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15. FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 21.
• 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.
• Mîna cu briliante : FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vlridiana : CENTRAL — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Omul,orgoliul, vendetta: LU
MINA — 9,15—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Moartea unul birocrat : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Stelele din Eger : GIULEȘTI —
— 15,30 ; 19.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI
— 9—16,15 în continuare.
• Castele pe nisip ; Talln ; Uglici ; 
Săgeata cosmică ; Gigantul îna
ripat ; TIMPURI NOI — 17—21 în 
continuare.
• Testamentul doctorului Ma
buse : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MODERN —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Corabia nebunilor : EXCELSIOR
— 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, MELODIA
— 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
• Lupii albi : GRIVIȚA — 9,30—
11,45 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA — 9,30 ; 11,30 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Noaptea generalilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30 ;
19.
• Familia noastră trăsnită : BU- 
ZEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Omul care valora miliarde : 
DACIA — 8,30—21 în continuare, 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
• Iconostas : COTROCENI —20,30.
• Paria : BUCEGI - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREAS- 
CA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, ARTA - 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Tigrul : UNIREA — 15,30 ; 18. 
RAHOVA —, 15,30 ; 18.
• Crimă In stil personal : RA
HOVA — 20.30.
• Din plictiseală S UNIREA — 
20,15.
O Un glonte pentru general : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Atentatul de la Sarajevo : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Soarele vagabonzilor : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Angelica șl sultanul : VOLGA
— 9,30—15 în continuare ; 18,15 ;
20.30, POPULAR — 15,30 ; 18.
• Roșii șl albii : POPULAR —
20.30.
• Cînd voi fi mort și livid : VI
ITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe ‘urmele șoimului: iM’OȘI-i 
LOR — 15,30 ; 18.
0 Bărbații în deplasare : MOȘI
LOR — 20,30.
0 Vîrsta Ingrată : MUNCA - 16 ; 
18.
0 Viața iul Mateus : MUNCA —
20.
0 Creola, ochi-țl ard ca flacăra : 
VITAN - 15,30 ; 18.
0 Bun pentru serviciul auxiliar : 
VITAN — 20,30.
0 Vera Cruz : PROGRESUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Vîrsta ingrată : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Tinerețe fără bătrînețe : 
CRÎNGAȘI - 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 O noapte furtunoasă : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 La Nord prin Nord-Vest : MIO
RIȚA — 9,15 ; 12,15 ; 16,30 : 19,30.

teatre

„BALTAGUL”

SĂLAJUL - un județ care 
oferă specialiștilor un 

vast teren de activitate
(Urmare din pag. I)
tizați în județul nostru s-au prezen
tat numai doi. în unitățile de învă- 
țămînt nu și-au luat posturile în 
primire circa 40 de cadre didactice 
din ultimele două promoții.

în acest context trebuie să relev 
că unele carențe sînt' determinate 
chiar de modul în care s-a efectuat 
repartizarea. Bunăoară, unele repar
tiții au avut un caracter pur formal, 
fiind vorba de oameni cu o aseme
nea situație familială sau de altă 
natură, care îi punea în imposibili
tatea de a lucra aici. Printre alții, 
a fost repartizată la noi o absolventă 
a Institutului 'le arhitectură, al cărei 
soț este cadru universitar la Iași, 
în alte cazuri nu s-a ținut seama de 
specialitățile de care avem nevoie. 
Astfel, ni s-au trimis 10 medici sto
matologi, pentru care nu avem cabi
netele necesare. în timp ce ne lip
sesc medicii pediatri. La aceasta se 
adaugă faptul că unii absolvenți 
optează în fața comisiei pentru un 
post oarecare, la care însă nu se 
prezintă, cum este cazul lui Ale
xandru Tomescu, absolvent al Insti
tutului de arhitectură din București.

Trebuie să relev că am făcut tot ce 
ne-a stat în putință spre a asigura 
specialiștilor condiții de viață și 
muncă corespunzătoare. Fiecare din
tre ei a fost încadrat într-un post 
corespunzător pregătirii sale. Celor 
cu familii le-am repartizat aparta
mente, celor necăsătoriți garsoniere, 
au fost antrenați în diferite activități 
social-cultural în cazul cadrelor 
sanitare, toate dispensarele sînt pre
văzute cu locuință pentru medic. 
Cadrele didactice, ingineri agro
nomi au fost primiți sărbătorește. 
Nu putem afirma, desigur, că jude
țul nostru este în măsură să asi
gure condiții de confort care să ri
valizeze cu cele ale marilor orașe. 
Dar vom progresa și ritmul progre
sului depinde de felul în care fie
care va pune umărul la eforturile 
comune.

Dacă aportul specialiștilor la înde
plinirea sarcinilor ce le revin va fi 
pe măsura grijii ce li se poartă și a 
cerințelor societății noastre. vom 
realiza, noi pași în îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă și de trai. 
Din păcate însă. unii, atrași de mi
rajul orașelor mari, de un locșor

călduț într-o instituție centrală, nu 
răspund cerințelor majore ale so
cietății prin muncă conștiincioasă și 
dăruire de sine, valorificîndu-și de
plin capacitatea și pregătirea. Ne-a 
mîhnit comportarea inginerului Ga- 
vril Goia, din direcția tehnică a con
siliului popular, care, deși i se în
credințase o funcție de răspundere 
și i se asiguraseră condiții bune de 
trai, a demisionat găsindu-și de lu
cru la Cluj. Profesorul Gheorghe 
Nechita, absolvent al Universității 
din Iași, nu s-a prezentat la școala 
generală din Românași, una din 
cele mai reprezentative comune din 
județ.

Consider că a venit timpul ca 
unor asemenea „păsări călătoare" să 
li se taie aripile, întrucît, în defini
tiv, ei nu fac un act de caritate 
exercitîndu-și profesiunea acolo 
unde e nevoie de ei, unde sînt re
partizați, ci își îndeplinesc o obli
gație, în lumina responsabilității ci
vice care revine fiecărui membru 
al societății noastre ; ei sînt datori să 
răscumpere prin muncă investiția 
făcută de stat, de societatea socialis
tă pentru pregătirea lor.

Cine ocrotește, cine oblăduiește 
asemenea transfugi de la îndatoririle 
sociale ? Cine și pe ce criterii îi 
angajează ? Organele de partid din 
centrele mari cred că au datoria să-și 
pună asemenea întrebări, să le caute 
răspunsul, luînd măsuri intransigen
te pentru sancționarea celor ce faci
litează migrația „păsărilor călătoare".

Unii spun că n-ar avea viitor 
decît într-o instituție centrală, că 
numai aci se pot „remarca". Greșesc 
profund. Oare te poți realiza în mai 
mare măsură concentrîndu-te asupra 
muncii cu hîrtiile decît clădind fa
brici și uzine, sistematizînd orașe și 
sate, astfel îneît să fii îndreptățit să 
afirmi cu satisfacție: „Acest edificiu, 
această acțiune am început-o și am 
dus-o la capăt, am pus și eu umă
rul ca să împing înainte lucrurile pe 
aceste meleaguri" ?

înalta conștiință civică, dăruirea 
de sine, abnegația sînt trăsături mo- 
ral-politice proprii omului societă
ții noastre. Contribuția pe care o 
aduce fiecare la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate tre
buie să fie criteriul esențial de a- 
preciere a specialistului, a fiecărui 
cetățean al patriei noastre.

Manifestări
to H to M • 0®sărbătorim

Duminică, în mai multe localități 
din țară au avut loc manifestări con
sacrate sărbătoririi unor licee și școli 
generale. La Ghidici, în județul Dolj, 
la Dăbîca și Gherla, județul Cluj, 
școlile generale și-au aniversat cen
tenarul. Aceeași îndelungată existen
ță a sărbătorit și liceul din Slănic- 

’' Prâhova. Liceele „Mihai Eminescu" 
din Buzău și ,"Unirea? din Brașov 

i au ^aniversat împlinirea a 50 de arii 
' de la înființare.

Slujitori de azi și de ieri ai școlii 
au evocat, în cadrul adunărilor fes
tive, drumul parcurs de aceste insti
tuții de învățămînt în decursul exis
tenței lor, nobila contribuție adusă 
pe târîmul pregătirii și educării 
multor generații de cetățeni, pre
cum și dezvoltarea impetuoasă pe 
care învățămîntul a cunoscut-o în 
anii orînduirii noastre noi și perspec
tivele ce se deschid în fața sa pe 
măsura dezvoltării și întăririi patriei 
noastre socialiste. De asemenea, au 
luat cuvîntul personalități ale știin
ței și culturii, care au adus salutul 
lor profesorilor și elevilor școlilor 
sărbătorite.

La festivități au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai Ministerului învăță- 
mîntului, elevi și profesori, numeroși 
cetățeni, care au ținut să cinstească, 
prin piezența lor, aniversarea aces
tor lăcașuri de cultură, cărora mulți 
le datorează primii pași pe drumul 
luminării și al pregătirii pentru 
viață.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunările fes

consacrate
unor licee
tive au adoptat telegrame adresate 
Comitetului Centra] al Partidului 
Comunist Român, tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, prin care se 
aduc calde mulțumiri partidului șl 
statului pentru grija permanentă 
acordată dezvoltării învățămîntului. 
în telegrame, cadrele didactice și 
elevii își exprimă fermul angajament 
comun de a munci fără preget, în 
spiritul nobilelor tradiții lăsate de 
înaintașii lor, astfel ca, de pe băn
cile acestor lăcașuri de cultură, să 
se ridice noi oameni de nădejde 
pentru patrie și popor, demni con
structori ai socialismului șl comu
nismului. (Agerpres)

CENTENARUL LICEULUI 

NR. 1 DIN GIURGIU
La 9 noiembrie a.c. Liceu! 

nr. 1 din Giurgiu („Ion Maio- 
rescu“) își sărbătorește cente
narul. Foștii elevi și profesori 
care doresc să ia parte Ia mani
festările consacrate acestui eveni
ment sînt rugați să-și anunțe din 
timp participarea.

Vigoarea
Recentele spectacole 

date la noi in țară de 
„Ansamblul cubanez de 
dans modern" au reu
șit să întregească ar
monios, pentru publicul 
românesc, imaginea u- 
nei arte coregrafice cu
baneze in plină înflo
rire, cu o dezvoltare im
petuoasă și diversă.

„Ansamblul cubanez 
de dans modern" — 
așa cum de altminteri 
indică și denumirea sa 
— are o formație teh
nică modernă. Pasionat 
căutător al unor noi 
forme de expresie, Ra
miro Guerra adaugă 
multiplelor elemente 
tehnice moderne — in
trate astăzi in patrimo
niul coregrafic univer
sal — accente și miș
cări noi, care să-i ser
vească viziunii sale ar
tistice de ansamblu, in 
acest sens, pentru spec
tatori a fost cit se poa
te de convingător nu
mărul de debut al spec
tacolelor, „Ceremonia
lul dansului" (coregra
fia Ramiro Guerra, mu
zica Jorge Berroa), o 
desfășurare aparent li
beră dar foarte riguroa
să in realitate, a alfa
betului tehnic modern 
cu problemele sale spe
cifice <le ritm interior, 
de plastică șt mișcare 
în spațiu, a „ritualului" 
diurn căruia i se supu
ne dansatorul.

Caracteristica domi
nantă a rjcctacolelor 
ansamblului, nota lor 
profund personală și cu
ceritoare în același 
timp o constituie ex
plorarea, dintr-o optică 
artistică inedită, a fol
clorului local și a ma-

unei viziuni
rilor mituri ale omeni
rii, mereu transfigurate 
de imaginația popoare
lor.

