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CONDIȚIA ACUMULĂRII
Fiecare investiție să aducă sporuri DE RADIO

de producție cit mai mari! SI TELEVIZIUNE
5

PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT SlMBĂTĂ SEARA

LA WASHINGTON

Cooperativele agricole din județul 
Suceava alocă, an de an, însemnate 
sume bănești la fondul de acumulare, 
ceea ce face să se dezvolte continuu 
mijloacele de producție, să se mă
rească producția și veniturile. Uniu
nea județeană și direcția agricolă au 
indrumat cooperativele agricole să 
respecte prevederile statutare în ce 
privește raportul optim dintre fondul 
de acumulare și cel de consum, iar 
sumele destinate acumulării să fie gos
podărite în mod judicios, să se ma
terializeze In obiective direct pro
ductive care să dea garanția reluării 
pe scară lărgită a procesului de pro
ducție. Acele cooperative agricole 
care au alocat an de an sume cores
punzătoare la fondul de acumulare 
au obținut rezultate bune în dezvol
tarea lor economică.

Cooperativa agricolă din Bosanci. de 
exemplu, a alocat, începînd din 1966, 
la fondul de acumulare între 22—23 
la sută din producția netă, cu o sin
gură excepție, în 1968, .cînd nivelul 
alocărilor a fost sub prevederile sta
tutare. Creșterea fondului de acumu
lare a avut consecințe directe asupra 
dezvoltării proprietății obștești, a 
creștesii producției agricole globale și 
a veniturilor bănești. Astfel, proprie
tatea obștească la suta de hectare a 
sporit de la 238 000 lei în 1966 la 
303 000 lei în 1968. producția globală 
a crescut de la 479 000 la 520 000 lei; 
iar veniturile bănești de la 209 000 la 
222 000 lei, în aceeași perioadă. Tn 
acest fel au fost asigurate condițiile 
materiale necesare reluării procesu
lui de producție pe o treaptă supe
rioară. In fiecare an, rata acumulării 
a sporit mereu, în funcție de mărirea 
producției nete nou obținută.

Investițiile realizate în ultimii ani 
la Bosanci se reflectă în creșterea 
continuă a valorii mijloacelor fixe 
la suta de hectare teren asricoi. de la 
154 000 lei în 1966 la 210 000 în anul 
trecut. în ultimii ani au fost făcute 
investiții bine gindite in zootehnie, 
irigații, plantații pomicole, care aduc 
însemnate venituri in fiecare ah. Ast
fel, din 1966 s-au alocat din fondurile 
proprii 
strucțîa 
creșterii animalelor, s-au cumpărat 
animale * ’ 1. ~ ~~
in afară de animalele tinere trecute 
la turma de bază, s-a amenajat pen
tru irigații o suprafață de 100 hec
tare și s-au plantat 11 hectare li
vadă. Cea mai mare atenție a fost 
acordată creșterii animalelor unde re
zultatele sînt din oe în ce mai bune. 
Tn acest an au fost depășiți indicii 
prevăzuți atît Ia producția globală și 
marfă, cît și la veniturile bănești. 
Datorită eficienței investițiilor reali
zate în ultimii ani, cooperativa a pla
nificat în acest an să acorde 30 lei 
pentru o normă convențională, din 
care 18 lei în bani. Și alte cooperative 
agricole, cum sînt cele din Reușeni, 
Verești, Moara și altele, au alocat an 
de an fonduri corespunzătoare pen
tru acumulare, au făcut investiții 
bine gîndite, care le-au dat posibi
litatea să-și sporească veniturile.

Cerința majoră de a se aloca an de 
an sume corespunzătoare la fondul 
de acumulare nu este respectată însă 
de toate cooperativele din județul Su
ceava. în unele unități se alocă sume 
sub prevederile statutare, iar în al
tele fondurile repartizate acumulării 
nu sînt exploatate eficient. în 1966, la 
cooperativa agricolă din Zvoriștea 
s-au alocat pentru acumulare 43 009 
lei la suta de hectare teren agri-

Anchetă în cooperative

agricole

din județul Suceava

ool. Această cifră a scăzut continuu 
pină în 1969, ajungîndu-se să se aloce 
17 985 lei la șuta de hectare. E 
adevărat că, în anul trecut, alocările 
la fondul de acumulare au fost de 
20,6 la sută din producția netă, dar 
în ceilalți ani acest procent a fost 
sub prevederile statutare. Rezultatele 
în producție obținute de cooperativa 
agricolă din Zvoriștea vorbesc de la 
sine. în această perioadă, valoarea 
proprietății obștești a crescut cu nu-

mai 16 000 lei la suta de hectare, 
iar producția globală a scăzut simți
tor. Toate acestea au afectat venituri
le bănești care au ajuns in 1969 la 
44 000 lei la suta de hectare față de 
147 000 lei în 1966. Cauzele acestei si
tuații decurg din ineficienta investiții
lor efectuate de cooperativă, din cal
culele greșite, care au adus numai pre
judicii In 1966, cooperativa Zvoriștea 
și-a propus să amenajeze pentru iri
gații o suprafață de 300 
pentru, care s-au investit 
lei, din care 431 000 lei din fondurile 
proprii. Dar după ce s-au amenajat 
140 hectare, s-a constatat că dife
rența pină la suprafața prevăzută pre
zintă exces de umiditate în anii cu 
regim abundent de precipitații și, ca 
atare, extinderea amenajărilor pentru 
irigații s-a amînat pentru a se face 
concomitent cu lucrările de desecare. 
Aceasta face ca investițiile din prima 
etapă, dimensionate pentru întreaga 
suprafață de 300 hectare, să nu poată 
fi folosite la întreaga lor capacitate.

Situația cooperativei Zvoriștea arată 
că nu e totul să faci o investiție, 
chiar dacă la prima vedere se a- 
rată a fi rentabilă. Este important să 
gindești bine ci nd deschizi punga 
cooperativei, pentru că banii aruncați 

. nu se mai întorc niciodată, iar dacă 
ai realizat o investiție, să știi s-o ex-

hectare
1 077 000

Florian ANIȚEI

(Continuare in pas- a II-a)

„Săptămina economiei**: 25

1 926 000 lei pentru con- 
a zece grajduri destinate

în valoare de 629 000 lei,

Astăzi, în jurul orei 
17,30,
tre de
ziune
direct
sirii la

posturile noas* 
radio și televi- 
vor transmite
ceremonia so
Casa Albă din

Washington a președin
telui Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, și a soției 
sale. Elena Ceaușescu, 
la invitația președinte
lui Statelor Unite ale A-
mericii, Richard Nixon, 
și a soției sale, Patricia 
Nixon.

31 octombrie

Simbol al spiritului
de bun gospodar

De aproape douăzeci de 
sfîrșitul toamnei, în ultimele 
lui octombrie, se desfășoară în în
treaga țară „Săptămina economiei11. 
Simbol al cumpătării, al spiritului de 
bun gospodar, care constituie una din 
însușirile seculare ale poporului ro
mân, „Săptămina economiei" a de
venit o manifestare anuală tradițio
nală, prilej pentru fiecare cetățean 
in parte de intensă reflectare asupra 
importanței acțiunii de economisire.

Condițiile create în anii construcției 
socialiste au lărgit cimpul de afirmare 
a virtuților gospodărești ale poporu-

ani, la 
zile ale

lui 
gii

Florea DUMITRESCU 
ministrul finonjelor

Excelenței Sale
Domnului dr. H. C FRANZ J&NAS

Președintele Federal al Republicii Austria
VIENA

A XV-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Austria îmi oferă 
prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa, Excelență, în numele Consi
liului de Stat, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale 
și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pen
tru prosperitatea poporului austriac prieten.

Tmi .exprim convingerea că schimbul de vederi avut cu Excelența 
Voastră în timpul recentei vizite în Austria — despre care păstrez cele 
mai frumoase amintiri — va contribui Ia dezvoltarea continuă a relațiilor 
prietenești între țările noastre în interesul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Maiestății Sale
MOHAMMAD

Imperiale
REZA PAHLAVI ARYAMEHR
ȘaMnșahul Iranului

TEHERAN 
naștere a Maiestății Voastre Imperiale — sărbă-Aniversarea zilei de

toarea națională a Iranului — îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele 
mai sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire perso
nală, de progres și bunăstare poporului iranian prieten.

nostru, au dat valențe noi între- 
acțiuni de economisire. Pe baza 

dezvoltării rapide a economiei și a 
creșterii intr-un ritm înalt a veni
tului național, a fost posibilă spori
rea continuă a veniturilor bănești ale 
populației de la orașe și sate, a bu
năstării întregului popor. O expre
sie grăitoare a acestui proces o re
prezintă încheierea acțiunii de gene
ralizare a măsurilor de majorare a 
salariilor, populația salariată primind 
în acest fel în plus, în anul în curs, 
circa 12 miliarde de lei.

Sporirea continuă a veniturilor bă
nești ale populației a creat posibili
tăți din ce în ce mai mari de eco
nomisire, iar aprovizionarea fondului 
pieței cu produse moderne, care fac 
viața fiecărei familii mai civilizată, 
mai confortabilă, au dat o puternică 
utilitate practică acțiunii de econo
misire. cetățenii agonisindu-și sumele 
necesare pentru procurarea unor a- 
semenea bunuri de valoare mare si 
de folosință îndelungată și asigurin- 
du-și. totodată, anumite rezerve bă
nești pentru viitor.

Spiritul de economie a cuprins în 
tara noastră mase din ce în ce mai 
largi ale populației, numărul depună
torilor și volumul depunerilor la 
C.E.C. crescînd continuu. Avem as
tăzi peste 6,5 milioane librete de e- 
conomii, ceea ce înseamnă în medie 
cîte un libret de fiecare familie, iar 
soldul general al depunerilor va fi la 
finele anului 1970 de 2,5 ori mai 
mare decit la sfîrșitul cincinalului 
precedent.

Aceste rezultate îmbucurătoare ob
ținute în acțiunea de economisire 
sînt consecința condițiilor obiective 
ale . creșterii noastre economice si 
reflectă încrederea populației în leul 
românesc ; ele arată, totodată, efi
ciența măsurilor luate pentru lărgi
rea avantajelor la depunerea econo
miilor, pentru îmbunătățirea conti
nuă a deservirii depunătorilor de că
tre Casa de Economii și Consemna- 
țiuni. Sînt create diverse forme de 
economisire, convenabile fiecărei îm
prejurări. există o deplină siguranță

a depunerilor, secretul lor este ga
rantat de către stat, depunerile și 
dobinzile sînt complet scutite de im
pozite și taxe.

Mulți cetățeni sînt atrași de dobîn- 
zile pe oare le primesc, precum și de 
posibilitatea de a participa la tra
gerile ,,1a sorți, prin care se atribuie 
importante ciștiguri in bani, auto
turisme, materiale de construcție, 
excursii în străinătate etc. Astfel, în 
cursul cincinalului pe care il înche
iem peste două luni. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni a acordat de
punătorilor, sub formă de dobinzi și 
ciștiguri, importanta sumă de peste 
3.5 miliarde lei.

Acțiunea de economisire a fost pu
ternic stimulată de măsurile luate în 
ultimii ani de conducerea de partid 
și de stat cu privire la sprijinirea 
populației de a-și construi, cu ajuto
rul bănesc și material al statului, lo
cuințe proprietate personală. Un nu
măr mare de cetățeni au economisit 
la C.E.C. sumele necesare pentru 
constituirea avansului, in vederea 
contractării construcției de locuințe. 
Acest proces s-a. accentuat în anul 
în curs, cînd Casa de Economii și 
Consemnațiuni, pe lingă primirea 
spre depunere a economiilor, a pre
luat efectuarea operațiunilor legate 
de acordarea de împrumuturi pentru 
construirea de locuințe proprietate 
personală. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni a devenit astfel o bancă 
a populației, căreia i se adresează 
deopotrivă cei care vor să-i încre
dințeze spre păstrare economiile lor, 
cit și cei care doresc să obțină un 
împrumut, ceea ce implică un spor 
substanțial de responsabilitate pentru 
întregul colectiv al acestei instituții.

Aceasta se impune cu atît mai 
mult, cu cit prevederile viitorului 
cincinal asigură creșterea în conti
nuare a nivelului de trai al întregu
lui popor, țelul suprem al politicii 
partidului și statului nostru. Ca ur
inare a sporirii veniturilor bănești 
ale populației și creșterii producției 
bunurilor de consum de valoare 
mare și folosință îndelungată, în 
anii viitori vor crește în mod obiec
tiv posibilitățile și necesitățile de 
economisire.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni va veni în întîmpinarea cerin
țelor legitime ale cetățenilor țării,

(Continuare în pag. a II-a)
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului AMIR ABBAS HOVEYDA

Primul ministru al Iranului
/ TEHERAN

Cu ocazia Zilei naționale a Iranului, primiți vă rog, Excelență, cele 
mai călduroase felicitări, precum și cele mai bune urări de prosperitate 
și pace pentru poporul iranian prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului SALVADOR ALLENDE GOSSENS

SANTIAGO DE CHILE
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Republicii Chile, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele Con
siliului de Stat și al guvernului Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări 
în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.

îmi exprim profunda convingere că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare. în interesul 
popoarelor român și chilian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Cu înaltă considerație.

NICOLAE CEAUȘESCU

La sosirea pe aeroportul Andrews din apropierea capitalei S.U.A

Continuîndu-și vizita în Statele 
Unite, președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat în Marea 
Adunare Națională, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, și celelalte persoane oficiale

care îl însoțesc au sosit sîmbătă 
seara la Washington.

Avionul prezidențial a aterizat 
pe aeroportul Andrews, din apro
pierea capitalei S.U.A. In întîmpi- 
nare au venit ambasadorul Enpis 
Mosbacher, șeful protocolului de 
stat al S1U.A., și alte persoane o- 
ficiale americane. Erau prezenți 
Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington, membri 
ai ambasadei. A avut loc un scurt

ceremonial rezervat șefilor de stat, 
în cadrul căruia o gardă de onoa
re a dat onorul. Un grup de copii 
ai membrilor coloniei române din 
Washington a înmînat flori pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
soției sale, Elena Ceaușescu.

Coloana de mașini oficiale a-a 
îndreptat apoi spre sediul amba
sadei române, reședința președin
telui Ceaușescu pe timpul șederii 
sale în capitala -Ș.U.A.

Participarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
la dineul oferit de președintele Richard Nixon 

in onoarea șefilor de state și guverne 
prezenți la sesiunea jubiliară a II. N. II.

In onoarea șefilor de state și de 
guverne prezenți la sesiunea jubi
liară a Organizației Națiunilot 
Unite, președintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, și soția sa au ofe
rit sîmbătă seara un dineu în sa
loanele Casei Albe.

Rășpunzînd invitației președin
telui Nixon, la dineu a luat parte 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
soția sa, Elena Ceaușescu.

Printre cei prezenți se aflau îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie, 
președintele Finlandei, Urho , Kek
konen, președintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, președintele 
Pakistanului, Agha Mohammed 
Yahya Khan, șeful statului Daho
mey, Hubert Maga, președintele 
Republicii Volta Superioară, San- 
goule Lamizana, precum și prin
țesa Iranului, Ashraf Pahlavi, pre

ședintele Vecei Executive Federale 
a Iugoslaviei, Mitia Ribicici, pri
mul ministru al Japoniei, Eisaku 
Sato, primul ministru al Norvegiei, 
Per Borten, primul ministru al Da
nemarcei, Hilmar Baunsgaard, pri
mul ministru al Perului, Ernesto 
Montagne Sanchez, primul ministru 
al Insulei Mauritius, sir Seewoo- 
sagur Ramgoolam, primul ministru 
al Israelului, Golda Meir, primul 
ministru al Marobului, Ahmed La- 
raki, primul ministru al Suediei, 
Olof Palme, primul ministru al 
Senegalului, Âbdou Diouf, primul

ministru al Marii Britanii, Edward 
Heath, președintele Consiliului de 
Securitate al O.N.U. pe luna în 
curs, ministrul de externe al Spa
niei, Lopez Bravo.

