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NATELOR MONDIALE MEXICO 70

ECHIPĂ NOASTRĂ (IERI, 1
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^revederilor actualului 
, tn acest an industria 
de mașini are de înde- 

ante sarcini cantitative 
legate de înzestrarea tn 
tuturor sectoarelor pro- 
îconomiei naționale cu 
îte moderne și instalații 

un înalt nivel tehnic, 
mități economice care 
produc mașini și pro- 

— grupate, de la 1 oc- 
n șapte centrale indus- 
□uri de uzine — s-au 
salizeze, în bune con- 
rcini ; în trei trimestre, 
istor unități au înde- 
producției globale în 
-01,8 la sută și de 100,2 

la producția marfă, la • 
ri amintiți realizîn- 
prevederile anuale.
ia pozitivă a rezultate- 
ția globală și marfă, 
nsamblul celor 58 de 
lice, ascunde. însă, u- 
îcruri extreme. Din ze- 
ne lei consemnate în 
•ția globală a sectoru- 

și produse de serie, 
rezintă contribuția în- 
:entralei industriale de 

.ti tractoare ; tot la fel 
faptul că nereaUzarea 
.re unele întreprinderi 
centralei industriale 

le a Influențat în mod 
uitatele ce s-ar fi pu- 

total, la indicatorul 
i. De asemenea, nu se 

vederea că, deși pe 
■ centrale industriale, 
ivă a depășit preve- 
e structură, în unele 
ce planul nu a fost

Ing. Gheorghe OPREA 
adjunct al ministrului industriei 

construcțiilor da mașini

îndeplinit. Este cazul Centralei In
dustriale de mașini agricole, unde 
restanțele înregistrate la Fabrica de 
articole din tablă — Codlea și la 
Uzina de utilaj de morărit din To
pleț — atît la producția globală, cît, 
mai ales, la producția marfă — au 
diminuat rezultatele bune obținute 
de Uzinele „Semănătoarea" și „Meta
lica" — ambele din București, „Cea
hlăul" — Piatra Neamț și celelalte 
unități ale centralei.

Analiza atentă a stadiului îndepli
nirii planului la sfîrșitul celor trei 
trimestre a avut menirea de a re
leva, pe de o parte, cauzele complexe 
care au dus la apariția unor aseme
nea aspecte necorespunzătoare, iar, 
pe de altă parte, de a stabili căile 
concrete prin care se poate ajunge 
treptat, începînd din luna octombrie, 
la obținerea revirimentului total : 
recuperarea restanțelor acolo unde 
este cazul, realizarea și depășirea 
planului anual de producție și în 
structură sortimentală — la nivelul 
fiecărei centrale și uzine.

După cum am arătat, problemele 
cele mai dificile se ridicau la Cen
trala industrială de mașini-unelte. 
In cadru] ei s-au individualizat U- 
zina de strungvri-Arad, întreprinde
rile „Un!rea“- Cluj, „Balanța“-Sibiu 
și Fabt'-'a de mașini-unelte și agre- 
gate-București, care au întîmpinat 
atît unele dificultăți în aproviziona-

Energia
edililor voluntari
îmi aminteam din 

copilărie maidanele și 
malurile de pămînt 
galben in care-și să
pau cuib prigoriile și 
stăncuțele, la margi
nea orașului Tulcea, 
dincolo de lacul Ciu
perca, spre Somova. 
Atît de năpădite de 
mărăcini și atît de ne
primitoare erau dealu
rile acelea, incit nici
odată nu m-am gindit 
că ele ar putea să de
vină intr-o zi un loc 
de atracție pentru 
marele public. Așa in
cit, acum cîteva zile, 
cină sub lumina de 
aur a unei dimineți de 
toamnă mi-am aruncat 
privirile spre dealuri
le de dincolo de lacul 
Ciuperca și am văzut 
altceva decit priveliș
tea știută de mult, 
m-am simțit îndemnat 
să mă abat din drum 
și să le cercetez mai 
îndeaproape. Am ni
merit astfel în centrul 
unei largi baze spor
tive în care totul pur
ta pecetea lucrului a- 
bia terminat, strălu
cind de noutate 
prospețime.

O alee de asfalt 
conduce la intrarea 
nui stadion în fața că
ruia se întind peluze 
verzi și un teren de 
parcare. O poartă din 
fier forjat, cu frumoa
se arabescuri încă mai 
împrăștie un miros de 
vopsea proaspătă. Cî
teva trepte te conduc 
apoi pe un promonto
riu din creasta căruia 
începe 
mic al 
Rinduri de bănci 
trepte, alcătuite 
lespezi de ardezie 
acoperite cu bare de 
lemn, coboară pînă la 
gardul din împletituri 
de sîrmă. Undeva în 
stingă se află tabela 
de marcaj, care nu este 
altceva decit o stră
veche ?i pitorească 
moară de vînt dintre

și
te 
u-

arcul panora- 
stadionului. 

în 
din 

și

cele care mai pot fi 
văzute și astăzi în Del
ta Dunării. Aripile 
morii se invirtesc și 
dau impresia că ci
frele scorului nu sînt 
decît rezultatul rotirii 
aripilor morii, a timpu
lui... Dincolo de tere
nul de fotbal, alte te
renuri ; de baschet, de 
handbal, de tenis. A- 
poi lacul, pe a cărui 
întindere alunecă am
barcațiunile sportive. 
Un club nautic își an
trenează aici viitorii 
campioni olimpici. Iar 
din orice loc ți se o- 
feră splendida panora
mă a orașului.

Cînd și cum a apă
rut această nouă po
doabă a orașului ? Po
vestea complexului 
sportiv din Tulcea are 
și mai mult farmec 
decît complexul în si
ne. Absolut totul s-a 
făcut prin contribuția 
voluntară a mii și mii 
de oameni. O construc
ție al cărei deviz s-ar 
fi ridicat la aproxima
tiv zece milioane lei 
nu a necesitat nici un 
efort de investiții. Lo
cuitorii orașului și ju
dețului Tulcea, prin- 
tr-un autentic elan de 
suporter, au făcut ur
mătorul raționament: 
Tulcea este un județ 
nou ; necesitățile dez
voltării lui economice 
și sociale solicită in
vestiții mult prea im
portante ca să mai 
poată fi îndreptate și 
către finanțarea unor 
lucrări de amenajare a 
unei baze sportive; 
baza aceasta o putem 
construi noi. cu forțe 
proprii !

A fost lansat un apel 
și mii de oameni s-au 
pus în timpul lor li
ber, în mișcare. Pro
iectul a fost executat 
de arhitecți pensionari. 
Mina de lucru : mii de 
tineri din oraș și din 
comunele județului. 
Piatra de construcție.

blocurile de gresie și 
de granit au fost e- 
xecutate de tineri mun
citori din carierele 
munților Măcinului, 
prin acțiuni voluntare. 
Banii pentru diverse 
alte materiale au fost 
procurați prin valori
ficarea fierului vechi, 
a hîrtiilor, a sticlelor 
și borcanelor goale co
lectate de întregul ti
neret școlar al județu
lui. împletiturile din 
sîrmă și porțile din 
fier forjat au fost e- 
xecutate în atelierele 
școlilor profesionale. 
Lucrările care solici
tau participarea unor 
muncitori calificați (zi
dărie, tîmplărie, beto- 
nare etc.) au fost rea
lizate de muncitori 
pensionari, care și-au 
oferit voluntar servi
ciile.

Totul a durat numai 
opt luni. O întreprin
dere locală de con
strucții, întrebată în 
cît timp ar fi executat 
lucrarea, a răspuns că 
i-ar fi trebuit cel pu
țin doi ani.

Și cînd totul a fost 
gata, s-a ivit o situa
ție de neînțeles. C/m- 
siliul județean pentru 
cultură fizică și sport, 
beneficiar de drept al 
acestui... cadou, nu 
vrea să-l ia in pri
mire și să-l înscrie în 
circuitul mișcării spor
tive. deși terenurile 
cuprinse în complex 
corespund tuturor nor
melor tehnice prevă
zute de regulamentele 
jportive. E la mijloc 
un viciu birocratic ? E 
teama de răspundere ? 
Orice ar fi. situația e 
în afara oricărei logici

Dar. făcînd abstrac
ție de acest accident 
de administrație, con
strucția complexului 
sportiv din orașul Tul
cea rămîne un exem
plu de conștiință si dă
ruire cetățenească.

Mihat CARANFIl

rea materialelor din import, cît și 
anumite neajunsuri din cauza neasi- 
gurării forței de muncă de o califi
care superioară, corespunzătoare fa
bricației de mașini-unelte, a nerea- 
lizării întocmai a planurilor de co
laborare. Din capul locului, trebuie 
spus că toate aceste dificultăți se 
datoresc insuficientei preocupări a 
conducerilor uzinelor respective pen
tru prevenirea timpurie a fenome
nelor respective, care au avut con
secințe dintre cele mai nefavorabile 
asupra îndeplinii ii planului de pro
ducție și a sarcinii de creștere a 
productivității muncii.

Apoi, comitetele de direcție ale u- 
nor uzine nu au reușit — în condi
țiile ritmului ridicat de sporire a 
producției și a productivității muncii, 
de asimilare a unor noi mijloace teh
nice — să organizeze munca în așa 
fel tncît să prevină „gîtuirile" în 
procesul tehnologic, scăderi mai ac
centuate vădindu-se în acest sens, în 
sectorul de pregătire a fabricației. 
Insuficienta preocupare pentru orga
nizarea temeinică a locurilor de 
muncă — și anume, asigurarea aces- 

. tora cu materiile prime, materialele 
și semifabricatele necesare, progra
marea și urmărirea strictă a produc
ției — ca și pierderile importante, de 
sute de mii de om-ore timp de lucru, 
datorate absențelor nemotivate și mo
tivate, concediilor fără plată, repre
zintă alte cauze care au influențat 
în mod nefavorabil îndeplinirea pla
nului de producție în cîteva mari 
uzine constructoare de mașini. Cît 
privește Uzina de utilaj de morărit 
din Topleț, rezultatele nesatisfăcă
toare obținute în producție. în cele 
trei trimestre, au fost generate . mai 
ales de incompetența conducerii a- 
cestei unități economice : nu s-a 
asigurat aici o aprovizionare corectă, 
nu a fost urmărită riguros realizarea 
planurilor de colaborare cu alte u- 
zine, nu s-a combătut modul defec
tuos în care tehnologii acestei fabrici 
și-au îndeplinit sarcinile lor în pro
ducție.

O dată stabilite verigile slabe ale 
activității economice în întreprinde
rile amintite, pasul următor l-a con
stituit, în mod firesc, elaborarea 
măsurilor menite să declanșeze nu 
numai o redresare imediată în reali
zarea planului de producție în anul 
1969, dar, în același timp, să garan
teze consolidarea climatului de înaltă 
răspundere absolut necesar pentru 
înfăptuirea importantelor sarcini de 
pian ce revin c ileetivelor din aceste 
unități în anul următor. Acolo unde a 
fost necesar, unde situația creată ce
rea cu insistență, măsurile între
prinse au fost radicale. în cazul U- 
zinei de utilaj de morărit din To
pleț, directorul și inginerul șef au

® ÎN DIFERITE ȚĂRI 
ALE LUMII 
PLE ACȚIUNI PENTRU 
PACE ÎN VIETNAM

® EVOLUȚIA NAVEI 
SPAȚIALE „APOLLO- 
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Cei 11 tricolori, la începutul meciului (de la stînga spre dreapta) : Deleanu, Dumitrache, Dobrin, Radu 
Nunweilîer, Dembrovschi, Dinu, Sătmăreanu, Dan, Hălmăgeanu, Răducanu, Lucescu. Foto : Gh. Vințilă

Vestea marii victorii a fotbalului românesc — ca
lificarea în turneul final al campionatelor mondiale 
— a fâcut de acum înconjurul țării 1 In urma rezulta
tului obținut ieri la București (1—1 cu reprezentativa 
Greciei), echipa noastră națională a terminat pe pri
mul loc în grupa I preliminară, obținînd dreptul de a 
se număra în rîndul celor 16 finaliste ale ediției 
Mexico '70 a campionatului mondial. Excepționalul 
succes al fotbalului nostru, consemnat odată cu ter
minarea partidei de ieri, constituie împlinirea unul

vis vechi, de peste 30 de ani, a atîtor și atîtor ge
nerații de fotbaliști. Este de subliniat că echipa noas
tră reprezentativă a obținut calificarea în dauna 
unor formații de bună reputație în fotbalul interna
țional — echipa Portugaliei, medalie de bronz la 
ediția 1966 a C.M., șl echipa Elveției, veche „abo
nată" la turneele finale ale Cupei „Jules Rimei".

(Comentarii și declarații despre jocul 
de ieri, despre succesul echipei Româ
niei — în pagina a III-a).
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Pe platforme industrială de la Brazi a intrat în funcțiune noul complex de 
xileni al rafinăriei. Complexul este dotat, în cea mai mare parte, cu insta

lații și utilaje fabricate de industria noastră constructoare de mașini

ETAPA FINALA CONTRA CRONOMETRU

Constructorii de locuințe
așteaptă ștafeta furnizorilor

Intr-un articol publicat recent în 
ziarul nostru, se sublinia necesitatea 
unor eforturi susținute din partea 
constructorilor pentru îndeplinirea în 
bune condiții a planului, pe anul 
în curs la capitolul locuințe. Se a- 
răta cu acest prilej că șantierele dis
pun încă de mari posibilități de in
tensificare a ritmului de execuție, se 
insista asupra importanței pe care o 
are generalizarea experienței valo
roase, asupra utilității organizării în 
schimburi de lucru prelungite și chiar 
in două schimburi, acolo unde este 
nevoie, pentru ca rămînerile în urmă 
existente să fie recuperate în cel mai 
scurt timp Vorbind despre însemnă
tatea socială a îndeplinirii de că
tre constructori a obligațiilor ce le 
revin, nu trebuie să pierdem însă 
din vedere faptul că șantierul nu 
este decît o etapă — desigur, etapa 
hotărîtoare. finalizatoare — a reali
zării construcției, că la succesul ei își 
dau concursul sectoare variate ale 
producției 
spirituale.
cadrelor și terminînd cu asigurarea 
unor utilaje de mare randament In

de valori materiale și 
începînd cu pregătirea

sfera acestor activități premergătoa
re lucrărilor de pe șantier, unul din 
principalele locuri îl deține produc
ția de materiale de construcții și fi
nisaj, de echipament și aparataj pen
tru instalații.

