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Slujitorii școlii, comuniș
tii de la catedră au în fa- 

îndatoriri — care 
considerabil 
Ele poar- 

semnificați- 
unui 

. în

o
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tră sînt' condiționate de 
conștiința comunistă a ca
drelor didactice. Să fim 
sinceri și să recunoaștem 
că nu-i de fel Indiferent 
nici cine, nici cum urcă pe 
catedră. Tocmai pentru că 
de la catedră se predă nu 
numai știință ci, în același 
timp, se oficiază și se dau, 
direct sau indirect, nișta 
exemple.

Educația rezidă din me
nirea învățămîntului de 
toate gradele. Și conduce
rea noastră de partid și de 
stat depune cel mai stărui
tor efort pentru realizarea 
acestei meniri. Cum e fi
resc, în acest dome
niu, partidul nostru ac
ționează 
lă, prin 
comuniștii 
cere însă 
qua non : 
făcută cu grijă, cu dragos
te și pasiune pentru mun
că, pentru găsirea celor 
mai adecvate, mai variate 
și mai subtile mijloace 
pentru insuflarea celor mai 
profunde, mai orginice 
convingeri comuniste, în 
relevarea valorii științelor, 
în transformarea tînărulul 
Intr-un militant al năzuin
țelor drepte, de libertate 
socială și națională în lu
mea contemporană, în con
struirea socialismului șl 
comunismului.

Ca profesori comuniști 
datori sîntem să urmă
rim nu numai perma
nenta legătură a învăță
mîntului cu practica, legă
tură care trebuie mereu, 
mereu îmbunătățită, dar să 
căutăm permanent metode 
noi de a releva tineretului 
școlar marile realizări ale 
socialismului, colosalul e- 
fort al poporului, îndrumat 
de partid, de a transforma 
visurile în realitate.

Cînd urcă la catedră, 
profesorul comunist tre
buie să-și amintească a- 
dagiul străvechi : exem- 
pla docet. Și acest exem
plu pornește de la cel per
sonal și merge pînă la u- 
riașele noastre construcții 
socialiste. Un educator co
munist face să vibreze 
conștiința tineretului și 
pentru frumusețea artistică 
a frescelor voronețiene și, 
mai ales, pentru marele 
baraj de la Porțile de Fier. 
De altfel, nici nu poate fi 
în adevăr profesor acela 
care nu demonstrează le
gătura între operele de ca
tegoria celor din exemplul 
dat. Puterea instructiv-e- 
ducativă a realităților noas
tre socialiste, a marilor 
noastre înfăptuiri, în toate 
domeniile, nu-i întotdeau
na îndeajuns de bine, de 
didactic, de științific, de 
militant folosită. Aceasta-1 
datoria primordială a pro
fesorului comunist : să in
troducă in școală realitatea 
vieții socialiste și să cree
ze, să șlefuiască minți șl 
conștiințe pentru șl mal 
strălucitele realități de 
mîine.

țeni. Să știe cum să apli
ce în viață cele învățate 
în clasă. Să-și dea seama 
de valoarea economică și 
civică a specialității căreia 
i se dedică trup și suflet, 
după ce părăsesc băncile 
școlii. Adică să înțeleagă și 
teorema și formulele, dar să 
fie și convinși că ele rămin 
simple elemente ale zădăr
niciei, dacă nu se relevă in 
concordanță cu realitatea, 
cu viața, dacă nu li se în
trezărește 
dacă 
ză in 
dram
nu 
tea psihică, dacă nu se în
scrie în fenomenul numit 
creație. Și poate n-ar

pregătirea îul 1907 șî, mal 
ales, în marea acțiune de 
educare umanistă a tinere
tului întreprinsă adesea cu 
grele sacrificii de dăscăli- 
mea democrată, 
da dintre cele 
boaie mondiale, 
cismul propaga

ță noi 
înnobilează 
misiunea lor. 
tă pecetea 
ilor profunde ale 
moment de cotitură 
munca de învățămînt, mo
ment determinat de măsu
rile preconizate de progra
mul de perfecționare a 
activității ideologice și po
litice adoptat de conduce
rea partidului nostru, în 
cadrul căruia, școlii — ca 
principal izvor de cultură 

’ și civilizație a întregului 
popor — i se conferă răs
punderi de cea mai mare 
însemnătate.

„Este un adevăr incon
testabil că școala, învăță- 
mîntul nostru de toate gra
dele constituie factorul ho- 
tărîtor în instruirea știin
țifică și culturală. în edu
carea multilaterală a ti
nerelor generații**,  a subli
niat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Iar rolul for
mativ al școlii presupune, 
implicit, definirea precisă a 
rolului cadrelor didactice, 
în general, și a rolului co
munistului la catedră în
deosebi. Desigur că, în pri
mul rînd, acest rol este in- 
structiv-educativ. N-am 
spus o noutate. El funcțio
nează de cînd există elevi 
și dascăli. De cînd școa
la și slujitorii ei și-au 
asumat nobila sarcină de 
a forma oamenii so
cietății viitoare. Și, în 
decursul istoriei, de multe 
ori școala noastră s-a ilus
trat tocmai prin acest rol 
formativ. Cînd Gh. Lazăr 
sau Gh. Asachi au pus ba
zele școlilor lor, în 1818, 
au pus si bazele spirituale 
ale generației de la 1848 si 
ale Uniunii din 1859. Cînd 
s-a pus în aplicare legea 
instrucțiunii în vremea lui 
Cuza Vodă s-au creat și 
premisele educării a mii și 
mii de ostași, care au în
țeles mai bine, cu mai 
multă claritate idealul na
țional al independentei și 
al desăvîrșirii statului na
tional și s-au jertfit pen
tru aceste mari și istorice 
idealuri. Desigur, setea de 
libertate, hotărîrea de lup
tă pentru independența pa
triei au animat cele mai 
largi mase ale poporului, 
inclusiv cei pe care re
gimul burghezo-moșieresc 
i-a ținut departe de școa
lă, le-a împiedicat accesul 
la învățătură ; dar aceasta 
nu micșorează cu nimic 
rolul școlii, al învățătorilor 
și profesorilor patrioți, lu
minați, care, oriunde și-au 
exercitat influența, au con
tribuit la creșterea conști
ințelor, în consens cu as
pirațiile poporului. Spiri- 
tualmente vorbind, victo
riile de la Plevna ori Mă- 
rășești, ca și marele en
tuziasm de la 1 decembrie 
1918, s-au pregătit, s-au 
șlefuit întîi în clase, ca o 
piatră scumpă, de învățători 
și profesori devotați ști
inței, culturii, artei, educa
ției, dragostei ardente de 
țară, de popor, de progres. 
Ce rol au avut dascălii în

în perioa- 
două 
cînd 
cultul

răz- 
fas- 

0“ 
mului-fiară, este iarăși un 
fapt demonstrat de istorie. 

Școala noastră se poate 
mîndri că, după 23 august 
1944, s-a încadrat, cu hotă- 
rîre și entuziasm, în ritmul 
epocii noi, socialiste. Și că, 
an de an, a căutat și caută 
să se renoveze permanent, 
ca să poată reprezenta, în 
adevăr, cuvîntul epocii pe 
care o trăim. O școală an
chilozată, o școală neaten-

utilitatea lor, 
nu se cimentea- 
conștiință cu acel 

de afectivitate și 
ajută la maturita-

COMUNISTUL

și prin școa- 
profesori, prin 
din școală. Se 
o condiție sine 
educația să fie

Apropierea iernii impune să fie urgentată de la catedră

că.

porum-
fe-

următoarele zile
de

Dumitra AIMAȘ

î

anul îh curs • de 
arocamentelor în 

Ajungînd la 
ei au depus

și istoria sînt ade- 
tribune educative, 

să revenim la pro- 
educației ca genera- 
permanentă preocu-

fi ter-

da- 
destoi-

creier un milion de da- 
și să poată recita o mie 
formule. CI se cuvine 
știe la ce sint bune a-

ceste date și aceste formu
le. Se cuvine ca și tinerii 
să învețe a fi buni cetă

CULTURILOR TlRZII
TRANSPORTULUI Șl DEPOZITARII

de harul lui 
de dragostea 

; tineret,

TERMINAREA RECOLTĂRII,
Succese

democratice și

progresiste mexicane
a eficienței economiei noastre ?

(Agerpres)

nume-

Nu întotdeauna
unde e fum
e și căldură (Continuare în pag. a IV-a)

Pregătirea locuințelor pentru iarnă
în orașul Brăila

(Continuare in pag. a Il-a)

împreună cu cele mai bune 
de progres și pace poporu-

și colaborare multilaterală 
convingerea că acestea vor

acțiunii, 
masele 
libertăți

Romulus CAP1ESCU 
Dan MUNTEANU

N. Grigore-
MARĂȘANU 
corespondentul „Scînteii

catolice,
progresiste ale

la posibilita- 
unor acciden- 
unor pierderi 
în altele nu 

toate caza-

După cum se știe, la invitația C.C. al P.C.R., in țara noastră s-a aflat 
o delegație a Partidului Comunist Mexican, condusă de tovarășul Arnoldo 
Martinez Verdugo, prim-secretar al C.C. al P.C.M., care. Ia solicitarea noastră, 
a avut amabilitatea să acorde „Scînteii** un interviu

ceea ce unește 
populare este 

politice și sin- 
legislațiel

eliberarea tuturor deți-

NICOLAE CEAUSESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

încearcă 
dezvoltarea mișcării de- 
prin represiuni și vio- 
în același timp se vede 

să recurgă la manevre,

Interviu cu tovarășul A. M. VERDUGO
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican

și răspunsuri

Flecare nou an agricol este mar
cat de însămînțarea griului și a 
altor culturi de toamnă — lucrare 
Încheiată în linii mari atît în I.A.S 
cît și în cooperativele agricole. Ți- ■ 
nînd seama de specificul muncilor 
în agricultură, se poate spune că 
unele unități au pășit în noul an 
agricol, dar nu și-au încheiat încă 
socotelile cu cel vechi. Pentru 
deși am intrat în ultima lună de 
toamnă, recoltatul culturilor tîr- 
zii, in unele județe, continuă să 
fie încă departe de a 
minat. Plnă la data de 29 oc
tombrie a.c. recoltarea ____
bului s-a efectuat în proporție 
de 91 la sută în cooperativele agri
cole și 82 la sută în I.A.S. Supra
fețe mari au rămas de recoltat în 
județele Ilfov, Ialomița, Teleor
man, Constaata și altele. La sfecla 
de zahăr, cooperativele agricole au 
recoltat 76 la sută din suprafața 
cultivată. In prezent, pe cimp exis-

tă mari cantități de produse peri
sabile netransportate ; sfeclă de 
zahăr, cartofi și chiar struguri și 
legume expuse pericolului depre
cierii. în județul Buzău, de pildă, 
stau în grămezi, pe cimp, aproape 
42 000 tone de sfeclă de zahăr, în 
Mureș — peste 41 000 tone, iar în 
județele Botoșani, Timiș, Bacău, 
Neamț, Arad și altele, cantitățile de 
sfeclă netransportate variază între 
26 000—36 000 tone.

Dacă în majoritatea cooperative
lor agricole zilele frumoase de 
toamnă au fost folosite din zori 
pînă in noapte pentru încheierea 
lucrărilor în cîmp, în alte unități 
nici măcar acum, cînd se înmul
țesc semnele anotimpului friguros, 
nu se face totul pentru grăbirea 
recoltării, restanțele acumulîndu-se 
în loc să fie lichidate.

Există oricînd pericolul de a se 
înregistra pagube datorate brumei 
și înghețurilor. In

— după cum ne informează Institu
tul de meteorologie și hidrologie, 
vremea va fi în general uscată în 
cea mai mare parte a țării, cu con
diții favorizante pentru scăderea 
temperaturii solului prin procese de 
radiație, fapt ce va putea provoca 
producerea temperaturilor minime 
sub zero grade. Așadar, meteoro
logii oferă argumente în plus pen
tru grăbirea recoltării, transportului 
și depozitării culturilor tîrzii, pentru 
luarea măsurilor adecvate de pro
tejare a produselor perisabile, ast
fel incit să se evite orice pierdere. 
Este imperios necesar ca organele 
și organizațiile de partid, organele 
agricole să acorde un sprijin direct 
și nemijlocit unităților rămase in 
urmă la recoltat, să concentreze 

. toate forțele, mijloacele mecanice 
și de transport pentru ca, în aceas
tă săptămînă, întreaga recoltă să 
fie pusă la adăpost de Intemperii.

DESPRE CINCINAL
Ce importanță se atribuie reducerii 
cheltuielilor materiale de produc- 

® ție in efortul general de creștere

In ansamblul politicii economice a partidului nostru, de creștere a 
eficienței activității economice, simultan cu promovarea progresului 
tehnico-științific, modernizarea structurilor pe ramuri și subramuri, 
ridicarea calificării cadrelor — un loc deosebit îl are folosirea cu ran
dament maxim a resurselor, funcționarea optimă a aparatului de pro
ducție și a forței de muncă. Pe această linie, o tot mai mare impor
tanță revine reducerii cheltuielilor materiale de producție. Nu întîm- 
plător în planul cincinal actual s-a prevăzut că PONDEREA CHEL
TUIELILOR MATERIALE IN PRODUSUL SOCIAL VA SCADEA DE 
LA 59,4 LA SUTA CIT ERA ÎN ANUL 1970, LA 54,4 LA SUTA IN 
ANUL 1975. Ce importanță are îndeplinirea acestei sarcini în efortul 
general de creștere a eficienței economiei noastre ?

S-ar putea afirma că, într-o anumită măsură, transpunerea în viață 
a celor mai importante prevederi ale cincinalului 1971—1975 depinde 
mai întîi de modul în care se va realiza sarcina de reducere a pon
derii cheltuielilor materiale în produsul social. Și iată de ce : dezvol
tarea noastră economică, ridicarea nivelului de trai al poporului sint 
condiționate de volumul venitului național. Or, alături de creșterea 
productivității muncii sociale, definită ca venit național creat de o 
persoană ocupată în sfera producției materiale, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție reprezintă un factor de prim ordin, determi
nant pentru dinamica venitului național ; cu cit ponderea acestor 
cheltuieli în produsul social va fi mai redusă, cu atît va fi mai mare 
partea ce revine valorii nou create, respectiv venitului național.

însemnătatea îndeplinirii prevederii amintite rezultată și din fap
tul că, la scara proceselor economice prevăzute în actualul cincinal, 
REDUCEREA CU NUMAI UN PROCENT A PONDERII CHELTUIE
LILOR MATERIALE ÎN PRODUSUL SOCIAI VA ECHIVALA CU 
PESTE 8 MILIARDE LEI. De altfel, s-a planificat ca, în perioada 
1971—1975, un sfert din sporul venitului national să se obțină tocmai 
prin reducerea ponderii cheltuielilor materiale in produsul social.

Practic, proporția cu care va 1'i redusă ponderea cheltuielilor ma
teriale în produsul social, în anul 1975 față de 1970, se va concretiza 
In ECONOMII DE CIRCA 10 MILIARDE LEI. Cu alte cuvinte, aceasta 
va fi suma cu care va spori venitul național in perioada 1971—1975 
pe seama diminuării ponderii cheltuielilor materiale în produsul so
cial. Semnificativ este faptul că CELE 10 MILIARDE LEI REPRE
ZINTĂ NICI MAI MULT. NICI MAI PUȚIN DECÎT VENITUL NA
ȚIONAL AL ROMÂNIEI DIN ANUL 1950, ceea ce relevă sintetic forța 
economici noastre, posibilitățile reale cc se creează, prin reducerea 
cheltuielilor materiale de producție, pentru creșterea potențialului eco
nomic al țării și îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Potrivit prevederilor noului cincinal, îndeplinirea sarcinii de redu
cere a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social constituie un 
obiectiv central ai activității colectivelor din fiecare ramură produc
tivă — industrie, agricultură, construcții, transport, comerț. O contri
buție hotărîtoare la transpunerea in viață a acestei sarcini trebuie să 
o aibă industria, ramură în care ponderea cheltuielilor materiale în 
volumul producției se va reduce de la 60,8 Ia sută, cît a lost in anul 
1970, la 55,6 la sută în 1975. Ca atare, din economiile totale ce se vor 
obține prin reducerea cheltuielilor materiale, aproximativ 75 la sută 
urmează să se realizeze în industrie.