Din partea americană au fost 
prezenți vicepreședintele Spiro 
Agnew, președintele Curții Su
preme, Warren Burger, procurorul 
general. John Mitchell, ministrul 
afacerilor interne, Walter Hickel, 
al agriculturii, Clifford Hardin, al 
comerțului, Maurice Stans, al să
nătății și educației, Elliot Richard
son, și alte persoane oficiale.

Plecarea la Williamsburg
Duminică dimineață, președin

tele Nicolae Ceaușescu, cu soția 
sa, Elena Ceaușescu, Dumitru Po
pescu și Corneliu Mănescu au 
plecat cu un elicopter special al 
marinei de coastă a S.U.A. în sta-

tul Virginia, unde va vizita ora- 
șul-muzeu Williamsburg. Președin
tele Ceaușescu și persoanele care 
îl însoțesc vor rămîne în acest 
oraș pînă luni dimineață.

Eroii acestor rînduri sînt 
șoferi intilriiți în cîteva 
puncte ale podișului tran
silvan. Șoferi ai întreprin
derii de transporturi auto 
gaz-metan Mediaș, afe
rentă Centralei industria
le a gazului metan. E- 
roii acestor ' rînduri sînt 
oamenii aceia singuratici, 
bărboși, taciturni, despre, 
care se vorbește de re
gulă mai puțin și care 
transportă uriașele piese de 
zeci și sute de tone din care 
se naște sau se desface o 
sondă, atunci cînd ișl înce
pe sau își încheie activita
tea.

Pe Petru ' Ferezan l-am 
întilnit pe dealurile care 
înseamnă în hărțile cen
tralei. „secția Daneș" Ve
nise să demonteze o sondă, 
o gigantică instalație 
„4-LD-150". Conducea o 
„Tatră" și conducea, in . a-, 
celași timp, un convoi de 
mașini. O „coloană de mu
tare". o coloană-fulger, â- 
vînd ceva din forța și or
ganizarea unui dispozitiv 
de luptă. 4

Am urmărit ore și ore 
munca, demontarea rampei, 
a turlei, a tuturor acceso- 
rilor, remorcarea cu cabluri 
groase cit mina, coborîrea 
lor la locurile de încărcare, 
la poalele dealului. O scenă 
mi s-a întipărit pe retină, 
cu precizia unui instanta
neu fotografic. O scenă care 
s-a repetat de zece, de 
douăzeci de ori. Scena ci nd 
„Tatra" condusă de bărba
tul acela ce se afla in frun
tea convoiului și pe care 
l-am numit Petru Ferezan 
(cărunt, obraz asprit și ri
dat. dar dezvelind, atunci 
cînd și-a scos cămașa leoar
că de transpirație, un trup 
vînjos și elastic, de tînăr)

a trebuit să coboare, de 
sus, din virf, de la sondă, 
la poalele dealului. Panta 
era abruptă, aproape ca un 
perete. Un tractor proptit 
în umărul dealului, înfipt 
zdravăn cu genunchii de 
fier în pămintul acela care 
mi se părea că o să fugă 
dintr-o cli.pă într-alta, re
morca, printr-un cablu, mâ

râie. Sau uitînd să-și mai 
aprindă țigara. Sau ui- 
tind-o aprinsă la colțul gu
rii, cu scrumul căzîndu-i 
pe pieptul păros, roșu de 
soare și transpirație.

De cîte ori a fost acest 
om eroul unei astfel de 
scene ?

De exact atîtea ori ca și 
alți șoferi de aici. Ca și,

PILOȚII
SONDELOR
însemnări din podișul transilvan

șina. Cablul vibra Întins ca 
o coardă. Camionul cobora 
tîrîndu-se, parcă pe brînci. 
pipăind dealul centimetru 
eu centimetru, iar pe sub 
el și în jurul lui se rosto
goleau și fugeau grohotișuri 
și pietre.

Apoi, jos, la poale, des
cărcarea. Și din nou — re
morcat de același cablu — 
sus. spre virf. Și din nou — 
spre vale. Și intre timp, 
din ușa mașinii, bărbatui 
cărunt și cu trup elastic di
rija neobosit operațiile 
încărcării, împărțind neobo
sit comenzi. Sau răsucind 
volanul ca să apropie ori să 
depărteze „Tatra" de maca-

să zicem, Ioan Sărăjan, A- 
lexandru Kondo, Niculiță 
Popa, Vasile Dan... De exact 
atîtea ori cîte sonde au fost 
montate și demontate, pe 
acest platou transilvan, din 
1950 încoace. Adică — de 
exact două decenii.

De exact două decenii, 
oamenii aceștia lucrează 
fără întrerupere aici, ur- 
cind sonde pe dealuri, dis- 
locind sonde, coborînd son
de în văi, împingînd sonde 
pe dealuri. Practic, toate 
sondele transilvane care ex
trag gazul metan, această 
bogăție necunoscută odi
nioară, azi terfielie a unei 
vaste inflorescențe de noi

industrii, au trecut, cum 
s-ar zice, prin mîinile lor. 
Miini care, de două deoenii. 
s-au deprins nu numai cu 
volanul, ci și cu sondele. 
Miini de piloți iscusiți. ,

Cei 20 de ani despre oare 
vorbim sint — toți împreu
nă și fiecare în parte — 20 
de ani de eroism. Sint ani în 
care scene ca aceea descri
să mai sus — scenă a cărei 
intensitate dramatică se 
refuză hîrtiei — s-au re
petat de sute de ori. Și 
în toți aoești ani, mi 
se relatează, acești oa
meni n-au lipsit, n-au 
întîrziat niciodată de la 
programul de muncă, 
n-au primit nici o observa
ție, nici o sancțiune profe
sională.

...Seara, tn mașina lui 
Petru Ferezan. m-am Întors 
la Mediaș. Drumul era pus
tiu. treceam prin culoarul 
unei nopți fără stele, pe 
care o simțeam vie, mate
rială. la dreapta, la stin
gă. Undeva, pe cer, fulge
rau minuscul niște lumini. 
Undeva, intre cer și pă- 
mînt, fragilă, imaterială in 
noaptea aceea densă și fără 
lucire, se decupa silueta 
incandescentă a unei sonde.

Și mi s-a părut din nou 
— ca intr-un tablou votiv, 
pictat cu culorile crude și 
tari ale pămintului și ale 
toamnei — că acești oa
meni, acești bărbați, țin in 
mîinile lor niște sonde. Și 
că țin, mai ales, în aceleași 
miini, în miini tot atît de 
puternice ca și pămintul, 
tot atît de ferme ca și țe
lurile care le luminează 
gestul, niște destine. Pro
priile lor destine de oameni 
deciși, puternici, tenaci, 
care știu ce vor.

L OLTEANU
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CARNET PLASTIC
Expoziția 
Șerban Crețoiu 
anumită frustețe a limbajului 
dobîndește forță de convingere, 
a cădea în monotonie sau sără- 
de nuanțe, pare a caracteriza

O
care 
fără 
cie . . .
această primă expoziție personală a 
sculptorului Șerban Crețoiu, deschisă 
de curind la Galeriile de artă „Si- 
meza". Și, s-ar putea vorbi, în cazul 
acestor lucrări, realizate în marea lor 
majoritate în lemn, de continuarea, 
cu mijloace moderne, a unui solid 
meșteșug artistic — cel al cioplito
rilor populari, in sensul întoarcerii 
la efortul meseriei bine însușite ; 
după cum s-ar putea, de asemenea, 
vorbi de un sentiment al adecvării 
lucide la cerințele monumentalului. 
Concretul figurat al imaginii ope
rează trimiteri spre zone de inspira
ție care, concentrînd parcă o inten
ție simbolică, aparțin legendei („Năz
drăvan", „Bufnița albă", „Calul ne
gru", „împăratul") sau unor univer
suri primitive (întreg ciclul de 
„Măști"). Desigur, nu toate lucrările 
sînt realizate la același nivel artis
tic ; desigur că stîngăciile nu lipsesc. 
Ele sint depășite însă de viziunea 
decorativ-monumentală, de echili
brul volumetric, de armonia lucrări
lor pe care le-am citat.

@ Expoziția
Adrian Beldeanu

Continuînd tradiția expozițiilor or
ganizate în ciclul „Plastică și poe
zie", somptuosul hol al Casei scrii
torilor „Mihail Sadoveanu" găzdu
iește în aceste zile cea de-a 11-a 
manifestare de acest fel. Este vorba 
de expoziția care reunește lucrările 
pictorului — de această dată — 
Adrian Beldeanu. Imagini în care 
transpare o anume sensibilitate li
rică, o anume intuiție sensibilă sînt 
permanent supravegheate de exigen
țele rațiunii, care conferă astfel lu
crărilor semnificații comunicabile. 
Jocul liber al fanteziei, din care 
hazardul nu este exclus, jocul culo
rilor intense 
albul hîrtiei 
atmosferă — 
evocă silueta 
jotte. multiplică, în

Festivalul
filmului sovietic

izbucnind spontan pe 
recompun o fabuloasă 
cea a „Balcanicelor", 
unui livresc Don Qui- 

.__ . ____ r-’-”, " i mereu inedite
variații cromatice, forma desuetă a 
unui automobil de tip vechi, refac în 
mereu alte ipostaze imaginea măș
tii... Desenele în peniță aduc o 
aceeași libertate a fanteziei. O plă
cută impresie de acuratețe lineară, 
concisă ca sens și organizată în ele
gante forme, cu aluzie vegetală 
(„Femei cu cr|Jii“, „Flori muzicale") 
însoțește majoritatea acestei categorii 
de lucrări. Ritmica discret dinamică 
accentuează asupra efectului, cel mai 
ades de ordin decorativ, configurînd 
o vocație discretă.

Marina PREUTU

Marți seara are loc gala de 
deschidere a tradiționalului 
Festival al filmului sovietic, 
care anul acesta se desfășoară 
la cinematograful „Capitol" în
tre 27 octombrie și 2 noiembrie. 
Moment de relief al stagiunii 
cinematografice, festivalul se 
Înscrie în cadrul manifestărilor 
prilejuite de apropierea zilei de 
7 noiembrie, în cadrul schimbu
rilor culturale româno-sovietice, 
oferind spectatorilor posibilitatea 
de a vedea o serie de realizări re
prezentative ale cineaștilor din 
U.R.S.S Selecția din acest an 
cuprinde filme variate ca gen 
și ca temă, create de regizori 
din diferite generații și inter
relate de actori talentați, unii 
ine cunoscuți publicului nos-

Programul festivalului este 
următorul : marți 27, în specta
col de gală, filmul „Soarele alb 
al pustiului", în regia lui Vla
dimir MotîL (Peripețiile prin 
care trece un soldat roșu ce se 
întoarce spre casă după termi
narea războiului civil sînt po
vestite înt.r-o manieră deloc 
convențională, în cadrul unei 
acțiuni dinamice, pigmentate de 
umor. în rolul principal : Ana
toli Kuznețov) • miercuri 28 — 
Măsura riscului, în regia lui 
Ilia Averbah. (Investigația psi
hologică se desfășoară în cadrul

unei clinici chirurgicale, unde 
se experimentează o nouă me
todă operatorie — grefa pe ini
mă. Cu Boris Livanov, Inno- 
kenti Smoktunovski, Alla De
midova) ; joi 29 — ecranizarea 
cunoscutei piese a lui N. Pogo
din, Orologiu] Kremlinului, in 
regia lui Victor Gheorghiev (cu 
Iuri Kaiurov în rolul lui Lenin) ; 
vineri 30 — Unghiul de cădere, 
după romanul cu același titlu al 
lui V Kocetov, în regia lui Ghe- 
nadi Kazanski. (Acțiunea se pe
trece la Petrograd, în anul 1919, 
evocînd momente dramatice ale 
luptei împotriva dușmanilor ti
nerei Puteri sovietice. în distri
buție : P Kalașkov, G. Kulikov, 
A. Senghelaia etc.) ; simbătă 31 
— Crimă și pedeapsă, după Dos
toievsky în regia lui Lev Kulid- 
janov (cu Iuri Taratorkin, Vikto
ria Fedorova, Irina Goșeva ș.a.) t 
duminică, 1 noiembrie — Ultima 
vacanță, în regia lui Valeri 
Kremnev (Filmul surprinde în
ceputul maturizării unui tînăr 
de 16 ani, cu înțelegere pentru 
psihologia adolescenței. Inter
pret) : Aleksandr Vdovin, An
drei Udovic etc.) Festivalul se 
încheie, luni, 2 noiembrie. cu 
prezentarea filmului Cadavrul 
viu, după L. Tolstoi. în regia lui 
Vladimir Vengherov (în distri
buție • Alexei Batalov, Alla 
Demidova ș.a.).

LUNI 26 OCTOMBRIE, IN JU
RUL OREI 17,30, POSTURILE 
NOASTRE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE VOR TRANSMITE DI
RECT CEREMONIA SOSIRII LA 
CASA ALBA DIN WASHING
TON A PREȘEDINTELUI CON
SILIULUI DE STAT AL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, ȘI A SO
ȚIEI SALE, ELENA CEAUȘESCU, 
LA INVITAȚIA PREȘEDINTE
LUI STATELOR UNITE ALE A- 
MERICII, RICHARD NIXON, ȘI 
A SOȚIEI SALE, PATRICIA NI
XON.

18,00 Microavanpremiera. 18,05 
Telesport. 18,25 Panoramic științi
fic. Din institute și laboratoare. 
18,50 Actualitatea în economie. 
19,05 Cu automobilul prin Austria 
— reportaj filmat. 19,20 1 001 de 
seri — emisiune pentru cei mici. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Teatru foileton : „Războiul celor 
două roze" (episodul I). Spectacol 
filmat, realizat de Royal Shakes
peare Company și Studiourile de 
televiziune britanice după piesele 
lui W. Shakespeare : „Henric al 
VI-lea“ și „Richard al III-lea". 
Adaptare de Peter Hall și John 
Burton. Prezintă : Dan Duțescu. 
22,55 „Unul din doi" — emlsiune- 
concurs. Transmisiune din Brăila. 
Tema : Legendă și geografie. 21.55 
Teleglob : Călătorie prin Iran. 
22,20 Campionatele mondiale de 
gimnastică. Exerciții liber alese — 
bărbați. Transmisiune directă de 
la Ljubljana. 23,00 Telejurnalul de 
noapte.

din R. D.
Duminică a părăsit Capitala, pie

rind spre patrie, delegația Ministeru
lui pentru Știință și Tehnică din 
R. D. Germană, condusă de ministrul 
Giinter Prey, care. Ia invitația Consi
liului Național al Cercetării Științifi
ce, a făcut o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Obopeni, oaspeții au

Germană
fost salutați de Gheorghe Cioară, 
președintele C.N.C.S., Dinu Buznea, 
vicepreședinte al C.N.C.S., consilieri.