In discuția pe care am purtat-o la 
Comitetul de Stat pentru Economia 
și Administrația locală, ing. Gh Guțu, 
directorul Direcției de construcții 
ne-a'asigurat că din partea organi
zațiilor de execuție sînt asigurate 
condițiile pentru ca toate cele 
81 332 apartamente prevăzute în 
plan să fie date în folosință pînă la 
sfîrșitu) anului. Dar, a adăugat 
dînsul, reușita depinde în prezent de 
modul în care furnizorii de materi
ale și aparataj își vor onora con
tractele, și ne-a dat două exerrwle 
foarte semnificative pentru a ilussra 
această dependență. Astfel, la ora la 
care a avut loc discuția, construc
torii de locuințe mai aveau de pri
mit, drept restanță din trimestrul 
III și în contul trimestrului TV,, o 
cantitate de 276 000 mp covor PVC, 
adică materialul necesar pentru exe
cutarea pardoselii la 11 000 de aparta-

mente, fără de care acestea nu pot 
fi terminate. De asemenea, darea în 
folosință a unui număr însemnat de 
apartamente era periclitată din ca
uza lipsei de pompe, hidrofoare, 
boilere și aparate de contracurent, ne
cesare funcționării instalațiilor de 
apă și de încălzire

Ne-am interesat la direcția de spe
cialitate din C.S.P. asupra modali
tăților ce există pentru înlocuirea co
vorului PVC cu alte materiale și am 
aflat că, deși sînt disponibile unele 
cantități de parchet lamelar — de 
altfel, mult mai mici decit necesarul 
— înlocuirea este destul de dificilă, de
oarece presupune o altă tehnologie, 
prea puțin compatibilă cu condițiile 
de lucru din sezonul rece care se a- 
propie. Nu ne-a rămas decît să ne 
deplasăm la Turda, la Întreprinde
rea de materiale izolatoare și de fi
nisaj (furnizorul unic a) produsului 
in cauză), pentru a ne informa asu
pra posibilităților de livrare a în-

Arh. Gh. SASARMAN

(Continuare în pag. a II-a)

CONVORRIRE CV REPftE^F^T.ANTlI .CAMEREI DE COMERȚ 
DIN LONDRA

în opinia publică europeană cîștigă tot mai mult teren ideea că extin
derea relațiilor economice dintre țările continentului are un rol însemnat 
nu numai pe planul dezvoltării fiecărei țări, al creșterii bunăstării popu- 
laței, dar și ca factor important de favorizare a destinderii, securității și 
păcii. Tocmai acest considerent a determinat țările socialiste să propună 
înscrierea problemei lărgirii schimburilor economice pe agenda conferinței 
general-europene. în acest sens sint semnificative și declarațiile pe care ni 
le-a făcut, în cadrul unui interviu, lordul LIMERICK, membru al Consiliu
lui de conducere a) Camerei de Comerț din Londra, care a condus o dele
gație a acestui organism in țara noastră.

— Cum apreciați ceea ce s-a 
realizat pînă acum in domeniul 
relațiilor economice româno-en- 
gleze ?

— însuși faptul că ne aflăm în 
țara dv. constituie o dovadă a evo
luției ascendente a relațiilor economi
ce româno-engleze. Delegația noas
tră se numără printre cele mai im
portante și reprezentative misiuni tri
mise în străinătate de Camera de Co
merț din Londra, cea mai mare or
ganizație de acest gen din lume, in
stituție care se oreocupă de pro
movarea comerțului, avînd strînse 
relații în majoritatea țărilor lumii 
și jucînd un rol important în re
țeaua internațională de camere dc 
comerț.

Vizita pe care noi am efectuat-o la 
invitația Camerei de Comerț a Repu
blicii Socialiste România nu este o 
manifestare izolată. Ea se înscrie în 
șirul schimburilor de delegații dintre 
țările noastre, practică curentă în 
ultimul timp Am în vedere vizita în 
Marea Britanie a delegației guverna
mentale române, condusă de prim- 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri. ilie Verdeț, în ianuarie 1968, 
vizita în România a lordului Erroll 
of Hale, președintele Camerei de Co
merț din Londra, și apoi a ministru
lui tehnologiei, Anthony Wedgwood 
Benn, precum și expoziția industrială 
britanică deschisă la București în oc
tombrie anul trecut, la care au parti
cipat aproximativ 400 de firme. Tn

genere, se poate spune că, după o pe
rioadă in care schimburile dintre 
România și Marea Britanie cunoșteau 
o evoluție destul de lentă, începînd 
cu anul 1967, ritmul s-a accelerat. Au 
crescut atît exporturile britanice în 
România, cit și exporturile românești 
în Anglia. Rezultate pozitive s-au în
registrat în cooperarea dintre țările 
noastre în domeniul aviației și al iri
gațiilor. S-au încheiat, de asemenea, 
și alte contracte reciproc avantajoase 
și sînt în curs noi negocieri. Toate 
acestea sînt dovezi concrete ale re
zultatelor obținute în cooperarea e- 
conomică dintre țările noastre și ale 
posibilităților ei de dezvoltare .

— In legătură cu aceasta, ce 
perspective vedeți pentru extin
derea acestor legături economi
ce ?

— Aș vrea să relev că scopul ve
nirii noastre aici nu a fost atît de a 

duce tratative comerciale, deși mulți 
dintre membrii delegației au folosit 
prilejul pentru a iniția sau parafa 
tranzacții din partea firmelor pe care 
le reprezintă. Ceea ce ne-am propus 
în mod special era de a ne documen
ta cît mai temeinic asupra economiei 
românești, pentru a putea ajuta și 
sfătui industria britanică să găsească

Adriana SOCEC

(Continuare în pag- a IV-a)

Telegrame

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am fost foarte mișcat de felicitările și urările pe care ați binevoit 
a mi le adresa cu ocazia sărbătorii noastre naționale, pentru care vă 
exprim sincerele mele mulțumiri.

La rîndul meu, adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de 
fericire personală, pentru prosperitatea României și bunăstarea poporu
lui român. Ca și dumneavoastră, doresc ca legăturile de prietenie dintre 
țările noastre să se întărească și mai mult în viitor.

NORODOM SIANUK 
șeful statului Cambodgia

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc foarte mult pentru felicitările transmise cu prilejul 

alegerii mele în funcția de cancelar federal al Republicii Federale a 
Germaniei.

Ca și dumneavoastră, sper într-o bună și continuă dezvoltare a rela
țiilor dintre cele două țări, în avantajul reciproc, în interesul colaborării 
și al păcii în lume.

WILLY BRANDT
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FILARMONICII
Cu Georges Pretre 

m-am întîlnit de multe 
ori în ambianța unei 
muzici pe care el o 
prezenta și eu o as
cultam 
pliment 
tate pe 
concert 
în momentul în care 
o interpretare se 
creează în fața noas
tră. Dirijorul francez 
semnează multe dis
curi de muzică simfo
nică și de operă, fiind 
întotdeauna înconjurat 
de nume ilustre, care 
sînt și ele documente 
prețioase în biografia 
sa artistică. A mai vi
zitat țara noastră. Din 
nou la pupitrul Filar
monicii „George Enes- 
cu“, și-a ales un pro
gram dintre acelea ca
re mulțumesc mare
le public, oferind u-i 
bucuria muzicii. De alt
fel, Pretre este 
dintre interpreții 
stăpînesc marele 
creț al unei arte 
te comunicative 
chiar spectaculoase ; 
conștient de darurile 
sale, el le exploatează 
și rezultatul dobîndit 
este un frumos și me
ritat succes.

Simfonia a VIII-a de 
Dvorak, dirijorul a 
ales-o desigur pentru 
ceea ce este simplu și 
atrăgător în această 
muzică melodioasă, cu 
lumini de peisaj liniș
tit și evocări ale unor 
glorii apuse, cu erup
ția de „dansuri slave", 
pentru ceea ce îi o- 
feră ea ca posibilități 
de contraste 
zătoare, de 
și culoare, 
pentru acea 
trație că o 
ce nu va fi 
celebră asemeni suro-

fără ace] su- 
de receptivi- 
care sala de 
ni-I îngăduie,

unul
care 

se- 
foar- 

Și

surprin- 
atmosferă
Poate și 
demons- 

partitură, 
niciodată

rii ei simfonia „Din 
lumea nouă", pentru 
că nu are calitățile 
acesteia, merită răs
foită din cînd în cînd. 
dar cu abilitate. Geor
ges Prâtre își permite 
această abilitate pen
tru că 
foarte t 
finisează 
desenează 
la vedere 
unei melodii, pe care 
chiar așa o cîntă flau
tul sau viorile, atacă 
într-un gest scurt a- 
lămurile care îi răs
pund prompt, invită 
partidele instrumen
tale la o colaborare în 
dialoguri sau le to
pește pentru a obține 
glasul individual al 
marii orchestre, care 
sună foarte bine. De 
astă dată, filarmonica 
noastră I

De aici „Simfonia a 
VIII-a" de Dvorak nu 
va ieși celebră nici a- 
cum, dar admirăm un 

■ dirijor iscusit, care a- 
mintește mult de pro
fesorul său Andră 
Cluytens.

Nici o îndoială nu 
era că Georges Pretre 
va da „Nocturnelor" de 
Debussy acel miraj 
al imaginației, prin 
care ceea ce se aude 
poate fi privit, 
un tablou pictat 
fiecare ascultător 
atelierul 
persoanei

își stăpînește 
bine meseria ; 
i amănuntul, 

plastic și 
contururile

muzical vorbind și 
mai la obiectul execu
ției propriu-zise, ex
celentă a fost modela
rea sonorității, cons
tituită aici în element 
primordial al expresi
ei. Din păcate, cînd 
o trompetă greșește 
In expunerea motivului 
ritmat din centrul noc- 

„Serbări", e- 
se prelungește 

cîteva minute, 
acelea care con- 
— derutant —

propriu 
sale.

ca 
de 
în 
al 

Mai

turnei 
feotul 
încă 
exact 
sumă
sugestia apropierii u- 
nui cortegiu feeric I 
în nocturna „Sirene", 
Pretre încearcă să 
prindă firul iluziei a- 
măgitoare în gradații 
cîteodată subite . de 
sonorități : acel depar- 
te-aproape și din nou 
pierdut, al glasurilor 
feminine.

Cît despre poemul 
coregrafic „Valsul" de 
Ravel, dirijorul do
rește și reușește să 
facă să se audă cu or
chestra noastră, amă
nuntul partiturii, tot 
acel joc — în umbră 
și sub 
prinse 
velor, 
lodie 
țes ambianțele dansu
lui vienez. Constru
iește ceva amețitor, un 
fel de fascinație lu
xuriantă, o tensiune 
crescîndă.

reflectoare a-
— al moti- 
ritm și me- 

din care se

Ada BRUMARU

★ *

„Tosca" și „Don Carlos", dirijorul ita-După
lian Napoleon Annovazzi, o veche cunoștință a 
publicului meloman din țara noastră, a avut du
minică seara conducerea muzicală a spectaco
lului cu „Madame Butterfly", prezentat pe scena 
Operei Române din București. Sub bagheta re
numitului oaspete, au interpretat rolurile prin
cipale Maria Șindilaru, Octav Enigărescu, Cor- 
neliu. Finățeanu, Valeria Savu.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
anunță, pentru vineri, 21 noiembrie, 
premiera uneia dintre cele mai in
teresante creații ale lui H. Ibsen 
„Strigoii". Regia spectacolului a- 
partine Mariettei Sadova și tînărului 
regizor Gh. Miletineanu. Decorurile 
sînt semnate de arh. Dan Jitianu, iar 
costumele de George Ștefănescu. Dis
tribuția : Beate Fredanov, Ștefan 
Ciubotărașu, Virgil Ogășanu, Elena 
Caragiu. Dan Herdan.

e Teatrul de Comedie va prezenta, 
vineri 21 noiembrie, premiera pie
sei „Dispariția lui Galy Gay" 
sau „1 om = 1 om" de Bertolt
Brecht Regia aparține lui Lucian 
Giurchescu care, prin această mon
tare, .se află la cel de-al cincilea 
spectacol cu o piesă de Brecht. Sceno
grafia : Dan Nemțeanu. Din distri
buție : Mihai Păladescu — în rolul 
titular, Stela Popescu, Ion Lucian, 
Mircea Albulescu, Dem Savu și al
ții. Biletele vîndute pentru spectaco
lele din 16 și 17 noiembrie (amînate 
din pricina îmbolnăvirii unui actor) 
vor fi valabile în zilele de 26 și 
pectiv, 27 noiembrie.

Dintre premierele săptămînii 
cute menționăm :

o La Teatrul Național „Vasile 
lecsandri" din Iași, premiera specta
colului cu piesa „Pescărușul" de 
A. P. Cehov, în regia Cătălinei Bu- 
zoianu și scenografia Smarandei 
Crețoiu. Spectacolul inaugurează co
laborarea teatrului cu clasa de regie 
(anul al V-lea) a Institutului de artă 
teatrală și cinematografică ,1. L. Ca- 
ragiale", în cadrul „Studioului tînă
rului regizor".

o La Craiova, premiera piesei „Al 
patrulea anotimp" de Horia Lovines- 
cu, una dintre piesele cu care Națio
nalul craiovean participă la faza zo
nală a Festivalului național de teatru 
a cărui gazdă este.

o La Satu Mare — Teatrul de nord 
— secția maghiară, premiera pe țară 
a piesei „Marele jucător" a lui Koc- 
sis Istvan.