Suita „Yoruba", de 
pildă (coregrafia Rami
ro Guerra, muzică Ri
tual Yoruba, scenogra
fia și costumele Julio 
Matilla și Eduardo Ar- 
rocha), ne introduce în 
universul poetic al mi
tologiei insulelor Ca
raibilor, unde s-au în
fruntat și contopit in
tr-un mod unic două 
civilizații atit de dife
rite, ca cea hispanică și 
africană.

In viziunea coregrafi
că a lui Eduardo Ar- 
rocha și Julio Matilla, 
legendarul personaj Or- 
feu (baletul „Orfeu în 
Antille"), ajunge din 
Tracia elenică in An
tille ; căutind-o pe Eu- 
ridice, trece prin mul
tiple aventuri spiri
tuale. El piere, pradă u- 
nei himere — Euridice 
—, dar un alt Orfeu se 
naște, strălucitor, și 
cintecul închinat vieții, 
iubirii, nu se sfirșește 
niciodată.

„Chaconna" (coregra
fia Ramiro Guerra, pe 
muzică de Bach), se 
inspiră din spiritul ba
roc al Spaniei secolului 
XVI — redind plastic, 
printr-o subtilă alter
nare de mișcări lent- 
majestuoase și va- 
riațiuni galante, prin 
clar-obscururi transpuse 
la cheie coregrafică in
teriorizări evidente —, 
„Pămîntul"' (coregrafia 
Elena Noriega, sceno
grafia și costumele E- 
duardo Arrocha, muzi
ca Pablo Moncayo), 
este un tablou, cu ac-

folclorice
cente uneori expresio
niste, al muncii indige
nilor. Bucuria de a ve
dea pămintul rodind 
este redată cu o gesti
că de folclor stilizat cu 
multă finețe și inteli
gență, în imagini vii.

„Medeea și negusto
rii de sclavi" (core
grafia Ramiro Guerra, 
muzica Carlos Chavez, 
Luciano Berio, Jorge 
Berroa, Toques Congos) 
reînvie legenda neferi
citei Medeea . și a lui 
lason, protagoniștii 
trăind, de data aceas
ta, sub cerul insulelor 
Caraibilor. Dramaticul 
conflict se multiplică cu 
sensuri noi; Medeea, 
sclavă neagră, linșată 
de negustorii de sclavi, 
este fiică a Soarelui și 
ea apare sub întreită i- 
magine a pasiunii, stră- 
bătind timpul. Un ba
let încărcat de tensiune 
și culoare, cu dialoguri 
lirice. în care dansato
rii uneori recită și ciu
tă ; opera capătă astfel 
caracterul unui specta
col total, în care diver
se mijloace de expresie 
se intîlnesc pentru a-i 
reda și mai puternică 
forța emoțională.

Ansamblul este for
mat din elemente în
zestrate, din care amin
tim pe dansatorii E- 

duardo Rivero, persona
litate artistică corn- ' 
plexă, de o remarcabilă 
plasticitate, Ernestina 
Quintana, Gerardo Las
tra și Silvia Bernabeu. 
Este o formație de dans 
cu o puternică notă o- 
riginală, cu o viziune 
modernă a folclorului.

Tea PREDA

Duminică seara, la Casa Ziariș'i- 
lor din București a avut loc o sea
ră de tilm în cadrul căreia s-a des
fășurat un dialog între realizatorii 
și interpreții coproducției româno- 
italiene „Baltagul", ecranizare după 
cunoscutul roman sadovenian, și 
cronicarii cinematografici ai cotidia- 
nelor și revistelor bucureștene. Dis
cuțiile au fost urmate de vizionarea 
filmului.

(Urmare din pag. I)
folosirea judicioasă a utilajelor e- 
xistente și îndeosebi a tocătorilor 
mecanice. Cooperativele dispun de 
mijloace mecanice, dar folosirea lor 
cu întreaga capacitate continuă să 
rămînă un deziderat La cooperativa 
agricolă Pădureți, combina pentru 
siloz este de mult timp defectă. Pe 
aici a trecut de cîteva ori directorul 
I.M.A. Costești, căreia îi aparține 
combina, da» prezența lui nu s-a fă
cut simțită. Dacă în urma directoru
lui întreprinderii de mecanizare u- 
tilajele răm.în tot defecte, ce fel de 
sprijin acordă I.M.A. Costești pentru 
extinderea lucrărilor de recoltare 
și preparare a furajelor ?

La sectorul zootehnic aparținînd 
„cooperatorilor din Dumbrăveni 
deficitul la grosiere, fibroase și 
suculente nu are acoperire. Vi
novate se fac, în cazul de față, di
recția agricolă și uniunea coopera
tistă județeană Argeș, care au ui
tat că 900 de oi vor avea nevoie de 
hrană și au omis ca aceste animale 
să fie prinse în calculul balanței fu
rajere. Acum, în prag de iarnă, el? 
au rămas să fie alimentate cu te 
miri ce.

Pentru a preveni pierderile, ca și 
încercările tardive de a redistr'bu* 
nutrețuri în timpul iernii de la o 
cooperativă la alta, trebuie ca a- 
cum, cînd există încă furaje pe 
cîmp, direcția agricolă să ia măsuri 
pentru transportul acestora la ferme.

Și în cooperativele agricole din ju
dețul Bihor se află pe cîmp mari 
cantități de nutrețuri nerecoltate. 
Deși au fost depozitate aproape

0 Orchestra simfonică a Filar
monicii de stat din Leningrad (în 
sala Ateneului Român) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor : Evghenii 
Mravinski. In program : Simfonia 
a Vl-a de Prokofiev șl Simfonia 
a V-a de Ceaikovski.

0 Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.

0 Teatrul .Lucia Sturdza Bu- 
landra" (în sala Teatrului Giu- 
lești) : Meteorul — 20.

O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Birlic — 
19,30.

0 Teatrul de estradă „Fanta
sio" din Constanța (în sala An
samblului artistic al U.G.S.R.) : 
Săracu ’Gică — 19,30.

Leningrad. Dirijor: Evghenii Mravinski. In program : Simfonia 
a Vl-a de Prokofiev. Simfonia a V-a de Ceaikovski. în pauză : 
filme documentare : „Deva 700" — producție a studioului „Alexandru Sa- 
hia“ și „Frumusețile toamnei". 22,00 — Bine ați venit" : — reportaj
despre primirea călduroasă făcută medicilor în județul Botoșani. 22,20 — 
Reflector. 22,30 — Lunga vară fierbinte — „Carlotta, întoarce-te acasă" : 
(XXVI). 23,20 — Telejurnalul de noapte. 23,30 — închiderea emisiunii. —

Consultații tehnice. 
Desene animate pentru 

copii. 18,30 — Confruntări. Emi
siune pentru tineret. 19,00 — Te
lejurnalul de seară. 19,30 — A- 
tomul — această necunoscută. E- 
misiune de știință. 20,00 — Con
cert simfonic. Filarmonica din

® a a s □ a ta s r? r.i a 0 eî e ® ia n:
800 000 tone de fîn — totuși față de 
necesarul de hrană al animalelor s-au 
stocat cu circa 15 000 tone mai pu
țin. Cu atît mai mult se impune ea 
acum să se strîngă cu grijă toate 
resursele de nutrețuri, să se evite 
risipirea acestora. Or, în multe u- 
nități se consideră că o dată cu cu
lesul știuleților de porumb se poa

tru prevenirea degradării nutrețului, 
a oricăror cazuri de risipă.

Una din problemele de mare în
semnătate economică care trebuie să 
preocupe în mai mare măsură con
ducerile unităților agricole socialiste 
este utilizarea rațională a nutrețu
rilor în hrana animalelor. Li pre
zent se pot economisi zeci de mii de

EXISTĂ IMPORTANTE RESURSE 
DE FURAJE - DAR RECOLTAREA 
SI DEPOZITAREA LOR ÎNTÎRZIE

te considera că recoltatul este în
cheiat, chiar dacă sute de tone de 
coceni împînzesc cimpul.

Paralel cu recoltarea este necesar 
să se acorde o mai mare grijă de
pozitării furajelor în condiții cores
punzătoare. Neglijarea acestei lucrări 
a dus la mari pagube în cooperati
vele agricole din Pomezău, Rieni, 
Sîmbătă și altele, unde o parte din 
fînul depozitat în „șire plate" nevîr- 
fuite, s-a stricat. Este imperios ne
cesar să se verifice starea depozi
telor de furaje, să se ia măsuii pen

tone de nutrețuri prin prelungirea 
pășunatului animalelor și îndeosebi a 
oilor. După cum ne informează ing. 
zootehnist Felicia Bărbuș de la coo
perativa agricolă Episcopia Bihor, 
aici animalele își adună singure cea 
mai mare parte din hrană de pe 
pășuni și de pe tarlalele d. unde 
s-au recoltat porumbul și sfecla de 
zahăr. în acest fel, la cele 672 de 
taurine care pășunează, se economi
sesc nutrețurile destinate perioadei 
de iarnă, fără scăderea producției de 
carne și lapte.

O mare eficiență are aplicarea tu
turor măsurilor stabilite pentru e- 
chilibrarea balanței furajer?. Coope
ratorii din Cauaceu, Sintion, Cărăn- 
deni și altele, pe lîngă că economi
sesc mari cantități de nutrețuri prin 
hrănirea animalelor pe pășuni, au 
luat Inițiativa de a insiloza furaje 
peste prevederile planului.

Este cit se poate de firesc ca a- 
cum, cînd pe cîmp există multe nu
trețuri, acestea să fie rațional utili
zate, strînse și depozitate fără pier
deri. Dar în cooperativele județului 
Bihor se intîlnesc cazuri cînd 
s-a trecut „la iernat", ignorîn- 
du-se faptul că furajele stoca
te nu ajung pînă la noua re
coltă. La cooperativa Diosig II s-au 
însilozat numai 1 000 tone de nu
trețuri față de 3 645 tone necesare. 
Totuși consiliul de conducere igno
rează faptul că pe pășune și pe tar
lalele recoltate există nutrețuri care 
ar putea fi strînse de către animale 
fără nici un fel de cheltuieli. Situa
ții asemănătoare se întilnes- și Ia 
cooperativele agricole Ulleacul de 
Munte, Tămășeu, Borș, Bihana I și 
altele.

Recoltarea tuturor resurselor de 
nutrețuri este o treabă de sezon care 
nu suferă nici un fel de amînare. 
Fiecare zi de întîrziere duce la de
precierea calitativă, la pierderea sub
stanțelor nutritive. Timpul înaintat 
impune ca organele agricole să ia 
măsuri temeinice pentru organizarea 
strîngerli, transportului și depozitării 
furajelor pentru a asigura condiții 
cît mai bune de hrănire a anima
lelor pînă la recolta anului viitor.
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Rezultate tehnice

SilDUMINICA SPORTIVA
HANDBAL

Start în

pregătirile

pentru C. M.

doi producători de metal
(Urmare din pag. I)

Divizia B

pentru a

1 2 23-10
3 2 17-10
2 3 24-14

comemorativă, 
ceferiști le-au 
de fruntaș.

(Agerpres)

Cronica zilei

Stingă — Tunarul-șef, Dumitrache, 
cercetează din priviri efectele „bom
bei" de la 25 m. Dreapta — lată 
și efectele 1 Numai portar să nu fii...