Au fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Manifestări consacrate aniversării 

Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România

ASTĂ-SEARĂ

Premiera filmului „Sentința"
Regia : K6sa Ferenc. Cu : Bessenyei 
Ferenc. Gheorghe Mottoi, Koltay 
Jănos, Nicolae Radu, Maria Clara 
Sebfik, Major Tamâs, Gheorghe Pa
tru, Gheorghe Dinică, Silviu Gurău, 
Ștefan Torăk, Jan Jamnisky. Jan 
Mildner. Frantisek Tdrdk. Sâra Kiss, 
Andrei Csiky, Constantin Rauțchi. 
Imaginea : Săra Săndor. Muzica : 
Cornel Țăranu.

Sentința, — coproducție româno- 
ungaro-slovacă — va fi prezentat în 
premieră astă-seară, la cinematogra
ful „Capitol". Filmul aduce în prim 
plan figura lui Gheorghe Doja, con
ducătorul războiului țărănesc din Ar
deal, de la începutul secolului al 
XVI-Iea. Scenariul Csorj Săndor, Ko- 
sa Ferenc, în colaborare cu Nicolae 
Țic, Geza Domokos, Ctibor Stitnisky.

Semnalăm mai întîi cu o deosebită 
satisfacție faptul că săptămîna 26 oc
tombrie—1 noiembrie prilejuiește 
premiera a două celebre capodopere 
shakespeariene.

FILME DE SCURT-METRAJ
PE ECRANELE CAPITALEI

(26 octombrie 1 noiembrie)

• LA TEATRUL
CAR AGI ALE" din 
dea lumina rampei , ___ _. ____
brie, ora 20, Sala Comedia) „REGELE 
LEAR" (în românește de Mihnea 
Gheorghiu), spectacol realizat în re
gia lui Radu Penciulescu (asistat de 
Eva Pătrășcanu și Gh. Rada).

• TEATRUL „MATEI MILLO" DIN 
TIMIȘOARA oferă în premieră spec
tatorilor săi spectacolul „FURTUNA". 
Regia : Ioan Taub.

• TEATRUL MAGHIAR DE STAT 
DIN TIMIȘOARA a prezentat recent 
premiera „Moartea ultimului golan" 
de Virgil Stoenescu.
• TEATRUL DE NORD DIN SATU- 

MARE - SECȚIA MAGHIARĂ - a 
oferit spectatorilor săi premiera 
mul de aur" de Jokâi Mor.

NAȚIONAL „I. L. 
București va ve- 
(vineri 30 octom-

„o-

cinema

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA" Șl „ANIMAFILM" :

Central: VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDE
ȚELE MUREȘ ȘI BISTR1ȚA-NA- 
SAUD ; Progresul : FILM DEDICAT 
VIZITEI PREȘEDINTELUI CONSI
LIULUI DE STAT, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN FRAN
ȚA ; Luceafărul : Alba — ilustrații 
pentru un ghid | București, Favorit •• 
Un teatru la București ; înfrățirea, 
Pacea : Orizont științific nr. 8/1979 ; 
Dacia: De ce?; Bucegi : Marinari 
de cursă lungă ; Unirea : Grădina t 
Lira : De 214 ori : Ferentari : Previ
ziuni și jocuri ; Cringași, Cosmos : 
Celula și cromozomii ; Viitorul : Pe 
cîmpul alb ; Miorița : Sărutul | 
Popular : Nic. Adam ; Munca : Ziua 
marinei | Arta : Componenta gama i 
Vitan : Copilul de la Modjokerto ț 
Rahova : Dl. Goe ; Victoria : Dacă ar 
vorbi pădurea | Doina : Flori pentru 
Mihaela.

PRODUCȚII ALE STUDIOURILOR 
DIN ALTE ȚARI :

Timpuri Noi : Program de filme de 
scurt metraj în premieră : La noi în 
luna mai (R.D. Ggrmană), Piramide 
din pămînt (R.P. Bulgaria), Flori și 
Insecte (R.P. Bulgaria), Ajunul iui 
octombrie (U R.S.S.), Metode (R. P. 
Ungară) ; Lumina : Cîntece despre 
cioburi (R.S. Cehoslovacă) t Buzești : 
Coloriștii polonezi ; Drumul Sării : 
Trei milenii (R.P, Ungară) ; Giulești: 
Plimbăreții (R.P. Bulgaria) ; Cotro- 
ceni : O zi cu Nic. Ghiaurov la Salz
burg (R.P Bulgaria) ; Pacea : Palatul 
Arhanghelskoe (U.R.S.S.) ; Cringași 
și Cosmos : 300 de ani de la moar
tea lui Rembrandt (R.P. Bulgaria) ; 
Moșilor : Varșovia în pictura lui Ca
naletto (R.P Polonă) ; Flacăra : Rața 
(R.P Bulgaria) | Doina : Program 
de desene animate pentru copii — di
mineața : Aventură pe gheață. Rege
le pajiștilor, Lecția de vioară, Ziua 
de rufe.

• TEATRUL DE STAT DIN 
PLOIEȘTI a prezentat recent pre
miera comediei cunoscutului drama
turg iugoslav Branislav Nușici : „O 
familie îndoliată". Regia : Geo Sai- 
zescu.

• Noua stagiune teatrală de Ia 
BÎRLAD s-a deschis joi, 22 octom
brie, cu premiera cunoscutei come
dii a lui Victor Ion Popa : „Tache, 
lanke și Cadir".
• Aceeași piesă „Tache, lanke și 

Cadîr" va fi prezentată în premieră, 
miercuri 23 octombrie 1970. și la 
TEATRUL DRAMATIC DIN BRA
ȘOV : regia artistică : Ion Maximi
lian.

• TEATRUL DRAMATIC DIN 
BAIA MARE și-a deschis stagiunea 
dummică. 25 octombrie, cu piesa „Ion" 
de Mihail Sortul, după romanul lui 
Liviu Rebreanu. Regia : Petre Sava 
Băleanu.
• LA TEATRUL DE REVISTA Șl 

COMEDIE „ION VASILESCU" va 
avea loc premiera absolută a come
diei maestrului Victor Eftimiu : „Fe
tele Didinei". Regia1 Călin Florian.

• Departe de lumea dezlănțuita
(ambele serii) : PATRIA — 12,45;
16,30; 20,15, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20 FAVORIT — 10; 13,15; 
16,30; 19,45.
• în arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45; 13,15; 16, EXCELSIOR
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Gala filmului — Sentința : CA
PITOL - 20,30.
• De șapte ori șapte : LUCEAFĂ
RUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, FEROVIAR - 9; 11,15. 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20 45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30,
• Greșeala regelui : VICTORIA
- 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
• Agonie și extaz : CENTRAL — 
9,30; 13; 16,15; 19,30.
O Tn umbra coltului : LUMINA — 
9—16 în continuare ; 18,15; 20.30.
• Program pentru copii — 10; 
Frumoasa Varvara — 11,30: 13,45 ■ 
DOINA.
A Tntîlnlrea : DOINA — 16; 18,30; 
20,45, COTROCENI - 17.45; 20. 
VOLGA — 15,30; 18,15; 20,45.
• Program de filme documentare: 
TIMPURI NOI - 9—21 în conti
nuare.
0 Enrico Caruso — 10; 12; 14.15. 
Cio Cio San — 16.30 : CINEMATE
CA (sala Union).
• 100 de carabine : GRI VITA — 
9.30—11.30 în continuare ; 16; 18,15:
20.30, FLAMURA — 11; 16: 18.15;
20.30, FT.OREASCA — 15.30: 18;
20.30, AURORA — 9; 11.15: 13.30: 
15.45: 18: 20,15.
• Aurul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
TOPOARE — 15.30; 17,45; 20..-
• Impostorii: BUZEȘTI • — 15,30:
18; 20.30.
• Hibernatus : DACIA — 8.45—20 
în continuare, ARTA — 15,30; 18:
20.15.
• Patricia si muzica : BUCEGT — 
lf; 18.15; 20.30. GIULEȘTI — 15.30: 
18- 20.30. MIORIȚA — 10; 12,15: 15: 
17.30: 20.
• Jandarmul se însoară : UNI
REA - 18; 20, FERENTARI - 
15 30; 17.45; 20. MOȘILOR — 18:
20.15.
• Păsările: LIRA — 15.30: 18: 20. 
VTTTORTTL — 15.30: 18; 20.30.
• Maverilng (ambele serii) : DRU
MUL SĂRIT - 16: 19, PROGRESUL
- 15.30: 19.

Cu prilejul Zilei de 23 octombrie
— cea de-a 26-a aniversare a Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, în întreaga țară a 
continuat să aibă loc manifestări 
consacrate acestui eveniment.

La Cărei au fost depuse duminică 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor români, după care, în sala cine
matografului „23 August" din loca
litate, a avut loc un program de 
manifestări culturale, Ia care și-au 
dat concursul formații artistice din 
județele Maramureș, Satu-Mare, Să
laj și Bihor. Celei mai bune forma
ții i-a fost acordată „Cupa eliberă
rii orașului Cărei".

★

în municipiul Oradea au fost de
puse coroane de flori din partea co
mitetelor județean și municipal de 
partid, a consiliului popular jude
țean și municipal, a garnizoanei Ora
dea, precum și din partea unor în
treprinderi și instituții la Monumen
tul ostașilor români din Piața „23 
August", la mormintele eroilor ro
mâni și sovietici din cimitirul Ruli- 
kovschi, precum și la monumentul 
de la Băile Felix închinat locote- 
nent-eoloneluîui Buzoianu. care a că
zut în luptele pentru eliberarea ora
șului Oradea în cel de-al doilea răz
boi mondial.

★

La monumentul Victoriei și cimiti
rul eroilor români din Constanța, so
lemnitatea depunerii de coroane de 
flori a avut loc în prezența reprezen
tanților organelor județene și muni
cipale de partid și de stat, ai între
prinderilor și instituțiilor, tineretului 
studios și militarilor din garnizoană.

Peste 1 500 de pionieri din școlile 
municipiului Constanța au vizitat Mu
zeul militar din localitate, expoziția 
documentară „Armata românească in 
războiul antihitlerist", organizată la 
Casa Armatei și au vizionat filme pe 
teme militare prezentate aici.

Casa Armatei a pregătit montaj’.'l 
literar-coregrafic „Flăcări pe comori"
— spectacol omagial evocînd aspecte 
din trecutul glorios al armatei româ
ne, la care-și dau concursul militați 
din garnizoană, membri ai gărzilor 
patriotice și elevi din Constanța.

■Ar
Solemnități de depuneri de coroane 

au avut Ioc în aceeași zi la cimi
tirul eroilor români și sovietici din 
Rm. Vîlcea și la cimitirul eroilor ro
mâni din Dumbrava Sibiului. Cu ace
lași prilej gu avut loc atît la Rm. 
Vîlcea. cît șl la Sibiu adunări festi
ve, iar la casele de cultură, în între
prinderi și instituții, la căminele cul

turale din cele două județe s-au ținut 
în ultimele zile conferințe, simpo
zioane, întîlniri ale oamenilor mun- 

1 di cu ofițeri' activi și veterani din 
războiul antihitlerist.

♦
Și în Județul Argeș, reprezentanți 

ai unor întreprinderi și instituții, gru
puri de pionieri și elevi au depus 
coroane de flori la cimitirele și mo
numentele eroilor români și sovie
tici din Cîmpulung și Curtea de Ar
geș.

în același timp, tn numeroase în
treprinderi și instituții din județ, ofi
țeri activi și veterani ai războiului 
antifascist au conferențiat pe tema 
„25 octombrie — Ziua Forțelor Ar
mate".

La Casa Armatei din Pitești, pre
cum și în unitățile militare din gar
nizoană au fost organizate gale de 
filme și expoziții documentare, care 
înfățișează aspecte din tradițiile de 
luptă ale ostașilor români, și au fost 
prezentate montajele muzical-core- 
grafice „Mereu la datorie" și „De 
strajă patriei", susținute de formații 
artistice militare.

★

La Alba Iulia și Deva, o dată cu 
depunerea de coroane și jerbe de 
fiori la cimitirele eroilor români și 
sovietici, au continuat să aibă loc nu
meroase manifestări consacrate„Zilei 
Forțelor Armate".

La clubul oentral „16 Februarie" 
din Ploiești, la casele de cultură din 
Cîmpina, Breaza, Tîrgoviște, Pucioa
sa, precum și la căminele culturale 
din peste 80 de localități sătești, apar- 
ținînd județelor Prahova și Dîmbo
vița, au fost organizate conferințe 
și alte manifestări consacrate Zilei 
Forțelor Armate. Despre .semnifica
ția celei de-a 26-a aniversări a Zilei 
Forțelor Armate au vorbit ofițeri ac
tivi și in rezervă.

★

In zeci de comune din județul 
Vrancea, ofițeri superiori au vorbit 
despre semnificația acestei aniver
sări. La Focșani s-a deschis o 
expoziție, în care «înt prezentate 
documente, lucrări de literatură și 
artă "are reflectă eroismul ostașilor 
români în lupta pentru cucerirea in
dependenței de stat a României.

★

Adunări și simpozioane închinate 
celei de-a 26-a aniversări a Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România au avut loc, de 
asemenea, în județele Hunedoara, 
lași. Dolj, Suoeava, Buzău și altele.

(Agerpres)

Comeliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a adiesat ministrului ira
nian al afacerilor externe, Ardeshir 
Zahedi, o telegramă de felicitare cu 
ocazia zile de 26 octombrie — sărbă
toarea națională a Iranului.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit din partea omolo
gului său din Republica Democrată 
Germană, Otto Wnzer, o telegramă 
prin care se mulțumește pentru feli
citările transmise cu ocazia celei de-a 
XXI-a aniversări a întemeierii Re
publicii Democrate Germane.

★
Cu prilejul aniversării a 10 ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Cuba, a avut loc 
un schimb de telegrame de felicitare 
între Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, și dr. Râul Roa 
Garda, ministrul relațiilor externe al 
Republicii Cuba.

★
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a plecat duminică în Re
publica Populară Polonă pentru » 
face o vizită în această țară, la invi
tația ministrului culturii și artei, 
L. Motyka.

La plecare, pe aeroportul Otopenl 
se aflau membri ai conducerii 
C.S.C.A., precum și ambasadorul Po
loniei la București, Jaromir Oche- 
duszko, și membri ai ambasadei.

★
La Invitația Ministerului Muncii, 

o delegație a Ministerului Muncii 
din Republica Populară Ungară, con
dusă de Imre Nagy, adjunct al mi
nistrului muncii, a făcut o vizită în 
țara noastră. în timpul vizitei, dele
gația a avut convorbiri cu membri 
ai conducerii Ministerului Muncii, 
cu care prilej au fost stabilite dome
niile de colaborare dintre cele două 
ministere, precum și modalitățile de 
realizare a acesteia.

Duminică, oaspeții maghiari au 
părăsit Capitala. La plecare, pe aero
portul Otopeni, erau prezenți dr. Ion 
Păcuraru, adjunct al ministrului 
muncii, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul Ungariei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de B7, 

28 ș> 2» octombrie a.c. In țară : Vre
me în curs de încălzire ușoară șl trep
tată. Cerul va f! variabil, mal mult 
noros în nordul șl estul țării. Vor că
dea ploi locale. In regiunea muntoasă 
lapovlță și ninsoare. Vîntul va sufla 
potrivit predomlnînd din sectorul 
vestic șl nord-vestlc. Temperaturil- 
minlme vor fl cuprinse între minus 
4 grade și plus 6 grade, local mal ridi 
cate. Iar maximele între 6 grade șl 
16 grade. Ceață dimineața șl seara. 
In București : Vreme în curs de încăl 
zire ușoară. Cerul va fi variabil. Di
mineața se va produce ceață. Vîntul 
va sufla slab, pînă la potrivit, predo- 
minînd din sectorul vestic.