<s La 
tarea 
ghiare, 
matizat 
nărului 
kernyăs 
de actrița Tanai Bella, iar scenogra
fia aparține lui Szakăcs Gydrgy.

• La Oradea — o premieră cu 
„Luna dezmoșteniților" de Eugen 
O’Neill în interpretarea secției ma
ghiare a Teatrului de stat.

© La Piatra Neamț, premiera piesei 
unui celebru text al clasicismului fran
cez : „Britannicus" de Jean Racine. 
Spectacolul de la Teatrul Tineretului 
este realizat sub conducerea foarte 
tîngruliși. regizor Aure] Manpa. . .

res-

tre-

A-

Tg. Mureș, în interpre- 
colectivului secției 
premiera basmului 

„Regele-i sub tron" 
scriitor tîrgumureșan Sze- 
Lăszlo. Regia este semnată

ma- 
dra- 

al tî-

Aaron Copland 
cu orchestra simfonică 

a radioteleviziunii
Aflat pentru prima oară la noi în 

țară, AARON COPLAND reprezintă 
în peisajul muzical al zilelor noastre 
o personalitate de mare prestigiu, 
multilateral afirmată. Este deopotri
vă compozitor, pianist, dirijor și 
muzicolog. Autor a numeroase com
poziții dintre care celebrele Balete 
Rodos și Billy copilul, a unor sim
fonii, a numeroase lucrări de muzi
că de cameră și de film, Aaron Co
pland este și un dirijor de seamă 
care a condus celebre colective or
chestrale. La București va prezenta, 
în primă audiție, două reprezentative 
creații ale sale, Salonul mexican și 
Concertul pentru clarinet și orches
tră de coarde, lucrări ce apelează 
intens la sugestia folclorului sud- 
amerioan sau a intonațiilor mu
zicii de jazz De altfel, partitura 
Concertului pentru clarinet și or
chestră — creat în primă audiție 
mondială de celebrul clarinetist 
Benny Goodman — ne va permite re- 
întîlnirea întotdeauna așteptată cu 
arta tînărului și apreciatului nostru 
solist, Aurelian Octav Popa.

Orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii, sub conducerea lui Aaron 
Copland, va mai executa în cadrul 
aceluiași program — susținut joi 20 
noiembrie — lucrări de Brahms, 
Berlioz, Faur 6 și Leonard Bernstein, 
dintre care unele în primă audiție.

D. A.

Duminică, în mai multe localități 
din țară au avut loc festivități pri
lejuite de aniversarea unor licee și 
școli generale. Liceul nr. 3 din Tr. 
Severin și-a sărbătorit semicentena
rul. Cu acest prilej, au fost orga
nizate aici sesiuni de comunicări 
științifice ale cadrelor didactice, un 
simpozion pe tema „Tineretul nostru 
la 50 de ani de activitate a liceului", 
spectacole omagiale, întreceri sportive 
și o excursie pe șantierul Sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. In ultima zi, la adu
narea festivă dedicată evenimentului 
au participat, alături de cadrele di
dactice și elevii liceului, foști profe
sori și elevi, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
numeroși locuitori ai municipiului.

Locuitorii din comuna Ip, județul 
Sălaj, au sărbătorit 200 de ani de 
existență documentară a școlii româ
nești din comună. Și aici, festivită
țile au început cu o sesiune de co
municări ale cadrelor didactice. Tot 
în județul Sălaj, locuitorii satului 
Giurtelec au sărbătorit împlinirea a 
175 de ani de la înființarea școlii ge
nerale.

La adunările festive organizate cu 
acest prilej au fost evocate principa
lele etape ale drumului parcurs de 
aceste vechi lăcașe de cultură, acti
vitatea desfășurată pentru pregătirea 
și educarea multor generații, dezvol
tarea învățămîntului în anii con
strucției socialiste și perspectivele 
ce i-au fost deschise.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții au adoptat tele
grame adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care își exprimă calde mulțumiri și 
recunoștință profundă partidului și 
statului pentru grija ce o acordă 
dezvoltării învățămîntului în țara 
noastră. Cadrele didactice și elevii 
își exprimă, de asemenea, angaja
mentul de a-și consacra întreaga pu
tere de muncă pentru ridicarea con
tinuă a nivelului învățămîntului, pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate 
școlilor de Directivele celui de-a) 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, pentru continua prospe
ritate a patriei noastre.

Duminică seara a plecat la Belgrad 
o delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din țara noastră, condusă 
de tovarășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Consiliu
lui Central al Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia, va face o vizită în a- 
ceastă țară.

La plecare, tn Gara de Nord, dele

gația a fost condusă de Constantin 
Drăgan, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., secretari 
ai Consiliului central, de activiști 
sindicali.

Au fost prezenți Iso Njegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia la 
Buourești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Îndeplinirea integrală

a planului la nivelul 

fiecărei centrale industriale

(Urmare din pag. I)

f (Agerpres)

„SERILE ASTREI"
Cunoscute sub denumirea generică 

de „Serile Astrei", manifestările cul
turale organizate de revista brașo- 
veană „Astra" și-au ciștigat simpa
tia și interesul oamenilor de cultură 
din orașul de la poalele Tîmpei. 
Această inițiativă a pornit de la 
ideea necesității unui dialog mai viu, 
al unui contact mai strins intre per
sonalități de frunte ale vieții noastre 
artistice-culturale și publice, pe teme 
ale artei contemporane. Așa, de pildă 
au fost oaspeții „Astrei" maestrul 
Corneliu Baba și studenții clasei 
sale, organizîndu-se cu acest prilej 
sub auspiciile „Astrei" și cu spri
jinul Teatrului dramatic din locali
tate o expoziție in holul ■ •
într-o _altă „Seară Astra" 
torul 
cîteva 
bandă 
poeta 
șurile 
dialog 
actuale in poezia românească. Tot in 
cadrul acestui gen de manifestări au 
fost organizate la redacție expozi
ții ale pictorilor bucureșteni Aurel 
Cojan și recent Lucia Demetriade 
Bălăcescu, precum și ale pictorilor 
locali Emilia Apostolescu și Frie
drich Bomches, In cadrul unei reu-

teatrului, 
compozi- 
prezentat 
apoi pe 
Altădată, 
din ver- 
spiritual

Doru Popovici și-a 
compoziții audiate 
de magnetofon.

Nina Cassian a citit 
sale și a susținut un 
cu publicul despre tendințele

șite audiții de muzică contemporană, 
pianistul L. ” “ ’
impresii de 
varșoviană" 
de la acest 
suscitat discuția intre public și un 
grup de cercetători ai sectorului de 
estetică al Academiei Republicii So
cialiste România.

La dezbaterile literar-artistice din 
cadrul „Serilor Astrei" au partici
pat, din partea redacției, criticii Mi
hai Nadin și Voicu Bugaritl. Cu ex
cepția expoziției clasei Cornelia 
Baba, întilnirile, expozițiile și au
dițiile au avut loc în cadrul redac
ției, stabilindu-se și pe această cale 
un contact mai strins intre revistă 
și cititorii săi.

T. Teclu a împărtășit 
la Festivalul „Toamna 

și a prezentat discuri 
festival. Mult interes a

Valeria COLIBAN

intensivă și extensivă a mașinilor 
și instalațiilor.

Toate aceste eforturi au un deplin 
corespondent în practică, în sensul 
că, în cele 58 de unități economice, 
în luna octombrie planul la produc
ția globală și marfă a fost îndeplinit 
în proporție de 101,3 la sută, recupe- 
rîndu-se o însemnată parte din res
tanțele evidențiate la 30 septembrie 
a.c. în noiembrie și decembrie, prin 
aceleași susținute preocupări nu nu
mai că rămînerile în urmă vor fi li
chidate, dar de pe acum se poate es
tima că, in sectorul de mașini și pro
duse de serie, prevederile anuale vor 
fi depășite cu 1,3 la sută la produc
ția globală și cu 1.1 la sută la pr.rt' 
ducția marfă Aceasta va permite ca, 
pe ansamblul întreprinderilor, să' se. 
depășească planul de livrări la ex
port.

în această amplă acțiune de recu
perare a restanțelor, un prețios spri
jin au primit și primesc centralele 
industriale și unitățile de prodijgțiș 
din partea. organelor locale de'5 r- 
tid. Prin urmărirea și analiza „ten
tă, pe baza cunoașterii aprofundate 
a situației din uzine, organele de 
partid au contribuit la stabilirea u- 
nor măsuri eficiente pentru elimi
narea unor neajunsuri, îndreptate 
spre lichidarea grabnică a tuturor 
rămînerilor în urmă față de nivelul 
prevăzut la indicatorii de plan.

Importanța îndeplinirii riguroase a 
sarcinilor de plan a fost puternic 
marcată și cu ocazia recentelor vi
zite, de lucru ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în uzinele și centralele 
industriale din Brașov și București. 
Prilejuri de analiză concretă și com
petentă a situației din unitățile res
pective, aceste vizite de lucru au 
condus la cristalizarea unei ample 
diversități de măsuri capabile să de
clanșeze o puternică mobilizare a 
tuturor resurselor și posibilități
lor uzinelor și centralelor pentru 
îndeplinirea și depășirea1 sarcinilor 
de plan. Fapt cert este că toți cei 
ce lucrează în industria constructoare 
de mașini — muncitori, ingineri, teh
nicieni — sînt hotărîți ca. prin efor
turile lor stăruitoare, să îndeplineas
că întocmai sarcinile de plan din 
acest an hotărîtor al cincinalului.

fost înlocuiți. In vederea înlăturării 
rapide a stării necorespunzătoare de 
lucruri, inginerul șef de la uzina „7 
Noiembrie“-Craiova și un număr de 
muncitori cu înaltă calificare de la 
uzina „Ceahlăul“-Piatra Neamț au 
fost detașați temporar la întreprin
derea din Topleț, unde — prin 
munca lor rodnică — dau un prețios 
ajutor colectivului de aici. Decadal, 
întreaga activitate economică a uzi
nei este analizată amănunțit de către 
conducerea Centralei de mașini agri
cole. Aplicarea fermă a ansamblului 
de măsuri prevăzut s-a soldat pînă 
acum cu rezultate dintre cele mai 
promițătoare : în luna octombrie a.c., 
la această întreprindere s-a reușit 
să se recupereze restanțele la produc
ția globală, existînd premisele ca, 
pînă la 31 decembrie a.c., prevederile 
anuale să fie chiar depășite.

Dar aria preocupărilor conducerii 
ministerului, îndreptate spre elimina
rea cauzelor neajunsurilor și recupe
rarea grabnică a tuturor restanțelor 
față de plan, este mult mai largă. 
In strînsă concordanță cu particula
ritățile fiecărei uzine aflate în situa
ția de a nu-și fi îndeplinit integral 
sarcinile planificate, conducerea mi
nisterului a stabilit și întreprins mă
surile adecvate, cu o eficiență certă. 
S-au întocmit grafice detaliate — pe 
fiecare produs și chiar reper — de 
recuperare a rămînerii în urmă, sta
diul de îndeplinire a prevederilor 
fiind urmărit zilnic. De asemenea, 
echipe complexa formate din specia
liști ai centralelor de resort anali
zează periodic, atît la întreprinderile 
care întîmpină unele greutăți, cît și 
la cele în care activitatea se desfă
șoară normal — mersul îndeplinirii 
planului; în ambele categorii de u- 
riități productive est.e vorba de înlă
turarea, prin măsuri energice, ope
rative, a unor neajunsuri din activi
tatea economică, dar mai ales pen
tru prevenirea apariției altora. De
oarece este cert : a preveni este in
finit mai lesne decît a repara Este 
un adevăr binecunoscut care. în 
unele unități economice, nu a fost 
înțeles pe deplin pînă acum. ■

Recuperarea restanțelor la'nnumiți 
indicatori ai planului depinde, în mod 
direct, de asigurarea corespunzătoare 
cu materii prime și materiale; ca ur
mare, dificultățile au fost ameliorate 
prin legături directe cu furnizorii 
interni și externi, folosindu-se mo
dalități rapide de livrare și tran
sport. Pentru eliminarea deficitelor 
Ia unele capacități de producție, s-av 
extins și se extind colaborările, atît 
cu întreprinderile din industria con
strucțiilor de mașini, cît și cu uni
tăți profilate ale altor ministere 
economice Bineînțeles, în această 
largă acțiune, succesul constă în 
modul în care se asigură îm
bunătățirea gradului de folosire a 
forței de muncă și a timpului de 
lucru prin creșterea coeficientului 
de schimburi. întărirea asistenței teh
nice în schimburile 2 și 3, ridicarea 
necontenită a indicilor de utilizare

EO ® B O Ei B
cauzelor care au generat această 
stare de lucruri: dificultățile de a- 
provizionare cu tablă neagră de 5, 6 
și 7 mm și cu fier lat — materiale 
de bază utilizate la confecționarea 
sortimentelor amintite. Din cele 148 t 
tablă neagră de 5 mm necesare în 
trimestrul IV. de exemplu, l.C.M.A. 
a primit repartiții numai pentru 14 t 
De altfel, numeroase alte produse 
ale întreprinderii sînt în suferință 
datorită aprovizionării defectuoase. 
Depozitele sînt pline, iar curtea a 
fost pur și simplu invadată de aero- 
terme și ventilatoare cărora le lip
sesc motoarele electrice, de utilaje 
destinate marilor bucătării — de can
tine și restaurante — care așteaptă 
sosirea injectoarelor etc. Un mare 
număr de apafate de contracurent 
nu pot fi încheiate din cauză că o 
repartiție de 10 000 de șuruburi a 
rămas neonorată. Mai este posibil 
ca pînă la sfîrșitul anului rămîne- 
rea în urmă să fie recuperată? Ni se 
răspunde limpede: nu, orice s-ar în- 
tîmpla, chiar da'’’’ de mîine se vor pri
mi toate materialele necesare, la 
boilere și hidrofoare planul va rămî- 
ne nerealizat, deși s-a organizat lu
crul în schimb prelungit. Un aseme
nea răspuns, oricît de întemeiat ar fi, 
nu pare de bun augur. în paralel cu 
eforturile depuse pentru procurarea 
celor necesare producției, conducerea 
l.C.M.A. are datoria de a face tot 
ce-i stă în putință pentru a intensi
fica ritmul realizării planului și al li
vrării produselor către beneficiari 
Oare așa cum constructorii au ima
ginat soluții pentru a se organiza în 
două schimburi, așa cum l.M.I.F 
Turda a reușit să-și desfășoare pro
ducția în trei schimburi, valorificînd 
întreaga capac’tate a utilajului teh
nologic, aici soluția n-ar putea fi 
găsită? Etapa finală a realizării pla
nului la construcția de locuințe, c' 
și în general în investiții, pe care în- 
tr-un articol precedent am numit-o 
„etapa contra cronometru", privește 
în egală măsură și pe furnizorii de 
materiale și echipament tehnic .înde
plinirea programului tot mai amplu 
de investiții supune vaste sectoare 
ale economiei naționale unui verita
bil examen de maturitate.