Foto : S. Cristian

FOTBAL
ETAPA A X-a

DINAMO BUCUREȘTI
U.T.A. : 6—0 (3—0). Au marcat ; 
Dumitrache (min. 2 și 9), Lu
cescu (min. 37 și 54), Sălceanu 
(min. 74) și FrățilS (min. 88).

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ : 2—1 (2—0). Au marcat: 
Voinea (min. 31 din 11 m și 
min. 43). Pentru clujeni : Adam 
(min. 54 din 11 m). A fost eli
minat din joc, în min. 21, Tă
taru (Steaua).

POLITEHNICA — F. C. AR
GEȘ : 1—0 (0—0). A marcat i 
Lupulescu (min. 90).

CRIȘUL — STEAGUL ROȘU : 
3—1 (1—1). Au marcat : Suciu 
(min. 19), Dărăban (min. 71), 
Sătmăreanu (min. 89) și Gyorffi 
(tain. 11) pentru brașoveni.

A.S.A. TG. MUREȘ — RA
PID : 2—0 (0—0). Au marcat: 
Dondos (min. 53) și Nagy (min. 
74). Nagy a ratat o lovitură de 
la 11 m. în min. 23.

JIUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA : 1—1 (L-0) : Au
marcat : Peronescu (min. 35) și, 
respectiv, Oblemenco (min. 68).

FARUL — DINAMO BA
CĂU : 4—0 (0—0). Au marcat : 
Kallo (min. 52), Sasu (min. 60), 
Ologu (min. 83) și Badea (min. 
85).

C.F.R. CLUJ — PETROLUL: 
2—1 (0—0) Au marcat : M. Po
pescu (min. 66) și Soo (min. 71). 
Pentru oaspeți : Oprișan (min. 
69). Soos (C.F.R.), a ratat o lovi
tură de la 11 m în min. 80.

Etapa viitoare
(5 NOIEMBRIE)

Universitatea Cluj — Farul; 
Petrolul — Dinamo Bacău ; Stea
gul roșu — C.F.R. Cluj ; Jiul — 
Politehnica ; U.T.A. — A.S.A. Tg. 
Mureș ; Rapid — Crișul; F. C. 
Argeș — Dinamo București (se 
va juca la 28 noiembrie), iar 
Universitatea Craiova — Steaua 
(la 3 decembrie).

Clasamentul
Dinamo Buc. 
Univ. Craiova 
F, C. Argeș 
Rapid 
Jiul
Farul
Dinamo Bacău 
Steagul roșu 
U.T.A.
Steaua 
Univ. Cluj 
Petrolul
C.F.R. Cluj 
Crișul 
Politehnica 
A.S.A. Tg. M.

10
10
10

9
10

4
4
4
5
4
4
3

15-15
15-16
14- 12
15- 19
14-19
26-19
13-14

10 5
10 5

4
5
4
4
2

8 3 2 3 9- 9
10 3 2 5 8-15 
10 3 2 5 15-22
10 2 2 6 7-11 
10 2 1 7 7-21

Clasamentul golgeterilor
I. 8 goluri : Dumitrache (Di

namo Buc.), Oblemenco (Univer
sitatea Craiova), 1 din 11 m ; 
Voinea (Steaua) — 3 din 11 m ; 
Tătaru (Steaua).

II. 7 goluri : Dobrin (F. C. Ar
geș) —, 2 din 11 m.

III. 6 goluri: Creiniceanu 
(Steaua), D. Ene (Dinamo Ba
cău), Neagu (Rapid).

al Planificării s-a
Duminică după-amiază s-a înapo

iat în Capitală, venind de la Sofia, 
tovarășul Maxim Berghianu, preșe
dintele Comitetului de Stat al Plani
ficării, care a făcut o vizită în R. P. 
Bulgaria, la invitația tovarășului 
Tano Țolov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării.

După cum s-a anunțat, la încheierea 
convorbirilor purtate cu acest prilej

întors de la Sofia
a fost semnat protocolul privind co
laborarea economică și livrările de 
mărfuri dintre România și Bulgaria 
pe anii 1971—1975. Protocolul prevede 
o importantă creștere, față de perioada 
1966—1970, a volumului schimburilor 
economice concomitent cu dezvolta
rea și diversificarea cooperării în pro
ducție între cele două țări.

(Agerpres)

Dumitrache, Dobrin, Răducanu-
N-a fost un meci între campioni, 

deși arădanii dețin titlul ultimei e- 
diții a campionatului, iar dinamciviș- 
tii din București se află printre prin
cipalii aspiranți la trofeul campio
natului în curs de desfășurare. 
U.T.A., crunt traumatizată, este as
tăzi un fel de echipă-victimă tare 
înghite goluri cu ghiotura și ne în
trebăm dacă, într-un anume sens, Fe
derația n-ar trebui să iasă din ati
tudinea ei neutrală. Niciodată n-am 
susținut amestecul federal în trebu
rile cluburilor și ne-am opus me
reu oricăror tendințe favorizante, 
insă, de astă-dată, credem că ni
meni nu s-ar formaliza și nu s-ar 
simți nedreptățit dacă echipa din A- 
rad ar fi moralmente reconfortată 
prin intervenția directă a conducerii 
Federației de fotbal. Și aceasta cit 
mai degrabă, nu numai spre folosul 
acestui club onest și al jucătorilor 
săi, ci și pentru interesul în jurul 
competiției naționale.

Ieri, U.T.A. a fost, un fel de 
sparring-partener, ca „Vojvodina", de 
pildă, pentru echipa noastră națio
nală. Dumitrache — jucînd iarăși la 
superlativ (nu credem că e vorba la 
el de o formă sportivă superioară, ci 
de manifestări care se apropie din 
ce în ce mai mult de măsura ade
vărată a talentului său fotbalistic) 
— și-a uluit adversarii și le-a înscris, 
aidoma „Vojvodinei", două goluri 
magnifice, tot în numai 9 minute de 
joc ! E drept, de lîngă Dumitrache 
lipsea Dobrin, dar o pereche de ași 
s-a combinat, totuși, fiindcă pe te
ren a reapărut... Pîrcălab. Și încă un 
Pîrcălab așa cum îl știm, adică o a- 
ripă care nu poate fi oprită în cursa 
ei decît prin fault și care pune par
tenerilor mingea exact acolo de unde 
e necesar doar un simplu șut pen
tru a se marca golul. Dacă adăugăm 
faptul că alți „internaționali", Radu 
Nunweiller, Lucescu, Gergely, De- 
leanu, au arătat poftă de joc și că au 
fost ajutați prin realizările lui Co- 
man, Stoenescu și Sălceanu, înțe
legem ușor de ce U.T.A. — așa cum 
se prezintă ea astăzi — a suferit o 
înfrîngere la un scor-fluviu.

S-ar putea spune că în favoarea 
lui Dinamo au jucat, în etapa de 
ieri, și alte echipe. De exemplu, 
A.S.A. din Tg. Mureș, prin victoria 
asupra Rapidului, în afara faptului 
că a strîns pentru sine două puncte 
de mare preț, i-a stopat pe giuleș- 
teni într-o zonă relativ îndepărtată 
de lideri. Dar, la drept vorbind, pe 
iubitorii de fotbal parcă mai mult 
i-a interesat ce fac Răducanu și cu 
Dan decît rezultatul ! Probabil mul- _ 
tă lume s-a amărît cînd a aflat pe 
calea undelor că. Dan. a făcut henț ■■ 

1 în plin careu de pedeapsă, sau poate 
le-a mai trecut din supărare atunci 
cînd portarul echipei naționale, Ră
ducanu, s-a arătat în stare să apere 
un penalti.

Un alt scor, plăcut pentru actualii 
fruntași ai clasamentului general, 
s-a înregistrat la Iași. Se părea pînă

în ultimul minut al acestui meci că 
Dobrin și colegii săi vor smulge o 
egalitate pe tabela de marcaj și ast
fel, plasați la numai două puncte 
distanță de Dinamo, îi vor aștepta 
pe bucureșteni pe terenul din Pi
tești ca să le arate ce pot argeșenii 
cînd joacă la ei acasă. Dar Lupu- 
lescu, înscriind pentru ieșeni în ul
timele secunde rămase disponibile, 
le-a cam încurcat socotelile. Și ia
răși, parcă mai mult decît rezulta
tul partidei, amatorii de fotbal au 
dorit să știe cum joacă Dobrin. Au 
aflat, prin vocea crainicului, și pro
babil au cam strîmbat din nas. Do
brin n-a prea fost el însuși în parti
da de la Iași.

Singura echipă care s-a menținut 
ferm în urmărirea liderului este 
Universitatea din Craiova. Deși ju
cau la Petroșani, oltenii au obligat 
pe Jiul să împartă cu ei frățește 
porția de puncte. Din păcate, Oble
menco nu face parte din lotul re
prezentativ...

în încheiere trebuie să spunem 
cîteva cuvinte despre cel de-al doi
lea meci din București : Steaua — 
„U“ Cluj. Bucureștenii au cîștigat 
partida — era și de așteptat — au 

t cîșțigat-o însă nu’ numai jucînd în 
„10“ contra „11", ci și îii condițiile 
unui '.arbitraj de slabă calitate, care 
i-a defavorizat în repetate rînduri. 
Am propune federației de fotbal să 
nu-1 mai programeze pe arbitrul 
Ritter la meciurile clujenilor, fiind
că, între altele, aproape fără excep
ție, Ie acordă cîte un penalti.

Valeriu MIRONESCU

ELVEȚIA—PORTUGALIA I—1 (0—1)

incepind de azi Fotbaliștii greci

Meciul de fotbal dintre echipele 
Elveției și Portugaliei (preliminarii
le campionatului mondial de fotbal 
grupa I europeană), disputat la

CORESPONDENȚA DIN ATENA DE LA AL. CÎMPEANU
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Ieri, peste activitatea fotbalistică 
din Grecia s-a lăsat cortina. Cinci 
meciuri de campionat au fost a- 
minate, iar o intîlnire amicală cu 
fotbaliștii bulgari a fost contraman
dată. Pînă in a doua jumătate a 
lunii doar copiii pe maidane vor 
mai bate mingea. Pauză pentru fot
baliști, pauză pentru publicul ama
tor. Nimic nu mai trebuie să tul
bure atmosfera sportivă in perioa
da ce a rămas pină la meciul de 
la București din 16 noiembrie, în 
vederea calificării pentru campio
natul mondial. Toate resursele fi
zice și psihice sint puse la adăpost 
pentru a se putea manifesta cu în
treaga vigoare in cursul acestei în- 
tilniri. In mediul sportiv partidei 
din Capitala României se atribuie 
o importanță extraordinară. Am
ploarea pregătirilor confirmă aces
te aprecieri.