„SĂPTĂMÎNA 

ECONOMIEI"
(Urmare din pag. f)

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Tragedia 
optimistă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă 
gureanu) : Iubire pentru Iubire 
- 20.
• Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul lunii 
- 19,30.

Adunări populare 
în memoria unor ostași eroi
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De curind m-am dus 
cu bicicleta (puteam să 
mă duc și cu elicop
terul, tot aia era) în 
Piața Cățelu. Aici este un 
depozit de materiale al în
treprinderii de aprovizio
nare construcții (I.A.C.). In 
această deplasare am luat 
pe cadrul bicicletei și pe 
contabilul-șef H. Segal ; r- 
juns la „locul crimei" (nu 
exagerez, e o crimă ce se 
petrece acolo), i-am arătat 
tovarășului contabil un 
deal de...

— Ce este asta, tovarășe 
contabil ? Ori, mai bine zis, 
ce-a fost ?

— Din ce punct de ve
dere vreți să știți ?

— Cum din ce punct 
de vedere ?

— Noi avem mai multe 
puncte de vedere : cantita
tiv, calitativ și contabil.

— Explică-mi... din toate 
punctele de vedere.

— Din punct de vedere 
cantitativ, aici sînt circa 
7—8 mii metri pătrați de 
pinză asfaltată Din punct 
de vedere calitativ, această 
pinză asfaltată este neco
respunzătoare, sulurile sint 
complet lipite, strîmbe etc. 
astfel că, la derularea lor, 
suportul textil fiind putred 
se rupe. In nici un caz nu 
mai poate fi folosit. E mort. 
. — Parcă mai aveați un 

| punct de vedere 
1 “ ..............
I

I

î 
I

— Da. Cel „contabil".
— De fapt ăsta mă in

teresează și pe mine mai 
mult N-aș putea să mărtu
risesc de ce

— Probabil intuițl că 
este cel mai interesant. 
Domnule, din punct de ve
dere „contabil" această pln
ză nu există

— Cum nu există 7 Nu se 
poate să nu existe. din

moment ce e In fata noas. 
tră.

— Pur și simplu nu 
tă. Vă demonstrez, 
moment. Un moment 
chem pe gestionar, 
varășe Casiade...

— La dispoziția dv

exis- 
Un 

să-l 
To-

— Din punct de vedere 
„contabil", nu este adusă 
de nicăieri. Cantitativ și ca- . 
litativ a fost adusă de Ut 
l.M.I.F-Turda

— Și acestei întreprinderi 
li convine să trimită mate
riale numai cantitativ 7

știu cum au procedat, nu-s 
contabil acolo Se presupune 
că ar fi fost trimisă de la 
Turda in vagoane necores
punzătoare Pinza asfaltată 
s-a încins pe drum. După 
asta, a fost lăsată bjiltă. Se 
presupune l Cum s-a întim-

UN FOC
DIN PUNCT DE VEDERE

CONTABIL
foileton de Nicuță TĂNASE

— Grămada asta de plnză 
asfaltată, și mai ales de
gradată, există 1

— Din ce punct de ve
dere, tovarășe contabil ?

— Contabil I
— Nu există !
— Mulțumesc. Poți să-ți 

vezi de treburile dumitale.
— Vedeți ? — se întoarce 

spre mine contabilul.
— De văzut, eu văd plnză 

asfaltată.
— Păi așa... și eu o văd. 

Din punct de vedere optic. 
Dar „contabil" nu există.

— Totuși, de unde ați a- 
dus-o ?

Oare din p. de v. „con
tabil" cum se descurcă ? Pe 
ei nu-i ia nimeni la refec ? 
Nu a cerut bani pe ea 1 
E o întreprindere de 
binefacere 7 A murit ci
neva din conducerea între
prinderii și fac pomană cu 
piază asfaltată ?

— t.M.l.F.-Turda nu ne-a 
emis nici o pretenție Ne 
mirăm și noi : cum poate o 
întreprindere să abandoneze 
pur și simplu, în voia soar- 
tei, o asemenea cantitate 
de producție, fără să o jus
tifice în fața cuiva ! Sint 
oameni cu suflet larg. Nu

plat exact, numai fostul 
gestionar ne-ar putea lă
muri llie Tarabega

— Chemați-l pe Tarabega.
— Nu se mai poate. Nu 

mai e printre noi 
dat ■

— Spune-mi, 
contabil-șei, cam 
un metru pătrat ?

— N-am acte, nu știu... 
Dar dacă ar exista acte, ar 
costa in jur de 10 lei mp.

— Si acum ce faceți cu 
ea ’ Din punct de vedere 
„contabil", n-aveți proble
me. dar din punct de ve
dere cantitativ si calitativ

A dece-

tovarășe
Cit costă

spațiul de po-vă ocupă 
mană.

— Vom 
Convocam 
tionar, pe 
prefabricate, revizorul con
tabil, ‘ ’ 
șeful 
tari... 
unde 
pinză 
prin ardere. Apoi să facă 
procesul-verbal respe'ctiv

— Deci ii veți da foc. 
Foarte bine. Cu ce-i veți 
da foc, cu chibrituri de 15 
ori 20 de bani cutia 7 Sau 
de la brichetă ?

— Va stabili comisia,
— Și ce va cuprinde a- 

cest proces-verbal ? Data 
aprinderii focului, dimen
siunile flăcărilor, cantitatea 
și densitatea furpului. 
ora stingerii focului... Cu 
acest proces-verbal ce fa
ceți ?

— II înregistrăm și-l pu
nem la dosar Trebuie să a- 
vem o acoperire.

— Ce acoperire, pentru 
că din punct de vedere 
„contabil" nu ați dat foc la 
nimic.

— Trebuie să avem o a- 
coperire din punct de ve
dere „contabil" asupra fo
cului.. Noi nu sîntem la 
Turda. Acolo, se vede, aco
peririle merg mai ușor. 
Chiar cu plnză asfaltată.

O întreprindere trimite 
pinză asfaltată, gestionarul 
care a luat-o ' .
(ori n-a luat-o) decedează, 
apoi pînzei i se dă foc. nu 
„plinge" nimeni, nu e ni
meni „bun de plată" și 
noi îl criticăm pe bie
tul ..Tamango" pentru lipsă 
de seriozitate...

Bună ziua ! Din punct de 
vedere necontabil și nede- 
contabil.

face o comisie, 
pe actualul ges- 
șeful serviciului

șeful C.T.C.-ului, pe 
pompierilor volun- 
Să stabilească locul 

va fi distrusă această 
asfaltată, degradată

in primire
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La căminul cultural din Volovăț, 
județul Suceava, a avut loc dumi
nică o adunare populară consacrată 
cinstirii memoriei sergentului Mir
cea L. Robu, fiu al acestui sat, că
zut la datorie in una din acțiunile 
inițiate de unitatea militară din care 
făcea parte, pentru sprijinirea popu
lației orașului Tg. Mureș, în timpul 
inundațiilor din luna mai a aces
tui an.

La adunare au participat nume
roși cetățeni din comună, reprezen
tanți ai organelor locale și județene 
de partid și de stat, ai Ministerului 
Forțelor Armate, ai unității militare 
in cadrul căreia își satisfăcea stagiul 
fostul sergent, prieteni și rude ale 
eroului.

S-a dat citire apoi Decretului Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste Romania, prin care sergentul 
Robu L. Mircea a fost decorat post
mortem cu „Virtutea ostășească" cla
sa I. și Ordinului ministrului for
țelor armate ale Republicii Socialiste 
România cu privire la avansarea Ia 
gradul de sergent major. De aseme
nea, ca o înaltă prețuire a curajului 
și devotamentului de care a dat do

vadă în acele clipe grele în lupta cu 
stihiile naturii, una dintre străzile 
municipiului Tg. Mureș va purta nu
mele eroului.

★
Duminică, la Zăbalț. județul Arad, 

satul natal al ostașului erou Ionel 
Girchi, și la Trouaș, satul natal al 
ostașului erou Lazăr Blejnari au a- 
vut loc adunări populare de cinstire 
a memoriei acestor fii ai meleaguri
lor arădene căzuți în luptele cu pu
hoaiele învolburate ale inundațiilor 
din primăvara acestui an. La aceste 
adunări, la care au participat nume
roși săteni, rude, prieteni și militari 
din unitățile din care au făcut parte 
cei doi eroi, s-a dat citire Decretului 
Consiliului de Stat prin care cei doi 
ostași eroi sînt avansați post-mortem 
la gradul de sergent-major și deco
rați cu „Virtutea ostășească" clasa I.

După adunare, formații ostășești 
de artiști amatori au prezentat mon
tajul literar-muzical „Evocare eroi
că", tn semn de cinstire a memoriei 
celor căzuți; tineri și pionieri din a- 
ceste sate au depus coroane și bu
chete de flori la mormintele celor 
doi eroi.

(Agerpres)

perfecționind formele și metodele de 
economisire, astfel incit populația să 
aibă posibilitatea de a-și alege pe cea 
mai convenabilă dintre ele. O preo
cupare susținută va fi depusă pentru 
lărgirea sferei de activitate a Casei 
de Economii și Consemnațiunl in 
mediul rural. Pentru aceasta se vor 
înființa mai multe unități C.E.C. 
proprii și mandatare, se va duce o 
acțiune mai susținută de populari
zare, astfel incit membrii cooperati
velor agricole de producție, ceilalți 
țărani, întreaga populație de la sate 
să se poată folosi într-o măsură mai 
largă de avantajele depunerii econo
miilor la C.E.C.

La toate unitățile C.E.C. se vor lua 
măsuri pentru intensificarea instrui
rii lucrătorilor în vederea unei de
serviri exemplare a depunătorilor, a 
deținătorilor de conturi personale, a 
solicitanților și beneficiarilor de cre
dite.

Trebuie să ținem seama că acțiu
nea de economisire, utilă atit indi
vidului, cît și societății, se bazează 
in primul rînd pe spiritul de econo
mie care se dobîndește prin edu
cație. în acest sens, trebuie să ne 
îndreptăm privirea îndeosebi asupra 
tineretului, în conștiința căruia să 
sădim respectul pentru banii dobîn- 
diți prin muncă, spiritul de cumpă
tare, simțul gospodăresc. Nu trebuie 
uitat că un tînăr care își administrea
ză cu economie propriile venituri este 
potențial un viitor bun gospodar al 
banului public, al avutului obștesc.

Sîntem ferm convinși că, an de an. 
bilanțul făcut cu prilejul „Săptămînii 
economiei" va fi și mai rodnic, rea
lizările in acțiunea de economisire 
vor fi și mai bune, ceea ce va con
tribui atît la creșterea bunăstării fie
cărui cetățean în parte, rit și la pro
pășirea întregii noastre societăți so
cialiste.

CONDIȚIA ACUMULĂRII
(Urmare din pag. I)

ploatezi în mod eficient, să obții ma
ximum pe care-1 poate da. După cum 
spunea inginerul-șef al cooperativei, 
tov. Dumitru Capverde, pierderile 
cauzate de investiția făcută în lucră
rile de Irigații — lucrări care nu erau 
cele mai necesare — afectează serios 
situația economică a cooperativei. 
„Vom reorienta eforturile cooperati
vei noastre — ne spunea inginerul- 
șef — și sperăm să redresăm situația 
economică precară, să alocăm mai 
mult pentru acumulare, să ol os im 
mai bine fondurile de investiții".

De acest lucru trebuie să se con
vingă și alte cooperative agricole din 
județul Suceava. Cauza se află in ne
înțelegerea de către consiliile de con
ducere a unor cooperative a Impor
tanței pe care o au acumulările suc
cesive asupra situației economice ul
terioare și asupra valorii retribuirii 
membrilor cooperatori. în condițiile 
unor cheltuieli materiale mari ne
justificate. se alocă mai mult la fon
dul de consum, pierzind din vedere 
dezvoltarea în perspectivă a coope
rativei. Sint cooperative foarte bune, 
ca Rădășeni. de pildă, care a alocat 
numai 17,2 la sută la fondul de acu

mulare. Trebuie înțeles că o proastă 
interpretare a necesității acumulări
lor mereu sporite poate aduce seri
oase prejudicii activității economice 
a cooperativelor, mai ales atunci 
rind investițiile nu sint fructificate 
cum se cuvine.

Există numeroase cazuri tn județ 
cînd investițiile efectuate de coopera
tive nu se bazează pe o analiză te
meinică a necesității și eficienței a- 
cestora, nu sînt gîndite suficient. La 
cooperativa agricolă Udești, după ce 
s-au amenajat pentru irigații 200 hec
tare, pentru care s-au investit 675 000 
lei, lucrările n-au mai continuat, în
trunit s-a constatat că sistemul nu este 
eficient, datorită calității necorespun
zătoare a apel impurificate din rîul 
Suceava. Același lucru este valabil 
și pentru cooperativele din Chilișeni 
și Liteni. Deși multe cooperative au 
amenajat suprafețe mari pentru iri
gații, nu se ocupă de exploatarea lor 
eficientă. La cooperativa Fîntinele, 
din suprafața irigată de 660 hectare 
s-a făcut numai prima udare pe 44 
hectare, deși mai erau necesare u- 
dări și în a doua perioadă de ve
getație.

Uneori, cooperativele se angajează 
la cheltuieli mult prea costisitoare

pentru puterea lor economică, 
care de multe ori sint inutile, 
nefiind direct productive. La Dum
brăveni s-a construit o brutărie in 
valoare de 250 000 lei din fondurile 
proprii, terminată anul trecut, care 
Influențează negativ situația econo
mică a cooperativei. în prezent, bru
tăria nici nu funcționează. în județ 
există, de asemenea, multe investiții 
insuficient exploatate, cum ar fi la 
Arbore, unde o plantație pomicolă pe 
20 ha nu este întreținută și pre
zintă însemnate goluri. La Stroiești, 
Frătăuții Noi, Scheia, Costîna, dife
rite capacități de producție în zoo
tehnie au căpătat altă destinație.

De aceea se impune să se acorde 
o maximă atenție gospodăririi judi
cioase a fondului de acumulare, con
centrînd investițiile la obiectivele care 
dau garanția sporirii producției și a 
veniturilor cooperativelor. Un mare 
rol revine organelor agricole și. în 
primul rind, uniunii cooperatiste ju
dețene, care are datoria să urmă
rească modul cum se resjjectă pre
vederile statutare cu privire la a- 
cumulări, să analizeze stadiul de 
realizare și eficiența investițiilor, în 
scopul consolidării economice a coo
perativelor agrioole.
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FOTBAL „RECORD DE EFICACITATE"
31 de goluri, în etapa a VIII-a CAPITALA

Cu etapa de ieri 
echipele diviziei A 
au intrat in a doua 
parte a „reprizei de 
toamnă" a campio
natului. S-au marcat 
în opt meciuri 31 de 
goluri — ceea ce 
constituie, pentru ac
tualul campionat, un 
nou record de efica
citate. Două dintre 
aceste goluri nu sînt 
însă opera directă o 
echipelor beneficia
re, ci ale adversari
lor lor; la Iași, cra- 
ioveanul Bîtlan, iar 
la Petroșani, piteș-

teanul Vlad au în
scris în proprie poar
tă. Oricum însă se 
poate aprecia faptul 
că golurile au rezul
tat din viitoarea 
propriu-zisă a jocu
lui, nu din faze 
fixe. Ieri s-a dictat 
un singur penalti — 
la Petroșani, în fa
voarea Jiului. A exe
cutat portarul Stan, 
însă Niculescu a apă
rat. După această e- 
tapă, în fruntea cla
samentului golgeteri- 
lor a trecut, singur, 
Adam (Universitatea

Cluj). De la începu
tul campionatului, el 
a marcat 5 goluri.