Desigur, actualele prevederi în domeniul reducerii cheltuielilor ma
teriale nu pot fi îndeplinite fără A SE ELABORA, ÎN FIECARE ÎN
TREPRINDERE ȘI CENTRALA INDUSTRIALA, PROGRAME DE 
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE BINE FUNDAMENTATE, care 
să vizeze atît problemele curente, cît și pe cele de perspectivă, por
nind de Ia reproiectarea produselor cu gabarite și caracteristici tehni- 
co-economice necorespunzătoare față de exigențele etapei actuale, de la 
îmbunătățirea radicală a proiectelor produselor noi, care să asigure 
valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, extinderea 
folosirii înlocuitorilor — concomitent cu creșterea susținută a calității 
produselor.

In aceste programe de măsuri un loc Important trebuie acordat, do 
asemenea, evoluției normelor de consum, normării tehnîco-științifice, 
pe o scară cît mai largă, a tuturor consumurilor materiale, atît din 
zona cheltuielilor directe, cît și a cheltuielilor indirecte (cheltuielile 
ce fac parte din regia secțiilor de fabricație și regia generală a între
prinderilor) cărora, pînă în prezent, nu li s-a acordat, întotdeauna, im
portanța cuvenită. Totodată, sînt necesare măsuri care să permită creș
terea corespunzătoare a indicilor de folosire a fondurilor fixe de pro
ducție, pentru reducerea cheltuielilor de amortizare pe fiecare unitate 
do produs, precum și accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante și, în general, a fondurilor de producție cu care sînt înzestrate 
Întreprinderile. . ___ ___ „

Conf. unlv. dr. Constantin ENACHE
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ale constructorilor 
hidrocentralei de pe lotru

RM. VILCEA (corespondentul 
„Scînteii**,  Petre Dobrescu) : La 
hidrocentrala de pe Lotru s-au 
înregistrat noi succese în pro
ducție, Astfel, la Vidra, con
structorii șantierului și-au înde
plinit planul și angajamentele 
asumate pe 
depunere a 
corpul barajului, 
cota 1240 metri, 
pînă acum 1 900 000 mc aroca- 
mente, față de 3 900 000 mc cîți 
se vor încorpora în total în acest 
impunător obiectiv. Pînă la sfîr- 
șitiul anului se preconizează de
punerea peste plan a încă 
350 000 mc arocamente. Ortacii 
conduși de ing. Traian Săbău au 
reușit să străpungă cu cîteva 
zile Înainte de termen galeria 
Sterpu-Brăneasa, în lungime de 
936 m 1. Prin acest succes, apele 
pîrîurilor Cailor, Brăneasa și 
Ursului, din zona nord a captă
rilor secundare, vor avea în cu- 
rînd cale liberă spre stația de 
pompare de la Sterpu și de aici 
în barajul Vidra.
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ACTUALITATEA
CULTURALĂ

tă la pulsul vieții este un 
non sens.

Dar poate mai trebuie să 
adăugăm că un profesor 
comunist este și trebuie să 
fie prin definiție și un mili
tant comunist. Un militant 
al prezentului și al viitoru
lui comunist. Această trăsă
tură îi definește profilul și-l 
mărturisește rolul în socie
tatea de azi pentru socie
tatea de mîine. Școala, 
șantier spiritual, creează oa
menii de mîine. Dintr-un 
șantier prost, neștiințific 
organizat, nu poate ieși de- 
cît o construcție necores
punzătoare. Dintr-o școa
lă lipsită de organi
zare științifică, nehrăni
tă de priceperea unor ca
dre didactice bine pregăti
te, neînsuflețită de pasiu
nea pentru muncă și nein- 
călzită de dragostea pen
tru tineret, pentru viitorul 
societății nu pot ieși decît 
caractere necorespunză
toare.

Programul intensificării 
muncii politice și ideologi
ce adoptat de conducerea 
partidului aduce în atenție 
necesitatea simultaneității 
procesului de instrucție cu 
cel de educație, mai exact cu 
cel de educație comunistă. 
Pentru că nu-i de-ajuns ca 
tineretul să Înmagazineze 
în 
te 
de 
să

nevoie de aceste gînduri, 
îndeobște cunoscute, dacă 
nu s-ar fi auzit uneori niște 
glasuri, în colegiale discu
ții din cancelarie : „Educa
ția s-o facă dirigintele, co
mandantul pionierilor sau 
U.T.C.-ul. Eu îmi predau 
obiectul meu. N-am vreme 
să fac educație**.  Unii tind 
a crede că educația este a- 
panajul exclusiv al obiec
telor cu caracter umanist. 
Evident, rolul educativ al 
științelor umaniste este 
mai direct, mai manifest, 
mai ușor de sesizat. Lite
ratura 
vărate

Dar 
blema 
lă și .
pare a tuturor profesorilor, 
de orice specialitate. Dacă 
nu știința în sine afirmă 
un rol educativ, în orice 
caz efortul depus pentru 
însușirea ei, rezultatele 
practice ale științei asimi
late devin o formulă edu
cativă, efectiv ș; adînc e- 
ducativă. Și depinde de 
profesor, ■.........................
pedagogic, 
lui pentru
Iul cum folosește în a- 
cele momente, chiar 
că-1 matematician, 
nlcia de a sădi in conștiin
ța elevului floarea încre
derii în sine, de a-1 ajuta 
«ă-și verifice forțele inte
lectuale șl aă-și șlefuiască 
personalitatea morală, 
a-1 face om întreg.

Instrucția șl mai ales e- 
ducația în societatea noas-

METODE EFICIENTE

Fază de spectacol rugbistic oferită de echipele Steaua și Universi
tatea Timișoara

„încă din luna august — 
ne declara tovarășul Ni
colae Spinu, vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al 
Consiliului popular munici
pal Brăila — noi am solicitat 
comitetelor de direcție ale 
întreprinderilor de profil 
să analizeze situația exis
tentă in vederea desfășu
rării în bune condiții a 
activităților de pregătire 
pentru iarnă și întreținere 
a fondului locativ de stat. 
La întocmirea planurilor 
de muncă din fiecare imi
tate s-a ținut cont de 
greutățile întîmpinate în 
iarna trecută și s-au sta
bilit măsurile adecvate 
pentru a se preveni repe
tarea lor. Serviciul de gos
podărie comunală al consi
liului popular municipal a 
urmărit îndeaproape re
zolvarea acestor sarcini", 
într-adevăr au și fost ob
ținute unele rezultate : ma
rea majoritate a centrale
lor termice din cartierele 
Hipodrom, Obor, Viziru, 
Școlilor, strada Galați ș.a. 
sînt în stare de funcționare, 
întreprinderea de gospodă
rie locativă și amenajări 
construcții . (I.G.L.A.C.) a 
investit peste 300 000 lei 
pentru înlocuirea unor a- 
parate de încălzire a apei; 
la unele centrale au fost 
înlocuite pompele de ali
mentare cu apă potabilă ; 
s-au reparat o parte din 
acoperișurile deteriorate ; 
au fost executate mai mul
te lucrări de întreținere a 
clădirilor. întreprinderea 
comunală Brăila (I.C.B.) 
a luat măsuri pentru înlo
cuirea stratului filtrant din 
filtrele rapide, și-a asigu
rat stocul tampon de coa
gulant și clor, a efectuat 
revizuirea căminelor, a va
nelor, protejarea hidranți- 
lor, s-a aprovizionat cu 
material de Intervenții.
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Depozitele de combustibil 
au fost, de asemenea, apro
vizionate cu cantități sufi
ciente de lemne și cărbuni, 

începută încă din luna 
august, ne-am fi așteptat 
ca această acțiune să fi 
fost terminată, sau pe cale 
de a fi terminată. Din cele

întilnite însă pe teren, din 
discuțiile purtate cu im- 
puterniciții unor asociații 
de locatari, cu locatarii în
șiși, ne-am convins că mul
te dintre cauzele necazurilor 
din iernile trecute' n-au 
fost încă înlăturate. Trei 
centrale termice (din car
tierele Vlziru, Obor și 
Apollo) nu sînt încă 
recepționate. Beneficiarul 
(I.G.L.A.C.) refuză să le ia

al tuturor forțelor

Furnaliștu de la uzina 
toria*'-Călan  au preluat și apli
că cu succes inițiativa celor de 
la Combinatul siderurgic-Hune- 
doara de a produce întreaga 
cantitate de fontă dată peste 
plan cu cocs economisit. Pe 
baza unor tehnologii puse la 
punct de specialiștii uzinei, a 
fost mărită temperatura aerului 
cald utilizat în procesul de to
pire și elaborare a fontei, fapt 
care a permis micșorarea 
sumului specific de cocs, 
condițiile realizării celor 
ridicați indici de productivitate 
la furnale. Pe această cale s-a 
economisit de la începutul anu
lui cocsul metalurgic care a 
servit la producerea, peste pre
vederi, a mai mult de 6 000 tone 
de fontă.

în primire datorită 
roaselor defecțiuni și ce
rințe de remediere : fini
saje neterminate, lipsa unor 
piese și aparate. Din aces
te cauze, centralele nu vor 
putea asigura căldura ne
cesară pe timpul iernii. 
Constructorul — întreprin-

derea județeană de con
strucții montaje (I.J.C.M.) 
— în loc să se ocupe de re
medieri, își vede liniștit de 
alte treburi.

De altfel, multe dintre a- 
ceste defecțiuni se întil- 
nesc și la celelalte centra
le : peste 90 la sută din ele 
nu sînt dotate cu manome- 
tre de joasă presiune, cu 
termometre, fapt care duce 
la creșterea consumului de

oombustibil, 
tea ivirii 
te sau a 
materiale, 
funcționează
nele, deși reparațiile au 
fost executate (de către 
I.G.L.A.C.) ; nu sînt execu
tate lucrările de izolație 
termică, lipsesc geamurile, 
iar în trei centrale (1, 2 și 
4, Hipodrom) plouă prin a- 
coperiș, peste motoare și 
panourile electrice. Multe 
dintre rețelele termice a- 
ferente blocurilor (centrala 
4 Hipodrom și altele) sînt 
deteriorate înainte de vre
me, datorită proastei între
țineri, precum și a unor lu
crări de slabă calitate din 
partea constructorului : țe
vile sînt corodate, canalele 
termice degradate, izolații 
termice necorespunzătoare. 
Aceste defecțiuni duc la 
pierderi nejustificate de 
presiune și căldură, la pier
deri de apă care se infil
trează spre fundațiile clă
dirilor, la oprirea unor in
stalații termice din aparta
mente.

Mai sînt încă de execu
tat multe lucrări exterioa
re, la unele blocuri : revi
zuirea și repararea izola
țiilor, a învelitorilor la imo
bile aflate in administra
rea I.G.L.A.C.-ului. Încă 
din luna mai, anul curent, 
conducerea asociației loca
tarilor 1—7 din strada Șco
lilor a intervenit de trei 
ori la I.G.L.A.C., sesizînd 
faptul că, la unele blocuri, 
apa se infiltrează prin aco
periș în apartamente. Si
tuații similare am întilnit 
și la unele asociații de pe

— In proiectul tezelor cu pri
vire la problemele dezvoltării 
Partidului Comunist Mexican — 
din care ziarul nostru a publicat 
recent largi extrase — se pune 
un accent deosebit pe necesita
tea studierii realității sociale 
mexicane și aplicarea principiilor 
generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile și particula
ritățile naționale. In această lu
mină, cum apreciați caracte
risticile politice actuale din țara 
dv. și care sînt, in mod cores
punzător, principalele sarcini 
ce stau în prezent in fața co
muniștilor mexicani 7

— Fără îndoială, putem afirma că 
principala caracteristică a situației 
politice actuale din Mexic este in
tensificarea mișcării democratice și 
antiimperialiste. Pentru multe sec
toare ale populației este limpede a- 
cum că drumul pe care marea bur
ghezie a condus țara în ultimii trei
zeci de ani trebuie să fie modificat 
radical. Acest drum a adus poporu
lui nostru grave neajunsuri și in 
prezent nu se mai poate asigura nici 
măcar ritmul de creștere de pînă a- 
cum în domeniul economic.

Burghezia conducătoare 
să frîneze 
mocratice 
lență, dar 
obligată
promițînd diverse reforme. Una este

însă să vorbești , despre reforme și 
alta să le realizezi. De aceea, forțele 
progresiste din țară, și în cadrul a- 
cestora partidul nostru, consi »ră că 
principala lor sarcină este îi-arirea 
rîndurilor lor, desfășurarea unor 
acțiuni unite ale maselor populare.

Potrivit părerii noastre, în pre
zent se creează condiții mai bune 
pentru organizarea unei forțe poli
tice de opoziție, care să reunească 
diferitele curente de gîndire, de o- 
rientare democratică și antiimpe- 
rialistă și să ofere o alternativă la 
situația actuală. Această forță poli
tică independentă se încheagă din 
sinul mișcării de masă — muncito
rești, țărănești și a tineretului stu
dios — prin lupta comună a diferi
telor curente și grupări. Noi acor
dăm o mare atenție unității de acți
une și stabilirii unei colaborări trai
nice — ale cărei baze au și fost puse 
— între comuniști și alte nuclee de 
stînga, precum și grupuri 
în special sectoarele 
acestora.

Conținutul 
în prezent 
lupta pentru
dicale, pentru lichidarea 
represive.

Excelenței Sale Domnului HOUARi BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Național al Revoluției

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Algeriene Democratice 

și Populare îmi oferă deosebita plăcere ca, în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu perso
nal, să vă adresez cele mai calde felicitări, 
urări de fericire pentru Excelența Voastră, 
lui algerian prieten.

Subliniind bunele relații de prietenie 
existente între țările noastre, îmi exprim 
cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor român și algerian, 
al cauzei înțelegerii și cooperării internaționale.

Cil înaltă considerație,
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actualitatea culturală Liceul „Decebal" din Deva 
la împlinirea unui veac de activitate

SCENA
PREMIERE TEATRALE

• TEATRUL „C.I. NOTTARA*  a 
prezentat recent o nouă montare a 
cunoscutei piese a lui Al. Ki- 
rițescu, „Gaițele", !n regia lui 
George Rafael. Decoruri : Giulio 
Tincu ; costume : Lidia Radian, mu
zica : lng. Lucian Ionescu. Interpret! : 
Nlneta Guști, Liliana Tomescu, Cris
tina Tacoi, Marga Barbu, Migry A- 
vram Nicolau, Gilda Marinescu, Dody 
Caian Rusu, Rodica Sanda Tuțu- 
ianu, Dorin Varga, Sandu Stlclaru, 
Nucu Păunescu.
• „TEATRUL TINERETULUI DIN 

PIATRA NEAMȚ și-a deschis stagiu
nea cu premiera „Șeful sectorului su
flete" de Al. Mirodan. Regia : Ga
briel Negri. Scenografia : Mihal Mă- 
descu. Printre interpret! : Gelu Nițu, 
Nina Zăinescu, Marius Ionescu, Mir
cea Bibac, absolvenți din promo
ția 1971.