Duminică la Tg. Mureș. ,s.-au în-, 
cheiat lucrările celei de-a 10-a con
ferințe pe țară a cercurilor științi
fice studențești — secția de științe 
medicale și farmacie. Timp de două 
zile, studenți de la institutele de în- 
vățămînt medical și farmaceutic din 
București, Cluj, Iași, Tg. Mureș și 
Timișoara au prezentat aproape 70 
de lucrări științifice — rod al activi
tății de cercetare desfășurate pe 
cercuri de peste 150 de studenți din 
aceste institute. Lucrările prezentate 
au oglindit preocupările studenților 
pentru problemele cele mai actuale 
ale medicinii și farmaciei.

Retrospectiva
C. D. STAHI

Boleslaw Prus. In-
Dmochowski, Ka- 

în totografii, ima-

I

PREMIERE CINEMATOGRAFICE

I

Producție în culori a studiourilor poloneze, scenariul 
și regia : Wojciech Has, filmul „PĂPUȘĂ" este o ecrani
zare după romanul clasicului polonez 
terpreți : Beata Tyszkiewicz, Mariusz 
lina Jedrusik, Jan Kreczmar și alții, 
gini din filmul „PĂPUȘA".

Repertoriul cinematografic pentru săptămîna aceasta 
mai cuprinde : „VA PLACE BRAHMS ?“ — producție 
S.U.A. — 1961, după romanul scriitoarei franceze Fran- 
țoise Sagan. Regia : Anatole Litvak. In fruntea distribu
ției : Ingrid Bergman, Yves Montand și Anthony Perkins: 
„MORȚII RAMAN TINERI" — producție a studiourilor 
din R. D. Germană, adaptare a romanului cu același titlu, 
al scriitoarei Anna Seghers. Regia : Joakim Kunert.

Muzeul de artă din Iași orga
nizează în anul 1970 o expoziție 
retrospectivă a pictorului moldo
vean C. D. S talii, cu ocazia îm
plinirii a 50 de ani de la moartea 
sa. Persoanele care posedă lucrări 
ale artistului sînt rugate să anun
țe Muzeu] de artă Iași, str. Pa
lat nr. 1, telefon 1 28 27.

RECITAL RADU ALDULESCU
Violoncelistul Radu Aldulescu sus

ține în această seară — în Sala Mică 
a Palatului — în compania pianistu
lui Albert Gutman un amplu recital 
de sonate; vor fi executate lucrări 
de Johann Christian Bach, Brahms, 
Debussy și Kodaly.

★
Tot la Sala Mică a Palatului, for

mația de muzică de cameră Concerti
no susține împreună cu soprana 
Emilia Petrescu un concert de mu
zică preclasică cu lucrări aparținînd 
compozitorilor Ph. Em. Bach, Tele
mann, Frescobaldi, Haendel și Cou
perin.

★
Obișnuitul concert simfonic al fi

larmonicii bucureștene ni-1 pre
zintă din nou, vineri și sîm- 
bătă, pe Radu Aldulescu interpre- 
tind de această dată, sub conducerea 
lui Iosif Conta, concertul pentru vio
loncel și orchestră de Haydn. Pro
gramul mai prezintă Divertismentul 
pentru orchestră de coarde de Bar- 
tok și Missa glagolitică de Janacek, 
cu concursul soliștilor filarmonicii și 
al corului dirijat de V. Pântea.

Iii

Duminică s-a deschis la Piatra 
Neamț Muzeul de științe naturale, 
în sălile 
20 000 de 
lecții de 
acum 60 
prinzînd ----- —....,—
teni, colecții de animale, păsări și 
Insecte din zona Neamțului.

iț Muzeul de științe naturale, 
ilile căruia sînt expuse peste 

piese din valoroase co- 
pești fosili, care au trăit 
milioane ani, diorame cu- 
flora Carpaților răsări-

VERNISAJ LA SUCEAVA
Duminică, la Casa de cultură a 

sindicatelor din Suceava, a avut loc 
vernisajul expoziției interjudețene 
de artă plastică, organizată de Co
mitetul pentru cultură și artă din 
localitate și de Cenaclul Uniunii 
artiștilor plastici din Bacău. Pic
tori, graficieni și sculptori din ju
dețele Botoșani, Bacău și Suceava, 
sînt 
din

prezenți 
trecutul

cu lucrări inspirate 
și prezentul Moldovei.

o
Republicii Socialiste România, 
loroasa 
ramică, 
extrem 
ținut i 
versitar 
vizitată în clădirea din strada Sta
nislav Cihoski nr. 10 (prin Piața 
Romană).

Donată Muzeului de artă

(Urmare din pag. I)

v r e m e a
Ieri în țară : vremea a conti

nuat să se răcească ușor. Cerul 
a fost variabil. Local, în Banat, 
Transilvania și sudul țării, s-a 
produs ceață slabă. Vîntul a su
flat în general slab. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 8 grade la Dej și 19 grade 
la Pătirlagele. In București : 
vremea a continuat să se ră
cească ușor. Cerul a fost mai 
mult noros. Vîntul a suflat in 
general slab. Temperatura ma
ximă a atins 19 grade.

Timpul probabil pentru 18, 19 
și 20 noiembrie. In țară : vreme 
schimbătoare. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi 
slabe locale în nord-estul țării, 
iar în rest — izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit, din sectorul 
vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, iar maximele în
tre .11 și 21 de grade. In Bucu
rești : vreme în general frumoa
să, cu cerul variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit, din vest. Tem
peratura ușor variabilă.

drept, termen data de... 30 octombrie. 
Desigur, toată lumea cunoaște difi
cultățile care au caracterizat lansa
rea planului pe 1969 în construcția 
de locuințe, lipsa frontului de lucru 
și întîrzierile prilejuite de refacerea 
proiectelor. Totuși, este de necrezut 
că unii constructori au aflat abia în 
ultimele luni ale anului de ce apa
rataj au nevoie pentru darea în fo
losință a blocurilor de locuințe. Am 
socoti mai degrabă că la mijloc se 
află și o bună doză de neglijență, de

la întreprinderea de 'construcții me
talice și aparataj — București, unde 
se execută boilerele, hidrofoarele și 
aparatele de contracurent necesare 
șantierelor de locuințe Prima noas
tră constatare este că solicitările 
care sosesc din întreaga țară depă
șesc cu mult capacitatea de produc
ție, ceea ce a făcut ca, începînd din 
luna ianuarie — la boilere și hidro- 
foare — și de la sfîrșitul lunii apri
lie. pentru aparate de contracurent. 
întreprinderea să refuze, din lipsă

tregii cantități de covor PVC con
tractate. Și, spre cinstea acestei în
treprinderi, în pofida dificultăților 
mari întimpinate, am primit un răs
puns încurajator: contractele vor fi 
onorate integral. De altfel, la 10 no
iembrie mai rămăseseră de livrat 
doar aproximativ 150 000 mp de co
vor PVC pentru pardoseli.

Ceea ce ne-a impresionat la între
prinderea turdeană în mod deosebit 
este simțul gospodăresc, dorința de 
u-și îndeplini obligațiile de plan și 
contractuale, înțelegerea față de e- 
xigențele beneficiarilor. Cu eforturi 
proprii, cu investiții minime și uti- 
lizînd fonduri de mică mecanizare, 
l.M.I.F. a ajuns să atingă o produc
ție anuală de 200 milioane lei, ceea 
ce, raportat la cei 400 de salariați ai 
săi. reprezintă o productivitate re
marcabilă. Linia care produce covo
rul PVC, de p'ldă. simplă dar efi
cace, a fost confecționată chiar în 
întreprindere, după o concepție pro
prie Importante cantități din acest 
sortiment, foarte apreciat de bene
ficiarii externi, sînt valorificate pe 
calea exportului. An de an. Ia 
l.M.I.F. planul a fost îndeplinit în 
mod onorabil. Cum se explică atunci 
restanțele existente la ora actuală? 
Principala dificultate — ne declară 
ing. Nicolae Abrudan, directorul în
treprinderii — ne-a pricinuit-o lipsa 
plastifiantului. O perioadă destul de 
îndelungată, întreprinderea „Solven
tul" — Timișoara nu ne-a putut livra 
plastifiantul de care aveam nevoie 
Se pare că, la rîndul lor, duceau 
lipsă de materie pr'mă datorită ne- 
intrării în funcțiune la termen a 
Combinatului chimic de la Rm. Vîlcea. 
In prezent, acest produs ne-a fost a- 
sigurat în cantități suficiente, astfel 
îneît am trecut la organizarea lu
crului în trei schimburi și, pînă la 
sfîrșitul lui decembrie, vom trimite 
beneficiarilor noștri toată cantitatea 
convenită Pentru ca materia primă 
să acopere pe deplin cerințele pro
ducției planificate, ne mai este nece
sară doar o repartiție pentru 120 t. 
policlorură de vinii — emulsie"

Cu totul altfel a sunat răspunsul

Prefabricate 
din beton 

armat
Fabrica de prefabricata 

„Progresul" din București pune 
prompt la dispoziția celor in
teresați tuburi din beton armat 
precomprimat — tip „PREMO" 
— pentru presiuni de 4,7 șl 10 
atmosfere, cu diametrul de 600, 
800, 1000 mm, ce se pot folosi 
la construirea de conducte de 
alimentare cu apă, irigații, po
dețe, străpungeri, canalizări 
etc.

Unitățile agricole cultivatoa
re de viță de vie își pot pro
cura de la această fabrică 
spalier! din beton armat cu 
lungimea de 2,40 m. Adresa în
treprinderii : Șoseaua Giur
giului nr. 5 Jilava, telefon 
234040.

al 
va- 
ce- 

artă 
apar- 

uni- ■

colecție de
mobilier 
orientală 

regretatului 
• Garabet Avachian poate fi

pictură, 
de epocă, 
care a 
profesor

© Sălile „Apollo" (Calea Victoriei 
nr. 5G) prezintă în continuare expo
ziția grupului Mihai Rusu, Ion Ni- 
codim — pictură, Marcel Chirnoagă 
— grafică.

O Adina Țuculescu expune scul
pturi și lucrări executate în tehnica 
pastelului în sala din strada Mihai 
Vodă nr. 2

© Luni, 17 noiembrie, vor avea loc 
vernisajele expozițiilor : Letiția
Bucur — pictură, la Ateneul tinere
tului (Aleea Alexandru) și Andrei 
Ivăneanu Damaschin — scenografie, 
în holul Universității populare - 
sala Dalles.

© Pictorul Nircă Constantin în sa
la din Calea Victoriei nr. 132 și ce- 
ramistul Dumitru Voicu în sala Ka- 
linderu și-au anunțat • deschiderea 
expozițiilor miercuri, 19 noiembrie.

fi S3C

de capacitate, comenzile de livrare 
pentru anul în curs. Există la servi
ciul de desfacere un dosar ticsit cu 
cereri refuzate. La întrebarea în cîte 
schimburi se lucrează, ni s-a răspuns 
la conducerea întreprinderii că abia 
au putut fi asigurați oamenii nece
sari pentru organizarea unui singur 
schimb Deducem de aici că, cel pu
țin în principiu, dacă problema ca
drelor ar fi rezolvată, capacitatea 
de producție a l.C.M A. ar putea fi 
mult sporită.

O altă remarcă se impune cu privi
re la constructori: întîrzierea consi
derabilă cu care solicită contracta
rea unor produse. După cum ne de
clară Nicolae Sănăuceanu, șeful ser
viciului desfacere, comenzi pentru a- 
cest an continuă să sosească chiar și 
acum, ba s-a întîmplat ca în noiem
brie să se ceară o livrare avînd

slăbiciuni organizatorice din partea 
sclicitanților întîrziați.

