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ziaristului italian Enzo Bettiza
0 săptămînă hotăritoare pentru succesul lucrărilor agricole de toamnă

La uzina „1 Mai"
✓/sera

OBIECTIVE PRECISE Ploiești

• încheierea însămînțăriî griului Al 500-lea

ÎNTREBARE : Cum apre
ciați dumneavoastră recenta 
întîlnire dintre președintele 
Tito și Leonid Brejnev și co
municatul dat în urma aces
tei întîlniri ?

că situația

pe întreaga suprafață
agregat de 
cementare

•Urgentarea recoltării
culturilor tîrzi i

Pînă în ziua de 15 octombrie a.c. 
potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor re
coltatul porumbului s-a efectuat în 
proporție de 62 Ia sută din suprafața 
cultivată în întreprinderile agricole 
de stat și 67 la sută în cooperativele 
agricole. în cooperativele agricole 
din județul Gorj, recoltarea porum
bului este practic încheiată, această 
lucrare fiind avansată și în coopera
tivele din județele Botoșani — 92 la 
sută, Iași și Dolj — 90 la sută, Olt 
— 89 la sută, Vîlcea — 87 la sută. 
Din informațiile sosite la redacție 
rezultă că, în prezent, pe o mare par
te din suprafețele considerate ca fi
ind recoltate se află cantități mari 
de știuleți în grămezi mai mari sau 
mai mici, direct pe pămînt, iar co
cenii sînt în foarte mare parte ne
transportați. Pentru a pune recolta 
la adăpost de intemperii trebuie să 
fie utilizată întreaga capacitate a 
mijloacelor de transport, să se for
meze echipe de încărcători-descărcă- 
tori pentru cantitățile transportate 
în pătule sau la bazele de recepție, 
să se lucreze pe întreaga durată a 
zilei-lumină. în unele baze de recep
ție se înregistrează staționări pre
lungite ale mijloacelor de transport, 
risipă nepermisă de boabe. Ținînd 
seama de suprasolicitarea mijloace
lor de transport în această perioadă 
este necesar ca organele locale să ia 
măsuri operative pentru dirijarea ju
dicioasă a transportului, ritmicitatea 
acestei operațiuni, astfel ca munca 
la baze să poată avea un caracter 
continuu.

Din analiza datelor centralizate la 
minister se desprinde concluzia că 
sînt necesare măsuri pentru corela
rea mai judicioasă a lucrărilor și re
partizarea cu prioritate a forțelor a- 
colo unde munca nu suferă nici o a- 
minare. Este vorba, între altele, de 
recoltarea și transportul legumelor și 
strugurilor pentru a evita deprecie
rea lor calitativă. Pînă în prezent, 
recoltatul strugurilor a fost încheiat

în cooperativele agricole din județele 
Dolj, Gorj și Caraș-Severin. Dar în 
multe unități sînt încă suprafețe în
semnate de recoltat, acestea însu- 
mînd circa 8000 de hectare numai în 
cooperativele agricole din județul 
Vrancea și 3600 hectare în județul 
Bacău. În ansamblu, strugurii au 
fost recoltați pe 71 la sută din su
prafață în cooperativele agricole și 
75 la sută în întreprinderile agricole 
de stat. în podgorii și în toate unită
țile cu viță de vie trebuie să se re
partizeze un număr mai mare de 
forțe la culesul strugurilor, să se or
ganizeze transportul și preluarea o- 
peralivă a acestora la centrele de 
vinificație astfel încît nimic din re
colta acestui an să nu se piardă.