• TEATRUL DE STAT DIN ORA
DEA a prezentat recent „Vulpea șl 
strugurii" de G. Figueiredo (Premie
ra a avut loc in orașul Dr. Petru 
Groza, localitate în care teatrul oră- 
dean are o stagiune permanentă). 
Regla : Szombati Gille Otto, asistent 
regie : Mihai Păunescu. Scenografia : 
Eliza Popescu-Zisiade. Interpreți : 
Eugen Harizomenov, Nicolae Toma, 
Simona Constantinescu, Eugen Tugu- 
lea, Nicolae Barosan, Virginia Rogin.

« TEATRUL „VICTOR ION POPA" 
DIN BlRLAD a prezentat recent a 
doua premieră a stagiunii : „Dragos
te tîrzie" de A.N. Ostrovski. Regia : 
Tiberiu Penția ; scenografia : Al. 
Olian. In distribuție : Ligia Dumi
trescu, Constantin Petrican, Decebal 
Curta, Zaharia Volbea, Maria Tivo- 
daru, Alexei Onica și Valy Mihalache.
• TEATRUL „MIHAI EMINESCU" 

DIN BOTOȘANI prezintă în pre
mieră „Lovitura" de Sergiu Fărcă- 
șan. Regia : Eugen Traian Bordu- 
șanu. Scenografia : Elena Buzdugan, 
interpreți : Dan Bubulici, Mircea 
Gheorghiu, Ion Plăeșanu, Sică Stă- 
nescu, Ildiko Iarcsek, Iullu Popescu, 
Mariana Stere, Adina Marilena 
Bobeș.

TG. JIU (corespondentul „Sclnteli", 
Mihai Dumitrescu). Satul Hobita, 
din comuna Peștișanl, județul Gorj, 
a cunoscut ieri animația marilor săr
bători. Alături de localnici au sosit 
aici sute de cetățeni din comunele 
vecine, precum și reprezentanți ai or
ganelor județene de partid și de stat, 
ai comitetului județean pentru cul
tură și educație socialistă, artiști 
amatori, rapsozi populari din Împre
jurimi, pentru a lua parte la inaugu
rarea Casei-muzeu „Constantin Brân- 
cuși", marele sculptor român, născut 
aici cu 95 de ani în urmă. Cu acest 
prilej, tovarășul Gheorghe Paloș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, președintele consi
liului popular județean Gorj, a făcut 
o prezentare a vieții și operei mare
lui sculptor, menționînd că amena
jarea acestei case-muzeu este, de 
fapt, un omagiu adus celui care a 
dus peste granițele țării simbolul 
creației folclorice românești.

0 artă cinematografică 
viguroasă, de un profund 

umanism
FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

Astă-seară are loc — la cinemato
graful „Patria" — premiera seriei a 
treia a monumentalei realizări a re
gizorului Iuri Ozerov,, Eliberarea (se
riile anterioare au rulat, după cum se 
știe, pe ecranele noastre, bucurîn- 
du-se de o călduroasă primire). Cu 
prezentarea acestui film — care va 
rămîne, în continuare, în programul 
cinematografului „Patria" — se în
cheie ediția 1971 a Festivalului filmu
lui sovietic.

Programul festivalului a cuprins 
șase filme din producția recentă a 
studiourilor din U.R.S.S., o selecție 
reprezentativă ca orientare și diversi
tate tematică, ca valoare a creațiilor 
regizorale și actoricești.

După cum ne-a spus regizorul Vasili 
Ordînski, conducătorul delegației de 
cineaști sovietici la actuala ediție a 
festivalului, vitalitatea unui creator, 
vitalitatea unei cinematografii își gă
sesc expresia în dialogul cu publicul, 
în măsura în care realizarea artistică 
— a cărei actualitate trebuie înțeleasă 
nu exterior, strict cronologic, ci ca o 
problemă de substanță — își găsește 
drumul spre sensibilitatea și conștiin
ța spectatorului contemporan. Filmul 
de deschidere al festivalului. Piața 
roșie (film realizat de Vasili Ordînski 
și care, de asemenea, va intra în 
programul curent al cinematografelor 
noastre, în cursul acestei săptămîni) 
este consacrat unor evenimente pe
trecute cu peste 50 de ani în urmă, și 
se adresează — prin conținutul său 
și prin mijloacele artistice care îl re
liefează — interesului unui public 
larg. Dedicat semicentenarului înfiin
țării Armatei sovietice, acest film 
evocă evenimente și eroi autentici al 
luptei pentru apărarea tinerei Puteri 
sovietice, împrejurările decisive ale 
creării — în urma indicațiilor lui Le
nin — a primului regiment revolu
ționar al noii armate. Riguroasă din 
punctul de vedere al adevărului isto
ric, evocarea cucerește prin autenti
citatea și relieful personajelor, contu
rate cu intuiție psihologică, In nuanțe 
subtile mergînd de la tragic pînă la 
un discret umor popular. Este, de 
fapt, o dezbatere vie pe tema revo
luției, a războiului, a raportului din
tre umanismul și disciplina revolu
ționară, o dezbatere plină de căldură 
și adevăr omenesc, a cărei forță de 
convingere e slujită de calitățile în
tregii distribuții, și îndeosebi de ta
lentul inferpreților principali : Stanis
lav Liubișin (comisarul Amelin) și 
Viaceslav Șâlevici (locotenentul Ku- 
tasov) ; filmul se înscrie, cu perso
nalitate, în bogata tradiție eroică a 
cinematografiei sovietice.

Filmul de astă-seară — Eliberarea 
(titlul seriei a treia : Direcția loviturii 
principale) ilustrează într-o manieră 
diferită aceeași fecundă tradiție. „Eli
berarea" cinstește, cu mijloace de 
epopee cinematografică, eroismul 
Armatei sovietice în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, evo
că imensele sacrificii ale popoarelor 
U.R.S.S., care au dus greul luptei 
pentru înfrîngerea Germaniei hitle- 
riste. Episodul prezentat astă-seară in 
premieră e consacrat pregătirii și

desfășurării campaniei din vara anu
lui 1944, denumită convențional „ope
rațiunea Bagration". Ca și în seriile 
anterioare, regizorul reconstituie în 
amănunt evenimentele războiului, cu 
o extraordinară mobilizare de forțe 
pusă în valoare spectaculos de larga 
întindere a ecranului panoramic. Am
ploarea luptelor, teribilele ciocniri ale 
armatelor de tancuri, surpriza și forța 
irezistibilă a ofensivei sovietice sînt 
doar o latură a evocării : autorii fil
mului surprind, cu o dramatică auten
ticitate, dăruirea, curajul eroilor ano
nimi ai războiului antihitlerist, sau 
ne introduc în intimitatea comandan
ților marilor unități — în momentele 
de tensiune ale așteptării sau ale de
clanșării unor acțiuni decisive ; sînt 
rememorate evenimente istorice ale 
perioadei respective, personalități 
autentice, iar citeva episoade dezvă
luie, cu aceeași vigoare, realități din 
tabăra hitleristă. Arătînd că filmul 
Eliberarea este, într-un fel, o replică 
dată unor realizări pe aceeași temă 
ale studiourilor occidentale, regizorul 
Iuri Ozerov spunea că filmul său își 
propune să arate — îndeosebi noii ge
nerații, tinerilor care nu cunosc 
războiul decît din povestiri — adevă
rul asupra războiului antihitlerist, să 
prezinte în cadrul unui tablou obiec
tiv aportul Armatei sovietice la vic
toria asupra fascismului. Filmul răs
punde cu forță acestui obiectiv.

Am insistat asupra acestor două 
realizări deoarece ele vor putea fi vă
zute de marele public, în această săp- 
tămînă, pe ecrane. „Festivalul filmu
lui sovietic" a avut însă și alte mo
mente de relief. De pildă, Fuga — o 
frescă a ultimelor zile ale războiului 
civil realizată de doi regizori bine- 
cunoscuți (Aleksandr Alov și Vladimir 
Naumov) și impunînd prin arta in- 
terpreților principali : Liudmila Sa
velieva, Aleksei Batalov, Mihail Ulia- 
nov. Sau ecranizarea celebrei piese a 
Iui Cehov — Unchiul Vania (regia : 
Andrei Mihalkov — Koncialovski), 
prilej de a aplauda o dată mai mult 
jocul lui Innokenti Smoktunovski, al 
lui Serghei Bondarciuk, sau al tinerei 
și sensibilei Irina Kupcenko, exce
lentă in rolul Soniei (actrița a făcut 
parte de asemenea din delegația de 
cineaști sovietici). Și filmul Gara 
Bielorusă (un film de actualitate pe 
care autorul său, regizorul Andrei 
Smirnov, îl caracterizează ca „un film 
despre generația matură, despre cei 
care au cîștigat războiul... un film 
consacrat părinților noștri, în care 
am vrut să exprimăm respectul 
pe care îl nutrim față de ei, dragos
tea pe care ne-o inspiră, cu o ușoară 
tentă de ironie") a îndreptățit, prin 
acuitatea observației asupra vieții 
contemporane, așteptările publicului. 
După cum filmul Un amanet ciudat 
(regia Leonid Makarîcev) s-a adresat 
cu bune mijloace celor mai tineri 
spectatori, prezentîndu-le o povestire 
amuzantă, alertă și cu o concluzie ge
neroasă sub raport educativ.

O selecție de calitate, așadar, pe 
măsura prestigiului de care se bucură, 
an de an, tradiționalul Festival al fil
mului sovietic.

D. COSTIN

PREMIERE 
CINEMATOGRAFICE
în afară de Eliberarea și Piața Ro

șie — prezentate in Festivalul fil
mului sovietic și programate în con
tinuare în repertoriul curent al cine
matografelor noastre (ambele reali
zări sînt prezentate în articolul ală
turat consacrat festivalului), în 
această săptămină vor mai rula fil
mele : Vinovatul e în casă (produc
ție a studiourilor din R. P. Ungară, in 
regia lui Robert Ban), o anchetă poli
țistă pentru descoperirea autorilor 
unei crime ; interpreți — Stanislav 
Mikulski, Manyi Kiss, Eva Vass și 
Castanele sînt bune (producție a stu
diourilor italiene, în regia lui Pietro 
Germi), o poveste despre dragoste și 
puritate, interpretată de Giani Mo- 
randi, Stefania Casini ș.a.

Filme documentare 
pe ecranele Capitalei 

(1—7 noiembrie 1971) 
PRODUCȚII

ALE STUDIOURILOR 
„AL. SAHIA', „ANIMAFILM*  

Șl BUCUREȘTI
Ferentari : Vizita delegației de 

partid și guvernamentale române 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in R. P. Chineză ; 
Munca : Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în R. P. D. Coreeană ; Flacăra : 
Vizita delegației de partid și 
guvernamentale romane condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
R.D. Vietnam ; Laromet : Vizita de
legației de partid și guvernamentale 
române condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In R.P. Mongolă ; 
Bucegi : Vizita președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, în 
Finlanda ; Melodia, Gloria : Vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Mehedinți ; 
Tomis, Favorit : Vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în ju
dețul Caraș-Severin ; Feroviar : Și 
noi sîntem pietoni ; Excelsior : Um
bra voinicului ; Grivița : Pulberea 
răului ; Unirea : Vînătoarea ; Lira : 
Oamenii acestui pămînt; Giulești : 
Peștera : Crîngași : Catalizatorii ; 
Volga : Cetăți feudale pe teritoriul 
patriei j Aurora : Atenție pietoni ; 
Miorița : Ceasornicul universului; 
Moșilor : Pulovărul ; Arta : Orizont 
științific nr. 8/71 ; Modern : Culturis
mul ; Victoria : Omagiu.

PRODUCȚII 
ALE STUDIOURILOR 

DIN ALTE ȚĂRI
Drumul Sării : 40 de bunici (R.S. 

Cehoslovacă) ; Pacea: Taina se 
dezleagă | (U.R.S.S.) ; Floreasca ;
Ștampila (R.P. Polonă) ; Viitorul : 
Iaje (R.S.F. ■ Iugoslavia) ; Popular : 
Motet pentru "primăria din Torun 
(R. P. Polonă) ; Cosmos : Vara prin
tre ghețuri (U.R.S.S.) ; Vitan : O fa
bulă modernă (R. S. Cehoslovacă) ; 
Progresul : Meșterii din Iran (R.P. 
Bulgaria) ; Flamura : Chopin în Po
lonia (R.P. Polonă).

LA CINEMATOGRAFUL 
„TIMPURI NOI' 
(după amiază) t

Monumentul lui Lenin, Căsuța 
de pe Oka. Pe cer sînt numai 
fete, Salut Rusia, Buhara, întîl- 
nire cu Odesa (producții ale studiou

rilor din U.R.S.S.)

DEVA (corespondentul „Scinteii", 
Sabin Ionescu). Centenarul liceului 
„Decebal" din Deva a prilejuit, la 
sfirșitul săptămînii trecute, dezve
lirea unei plăci comemorative la in
trarea principală a liceului, și lu
crările unui simpozion dedicat ani
versării.

Duminică, cu același prilej, a avut 
loc o adunare festivă. în entuzias
mul general, participanții au adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă prin care ex
primă via recunoștință față de partid

a cadrelor didactice, a elevilor și 
părinților acestora pentru minunate
le condiții de muncă și învățătură 
create în anii noștri, ai socialismu
lui. Totodată, ei asigură conducerea 
partidului că nu vor precupeți nici 
un efort pentru ca absolvenții să de
vină cu adevărat cadre cu o temeini
că pregătire, educate in spiritul înal
telor tradiții revoluționare ale clasei 
noastre muncitoare, al idealurilor 
marxisț-leniniste ale Partidului Co
munist Român.

Expoziția pictorului 
argentinean Raul Soldi

O cunoscută perso
nalitate a plasticii ar- 
gentinene — pictorul 
Raul Soldi — este pre
zentată In aceste zile 
publicului românesc.' 
Peste 40 de ani de ac
tivitate artistică, di
versificată In variate 
domenii (pictură mu
rală, scenografie șf 
costume de teatru, 
scenografie de film, 
ilustrații de carte) au 
adăugat o incontesta
bilă siguranță mește
șugului artistic. Recu
noașterea oficială, suc
cesul înregistrat de 
pictor în numeroase 
confruntări naționale 
și internaționale nu 
fac decît să confirme 
calitatea unor lucrări 
ce au girul maturei 
personalități a artis
tului.

Expoziția din sălile 
Dalles, care reunește 
36 de litografii, tem- 
pere și serigrafii dez
văluie un artist încli
nat spre reflecția li
rică, spre investigarea 
armoniilor calme, de 
certă muzicalitate ale 
culorii. Râul roldi In
terpretează lumea o 
laudă, tălmăcind-o In 
Imagini. Subiectivita
tea lui încarcă existen
ța lucrurilor, poetic, 
cu sensuri. Dincolo de

subiectul propriu-zis 
ăl fiecărei lucrări 
transpare o vibrație 
afectivă.

Exercițiul îndelungat 
în domeniul scenogra
fiei (pictorul a dedicat 
mai mult de 15 ani 
din activitatea sa aces
tei preocupări) a de
terminat o anume ușu
rință în a compune 
scenele de gen, în a 
pune personajele „în 
situație" ; a determi
nat accentuarea ca
racterului decorativ al 
compozițiilor, insisten
ța asupra eleganței și 
armoniei gesturilor nu 
lipsite de oarecare 
teatralitate. Jocul cu 
măști pe c.ire-1 repre
zintă o lucrare ca „In
spirație" vine parcă 
să confirme o atare 
posibilă interpretare, 
la care am putea a- 
dăuga atitudinea stu
diată, de „poză", a ce
lor două personaje 
din „Siluete", sau pre
ferința pentru atm-di
feră feerică p-.mcta'ă 
de costume colorate a 
„Carnavalului". Per
sistă în majoritatea 
scenelor pe care le 
compune Raul Soldi o 
atmosfera de calm re
cules. Este un calm al 
peisajului, lin desfășu
rat la malul mării,

sau al personajelor 
surprinse în atitudini 
contemplative, abia 
schițînd începuturi de 
gest. Surprinzătoare 
apare, în aceste con
diții, capacitatea de a 
descoperi valoarea 
sentimentului omenesc, 
forța lui de a modi
fica, de a conferi noi 
dimensiuni chipului.