Trio-ul U.T.A. — 
Dinamo — Steaua a 
primit, după cum se 
știe, miercurea tre
cută, în competițiile 
europene, 10 goluri 
(nemarcînd nici u- 
nul). Ieri, în cam
pionat, U.T.A. și Di
namo au trecut la 
„activ" șase și, res
pectiv, trei goluri. 
Steaua a mai „în
casat" 3 goluri. Și, 
orice s-ar spune, Di
namo nu este P.S.V. 
Eindhoven...

Un cuplaj 
de notă medie

CRONICI TELEGRAFICE
• U.T.A. — C.F.R. TIMIȘOARA 6-0 (1—0). Au marcat : Petescu (min. 

24), Axente (min. 50 și 64), Sima (min. 70) și Dumbreanu (min. 57 și 73).
După o curajoasă intrare in acțiune a echipei timișorene (de la care s-a 

evidențiat Panici), arădenii — cu calm și precizie — și-au construit cîteva 
faze de atac și au deschis scorul prin Petescu (intervenție cu capul, la o cen
trare venită de la Dumitrescu).

în repriza secundă, arădenii devin „stăpînii“ terenului. Șuturile lor nume
roase și cu foarte multă adresă aveau să aducă satisfacție deosebită publi
cului local (in această parte a meciului au marcat de cinci ori !). dar... și o 
umbră de regret pentru ineficacitatea dovedită miercuri la Belgrad cu echipa 
Steaua roșie.

• POLITEHNICA IAȘI — UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—0 (0—0). Au 
marcat : Moldoveanu (min. 71) și Bîtlan — autogol (min. 86).

O primă repriză echilibrată, just ilustrată și de „scorul alb" de la pauză. 
După reluare, Goleac ratează o bună ocazie.

Schimbarea porților după pauză a produs parcă și o .schimbare la față" 
• echipei ieșene. Mult mai insistentă acum, Politehnica deschide scorul și, în 
final, îl majorează prin autogolul lui Bîtlan. De remarcat că și la golul lui 
Moldoveanu, și la cel al lui Bîtlan, mingea a venit de la Lupulescu.
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• PETROLUL — STEAGUL ROȘU 4—0 (2—0). Autorii golurilor: Grozea 
(min. 2), Dincuță (min. 6), N. lonescu (min. 47), Juhasz (min. 53).

Timp frumos, soare, cald... și un început furtunos al echipei ploieștene. 
în primul sfert de oră a marcat două goluri, dar putea să mâi înscrie încă 
două sau trei. Portarul M. lonescu n-a avut practic ce apăra.

Net superiori, fotbaliștii ploieșteni și-au asigurat o victorie categorică. 
Poate că, totuși, scorul nu menționează suficient disproporția existentă între 
jocul celor două formații...

• C.F.R. CLUJ — UNIVERSITATEA CLUJ 2—1 (1—1). Autorii golurilor : 
Petrescu (min. 37), Oct. lonescu (min. 85) și respectiv Adam (min. 12).

„Universitarii" au fost destul de operativi : au luat conducerea re
pede, lăsînd impresia că se vor distanța. A fost intr-adevăr vorba doar de 
o impresie, pentru că ceferiștii își revin spre finalul reprizei și egalează.

Universitatea menține o oarecare inițiativă în joc,'dar'cohtoa'atăSurile ad
versarilor sînt periculoase. C.F.R.-ul înscrie punctul victorios la un astfel de 
contraatac, spre stupefacția publicului.

Ca și cum ar fi înțeles dorința iu
bitorilor de fotbal din Capitală, de a 
avea timp frumos la al doilea cuplaj 
bucureștean, vremea s-a întors și, la 
ora începerii partidei Rapid — Pro
gresul, tribunele erau pline de soare 
și aproape și de spectatori. Dacă mai 
adăugăm la aceasta și surpriza fru
moasă pe care ne-a făcut-o adminis
trația stadionului „23 August" — de 
joi terenul de joc a fost acoperit cu 
o prelată, astfel încît ieri după-amia- 
ză arăta la fel de bun ca și în vară, 
— avem la îndemînă toate argumen
tele pentru a spune că a fost o 
după-amiază de duminică ideală 
pentru fotbal. Și, totuși, nici în tri
bune, nici pe teren n-a fost atmosfe
ra unui cuplaj bucureștean de pri
ma mină.

Prima partidă. Rapid — Progresul, 
s-a desfășurat conform așteptărilor. 
Adică, Rapid a dominat în general 
disputa, încă din primele minute, de
venind clar că experiența unora din
tre componenții formației giuleștene 
va fi decisivă în stabilirea învingă
torului. Scriind aceasta, ne referim 
la Lupescu, Dan, Dinu, Dumitru, 
Neagu, Năsturescu și Codreanu.

în minutul 13, o minge care a cir
culat pe filiera Dumitru, Năsturescu 
a poposit în poarta Progresului, tri
misă cu capul, după o săritură fru
moasă, de Codreanu. Reacția Progre
sului a fost destul de anemică. De- 
abia în minutul 25. la o greșeală a lui 
C. Dan, Dudu Georgescu a avut o 
bună ocazie de a marca, dar și-a „fă
cut mingea prea lungă" și Răducanu 
a ieșit pentru a-i închide unghiul. 
Răducanu a salvat situația riscînd 
foarte mult, Georgescu n-a evitat 
ciocnirea și Răducanu... a fost scos cv 
targa de pe teren. Din fericire, pînă 
la urmă s-a constatat că nu este 
vorba decît de o plagă pe braț, nu de 
o fractură, care ne-ar fi lăsat cu 
poarta goală la Cardiff. Aceasta a 
fost unica situație de gol a Progre
sului în întreg meciul.

După pauză, în minutul 58. Co
dreanu și-a mai încercat încă o dată 
norocul la poartă și, ajutat de inter
venția neinspirată a tînărului Tănă- 
sescu, a ridicat scorul la 2—0. în 
continuare n-am avut, de urmărit 
decît insistența cu care giuleștenii 
căutau mărirea scorului, dorința evi
dentă a lui Neagu de a se impune 
pentru titularizare in „unșprezecele" 
reprezentativ, jocul „necruțător" al 
lui Dumitru și stăruința cu care Pro

gresul a luptat pentru limitarea eșe
cului.

Antecedentele întîlnirii Steaua — 
Dinamo dădeau favorită prima echipă, 
în primul rînd, prin prisma ultime
lor victorii realizate de către echipa 
din Calea Plevnei în meciurile cu 
Dinamo. Dar, pe gazon, lucrurile au 
stat cu totul altfel. Dinamoviștii au 
început bine jocul și l-au controlat 
pină la sfirșit, deși, după pauză, 
Steaua a avut un sfert de oră în care 
a dominat teritorial. Foarte mult a 
contat, la Dinamo, faptul că, alături 
de Dumitrache, Nunweiller, Dinu sau 
Deleanu, un randament bun și foarte 
bun au dat și jucători din „linia a 
doua", ca Mustățea, Stoenescu, Con- 
stantinescu sau Doru Popescu. Este 
pentru in.tîia oară, după un timp des
tul de îndelungat, cînd Dinamo se 
prezintă pe teren cu un „unsprezece" 
relativ omogen ca pregătire și randa
ment, condiție care i-a permis des
fășurarea mal organizată a jocului, 
repartizarea pe mai mulți... umeri a 
sarcinilor de apărare sau atac. Di
namo a înscris primul gol prin Săl- 
ceanu în minutul 41, după o acțiune 
individuală excelentă. Radu Nun
weiller. un minut mai tirziu, a șutat 
senzațional de la colțul careului mare, 
dezarticulîndu-1 pe Suciu, iar Dinu 
a încheiat seria în min. 66 cu un 
șut de la 25—30 m. Dinamo a evoluat 
frumos, făcînd ceea ce se cheamă joc 
colectiv, obținind o victorie detașată 
ca scor și calitate. Primii săi patru 
jucători au fost : Radu Nunweiller, 
Dumitrache, Dinu, Deleanu.

Steaua a fost figura cea mai pa
lidă a cuplajului, chiar și jucătorii 
cei mai talentați — lordănescu. Tă
tara II, Ștefănescu, Ciugarin sau 
Naom — căzind sub limita medio7 
crului. Este de mirare că un număr 
atît de mare de jucători de talent nu 
reușesc să alcătuiască împreună o 
echipă, care să aibă o idee — oricare 
ar fi ea — de joc. Și ieri, ca și altă
dată, fotbaliștii clubului din Calea 
Plevnei au acționat de parcă nu s-ar 
antrena împreună sau ar fi certați 
între ei, fiecare vrînd să rezolve sin
gur totul și neireușind — cum este și 
normal — nimic. Dacă ar ti să ale
gem, totuși, un evidențiat. Sătmă- 
reanu ar fi acesta, pentru eforturile 
pe care le-a făcut, deși este departe 
de a fi In formă.

Nota generală a cuplajului : T.

Ș

*

*

*

*

POLO PE APĂ : 
moviștii din nou 
pioni.

Dina 
cam

s-a în- 
al cam- 
polo pe

• JIUL — F.C. ARGEȘ 4—1 (1—0). Au marcat : Vlad — autogol (min. 19), 
Libardi (min. 68), Ion Constantin (min. 73). Țurcan (min. 79) pentru Jiul ; 
lancu (min. 74) pentru F.C. Argeș.

Localnicii au inițiativa. Atacurile lor sînt deosebit de periculoase. După 
ce au deschis scorul cu concursul direct al apărătorului piteștean Vlad, au 
avut (dar au ratat) o altă mare ocazie ; Ion Constantin, deși destul de aproape 
de poartă, șutează pe lîngă bară. în min. 60, Jiul beneficiază de un penalti. 
îl execută portarul Stan. Niculescu apără !

Fotbaliștii de la Jiul nu par prea mult afectați de... insuccesul portarului 
lor ; mai activi și cu mai multă preocupare pentru șuturile la poartă, își asi
gură o victorie confortabilă și totodată edificatoare.

• FARUL — SPORT CLUB BACAU 4—2 (2—0). Au marcat : Tufan (min. 
4), Oprea (min. 39), Badea (min. 47), Ologu (min. 50) pentru Farul : Ene Da
niel (min. 49 și 55) pentru S.C. Bacău.

La o centrare excelentă a lui Kalo. Tufan reia imparabil în poarta lui 
Ghiță. Băcăoanii forțează egalarea, au două bune ocazii, insă șuturile lui Pană 
și respectiv Vătafu sînt imprecise.

Atacurile constănțenilor rămîn în continuare suficient de periculoase. 
Nici replica băcăoanilor nu se lasă așteptată. Din punctul de vedere al oca
ziilor avute și al golurilor înscrise în a doua jumătate a partidei, totul a fost 
echitabil. Victoria a fost decisă deci de golurile Farului din prima repriză.

• RAPID —' PROGRESUL 2—0 (1—0). A marcat : Codreanu (min 14 
și 46).

• DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA 3—0 (2—0). Au marcat : Sălceanu 
(min. 39), R. Nunweiller (min. 41) și Dinu (min. 66).

DIVIZIA B
Seria I. — Metrom Brașov — Cea

hlăul Piatra Neamț 1—0 ; Politehnica 
Galați — Dunărea Giurgiu 1—1 ; 
C.F.R. Pașcani — Poiana Cîmpina 
3—3 ; Metalul Tîrgoviște — Spor
tul Studențesc București 2—0 ; Pro
gresul Brăila — Oțelul Galați 2—1 ; 
Flacăra Moreni — Portul Constanța
1— 2 ; Știința Bacău — S. N. Olte
nița 4—1; Metalul București — A.S.A. 
Tg. Mureș 4—0.

După 11 etape, in clasament condu
ce SPORTUL STUDENȚESC (16 p.).

Seria a Il-a. — Mineral Baia Mare 
— Corvinul Hunedoara 2—0 ; Crișul 
Oradea — Gaz metan Mediaș 4—0 ; 
Metalurgistul Cugir — Olimpia Ora
dea 2—0 ; Olimpia Satu-Mare — Mi
nerul Anina 3—0 ; Electroputere 
Craiova — C.F.R. Arad 1—1 ; C.S.M. 
Sibiu — C.S.M. Reșița 4—0 ; Vagonul 
Arad — U. M. Timișoara 1—0 ; Poli
tehnica Timișoara — Gloria Bistrița
2— 0.

Liderul clasamentului, după 11 
etape, este POLITEHNICA TIMI
ȘOARA (16 p.).

CLASAMENTUL
■ ■ H ■ ■ H

Dinamo Buc. 8 5 2 I 14— 7 12
U.T.A. 8 5 1 2 13— 4 11
Polit. lași « 4 2 2 15—11 10
Rapid • 3 4 1 #— 3 10
Petrolul 1 4 2 2 18—10 10
Farul S 4 2 2 15—14 10
Univ. Craiova 8 4 1 3 6— 8 9
Steaua 8 3 2 3 13—13 8
Steagul roșu 8 3 2 3 4— 7 8
Univ. Cluj 8 3 1 4 11—10 7
Jiul 8 3 1 4 9—10 7
C.F.R. Cluj 8 3 1 4 9—13 7
S. C. Bacău 8 3 0 5 16—14 6
Progresul 8 2 2 4 6—10 6
F. C. Argeș 8 1 3 4 10—15 5
C.F.R. Tim. 8 1 0 7 4—14 2

ETAPA VIITOARE
Dinamo București — U.T.A.,

Progresul — Petrolul, F. C.. Ar
geș — Farul, C.F.R. Cluj — Po
litehnica, Universitatea Craiova
— Steaua, S. C. Bacău — Uni
versitatea Cluj, C.F.R. Timișoara
— Rapid, Steagul roșu — Jiul.

PRONOSPORT
Concursul din 25 octombrie a.c.

Dinamo Buc. — Steaua (3—0) 1
Rapid — Progresul (2—0) 1
Politehnica — „U“ Craiova (2—0) 1
C.F.R. Cluj — „U“ Cluj (2—1) 1
Petrolul — Steagul roșu (4—0) 1
Jiul — F. C. Argeș (4—1) 1
Farul — Dinamo Bacău (4—2) 1
U.T.A. — C.F.R. Tim. (6—0) 1
Juventus — Milan (0—2) 2
Inter. — Cagliari (1—3) 2
Fiorentina — Napoli (0—1) 2
Lanerossi — Torino (1—1) x
Vareso — Roma (0—0) x

Continuăm retrospectiva cu privire 
la comportarea echipelor noastre de 
volei la recentele campionate mon
diale. în „Scînteia" nr. 8 576, ne-am 
ocupat de lotul feminin. Acum, des
pre voleibaliști.

Declinul voleiului nostru masculin 
se anunța chiar în... fructuosul an’66. 
în anul imediat următor, echipa s-a 
clasat dezonorant la campionatele 
europene. Era normal ca de îndată să 
se treacă cu hotărire la stabilirea și 
aplicarea măsurilor-hecesare redresă
rii voleiului, prlntr-o colaborare 
strînsă intre forul federal și cluburi, 
între toți specialiștii. Din păcate, n-a 
fost vorba de o strângere a rînduri- 
lor, ci de o dispersare a forțelor ; o 
serie de antrenori și foști jucători 
internaționali au cerat și au primit 
permisiunea de a pleca peste hotare, 
pentru a se ocupa de pregătirea unor 
echipe de club sau echipe naționale. 
Este de reținut că. între anii 1967— 
1970, au funcționat în străinătate, pe 
perioade diferite, 15 antrenori ro
mâni. în tot acest timp, la conduce
rea echipelor fruntașe, a loturilor re
prezentative a fost un continuu du-te 
vino, care a creat o situație de insta
bilitate în pregătire, planuri de acti
vitate retușate sau schimbate, modi
ficări substanțiale in componența lo
turilor etc. Consecințele : la „Cupa 
mondială" din 1969. voleibaliștii 
noștri au mers parcă pentru a face 
act de prezență, iar anul in curs, 
anul „mondialelor" și al susținerii 
șanselor de calificare pentru J.O. din 
1972, a început, s-a desfășurat șl s-a 
încheiat la fel de prost pentru voleiul 
nostru.