Anul acesta există premise sigure 
pentru o bună aprovizionare a popu
lației cu cartofi. Ea această cultură 
recoltarea s-a efectuat pe 88 la sută 
din suprafața cultivată in cooperati
vele agricole și pe 79 la sută în în
treprinderile agricole de stat. Intru- 
cît cea mai mare suprafață se locali
zează în zonele unde înghețurile sur
vin mai devreme — în centrul și 
nordul țării — este necesar să se fo
losească mai intens mijloacele me
canice și manuale pentru încheierea 
grabnică a recoltării. în prezent, e- 
xistă mari cantități de cartofi în gră
mezi pe cîmp sau pe rampele gări
lor, situație care obligă organele de 
resort, conducerile unităților să mo
bilizeze toate forțele pentru sortarea, 
transportul și protejarea de îngheț a 
întregii cantități de cartofi. Dacă în 
marea majoritate a unităților agrico
le se lucrează cu hărnicie și spirit 
de răspundere pentru ca nici un tu
bercul să nu se risipească există și 
situații cînd mii de kilograme de 
cartofi rămîn în pămînt din cauza 
lipsei de organizare, a insuficienței 
muncii de îndrumare și control din 
partea specialiștilor, a celor ce răs
pund de bunul mers al activității.

Una din lucrările de maximă în
semnătate și urgență este strîngerea, 
transportul și depozitarea furajelor.

Intre al meu
si al nostru
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insilozarea a tot ceea ce se mai pre
tează la acest mod de conservare, în
lăturarea cu hotărire a tendințelor 
de risipă de furaje, a mentalității 
înapoiate că se poate considera re
coltatul încheiat atunci cînd pe cîmp 
se mai găsesc coceni, frunze și cole- 
te de sfeclă și alte resurse vegetale. 
Toate produsele secundare ale cultu
rilor agricole să fie puse la adăpost 
cu aceeași grijă ca și producția prin
cipală. Din datele centralizate la mi
nister rezultă că insilozarea s-a e- 
fectuat în proporție de 87 la sută în 
I.A.S. și 50 Ia sută în cooperativele 
agricole. Pentru echilibrarea balanței 
furajere și prevenirea situațiilor cînd 
se apelează la un consum exagerat 
și la risipă de concentrate este nece
sar ca acum întreaga cantitate 
nutrețuri din cîmp să ajungă in 
lozuri, în șire și fînare cit mai 
proape de fermele de animale.

In această săptămînă, paralel 
urgentarea recoltatului, trebuie să 
ia astfel de măsuri care să garanteze 
că în cîteva zile se va încheia însă- 
mînțarea griului în toate unitățile a- 
gricole și pe întreaga suprafață pre
văzută, la un nivel calitativ înalt. In 
acest scop se cer eforturi susținute 
pentru eliberarea terenului și pre
gătirea corespunzătoare a patului 
germinativ. Pină la 15 octombrie, 
cooperativele agricole au efectuat a- 
rături pentru insămințarea griului pe 
86 la sută din suprafață și au pregă
tit terenul pentru semănat în pro
porție de 83 la sută. La aceeași dată 
semănatul griului era efectuat în 
proporție de 78 la sută în coopera
tivele agricole și 73 la sută în între
prinderile agricole de stat. Aceste 
date și viteza de lucru înregistrată 
în ultimul timp arată că, în linii 
mari, insămințarea griului se poate 
încheia in următoarele zile. Atenția 
principală trebuie să se acorde cali
tății lucrărilor de pregătire a terenu
lui și de semănat, precum și grăbirii 
ritmului în județele Sibiu, Covasna, 
Cluj, Brașov și altele, unde coope
rativele agricole au realizat această 
lucrare în procente reduse.

Muncind cu hărnicie 
rență, folosind întreaga 
lei-lumină, capacitatea 
tractoarelor, mașinilor 
acordînd prioritate lucrărilor de ma
ximă urgență, oamenii muncii de pe 
ogoare vor asigura strîngerea la 
timp și fără pierderi a actualei re
colte și punerea unor baze temeinice 
pentru producția anului viitor.