Seria de portrete, 
foarte numeroase In 
actuala expoziție, con
turează exnresii medi
tative, reflexive. Fie 
că e vorba de „Me.li- 
tînd" sau de „Violo
nistul", de „Profil co
lorat" sau de „Femeie 
cu pălărie", portretele 
sale se înscriu în me
moria privitorului ca 
prezențe lirice, ca tot 
atîtea gesturi pline de 
candoare și de căldu
ră în care culoarea își 
are o funcție efectivă 
precisă, inflexiunile li
niei și alt culorii au 
dat formă unui mare 
număr de ilustrații. 
Lumina calmă, tulbu
rată pe neașteptate 
de un accent croma
tic mai ferm, stilizări
le trupurilor păstrează 
sunetul grav al senti
mentului poetic.

Marina PREUTU

EXPOZIȚII
• Miercuri 3 noiembrie, la Gale

riile de artă „Orizont" va avea loc 
vernisajul expoziției de sculptură 
Mihai Laurențiu.

brie, Galeriile de artă „Apollo" re
unesc expoziția de pictură și sculp
tură a plasticienilor ieșeni Dimitrie 
Gavrllean, loan Gînju și Dan Covă- 
taru.

a Vineri 5 noiembrie se va des-
chide expoziția de pictură pe sticlă
Liliana Dinescu Țigănescu, la Gale-
riile de artă „Galateea".

0 Incepînd de sîmbătă 6 noiem-

CONCERT FESTIV
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste și ale Comi
siei Naționale pentru UNESCO, or
chestra Radioteleviziunii. dirijată de 
Emanoil Elenescu, va susține un con
cert festiv (joi 4 nov. ora 20 la Sala 
din strada Nuferilor), cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a UNESCO. 
Programul cuprinde : „Simfonietta" 
de Ion Dumitrescu, Concertul pentru 
vioară și orchestră de Alban Berg 
(solist Mihal Constantinescu), Con
certul pentru pian și orchestră de 
Serghei Rahmaninov (solist Dan Gri- 
gore). Uvertura „Benvenuto Cellini" 
de Hector Berlioz.

ADAS 
in sprijinul 

conducătorilor auto
O bună parte din conducăto

rii auțo posesori de autovehi
cule, prevăzători In atenuarea 
urmărilor unor eventuale acci
dente. încheie asigurări de ava
rii și asigurări de răspundere 
civilă Numărul conducătorilor 
auto asigurați este în continuă 
creștere. în anul 1970, din 3 po
sesori de autoturisme, unul avea 
contractată o astfel de asigu
rare. Numai pe primele 9 luni 
ale acestui an, numărul celm 
care au încheiat astfel de asi
gurări este superior celui în
cheiat în tot cursul anului 1970.

Prin încheierea asigurării de 
avarii, în schimbul plății unei 
prime de asigurare accesibilă 
oricărui posesor de autoturism, 
Administrația Asigurărilor de 
Stat preia răspunderea pentru 
o seamă de riscuri, acordînd 
despăgubiri pentru pagubele 
produse autovehiculului asigu
rat ca urmare a unor stricăciuni 
sau distrugeri pricinuite de : 
ciocniri, loviri sau izbiri cu alte 
vehicule sau cu orice alte cor
puri mobile sau imobile aflate 
In afara autovehiculului asigu
rat, zgîrieri, căderi (în prăpas
tie, în apă, căderea pe autove
hicul a unor copaci, bolovani 
etc.), derapări sau răsturnări 
etc.

La asigurarea de răspundere 
civilă se acordă despăgubiri 
pentru sumele pe care asigura
tul este obligat să le plătească 
drept desdăunare și eventuale 
cheltuieli de judecată persoane
lor păgubite printr-un accident 
pricinuit de autovehiculul asi
gurat, ca urmare a vătămării 
corporale sau a decesului aces
tora ori a avarierii sau distru
gerii unor bunuri, precum și 
pentru cheltuielile făcute de asi
gurat în procesul civil, chiar 
dacă nu a fost obligat la des
dăunare.

LA ZALĂU

Extinderea 
și modernizarea 

rețelei comerciale
Orașul Zalău, reședința jude

țului Sălaj, care cunoaște un 
ritm intens de dezvoltare eco
nomică, își lărgește și diversi
fică rețeaua comercială, pentru 
satisfacerea cerințelor crescînde 
ale populației Numai în ulti
mii doi ani, ne spunea Aurel 
Pop, directorul direcției comer
ciale județene, s-au construit și 
dat în folosință noi complexe 
comerciale moderne. Astfel, au 
fost inaugurate recent comple
xul de desfacere a confecțiilor, 
magazinul de prezentare a pro
duselor lactate și de carne, am
bele situate în perimetrul cen
trului civic al orașului. Alături, 
s-a deschis noul magazin de ar
tizanat, cu articole reprezenta
tive pentru specificul acestor 
meleaguri. De asemenea, în 
noul cartier al orașului s-a con
struit un modern și elegant 
complex comercial, care cuprin
de raioane cu autoservire spe
cializate în desfacerea produse
lor alimentare. în viitorul cvar
tal de blocuri „Simion Bărnu- 
țiu", ce se înalță acum, se va a- 
menaja un complex asemănă
tor.

Pe lingă noile construcții de
stinate spațiilor comerciale din 
Zalău, se desfășoară o susținu
tă acțiune de reamenajare și 
modernizare a fostelor localuri 
comerciale, printre care maga
zinul de încălțăminte pentru fe
mei și bărbați și cel pentru ar
ticole destinate copiilor.

Concomitent, rețeaua alimen
tației publice s-a îmbogățit cu 
un bufet expres, precum și cu 
un local de mare atracție turis
tică, „Șura sălăjană", construc
ție inspirată din specificul ar
hitectonic al acestor meleaguri.

Vasile RUSU
corespondentul „Scînteii*

Ceasornicul

numărul

4 000 000
Pe benzile de monta) ale fa

bricii de ceasuri „Victoria" din 
Arad a fost înregistrat ceasor
nicul cu numărul 4 000 000. In 
afară de beneficiarii interni, 
firme din Anglia, Grecia, R.F. a 
Germaniei, Olanda, Irlanda și 
alte țări importă an de an tot 
mai multe ceasuri fabricate aici. 
De curind, a fost asimilat in 
produefie cel de-al 48-lea model 
de ceasornic.

Casă de cultură
comunală

tn comuna Gropeni există cel 
mai mare ansamblu de dansuri 
din județ. Dansatorilor și celor
lalți artiști amatori de aici li 
s-a făcut un dar de pref : o mo
dernă casă de cultură, prima de 
acest fel din satele județului, 
dotată cu bibliotecă (8 000 de 
volume), sală pentru spectacole 
cu 500 locuri, săli pentru repe
tiții, jocuri distractive, aparat 
de proiecție, televizoare etc. 
La ridicarea noului edificiu, ce
tățenii satului au prestat mii 
de ore de muncă patriotici.

botoșani

Centru

stomatologic

■ .

„CRIZANTEMA DE AUR"
TÎRGOVIȘTE (corespondentul 

„Scînteii", C. Soci). La Tîrgo- 
viște s-a încheiat cea de-a IV-a 
ediție a Festivalului concurs de 
romanțe „Crizantema de aur", festi
val devenit tradițional pe meleagu
rile dîmbovițene. Circumscrisă în 
aria festivalurilor muzicale naționale, 
ediția a IV-a a festivalului tîrgoviș- 
tean a polarizat în jurul său, timp 
de trei zile, interpreți și compozi
tori din 25 de județe ale țării. Orga

nizatorii locali, sprijiniți de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste, 
de Uniunea compozitorilor, au reușit 
să materializeze strădania de a sti
mula creația originală de romanțe, a 
lansa noi interpreți și de a conferi 
vieții culturale dîmbovițene un plus 
de atractivitate. Festivalul de roman
țe de la Tîrgoviște a decernat 16 pre- > 
mii și 5 mențiuni pentru interpretare 
și 3 premii pentru creație.

ln municipiul Botoșani t-a 
dat in folosință un nou centru 
stomatologic, care dispune de 
aparatură și instalații modeme, 
de laboratoare de specialitate, 
servicii de radiologie dentară, 
de sterilizare etc. Noii construc
ții i se vor adăuga, in curind, 
11 cabinete dentare la sate și 
alte două in mediul urban.

COVASNA

Pod peste

Rîul Negru

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC

LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA", AZI:

ELIBERAREA (seria a III-a)

Film în culori, pe ecran panoramic. Cu : Nikolai Olialin, Larisa Golubkina, 
Boris Zaidenberg, Mihail Ulianov, Vladlen Davîdov, Evgheni Burenkov, Buhuti 
Zakariadze, Stanislav laskevici, luri Durov, Fritz Diez, E. Tide, Alfred Struwe. 
Regia: luri Ozerov

IU O H ii ii
(Urmare din pag. I)

strada Galați și din cartie
rul Hipodrom. Departe de 
noi gîndul de a face o in
ventariere a tuturor aces
tor neajunsuri ; am vrut 
doar să demonstrăm faptul 
că lipsa de intervenție 
promptă în executarea lu
crărilor de reparații și în
treținere a clădirilor a dus 
și va duce încă la accen
tuarea procesului de dete
riorare a fondului locativ 
de stat. Nu este mai puțin 
adevărat că la deteriorarea 
unor imobile contribuie, 
In bună parte, și neglijen
ța unor locatari : asociația 
din cartierul „Apollo" ne 
sesizează faptul că unii lo
catari au bătut cuie sau 
scoabe in acoperișuri pen
tru fixarea antenelor. 
Drept urmare, apa se infil
trează in apartamente. Ne
îndoielnic, in asemenea si
tuații legea trebuie aplica
tă cu toată severitatea, 
pentru că nimănui nu-i 
este permisă ignorarea nor
melor de protecție a fon
dului locativ.

r

t

A fost dat In folosință noul 
pod peste Rîul Negru, pe șo
seaua națională care leagă ora
șul Sfintu-Gheorghe cu ora
șul Covasna. Podul, menit să 
'înlesnească circulația, a fost 
executat de întreprinderea ju
dețeană de construcții-montaj 
Covasna și este prima construc
ție efectuată din elemente pre
fabricate de către această între
prindere.

I
I
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18,00 Deschiderea emisiunii. „Mult 
mi-e dragă Dobrogea" — 
program de muzică populară. 
Scena — emisiune de infor
mație și critică teatrală. 
Stop-cadru.
Publicitate. 
1001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară. Cin
cinalul în acțiune — județul 
Sălaj.

20,00 Ancheta TV. „Noi, această 
republică" — Emisiune de 
Eugen Mândrie.

,45 Avanpremieră.
,50 Film serial : „Aghiotantul 

excelentei sale" (VIII).
,40 „Steaua fără nume" — „Floa

rea din grădină". Prezintă 
Dan Deșllu. Concurent : 
Viorel Costin — etapa a III-a. 
își dau concursul : Elena 
Munteanu, frații Petreuș șl 
ansamblul folcloric din VI- 
șeul de Sus.

22.30 Din țările socialiste, 
simfonia. Reportaj 
de Ia televiziunea sovietică.

22,45 Film documentar : Imagini 
din Algeria.

23,00 Telejurnalul de noapte.

20,'
20,1

21.-

Foto- 
primit

l

A

Care sînt însă cauzele 
tărăgănării numeroaselor 
lucrări restante ? Noul di
rector al I.G.L.A.C., tova
rășul Stelian Barbu, ne-a 
vorbit despre faptul că

ră. Este adevărat : condu
cerea întreprinderii a în- 
tîmpinat multe greutăți 
în aprovizionarea cu mate
riale. Cu toate acestea însă, 
serviciul aprovizionării n-a

alte intervenții. Chiar dacă 
forța de muncă a întreprin
derii este dispersată pe 
mai multe puncte de lucru, 
lipsa unei temeinice orga
nizări a activităților zilni-

VRANCEA

Elevii mulțumesc
Elevii municipiului Focșani 

au toate motivele să mulțu
mească harnicilor constructori 
pentru modul cum și-au înde
plinit angajamentele. De cu
rind, a fost inaugurată o mo
dernă școală generală de 10 ani 
cu 16 săli de clasă, iar la li
ceul „Al. I. Cuza" au fost date 
in folosință noi săli de clasă. 
S-a făcut și recepția internatu
lui nr. 3 cu 200 locuri și a unei 
cantine pentru 600 elevi.

MUREȘ

„există o singură echipă 
de hidroizolatori, care nu 
poate cuprinde volumul 
mare de remedieri". A mai 
invocat lipsa materialelor 
de construcție și, mai ales, 
a cimentului, a oxigenului 
pentru aparatele de sudu-

acționat destul de energic. 
Alte deficiențe țin de sla
ba organizare a muncii : 
trebuia, de pildă, să fi fost 
organizate mai multe echi
pe de hidroizolatori. Multe 
lucrări se fac în grabă, de 
proastă calitate, necesitind

ce. lipsa controlului aces
tora se face mult simțită.

De altfel, în această pri
vință, conducerea servi
ciului de gospodărie loca- 
tivă a consiliului popular 
municipal, vicepreședintele 
de resort, ar fi putut oferi

un ajutor mai substanțial. 
Acest ajutor s-a făcut sim
țit în ultimul timp cînd, 
într-o ședință de lucru Co
mitetul Executiv al Consi
liului popular al munici
piului Brăila a analizat mo
dul cum serviciul de gos
podărie comunală și loca- 
tivă — cit și comitetele de 
direcție ale I.C.B., I.T.O. și 
I.G.L.A.C. — s-au preocu
pat de asigurarea condiții
lor necesare bunei desfă
șurări a activității pe peri
oada de timp friguros. Cu 
aceeași ocazie, prin decizia 
consiliului popular muni
cipal s-au stabilit și mă
surile care vor trebui apli
cate în vederea lichidării 
tuturor neajunsurilor. Iar 
întrucit fondul locativ de 
stat este un bun comun al 
cetățenilor, la întreținerea, 
păstrarea și administrarea 
lui trebuie să-și aducă con
tribuția nu numai organele 
direct interesate, ci și a- 
sociațiile de locatari. Este 
și aceasta una din Înaltele 
îndatoriri patriotice, care 
trebuie îndeplinite de fie
care dintre noL

Medici-artiști
In saloanele Fondului Plas

tic din Tg. Mureș s-a deschis 
cea de-a treia ediție a expozi
ției anuale cu lucrări de pic
tură și sculptură ale medicilor 
din oraș. Sînt prezenți 20 de 
artiști amatori cu pînze în ulei, 
acuarele, sculpturi în lemn etc. 
Atrag în mod deosebit atenția 
vizitatorilor exponatele reali
zate de dr. Kiss Ervin, dr. Ligia 
Ursace și dr. Coloman Henter.

TELEORMAN .5

Monografie 
folclorica

Casa creației populare din 
Alexandria a tipărit o cuprinză
toare monografie folclorică a 
județului. Alcătuită de profeso
rul Horia Barbu Oprișan, pa
sionat al folclorului din Cimpia 
Dunării, monografia conține 
piese originale specifice din 
lirica, epica, teatrul, spectacole
le șf manifestările tradițional» 
folclorice și etnografice din a- 
ceastă parte a țării.
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Timpul probabil pentru zilele da 
2, 3 și 4 noiembrie, în țară : în timp 
ce in jumătatea de sud a țării înno- 
rările vor fi mai pronunțate și vor că
dea ploi slabe, mai ales la începutul 
intervalului, în celelalte regiuni cerul 
va fi variabil, iar precipitațiile vor a- 
vea caracter local. Vîntul va sufla 
potrivit, predominind din est șl nord. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 3 și plus 7 grade, iar ma
ximele între 8 și J.5 grade. Ceață lo
cală. în 
noros în 
variabil, 
potrivit, 
estic. Temperatura ușor variabilă.