Ne-am interesat care este soarta 
produselor contractate cu diverșii 
beneficiari. în limita capacității de 
producție existente Oare livrarea 
lor măcar este asigurată ? Aflăm că 
din august. întreprinderea înregis
trează lunar nerealizări de plan în 
valoare de milioane de Iei, că. dacă 
la aparate de contracurent producția 
și livrările se desfășoară în confor
mitate cu prevederile planului, la 
boilere Și hidrofoare există foarte 
serioase rămîneri în urmă Onorarea 
contractelor s-a făcut în multe ca
zuri cu mare întîrziere și există nu
meroase comenzi, unele cu termen 
In februarie, rămase în restanță. 
Emil Demetrescu, inginerul-șef al 
întreprinderii, ne lămurește asupra
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DUMINICA SPORTIVĂ
teatre

O Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert de sonate — 20. 
Soliști : Radu Aldulescu șl Al
bert Gutman. In program : Jo
hann Cr. Bach, J. Brahms, Ko- 
daly, Debussy.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale11 (sala Studio) : Travesti —
19,30
• Teatrul de estradă din Cons
tanța (în sala Ansamblului Artis
tic al U.G.S.R.) : Săracu’ Gică 
— 20.

cinema

De ieri, pe drumul care duce spre reuniunea finală 
din 1970 a elitei fotbalului mondial, nu mai există ob
stacole pentru echipa României. Ea și-a cucerit, prin 
merite sportive, dreptul de a se înfrunta cu cei mai 
buni din lume pe cîmpurile de joc de la poalele pira
midelor Soarelui și ale Lunii. Mulțimea suporterilor de 
pe marele stadion era pregătită pentru sărbătoare. 
Mulțimii de suporteri i s-au împlinit, ieri, așteptările, 
și succesul a fost in mod entuziast sărbătorit in tribu
nele arenei. Băieții noștri, fotbaliștii noștri au jucat 
partida cu toată ardoarea, împotriva unui adversar 
peste așteptări de redutabil, împotriva propriei lor 
emoții, la fel de redutabilă ca și adversarul. Cînd eroii 
primei părți a meciului, DEMBROVSKI și RADU NUN- 
WEILLER, nu dat semne de oboseală, steagul luptei 
pentru calificarea la Mexic a fost smuls din mîinile 
lor de acest admirabil DAN și ținut la înălțime pînă la 
încheierea jocului : SATMAREANU, HĂLMĂGEANU, 
DELLANU, DINU, GHERGHEU, LUCESCU — căpita
nul tricolorilor, și RADUCANU, imperturbabil și sigur 
în zona porții, cu toții și-au dăruit puterile pentru ca 
un vis vechi de peste trei decenii să devină o realitate. 
Am lăsat la urmă pe DUMITRACIIE și pe DOBRIN, 
de astădată „maurii" echipei noastre. „Maurii", în felul 
lor, și-au făcut datoria ! Au fost, ambii, păziți cu străș
nicie, dar această pază specială a descompletat mereu 
dispozitivul apărării adverse, ușurîndu-se astfel activi
tatea celorlalți jucători români. Iar cînd Dobrin a uitat 
pentru cîteva clipe de suferința bolii, și a fost el, ade
văratul Dobrin, a creat două ocazii de gol, cele mai 
mari din întregul meci, din păcate, amîndouă ratate.„

7 SECUNDA 0

Ultimele schimburi de mingii... 40 
de secunde, 30 de secunde... 10 se
cunde... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0 1 
Secunda zero... 1 Fluierul arbitrului 
irlandez John Adair încheie cel mai 
așteptat meci din istoria fotbalului 
românesc, meciul care trimite echipa 
României la turneul final al campio
natului mondial de fotbal, proiec- 
tînd-o pe firmamentul soccerului de 
prim plan. Mai mult de treizeci de 
ani am așteptat acest final de meci, 
mai mult de 30 de ani am așteptat 
această CALIFICARE A ECHIPEI 
ROMÂNIEI la un turneu final de 
campionat mondial.

„O PERFORMANȚĂ EXCEPȚIO
NALĂ", spune cineva sintetizînd ac
tivitatea „naționalei" noastre pe par
cursul întregului an, subliniind tot
odată esențialul „ascuns" în finalul 
acesta de meci egal.

...Pe terenul de joc. cei unspre
zece tricolori se îmbrățișează. Apoi, 
Dinu fuge spre tușa de la tribuna a 
doua, acolo unde se găsesc cei doi 
antrenori care i-au dus spre victo
rie, Angelo Niculescu și Emmerich 
Vogi.

„MULȚUMESC
BĂSEȚILUR MEI...’

ne spune ANGELO NICULESCU, în 
loc de răspuns la felicitările noastre, 
atunci cînd îl abordăm în vestiarul 
echipei României. Le mulțumesc 
pentru felul cum au știut să se bată 
la Atena (în aprilie), la Lausanne (în 
mai), la București (în octombrie, cu 
Portugalia) și astăzi, cu Grecia. Le 
mulțumesc antrenorilor lor, care au 
reușit să-i pregătească tehnic și mo
ral. Deși se spune adesea că acest 
„unsprezece" reprezentativ nu... re
prezintă valoarea de ansamblu a 
fotbalului nostru, performanța pe 
care o sărbătorim acum nu poate fi 
despărțită de eforturile care s-au fă
cut in cluburile care dau jucători 
„naționalei".

Acum, în acest ceas al împlinirii 
eforturilor noastre, vorbind despre 
băieții cu care am realizat perfor
manța dorită, vreau să remarc, în 
primul rind, dăruirea lor nu numai 
pe terenul de joc, ci și la antrena
mente, seriozitatea cu care ș-au pre
gătit. Și de ce nu — chiar și sacri
ficiile făcute (dacă nu găsiți prea 
mare cuvintul), faptul că un an în
treg ei au înțeles să subordoneze 
totul realizării țelului propus.

„SUCCES ROMÂNILOR
ÎN MEXIC..."

deoarece au fost cei mai buni din 
grupa noastră — ne declară antreno
rul LAKIS PETROPOULOS. Soarta 
meciului de azi s-a decis in primul 
sfert de oră. cînd atacanții mei au 
avut posibilitatea de a deschide sco
rul, dar au irosit-o. Am contat mult 
pe linia de înaintași, pe faptul că ju
cătorii români se vor simți stinghe
riți de atacurile noastre succesive. 
N-a tost așa, pentru că miza mare a 
partidei i-a apăsat în egala măsură 
și pe români, și pe greci. Rezultatul 
este echitabil.

Echipa României m-a impresionat 
încă din meciul jucat in primăvară, 
la Atena, prezentind individualități 
de mare clasă. Dobrin, de pildă, 
mi-a plăcut și astăzi, chiar dacă n-a 
fost in plenitudinea mijloacelor 
sale. De asemenea, ml-au plăcut 
Dinu și Lucescu. Dintre jucătorii 
mei remarc pe Domazos, Kamaras 
și Spyridon. Ne pare rău că nu vom 
fi prezenți la „Mexico ‘70“, dar nu 
pot să nu remarc, totuși, satisfacția 
pe care o avem datorită faptului că 
din grupa-ntîi a preliminariilor se 
va duce acolo cu adevărat echipa, 
actualmente, cea mai merituoasă.

La urarea de succes la turneul 
final al C.M. pentru fotbaliștii ro
mâni se raliază și căpitanul selec
ționatei Greciei, SIDERIS, care a- 
daugă : „Eu cred că meciul a fost 
bun, iar rezultatul ne onorează. Noi, 
jucătorii echipei Greciei, am făcut

Și a fost, ieri, numai 1—1. Un scor egal, adică exact 
atîta cit îi mai trebuia reprezentativei României ca 
să-și adauge la zestrea de puncte. Foate, cu toții, spec
tatori și telespectatori, am fi preferat un meci cu go
luri multe și o încheiere prin focuri de artiticii. Ar fi 
fost, trebuie să recunoaștem, doar un supliment de sa
tisfacție, îndeajuns de mic, dacă ne gîndim Ia adevă
ratele proporții ale performanței reușite de echipa 
noastră, La urm;, urmei, PERFORMANȚA CALIFI
CĂRII nu s-a constituit prin punctul cîștigat ieri, ci 
prin SUMA REZULTATELOR POZITIVE DIN PARTI
DELE PRELIMINARE. La Atena, de pildă, acolo unde 
portughezii și elvețienii au pierdut la scor, fotbaliștii 
noștri au realizat un 2—2, iar pe cîmpul de joc elve
țian, alt exemplu grăitor, „tricolorii" au învins, in timp 
ce ultimii rivali, grecii, n-au dobîndit măcar un singur 
punct.

Față de singura surpriză care s-a produs în meciu
rile preliminare de pe continentul sud-americant în 
Europa am asistat la o veritabila hecatombă printre 
fostele participante la turneul final din Anglia — 1966. 
Dacă dincolo de ocean doar faimoasa echipă a Argen
tinei a spus adio Mexicului, în schimb, pe bătrînul con
tinent, nu mai puțin de patru dintre cele zece finaliste 
precedente — Portugalia, Elveția, Spania, Franța — au 
ieșit de pe acum din cursă. Acest fapt ne îndrituiește să 
spunem că în fotbalul european se petrec schimbări pe 
scara de valoare, se modifică, uneori în mod simțitor, 
raporturile de forțe intre echipele reprezentative.

Semnificative pentru cele afirmate mai înainte ni șo 
par tocmai desfășurarea luptei și clasamentul final din

grupa I europeană, din care a făcut parte și echipa 
României A FOSI SINGURA GRUPA CARE A AVUT 
IN COMPONENȚA EI DOUA DINTRE FINALISTELE 
DIN ANGLIA — 1966 : PORTUGALIA (A TREIA ÎN 
IERARHIA ACELUI AN !) Șl ELVEȚIA. De ieri, cu 
ocazia ultimului meci din grupă, clasamentul definitiv 
al acesteia cunoaște drept echipă cîștigătoare ECHIPA 
ROMÂNIEI, secondată fiind, și. am zice, mai ales 
după partida de ieri, cu deplin merit, de către repre
zentativa elenă. Elveția și Portugalia s-au plasat, în 
schimb, pe ultimele locuri..

SUCCESUL REPREZENTATIVEI NOASTRE DE 
FOTBAL — CONSIDERAT CA REZULTANTA A ME
CIURILOR JUCATE PE PARCURSUL UNUI AN ȘI 
JUMĂTATE - SE BAZEAZĂ PE REALIZĂRI ÎNSEM
NATE DE ORDIN TEHNIC, TACTIC, CA ȘI AL SE
LECȚIEI JUCĂTORILOR. PROGRESUL ÎNFĂPTUIT 
PAS CU PAS LA NIVELUL ECHIPEI NAȚIONALE A 
TRANSFORMAT-O PE ACEASTA INTR-O FORMA
ȚIE CAPABILA SA REALIZEZE PERFORMANȚE DE 
PREȚ ÎN EUROPA, PERFORMANȚE ATÎT DE MULT 
DORITE DE SUPORTERII ROMANI. In clipele suc
cesului. o dată cu jucătorii sărbătoriți, să-i felicităm pe 
antrenorii echipei, ANGELO NICULESCU și EMME
RICH VOGL, pe medicul DUMITRU TOMESCU, și să 
nu uităm de la cinstire nici CLUBURILE care au 
pregătit „tricolorii".

Iar tuturor acestora, chiar astăzi și tocmai în mo
mentele bucuriei, le cerem să-și înzecească eforturile 
spre a onora cu alte galoane fotbalul românesc, acolo, 
departe, in Mexic, în primăvara lui 1970.

Un salt disperat al portarului Ikonomopoulos... și o privire deznădâjduitâ a unuia dintre colegii sâi din apârare. Mingea este în plasâ. România conduce 
cu 1—0 Foto : S. Cristian

tot ce am putut pentru a obține vic
toria. Peste ceea ce ați văzut, nu 
puteam da“.

„ESTE CEA MAI BUNĂ
ECHIPA A ROMÂNIEI..."

ne spune MIHAIL ANDREJE- 
VICI (Iugoslavia), delegat F.I.F.A. la 
această partidă. Eu cunosc foarte 
bine fotbalul românesc, de la în
ceputurile sale și pînă astăzi și cred 
că nu greșesc deloc dacă, referin- 
du-mă la tinăra d-voastră formație, 
afirm că este superioară tuturor ce
lorlalte pe care le-ați aliniat în vreo 
competiție oficială. în liniile sale ac
tivează jucători cu o frumoasă teh
nică individuală, inventivi tactic, 
care practică un fotbal de calitate, 
modern. Foarte rar se întîmplă să 
se reunească, în aceeași generație, 
atît de mulți jucători buni și foarte 
buni. Și pentru că vreau să vedeți 
că nu vă spun cuvinte de comple
zență, am să amintesc și o defi
ciență : lipsa unei pregătiri fizice 
corespunzătoare unei echipe care 
vrea să obțină performanțe înalte, 
în general, jucătorilor români le lip
sește o anumită „asprime" necesară 
în condițiile fotbalului de astăzi. Dar, 
în sfîrșit, acesta este un lucru ce 
poate fi ușor remediat; mai greu 
este să găsești elementele talentate 
pe care să lucrezi din punct de ve
dere fizic.

Despre meciul de astăzi : Româ
nia a fost stăpîna primei reprize și 
între minutele 35—45 ar fi putut 

„.Și dorința publicului spectator a fost implinitâ

să-și mărească avantajul luat prin 
golul înscris de Dembrovschi. După 
pauză, inițiativa a aparținut greci
lor, îndeosebi după egalare. Mi-au 
plăcut Răducanu, Dembrovschi, Nun
weiller, care este un mare jucător, 
Lucescu și Dan. Din echipa ■ greacă 
remarc pe Domazos, Kamaras și Hai- 
tas ; în general, grecii au confirmat 
progresul in care se află.

Concluzionînd : d-voastră aveți 
marea satisfacție de a merge la tur
neul final din Mexic cu o echipă 
tînără, talentată, în plină dezvoltate, 
iar fotbaliștii greci au pe aceea 1 
unei comportări frumoase in această 
partidă de mare miză".