— Echipa noastră ? N-o cunoaș
tem incă. Sperăm insă că va fi al
cătuită din cei mai buni dintre cei 
mai buni — răspund factorii res
ponsabili și specialiștii la întreba
rea : Care-i componența naționalei 
elene. Și, intr-adevăr, in stadiul ac
tual al preparativelor nimeni nu 
știe cu certitudine cui ii va reveni 
misiunea de a reprezenta culorile 
Greciei. Antrenorul Petropoulos și-a 
format deocamdată o „preechipă" 
din 25 de jucători aleși din cele mai 
reprezentative formații. Iată-i pe a- 
ceștia : Gaidatis, Aganian, Plesas, 
Sideris, Bothinos (de la „Olympia- 
kos“). Iconomopoulos, Surbis, Elef- 
terakis, Kamaras, Domazos, Dimitriu 
(de la „Panathenaikon"), Papaioan- 
nou, Stathosopoulos (de la „AEKA"), 
Sarafis, Koudas (de la ,,PAOKA“), 
Spiridon, Christidis (de la ,,ARES“), 
Skrekis, Dedes, Haitas (de la „Pa- 
nionios"), Aidini (de la „Iraklis"), 
Christopoulos (de la „Ethnikos"), 
Kelesidis, Bitsides (de la „Panse- 
raikon"), Sinetopoulos (de la „O- 
lympiakos-volos"). Dintre toți nu
mai doi — Kamaras și Domazos — 
au de-acum locurile stabilite in re
prezentativă. Ceilalți vor fi selecțio
nați in funcție de comporta
ment in cursul pregătirilor. Aces
tea încep o data cu ziua de as-

tăzi și nu pe ptlmîntul elen I „Pre- 
echipa" se stabilește in cantona
ment, undeva în apropiere de Zu
rich, de unde cei selecționați vor și 
pleca la București, considerîndu-se 
— potrivit unora — că pămintul 
helvetic le-ar fi mai favorabil pen
tru pregătiri. Antrenoriil Petropou
los explică această acțiune prin ne
cesitatea de a-i ține pe jucători de
parte de „lumea lor“, de familii,, 
prieteni și zgomot, de preocupări 
care le-ar putea afecta capacitatea 
de luptă. Acolo vor avea meciuri 
amicale cu echipe locale, se vor 
dedica în întregime pregătirilor 
multilaterale, fizice și psihice in 
vederea întilnirii.

In presă și in cercurile sportive 
se exprimă cu aprindere pă
reri despre criteriile după care 
ar trebui să se conducă Petropou
los în selecționarea echipei. Și in 
opiniile ce se emit se pornește de 
la datele considerate aici ca jiind 
caracteristicile fotbalului româ
nesc. „Trebuie să trimitem în 
România o echipă, solidă — îmi 
spunea Ghiannis Vandoros, directo
rul săptămînalului sportiv „Oma- 
da“. Știu că baza fotbalului româ
nesc o constituie tehnicitatea echi
pelor și că fiecare jucător e in ex
celentă stare fizică".

Vorbindu-mi despre 
din rindul jucătorilor 
porterul de specialitate 
„To Vima“, Kondaksis, 
că aceștia trăiesc cu sentimentul u- 
nei apropiate „încercări grele", știu 
că România e greu de învins, lucru 
de care s-au convins și cu prilejul 
meciului de pe stadionul „Ka- 
raiskaki", dar au, totiiși, speranța 
că vor cîștiga. In mediul sportiv 
mulți se abțin de la pronosticuri, 
însă in cele din urmă aproape fie
care interlocutor crede in succesul 
echipei elene. Mai sobru în apre
cieri, directorul ziarului sportiv 
„Fos ton spor", Teodoros Nikolai
dis, îmi spune : „Meciul cu Româ
nia e foarte greu pentru greci. Nu 
pot da nici un pronostic, dar nici
odată încă nu i-arn învins pe ro
mâni. Greutatea de data aceasta 
constă și in faptul că echipa română 
beneficiază de avantajele terenului 
propriu".

atmosfera 
greci, re
al ziarului 

îmi spunea

Berna, s-a încheiat la egalitate : 1-—1, 
după ce portughezii au condus cu 
1—0 la pauză prin golul marcat de 
Eusebio. Gazdele, au egalat în min. 88 
prin Kiinzli.

Deși o simplă formalitate, întrucît 
ambele echipe erau eliminate, parti
da de la Berna a fost totuși intere
santă — apreciază comentatorii agen
țiilor de presă. Echipa Elveției, cu 
5 puncte, ocupă acum locul 3 în cla
sament, iar formația Portugaliei lo- 
eul 4 cu 4 puncte,

Congresul Comitetului
european de atletism
si-a încheiat lucrările>

Ieri s-au încheiat în Capitală lu
crările Congresului Comitetului eu
ropean de atletism. Timp de 3 zile 
s-au discutat probleme importante 
legate de activitatea atletică inter
națională : a fost constituită Asocia
ția europeană de atletism, s-au 
stabilit calendarul competițional pe 
anul 1970, locul de desfășurare a 
Campionatelor europene din anul 
1974, au fost omologate o serie de 
recorduri europene stabilite în ulti
mii 2 ani. Paralel cu desfășurarea 
congresului . au avut loc convorbiri 
bilaterale pentru organizarea de noi 
meciuri atletice și competiții. In 
acest scop, la București a fost pre
zentă o delegație a Federației de 
atletism din S.U.A., condusă de Dan 
Ferris, membru îri comitetul de con
ducere al Federației internaționale de 
atletism (I.A.A.F.). Referitor la ca
lendarul atletic al anului viitor se 
poate afirma că acesta este deosebit 
de bogat. Numai în România vor 
avea loc cîteva concursuri de mare 
atracție, dintre care notăm : semifi
nalele Cupei Europei la femei, Jocu
rile balcanice. Campionatele inter
naționale ale României, Concursul 
speranțelor olimpice, întîlnirea din
tre echipele feminine ale României 
și S.U.A., Crosul Balcanic.

Cu prilejul închiderii lucrărilor 
Congresului Comitetului european de 
atletism, președintele Federației ro
mâne de atletism, Mihail Florescu, a 
oferit ieri un dejun în onoarea par- 
ticipanților. (Agerpres)

FLORETISTELE ROMANCE, 
PE PODIUM

Proba de floretă feminină pe echi
pe din cadrul turneului internațional 
de la Tata (Ungaria) a fost cîștigată 
de echipa României cu 3 victorii, 
urmată de U.R.S.S. cu 2 victorii, Po
lonia 1 victorie și Ungaria 0 victorii. 
Selecționata română a învins cu 15—1 
echipa Poloniei, cu 8—7 pe cea a 
U.R.S.S. și cu 14—2 echipa Ungariei.
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Seria I : Chimia — Progresul 
Brăila 0—0 ; Oțelul — Sportul Stu
dențesc 2—1 ; Poiana — Ceahlăul 
1—0 ; Știința Bacău — Metalul Bucu
rești 1—0; Metrom — Politehnica 
3—1 ; Progresul București — Flacăra 
Moreni 4—0 ; Metalul Tîrgoviște — 
Portul 1—0 ; Gloria — Dunărea 0—0. |

în clasamentul seriei, pe primul 
loc se află Progresul București, cu 16 I 
puncte, urmat de Metalul București i 
cu 14 puncte.

Seria a Il-a : Metalul Hunedoara — |
Ripensia 2—2 ; Metalurgistul — Me
talul Tr. Severin 5—0 ; C.F.R. Timi- ' 
șoara — Chimia 2—0 ; Gaz Metan — (
C.F.R Arad 2—1 ; Vagonul — Mine
rul Anina 1—0 ; C.S.M. Sibiu — Olim- I 
pia Oradea 1—0 ; Olimpia Satu Mare 
— Minerul Baia Mare 1—0 ; Electro- 
putere — C.S.M. Reșița 2—2.

Liderul seriei ' este C.S.M. Sibiu,
' cu 15 puncte, t 
Arad cu 14 puncte.

ferate Roman — Burdujenî. Cu acest 
prilej a avut loc o festivitate, în ca
drul căreia s-a evocat momentul is
toric cînd, din gara orașului Roman, 
a plecat în cursă locomotiva purtind 
denumirea „Porumbelul", care a 
transportat pe cei dintîi călători din 
centrul Moldovei către nordul țării. 
Cu prilejul centenarului, în gară a 
fost așezată o placă 
iar unui număr de 17 
fost înmînate insigne

Duminică a părăsit Capitala Fran
cis Cohen, directorul revistei france
ze „La Nouvelle Critique", care ne-a 
vizitat țara la invitația revistei „Lupta 
de clasă".

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost condus de Nestor 
Ignat și Constantin Lăzărescu, re
dactori șefi-adjuncți ai revistei 
„Lupta de clasă".

★
Duminică s-au împlinit 100 de ani 

de la înființarea gării din orașul Ro
man și darea în exploatare a liniei

încheierea turului, de sală, al 
campionatului național masculin 
de handbal a marcat „ începu
tul unei noi etape : pregătirea 
echipei naționale
Vil-a ediție a C.M. ce va avea 
loc în Franța între 25 februa
rie și 8 martie 1970. Despre a- 
ceste evenimente am solicitat 
cîteva păreri, tov. L. Grigores- 
cu, secretar general al F.R.H.

— Cum apreciați forța for
mațiilor noastre de la cluburi 
in momentul de față ?

— „Din păcate, doar Steaua, 
Dinamo și poate Universitatea 
București constituie team-uri cu 
adevărat redutabile. De altfel, 
intîlnirile acestor fruntașe cu 
restul echipelor au fost — cînd 
ele s-au luat cu adevărat în se
rios — simple formalități. Stea
ua, de exemplu, și-a asigurat un 
confortabil avantaj de puncte (5) 
care-i va permite, probabil, 
să-și conserve titlul cu toate că 
primul meci direct cu Dinamo 
l-a pierdut în mod surprinză
tor. Acesta-i însă un alt as
pect.

— Ce explicații puteți da re
zultatului meciului Dinamo — 
Steaua ?

— Sînt multe și... interesan
te. Prea sigură de ea, Steaua, 
care se „plimbase" pînă atunci 
prin campionat, s-a... auto- 
încurcat cînd s-a văzut condusă 
la scor. Faptul vădește, printre 
altele, carențe psihice. Dinamo, 
însă, a vrut și a reușit să facă 
o partidă mare. Cred că jucînd 
mereu astfel, dinamoviștii ar pu
tea reedita performanțele eșa
lonului lor de aur de acum cîți- 
va ani. Păcat că ușurința cu 
care și-au tratat adversarii mai 
modești i-a îndepărtat, poate ire
mediabil, de lideri.

Iată cum lipsa unei depline 
seriozități, în situații diferite, a 
putut contribui la provocarea u- 
nor rezultate surprinzătoare. 
Steaua rămîne, totuși, aceeași e- 
chipă tehnică și subtilă din punct 
de vedere tactic, iar Dinamo o 
promisiune ce se cere neapărat 
confirmată.

— Pe ce elemente noi poate 
l conta handbalul nostru, acum și 
' in viitorul apropiat ?

— Elemente sînt. Dar ..cîte 
oare se vor pregăti cu adevă
rat corespunzător pentru a " de
veni mari jucători ? Adaug că, 
în goana după puncte, unii an
trenori nu se îngrijesc de o creș
tere normală a acestor speranțe, 
lăsîndu-i să se formeze la în- 
tîmplare, așa cum îi învață jo
cul.

Cred că Birtolon (statură atle
tică, forță de șut excepțională), 
Palko (îndemînare și tehnică 
bună), ambii de la Minerul Baia 
Mare, Bota (bun tactician, bun 
șuter) de la Dinamo Brașov, sînt 
cei mai reprezentativi expo- 
nenți ai actualei generații. Ei sînt 
prezenți, de altfel, in lotul pentru 

, „mondiale" ce se pregătește chiar 
de pe acum, Ia Timișoara, sub 
conducerea antrenorilor N. Ne- 
def, O. Vlase, E. Trofin și din 
care mai fac parte : Penu, Mol
dovan, Dumitru, Licu, Samungi 
(Dinamo), Dincă, Gațu, Gruia, 
Oțelea, Goran, Popescu, Coasă, 
Marinescu (Steaua), Orban, Kic- 
sid (Universitatea București) și 
Gunesch (Universitatea Timi
șoara)".