Unii specialiști sînt de părere că la 
„mondiale" voleibaliștii noștri nu pu
teau realiza mai mult ; locul ocupat 
de echipa română ar reflecta cu fi
delitate — după opinia lor — poten
țialul voleiului din țara noastră. Din 
motive lesne de înțeles și la înde- 
mina oricui, o asemenea afirmație nu 
rezistă confruntării cu realitatea. Po
sibilitățile voleiului nostru sînt mult 
mai mari ! Serioasele lui rezerve 
umane și materiale, experiența acu
mulată în decursul anilor de antre
nori și jucători, marele număr de 
echipe (după fotbal, voleiul este, la 
nai, al doilea sport ca răspindire și

La bazinul Floreasca 
cheiat ieri turneul final 
pionatului național de 
apă. Titlul de campioană a re
venit echipei Dinamo București 
(în ultima partidă a întrecut cu 
11—4 pe Voința Cluj). Dinamo
viștii, intrați în acest turneu fi
nal cu un avans de două puncte 
față de imediat următoarea e- 
chipă (Steaua), au reușit in cele 
din Urmă să-și păstreze avansul 
și, de fapt, să-și păstreze și ti
tlul de campioni. în cele două 
partide susținute cu contracan
didata sa la titlu, echipa dina- 
movistă a terminat la egalitate 
(rezultate care, desigur, au a- 
vantajat-o). De remarcat că cel 
mai dificil examen pentru cam
pioni a fost totuși meciul de 
sîmbătă, cu Rapidul. Victorie 
dinamovistă, așa cum se anti
cipa, dar la limită și în condiții 
de Joc dramatice. De altfel, Ra
pid — într-un anume fel reve
lația actualului campionat — a 
terminat ieri la egalitate (3—3) 
cu Steaua și s-a clasat pe locul 
al treilea (după Steaua și înain
tea Voinței Cluj).

*

*

ATLETISM : Recordul 
mondial la 200 m gar- I) 
duri a rezistat.

Tentativa Vaier iei Bufa nu — 
a doua în decurs de o săptă- 
mînă — de a dobori recordul 
mondial în proba de 200 m gar
duri a eșuat din nou. Ieri, pe 
stadionul Republicii, atleta rapi- 
distă a înregistrat timpul de 
26”l/10. cu trei zecimi de se
cundă inferior recordului mon
dial. După cum se știe, miercuri, 
tot pe stadionul Republicii, Va
leria Bufanu a fost foarte a- 
proape de a reuși în tentativa 
sa: a parcurs distanța în 25"9/10, 
stabilind în felul acesta un nou 
record național.

Așa s-a marcat al doilea gol 
al rap diștilor

Foto : M. Andreescu

Valentin PAUNESCU

practicare) sînt de natură să demon
streze că nivelul real al voleiului ro
mânesc nu poate fi pus nicidecum pe 
același plan cu nivelul la care s-au 
prezentat in ultima vreme loturile 
reprezentative.

Cauzele esențiale care au generat 
nivelul scăzut al voleiului practicat 
de echipele noastre reprezentative — 
și implicit plasarea lor pe locuri mo
deste in ierarhia internațională — le 
constituie, după părerea noastră, ne- 
indeplinirea hotărîrilor stabilite de 
forul federal, lipsa de colaborare din-

Iată-ne acum din nou In fața acelo
rași neajunsuri.

Nivelul competițiilor de volei, in
clusiv cel al campionatului divizio
nar, este din ce în ce mai scăzut. în 
ciuda unor măsuri de extindere. în 
școală a ariei acestui sport, a măririi 
numărului echipelor de copii și ju
niori, antrenorii echipelor de seniori 
se vaită (și spectatorii constată) că 
tinerii promovați nu corespund nici 
pe departe pretențiilor ce le presu
pune voleiul de performantă. De cele 
mai multe ori. tocmai din această

ponsabili în egală măsură de soarta 
voleiului, se manifestă mai mult în 
vorbe decît în fapte. Exemplele sînt 
nenumărate și n-ar fi cazul să ne o- 
cupăm de ele în amănunt. Nu de pu
ține ori, cluburile pun în mod vădit 
interesele lor mai presus de intere
sele echipei naționale. Pregătirea lo
turilor — și nu numai cu ocazia re
centelor campionate mondiale... — a 
avut de suferit datorită absenței 
unor jucători opriți la club de către 
tehnicienii respectivi. O serie de an
trenori manifestă o adevărată „opo-

A DOUA ÎNTREBARE ADRESATA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE VOLEI:

De ce „exportăm" antrenori, 
dacă echipele noastre le resimt lipsa ?

tre specialiști, neînțelegerea și nere- 
zolvarea cu precădere a problemelor 
vitale ale voleiului, lipsa unei munci 
in perspectivă. în unele situații ar 
putea'să fie vorba și de slaba capa
citate profesională de lipsa de pa
siune și interes a unor antrenori și 
tehnicieni din cadrul cluburilor. aJ 
comisiilor locale, al federației.

Cu trei ani in urmă, după „euro
pene", întreg statul major aJ mișcării 
sportive. împreună cu activul federa
ției de specialitate, a dezbătut timp 
de peste șase ore, în cursul unei șe
dințe încheiate după miezul nopții, 
cauzele Involuției echipelor noastre 
reprezentative. Discuții aprinse, ob
servații critice competente, propuneri 
judicioase. S-au întocmit planuri cu
rente și de perspectivă, s-au dat in
dicații, au fost luate angajamente.

cauză, integrarea lor în jocurile ofi
ciale se produce anevoios. Nu-i mai 
puțin adevărat insă că. la o serie de 
echipe, lansarea puținelor talente se 
face foarte incet. Antrenorii nu ma
nifestă în toate cazurile nici solicitu
dinea, nici încrederea — obligatorii 
în asemenea situații — pentru ca ti
nerii sportivi să se afirme cit mai 
repede cu putință. Stagiul acestora 
pe banca rezervelor este mult prea 
îndelungat. Aceeași atitudine — por
nind de fapt de la același conside
rent : „goana după rezultate imedia
te" — o manifestă față de promova
rea tineretului și antrenorii loturilor 
reprezentative.

Este de observat că între federație 
și cluburi există o apropiere de ve
deri doar în acest domeniu. în gene
ral, colaborarea acestor factori, res-

ziție" față de loturi, față de intere
sele acestora (interese care, în fond, 
sînt ale voleiului în general), lansind 
tot felul de critici tendențioase, ne
constructive.

Factorii responsabili al mișcării 
noastre sportive ar trebui să observe 
— și să intervină in mod corespun
zător — ca federația să folosească 
experiența specialiștilor, să-i apropie, 
să-i mobilizeze în totalitate la munca 
de redresare, nu să-i Îndepărteze, cum 
s-a întîmplat in ultimii ani cu o se
rie de antrenori și foști mari jucă
tori. Dintre aceștia, unii au activat 
un timp in străinătate, iar alții sint 
ținuți în afara voleiului de performan
ță. Este oare firesc ca numărul an
trenorilor cu licență F.R.V. care ac
tivează cu normă întreagă la echi
pele din țară să fie doar cu puțin 
mai mare decît al antrenorilor ce au

în campionatul republican de handbal masculin, ieri echipa Sport Club 
Bacău (fostă Dinamo Bacău) a întrecut cu 11—10 (după ce la pauză a fost 
condusă cu 3—5) pe Universitatea București. Dinamo Brașov a învins p» 
Universitatea Cluj cu 20—16.

In fotografie : aspect din derbiul Dinamo București — Steaua, dis
putat sîmbătă pe terenul Dinamo. Terenul alunecos, „înmuiat' de ploaie, a 
influențat nivelul tehnic și spectacular al partidei, înscriindu-se puține go
luri. Scor : 5—5.

Rugbiștii români

— locul II in „Cupa Națiunilor"
S IERI, LA ROVIGO: 14-3 CU ITALIA

CORESPONDENTA DIN ROMA DE LA EUGENIO BOMBONI

Echipa națională de rugbi a Româ
niei, învingătoare ieri la Rovigp eu 
14—3 în meciul cu reprezentativa Ita
liei. a ocupat locul al doilea, după 
Franța, în clasamentul final al „Cupei 
Națiunilor" ediția 1969—1970. Victoria 
ragbiștilor români este din toate 
punctele de vedere indiscutabilă. în 
timp ce echipa italiană a pus accent 
deosebit pe defensivă, păstrînd sco
rul egal pină la mijlocul reprizei se
cunde, rugbiștii români au demonstrat 
un joc variat și eficace, foarte bine 
orientat, prezentînd și individualități 
de mare clasă, ca Irimescu și Nica.

Meciul a fost transmis la televiziu
ne, permițînd nu numai publicului 
din tribunele noului stadion din Rn- 
vifio (inaugurat cu această ocazie) 
să vadă un adevărat spectacol rug- 
bistic, ci și multor altor iubitori ai 
rugbiului din întreaga Italie. Pri
mele puncte ale partidei le-a reușit 

• Irimescu, in minutul 62. Un drop 
gol splendid ! La 3—0 pentru Româ
nia se mai spera totuși că italienii vor 
putea remonta. O greșeală însă de re
ținere a balonului comisă de Boca-

letto (intrat In joc de numai cîteva 
minute) permite lui Nica să intercep
teze balonul și, dintr-o poziție favo
rabilă. să înscrie, tot prin drop gol, 
incă 3 puncte pentru România. După 
această fază, la o acțiune de toată 
frumusețea, Irimescu culcă balonul în 
terenul de țintă al italienilor. 9—0, 
pentru că Durbac a ratat transforma
rea. Conturile aveau să fie în
cheiate nu mult mai tirziu, cînd 
Dragomirescu interceptează pe cen
tru o pasă a lui Ambron și 
culcă balonul chiar sub buturi. 
Irimescu transformă. 14—0 și nu 
mai erau decît 8 minute pînă la 
stîrșitul meciului. Orgoliosul Ambron, 
care ii permisese lui Dragomirescu s;< 
se evidențieze mai înainte, încearcă 
o acțiune personală, foarte frumoasa 
mir»adevăr, pasînd la momentul po
trivit aripii stînga Bollesan, care 
reduce scorul la 14—3. Acesta avea sa 
fie scorul final pe care l-a consemnat 
in foaia de arbitraj conducătorul me
ciului, francezul Roger Austry. Un 
succes absolut meritat, salutat cu 
multă căldură de publicul prezent în 
tribune.

Campionatele mondiale de tir
Campionatele mondiale de tir de la 

Phoenix (Arizona) au continuat cu 
desfășurarea spectaculoasei probe de 
armă liberă calibru mare (3x40 f.). 
Pentru prima oară in istoria campio
natelor. o femeie, americanca Mar
garet Murdock, a reușit să-și înscrie 
numele in palmaresul competiției, 
ciștigînd poziția în „picioare" cu 375 
puncte. Poziția „culcat" a revenit el
vețianului Theo Ditzler — 395 punc
te, iar poziția in „genunchi" a fost 
dominată de maghiarul L. Tatt — 
384 puncte. Reprezentantul României, 
Petre Șandor, s-a clasat pe locul 5 la 
poziția „genunchi" (cu 381 puncte) și 
a ocupat locul 4 la poziția „culcat" 
(393 p.).

tu clasamentul celor trei poziții, cel 
mai bun rezultat a fost obținut de 
Valentin Korneev (U.R.S.S.) — 1 139 
puncte, urmat de John Foster (S.U.A.) 
și John Writer (S.U.A.) cu cite 1 139 
puncte și, respectiv. 1 135 puncte.

P. Șandor (România) s-a clasat pe 
locul 6. cu 1 132 puncte.

La pistol standard (masculin) me
dalia de aur a fost atribuită ceho
slovacului Hromada — 579 puncte. 
Larisa Korcinskaia (U.R.S.S.) a cuce
rit titlul mondial la skeet cu 147 p.

lucrat, pină de curînd, în străinătate ? 
într-adevăr, școala românească de 
volei se bucură de o binemeritată re
putație peste hotare, numeroase fe
derații și cluburi străine îi solicită 
pe specialiștii noștri. Dar, să nu exa
gerăm ! Oricît de justificată ar fi sa
tisfacția noastră că, spre exemplu, 
voleiul belgian a făcut în ultimii ani 
pași mari înainte în ierarhia mon
dială avîndu-1 ca antrenor pe fostul 
internațional român Horațiu Nicolau, 
nu putem să nu regretăm faptul că, 
deși dispune de asemenea cadre, fo
rul federal nu reușește să asigure 
tuturor echipelor din țară antrenori 
cu înaltă calificare, cu dragoste și 
pasiune pentru acest frumos sport. 
De la un timp, la pregătirea loturilor 
sîrut folosiți, pentru recunoscuta lor 
capacitate, foști jucători de volei de- 
veniți antrenori, dar care au o cu to
tul aită profesiune de bază — sînt 
medici, economiști, ingineri etc. Tot 
respectul pentru aceștia, pentru pa
siunea. conștiinciozitatea și pricepe
rea ce le dovedesc ca specialiști în 
sport. O astfel de situație însă nu 
este nicidecum onorabilă pentru su
tele de absolvenți I.E.F.S. cu specia
lizare volei, a căror contribuție direc
tă la creșterea valorică poate fi ori
cum mai substanțială.

Am insistat, după cum se vede, a- 
supra aspectelor legate de activitatea 
antrenorilor, precum și asupra rapor
turilor dintre forul federal și cluburi 
pentru că. sîntem de părere, aci se 
află „cheia" rezolvării impasului. Re
dresarea voleiului, sport atît de în
drăgit în țara noastră, depinde insă 
de recunoașterea deschisă a greșeli
lor (oriunde și de către oricine au 
fost comise — la nivelul conducerii 
federației. în cadrul cluburilor), de 
angajarea totală a tuturor specialiști
lor. a jucătorilor înșiși, de crearea 
unul climat optimist, de muncă stă
ruitoare și pasionată. Să sperăm că 
analiza comportării echipelor noastre 
la mondiale — pe care a convocat-o 
pentru astăzi federația de speciali
tate — va constitui un început de. 
bun augur ne calea readucerii vo
leiului românesc la nivelul tradițio
nalului și binemeritatului său presti
giu internațional.

Ion DUMITRIU

A

In cîteva rînduii
LONDRA. — Au luat sfirșit între

cerile turneului internațional de tenis 
pentru „Cupa Dewar" de la Staly- 
bridge (Anglia). în ultimele două ă- 
nale s-au înregistrat următoarele re
zultate : dublu bărbați : Howe (Aus
tralia), Zahr (Suedia) — Alexander 
(Australia). Gorman (S.U.A.) 6—4,
1—6, 6—4 ; dublu femei : Ann Jones, 
Virginia Wade (Anglia) — Franțoișe 
Durr (Franța), Patti Hogan (S.U.A.) 
4—6, 6—1, 6—1.

în urma rezultatelor înregistrate In 
turneele de la Edinburg și Staly- 
bridge, in clasamentul masculin pen
tru „Cupa Dewar" conduce jucătorul 
american Tom Gorman cu 6 puncta, 
urmat de românul Ion Țiriac (5 punc
te) și australianul John Alexander 
(4 puncte).