Abordăm un bun cunoscător al 
fotbalului românesc, ziaristul J. F. 
RETIIACKER, redactcer-șef adjunct 
la reputata revistă „France-.FootbaU", 
care a urmărit. în decursul anilor, 
numeroase meciuri ale reprezentati
vei noastre. Iată opiniile domniei 
sale ;

„Hotărît lucru, în fotbalul euro
pean s-au produs schimbări de sub
stanță. Pe firmamentul lui apar noi 
stele, se modifică ordinea mărimi
lor. Rezultatele unor partide pre
liminare pentru C.M. te conduc la 

o asemenea concluzie. în cadrul a- 
cestor schimbări atrag atenția în mod 
special două echipe reprezentative. 
Suedia și România. Prima, după o 
îndelungată absență, revine în actua
litate printr-o formație valoroasă, 
practicînd un fotbal de o înaltă ca
litate. în ce privește echipa Româ
niei, ea este performera unei spec
taculoase calificări în dauna Portu
galiei și a Elveției. Departe de mine 
gîndul de a considera drept o în- 
tîmplare acest succes al fotbaliștilor 
români 1 Dimpotrivă, tactica lor 
de joc este astăzi superioară 
celei din trecutul nu prea îndepăr
tat, românii se apără bine, contraata
că periculos. Dar aceste realizări tac
tice au fost posibile numai datorită 
asamblării, în cadrul unei formații, 
a cîtorva jucători cu tehnică într-a- 
devăr remarcabilă. Și, din cîte știu, 
dumneavoastră mai dispuneți și de 
alți fotbaliști valoroși, care n-au ju
cat contra elenilor...".

FELICIT JUCĂTORII
Șl PE ANTRENORI

Cunoscutul antrenor TRAIAN 
IONESCU ne mărturisește, vădit 
emoționat: „Mă bucur din toa
tă inima. Un succes admirabil, o 
calificare de mare răsunet. Fot
balul românesc, prin această echipă 
națională, își vede realizat un vis 
care a aparținut atîtor și atîtor ge
nerații... îi felicit sincer pe toți cei 
care. înainte de toate, au acordat 

credit „noului val”, tinereții, îi fe
licit sincer pe acești băieți minu
nați, care au purtat cu demnitate 
tricoul tricolor.

— Ați putea face unele aprecieri 
individualizate ?

— Cel mai bine a jucat Dem- 
brovski. Neașteptat de bine. A vrut 
parcă să-i contrazică pe cei care 
nu-i acordau prea multă încredere 
(sincer să fiu, și eu m-am numărat 
printre sceptici...). Radu Nunweiller, 
Dan, Hălmăgeanu, Deleanu — dîrzi, 
prompți, au muncit din greu și cu 
destul folos. Menționat merită a fi 
și Dinu... Dar, zău, la ora aceasta, 
la ora marii împliniri, succesul tre
buie atribuit întregii echipe și, nu 
in ultimul rînd, celor doi apreciați 
antrenori, Angelo Niculescu și Em
merich Vogi. îndrăznesc să cred că, 
prin cele de mai sus, exprim gîn- 
durile și satisfacțiile tuturor an
trenorilor noștri"

ROMANI A-GRECIA 1-1 (l-O)
București, Stadion „23 August". Spectatori : 90 000.
Au marcat: Dembrovschi (min. 37) pentru România și Domaz»» 

(mm. 52).
Echipele :
ROMANIA : Răducanu, Sătmăreanu, Hălmăgeanu, Dan, Delea

nu, Dinu, Nunweiller, Dembrovski, Dobrin (Gherghelj — mia. 83), 
Dumitrache, Lucescu.

GRECIA : Ikonomopoulos, Gaitazis, Kamaras Spyridon, Dimitriou, 
Domazos, Haitas, Koudas (Botinos — min. 46), Sideris (Dedes — min. 
72), Papaioanou, Elefterekis.

ARBI TRAJUL — corect șl competent : John Adair (la centru), ajutat 
la tușă de Malcolm Wright și William Brooks — toți din Irlanda de 
Nord.

ALTE ȘTIRI d
O In meci retur pentru prelimi

nariile campionatului mondial de 
fotbal, la Istanbul echipa U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 3—1 (2—1) echipa 
Turciei. în urma acestei victorii, 
echipa U.R.S.S. s-a calificat pentru 
turneul final.

O Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat mai multe întîlniri prelimi
narii contînd pentru campionatul 
mondial masculin de handbal, lată 
rezultatele înregistrate ; Islanda— 
Austria 28—10 (12—2) ; R. D. Ger
mană—Israel 35—2 (19—2) ; Ungaria— 
Bulgaria 29—11 (15—6) ; Iugoslavia— 
Spania 28—14 (13—6) Elveția—Luxem
burg 11—10 (5—7) ; Canada—S.U.A.
21—17 (10—5).

IERI, ÎN DIVIZIA B
Seria I : Dunărea — Ceahlăul

3— 1 ; Flacăra—Sportul Studențesc
4— 0 ; Chimia — Gloria 3—2 ; Poli
tehnica—Progresul București 1—1 ; 
Progresul Brăila—Oțelul 1—1 ; Me
talul Tirgoviște—Poiana 2—1; Me-

VICTORIA RAȚIUNII 
Șl A ECHILIBRULUI

Aprecierea aparține redactorului- 
șel’ al revistei „Fotbal", AUREL C. 
NEAGU, căruia îi dăm mai departe 
cuvîntul. „Bucureștiul a trăit ore 
unice, de o spectaculozitate neîn- 
tîlnită, incomparabil cu tot ceea ce 
s-a petrecut aproape 50 de ani în 
istoria fotbalului românesc. Pentru 
„finala" România—Grecia, care 
avea să hotărască încă una dintre 
cele 16 țări care vor trimite re
prezentativele lor la turneul final 
al campionatului mondial din 
Mexic, s-au consumat energii in
credibile de organizare, care, am 
văzut cu toții, au adus în tribunele 
stadionului „23 August" 80 000 de 
suporteri români din toate colțurile 
țării și 10 000 de suporteri din Gre
cia. Acest meci a avut cadrul unui 
veritabil festival, pasionant, atrăgă
tor, cu emoții în teren și în tri
bune.

Echipa noastră națională s-a cali
ficat, și prezența ei în Mexio va 
avea o valoare considerabilă pentru 
fotbalul nostru. Este rezultatul rați
unii, al echilibrului și maturizării in
staurate în pregătirea echipei noas
tre naționale după o anume perioa
dă anterioară de dezechilibru...

După acest important „act" al 
calificării, la care au concurat toți 
cei ce iubesc fotbalul, se poate clădi 
acestui sport un edificiu temeinic, 
capabil să dezvolte eficient mișca
rea fotbalistică din țara noastră"

„NOI AM VRUT 
MAI MULT

DECÎT CEILALȚI..;

și de aceea trăim în ziua asta o mare 
satisfacție, ne spune zîmbind MIR
CEA LUCESCU, căpitanul echipei 
noastre. Am vrut să realizăm ceea ce 
alte generații de jucători n-au reușit. 
Ne-am bucurat de condiții dintre 
cele mai bune, de îndrumare, de 
sprijin material și moral. Am avut 
condiții excelente. Sîntem fericiți că 
prin această performanță am răs
puns grijii deosebite cu care am fost 
și sîntem înconjurați, am răspuns 
încrederii și speranțelor tuturor celor 
ce îndrăgesc fotbalul, celor ce-1 
conduc.

Este adevărat cînd se spune 
că actualul „unsprezece" reprezenta
tiv cuprinde, în liniile sale, cîteva 
mari valori. Dar asta nu este totul. 
Este adevărat cînd se arată că nu ne 
mai impresionează atît de mult ad
versarul, dar nu e totul. TOTUL cu
prinde și dorința noastră de afirmare, 
dorință care a topit unsprezece (sau 
16, mai bine zis) energii într-una sin
gură, într-o singură energie care se 
vrea... mai în față.

Ne pare rău că nu am încheiat 
jocurile în grupă cu o 'victorie, o do
ream mai ales pentru acest, minunat 
public care ne-a ajutat în momentele 
grele (mă gîndesc îndeosebi la minu
tele care au succedat egalării). 
Nervozitatea care ne-a scăzut, fiecă
ruia din randamentul obișnuit subli
niază necesitatea măririi programului 
de meciuri „mari". Noi. anul acesta, 
am jucat doar două meciuri eu ase
menea „miză" : la Londra, (da, da. . 
deși a fost amical) și acum la Bucu
rești.

Am citit undeva că aviatorii care 
trec peste Arctica, după ce depășesc 
un anumit punct, nu mai au voie 
să se întoarcă la baza de plecare. 
Cred că echipa noastră se află, acum, 
in această situație. Trebuie să mer
gem înainte......... Mexico ’70" poate
însemna încă un păs pe acest drum".

Reportaj-anchetă de : 
Valeria MIRONE5CU 
Valentin PĂUNESCU

SPORTIVE
talul București—Portul 3—0 ; Me- 
trom—Știința 2—1.

Seria a Il-a . C.F.R. Timișoara — 
Metalul Hunedoara 3—0 ; C.S.M. Si
biu—Metalul Tr. Severin 2—1 ; Chi
mia—Ripensia 1—0 ; Gaz Metan— 
Metalurgistul Cugir 1—0; Minerul 
Anina—C.F.R. Arad 4—1 ; Minerul 
Baia Mare—C.S.M. Reșița l—0 ; Va
gonul—Electroputere 1—0 ; Olimpia 
Satu Mare—Olimpia Oradea 2—1.

PRONOSPORT
România—Grecia 1-1 X
Turcia—U.R.S.S. 1-3 2
Brescia—Bologna 1-1 X
Cagliari—J uventu, 1-1 X
Fiorentina—Bari 3-0 1
Lanerossi—Inter 1-1 X
Milan—Napoli 1-0 1
Palermo—Lazio 1-1 X
Roma—Sampdoria 3-3 X
Torino—Verona 2-1 I
Catanzaro—A taianta 1-0 1
Como—Pisa 1-0 1
Loggia—Reggiana 2-0 1

• Femela îndărătnică : PATRIA
— 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, 
FESTIVAL — 9; 11,45; 15,30 ; 18,15; 
20,45.
0 Căldura : VICTORIA — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Păpușa (ambele serii) : — RE
PUBLICA — 10; 13,30; 17 ; 20,30. 
0 In împărăția leului de argint : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
o Blow-up : CAPITOL — 9,15 ;
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3066); 20,15 (seria de bilete — 
3067), CINEMATECA (sala cine
matografului UNION) — 9,30 ;
11,45 ; 14
• Galileo Galilei : VIITORUL .—
15.30 ; 18 ; 20,30.
® virldlana : CENTRAL — 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
® La nord prin nord-vest : GRI- 
VIȚA - 9,15 ; 12 ; 15,15 ; BUCEGI
— 9,30 ; 12,15 ; 16,30 ; 19,30.
0 Baltagul : C.IIVIȚA — 18,15 ;
20.30, FLOREA’CA — 9 ; 11,30 ;
15 ; 18 ; 20,30.
0 O sută unu dalmațleni : DOI
NA — 9—16 în continuare.
® Ultima lună de toamnă : 
DOINA — 18,15; 20,30.
0 Zboară clocîrlla ; Toamna din 
Carpațil Moldovei; Chemarea pă
durii; Miniaturi — TIMPURI NOI
— 9 — 21 în continuare.
0 Beru și comisarul San Anto
nio: FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9,15; 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30.
® Mai periculoase decît bărbații: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30. FLAMURA — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30.
® Omul momentului : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20.
® Război și pace (seriile I șl n) : 
UNIREA — 15,30; 19.
O Război șl pace (seriile III gl 
IV): BUZEȘTI — 15,30; 19.
0 omul, orgoliul, vendeta : DA
CIA — 8,30 — 21 în continuare.
0 Corabia nebunilor : MIORIȚA
— 9,30; 12,30; 16,15; 19,30, TOMIS
— 8 — 14 în continuare ; 17; 20.
0 Angelica și sultanul : LIRA — 
15,30; 18, COTROCENI — 15,30;
20.30.
0 Viața Iul Mateu, i LIRA —
20,15.
0 Cele trei nopți ale unei Iubirii 
COTROCENI — 18.
0 paria i LUMINA — 8,45 —
16.15 în continuare; 18,30 20,45, 
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30 ; 20, 
MOȘILOR — 15,30; 18.
0 Oameni împietriți: MOȘILOR
— 20,30.
0 Tigrul : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15, CR1NGAȘI — 15,30; 18;
20,15.
a Lupii albi: GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, VOLGA — 9 — 15,30 în 
continuare ; 18; 20,30.
0 Un glonte pentru general : 
PACEA - 15.45; 18; 20,15.
0 Testamentul doctorului Ma
buse: GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
10; 18,15; 20.30, AURORA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Omul care valora miliarde : 
POPULAR — 15.30; 18, VITAN — 
15,30; 18.
o Noaptea s POPULAR — 20,30.
® Crăciun cu Elisabeta : VITAN
— 20.30.
e Stelele din Eger : MUNCA —
16 ; 20.
c Adio Gringo : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20.30.
O Mîna cu briliante : ARTA —
9.15 — 15,45 în continuare ; 18,15;
20,30. .
® Atentatul de la Sarajevo : RA
HOVA - 15,30; 18.
0 Domnișoarele din Rochefort: 
RAHOVA - 20.15.
0 Soarele vagabonzilor : PRO
GRESUL — 15,30; 18.
0 Apele primăverii : PROGRE
SUL - 20,30.
G Bărbați în deplasare : COS
MOS — 15,30: 18; 20.15

t V

18,00 Deschiderea 
Consultații 
Platoul și 
studioului

emisiunii — 
tehnice. Tema : 
regia tehnică a 
de televiziune.

Prezintă ing. Georgeta Ivan-
cenco.

18.20 Confruntări — emisiune pen
tru tineret.

18,50 Valsuri în interpretarea 
fanfarei Fabricii de conser
ve Tecuci.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Dedicații muzicale : Program 

dedicat echipei naționale de 
fotbal. Iși dau concursul Lu
dovic Spiess, Colea Răutu, 
Doina Badea, Margareta 
Pîslaru, Ștefan Bănică, Du
mitru Furdui, Aurelian An- 
dreescu. Dan Spătaru.