C. BORDEIANU

PLOIEȘTI (corespondentul 
„Scînteii”, Constantin Căpraru). 
Constructorii de utilaj petrolier 
de la uzina „1 Mai” au produs, 
înainte de termen, cel de-al 
500-lea agregat de cementare 
(A.C.-400-B). Proiectat în între
gime în uzină, noul agregat 
și-a cîștigat repede — datorită 
calităților sale tehnico-funcțio- 
nale — faimă în țară și peste 
hotare. Numeroase firme străi
ne din Cuba, Turcia, India, R.D. 
Germană, U.R.S.S., China și din 
multe alte țări au solicitat noul 
produs al uzinei ploieștene. 
După cum ne declară ing. Ion 
Negulescu, șeful secției II me
canică — locul unde se produce 
în întregime agregatul de ce- 
meritare — an de an au fost ne
cesare noi măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru a se putea 
onora numărul tot mai mare de 
cerințe la export. In' timp de 
numai 5 ani de zile, producția 
la utilajul respectiv s-a dublat, 
urmînd ca în anul 1972 să se 
producă cantități și mai mari. 
Eforturile colectivului se con
centrează în prezent pentru 
realizarea produsului cu costuri 
cit mai reduse. în acest sens, 
s-au aplicat inovații și raționa
lizări care au dus la economisi
rea metalului și a unor materia
le, precum și la creșterea pro
ductivității muncii.

RĂSPUNS : Vizita secretarului 
general al P.C.U.S., Leonid Ilici 
Brejnev, în Iugoslavia și convorbi
rile cu președintele Tito se înscriu 
pe linia normală a contactelor din
tre state pentru discutarea proble
melor privind colaborarea bilate
rală, precum și a problemelor in
ternaționale de interes comun. Noi 
considerăm că, în acest context, 
vizita este utilă, că ea va exercita 
o influență pozitivă asupra rela
țiilor dintre cele două state, a dez
voltării colaborării dintre 
socialiste, asupra înfăptuirii 
tinderii și colaborării 
în direcția securității

țările 
des- 

din Europa 
europene.

ÎNTREBARE: 
vește problema 
balcanice, cum 
se poate lega ea

In ce pri- 
stabilității 

apreciați că 
cu problema 

generală a securității euro
pene ? Pun această întrebare 
pentru că, după unele inter
pretări occidentale, se afirmă 
că o îmbunătățire a situației 
în Europa centrală ar putea 
fi în dezavantajul situației 
din Balcani.

RĂSPUNS : Consider 
în Balcani evoluează într-o direcție 
pozitivă. Există o dorință tot . mai 
pronunțată din partea tuturor sta
telor balcanice de a se ajunge la 
o normalizare a relațiilor între 
ele, cu toate deosebirile de orîn
duire social-politică. S-au și ob
ținut pași în această direcție, de 
exemplu în normalizarea rela
țiilor dintre Grecia și Albania 
sau în îmbunătățirea raporturilor 
dintre Bulgaria și Grecia. Nu mai 
vorbesc de România, pentru că re
lațiile sale cu toate țările balcani
ce au cunoscut în ultimul timp o 
îmbunătățire simțitoare. în timpul 
din urmă asistăm la o dezvoltare 
a relațiilor dintre Iugoslavia și 
Albania și Grecia. Prin urmare, 
dacă ținem seama de toți acești 
factori, se poate spune că în ulti
mii ani s-au făcut pași concreți în 
direcția îmbunătățirii relațiilor 
dintre toate țările balcanice, ceea 
ce creează condiții favorabile abor
dării,, cu o perspectivă mai bună, 
a realizării unei înțelegeri balca
nice.

pune izolare ci, dimpotrivă, dez
voltarea largă a colaborării cu ce
lelalte state.

ÎNTREBARE : Care este, 
domnule președinte, poziția 
Partidului Comunist Român
— în acest moment, în 1971
— cu privire la situația din 
interiorul mișcării comuniste 
și muncitorești internațio
nale ? Ce a,r trebui, după pă
rerea Partidului Comunist 
Român, să fie făcut pentru 
depășirea actualelor divergen
țe ? Ce principii ar trebui să 
fie afirmate pentru ca diver
gențele dintre cele mai mari 
țări și partide comuniste să 
nu influențeze în mod nega
tiv asupra partidelor și țari
lor comuniste mai mici sau 
mijlocii ?