XIX-lea“, de Marin Badea ; „90 de 
ani de la apariția Contemporanului", 
de Nicoiae Rauș.

în cadrul rubricii DIN ISTORI
CUL FĂURIRII NOII ORÎNDUIRI 
ÎN ȚĂRILE SOCIALISTE, revista 
publică studiile : „Etapele constru
irii societății socialiste în Republica 
Populară Bulgaria", de Crișan Ilies
cu ; „Revoluția populară și princi
palele momente ale construcției so
cialiste în Republica Populară Un
gară", de Ladislau Gergely.

Sub titlul: MILITANȚI DE SEA
MA AI MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI 
GERMANE ȘI INTERNAȚIONALE, 
în revistă sînt înserate materialele : 
„August Bebel" de Heinrich Ghem- 
kow (R.D. Germană) ; „Roșa Lu
xemburg" de Georg Adler (R.D. Ger
mană) ; „Karl Liebknecht" de Erna 
Herbig, Georg Adler (R.D. Ger
mană).

Rubrica EVOCĂRI cuprinde meda
lioanele : Alexandru Iliescu, Gheor
ghe Crosneff, dr. H. Aroneanu.

Revista mai publică RECENZII — 
NOTE BIBLIOGRAFICE.

precum și de descalificarea lui Troacă, 
Georgescu și Pîrșu, refac cu răbdare 
handicapul și realizează o victorie oare 
părea compromisă. Scor final : 69—68 
pentru Steaua. De remarcat evoluțiile 
promițătoare ale unora din cei mai 
valoroși juniori din țară : Cernat 
(Politehnica) și Poleanu (Steaua). Au 
condus bine arbitrii internaționali 
E. Hottya (Oradea) și P. Marin.

în alte partide disputate s-au în
registrat rezultate în general sconta
te: I.C.H.F.-MureșuI Tg. Mureș 79— 
69 ; I.E.F.S.—Politehnica Galați 69— 
83 ; Rapid—„U“ Timișoara 75—62 șl 
U. Cluj—Dinamo București 71—69 I

în campionatul feminin, cele trei 
protagoniste ale actualei ediții, Poli
tehnica. I.E.F.S. și Rapid, au realizat 
pe teren propriu victorii categorice, 
demonstrind o valoare ridicată față de 
partenerele de joc. Iată rezultatele : 
Politehnica—„U“ Timișoara 93—46, 
I.E.F.S.—Constructorul 70—51 și Ra
pid—Crișul Oradea 75—47.

V. ALBULESCU

HANDBAL FEMININ

„RECORD" DE INEFICACITATE a prezentat în avanpremieră principalele candidate 
la medaliile campionatelor, mondiale

Fotbal divizia A: etapa a IX-a

13 GOLURI IN 8 MECIURI
REZULTATE TEHNICE

a ansamblului

U.T.A

în primul rînd 
în cea mai di- 
pînă la C. M. 

puțină vreme,

handba- 
aceeași 

, echipa 
deși, vreau să

CLASAMENTUL

Rapid—Politehnica 1—0 (0—0). A înscris Dinu (mln. 49).
Dinamo—U.T.A. 1—1 (0—0). Au Înscris Kuhn II (min. 53) șl Fl. Du

mitrescu (min. 55).
Universitatea Cluj—F.C. Argeș 2—1 (1—0). Au lnsoris Fanea Lazăr 

(min. 25) și Anca (min. 79) pentru clujeni și Radu (min. 75).
S. C. Bacău — Steaua 1—0 (1—0). A marcat Rugiubei (mln. 12). 
Farul — Jiul 1—0 (0—0). A înscris Tănase (min. 90).
Crișul — C.F.R. Cluj 1—0 (0—0). A marcat Moț (mln. 87).
A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 3—0 (1—0). Au Înscris Naghl (mln. 

86), Hajnal (min. 77) și Fazekaș (min. 81).
Universitatea Craiova — Steagul roșu 1—0 (0—0). A marcat Plrvu 

(min. 72).

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

încă înainte de Începerea partidei 
dintre Dinamo și U.T.A. se știa că 
rezultatele celei de-a IX-a etape a 
campionatului național nu vor fi în 
măsură să-i detroneze pe arădeni. 
Steaua, singura contracandidată, pier
duse la Bacău, iar restul adversare
lor se aflau la o diferență de puncte 
nerecuperabilă prin punctele unui 
singur meci. Iat-o, prin urmare, pe 
U.T.A. în poziția de lider autoritar 
al primei treimi a competiției, si
tuație nu tocmai previzibilă cu cîteva 
luni mai devreme. Sigur, sînt acum 
șl alte echipe clasate peste așteptări 
— „U“ Cluj și S.C. Bacău sau chiar 
A.S.A, de pildă — totuși, numai 
U.T.A. impresionează și se impune 
prin calitatea și regularitatea jocu
lui. Formația din Arad joacă astăzi 
mal bine decât 
cerise titlul de 
tea în apărare 
are un plus de . 
nația cu Domide, constructor, și 
Broșovski—Kuhn, virfuri de atac, a- 
trage atenția prin incisivitate. Astfel 
a ajuns U.T.A. nu numai să culeagă 
puncte și să rămînă neînvinsă, ci să 
realizeze și un golaveraj, 21—7, ex
celent, chiar dacă l-am considera 
după vechea metodă a împărțirii. 
Probabil, una dintre cauzele regu
larității rezultatelor la această echipă 
•ste permanența formației, același 
„11” la mai toate partidele din toam-

în anii în care cu- 
compioană. Activita- 
a întregii echipe 

precizie, iar combi- 
cu

comentează:

de tenis 
strălucitor!"

Săptămâna trecută, Londra și 
terenurile acoperite de la Wem
bley’s Empire Pool au găzduit 
unul din cele mai mari con
cursuri „open” de tenis ale a- 
cestui an. Aproape fără excepție 
s-au întrecut aici cele mai va
loroase rachete' ale lumii, ince- 
pînd cu așii australieni Laver 
și Newcombe, continuând cu cei 
mai buni jucători ai Europei și 
Americii, din rîndul cărora nu 
au lipsit românul Ilie Năstase, 
cehoslovacul Kodes, americanii 
Smith și Gorman. Specia
liștii prevedeau o finală aus
traliană sau, în cel mai rău 
caz, o victorie a lui Newcombe 
ori Laver, veniți să se rea
biliteze după eșecul înregis
trat la Barcelona. Ilie Năstase a 
răsturnat însă toate aceste pro
nosticuri și, după ce l-a Scos din 
cursă, în sferturile de finală, pe 
John Newcombe, l-a eliminat in 
semifinale pe americanul Gor
man, pentru a ajunge în finală 
cu Laver. Peste 4 000 de specta
tori au urmărit — după cum 
transmite corespondentul agen
ției Reuter — unul dintre cele 
mai frumoase meciuri de tenis 
disputate în ultimii ani la Lon
dra.

Românul Ilie Năstase, trans
mite comentatorul agenției As
sociated Press, l-a detronat pe 
australianul Laver, care cîști- 
gase de două ori consecutiv tur
neul Embassy, cum mai este 
denumit acest concurs de la 
arena Wembley. Năstase a ob
ținut o victorie istorică, întreru- 
pînd șirul succeselor australie
nilor în marile concursuri des
fășurate în Anglia — mențio
nează comentatorul agenției 
Reuter. Românul a jucat aproa
pe perfect.

„După 124 de minute de tenis 
strălucitor — transmite agenția 
U.P.I. — românul Ilie Năstase 
l-a Învins destul de dar pe aus
tralianul Rod Laver, care avea 
și el ambiția de a cîștiga pen
tru a treia oară consecutiv acest 
turneu. Dar Năstase i-a spulbe
rat speranțele printr-un joc în 
care și-a etalat marele său ta
lent și puterea de luptă. Nu 
s-ar putea spune că Laver a ju
cat slab. în partidele precedente 
și în cele două finale disputate 
în 1969 și 1970 la Wemblqy, La
ver pierduse un singur set. De 
data aceasta, el a avut în față 
un adversar hotărît, care și-a 
pregătit victoria minge cu 
minge".

Datorită victoriei magnifice a- 
supra lui Rod Laver, menționea
ză corespondentul agenției 
France Presse, Năstase mai păs
trează o șansă de a cîștiga ma
rele premiu al Federației Inter
naționale de Tenis. în momentul 
de față, liderul clasamentului 
este americanul Stan Smith, cu 
177 de puncte urmat de Năstase 
la 25 puncte. în cazul că Năstase 
va participa la turneul de la 
Buenos Aires și va cîștiga, el ar 
acumula încă 30 de puncte și 
l-ar întrece cu trei puncte pe 
actualul lider.

pute*
nă, inclusiv internaționale, 
avantajul omogenității prin folo
sirea aceluiași „11“ s-ar 
transforma la un moment dat in- 
tr-un dezavantaj serios, fiindcă, este 
bine știut, U.T.A. nu dispune de un 
lot bogat. Mă gîndesc la perioada 
cea mai grea a turului, 28 noiem
brie — 12 decembrie, cind, în numai 
15 zile, se gor disputa cinci etape 
ale campionatului ! Atunci, la capă
tul unuia dintre cele mai încărcate 
sezoane din istoria fotbalului nostru, 
se va vedea cît de pregătite sînt clu
burile pe care le avem, ca loturi, 
valori și antrenamente, pentru grele 
încercări competiționale.

Deocamdată, după a IX-a etapă 
U.T.A. este prezența cea mal reușită 
ca ansamblu, iar viitorul ei meci din 
Cupa U.E.F.A. nu e de presupus 
că-i va da multă bătaie de cap. în 
compania liderilor, Dinamo a făcut 
simbătă o partidă bună, dar majo
ritatea jucătorilor bucureșteni par 
obosiți de eforturile aproape neîn
trerupte la care au fost supuși în 
această toamnă. Miercuri, cu Dumi- 
trache și cu Sătmăreanu II în for
mație, dar și cu o altă tactică, mai

Luptă deschisă

mea, situația va-

Dinamo -

DIVIZIA B

Vidac stopează încă unul dintre atacurile dinamoviste. (Fază din meciul
Dinamo — U.T.A.)

Valerlu MIRONESCU

SERIA I

țu—uf , V/.r «**>

Giurgiu 3—0 (0—0) ;
Progresul Brăila — Sportul stu

dențesc 1—1 (0—0) ; C.F.R. Pașcani 
— Dunărea Giurgiu 3—0 (0—0) ; 
Ceahlăul P. Neamț — Poiana Cîm- 
pina 3—1 (1—0) ; F. C. Galați — 
Portul Constanța 1—0 (0—0) ; Meta
lul Tîrgoviște — Metalul București 
3—0 (1—0) ; S. N. Oltenița — Știința 
Bacău 1—0 (0—0) ; Progresul Bucu
rești — Chimia Rm. Vîlcea 8—1 
(2—1) ; Metalul Plopeni — Politeh
nica Galați 2—1 (2—1).

CLASAMENTUL : 1. Sportul stu
dențesc 17 puncte ; 2. S. 
15 puncte ; 3. Progresul 
14 puncte.

N. Oltenița
București

DIN TOATE SPORTURILE

au

INTILNIREA DE HALTERE DIN
TRE ECHIPELE LEGIA VARȘOVIA 
ȘI STEAUA BUCUREȘTI a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 6—3 în fa
voarea sportivilor polonezi. Cela trei 
victorii ale echipei bucureștene 
fost obținute de Zoro și Fiat — 325 
kg la categoria cocoș, Rusu, 315 kg și 
Fiți Balaș, 415 kg — rezultate la to
talul celor trei stiluri.

BOBBOXERUL AMERICAN
FOSTER și-a păstrat titlul de cam
pion mondial (versiunea W.B.C.) la 
categoria semigrea, învingind prin 
K.O. tehnic în repriza a opta pe 
compatriotul său Tommy Hicks. 
Meciul s-a disputat la Scranton 
(Pensylvania).

TURUL CICLIST AL MEXICULUI 
a început cu o dublă victorie a olan
dezului Fedor den Hartog, care și-a 
adjudecat primele două etape. El 
este urmat in clasamentul general 
de italianul Baroni la 1’54” și de me
xicanul Gonzales la 2’54”. Etapa a 
doua,, disputată contra cronometru 
individual pe ruta San Juan del Rio 
— Queretaro (50 kilometri), a fost 
ciștigată de Fedor den Hartog cu 
timpul de lh 06’11”. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Martinez (Me
xic) lh 07’02”, Vasquez (Mexic) 
lh 07’27”, Baroni (Italia) lh 07’47”, 
Magiera (Polonia) lh 08’24”.

U.E.F.A.
SERIE DE SANCȚIUNI

întrunită la Geneva sub președin
ția Iui Sergio Zorzi (Italia), Comisia 
de disciplină a Uniunii europene de 
fotbal a aplicat o serie de sancțiuni 
ca urmare a incidentelor petrecute 
în diferitele meciuri pentru cupele 
continentale.

Astfel, comisia cere descalificarea 
din Cupa U.E.F.A. a echipei Panio- 
nios Atena, pentru indisciplină în 
cursul meciului cu Ferencvaros 
Budapesta. Patru jucători ai echipei 
Panionios au fost suspendați pe dl- 

adecvată, Dinamo va înfrunta iarăși 
pe Feijenoord. Să sperăm că în fața 
acestei adversare — cea mai valoroa
să echipă de club pe care a văzut-o 
Bucureștiul de la Real Madrid în
coace — Dinamo își va mobiliza în
tregul potențial, la fel cum a pro
cedat în meciul de la Trnava...

în etapa care a trecut, nici Rapid, 
nici Steaua n-au marcat o creștere 
a formei lor sportive. Dar, pentru 
ziua de miercuri, suporterilor le place 
să creadă că cele două echipe ro
mânești, beneficiare ale unor avanta
je substanțiale în fața Legiei și 
a lui C. F. Barcelona, vor renaște 
la un joc de valoare, aidoma celor 
petrecute cu prilejul meciurilor din 
tur. Campionatul se întrerupe, echi
pele să lase deoparte gindurile des
pre rivalități de clasament și să se 
concentreze spre performanța inter
națională. Toți suporterii le-ar fi 
recunoscători, de la bihorenii care 
au aplaudat ieri prima victorie a 
Crișului pînă la aceia de pe malul 
mării, acolo unde victoriile se do- 
bîndesc doar în minutul 90...

SERIA A II-A
Baia Mare — Politehnica 
3—0 (2—0) ; Electroputere 

- Gaz metan Mediaș 1—0 
— Vulturii tex- 

1—0 (1—0) ; Olimpia
— Olimpia Oradea 

(1—0) ; Chimia Făgăraș —

Minerul 
Timișoara 
Craiova - 
(0—0) ; C.F.R. Arad 
tila Lugoj 
Satu-Mare 
î—o (:?;,_ _ .
Gloria Bistrița 2—1 (0—1); Mine
rul Anina — C.S.M. Reșița 2—1 
(2—0) ; C.S.M. Sibiu — Corvinul 
Hunedoara 1—0 (0—0) ; C.F.R. Timi
șoara — Metalurgistul Cugir 1—0 
(1-0).

CLASAMENTUL : 1. C.S.M. Reșița 
18 puncte ; 2. C.F.R. Timișoara 14 
puncte ; 3. Minerul Baia Mare 13
puncte.

echipei,
echipei
joc în

ferite termene, iar masorul 
pînă la 31 decembrie 1972.

A fost suspendat terenul 
Olympique Marsilia deoarece specta
torii au invadat terenul de joc in 
cursul meciului cu Ajax Amsterdam. 
Amenzi între 3 000 și 5 000 de franci 
elvețieni au fost aplicate echipelor 
St. Etienne, Real Madrid și Atletico 
Madrid. Jucătorul Mario Corso de la 
Internazionale Milano a fost sus
pendat din meciurile pentru Cupa 
campionilor europeni pînă Ia 31 de
cembrie 1972. După cum se știe, 
Corso l-a bruscat pe arbitrul care a 
condus întîlnirea dintre Internazio
nale și Borusia Moenchengladbach.