SOFIA. — în cadrul primului tur 
al „Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin s-au întîlnit echipa 
locală a Institutului de cultură fizi
că și formația elvețiană Bruhl St. 
Gali. Handbalistele bulgare au obți
nut victoria cu scorul de 23—8 (11—3).

LONDRA. — Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășurat la Soli
hull. englezul Payne a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de arun
carea ciocanului : 69.24 m.

PARIS. — Peste 2 500 de spectatori 
au urmărit la Bethune (Franța) întâl
nirea internațională de box dintre se
lecționatele Franței și Iugoslaviei. 
La capătul unor dispute spectaculoa
se, pugiliștii iugoslavi au terminat 
învingători cu scorul de 12—8. La ca
tegoria cocoș, francezul Cosentino l-a 
învins la puncte pe Mirkovici, iar la 
categoria grea, iugoslavul Matejici a 
ciștigat. prin abandon dictat de ar
bitru în repriza a 3-a. in fața lui Vic
tor. în limitele categoriei semigrea, 
Obradovici a terminat la egalitate cu 
Moreau.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 
DIN 25 OCTOMBRIE 1970

EXTRAGEREA I : 19 9 3 4 12 36 
38 23.

EXTRAGEREA A II-A : 20 « 13 6 2 
42 3 27.

EXTRAGEREA A III-A : 15 44 1 
26 12 6 37 8.

EXTRAGEREA A IV-A : 11 20 10 
24 3 28 6 9.

EXTRAGEREA A V-A : 16 21 81 
37 14 12 19 43.



viața internațională
Desemnarea lui Salvador Allende

CONFIRMARE
A VOINȚEI POPULARE

popu-

făcute 
ai altor

Președintele desemnat, Salvador Allende, la 
ieșirea din palatul guvernamental

greșului a adoptat ho- 
tărîrea cea mai potri
vită pentru tară și pen
tru poporul chilian", 
a declarat Benjamin 
Prado, președintele 
Partidului Democrat 
Creștin.

Generalul Renă 
Schneider, comandan
tul șef al armatei chi
liene, care a fost vic
tima unui atentat al u- 
nor elemente de extre
mă dreaptă, a încetat 
din viată duminică di
mineață.

politica internațională". 
Aniceto Rodriguez, se
cretarul general al 
Partidului Socialist din 
Chile : „încă o dată 
s-a confirmat tradiția 
chiliană de recunoaș
tere a deciziei 
lare.“

Declarațiile 
de conducători 
partide conțin reafir
marea concepțiilor po
litice proprii, insă, in 
același timp, și recu
noașterea legitimității 
deciziei congresului. 
„Cred că plenul con-

SANTIAGO DE CHI
LE 25 (Agerpres). — 
Corespondență specială 
de la Eugen Pop : 
Desemnarea lui Salva
dor Allende ca preșe
dinte al Republicii 
Chile este apreciată, în 
marea majoritate a de
clarațiilor politice fă
cute după acest eveni
ment, ca expresia con
sacrării voinței popu
lare exprimate Ia ale
gerile prezidențiale din 
4 septembrie. După 
ce a citit cu vădită 
emoție actul prin care 
congresul îl proclama 
președinte al țării, Sal
vador Allende a ținut 
să sublinieze, în pri
mele sale declarații, că 
desemnarea lui în 
funcția supremă „nu 
este victoria unui om, 
ci o victorie menită să 
facă posibile schimbă
rile atit de necesare în 
Chile, pentru a se crea 
o nouă economie, pen
tru care este nevoie de 
sprijinul și munca tu
turor cetățenilor tării".

Declarațiile făcute 
ziariștilor de conducă- 
cori ai partidelor . care 
formează „Unitatea 
populară" redau satis
facția obținerii victo
riei și conștiința răs
punderii în fata sarci
nilor care vor reveni 
viitorului guvern. Louis 
Corvalăn, secretar ge
neral al Partidului Co
munist din Chile, a de
clarat că alegerea lui 
Salvador Allende „este 
un moment istoric 
foarte important. Toți 
sintem conștienți de a- 
cest lucru, iar poporul 
mai mult ca oricine. 
Este victoria poporului 
ratificată de congres. 
Salvador Allende va 
ști să ducă la îndepli
nire programul său și 
să acționeze cu fermi
tate și demnitate în

ca președinte al Republicii Chile

sărbătoarea națională a iranuur

Resurse umple în slujba unei 
dezvoltări economice accelerate

Țară cu un trecut milenar, ale 
cărei meleaguri păstrează nenumă
rate vestigii ale vechilor civilizații, 
Iranul de astăzi se impune atenției 
generale printr-un șir întreg de 
transformări înnoitoare care ii 
schimbă înfățișarea, înscriindu-1 
pe orbita progresului economic și 
social. Aceste prefaceri pot fi re
marcate acolo unde și-au făcut a- 
pariția moderne obiective indus
triale, în eforturile pentru valorifi
carea pe scară largă a resurselor 
naturale, pentru ridicarea nivelu
lui de viață și de cultură al mase
lor.

Rezultatele obținute în industria 
petrolieră sînt în această privință 
printre cele mai elocvente. în 
cursul anului trecut producția de 
petrol a Iranului a înregistrat ur. 
adevărat record național, trecind de 
la 141,8 milioane tone, cit era in 1968, 
la 166 milioane tone, ceea ce repre
zintă o creștere de 17 la sută. 
Această performanță își are expli
cația in dorința poporului iranian 
de a folosi cit mai mult marile re
surse de „aur negru" pentru sub
venționarea proiectelor de trans
formare și diversificare a economi
ei naționale. „Noi — declara șahin- 
șehul Mohammad Reza Pahlavi — 
avem peste 27 milioane locuitori, 
iar veniturile provenite din vînza- 
rea petrolului sint folosite in scopul 
dezvoltării țării, al ridicării nive
lului de trai al populației. De a- 
ceea. dorim să putem extrage și 
vinde cît mai mult".

Industria petrolului, aflată pe ■ 
primul loc, dă profilul Iranului — 
cea de a patra țară petrolieră din 
lume, cu veleități de a ajunge 
din urmă și depăși în viitorii ani 
Venezuela. Ea inspiră poporului 
iranian o adincă încredere in pro
priile sale forțe, in posibilitatea sa 
de a îndeplini planurile pe care 
și le-a propus. Industria petrolului 
își face simțită prezența pretutin
deni de la Ahwaz pină la Agha- 
Jari, în mii de pompe și sonde : 
la Abadan — în imensa construcție 
argintie a uneia din cele mai mari 
rafinării din lume ; la Kermanshah 
și Teheran — în alte două rafină
rii ; la Machahr — în noul port cu 
instalații automate de încărcare a 
produselor rafinate, pe insula Kharg 
— în terminalul cu stații de pom
pare, cu un grad de automatizare 
și o viteză de încărcare a tancuri
lor (zece mii tone’pe oră) ne
obișnuite.

Industria petrolieră a generat 
două ramuri surori : industria pe
trochimică și cea a gazelor de son
dă, ambele în plină expansiune. 
Petrochimia iraniană, abia la în- 
coput, se afirmă viguros în peisa
jul Industria! prin două complexe 
ultramoderne la Abadan, în veci
nătatea marii rafinării și în insula 
Ikarg.

Petrolul nu reprezintă totuși de- 
eît una dintre bogățiile Iranului, 
în urma unor prospectări ale sub
solului, s-a constatat că există 
imense zăcăminte de minereu de 
cupru, mai ales în regiunea Ker
man. Exploatarea lor, care formea
ză obiectul preocupărilor actuale, 
va furniza, potrivit pronosticurilor 
date de economiști, tot atîtea veni
turi ca și țițeiul sau poate chiar 
mai multe. Se adaugă uraniul și 
gazele naturale. Primul, identificat 
in cîteva perimetre, al doilea *- pe 
punctul de a fi valorificat.

în aceste coordonate de posibili
tăți materiale apare justificat op
timismul autorităților iraniene în

CORESPONDENȚA 
DIN TEHERAN 

DE LA NICOLAE POPOVICI

ceea ce privește dezvoltarea ulte
rioară a economiei. Ritmul de creș
tere, ce depășește zece la sută, 
calculat în prețuri constante, reali
zat în ultimele cinci luni, pare con
cludent.

Industrializarea modifică profilul 
ancestral al orașelor. Isfahanui tu
ristic, oraș al palatelor și moschee- 
lor, devine centru siderurgic ; Ta- 
brizul, orașul vestitelor covoare, 
prefigurează viitorul metalurgic al 
construcțiilor de mașini, aici ridi- 
cindu-se uzina de tractoare, rod al 
cooperării cu țara noastră. însăși 
capitala, Teheranul, este învăluită 
de fabrici și uzine noi, din care 
se detașează, ca o notă caracteris
tică, șapte unități producătoare de 
autoturisme și autobuze.

Iranul contemporan își concepe 
planurile de viitor pe temeiul in
dustrializării. Aceasta deschide și 
largi perspective dezvoltării învăță- 
mîntului, căruia șabin,șahul Iranului 
ii aoordă o atenție deosebită, pre
cum și altor domenii de activități 
culturale și sociale. Guvernul ira
nian consideră, pe drept cuvînt, că 
realizarea programului său econo
mic este sț.-îns legat de înfăptui
rea unei politici active de lărgire 
a legăturilor cu toate statele.

între România și Iran există 
vechi legături, care in ultimii ani 
s-au ridicat pe o treaptă calitativ 
superioară, devenind — așa cum 
s-a arătat nu o dată — un adevă
rat model de colaborare prieteneas
că și cooperare pe cele mai diverse 
planuri între state cu sisteme socia
le diferite. Extinderea schimburilor 
economice și culturale româno- 
iraniene, rezultatele pozitive ob

MITINGURI LA PEKIN Șl PHENIAN 
prilejuite de împlinirea a 20 de ani 
de la intrarea voluntarilor chinezi 

în războiul din Coreea
PEKIN 25 (Agerpres). — La Pekin 

și Phenian au avut loc mitinguri con
sacrate celei de-a 20-a aniversări a 
intrării voluntarilor chinezi în războ
iul din Coreea, relatează agenția 
China Nouă. La mitingul de la Pekin 
au luat parte Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, premier 
al Consiliului de Stat, Kan Șen, 
membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, Huan 
Iun-șen, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.C., șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, și alți conducători de 
partid și de stat chinezi. La miting au 
rostit cuvîntări Huan Iun-șen și am
basadorul R.P.D. Coreene la Pekin, 
Hyun Joon Keuk.

La mitingul de la Phenian au par
ticipat Kim Ir, membru al Prezidiului 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, Pak Sen Cer, membru al

Eforturi în vederea reluării 
misiunii Jarring 

ÎNTREVEDERI LA O.N.U. IN PROBLEMA
ORIENTULUI APROPIAT

NEW YORK 25 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a oferit la sediul Națiunilor Unite un 
dineu la care au luat parte miniștrii 
de externe ai .Franței, Marii Britanii, 
U.R.S.S. și S.U.A., precum și Gunnar 
Jarring, reprezentantul său special 
pentru Orientul Apropiat. Dineul a 
fost urmat de o ședință de lucru, la 
sfîrșitul căreia secretarul general al 
O.N.U. a comunicat că participant^ 
au hotărît să depună maximum de 
eforturi în vederea reluării misiunii 
Jarring și a prelungirii încetării fo
cului după perioada de 90 de zile* ac
ceptată de către R.A.U., Iordania și 
Israel. Participanții au convenit să 
depună eforturi in favoarea unei so
luții pașnice, în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967.

Cu același prilej s-a menționat că 
Întrevederile în problema Orientului 
Apropiat, între reprezentanții la 
O.N.U. ai Franței, Marii Britanii, 

ținute în cooperarea reciproc avan
tajoasă, dezvoltarea schimburilor 
cultural-științifioe, conlucrarea in 
cadrul O.N.U. și în alte organisme 
internaționale in scopul întăririi 
păcii și securității sînt trăsături ce 
caracterizează dinamica progresivă 
a relațiilor rbmâno-iraniene și po
sibilitățile existente pentru ampli
ficarea lor în viitor.

Un rol din cele mai importante 
în acest proces l-au avut și îl au 
contactele directe dintre factorii 
de răspundere ai celor două state, 
care au devenit o tradiție și s-au 
dovedit cadrul propice pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
pentru explorarea posibilităților de 
intensificare a colaborării în a- 
vantajul ambelor părți. în această 
privință s-a înscris ca un moment 
de seamă vizita efectuată de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, in 
Iran în toamna anului trecut, pre
cum și vizitele pe care le-a făcut 
in țara noastră șahinșahul Iranu
lui. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, în mai-iunie 1966 și în 
luna iunie a acestui an. De aseme
nea, vizitele reciproce ale primilor 
miniștri ai celor două țări, ale mi
niștrilor de externe s-au înscris 
ca momente însemnate ale cronicii 
prieteniei româno-iraniene.

în toate aceste ocazii s-au expri
mat cu putere sentimentele de 
profundă simpatie pe care și le nu
tresc în mod reciproc cele două 
popoare, precum și dorința de a 
extinde legăturile de colaborare. în 
timp ce mă aflu în diverse între
prinderi, instituții, școli din orașele 
și satele Iranului, am adesea ocazia 
să aud evocindu-se vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Atit în 
aprecierile unor personalități ale 
vieții publice din Iran, cit și în cu
vintele oamenilor simpli își găsesc 
expresie stima și considerația față 
de conducătorul statului. nostru, 
față de politica externă de pace a 
României. Cu aceste ocazii sînt re
liefate avantajele reciproce ale coo
perării bilaterale, concretizate în 
acțiuni comune de felul Uzinei 
de tractoare de la Tabriz, a com
plexului agro-zootehnic de tip in
dustrial de la Rasht, a complexu
lui forestier din Mazanderan etc. 
foate acestea ilustrează cu putere 
bunele perspective ale raporturilor 
de prietenie și cooperare româno- 
iraniene. a căror lărgire și intensi
ficare corespund intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Pentru poporul român este un 
nou prilej astăzi, cu ocazia sărbă
torii naționale a Iranului — ziua 
de naștere a șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr — 
de a transmite poporului iranian 
urări de noi progrese, de prospe
ritate și pace.

Prezidiului Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, al 
doilea vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, O Jin U, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, șeful Ma
relui Stat Major al Armatei Popu
lare Coreene, și alți conducători de 
partid și de stat, generali și ofițeri. 
Au participat, de asemenea, delega
ția de prietenie a R.P. Chineze, con
dusă de Cen Sien-jui, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, precum și repre
zentanți ai corpului diplomatic acre
ditați la Phenian. Au luat cuvîntul 
O Jin U și șeful delegației chineze.

Referindu-se la strinsele legături 
de prietenie dintre popoarele chinez 
și coreean, vorbitorii au evocat epi
soade din lupta comună pentru eli
berarea teritoriului coreean. Ei au 
subliniat că atunci cînd popoarele se 
ridică împotriva agresiunii imperia
liste, victoria este de partea lor. A 
fost exprimată, de asemenea, hotărî- 
rea poporului coreean de a alunga 
trupele imperialiste americane de pe 
teritoriul țării și de a realiza unifi
carea Coreei.

U.R.S.S. și S.U.A., vor continua, vii
toarea lor reuniune urmind să aibă 
loc miercuri. 28 octombrie a. c.