20,00 Roman foileton „La răscru
ce de vtnturi" (II).

20,50 Din lumea științei. Film : 
„Mașini electronice".

21,20 Reflector — Telefoileton co
tidian.

21.30 Steaua fără nume —- emi
siune concurs de muzică u* 
șoară.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Scena — emisiune de actua

litate și critică teatrală. Tea
trul — artă de for public. 
Arta spectacolului și sluji
torii ei. Mari actori — mari 
regizori. Condiția dramatur
gului tînăr ; căi de promo
vare. Ce rezultate a obținut 
în ultimii ani „cercul de 
dramaturgie" al Uniunii 
Scriitorilor ? Participă : Au
rel Baranga, Radu Popescu, 
Ion Băieșu, Dinu Săraru, 
Matei Călinescu. Premieră 
la teatrul „L. S. Bulandra" : 
„Transplantul inimii necu
noscute" de Al. Mirodan în 
regia lui Moni Ghelerter. 
Micromedalion — actrița Li- 
via Baba de la Teatrul din 
Sibiu.

23.20 închiderea emisiunii.



în diferite țări ale lumii:

Ample acțiuni 
pentru pace în Vietnam

în cursul zilei de sîmbătă, ultima zi a celui de-al doilea moratoriu 
pentru pace în Vietnam, în numeroase orașe din lume au avut loc pu
ternice manifestații împotriva continuării războiului dus de Statele 
Unite, de solidaritate cu acțiunile desfășurate în cadrul moratoriului.

r La Stockholm a fost organizată o 
'demonstrație la care au participat 
peste 2 000 de persoane. Demonstra
ția a fost aprobată de guvernul sue
dez. Au participat numeroase perso
nalități, între care Sten Andersson, 
secretar general al Partidului social- 
'democrat de guvemămînt

Manifestații similare au avut loc 
în mai multe orașe vest-germane. La 
Frankfurt și în alte cîteva centre 
s-au înregistrat ciocniri cu poliția. Au 
fost operate arestări.

în Berlinul occidental a avut loc o 
demonstrație la care au participat a- 
proximativ 7 000 de persoane. Pentru 
a preveni eventuale ciocniri, autori
tățile locale au mobilizat 3 000 de 
polițiști.

Cîteva mii de persoane, între care 
numeroși studenți, au demonstrat sîm
bătă pe străzile Romei, cerînd înce
tarea războiului din Vietnam. Cor
tegiului demonstranților i s-au alătu
rat cîteva sule de cetățeni ameri
cani avînd domiciliul în Italia. De
monstranții purtau pancarte cu in
scripții ’ antirăzboinice.

Sute de persoane, purtînd pe braț 
banderole negre, au defilat pe stră
zile Londrei și au păstrat cîteva mi
nute de reculegere în memoria ce
lor care și-au pierdut viața în Viet
nam. Demonstrații de protest împo
triva războiului din Vietnam au a- 
vut loc, de asemenea, și în alte orașe 
ale Marii Britanii.

La Copenhaga, Comitetul danez 
pentru Vietnam a organizat o de
monstrație la care au luat parte a- 
proximativ 20 000 de persoane. Ma

nifestația s-a desfășurat fără inci
dente.

Mișcarea argentineană de solidari
tate cu Vietnamul a organizat un 
marș în sprijinul moratoriului. des
fășurat în S.U.A. Demonstranții pur
tau pancarte pe care era înscrisă lo
zinca : „Pace Vietnamului !“. Deta
șamente întărite ale poliției au îm
prăștiat pe demonstranți, făcînd uz 
de bastoane de cauciuc și de gaze 
lacrimogene. Au fost operate nume
roase arestări. în diferite cartiere ale 
orașului Buenos Aires au fost difu
zate manifeste în care se cerea re
tragerea imediată și necondiționată a 
trupelor americane din Vietnam.

PLENARA C.C.
/ /

AL P.M.U.P.
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — A- 

genția PAP anunță că la 15 no
iembrie a luat sfîrșit plenara de două 
zile a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez. Ple
nara a dezbătut și a adoptat o hotă- 
rîre în problema sporirii eficienței 
cercetărilor științifice și a progresu
lui tehnico-organizatoric în economia 
națională. Totodată, plenara a adop
tat o hotărîre privind sărbătorirea în 
Polonia a centenarului lui V. I. Le
nin.

în încheierea lucrărilor, a luat cu- 
vîntul Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.

Protocol privind schimbul de mărfuri și plăți

și Republica Populară Albania
TIRANA 16 (Agerpres). — La 15 

noiembrie a fost semnat la Tirana 
Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plăți pe anul 1970 între 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Albania, care pre
vede o creștere a schimburilor co
merciale față de anul 1969.

Republica Socialistă România va li
vra Republicii Populare Albania u- 
tilaj petrolier, mijloace de transport 
auto, produse ale industriei chimice 
și petroliere, materiale de construc
ție și alte mărfuri. Republica Popu
lară Albania va livra țării noastre mi
nereuri, bumbac, produse ale indus
triei textile și alimentare, tutun, bu
nuri de larg consum.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Alexandru Albescu. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al Republicii Socialiste Româ
nia, iar din partea albaneză de Va
sil Kati, adjunct al ministrului co
merțului exterior al Republicii Popu
lare Albania.

La semnare au participat membrii 
delegațiilor comerciale ale celor două 
țări, funcționari superiori din Minis
terul Comerțului și Ministerul Afa
cerilor Externe ale R. P. Albania.

A asistat Manole Bodnaraș, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Tirana, și alți membri ai am
basadei române.

ÎN AJUNUL PLECĂRI! PREMIERULUI SATO LA WASHINGTON

DEMONSTRAȚII 1 ÎNTREAGA
JAPONIE

TOKIO 16 (Agerpres). — Du
minică, în capitala japoneză și alte 
orașe din Japonia au avut loc 
demonstrații prilejuite de apro
piata vizită a primului ministru 
Eisaku Sato la Washington.

Premierul japonez urmează să 
plece luni dimineața în S.U.A., în 
vederea continuării negocierilor 
cu guvernul american privind 
Tratatul de securitate japono-a- 
merican și retrocedarea insulei O- 
kinawa.

Pe întreg teritoriul Japoniei, 
peste 100 000 de persoane au par
ticipat la mitingurile și manifes
tațiile de protest împotriva pre
zenței trupelor americane în Oki
nawa. La Tokio, peste 6 000 de 
studenți au ocupat clădirea gării 
Kamata, de unde premierul Sato 
urmează să plece luni spre aero
port. Autoritățile au luat măsuri

severe de securitate, instituind un 
riguros control pe șoseaua care 
duce spre aeroport.

In cadrul mitingului care a 
avut loc la Tokio, participanții 
s-au pronunțat pentru retroceda
rea necondiționată a Okinawei 
către Japonia și pentru retragerea 
tuturor trupelor și a armamentu
lui nuclear american de pe insulă.

Poliția a intervenit pentru a 
împrăștia manifestația, operînd 
peste 1 000 de arestări. în urma 
ciocnirilor ce au avut loc între 
demonstranți și poliție au fost 
rănite 50 de persoane.

Pentru a preveni alte demons
trații, autoritățile au instalat pu
ternice gărzi în jurul clădirilor 
instituțiilor guvernamentale, par
lamentului și obiectivelor mili
tare din capitala niponă.AUTORITĂȚILE SOMALEZE SE PRONUNȚĂ PENTRU UN GUVERN CIVIL

MOGADISCIO 16 (Agerpres). — 
Conducătorii armatei și poliției care 
au preluat recent puterea în Soma
lia nu sînt animați de ambiții poli
tice și își vor relua activitatea obiș
nuită, predînd puterea unui guvern 
civil, în momentul în care din via
ța economică, politică și socială a 
țării voi fi eliminate fenomenele ne
gative ce au constituit mobilul înlă

turării guvernului premierului Ibra
him Egal, a declarat generalul Mo
hamed Siad Barre, președintele Con
siliului Revoluționar Suprem din So
malia, într-un interviu acordat agen
ției Reuter. Noile autorități, a spus 
el, nu au definitivat data alegerilor 
generale, dai au trecut la elaborarea 
unei constituții care ar putea fi su
pusă unui referendum popular.

Congresul
al Partidului

din Marea

național
Comunist
Britanie

I

L

Tn ultimele două zile au avut loc noi acțiuni de protest ale agricul
torilor francezi împotriva prețurilor impuse de politica agricolă a Pie
ței comune. Deși guvernul francez a anunțat unele măsuri in favoarea 
agricultorilor, aceștia le consideră parțiale și nu pe deplin satisfăcă
toare. Cele mai puternice manifestații de protest au avut Ioc la Saint 

Lo, Toulouse și Bordeaux (în fotografie).

Lucrările unei reuniuni a
U.N.E.S.C.O., avînd ca temă utiliza
rea mijloacelor tehnice audio-vizuale în 
studiul folclorului african, se desfă
șoară în orașul Porto-Novo. La reu
niune participă experți din 14 țări afri
cane și europene.

Cel de-al 37-lea Congres 
al C.G.T. (Confederația Generală a 
Muncii), cea mai reprezentativă orga
nizație sindicală din Franța, care nu
mără 2 300 000 de membri, s-a deschis 
duminică după-amiază Ia Palatul Spor
turilor din suburbia pariziană Vitry- 
sur-Seine. La lucrările congresului par
ticipă peste 1 100 de delegați din în
treaga Franță, delegații sindicale din 
43 de țări, precum și delegații ale 
F.S.M. și alte organizații sindicale in
ternaționale. Delegația sindicatelor ro
mâne este condusă de Gheorghe Pe
trescu, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

î
J

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, 
Pal Losonczi, a sosit duminică la Te
heran într-o vizită oficială. Pe aeroport, 
Pal Losonczi a fost întîmpinat de 
Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi.

Ca urmare a celor două 
greve C3re conhnuă în ramura in
dustriei de automobile, în săptămîna 
ce a trecut, producția americană de 
autoturisme a fost cu 12,1 la sută sub 
nivelul perioadei corespunzătoare a 
anului precedent. O primă grevă, de
clanșată la 24 septembrie la o uzină 
din Flint, afectează activitatea celui 
mai important producător american de 
automobile, „General Motors", iar a 
doua, începută la 16 octombrie, a redus 
producția firmei „American Motors".

E
LONDRA 16 (Corespondentul A- 

gerpres, L. Rodescu, transmite) : La 
Londra se desfășoară lucrările celui 
de-al XXXI-lea Congres național al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie, la care participă 460 dele
gați.

După cuvîntarea de deschidere a 
congresului, rostită de Anthony Cha- 
ter, președintele partidului, a fost a- 
doptată oidinea de zi a congresului 
și s-a aprobat Raportul de activitate

al 
da

rezo- 
agre- 

cea SI PÂCE“
Comitetului Executiv pe perioa- 
august 1967 — iulie 1969.

Apoi, delegații au aprobat 
luția prin care se condamnă 
siunea americană în Vietnam,
care se referă la situația din mișca
rea sindicală britanică, rezoluție pri
vind situația politică din Anglia și 
poziția Partidului Comunist din Ma
rea Britanie și o rezoluție în care se 
analizează situația din Irlanda de 
Nord.

(Urmare din pag. I)

Restricțiile de circulație 
impuse în orașul libanez 
Tripoli la 22 octombrie, în urma 
incidentelor care au avut loc între 
refugiații palestinieni și armata libane
ză, au fost ridicate definitiv sîmbătă 
noaptea. Anunțînd această hotărîre, 
Wassem al-Emad, guvernatorul Liba
nului de nord, a precizat, de asemenea, 
că unitățile armate dislocate la Tripoli 
au fost retrase din oraș. Prin această 
ultimă măsură, viața a revenit la nor
mal în acest oraș libanez, care a fost 
scena unor puternice tulburări generate 
de incidentele dintre palestinieni și ar
mata libaneză.

Importante zăcăminte de 
petlOl 3U f°st descoperite în departa
mentul Madre de Dios (Peru), a anun
țat un purtător de cuvînt al întreprin
derii de stat „Petroleos de Peru". Pros
pectarea de noi zăcăminte, a adăugat 
el, se desfășoară paralel cu eforturile 
de sporire a capacității de prelucrare 
a țițeiului în rafinăriile existente. 
Autoritățile au luat măsuri pentru 
extinderea rafinăriilor „La Pampilla" 
și „Talara", astfel îneît capacitatea lor 
de prelucrare să crească cu 30 000 și 
respectiv 80 000 barili zilnic.

Un nou partid politic a 
fost înființat în Turcia, anunță 
agenția Anatolia. Este vorba de Parti
dul Marii Anatolii, care va avea ca 
președinte pe Ahmet Mithat Aslan, 
iar ca secretar general pe Ferit Erdem 
Boray.

Celebrul fotbalist brazilian Rele 
se apropie de înscrierea celui 
de-al 1000-lea gol. Vineri, el a 
înscris în poarta echipei Botafogo 
cel de-al 999-lea gol. După cum 
se știe, cu cîtăva vreme în urmă, 
se anunțase că el ar fi înscris 
deja 1 000 de goluri. în comenta
riile făcute cu această ocazie, 
Pele remarca cu modestie că pînă 
la acea dată nu înscrisese... decît 
996 de goluri.

agențiile de presă transmit
în cadrul unei operații submarine, ..oameni broască- au 

pătruns în cursul nopții de sîmbătă spre duminică în portul israelian Eilath, 
situat în golful Akhaba, montînd încărcături explozive sub două nave ancorate 
în acest port. Exploziile care s-au produs au avariat grav vasul de pasageri „Hey 
Daroma" și cargobotul „Dalia". Un purtător de cuvînt al armatei israeliene a 
anunțat că nu s-au înregistrat victime omenești. Agenția M.E.N., citind un 
purtător de cuvînt al armatei egiptene, a precizat că atacul a fost efectuat de 
forțe ale R.A.U. Totodată, la Tel Aviv și Amman s-a anunțat că între forțele 
israeliene și iordaniene din valea Iordanului s-a produs un violent schimb de 
focuri de mortiere și artilerie. Un soldat israelian a fost ucis, iar alți șase răniți.