Pe de altă parte, secretariatul ge
neral al U.E.F.A. a confirmat primi
rea apelului depus de echipa vest- 
germană, Borusia Moenchenglad
bach. O hotărîre asupra acestui apel 
va fi luată probabil săptămîna a- 
ceasta la Zurich cu ocazia tragerii la 
sorți a sferturilor de finală din Cupa 
campionilor și Cupa cupelor.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
HOCHEI PE GHEAȚA pentru ju
niori desfășurat la Weisswasser 
(R. D. Germană) a fost cîștigat de 
formația cehoslovacă Sparta Praga 
cu 5 puncte, urmată de Dynamo 
Weisswasser — 4 puncte, Dynamo 
Berlin — 2 puncte și Elgartova Brno 
— 1 punct.

în partida decisivă a competiției, 
echipele Sparta- Praga și Dynamo 
Weisswasser au terminat la egali
tate : 3—3. De remarcat că golul
egalizator al gazdelor a fost înscris 
în ultima secundă a jocului.

INTILNIREA INTERNAȚIONALA 
AMICALA DE HANDBAL masculin 
disputată Ia Praga între echipa lo
cală Dukla și formația S.C. DHfK 
Leipzig s-a încheiat cu scorul de 
16—10 (9—5) în favoarea gazdelor. 
Cel mai bun jucător de pe teren a 
fost Kaehlert (DHfK), care a În
scris 9 puncte. Din echipa ceho-

Ediția feminină a „Trofeului Caj1- 
pați" — competiție de tradiție in 
handbalul internațional, al cărei ca
racter de mare întrecere l-a sporit 
anul acesta faptul că a oferit echi
pelor participante prilejul unei utile 
verificări. înaintea campionatelor 
mondiale — s-a încheiat aseară în 
sala sporturilor din Cluj, în cadrul 
aceluiași interes din partea publicu
lui clujean, extrem de pasionat pen
tru acest sport. In cele cinci zile de 
întrecere, credem că 
antrenorii s-au aflat 
ficilă situație ; cum 
mai este destul de . .
aici la Cluj, acum la „Trofeul Car- 
pați" au trebuit să decidă, dacă nu 
în totalitate, oricum In cea mai 
mare parte, enigmele cu privire la 
schemele tehnico-tactice, cu privire 
la formuleie de echipă, cu privire 
la titulare și rezerve. Este adevărat, 
fiecare dintre cele cinci echipe afla
te acum la Cluj au incă în program 
o serie de meciuri de verificare pînă 
la „ora mondialelor", dar credem 
că nu greșim cu nimic afirmînd că, 
totuși, „Trofeul Carpați" — supra- 
intitulat, nu fără temei, un minicam
pionat al lumii — a permis specia
liștilor handbalului feminin, marelui 
public chiar unele anticipații cu pri
vire la valoarea actuală, la șansele 
mai mari sau mai mici ce le au la 
„mondialele olandeze" selecționatele 
respective. După cum se știe, la 
competiția handbalistică disputată 
săptămina trecută în sala clujeană 
au fost prezente cinci (din cele■■ au fost prezente cinci (din cele 
nouă) formații calificate pentru tur
neul final al campionatului mondial 
— Ungaria, Iugoslavia, R. D. Ger
mană, România, Olanda — și repre
zentativa Uniunii Sovietice care, 
chiar dacă a ratat calificarea, ră- 
mine la fel de redutabilă pe plan in
ternațional.

..“Discuție la Cluj, în holul hote
lului „Napoca", cu antrenorul prin
cipal al echipei noastre, prof. Ga
briel Zugrăvescu. Solicităm interlo
cutorului cîteva impresii 
competiție, despre forma 
și (dacă se poate 1) unele 
ții-pronostic legate de 
ale".

— Cunoscînd dinainte 
echipelor, văzindu-le acum 
cum Ie aprcciați evoluția,

despre 
echipelor 
anticipa- 
„mondi-
valoarea 
la Cluj, 

____șansele 
eventual, la confruntarea care le aș
teaptă ?

— După părerea

Hotărît lucru, actuala ediție a cam
pionatului național de rugbi, divizia 
A, se profilează de pe acum ca una 
dintre cele mai palpitante din ultimii 
ani. Cele trei eterne rivale in lupta 
pentru titlu — Steaua, Grivița Roșie, 
Dinamo — se văd tatonate cu mult 
curaj de două echipe din provincie 
— Universitatea Timișoara și Știința 
Petroșani. Dacă, la acestea din urmă, 
am mai adăuga și pe studenții ieșeni, 
al căror joc apare în acest sezon mult 
îmbunătățit, nu ne rămîne decît să 
constatăm că studenții rugbiști par 
hotărîți să angajeze un „dialog" susți
nut în lupta pentru tocurile de pe 
podiumul laureaților. Așadar, nu se 
mai poate merge la Petroșani, Timi
șoara, Iași (și chiar la Constanța și 
Sibiu) pentru a îndeplini o simplă 
formalitate.

Iată însă că etapa desfășurată ieri 
dimineața a aruncat pe scena întrece
rii situații altădată incredibile. într-a- 
devăr, cine s-ar fi gîndit că Știința 
Petroșani ar putea învinge la Bucu
rești pe Dinamo, pe terenul acesteia! 
Puțini, foarte puțini. Și totuși, stu
denții din Valea Jiului au învins cu 
6—3. A fost un joc de bun nivel teh
nic, deschis, în care petroșenenii au 
știut să-șî impună tactica ; joc pe 
înaintare, alternînd cu mingi lungi, 
în tușe, expediate cu multă precizie de 
„uvertura" Marinescu, ieri foarte bun, 
și de tînărul și talentatul fundaș Bu- 
coș. Lor li se adaugă experimentatul 
Dinu, adevărat stîlp al înaintării e- 

Pavel

IN CAMPIONATELE DE

DUMITRESCU

Steaua învingătoare

slovacă s-au remarcat Benes, Havlik 
și Tomes.

INTR-UN MECI contînd pentru 
etapa a 13-a a campionatului fran
cez de fotbal, echipa Marsilia a ter
minat la egalitate, 1—1, in depla
sare cu formația Nantes.

în urma acestui rezultat, Marsilia 
se menține pe primul loc în clasa
ment cu 17 puncte, secundată de 
Sochaux cu 16 puncte etc.

confruntărilor deci- 
divizii, programate 
următoare, interesul 
jurul meciurilor în

în așteptarea 
sive ale primei 
pentru etapele 
s-a polarizat în
tre echipe de valori apropiate, afla
te la mijlocul clasamentelor.

O asemenea partidă, între 
țiile masculine Progresul și 
disputată în
un agreabil spectacol sportiv și 
s-a încheiat

forma-
I.E.F.S.,

oferitCapitală, a

cu victoria — oa
recum neanticipată — a bancari
lor. Studenții bucureșteni — mai ti
neri — dovediseră, în ultima vreme, 
o formă ascendentă și oarecare re
gularitate, ceea ce-i recomanda ca 
favoriți. Dar, după primul set, cîș- 
tigat relativ ușor, în jocul I.E.F.S.- 
ului apar dezechilibrul și nesiguran
ța (oare n-a fost vorba de subapre
cierea adversarului ?). In timp ce 
Progresul, mai lucid, cu Horațiu Ni
colau (antrenor) în... formație, acu
mulează sistematic puncte și... se
turi. Revenirea studenților din ulti
ma parte a setului al patrulea — 

lorică a echipelor din elita 
lului feminin mondial este 
din ultimii doi ani ; adică, 
R. D. Germane — 
precizez, nu mai are acea clasă care 
o făcea parcă imbatabilă cu citva 
timp in urmă — rămîne cea mai va
loroasă pretendentă la titlu. Indivi
dualitățile formației, omogenitatea 
echipei, echilibrul dintre comparti
mente (aceleași jucătoare sînt la fel 
de bune în atac, ca și în apărare) ii 
asigură cu adevărat o clasă deasu
pra celorlalte formații care o ur
mează, să zicem din eșalonul doi. In 
rîndul acestora se află echipele Un
gariei, Iugoslaviei, României.

- Ne-ar interesa, firește, observați
ile dv. cu privire la jocul echipei ro
mâne. Cum îi aprcciați potențialul, 
dacă sinteți mulțumit de comporta
ment și de rezultate, ce măsuri cre
deți că se impun în perioada rămasă 
pină Ia marele examen ?

- Fetele noastre au mers bine, din 
ce în ce mai bine, de la un meci la 
altul, în primele trei zile. Am urmă
rit evoluția în atac, unde, prin indis
ponibilitățile pe care le avem, se pu
neau unele probleme. Eu și colegul 
Simion ne-am declarat satisfăcuți de 
randamentul atacului. In același in
terval de timp, bun a fost și jocul în 
apărare. Spre regretul nostru, echipa 
n-a jucat la valoarea ei în partida cu 
campioanele mondiale, pe care, aș 
zice, că nu le-am văzut vreodată în 
asemenea vervă. Am speranța însă că 
handbalistele noastre (dar nici adver
sarele...) nu se vor mai afla într-o zi 
ca cea de simbătă...

In ce privește perioada rămasă pînă 
Ia „mondiale", vrem să tragem con
cluziile cele mai juste — în fond e 
vorba de seriozitate, de perseverență, 
de ambiție, de mai mult curaj, poate 
chiar „obrăznicie" în joc (din acest 
ultim punct de vedere, fetele noastre 
sînt cam timide...), în așa fel încît să 
răspundem onorabil onoarei ce ni s-a 
acordat de a reprezenta școala româ
nească de handbal la campionatele 
mondiale.

Ion DUMITRII!
★

Aseară, pînă Ia închiderea primei 
ediții a ziarului ne-au parvenit doar 
rezultatele partidelor Ungaria-Iugo- 
slavia 14—7 (8—4) și Olanda—U.R.S.S. 
— 8—6 (5—3), ultimul o adevă
rată surpriză a competiției. Der
biul competiției (R. D. Germană— 
România) de-abia începuse.

Știința Petroseni 3-6!
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chipei, în jurul căruia se regrupau 
cu promptitudine coechipierii săi. Am 
subliniat aceste aspecte pentru că mi 
s-au părut decisive în stabilirea re
zultatului.

Dinamoviștii au încercat cunoscu
tele lor plecări pe trei sferturi. Dar 
fără Dragomirescu, accidentat, și 
fără Nica (a jucat fundaș), doi centri 
de mare fantezie, jocul lor nu a mai 
avut acuratețea de altădată. Mihai 
Niculescu a încercat totul pentru a 
împiedica surpriza, a reușit multe ac
țiuni frumoase, totuși rezultatul nu 
s-a schimbat.

Nici pe terenul din Parcul Copilu
lui nu am fost departe de o altă mare 
surpriză. Steaua a fost la un pas de 
înfrîngere în jocul cu Universitatea 
Timișoara, pînă ieri lider al clasa
mentului. 9—6, pînă Ia urmă, în fa
voarea bucureștenilor, după ce fuse
seră conduși cu 6—0 la pauză.

Prin victoria obținută în fața Agro
nomiei Cluj (10—3), Grivița Roșie urcă 
pe primul loc în clasament, iar stu
denții timișoreni 
ția a doua.

au coborît pe pozi-

Finalele campionatului național
de cros

SIBIU (Corespondentul „Scînteii", N. Brujan). In de
corul policrom al acestui sfirșit de toamnă, ieri, în pă
durea Dumbrăvii și parcul Sub Arini din Sibiu s-au 
desfășurat finalele ediției 1971 a campionatului național 
de cros. Reunind la start aproape 700 de sportivi, câș
tigători ai fazelor de zonă, care au antrenat peste 6 000 
de tineri, finalele campionatelor s-au desfășurat pe 9 
categorii. Pe lista campionilor și-au înscris numele : 
junioare III 800 m : VASILICA BOCRA (Școala spor
tivă de atletism București) ; junioare II — 1 000 m :

LILIANA LEAU, (Liceul experimental de atletism 
Cîmpulung Muscel) ; junioare I — 1 500 m : ANETA 
ION (Clubul sportiv Pitești) ; juniori III — 1 500 m : 
VASILE CRISTIAN, (Școala sportivă Focșani) ; juniori 
II — 3 000 m : GHEORGHE GHIPU, (Metalul Bucu
rești) ; juniori I — 4 000 m : FLOREA SANDU, (Me
talul București) ; tineret seniori — 6 000 m : PETRE 
LUPAN, (Steaua) ; senioare — 2 000 m : MARIA 
LINCA (Metalul București) ; seniori — 10 000 m : NI- 
COLAE MUSTAȚA, (Dinamo București).

„pro- 
Viitorul 

„U“-Cra- 
impus — 
formației

aprig disputat nu a mai putut 
schimba soarta jocului.

în afara lui Nicolau, acest excep
țional antrenor, conducător și (la 
38 de ani !) jucător, mențiuni pen
tru reușita întîlnirii se cuvin lui 
Picu și Poroșnicu de la învingători, 
Pop și parțial Popescu de la învinși.

în celelalte meciuri din București, 
favoritele au ciștigat ușor în fața 
unor echipe ce nu le-au pus 
bleme". Steaua a întrecut 
cu 3—0, Dinamo a învins 
iova cu 3—0, iar Rapid s-a 
ceva mai greu — în fața 
„U“-Cluj (3—1).

Alte rezultate. Masculin : Unirea 
Tricolor Brăila — Politehnica Galați, 
derbiul dunărean, 3—2 (!) ; Trac
torul — Politehnica Timișoara 
- 3—0. Feminin : C.P.B. - Sănăta
tea Arad — 3—1 ; Constructorul — 
Penicilina — 0—3 ; „U“ Timișoara — 
Dinamo — 1—3 ; C.S.M. Sibiu — Ra
pid — 0—3 ; Farul — Medicina — 
1—3 ; Ceahlăul — I.E.F.S. — 3—2.

I. DAN

Duminică s-a Înapoiat în Capitală, 
după un turneu efectuat în R. P. D. 
Coreeană și R. P. Chineză, ansam
blul artistic „Doina" al armatei.

Artiștii români au prezentat 13 
spectacole în R. P. D. Coreeană și 
alte 17 în R. P. Chineză, care s-au 
bucurat de o primire călduroasă din 
partea publicului spectator. în 
timpul turneului, artiștii români au 
vizitat -întreprinderi industriale și a- 
gricole, expoziții, edificii social-cul- 
turale din cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat ministrului afa
cerilor externe al Republicii Algerie
ne Democratice și Populare, Abdela
ziz Bouteflika, o telegramă de felici
tare cu ocazia zilei naționale a aces
tei țări.

Duminică a avut loc, la Institutul 
pedagogic de 3 ani din Tg. Mureș, un 
simpozion cu tema „Probleme speci
fice ale predării limbii și literaturii 
române în școlile cu limbile de pre
dare ale naționalităților conlocuitoare. 
Au prezentat comunicări specialiști 
din Ministerul învățămîntului, din 
centrele universitare București, Cluj 
și Tg. Mureș.

Duminică dimineața a plecat în 
Republica Populară Congo — Braz
zaville o delegație economică ro
mână, condusă de Vasile Răuță, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, care va ■ participa la lucrările 
celei de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică și 
tehnică româno-congoleză.

Duminică la amiază a plecat la 
Moscova ministrul industriei chimi
ce, Mihail Florescu, care, la invitația 
omologului său, Leonid Kostandov, 
va face o vizită In Uniunea Sovie
tică. Cu acest prilej vor fi discutate 
probleme privind realizarea unor o- 
biective prevăzute în programul 
complex de cooperare multilaterală 
in domeniul industriei chimice din
tre cele două țări.