Dan ILIESCU

Fată în fată,
7 5» 7

avîntate, cît mai productive a colec
tivului reșițean, precum și ale inter
venției energice, hotărîte a comite
tului de direcție, a organizației de 
partid pentru realizarea planului, 
pentru dezvoltarea bazei de metal a 
economiei naționale. Este meritul 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor combinatului de a fi înțeles pe 
deplin necesitatea creșterii produc
ției de metal și a îmbunătățirii ca
lității ei, a economisirii cocsului, dea 
fi înlăturat din „fașă" — cum se 
spune — orice deficiență pe fluxul 
tehnologic al producției de fontă, 
oțel și laminate.

O situație cu totul diferită am în- 
tîlnit la uzina „Oțelul Roșu". Cu 
aproape două luni înainte de sfîrși- 
tul anului, uzina are importante ră- 
mîneri în urmă : planul producției 
globale nu a fost îndeplinit, consfem- 
nîndu-se un minus de producție de 
circa 1000 tone oțel, la secția de 
bare trase nu s-au realizat cîteva 
sute de tone din producția planifica
tă. La toate acestea se adaugă depă
șirea cheltuielilor de producție (în 
trei trimestre) cu peste 3 milioane 
lei. Despre realizarea angajamente
lor, deocamdată, nu poate fi vor
ba. încă din luna februarie a.c., 
planul de producție nu s-a mai reali
zat ritmic, ;,Tonul“ l-a dat, de fie
care dată, secția oțelărie, numită 
și... calul nărăvaș al uzinei. Epitetul' 
i se trage de la faptul că în timp ce 
într-o lună aici se obțineau produc
ții vîrf, în alta ea rămînea sub plan 
cu sute de tone oțel.

— Noi sîntem primii cointeresați 
să ne îndeplinim planul, ne-a 
spus prim-topitorul Anton FochL Am 
discutat cu oamenii măsurile pe care 
le vom lua, dar trebuie să fim ajutați. 
Anul acesta am întîmpinat multe ne
ajunsuri, datorită deselor reparații 
la cuptoare.

— Cuptoarele au fost de vină ? 
S-au defectat singure ?

— Nu ! Măsurile luate de către 
conducerea uzinei, pentru întreține
rea lor, n-au fost cele mai potrivite. 
Chiar la noi, la cuptorul 3, cînd s-a 
făcut reparația capitală, în loc să se 
refacă și vatra, s-a renunțat la a- 
ceastă operație. Ce a urmat, nu
mai eficiență nu se poate numi. Am 
pierdut un timp îndoit cu cîrpirea 
vetrei, s-au realizat cantități mult 
mai mici de oțel.

Din discuțiile cu oțelarii ne-am mai 
notat că și cu alte prilejuri, în uzi
nă, s-a recurs la jumătăți de măsură. 
Se știa, de pildă, că în acest an du
rata reparațiilor la rece la cuptoare 
depășește cu circa 36 de are nivelul
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Elveția — Portugalia 
Dinamo București — 
Arad
Politehnica Iași — F. 
Argeș
Crișul — Steagul roșu 
A.S.A. Tg. Mureș — 
Rapid
Jiul — „U“ Craiova 
Farul — Dinamo Bacău 
C.F.R. Cluj — Petrolul 
Știința Bacău — Metalul 
București
Metrom — Politehnica 
Galați
Metalul Tîrg. — Portul 
Olimpia Satu Mare — 
Minerul Baia Mare
Gaz metan — C.F.R. 
Arad

(Urmare din pag. I)

1—1
U.T.

6—0
C.

1—0
3—1
2—0 
1—1 
4—0 
2—1
1—0
3—1
1—0
1—0
2—1

casă, în familie. Așa 
elevul că profesorul 
tare e un om rău ; de la 
el aud și alțî colegi. Cine 
e în pierdere ? Toată lu
mea, dar în primul rînd 
elevul. Acesta are o justi
ficare pentru notele sale 
slabe : persecuția pro
fesorului, omologată de 
părinți complăcîndu-se a- 
poi în inactivitate și 
în indisciplină. Am în- 
tîlnit însă și părinți 
cu copii rămași în urmă 
la învățătură, care au bă
tut des drumul la școală 
și nu au ajuns să dezar
meze. Discuțiile calme, ex
plicațiile și sfaturile date 
cu competență, dar fără 
ostentație, au lăsat în su
fletul părinților o rază de 
lumină și de speranță. 
Convingerea în principiali
tatea profesorului, în con
secvența și bunele lui in
tenții este mobilizatoare 
pentru părinți.

Din păcate, sînt familii 
care nu știu să învețe ală
turi de copii din înțelep
ciunea dascălilor adevărați. 
E vorba de părinții care 
nu vin la școală cînd sînt 
chemați, iar eșecurile șco
lare ale copiilor le atri
buie numai profesorilor. 
Aceștia se pretează la re- 
clamații pătimașe, au ie
șiri în fața copiilor, cu un 
cuvînt — tulbură legătura 
firească dintre școală și 
familie. Exemplul lor per
sonal răzbate în compor
tarea și vocabularul elevi
lor recalcitranți, adică a 
propriilor lor copii. Nu 
degeaba s-a spus atît de 
sugestiv că sufletul copi
lului reprezintă oglinda 
familiei

Se discută adesea despre 
formele concrete de lucru 
ale școlii cu familia, de 
folosul și ecoul acestora în 
formarea unei conduite 
corespunzătoare a elevilor. 
Nu de puține ori, însă, te
mele care se discută cu 
părinții sînt generale, se

află 
cu-
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reiau de la an la an, mai 
bine zis se repetă, fără ca 
problema sau aspectul res
pectiv să fie tratat profund 
din alt unghi de vedere. 
Exemplele care se analizea
ză nu sînt alese cu destulă 
grijă, spre a fi 
vingătoare și 
se rezumă la 
și criticarea 
zuri" fără să

con- 
uneori ele 
prezentarea 
unor „ca
se explice

metodele educative care 
ar trebui folosite sau au 
dat roade în alte prilejuri 
similare. Tot mai des școa
la investighează părinții 
asupra problemelor educa
tive care-i preocupă și cau
tă să-i cîștige pentru în
țelegerea justă a situațiilor. 
Dar de prea puține ori se 
găsește limbajul comun 
pentru aprecierea învăță-

ședințele cu părinții a avut 
neșansa să asiste la citirea 
aceleiași conferințe despre 
„Regimul zilei copilului", 
îți dai seama că ai parcurs 
drumul de la ingeniozitate 
la inerție în domeniul edu
cativ.

Succesul muncii pe tărî- 
mul relațiilor școlii cu fa
milia îl determină și ope
rativitatea cu care sînt 
tratate sau prevenite ca
zurile de indisciplină. Sînt 
tot mai rare — cu toate 
acestea mai există din ne
fericire — situațiile elimi
nărilor „surpriză", cînd 
părinții află de anteceden
tele nedisciplinare ale co
pilului abia după ce acesta 
a primit sancțiunea maxi
mă. Prevenirea lor ar fi 
asigurată dacă părintele ar

turii și conduitei elevilor 
sau definirea și îndruma
rea preocupărilor adecvate 
fiecăruia în timpul liber. 
Am asistat la o ședință cu 
părinții în care au fost 
invitați să vorbească 3 
medici de profiluri diferi
te, ei înșiși părinți ai unor 
copii din școală. Au fost 
atît de antrenante discu
țiile, încît întîlnirea s-a 
prelungit peste timpul pre
văzut și ar mai fi durat, 
dacă interlocutorii nu s-ar 
fi angajat să reia discuția 
la o altă dată convenabilă 
tuturor. Cînd pui în pa
ralelă acest exemplu, cu 
cel relatat de un părinte 
din altă școală, care se 
plîngea că, în trei ani, de 
fiecare dată cînd a fost Ia

vizita cu regularitate 
școala, dar și dacă dirigin
tele ar cerceta familia, ori 
de cîte ori simte că e ne
voie. Așa s-ar ajunge mai 
repede și mai cu folos la 
o cunoaștere reciprocă a 
celor două „tabere". în 
procesul căreia se limpe
zesc intențiile, integrîn- 
du-se în efortul comun de 
educare adecvată a copii
lor. In acest caz, școala ar 
exercita pentru familie un 
punct de atracție, care-i 
cimentează autoritatea, iar 
familia un aliat de nădej
de al corpului profesoral. 
Cu prilejul vizitelor acasă 
— făcute cu simț de răs
pundere și prietenie, nu 
cu aerul de „inspecție", ori 
cu dorința de a înscrie în

planul personal de muncă 
realizarea formală a unei 
îndatoriri — ochiul diri
gintelui ar putea desprinde 
elemente educative semni
ficative, pe care să le fruc
tifice în ședințele cu pă
rinții, bineînțeles, cu tact 
și grija de a nu face pu
blice în mod jignitor ele
mente intime, personale ale 
celor în cauză, ci numai 
a sesiza greșeli educative, 
a recomanda metode peda
gogice. Așa sînt înregistra
te fenomene flagrante de 
contradicție între ceea ce 
e permis la școală și ceea 
ce i se îngăduie copilului 
acasă. Unii diriginți au 
descoperit că sînt părinți 
convinși că fumatul e in
terzis numai la școală, nu 
oriunde pentru vîrsta co
pilăriei ; la fel, băuturile 
alcoolice. Mai mult, unii 
elevi și-au dedublat perso
nalitatea, datorită nepotri
virilor dintre cerințele șco
lii și ale familiei. Din sub
stanța unor atari situații se 
decantează „cazurile" peda
gogice care trebuie luate 
în discuție la timp.

Terenul educației nu poa
te fi niciodată o terra de
sert, chiar în perioada de 
aparentă acalmie. Talentul 
educatorului constă în a 
detecta, ca un seismograf 
fin, acele mișcări pe care 
comportarea elevului le 
cristalizează în forme spe
cifice abia mai țîrziu. Pen
tru că acest tîrziu poate 
însemna uneori și prea 
tîrziu pentru remediu. în 
faza difuză de constituire 
a unui profil comporta
mental se disting totuși 
cîteva linii ce trebuie în
tărite, iar altele estom
pate. Cine să facă aceasta ? 
Școala ? Familia ? Amîn- 
două necondiționat! Uni
tatea de cerințe, este re
gula fundamentală a codu
lui educatorilor. Ea gene
rează sentimentul respon
sabilității crescînde, rod al 
gîndirii și acționării în 
spiritul ideilor Congresu
lui al X-lea al P.C.R. 1

atins acum 4—5 ani; ca urmare, ser
viciul de organizare științifică a pro
ducției și a muncii din uzină a întoc
mit, încă din luna iunie, un stu
diu pentru efectuarea reparațiilor 
după metoda drumului critic, meto
dă menită să scurteze timpul d<a 
inactivitate a cuptoarelor ; totuși, nici 
pînă la 30 octombrie a.c. consiliul 
tehnic al uzinei n-a găsit timp să-și 
spună părerea : sînt bune sau nu mă
surile preconizate, pot sau nu pot fi 
aplicate ? Dar cuptoarele Martin nu 
vor să țihă seama de toate aceste 
tărăgănări și merg cînd și cum vor. 
Un calcul arată că, dacă oțelarii ar 
fi lucrat lună de lună așa cum au 
făcut-o în luna aprilie, de pildă, a- 
tunci astăzi nu s-ar mai pune pro
blema recuperării rămînerilor în 
urmă, ci s-ar putea raporta produ
cerea peste plan a mai bine de 3 000 
tone oțel.