Un acord comercial între 
R. P. Ungară și Siria 3 fost 
semnat la Budapesta. Pe baza acestui 
document, cele două părți își acordă 
clauza națiunii celei mai favorizate.

Libia a hotărît să rezilie
ze un număr de acorduri 
economice încheiate de vechiul 
regim cu Statele Unite, a declarat 
ministrul libian al afacerilor externe. 
El a reamintit, totodată, că acordul în 
virtutea căruia baza militară americană 
de la Wheelus Field a fost amplasată 
pe teritoriul libian nu va mai fi reîn
noit.

La mina rhodesiană Cha- 
kari, unde în urma prăbușirii unui 
ascensor, la o adîncime de 1000 m, 
20 de mineri africani și-au pierdut 
viața, echipele de salvare n-au reușit 
să scoată la suprafață decît cadavrele 
a 11 persoane.

ITALIA

Patronajul 
a cedat 
din nou

ROMA 16 (Agerpres). — O altă 
categorie de salariați italieni a ob
ținut sîmbătă reînnoirea contractului 
colectiv de muncă. Este vorba de a- 
proximativ 80 000 de muncitori care 
lucrează în mine și cariere de pia
tră. După tratative cu patronatul, care 
au durat trei zile, ei au obținut sa
tisfacerea unoi importante revendicări 
privind majorarea salariilor și îmbu
nătății ea condițiilor de muncă.

Se știe că patronatul italian a fost 
determinat pînă în prezent să sa
tisfacă revendicările muncitorilor din 
industria de construcții (circa 900 000) 
și ale celor de la uzinele „Pirelli" din 
Milano.

Cu toate acestea, scrie agenția 
ANSA, situația socială din Italia este 
departe de â fi normalizată. Numă
rul salariaților ale căror contracte de 
muncă au expirat în aceste luni se 
ridică la 4 milioane.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; București Piața

Partidul Acțiunii Naționa
le din Mexic 3 hotărît să Par- 
ticipe la alegerile prezidențiale din 
1970, avînd drept candidat pe Efrain 
Gonzales Morfin. Partidul acțiunii 
naționale se pronunță în favoarea unei 
amnistii generale pentru deținuții po
litici, precum și pentru „o libertate 
reală a presei, radioului și televiziunii", 
în domeniu] social-economic, partidul 
de opoziție se pronunță pentru o auto
nomie a sindicatelor și cere „regle
mentarea de urgență a gravelor pro
bleme ale agriculturii", pentru reali
zarea „unei adevărate reforme agrare 
și construirea unei industrii" naționale.

Tribunalul revoluționar 
irakian 3 Pronuntai noi sentințe de 
condamnare la moarte împotriva unoi 
persoane acuzate de spionaj, anunță 
agenția Associated Press. Printre in
culpați se află fostul ministru de in
terne, generalul Rashid Musleh, și 
fostul ministru al muncii, Fuad Rikabi.

Guvernul statului Sierra
LeOUe v3 Proced3 k> ° revizuire a 
acordurilor încheiate cu firma „Se
lection Trust Diamond Concession", 
care exploatează resursele diamantifere 
ale acestei țări — a anunțat primul 
ministru, Siaka Stevens, cu ocazia unui 
interviu acordat agenției Associated 
Press. El a subliniat că această hotărîre 
a fost luată în vederea îngrădirii ac
țiunilor trustului amintit, care obține 
mari profituri de pe urma exploatării 
diamantelor din Sierra Leone, în dauna 
intereselor economice ale țării.”

Ada Roe deține de sîmbătă 
recordul britanic de longevitate. 
Trecînd de cea de-a 282-a zi a 
anului 112 al existenței sale, ea 
este în momentul de față cea mai 
vîrstnică persoană britanică. Pînă 
anul trecut, recordul fusese de
ținut de londonezul lohn Turner, 
care n-a trăit însă decît 111 ani și 
281 de zile.

Banca Mondială a acor
dai Marocului un împrumut 
de 46 de milioane dolari, pentru reali
zarea unui amplu proiect de irigații și 
ameliorări funciare, pe o suprafață de 
90 000 de hectare în cîmpia Ghrab.

noi căi și domenii .de colaborare eu 
România.

în cadrul programului nostru de 
documentare am vizitat Expoziția 
Realizărilor Economiei Naționale. Am 
fost sincer impresionat de ceea ce am 
văzut. Mulți dintre noi ne-am aflat 
pentru prima oară în România și 
mărturisesc că am fost extrem de 
plăcut surprinși să descoperim în
tr-o serie de seotoare industriale o 
tehnică atît de avansată. Iată deci 
o premisă esențială pentru promo
varea și dezvoltarea pe viitor a 
cooperării economice dintre țările 
noastre.

Completînd îdeea enunțată de lor
dul Limerick, J. B. SCOTT, con
ducătorul adjunct al delegației 
director al firmei de < 
„George Wimpey et Co I 
spus :

— Este clar că dacă vre 
voltăm pe viitor comerțul 
la parametrii pe care ni 
pus, aceasta se va putea 
mai prin introducerea cîf 
în circuit a produselor 
românești. In calitate de 
cercetat cu „ochi de expi 
ția și pot să spun că am 
impresionat de înalta cal 
mașini-unelte. De aceea, 
vins că există posibilități 
de extindere a legăturilo 
tocmai pe baza acestor 
dustriale. Desigur, corr 
noi este mult înlesnit de 
multe alte sectoare, econ 
tre sînt complimentare 
trebuie să explorăm, at 
dv., posibilitățile de a 
noi de importuri din I 
lîngă cele tradiționale.

— Și asemenea resurs 
a adăugat J.N. COOPER, 
al firmei „Shell Intern ■ 
troleum Co Ltd" și dire 
ziei est-europene din cai 
de Comerț londoneze, 
în materie, am constatat 
felul în care România a i 
ultimii ani industria chi 
ramură industrială ale < 
ne interesează și sînt c 
poate oferi un importai 
cooperare între țările no 

Reluînd unele din idei 
tori lor săi, lordul Limei 
nuat :

— Nu trebuie să uită 
tensificarea relațiilor ec< 
proce un rol deloc negii, 
informarea — care merj 
riguros științifice pini 
comercială — precum 
pieței", cunoscută la noi 
de „marketing". Și crec’ 
asentimentul dv. cînd , 
nica marketingului șî rec 
impulsionate în relațiile 
gleze, cu atît mai mult 
cum releva colegul meu. inginerul 
Scott, în desfășurarea comerțului 
dintre cele două țări ale noastre tre
buie ținut seama de unele condiții 
specifice ale cererii și ofertei, care 
derivă din gusturi diferite, din exis
tența sistemelor, diferite de 
(Anglia nu folosește sistemul 
etc. Consider că printr-un 
mai temeinio se poate veni

'■orului principal 
cabinei de comandă, 
manevră care a redus 
viteza tandemului spa
țial, Charles Coiirad a 
declarat: „A fost foar
te plăcut să simțim din 
nov gravitatea" în ca
bină. Manevra execu-

a 
de 
pe 
e- 
pe

HOVSTON 16 
gerpres). — Cea 
doua zi în spațiu 
chipajului navei 
pollo-12“ a luat sfîrșit. 
Ziua a fost consacrată 
în întregime unor ex
perimentări ale siste
mului 
printre 
stelelor 
rea lor 
televiziune. 
Conrad, Richard Gor
don și Alan Bean, s-azi 
culcat pentru cea de-a 
doua noapte 
țiul cosmic, 
de odihnă 
dura 10 ore.

înainte de a spune 
„noapte bună", echi
pajul a efectuat o 
nouă corectare a tra
iectoriei, neprevăzută

Intr-o scrisoare adresată 
Thant, se menționează că mostrele de rocă selenară aduse de 
către astronauții Neil Armstrong, Edwin Aldrin și Michael Col
lins au o vîrstă de aproximativ 4 miliarde ani Potrivit rezulta
telor analizelor efectuate de către 142 de savanți din 9 țări, s-a 
stabilit că există două tipuri principale de roci — roci crista
lizate, sub formă de pulbere foarte tină, a căror virstă este 
de 3—4 miliarde de ani, și roci „mai tinere", de dată mult mai 
recentă, formate prin sedimentare. Rezultatele analizelor rocilor 
selenare vor fi date publicității Ia începutul anului viitor, în 
cadrul unei conferințe ce va avea loc in Statele Unite.

(A- 
de-a 
a e- 
„A-

de navigație, 
care reperarea 
și transmite- 
în imagini de 

Charles

INDIA

în spa- 
perioadă 
care va

în programul de zbor, 
așa-numita „traiecto
rie hibridă". Această 
corectare va permite 
navei să se plaseze pe 
o orbită lunară de 110 
km altitudine. în mo
mentul în care echi
pajul a început a doua 
perioadă de odihnă, 
cabina spațială se afla 
la 264 835 km și evo
lua 
3 691

în 
rilor 
brii echipajului le-au 
avut cu personalul 
centrului de comandă 
de pe Pămînt, aceștia 
și-au exprimat satis
facția asupra modului 
in .care decurge zbo
rul. După 
in funcțiune

cu o viteză de 
km pe oră. 
timpul convorbi- 
pe care mem-

punerea
a mo-

tată, de astronauți 
putut fi urmărită 
telespectatorii de 
Pămînt. în cadrul 
misiunii în culori, 
care o efectuau în acel 
moment, astronauții au 
atras atenția celor care 
îi urmăreau că la a- 
prinderea semnalului 
luminos din tabloul de 
bord manevra va fi e- 
xeautată. După aceea, 
camera de televiziune 
a fost îndreptată spre 
unul din hublourile 
cabinei de comandă.

secretarului general al O.N.U., U
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— Cum apreciați efectele 
care le poate avea lărgirea 
lațiilor comerciale, economice și 
tehnico-științifice, pe baza ega
lității in drepturi și avantajului 
reciproc, pentru destindere, pen
tru dezvoltarea relațiilor politice 
și realizarea securității conti
nentului nostru ?

DELHI 16 (Agerpres). — La re
ședința premierului Indira Gandhi 
a avut loc un miting la care au 
participat mai multe mii de mem
bri ai partidului Congresul Na
țional Indian. Cu această ocazie, 
Indira Gandhi a rostit o cuvîn- 
tare în care a arătat. între al
tele, că „sciziunea din cadrul par
tidului Congresul Național In
dian a fost inevitabilă. întrucît un 
grup minoritar a dorit să-și im
pună voința și ideile sale care

șî

că

contravin dorinței poporului 
întregului partid".

Presa indiană informează 
fracțiunea parlamentară a Con
gresului Național Indian a adre
sat președintelui Venkata Giri și 
președintelui Parlamentului o 
scrisoare în care informează că. 
la recenta reuniune, grupul par
lamentar „a exprimat încrederea 
partidului față de premierul In
dira Gandhi".

— Răspunsul la această întrebare 
nu comportă pentru mine nici un 
echivoc. Este ferma mea convingere 
că cooperarea economică duce la des
tindere și pace. Nu poate exista pace 
fără înțelegere și încredere reci
procă și poate nimto nu favorizează 
mai mult încrederea și înțelegerea 
ca bunele legături comerciale. Prin 
relații economice, oamenii din țâri 
cu sisteme politice diferite intră în 
contact direct unii cu alții, cunoso 
nemijlocit realitățile țării partenere, 
se leagă prietenii personale și, în 
aceste condiții, încordarea slăbește, 
terenul pentru conflicte se îngustează. 
Sînt, firește, de acord că este nece
sar ca legăturile economice să se 
dezvolte, așa cum ați menționat, pe 
bază de egalitate și de avantaj reci- 
proo.

A intervenit dl COOPER, care a 
ținut să adauge : Este știut că englezii 
sînt prin tradiție negustori. Noi pu
tem înțelege bine că barierele puse 
în calea comerțului liber dintre na
țiuni pot fi și trebuie înlăturate. 
Iar dl. SCOTT a adăugat : Cred că 
o cale prin care se poate ajunge la 
colaborare politică între țări este 
dezvoltarea relațiilor economice și în 
special tratatele comerciale pe 
men lung

In concluzia discuției, lordul 
merick a declarat :

- Intensificarea schimburilor
merciale va promova, fără doar și 
poate, înțelegerea politică. Prin fa
vorizarea relațiilor economice vom 
vedea realizîndu-se progrese și pe 
plan politic. Personal, consider că 
acesta este drumul bun care duce la 
progres Iar pentru Europa acest lu
cru este deosebit de Important.

Tn încheiere, vreau să arăt că aș
teptăm cu mare plăcere vizita pre
mierului Ion Gheorghe Maurer în An
glia. fiind convinși că aceasta va con
tribui la adîncirea bunelor relații 
dintre țările noastre.

ter-

Li-

co-

REVALORIZAREA MĂRCII VEST-GERMANE ÎN DEZBATEREA 
CERCURILOR FINANCIARE

GENEVA 16 (Agerpres). — Gu
vernatorii băncilor centrale din prin
cipalele țări vest-europene, 
Canada și Japonia au început sîm
bătă la 
zile.

Potrivit agenției ANSA, scopul 
principal al întîlnirii este dezbaterea

S.U.A.,

Geneva o reuniune de două

efectelor recentei revalorizări a măr
cii vest-germane asupra 
monetar interoccidental. Pe agenda 
reuniunii figurează, de 
probleme legate de situația francu
lui francez și a lirei sterline, pre
cum și evoluția fluctuantă a pre
țului aurului pe piața liberă a schim
burilor.
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