★
AMMAN. — Guvernul iordanian, 

reunit sub președinția primului mi
nistru Ahmed Toukane, a autorizat 
apariția a două cotidiene, a anun
țat postul de radio Amman. Aceste 
publicații sînt „Al Karamah", orga
nul comandamentului forțelor armate 
iordaniene, și „Al Fatah", organ al 
Comitetului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Intr-un comunicat difuzat de pos
turile de radio iordaniene, generalul 
Ahmed Abdel Hamid Hilmi, preșe
dintele înaltului Comitet Militar 
Arab, a declarat că la 24 octombrie 
a 1'ost fixată o perioadă de tranziție 
de două săptămini, necesară intrării 
în vigoare a acordului iordaniano- 
palestinean din 13 octombrie și a pro
tocolului adițional dat publicității la 
23 octombrie la Amman.

MINISTRUL AGRICULTURII 
SI SILVICULTURII*

AL ROMÂNIEI IA TEHERAN
TEHERAN 25 (Agerpres). — An

gelo Miculescu, ministrul agriculturii 
și silviculturii al Republicii Socialiste 
România, a sosit la Teheran, unde 
întreprinde o vizită oficială la invita
ția guvernului iranian. La sosire, 
oaspetele român a fost întimpinat de 
Abdol Azim Valian, ministrul refor
mei agrare și cooperativelor rurale, 
de cadre de conducere din acest mi
nister.

Perspectivele relațiilor 
economice dintre

R. D. Germană și India
DELIII 25 (Agerpres). — Volumul 

schimburilor comerciale dintre India 
și Republica Democrată Germană va 
crește de la 403,5 milioane rupii în 
1968—1969 la 570 milioane rupii în pe
rioada 1970—1971, a declarat preșe
dintele Camerei de Comerț a R.D.G., 
Kurt Wolf, unui corespondent al zia
rului „Economic Times", care apare la 
Bombay. Kurt Wolf se află în India 
în fruntea unei delegații comerciale 
a R.D. Germane.

Referindu-se la perspectivele dez
voltării schimburilor comerciale din
tre cele două țâri, președintele Ca
merei de Comerț a R.D.G. a arătat 
că acestea se vor dubla in viitorii 
4—5 ani, urmînd ca în 1975—1976 să 
depășească suma de un miliard rupii. 
Paralel cu extinderea schimburilor 
comerciale, se prevede și o creștere a 
colaborării teh-nico-științifice dintre 
India și R.D.G.

Sosirea la Budapesta a 
ministrului economiei 
al R. F. a Germaniei

BUDAPESTA 25 (Agerpres). La in
vitația ministrului comerțului exte
rior ungar, Biro Jozsef, duminică 
seara a sosit la Budapesta. într-o vi
zită oficială de două zile, Karl Schil
ler, ministrul economiei al Republicii 
Federale a Germaniei. Cu acest pri
lej, va avea loc semnarea acordului 
de lungă durată privind schimbul de 
mărfuri și colaborarea economică și 
tehnico-științifică ungaro — vest-ger- 
mană, acord parafat în urmă cu cî
teva săptămini la Bonn.

Manila : Ciocniri între forțele polițienești și studenți din capitala filipi- 
neză, care manifestează in sprijinul înfăptuirii de reforme democratice

Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, a primit la 24 octombrie dele
gația R.P. Chineze, condusă de Cen 
Sien-jui, membru al C.C. al P.C. Chi
nez, care face o vizită de prietenie în 
R.P.D. Coreeană, informează agenția 
A.C.T.C. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească la care au 
participat Pak Sen Cer, al doilea vi- 
cepremier al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, și alte persoane o- 
ficiale.

0 delegație a Partidului 
Socialist din Japonia a so
sit la Pekin,intr 0 vizită de pfie- 
tenie în China. La aeroport, delegația 
condusă de Tomomi Narita, preșe
dintele Comitetului Central Execu
tiv al partidului, a fost întimpi- 
nată de Go Mo-jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, președinte de onoare 
al Asociației de prietenie China-Ja- 
ponia, și de alte persoane oficiale.

Larga campanie pentru 
împărțirea marilor latifundii 
țăranilor lipsiți de pămint se des
fășoară pe întreg teritoriul Republi
cii Yemenului de Sud, în baza unei 
hotărîri a guvernului. Âu fost create 
comitete speciale care au misiunea 
de a înregistra toate familiile care nu 
dispun de suprafețe de terenuri agri
cole și de a impărți acestora supra
fețele de pămint conform hotăririlor 
adoptate.

Pe întregul teritoriu al 
Irakului a încetat starea de
urgență, decretată în luna ianua
rie, anul acesta — a anunțat postul 
de radio Bagdad. Din aceeași sursă, 
s-a menționat că măsura de ridicare 
a stării de urgență a fost hotărîtă în 
baza unui decret prezidențial.

Campania electorală pen
tru alegerile prezidențiale
din Republica Democratică
Congo intră în ultima săptămînă.
Președintele Mobutu este singurul 
candidat desemnat de partidul de gu- 
vernămînt „Mișcarea revoluționară 
populară".

Greva minerilor din ba
zinul carbonifer francez 
Lorena s_a generalizat- Tn prezent 
toate minele au încetat activitatea.

DORINȚA DE COEABORARE Șl CONVIEȚUIRE PAȘNICA 
- PERMANENTE Alt POEITICII EXTERNE AUSTRIECE

Munții și văile, dealurile și cim- 
piile. piscurile Alpilor pe care ză
pada întîrzie pînă in miezul verii, 
cursul lin al Dunării sau revărsa
rea zbuciumată a riurilor de munte, 
profiluri sălbatice sau armonioase 
— toate aceste aspecte ale Austriei 
oferind ochiului peisaje pe cit de 
frumoase pe atit de variate, consti
tuie, în același timp, elemente, de
terminante în viața și evoluția po
porului și a țării. în dezvoltarea 
fiecărei așezări și-a lăsat amprenta, 
intr-un fel sau altul, poziția sa geo
grafică.

Se spune despre Linz că este „o 
fiică a Dunării", fiindcă inflorirea 
sa industrială este pusă, in 'bună 
parte, pe seama ambianței sale flu
viale, descoperită și apreciată de 
romani din cele mai vechi timpuri.

Linzul — Lentia romană — mai 
păstrează și astăzi urmele civiliza
ției romane. Martinkirche, una' din 
cele mai vechi biserici din Austria, 
este ridicată pe fundația unui tem
plu roman. Piața principală a ora
șului, delimitată de edificii din se
colele XVI, XVII și XVIII, oferă 
ea însăși o secțiune prin istoria 
densă a localității. Landhau.s, sediul 
guvernului provincial, astăzi o clă
dire modernizată, a fost, la origine, 
o veche mănăstire trancisc.ană, unde 
și-a ținut cursurile, în cadrul cole
giului din Linz, între 1612-—1626, 
vestitul matematician și astronom 
Johannes Kepler.

Bogăția istorică a orașului este 
evocată aici fără cea mai slabă ur
mă de emfază. Ceea ce impresio
nează în mod deosebit este, în 
schimb, desăvîrșita ospitalitate a lo
cuitorilor Linzului.

Orașul a devenit, in anii postbe
lici, o metropolă industrială. La 
Linz se află două principale uni
tăți ale industriei etatizate ; com
binatul metalurgic Voest. cea mai 
mare întreprindere a țării, și uzi
nele Stickstoff-Werke, cea mai ma
re întreprindere chimică din Aus
tria. Zilele trecute, ziarele centrale 
au publicat în paginile lor econo
mice date referitoare la bilanțul 
întreprinderilor etatizate în prima 
jumătate a anului 1970. în ansam
blu, cifra de afaceri a atins 19,6 
miliarde shilingi. in comparație cu 
17.6 miliarde realizate în aceeași 

Acțiunea a fost declanșată la 16 oc
tombrie. Greviștii sînt sprijiniți în ac
țiunea lor de principalele centrale 
sindicale franceze — C.G.T., C.F.D.T. 
și F.O.

agențiile 
de presă 
transmit:

Președintele Turciei, Cev- 
det Sunay, care a făcut o vi
zită oficială de șase zile în R. F. 
a Germaniei, a plecat simbătă 
spre patrie. în cursul vizitei, Cevdet 
Sunay a avut convorbiri cu președin
tele R.F.G., Gustav Heinemann, și cu 
cancelarul federal, Willy Brandt, 
în comunicatul dat publicității 
după încheierea vizitei se mențio
nează că șefii celor două state au 
convenit ..să continue și să întăreas
că cooperarea între R.F.G. și Turcia, 
în toate domeniile".

Un uragan violents a abâ- 
tut sîmbătă asupra a nouă districte 
din Pakistanul de Vest. Viteza vin- 
tului a fost de 105 metri pe secundă. 
Potrivit primelor evaluări, la Dacca 
— capitala Pakistanului de Vest — și 
în districtele Khulna, Patuakhali și 
Barisel numeroase case au fost com
plet distruse. S-au înregistrat 24 de 
morți.

INCENDIUL DE PE „PACIFIC GLORY" VA ADUCE 
0 NOUĂ MAREE NEAGRĂ ?

LONDRA 25 (Ager
pres). — Incendiul, de
clanșat vineri noaptea 
la bordul petrolierului 
liberian „Pacific Glo
ry", in urma ciocnirii 
cu un alt petrolier in 
largul insulei Wight, a 
continuat în tot cursul 
zilei de sîmbătă. Ziariș
tii deplasați la fața lo
cului relatează că flă
cările uriașe ale incen
diului pot fi observate

de la 25 de km. In lup
ta împotriva incendiu
lui sint angajate im
portante forțe britani
ce : in larg s-au depla
sat peste 20 de vase, 
printre care o fregată 
militară și numeroase 
remorchere ; 6 elicop
tere militare patrulează 
fără întrerupere dea
supra petrolierului in
cendiat, incercînd să 
găsească pe cei 8 mem

perioadă a anului trecut. Valoarea 
exporturilor a crescut de Ia 6,3 la 
7,2 miliarde, inregistrindu-se, in a- 
celași timp, o scădere a numărului 
angajaților de la o sută șase mii la 
102 400. Dacă creșterea medie este 
de 11,4 la sută, expansiunea sec
torului fier și oțel atinge cota cea 
mai înaltă — 21 la sută. Pentru 
anii următori, Voest își propune să 
producă 3,1 milioane tone de oțel, 
să construiască o a treia oțelărie 
L.D., să extindă activitatea secții
lor unde se fabrică marile mașini» 
aparate și rezervoare.

Tot atit de semnificativi sint și 
indicatorii care prezintă evoluția

CORESPONDENȚA 
DIN VIENA 

DE LA PETRE STANCESCV

întreprinderilor chimice. Aceste re
zultate remarcabile sînt în bună 
parte datorate celor două mari În
treprinderi din Linz, Voest-ul o- 
cupînd, prin cei 24 000 de șalariați, 
aproape un sfert din numărul an
gajaților in industria etatizată.

Lectura datelor amintite mi-a e- 
vocat vizitele făcute la aceste mari 
uzine, întîlnirile și discuțiile cu 
conducătorii lor, mulțimea de amă
nunte concrete, cunoscute în ulti
mii ani prin care cifrele mențio
nate în ziare căpătau contur și 
semnificație. Stăruie însă pe deasu
pra. cu toată prospețimea, mo
mentul vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la combinatul Voest din 
Linz. Cunoscuta ospitalitate a ora
șului a atins cote maxime, confir- 
mirjd, încă o dată, că inimile oțela- 
rilor radiază nu numai căldură, ci 
și o impresionantă sensibilitate 
pentru tot ceea ce este remarcabil 
în istoria contemporană; în această 
importantă unitate a sectorului e- 
tatizat — „inima economiei aus
triece" — cum o definea cancelarul 
Bruno Kreisky, prezent la primire 
— președintele român a fost întim
pinat cu multiple atenții și dovezi 
de prețuire, expresie a dorinței co
mune, reciproce de dezvoltare a le
găturilor prietenești bilaterale.

Convorbiri N. Patolicev - 
H. Soelle. Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior a! 
U.R.S.S., și Horst Soelle, ministrul 
pentru probleme economice externe 
al R.D.G., au examinat măsurile 
practice legate de încheierea unui 
nou acord comercial pentru viitorii 
5 ani, anunță agenția TASS. Se 
prevede ca în perioada 1971—1975 vo
lumul livrărilor reciproce de mărfuri 
să se ridice la 22 miliarde ruble, față 
de 14 miliarde ruble în perioada 
1966—1970.

Couve de Murville, fost 
prim-ministru francez, a părăsit du
minică Pekinul. El a făcut o vizită de 
prietenie în Republica Populară 
Chineză.

PICASSO LA 89 DE ANI
Celebrul pictor spaniol Pablo 

Picasso și-a sărbătorit duminică 
cea de-a 89-a aniversare.

Cel de-al VlII-lea Concurs 
internațional al pianiștilor 
„Frederic Chopin",care a avut 
loc la Varșovia, a luat sfîr- 
șit. Juriul a decernat premiul I și 
medalia de aur pianistului american 
Garrik Oi=nn

Cetățeni din întreaga Italie au venit 
la Genova să ajute la înlăturarea 
distrugerilor provocate de recente

le inundații

bri ai echipajului, des
pre a căror soartă nu 
se știe încă nimic.

Catastrofa suscită o 
anumită îngrijorare in 
legătură cu o eventua
lă nouă „Maree nea
gră" pe coastele brita
nice și chiar franceze 
ale Canalului Mînecii, 
Guvernul britanic este 
informat din oră în o- 
ră despre evoluția in
cendiului.

Avînd cuvinte de apreciere la a- 
dresa activității coleotivului, preșe
dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și-a exprimat, totodată, 
speranța că legăturile de colaborare 
care există acum între acest mare 
combinat austriac și combinatele 
similare din România se vor dez
volta mai mult decit pînă în 
prezent și în mult mai multe do
menii. De altfel, întreaga desfășu
rare a vizitei a scos puternic in e- 
vidență dorința atit a României, 
cit și a Austriei de a intensifica și 
lărgi schimburile economice și cul
turale, de a extinde cooperarea în 
diferite domenii, de a conlucra 
pentru promovarea securității eu
ropene in interesul ambelor po
poare și al păcii generale.

Vecine cu Voest, la propriu și la 
figurat, uzinele Stickstoff-Werke au 
cunoscut și ele. in anii postbelici, o 
amplă dezvoltare. La început o fa
brică de îngrășăminte artificiale, 
întreprinderea a devenit astăzi cea 
mai mare unitate a industriei chi
mice austriece. Producția de îngră
șăminte a fost menținută, extinsă 
și perfecționată, iar in paralel s-au 
dezvoltat secții noi pentru materia
le plastice, chimicale, cleiuri și pre
parate farmaceutice. In cadrul uzi
nelor, o susținută activitate de cer
cetare vine să încununeze activi
tatea generală. Stickstoff-Werke în
treține intense legături comerciale 
cu România, iar directorul său ge
neral, Hans Buchner, este un adept 
convins al unei strinse cooperări 
între industria chimică austriacă și 
cea a țărilor dunărene : România, 
Iugoslavia, Ungaria, Cehoslovacia, 
Bulgaria.

Dorința de pace, de colaborare și 
conviețuire pașnică cu vecinii săi, 
cu toate popoarele din Europa și din 
lume, preocuparea activă pentru 
realizarea securității europene, ex
primată tot mai pregnant în cercu
rile largi ale opiniei publice din 
Austria, caracterizează evoluția 
poporului austriac în anii postbe
lici, perioadă inaugurată Ia 26 oc
tombrie 1955 de actul proclamării 
de către Parlament a neutralității 
permanente. 26 octombrie a devenit 
sărbătoarea națională a Austriei.
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