— Care este perspectiva îndepli
nirii planului.? — l-am întrebat pe 
ing. Gheorghe Stancu, șeful oțelăriei.

— Noi nu vrem să trăim „din 
mila" altor întreprinderi care dau 
producții suplimentare de metal. Am 
făcut o analiză amănunțită a stării tehni .... j
în r 
fieca:

— ( 
de pli

— 1 
funcți
— A
— D 

tarea 1 
zile, a 
mestric. 
tone d' 
tului (a

— Și aaca ..
— Atunci...
Iată că „istoria" se repetă, 

cum, cu două luni înainte de 
tul anului, îndeplinirea planului e 
condiționată de... capriciile unui sin
gur cuptor. Oare atît s-a învățat 
din experiența tristă a celor trei 
trimestre ?

Realizarea planului, pe ansamblul 
uzinei, este condiționată si de mer
sul producției la secția de bare trase. 
Aici, însă, producția a fost confrun
tată cu multe greutăți, a căror solu
ționare a depășit posibilitatea uzinei s 
nu au fost emise din timp reparti
țiile de aprovizionare și desfacere 
la nivelul planului de producție.

— De curînd, am primit reparti
ții atît pentru livrarea producției, 
cît și pentru aprovizionarea materiei 
prime — ne-a spus noul director al 
uzinei, inginerul Otto Takacs. Ră- 
mine să ni se asigure desfacerea e- 
fectivă a barelor și să primim, în 
timp util, materialele.

(Este necesară o precizare : minis
terul a emis repartiții la nivelul pla
nului, numai că beneficiarii nu și-au 
dat acordul pentru contractarea des
facerii producției).

— Este eficientă 
problemei ?

— Modul în care s-a 
nul cu repartiții nu e 
dar momentan nu avea ce face! 
Fără- a realiza producția de bare 
trase nu putem îndeplini planul pe 
total uzină...

De la tovarășul Ion Brînzan, conta
bilul șef al uzinei, am solicitat un 
răspuns privind măsurile ce se vor 
lua în vederea reducerii cheltuieli
lor de producție.

— în secții sînt rezerve și pierderi
le vor fi recuperate, ne-a spus con
tabilul șef. Pentru a reduce cheltuie
lile la cuptoarele Martin nu se vor 
mai executa decît repartițiile strict 
necesare; pe celelalte le eliminăm. 
Vom procura fonta de la Reșița și 
nu din import, ca pînă acum.

Siderurgiștii din Oțelul Roșu sînt 
acum în alertă pentru a recupera ră- 
mînerile în urmă. Un sprijin substan
țial îl acordă uzinei conducerea Cen
tralei siderurgice din Reșița, care 
chiar de la începutul activității sale 
a depășit acel stadiu de înregistrator 
al problemelor. Toate organele în 
drept, comitetul județean de partid, 
Ministerul Industriei Metalurgice 
trebuie să intervină eficient, neîntîr- 
ziat pentru ca restanțele să fie recu
perate, iar planul în această uzină să 
fie realizat integral.

Și a- 
sfîrși-

soluționarea

acoperit pla- 
cel mai bun,

vremea

Timpul probabil pentru zilei» de 
4, 5 și 6 noiembrie : vreme schimbă
toare în nordul țării și în general 
frumoasă în celelalte regiuni. Cerul 
va fi variabil, mai mult senin, noap
tea și dimineața. Vor cădea ploi 
slabe locale în nordul țării. Vîntul 
va sufla slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 1 și 
9 grade, iar maximele între 9 și 19 
grade. Ceață locală. In București: 
vreme în general frumoasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin. Vînt 
slab pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura ușor variabili.
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SAIGON 2 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul de 
sud au lansat duminică dimineața 
un puternic atac asupra bazei a- 
mericano-saigoneze Kate, situată 
la 177 kilometri nord-est de Sai
gon. Un comunicat publicat la Sai
gon relevă că forțele americano- 
saigoneze au fost nevoite să pără
sească în grabă baza, care a fost 
ocupată apoi de patrioți.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Substanțele folosite de forțele ame
ricane în Vietnamul de sud pentru 
distrugerea culturilor pot afecta și 
organismul uman. Această precizare 
a fost făcută de Richard McCarthy, 
membru democrat al Camerei Repre
zentanților S.U.A., eare a citat re
zultatele cercetărilor efectuate de 
Institutul național pentru combate
rea cancerului. în ultimii ani, a 
menționat el, în Vietnamul de sud 
au fost folosite peste 3 500 tone de 
asemenea substanțe, iar Pentagonul 
insistă pentru utilizarea lor și în vi-

Primele negocieri directe între 
părțile în conflict din Liban

CAIRO 2 (Agerpres). — Duminică 
a avut loc prima reuniune între de
legația Libanului, condusă de Emile 
Bustani, comandantul armatei liba
neze, și Yasser Arafat, președintele 
Organizației pentru eliberarea Pa
lestinei, sosit în aceeași zi în capi
tala egipteană. Convorbirile au fost 
consacrate reglementării crizei inter
venite între oficialitățile libaneze și 
grupurile palestlnene de comando a- 
flate pe teritoriul Libanului.

Potrivit unei înțelegeri intervenite 
între cele două delegații, relatează 
agenția France Presse, s-a hotărît ca, 
începînd de duminică noaptea, să se 
sisteze ostilitățile dintre armata li
baneză și grupurile palestinene din 
Liban și, în scopul căutării căilor de 
reglementare a conflictului, să se a- 
nuleze toate măsurile represive a- 
doptate în cursul crizei.

După cum se știe, la cererea Li-

banului, Republica Arabă Unită me
diază în conflictul intervenit între 
autoritățile libaneze și forțele pales
tinene de comando. Acest rol de me
diator s-a manifestat, printre altele, 
prin faptul că reuniunea dintre Bus
tani și Arafat a fost precedată de 
convorbiri ale ministrului egiptean al 
afacerilor externe, Mahmud Riad, cu 
membrii celor două delegații.

De asemenea, Arafat a avut o în
trevedere cu președintele Gamal Ab
del Nasser.

In legătură cu discuțiile palesti- 
niano-libaneze, ziarul egiptean „An- 
Nahar" scrie, între altele, că dele
gația Organizației pentru eliberarea 
Palestinei „este gata să adopte o ho- 
tărîre rațională, care să țină seama 
de drepturile legitime ale grupări
lor palestinene de comando și ale 
Libanului".

în Tunisia au avut ioc 
duminică alegeri preziden
țiale și legislative. Prime,c 
date oficiale publicate duminică sea
ra indică faptul că actualul președin
te, Habib Bourguiba, a obținut tota
litatea voturilor exprimate în prima 
circumscripție a provinciei Beja. Re
zultatele definitive ale alegerilor vor 
fi cunoscute abia în cursul zilei de 
marți.

avut loc în ultimele zile și la Guaya
quil, Loja, Machala și Portoviejo, 
unde, în urma ciocnirilor cu poliția, 
aproximativ 100 de persoane au fost 
rănite.

Un nou acord economic 
pe termen lung între R. P. Ungară 
și Italia a fost încheiat în urma tra
tativelor purtate la 
legațiile celor două 
agenția M.T.I.

Roma între de- 
țări, informează

Libia insistă pentru
lichidarea bazelor străine

ALGER (De la corespondentul nos
tru). După cum s-a mai anunțat, 
noile autorități libiene, care au pre
luat puterea la 1 septembrie, au 
cerut în mod oficial Statelor Unite 
că doresc evacuarea bazei america
ne de la Wheelus la data expirării

legale a acordului încheiat cu S.U.A. 
de vechiul regim monarhic. Această 
acțiune formează în prezent obiectul 
unui studiu amănunțit la Departa
mentul de Stat, ambasadorul ameri
can la Tripoli părăsind ieri capita
la Libiei cu destinația Washington 
pentru consultări.

Intenția Libiei de a nu mai reînnoi 
acordul cu S.U.A. și invitația a- 
dresată Marii Britanii de a-și evacua 
„în cel mai scurt timp" trupele din 
Libia au fost primite cu satisfacție 
în capitalele unor țări arabe. Pentru 
cercurile politice din capitala Alge
riei, e!e constituie „un gest semni
ficativ și cea mai bună dovadă a 

Consiliului revoluției din 
a duce o politică de inde- 

, ------ ". „Evenimentul,
cotidianul algerian „El

dorinței (.
Libia de a ___  . „
pendență națională", 
constata
Moudjahid", depășește cu mult fron
tierele _ Libiei și se extinde asupra 
întregii regiuni mediteraneene, în 
care prezența bazelor militare străi
ne constituie o permanentă sursă de 
pericole pentru pacea regiunii. Sen
sul. hotărîrii libiene se înscrie în 
optica lichidării în această parte a 
lumii a climatului de insecuritate".

Un avion american doborît de patrioții sud-vietnamezi în regiunea Thua Tnien

Zilele culturii sovietice
(Urmare din pag. I)

ducerea lui Evgheni 
Mravinski, artist al po
porului al U.R.S.S., lau
reat al Premiului Le
nin. In fața publicului 
românesc își vor de
monstra măiestria in
terpretativă pianistul 
Dmitri Bașkirov și vio
loncelista Karine Geor
gian, bine cunoscuți a- 
cestui public. Ei vor 
concerta nu numai în 
Capitală, dar și în alte 
orașe ale României. La 
Opera din București și 
la Opera din Timișoara 
va cînta Zinovi Babii, 
artist al poporului al 
R. S. S. Bieloruse.

Bucureștenii vor pu
tea vizita, de asemenea, 
în aceste zile, Expoziția 
de artă decorativă a 

a fostU.R.S.S., care 
prezentată mai înainte 
la Constanța. ‘ . 
expoziție cuprinde lu
crări ale artiștilor plas
tici din toate republici
le unionale: ceramică 
și porțelan, sticlă și 
metal, bijuterii, gobeli- 
linuri și covoare, ofe
rind o imagine destul 
de completă a artei de
corative și aplicate so
vietice. In același timp, 
se vor deschide expo
ziții ale celor mai buni 
pictori scenografi so
vietici și maeștri ai fo
tografiei artistice. La 

■ București și la Iași se 
vor organiza decade 
ale cărții sovietice.

Recent s-a încheiat 
Festivalul filmului so
vietic, cu care prilej 
spectatorii români au 
vizionat ultimele filme 
ale cineaștilor noștri.

Totodată vom prezen
ta aici pe reprezentanți 
ai unor colective de ar
tiști amatori. Publicul 
românesc se va întîlni 
cu colectivul de dansa
tori „Iunost" al Casei 
de cultură a îhvățămîn- 
tului profesional-tehnic 
din Leningrad, laureat 
al celui de-al IX-lea 
Festival al tineretului 
■și studenților de la So
fia. In cadrul progra
mului acestui colectiv 
evoluează Batîr Zaki
rov, artist al po
porului al R. S. S. 
Uzbece, Andrei Hram- 
țov, solist al Operei din 
Leningrad, Inga Demia- 
nova, interpretă de cîn- 
tece

In 
mai 
tici, 
tori 
vor 
tanți ai vieții publice și 
cu colegii lor.

Această

populare rusești. 
România au sosit 

mu Iți artiști plas- 
compozitori, scrii- 

și cineaști, care se 
întîlni cu reprezen-

— Cum apreciați con
tactele de 1 pînă acum 
în domeniul culturii 
dintre Unilmea Sovieti
că și România și per
spectivele de viitor ?