Printre persoanele oficiale aflate 
la plecare pe aeroportul Otopeni a 
fost prezent V. S. Tikunov, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București.

A apărut

ANALELE DE ISTORIE"
REV1STĂ A INSTITUTULUI DE STUDII ISTORICE Șl SOCIAL-

POLITICE DE PE LÎNGĂ C.C. AL P.C.R.
o.yevj «ți .shoarij ■ .1 ; (voa«j ț-IJștj’îB .ăieilslaOB

NR. 5/1971 (SEPTEMBRIE—OCTOMBRIE)

Numărul 5/1971 cuprinde în ca
drul rubricii ARTICOLE materia
lele : „Clasa muncitoare — forța so
cială fundamentală a istoriei con
temporane a României", de Gh. I. 
Ioniță ; „Călirea revoluționară a ti
neretului, obiectiv major al acțivj- 
tății P.C.R. (1921—1944)“, de Floreă 
Dragne, Constantin Petculescu ; 
„Partidul Comunist Român — pro
motor al luptei împotriva ideologiei 
partidelor burgheze în anii revolu
ției populare", de Gheorghe Surpat ; 
„Alegerile din noiembrie 1946 și 
semnificația primului parlament de
mocratic din România", de Ștefan 
Lache.

La Rubrica COMUNICĂRI se pu
blică : „Mișcarea muncitorească și 
problemele fundamentale ale dezvol
tării României moderne", de Damian 
Hurezeanu ; „Dezvoltarea concepției 
programatice în mișcarea muncito
rească din România pînă la crearea 
P.C.R.", de Elena Georgescu ; „Miș
carea socialistă din România și u- 
nele probleme ale gîndirii istorice 
marxiste la sfirșitul secolului

Cea de-a XXIII-a ediție a campio
natului masculin de baschet a progra
mat chiar din prima etapă unul din 
derbiurile competiției. Două din pre
tendentele la titlul de campioană, for
mațiile Steaua și Politehnica Bucu
rești, au furnizat o partidă electrizan
tă, de un bun nivel tehnic, cu răstur
nări spectaculoase de scor, cu un fi
nal dramatic. în prima repriză, jucă
torii militari, beneficiind de aruncă
rile reușite de la semidistanță ale lui 
Savu (18 p.), au condus în minutul 15 
cu 11 puncte diferență (32—21), lăsînd 
impresia că vor obține o victorie fa
cilă. Dar ultimele cinci minute apar
țin studenților, care reușesc în ultima 
secundă a reprizei să întoarcă rezul
tatul în favoarea lor (35—34).

Partea a doua a jocului începe prin 
superioritatea echipei Politehnica, care 
datorită contraatacurilor și excelentei 
comportări a lui Popa (20 p.) se deta
șează în minutul 34 la 8 puncte (64— 
56). întîlnirea nu e însă încheiată. 
Elevii profesorului Vasile Popescu se 
apără exemplar și, profitînd de rată
rile nepermise din atac ale studenților,
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au fost prezenți general-colonel Ion 
Coman, adjunct al ministrului forțe
lor armate și secretar al Consiliului 
politic superior, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Cian Hai-fun, am
basadorul R.P. Chineze, și Kan Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai ansamblului de balet din 
R.P.Chineză, care a efectuat un tur
neu in țara noastră. (Agerpres)

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 2 500-a aniversare a sta
tului iranian, duminică, la Casa de 
cultură a municipiului Oradea, se
cretarul științific al Societății de stu
dii orientale, Viorel Bogiacu, a con
ferențiat despre „Momente și monu
mente în cultura .iraniană".

Duminică după-amlază s-a Înapoiat 
in Capitală delegația Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, condusă de Gheorghe Popa, 
vicepreședinte al uniunii, care, la in
vitația Uniunii Centrale a Cooperati
velor Agricole de Producție din R.P. 
Polonă, a făcut o vizită în această 
țară.

(Agerpres)

București : cerul mai mult 
primele zile, va deveni apoi 
Ploi slabe. Vîntul va sufla 
predominind din sectorul



viața internațională
ALMEYDA : U THANT:

„Să fie înlăturate practicile inechitabile 
in raporturile economice dintre națiuni"

REUNIUNEA „GRUPULUI CELOR 77" DE LA LIMA
LIMA 31. — Trimisul nostru spe

cial E. Pop transmite : La Lima 
continuă lucrările celei de-a doua 
reuniuni ministeriale a „grupului 
celor 77“.

Ministrul de externe chilian, Clo- 
domiro Almeyda, analizînd necesita
tea conjugării eforturilor tuturor ță
rilor membre ale „grupului celor 
77“ pentru modificarea structurilor 
interne, s-a pronunțat pentru înlă
turarea practicilor inechitabile în ra
porturile economice dintre națiuni, 
care frînează procesul de emanci
pare a țărilor în curs de dezvoltare. 
El a apreciat că unul din aspectele 
principale pentru înlăturarea racile
lor subdezvoltării îl reprezintă „mo
bilizarea resurselor potențiale in

terne și recuperarea resurselor na
turale de bază, pentru a se obține 
o maximă utilizare a acestora în 
funcție de interesul național".

Ministrul de externe al Argenti
nei, Luis Mario de Pablo Pardo, a 
arătat că pe plan economic intere
sele și punctele de vedere ale țări
lor mai puțin dezvoltate au fost ne
glijate în dinamica cooperării inter
naționale, în special în sfera rela
țiilor comerciale și financiare. „Ță
rile dezvoltate, a spus Mario Gibson 
Barbosa, ministrul afacerilor externe 
al Braziliei, trebuie să se abțină de 
la aplicarea unor noi bariere restric
tive care pot afecta comerțul și dez
voltarea noastră".

„Armele distructive și poluarea 
— o amenințare la adresa 

omului si lumii sale" 1
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

„Armele distructive și poluarea me
diului înconjurător reprezintă o a- 
menințare fără precedent la adresa 
omului și lumii sale" — subliniază 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, Intr-o declarație dată pu
blicității la New York. „Nu numai 
că am produs arme nucleare, chimi
ce și biologice care ne pot distruge 
pe noi înșine rapid — relevă 
U Thant — dar ne aflăm deja în 
plin proces de distrugere a mediului 
nostru înconjurător".

U Thant a menționat necesitatea 
ca viitoarea conferință de la Stock
holm privind mediul înconjurător, 
care urmează să aibă loc în iunie 
1972, să răspundă prin programe de 
acțiune concrete pericolelor grave 
ale poluării.

In prag de iarnă, mii de muncitori din Bruxelles au manifestat împotriva șomajului, cerind crearea de noi locuri de muncă, îmbunătățirea condi
țiilor lor de viată

CHILE

Noi organizații cer aderarea 
la Frontul Unității Populare

SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager
pres). — La Santiago de Chile au 
început lucrările Adunării naționale 
constitutive a „Mișcării radicale in
dependente de stingă", desprinse din 
Partidul radical — anunță agenția 
Prensa Latina. Noul partid, care s-a 
autodefinit ca „socialist, laic și de
mocratic", și-a exprimat sprijinul 
pentru guvernul prezidat de Salva
dor Allende și a cerut includerea 
oficială in Frontul Unității Popu
lare. Pe de altă parte, Organizația 
stlngii creștine, (M.I.C.), recent des
prinsă din Partidul democrat-creș-

VIETNAMUL DE SUD

Dislocarea forțată a populației 
impusă de autoritățile saigoneze
VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager

pres). — Comitetul pentru demasca
rea crimelor de război din Vietna
mul de 6ud a dat publicității un co
municat in care denunță dislocarea 
forțată a populației din provincia 
Quang Tri și alte provincii de la sud 
de paralela 17 de către autoritățile 
marionetă de la Săigon — relatează 
agenția V.N.A. în comunicat se arată 
că regimul saigonez a dislocat in 
mod forțat 2 000 de familii din dis
trictele Gio Linh și Cam Lo din 
provincia menționată, trimițindu-le în

Pentru eliberarea democraților 
arestați in Grecia 

PROTESTUL INTELECTUALILOR ITALIENI
ROMA 31. — Corespondentul Ager

pres N. Puicea transmite : Un grup 
de intelectuali italieni, între care 
scriitorii Alberto Moravia și Giulio 
Carlo Argan, cineastul Cesare Zavat- 
tini, pictorul Ernesto Treccani, regi
zorul Elio Petri, istoricul Paolo Spria- 
no, au adresat guvernului italian un 
apel în care cer să intervină „pen
tru eliberarea democraților arestați în 
Grecia". „Protestăm cu indignare, se 
arată în apel, împotriva încălcării

Spre wi front larg al tuturor forțelor 

democratice și progresiste mexicane
(Urmare din pag. I) 

tin, ca urmare a orientării tot mai 
accentuate a conducerii acestuia că
tre Partidul național, de extremă 
dreaptă, a început negocierile cu 
președintele Allende privind intra
rea oficială a M.I.C. în Unitatea 
Populară.

'Jt
Guvernul chilian a preluat contro

lul asupra altor două importante 
întreprinderi industriale : fabrica de 
bere „Serveșerias Unidas", cea mai 
mare din țară, și uzina pentru pro
ducerea de radiatoare pentru auto
mobile.

delta fluviului Mekong, din sudul ță
rii. Totodată, comunicatul dezvăluie 
intenția regimului lui Thieu de a e- 
vacua pe țăranii din cinci provincii 
aflate în zona septentrională a Viet
namului de sud pentru a transforma 
zona respectivă într-un „ținut al ni
mănui". în încheiere, comunicatul 
adresează un . apel opiniei publice și 
organizațiilor democratice interna
ționale pentru a acționa în vederea 
stăvilirii acestor măsuri inumane 
îndreptate împotriva populației sud- 
vietnameze.

drepturilor umane și civile ale po
porului grec, a arestării și torturării 
celor ce se opun autorităților, între 
care se numără luptători valoroși și 
conducători ai războiului de eliberare 
de sub ocupația nazisto-fascistă".

La Roma, mișcările de tineret de
mocratice au semnat un document în 
care se exprimă „cea mai profundă 
indignare față de noul val de ares
tări și persecuții din Grecia".

tării progresiste din țările Ame
rica Latine o constituie forma
rea unor largi fronturi ale for
țelor democratice. Cum apre- 
ciați experiența de pină acum și 
cum vedeți rolul partidelor co
muniste in acest context 7

— Triumful Frontului Unității 
Populare în Chile și regruparea de 
forțe din Uruguay în jurul coaliției 
„Frente Amplio" sînt o confirmare a 
justeții acelei linii, care vede cheia 
triumfului asupra reacțiunii în uni
tatea tuturor curentelor de orientare 
democratică, antiimperialistă și so
cialistă din țările noastre. Bineînțe
les, aceste procese de unificare a 
forțelor progresiste se bucură de 
succes cînd pornesc de la condi
țiile specifice ale fiecărei țări. 
Transpunerea mecanică a unor expe
riențe străine nu poate sluji la ni
mic. După părerea noastră, problema 
rezidă în organizarea forței sociale 
capabile să soluționeze problemele 
care s-au maturizat din punct de ve
dere politic concret. In acest sens, 
partidele comuniste din țările la
tino-americane au o răspundere deo
sebită ca factori stimulatori ai creării 
unei coaliții din cele mai ample a 
tuturor forțelor progresiste. Experien
ța acumulată de mișcarea comunistă 
latino-amerieană a dat partidelor 
noastre nu numai fermitate în apă
rarea căii alese, ci și flexibilitatea ne
cesară pentru a se uni cu toate for
țele capabile să impulsioneze lupta 
antiimperialistă și democratică și să 
asigure înaintarea spre socialism.

— Cum se dezvoltă relațiile 
P.C. Mexican cu celelalte partide 
frățești ? Care este opinia parti
dului dv. in legătură cu căile de 
întărire a unității mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale ?

— Partidul nostru se pronunță pen
tru asigurarea unor relații frățești cu 
toate partidele comuniste și celelalte 
forțe revoluționare din lume, indife

Delegația Asociației 
de prietenie 

japono-vietnameză 
la Hanoi

HANOI 31 (Agerpres). — Primul 
ministru al R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong, a primit delegația Asociației de 
prietenie japono-vietnameză și a Co
mitetului japonez de sprijinire a Viet
namului, condusă de prof. Kandatsu 
Makoto, președintele asociației. Cu a- 
cest prilej, premierul Fam Van Dong 
a apreciat călduros sprijinul pe care 
poporul japonez îl acordă poporului 
vietnamez în lupta împotriva agreso
rilor americani, pentru salvarea na
țională. în numele delegației, prof. 
Kandatsu Makoto a exprimat, la rîn- 
dul său, satisfacția de a fi vizitat R.D. 
Vietnam și a afirmat că și în viitor 
poporul japonez va acorda sprijin po
porului vietnamez.

TEHERAN

întrunirea statelor 
producătoare de petrol 

din Golful Persic
TEHERAN 31 (Agerpres). —La Te

heran, în prezența reprezentanților 
Iranului și ai emiratelor Qatar și Abu 
Dhabi, s-a deschis o reuniune desti
nată stabilirii unor baze comune de 
acțiune a țărilor producătoare de pe
trol din Golful Persic, în vederea a- 
plicării rezoluțiilor adoptate în cursul 
ultimei conferințe a Organizației ță
rilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 
desfășurată la Beirut.

Agenția France Presse precizează, 
citînd surse din capitala iraniană, că 
în cadrul reuniunii vor fi analizate 
probleme legate de obținerea unei 
participări mai largi a statelor res
pective în exploatarea țițeiului și de 
stabilirea modalităților in vederea 
creșterii veniturilor în actuala situa
ție de „devalorizare de facto a do
larului".

Potrivit cotidianului iranian „Ete- 
laat", care consacră un amplu comen
tariu acestei reuniuni, cel de-al doi
lea punct va fi considerat ca priori
tar. Țările producătoare de petrol, 
scrie ziarul menționat, vor cere „acor
darea unor compensații substanțiale și 
urgente".

rent de pozițiile unora sau altora în 
privința anumitor probleme. Dezvol
tarea relațiilor tovărășești, schimbul 
de păreri, examinarea divergențelor 
în spiritul respectului reciproc și cu 
dorința de a pune accentul asupra 
sarcinilor comune ale luptei împotri
va imperialismului și a forțelor reac
ționare, iată calea cea mai bună 
pentru întărirea unității mișcării co
muniste internaționale. în cadrul miș
cării noastre trebuie să se stabilească 
relații bazate cu adevărat pe respec
tul reciproc, neamestecul în trebu
rile interne ale unui partid sau altul, 
relații de solidaritate și prietenie. în 
acest fel încearcă să acționeze parti
dul nostru.

— In încheiere, vă rugăm să ne 
spuneți cum apreciați rezultatele 
vizitei in țara noastră și ale con
vorbirilor pe care ea le-a prile
juit ?

— Vizita delegației noastre în 
România a slujit la întărirea legătu
rilor de prietenie ce unesc cele două 
partide ale noastre. Am văzut cu 
multă satisfacție marile progrese pe 
care țara dumneavoastră le-a reali
zat în domeniul economic, precum și 
în domeniul educării socialiste a oa
menilor muncii, în lupta pentru fău
rirea omului nou și în sfera dezvol
tării democrației socialiste.

Convorbirile pe care le-am avut cu 
conducătorii Partidului Comunist 
Român, în special cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au pus în lumină existen
ța unei coincidențe fundamentale a 
punctelor de vedere în privința pro
blemelor internaționale, au prilejuit 
reafirmarea convingerii că în lupta 
pentru unitatea mișcării comuniste in
ternaționale un rol de primă impor
tanță îl au contactele personale în
tre conducătorii partidelor, spiritul 
unei înțelegeri reciproce.