— Relațiile culturale 
dintre, țările noastre se 
realizează potrivit pla
nurilor de colaborare 
culturală și științifică 
și au un caracter va
riat. Ele cuprind schim
buri între marile colec
tive artistice profesio
niste și de amatori, or
chestre simfonice și de 
estradă, teatre muzicale 
și de dramă, expoziții, 
schimburi de artiști, ca 
și colaborarea directă 
dintre uniunile de crea
ție și instituțiile cultu
rale înrudite.

în ultimii ani au vi-
• zitat Uniunea Sovietică 

excelente colective ar
tistice românești, ca Or
chestra Filarmonicii de 
Stat și cea a Radiote- 
leviziunii române, Ope
ra română, Ansamblul 
folcloric „Rapsodia" și 
Corul „Madrigal", Tea
trul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" și Teatrul Mio 
din București. I-am as
cultat cu mare interes 
pe excelenții soliști ro
mâni Zenaida Pali, Ele
na Cernei, Lucia Stă- 
nescu, Nicolae Herlea, 
Ladislau Konya, pe pia
nistul Valentin Gheor
ghiu, violoniștii Ion 
Voicu și Ștefan Ruha și 
pe mulți alții. Ne face 
plăcere să relevăm și 
acum că interpreții ro
mâni au dat dovadă de 
înaltă măiestrie la Con
cursul internațional 
„Ceaikovski".

La rîndul lor, în ul
timii ani au dat specta
cole în fața publicului 
românesc cele mai bune 
colective artistice so
vietice, printre care 
corpul de balet al Tea
trului Mare din Mosco
va și colectivul Teatru
lui de operă și balet din 
Kiev, Orchestra sim
fonică a U.R.S.S. și Or
chestra Filarmonicii 
din Moscova, Teatrul 
MHAT și Teatrul mare 
de dramă „Gorki" 
Leningrad, 
„Vahtangov" și music- 
hall-ul din 
Recent a dat spectacole 
la București, Craiova și 
Timișoara Teatrul Mic 
Academic din Moscova, 
unul din cele mai vechi 
teatre rusești.

Publicul românesc i-a 
ascultat în repetate rîn- 
duri pe marii interpreți 
sovietici David Oistrach. 
Emil Ghilels, Leonid 
Kogan, Sviatoslav Rich
ter, Kirill Kondra-

din
Teatru)

Moscova.

șin, Ghennadi Rojdest- 
venski și pe mulți alții.

în contactele noastre 
ocupă un loo important 
schimbul anual de ex
poziții de artă plastică, 
cercetările ■ întreprinse 
în comun și schimbul 
de materiale științifice 
și artistice.

Avem perspective 
frumoase pentru co
laborarea culturală în 
viitor. Anul 1970, anul 
centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin, va marca o 
nouă și puternică mani
festare a 
năzuințelor 
va fi un nou 
dezvoltarea 
națiunilor sociali

In anul viitor 
ționăm să 
România 
teatral cu 
consacrat lui V. I. Le
nin, ca și un grup de 
artiști cu un program 
tematic legat de această 
importantă dată. Pu
blicului românesc îi vor 
fi prezentate, de aseme
nea, o expoziție de artă 
plastică și ~ J~
expoziții 
consacrate 
lui Lenin.

în anul 
zita din nou 
colectivul de balet __ 
Teatrului Mare. La cel 
de-al V-lea Festival 
muzical internațional 
„George Enescu" vor 
participa interpreți so
vietici și membri ai ju
riului din U.R.S.S.

• La rîndul nostru, îi 
așteptăm în Uniunea 
Sovietică pe reprezen
tanții artei românești : 
un ansamblu folcloric, 
cîntăreți și instrumen
tiști, artiști de estradă 
și colective de artiști 
amatori. Un grup de ti
neri interpreți 
va participa 
de-al IV-lea 
internațional 
kovski".

Acestea sînt 
teva din 
planului. Ele' vor fi ul
terior concretizate și 
precizate. Dar putem 
spune cu certitudine că 
ne așteaptă o vastă ac
tivitate comună pen
tru a înfățișa popoare
lor noastre tot ce e mai 
bun în cultura și arta 
Uniunii Sovietice și a 
României.

Pentru noi, 
zentanții culturii 
tice, este o mare 
de a ne afla în 
zile în România, 
din toată inima 
rii socialiste românești 
înflorire continuă, iar
întregului popor ro
mân succese în munca 
de făurire a viitorului 
său- luminos.

Corporația chiliana 
pentru reforma agra
ră a anunțat de cu- 
rind exproprierea ma
rilor latifundii „Nu- 
ble Ripanco" (45 000 
de hectare) și alte 
cîteva acțiuni de re- 
vitalizare a planului 
de reforme în dome
niul agricol. Este a 

din seria măsu- 
adoptate în ulti- 
timp de guvern 

preparati- 
viitoa-

treia 
rilor 
mul 
în cadrul 
velor pentru 
rele alegeri preziden
țiale. Ultimul 
tin parlamentar, 
a diminuat 
reprezentarea

a i

scru- 
care 

serios 
parla- 

P.D.C., 
avansul 
accen- 

mult 
radica

comunității 
noastre și 

pas în 
culturilor 

socialiste.
....' inten- 
trimitem în 

un colectiv 
un spectacol

o serie de 
documentare 

jubileului
viitor va vi-

România
al

români 
Ia cel 

Concurs 
„Ceai-

doar cî- 
prevederi le

repre- 
sovie- 
cinste 
aceste 
Urăm 
cultu-

La Mogadiscio a fost 
constituit Consiliul Revo
luționar Suprem al Soma
liei. Președinte al consiliului este 
generalul-maior Mohamed Zeyad. 
Adjuncții acestuia sînt generalul 
maior Gamei Aly Korshil și generalul 

”i Mohamed Einanshi. Din 
fac parte 22 de ofițeri.

de brigadă 
consiliu mai

Regele Hussein al Ior
daniei a primit un mesaj 
din partea șahinșahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr cu privire la 
oferta iordaniană de mediere în 
disputa dintre Irak și Iran asupra na
vigației prin estuarul Shatt-el-Arab. 
Mesajul iordanian a fost înmînat de 
Abdel Moneim Al-Rifai, locțiitor al 
primului ministru și ministru de ex
terne al Iordaniei, care a făcut săp- 
tămîna trecută o vizită la Teheran, 
înainte de această vizită, Rifai a con
ferit la Bagdad cu președintele Ira
kului, Ahmed Hassan El Bakr, și cu 
alte oficialități irakiene. Conținutul 
mesajului nu a fost dezvăluit

Incidente în Ecuador. ?asc 
persoane au fost ucise în orașul ecua- 
dorian Esmeralda în urma manifesta
țiilor antiguvernamentale desfășurate 
cu prilejul vizitei ministrului apărării 
naționale, Jorge Acosta Velasco, și a 
ministrului de interne Galo Martinez. 
Cei doi miniștri au făcut această călă
torie în scopul de a pune capăt de
monstrațiilor studențești. Poliția a des
chis focul împotriva manifestanților. 
Acțiuni antiguvernamentale au mai

ționalizarea pe etape 
a firmelor „Chile Ex
ploration Co." și „An
des' Mining Co.", syb-. 
sidiare ale supertrus- 
tului „Anaconda". De 
fapt, încă din timpul 
campaniei 
toare victoriei 
cum cinci ani, 
a folosit 
„chilenizării" 
lui in lupta 
candidatului 
de stingă, 
Allende, care 
niza 
firmelor

premergă- i de a- 
, P.D.C. 

lozinca 
cupru- 
contra 

forțelor 
Salvador 

preco- 
naționalizarea 

străine.

este rezultatul unei 
târguieli foarte favo
rabile pentru mono
polurile strățne, dat 
fiind că despăgubirile 
fixate 
mult chiar cifrele a- 
vansate de respecti
vele organizații mo
nopoliste l Deputatul 
comunist Jorge Inzun- 
za a declarat în parla
ment că în loc de 284 
milioane (la cit esti
mase inițial valoarea, 
instalațiilor sale în
săși firma străină), sta
tui chilian va avea de

depășesc cu

în cadrul i ' 
Uniunii interparlamentare, 
care își desfășoară lucrările la Delhi, 
s-au încheiat dezbaterile generale pe 
marginea problemei privind rolul și 
responsabilitatea țărilor mici și mij
locii în întărirea păcii internaționale. 
Sesiunea plenară a examinat, de ase
menea, raportul secretarului general 
al uniunii. Lucrările conferinței con
tinuă.

conferinței

Conferința mondială a 
arhiteoților,Ia care au luat Parte 
600 de delegați din 75 de țări, a luat 
sfîrșit în orașul argentinian Mar del 
Plata. Participanții la conferință au 
adoptat o rezoluție în care adresea
ză un apel tuturor statelor de a re
duce cheltuielile lor militare, astfel ca 
o parte din sumele economisite să fie 
afectate construcției de orașe.

Un purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. a anunțat stabilirea prime
lor contacte cu guvernul italian în 
vederea extrădării lui Raffaele 
chielli, vinovat de deturnarea 
avion Boeing-707. înainte de 
predat autorităților americane, Mini- 
chielli va compărea în fața unui tri
bunal italian. Nu este exclusă posi
bilitatea, apreciază agențiile de presă, 
ca el să fie examinat de către o co
misie de psihiatri, mai ales acum, în 
urma 
pune „tulburările" fiului ei pe seama 
războiului din Vietnam, la care a luat 
parte Raffaele Minichielli.

Mini- 
unui 
a fi

le psihiatri, mai ales acum, în 
declarațiilor mamei sale care

rea" ca o măsură cu 
totul insuficientă, cu 
substrat in primul 
rind electoral, care 
vizează smulgerea u- 
neia din lozincile de 
luptă ale stîngii — și 
se pronunță pentru o 
adevărată ' naționali
zare.

In diferite cercuri 
politice chiliene se 
afirmă că un alt pas 
făcut cu ochii spre 
urne a fost înlocui
rea ministrului de 
interne, Perez Zu- 
iovio, partizan al li-

O puternică furtună s-a abătut sîmbătă noaptea asupra regiunilor din su
dul Norvegiei și Suediei. Vîntul, a cărui viteză depășea 100 km pe oră, a 
smuls la Oslo și Stockholm acoperișuri de clădiri, a răsturnat numeroase auto
mobile, a rupt cabluri electrice, întrerupind circulația feroviară și telecomu
nicațiile. Vasul danez ,,Trica“ este dat dispărut undeva în Marea Baltică. în 

fotografie : o stradă din Stockholm în timpul furtunii
(Telefoto Agerpres — U.P.I.)

Desemnarea noului pre
mier al Afganistanului. Re
gele Afganistanului, Mohammed Za
hir Șah, l-a însărcinat pe Nur Ahmed 
Ettemadi, care a îndeplinit pînă în 
prezent funcția de prim-ministru ad- 
interim, să formeze noul guvern afgan 
— anunță presa din Kabul.