Mă folosesc de această ocazie pen
tru a mulțumi conducerii P.C.R. de a 
ne fi dat posibilitatea să facem a- 
ceastă vizită de prietenie, care a con
tribuit la întărirea legăturilor dintre 
partidele noastre.

agențiile de presă transmit:
Președintele Republicii 

Arabe a Egiptului, Anwar 
dat, a revenit sîmbătă seara Ia Cairo 
după vizita oficială în Libia. Preșe
dintele egiptean și șeful țării-gazdă, 
Moamer el Geddafi, au examinat, 
după cum informează postul de radio 
Cairo, aspecte ale colaborării celor 
două state în cadrul Federației tripar
tite a Republicilor Arabe.

0 reuniune 13 nlvel mInistc* 
rial a celor nouă state membre ale 
Asociației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.) va avea loc la Ge
neva începînd de la 4 noiembrie. Vor 
fi examinate implicațiile votului de 
la 28 octombrie din Camera'britanică 
a Comunelor, favorabil aderării la 
Piața comună, precum și schimbările 
ce vor interveni după intrarea în 
C.E.E. a altor două state membre ale 
grupării, Norvegia și Danemarca.

nuților politici, pentru apărarea su
veranității naționale și creșterea ni
velului de trai al maselor oamenilor 
muncii.

Toate acestea cer întărirea Partidu
lui Comunist Mexican în toate dome
niile și aplicarea unei politici care să 
mobilizeze masele și să unească cele 
mai largi curente ale forțelor progre
siste și revoluționare în vederea solu
ționării sarcinilor fundamentale și 
urgente ale prezentului.

— In țara noastră sint urmă
rite cu interes și simpatie proce
sele revoluționare șt adîncile 
prefaceri progresiste care au loc 
în viața continentului latino- 
american. Care sint, după pă
rerea dv., conținutul esențial al 
acestor fenomene și perspec
tivele lor ?

— în America Latină are loc o 
profundă cotitură în rîndul maselor 
populare, în căutarea unor noi căi 
de dezvoltare socială. Regimul capi
talist, aservit intereselor străine, a 
demonstrat că nu poate oferi o cale 
de dezvoltare care să rezolve pro
blemele maselor largi, nici nu poate 
asigura progresul social general. 
Triumful revoluției cubaneze a do
vedit că este necesară lichidarea 
dependenței imperialiste și a pute
rii grupărilor reacționare locale.

Este adevărat că transformările 
ce se petrec în unele țări latino-a- 
mericane nu pot fi numite încă so
cialiste, dar ele fac parte din pro
funda cotitură socială ce caracteri
zează epoca noastră, se înscriu în 
procesul mondial de trecere de la 
capitalism la socialism. Astăzi, con
dițiile internaționale sint mai favo
rabile ca niciodată pentru ca proce
sele revoluționare latino-americane 
să se consolideze și să înainteze pe 
noi făgașuri, către progresul social 
al popoarelor noastre.

— O caracteristică a dezvol

Prezidiul organizației an
tifasciste vest-germane „U- 
niunea persoanelor perse
cutate de naziști" •adresat 
cancelarului Willy Brandt o scrisoare, 
în care cere guvernului R.F. a Ger
maniei dizolvarea neintîrziată a or
ganizației „Camaraderia de arme”, 
înființată recent la Rosenheim de 
foști S.S.-iști care au făcut parte in 
timpul războiului din divizia S.S. 
„Das Reich".

In cadrul alegerilor pen
tru Adunarea Națională a 
Pakistanului,50 de au 
fost declarați aleși, ca urmare a în
registrării în Pakistanul de est a unei 
singure candidaturi, anunță agenția 
France Presse, citînd surse din Caraci. 
în celelalte 29 de circumscripții, unde 
au fost înregistrate cel puțin două 
candidaturi, alegerile vor avea loc 
în perioada decembrie a.c. și ianua
rie 1972. După cum s-a mai anunțat, 
aceste alegeri parțiale au fost organi
zate pentru redistribuirea a 79 de 
mandate în Adunarea Națională a 
Pakistanului, care aparțintlseră ante
rior membrilor Ligii Awami — for
mațiune politică interzisă după eve
nimentele din luna martie a.c.

FURTUNĂ DE PRAF PE MARTE
WASHINGTON 31 

(Agerpres). — Obser
vatoarele terestre au 
înregistrat zilele aces
tea cea mai mare fur
tună de praf depistată 
vreodată pe suprafața 
planetei Marte. Dr. 
Robert Steinbacher, 
participant la realiza
rea proiectului ameri
can „Mariner", a anun
țat, in cadrul unei con
ferințe de presă, că 
regiuni intinse ale su
prafeței planetei nu

mai pot fi observate 
din cauza acestei fur
tuni, existind perico
lul ca situația să se 
mențină și in a doua 
jumătate a lunii no
iembrie, cind sonda 
„Mariner-9“ își va în
cepe programul de 
cercetări. Sonda Ur
mează — după cum se 
știe — să fie plasată la 
13 noiembrie pe o or
bită marțiană și are 
drept misiune princi
pală transmiterea de

HÎRTIE SINTETICĂ

Hirtia este unul dintre puținele 
produse la a căror fabricație ma
teriile prime naturale n-au fost 
înlocuite pe scară mare de materia
lele sintetice. In ultimii trei ani, au 
început insă cercetări in vederea 
înlocuirii fibrelor obișnuite de celu
loză cu materiale sintetice, evoluția 
favorizată de scăderea rezervelor de 
lemn și creșterea prețului celulozei. 
O mare întreprindere din R.F.G. a 
realizat folii sintetice, pe care tex
tele pot fi imprimate după sistemele 
obișnuite, offset și tiefdruck, folosite 
la cărți. Cea mai interesantă 'însu
șire a hîrtiei sintetice este rezis
tența la umiditate și rupere. Ea se 
utilizează cu succes in tipărituri de 
reclame, calendare, afișe, cărți pen
tru copii, hărți. In curind, va apărea 
și hirtie — foiță sintetică. Aceste 
folii extrem de subțiri, se fabrică 
prin suflare. Ca și foița din celu
loză. ele sînt foarte indicate pentru 
ambalarea diverselor mărfuri, flori, 
textile etc.

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Co
reene, ®en’ 3 Pr*m« SÎm- 
bătă pe Ryokichi Minobe, guvernato
rul orașului Tokio, și persoanele cara 
îl însoțesc, aflați în vizită la Phe
nian. Cu acest prilej, Kim Ir Sen a 
avut o convorbire prietenească cu 
oaspeții japonezi, informează agen- 
gia A.C.T.C.

Rene Higueras del Barco, 
secretar general al Centralei munci
torești boliviene (COB) — cea mal 
mare organizație sindicală din țară, 
care grupează peste 200 000 de mun
citori — a fost asasinat în lagărul de 
concentrare din Alto Madidi, depar
tamentul La Paz, se afirmă într-o 
declarație dată publicității la Paris 
de către „Comitetul bolivian al rezis
tenței antifasciste". Acest comitet, 
care reunește lideri ai sindicatului, 
juriști, reprezentanți ai altor organi
zații din Bolivia, reprezintă forțe ce 
se opun actualului regim al colo
nelului Hugo Banzer.

In funcția de ministru de 
externe al Irakului ministru 
ad-interim al economiei, a fost nu
mit Murtada Said Abdel Baky, infor
mează agenția M.E.N., citînd postul 
de radio Bagdad. Fostul ministru de 
externe, Abdel Kerim El Sheikhly, 
a fost desemnat reprezentant per
manent al Irakului la O.N.U.

Guvernul francez * ,ntr°- 
dus în parlament o moțiune privind 
extinderea de la 3 la 12 mile a li
mitei apelor teritoriale ale țării.

Taifunul „Hester", “re 
abătut la 23 și 24 octombrie asupra 
părții septentrionale a Vietnamului 
de sud, s-a soldat cu 130 de morți 
și 62 de răniți. Au fost înregistrate, 
totodată, pagube materiale conside
rabile.

Acord ungoro-coreean. 
în urma convorbirilor purtate de 
delegațiile guvernamentale ale R. P.

imagini ale suprafeței 
„Planetei roșii" in 
scopul întocmirii unor 
hărți cit mai precise. 
Cu toate dezavantaje
le, această furtună de 
nisip de pe planeta 
vecină oferă totuși o 
posibilitate unică, pină 
in prezent, de a stu
dia acest fenomen 
neobișnuit cu ajutorul 
instalațiilor de la bor
dul sondei „Mariner- 
9“, a arătat dr. Robert 
Steinbacher.

In Japonia a fost realizat proto
tipul unui elicopter prevăzut cu un 
motor cu reacție. Primul zbor al 
acestui elicopter experimental a 
avut loc nu de mult într-o regiune 
din nord-estul Japoniei. După ce 
s-a ridicat la o înălțime de 2,5m, 
marea libelulă metalică a rămas 
suspendată in aer, timp de trei 
minute.

APA DE MARE 
Șl PLANTELE

Contrar așteptărilor, apa sărată 
de mare s-a dovedit un înlocuitor 
de nădejde al apei dulci, in cultura 
anumitor plante. O experiență de 
acest gen a fost efetuată la Institu
tul oceanografie din California. A 
fost cultivată sfeclă stropită cu apă 
de mare și, fapt senzațional, această 
sfeclă s-a dovedit a avea un con
ținut de zahăr mai ridicat decit 
cea crescută in mod obișnuit.

Pină acum se considera că rădă- 

Ungare și R.P.D. Coreene, conduse 
de adjuncții- miniștrilor comerțului 
exterior, Jeno Tordai și, respectiv, 
Han Su Gil, la Budapesta a fost sem
nat acordul cu privire la schimbul 
de mărfuri și plăți între cele două 
țări pe anul 1972. Acordul, mențio
nează agenția M.T.I., prevede o spo
rire a livrărilor reciproce față de 
nivelul anului 1971,

Comunicatul privind vi
zita în Cehoslovacia, în in_ 
tervalul 27—29 octombrie a.c., a lui 
Vaino Leskinen, ministrul de exter
ne al Finlandei, a fost dat publici
tății de către agenția C.T.K. Comu
nicatul arată că, în timpul convorbi
rilor pe care ministrul de externe 
finlandez le-a purtat cu omologul său 
cehoslovac, Jan Marko, părțile și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
stadiul relațiilor fino-ce'noslovace și 
și-au exprimat dorința de a continua 
eforturile pentru dezvoltarea colabo
rării bilaterale în toate domeniile. Pe 
de altă parte, părțile și-au exprimat 
satisfacția față de faptul că evoluția 
situației din Europa favorizează con
vocarea conferinței general-europene 
în problemele securității și colabo
rării.

Aniversarea unei date memorabile 

din istoria poporului algerian
Cu 17 ani în urmă, Ia 1 noiem

brie 1954, în munții Aures ă -fost 
tras primul foc de armă, care a" 
marcat începutul luptei de eliberare 
a Algeriei. Au urmat șapte ani și 
jumătate de lupte crîncene, în care, 
pentru eliberarea patriei lor, și-au 
jertfit viața 1 500 000 de fii ai po
porului algerian. Independența poli
tică a țării, proclamată la 5 iulie 
1962, a deschis o nouă pagină în 
istoria Algeriei.

Anii care au trecut au fost ani 
de • susținute eforturi pentru lichi
darea grelei moșteniri coloniale, 
pentru dezvoltarea unei economii 
naționale independente. Harta eco
nomică a țării se îmbogățește cu noi 
și noi obiective industriale. Intre a- 
cestea, amintim complexul siderur
gic de la „El Hadjar", care, în cu- 
rind, va atinge o producție de 
1 800 000 tone de oțel anual, combi
natul petrochimic și uzina de li
chefiere a gazului metan de la 
Arzew, combinatele textile de la 
Draa Ben Khedda și Batna etc. 
în prima fază a actualului plan 
cvadrienal a început construcția a 
peste 30 de obiective industriale, de 
importanță națională, dintre care 
menționăm rafinăria de petrol de la 
Arzew cu o capacitate de 2,5 mili
oane tone, combinatul de mașini- 
unelte, motoare și tractoare de la 
Constantine, uzina de mașini agri
cole și pompe de la Medeea, com
plexele de aparate electronice de 
la Tizi-Ouzou și Setif. 1971 este anul 
scoaterii complete și definitive a 
resurselor de petrol și gaz metan, a 
tuturor bogățiilor naturale ale țării

cinlle majorității plantelor nu re
zistă contactului cu o apă avind o 
concentrație de peste 0,5 la sută sare. 
Dar experiența de mai sus a de
monstrat că unele plante suportă 
concentrații și mai mari cu condi
ția ca aerul să aibă deplin acces la 
rădăcina plantei.

BI0MANIPULAT0R
Un nou biomanipulator (cum se 

vede in fotografia alăturată) desti
nat să înlocuiască parțial sau să se 
substituie funcțiunilor terminale 
ale milnilor, a fost construit de un 
grup de specialiști de la Institutul 
Politehnic, in colaborare cu Institu
tul de Educație Fizică din Varșovia. 
Aparatul este pus in mișcare cu a- 
jutorul unui sistem muscular pneu
matic, manevrat prin impulsul 
muscular al operatorului sau al in
validului. Noul biomanipulator dis
pune de zece mușchi pneumatici ar
tificiali, cu ajutorul cărora poate 
efectua șapte mișcări : trei cu par
ticiparea articulațiilor umărului, 
două cu participarea articulațiilor 
coaielor și două mișcări de apucare

Incidente la frontiera 
indo-pakistaneză

DELHI 31 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Apără
rii, citat de agenția Reuter, a anun
țat că Ia granița dintre India și Pa
kistanul răsăritean au avut loc inci
dente, în cursul cărora unitățile in
diene au folosit artileria pentru a 
respinge un atac al forțelor din Pa
kistanul de est. Unele dintre acesta 
schimburi de focuri au avut o am
ploare deosebită, ambele părți înre- 
gistrînd pierderi, a precizat purtătorul 
de cuvînt.

★
CARACI 31 (Agerpres). — 86 da 

soldați indieni au fost uciși și alțl 50 
răniți in cursul unui violent atac lan
sat de un batalion al armatei indiene 
împotriva teritoriului pakistanez, la 
sud de localitatea Shaimsher Nager — 
a anunțat postul de radio pakistanez, 
reluat de agenția Associated Press. 
Sursa menționată a precizat că atacul 
unității indiene a fost sprijinit de pe 
teritoriul Indiei de tirul artileriei șt 
al armelor automate.

de sub controlul monopolurilor și 
companiilor străine. Prin hotărîrile 
de la 24 februarie, adoptate de 
Consiliul Revoluției și de guvernul 
algerian, sistemul concesiunilor 
străine asupra rezervelor de hidro
carburi și de minereuri a fost abo
lit pentru totdeauna. Algeria își 
exercită acum suveranitatea depli
nă asupra tuturor bogățiilor solului 
și subsolului. Ca urmare, statul al- 
gertan controlează acum producția 
a circa 30 milioane tone de țiței, 
dintr-o cantitate anuală evaluată la 
peste 50 milioane tone, precum și 
toate rezervele de gaz metan.

Sint demne de subliniat eforturi
le făcute de Algeria in dezvoltarea 
agriculturii, progresele înregistrate 
în dezvoltarea învățămîntului, a 
pregătirii de cadre naționale, în 
înflorirea științei și culturii națio
nale.

între poporul român și poporul 
algerian s-au stabilit relații de 
caldă prietenie care își au începu - . 
turile încă în anii grei de luptă7 
pentru independența Algeriei, față 
de care România și-a manifestat 
simpatia și sprijinul său hotărît. în 
anii independenței Algeriei, relații
le dintre cele două țări au cunoscut 
o continuă dezvoltare. Contactele 
politice la diverse niveluri, acordu
rile economice și științifice au des
chis largi perspective colaborării și. 
cooperării intre cele două țări, în 
interesul ambelor noastre popoare, 
al cauzei păcii și progresului.

C. BENGA
Alger.
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