„Gulf 0il Corp." reacțio
nează. Societatea nord-americană 
„Gulf Oil Corp." a propus Adminis
trației S.U.A. să aplice „amendamen
tul Hickenlooper" împotriva Boliviei, 
întrucît guvernul din La Paz a na
ționalizat bunurile deținute de firmă 
în această țară. („Amendamentul 
Flickenlooper" prevede suspendarea 
ajutorului american de orice fel către 
țările care adoptă „o atitudine neprie
tenească" față de S.U.A.).

dor în S.U.A., a ac
ceptat să candideze 
la președinție din 
partea P.D.C. Conșți- 

pare, de 
planului 

pe 
declarat 

unei na- 
imediatc 

industriei 
de altă 
pronunță 

înțelegere 
unui 

pe

ent, se 
insuficiența 
de naționalizare 
etape, el s-a 
partizan al 
ționalizări

a
Pe 
se 
o 

privind crearea 
„front popular" 
baza unui program de 
luptă antiimperialis-

și totale 
cuprului, 
parte, el 
pentru

sarcină principală u- 
nirea tuturor forțelor 
democratice și 
imperialiste in 
rea creării unui 
vern popular, care să 
înfăptuiască trans
formările revoluțio
nare așteptate de în
tregul popor în con
secință, ■ in actualele 
împrejurări, comu-

anti ■ 
vede- 

gu-
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mentară 
alimentind 
opoziției, 
tuat și 
procesul 
Uzare 
partidului 
mental, 
militanți, 
influente 
mișcării i 
ale țărănimii, 
dicatelor, au 
nat rîndurile 
lui democrat-creștin 
constituind o grupare 
separată, intitulată 
„Mișcarea de acțiune 
populară unitară".

De unde 
criză internă a 
partid, care, 
triumful spectaculos 
din 1964, considera că 
va guverna țara 
decenii ? 
o socotesc 
consecința 
tații de tendințe, ''par
tidul include un larg 
evantai de grupări, de 
la cele de stingă la 
ultraconservatoare. O 
altă cauză este marea 
discrepanță între

s-a promis 
alegerilor și 
a realizat 
dată ajuns

a
mai 

de
dinlăuntrul 

guverna- 
Numeroși 
incluzind 

sectoare ale 
de tineret, 

ale sin- 
abando- 
partidu-

„Chile-în cadenfe
electorale"

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO, DE LA V. OROS

această 
ținui După 
după

trei
Observatorii 

mai întii 
eterogeni-

ceea ce 
înaintea 
ceea ce 
P.D.C o 
la putere.

In momentele cînd 
se făceau cele mai 
sumbre pronosticuri 
în legătură cu viito
rul acestui partid, 
președintele Frei 
decis să anunțe

instalarea in 
palatul La Moneda, 
președintele Frei a 
încheiat acorduri de 
„chilenizare" cu „Bra
den Cooper", achizi- 
ționînd 51 la sută din 
acțiunile firmei la li
nele mine și un 
cent mai mic 
altele. Rărnineau 
intacte pozițiile 
nacondei", care 
ploatează rezervele 
de la Potrerillos, El 
Salvador și Chuqui- 
camata, ultima 
cea mai mare 
de cupru din 
In ce privește 
nalizarea concesiuni
lor giganticei „Ana
conda", reprezentan
ții partidului comu
nist și ai celui 
cialist arată

pro- 
la 

însă 
,,A- 
ex-

fiind 
mină 
lume, 

națio-

plătit pînă in 1973 su
ma de 1 295 400 000 do
lari și pînă la înche
ierea procesului 
naționalizare, in 1982, 
suma totală
1563 000 000 dolari. Pe 
de altă parte, sublinia
ză exponenții partide
lor amintite, întrucît. 
guvernul a acceptat 
proiectele societăților 
străine de intensifica
re a extracției cupru
lui, există pericolul 
foarte real ca, după 
trecerea perioadei de 
12—15 ani, prevăzută 
pentru aplicarea 
nului de 
re", rezervele 
pru să fie practic 
sfirșite. 
motivele 
partidele 
denunță

de

de

pla- 
„chileniza- 

de cu
pe

Acestea sint 
pentru care 

de stingă 
„chileniza-

niei dure și 
rat responsabil 
masacrul de la 
to Montt, soldat cu 12 
morți. In fine — po
trivit acelorași cercuri 
— reactivizarea 
formei agrare ar 
destinată și ea 
capteze interesul 
pulul electoral. Ca și 
in cazul 
cuprului, 
doar J-e proiecte 
nu merg pînă la 
păt, ci se opresc, 
cazul cel mai bun, 
mijlocul drumului.

Paralel cu aceste 
mișcări tăcute pe eși
chierul preelectoral, 
au loc diverse tenta
tive de regrupări po
litice. După o serie de 
demersuri și consul- 

Radomiro To- 
ambasa-

conside- 
de 

Puer-

te
ii 

să 
cor-

„chilenizării" 
ar fi vorba 

care 
ca- 
în 
la

tă, singurul in măsu
ră să clștige in con
fruntarea cu torțele 
dreptei. Comuniștii și 
socialiștii exprimă 
insă numeroase re
zerve, argumentind 
că un asemenea front 
popular nu poate in
clude „freismul", care 
ar reprezenta ,.o altă 
față a dreptei". Așa 
după cum sublinia 
secretarul general al 
P.C. din Chile, Louis 
Corvulan,
a 
s-a 
orașe

comuniștii, 
influență 
atît la 
la sate 
obținînd 

alegeri 
peste 

vo- 
in 

de- 
sena-

căror 
lărgit 

cit și
— partidul 
la ultim'-.le 
parlamentare
16 la sută din 
turi (el dispune 
parlament de 22 
putați și șase

niștii, precum șl par-
Udul socialist, ca și
unele grupuri de
stingă mai mici, op-
tează pentru desem-
narea unui candidat
comun•. al stîngii au-
tentice, inclusiv gru-
pările care s-au des-
prins din P.D.C,

După cum se știe,
partidul comunist a 
propus drept candi
dat pe poetul și scrii
torul de reputație mon
dială Pablo Neruda. 
Această propunere a 
fost intimpinată cu in
teres de grupările de 
stingă, care continuă 
eforturile in vederea 
unei înțelegeri 
vind desemnarea 
candidat comun.

La 
mente 
ie la 
febrei 
se adaugă 
partidului 
(grupare 
atit de eterogenă ca și 
P.D.C.), la voturile că
ruia 
toate celelalte 
țări. La sfirșitul lunii 
iunie, majoritatea de- . 
legaților la convenția 
națională a 
lor au votat 
tru eliminarea 
drepte.

„Chile 
cadența 
scrie 
„Ercilla", 
efervescența ce 
racterizează 
politică chiliana, 
țele care o agită 
curg deocamdată 
fază de tatonări 
liminare in vederea 
definirii ulterioare a 
programelor și alian
țelor.

pri- 
unui

ele-
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RECORD ÎN INDUS
TRIA NAVALĂ MON
DIALA

In prezent, pe șantierele na
vale clin întreaga lume se află 
în construcție un număr de 
1 833 vase cu un deplasament to
tal de .17,8 milioane tone, subli
niază un raport publicat de So
cietatea maritimă britanică 
„Lloyd", Prin aceasta, industria 
navală mondială înregistrează un 
nou record. Pe locul întii se pla
sează Japonia, urmată de Sue
dia și R. F. a Germaniei. Din 
totalul navelor aflate in con
strucție, 52,6 la sută îl formează 
tancurile petroliere.

• ANGLIA ȘI PIAȚA 
COMUNĂ

„Dezamăgirea populației brita
nice va spori in castul in care 
Marea Britanie va fi obligată să 
aștepte încă mult timp rezol
varea cererii sale de aderare la 
Piața comună" — a declarat fos
tul ministru al afacerilor exter
ne, George Brown. El a amin
tit că Marea Britanie așteaptă 
la porțile Pieței comune de opt 
ani. „Dacă această situație nu 
se schimbă, britanicii vor tre
bui să caute o altă alternativă 
posibilă", a adăugat Brown.

© SCĂDEREA REZERVE
LOR VALUTARE ALE
FRANȚEI

Rezervele vdlutare ale Fran
ței gu scăz.ut in luna octombrie 
cu încă 51S milioane franci. 
După cum reiese dintr-un co
municat al Ministerului francez 
al Economiei și Finanțelor, in 
prezent rezervele valutare fran
ceze se ridică la 21,733 miliarde 
franci.

diversele
care contribu- 

intensificarea 
preelectorale 

situația 
radical 

aproape tot

aspiră practic
orien-

radicali- 
pen- 

aripii

pășește în 
electorală" — 
săptămînalul 

sintetizind 
ca- 

scena
For- 
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pre-
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Stare excepțională
la Dacca

(Agerpres). — Sîmbătă 
au avut loc la Dacca,

DACCA 2 
și duminică 
Mirpur și Narayanganj. violente in
cidente' între comunitățile bengali: și 
hindu din Pakistanul de est.

Membrii comunității hindu au lan
sat un apel la grevă generală și au 
organizat demonstrații în semn de 
protest. împotriva unei hotărîri care 
prevede utilizarea numai a limbii 
bengali în formularele pentru înre
gistrarea corpului electoral. Mani
festațiile au degenerat în incidente 
violente, soldate, potrivit datelor ofi
ciale, cu 8 morți și aproximativ 100 
de răniți. în virtutea legii marțiale, 
după aceste incidente, autoritățile 
pakistaneze au decretat starea excep
țională în orașul Dacca și au impus 
interdicții de circulație, pe o perioadă 
nedefinită.

de la SalisburyNOUAKCHOTT 2 (Agerpres). 
Amilcar Cabrai, secretar general al 
Partidului African al Independenței 
din Guineea „portugheză" și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), aflat în- 
tr-o vizită în Mauritania, a făcut pre
sei o declarație în care a relevat, în
tre altele, că forțele patriotice din a- 
ceastă colonie controlează două treimi 
din teritoriul . țării. în timpul lupte
lor angajate cu armatele portugheze, 
a spus Cabrai, patrioții au provocat 
acestora însemnate pierderi în oa
meni și tehnică militară. El a reafir
mat hotărîrea poporului din Guineea 
„portugheză" și Insulele Capului Ver
de de a continua lupta pînă la eli
berarea definitivă a țării de sub do
minația colonială.

1.... r«zis®

In Italia continuă să se desfășoare o largă mișcare revendicativă a oamenilor 
muncii. Fotografia de mai sus redă un moment din timpul manifestațiilor care 
au avut Ioc zilele trecute Ia Torino : poliția față în față cu muncitorii greviști 

> de la uzinele Fiat

Un proiect
împotriva

de rezoluție 
rasiștilor

NEW YORK 2 (Agerpres). — Comi
tetul pentru teritoriile sub tutelă și 
neautonome al Adunării Generale a 
O.N.U. a hotărît să supună luni la 
vot un proiect de rezoluție privind 
mijloacele de înlăturare a regimu
lui rasist de la Salisbury. Documen
tul critică Marea Britanie pentru 
faptul că nu a re.ușit să împiedice 
instituirea regimului rasist al lui 
Ian Smith și nu ia măsuri hotărîte 
pentru înlăturarea acestuia. Consta- 
tînd că sancțiunile împotriva Rho- 
desiei n-au avut drept rezultat asi
gurarea drepturilor populației afri-

cane majoritare a țării, proiectul 
cere aplicarea Convențiilor dc . Ia 
Geneva privind tratamentul prizo
nierilor de război față de luptătorii 
și civilii din mișcarea de eliberare 
din Rhodesia și sprijinirea acestora, 
recomandînd totodată Adunării Ge
nerale a O.N.U să condamne și să 
ceară Republicii Sud-Africane. retra
gerea forțelor de poliție trimise în 
sprijinul regimului lui Ian Smith.

Proiectul a fost prezentat comite
tului de către Tanzania, fiind spriji
nit de peste 20 de țări afro-asiatice.
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