ÎNTREBARE : După pă
rerea dumneavoastră, dom
nule președinte, ce anume ar 
trebui să facă marile puteri 
pentru a favoriza o stabilita
te durabilă în Balcani ?

ne-

Cu douăzeci și trei 
. de ani în urmă, la 11 
iunie 1948, către seară, 
am fost, într-una din 
schelele petroliere din 
Prahova, martorul u- 
nui moment de
uitat. Era o zi menită 
să rămînă în noua is
torie a României ca o 
treaptă esențială a re
voluției socialiste, cu 
profunde și ireversibi
le implicații în desti
nul țării și al oameni
lor ei. Dimineața se 
dăduse publicității 
gravul și importantul 
act al naționalizării 
principalelor mijloace 
de producție, a fabri
cilor și uzinelor, a mi
nelor, schelelor și 
zinelor petroliere, 
marea preluare.

Și atunci, în schela 
aceea petrolieră care 
prin bogăția ei își că
pătase o faimă mon
dială, iar prin lanțul 
de erupții și incendii 
o tristă reputație, _ s-a 
produs către seară un 
fapt unic, spontan și 
plin de semnificații.

Pe un teren viran 
din centrul orășelului, 
petroliștii au început 
să care, intr-un elan 
și o bucurie cum rar 
mLa fost dat să mai 
văq, toate firmele de 
tablă și de fier forjat 
ale 
care iși 
stăpînul. Erau 
aruncate claie 
grămadă, într-o stra
nie îngrămădire de 
embleme emfatice și 
mărci răsunătoare,
toate inscripțiile unei 
căzute constelații, 
pentru totdeauna apu
să : „Concordia”, „Re- 
devența”, „Steaua-Ro- 
mână“, „Româno-A- 
mericană”, „Aquila”, 
„Cometa”, „Unirea”, 
„Vega”, „Uranus”, „O- 
rlon”, pictate cu litere

ba- 
Era

întreprinderilor 
schimbaseră 

acolo, 
peste

albastre sau aurii, cu 
însemnele puterii ex
primate în cifrele cu 
numeroasele zerouri 
ale capitalului „social”. 
Smulse de pe stîlpii 
trufași ai porților, de 
pe sonde și stații de 
pompare, de pe tot 
ceea ce trebuia să a- 
teste forța și optuzita- 
tea unei lumi cîrmuite 
mai mult prin fărăde
legi decît prin legi, 
rupte, trase cu funiile, 
desprinse cu baroasele 
sau cu mușcătura cleș
tilor de oțel, zăceau 
acum lipsite de trufie 
și mult împilata sche
lă parcă 
față.

A fost 
frumos 
care l-am trăit în 
acela și, deseori, 
dindu-mă la bucuria 
simplă a petroliștilor 
de atunci, printre care 
crescusem, mi-am zis 
că gestul lor era plin 
de tîlcuri.

Cîteva zile mai tîrziu 
mă aflam în biroul 
proaspătului director 
al fostei „Stele Româ
ne”, cea mai impor
tantă, rafinărie a Plo
ieștilor, 
maistru 
pus de 
noua și 
ție de 
unei vaste întreprin
deri. Și veneau oame
nii la el cu tot felul de 
probleme, ba să pro
pună una, ba să-și ex
prime vreo temere, 
căci toți trăiau un 
sentiment de acută vi
gilență, ba 
cum s-ar 
duce mai 
mai bine, 
menește, 
unii să-i 
barea pentru a lua cite 
ceva din uzină, țeavă, 
seînduri, cărămidă, bi
doane pline sau goale.

se spălase pe

poate cel 
moment

mai 
pe 

anii 
gîn-

Era un fost 
distilator, abia 
revoluție în 
dificila func- 
conducător al

să arate 
putea pro- 
mult, cîrmui 
trăi mai o- 
Și veneau 
ceară apro-

roți, cuie, unelte, tot 
ce părea că prisosește 
și ar fi prins bine Ia 
casa omului ; și asta 
îl scotea din sărite pe 
proaspătul director. 
„Cum să vă dau, mă, 
ce, este averea tatii ?”. 
Iar ei ziceau : „Nu, că 
dacă ar fi a lui tai- 
că-tu, nu ți-am cere, 
ce, parcă 
de director 
cum i-am 
ceva ? Dar 
noastră, 
mea, și a ta, și a Iții, 
așa că fă bine și pune 
semnătura aici, că nu 
dai de la tine !“. Și a- 
tunci începea munca 
aceea, adevărată școa
lă a revoluției: „lămu
rire politică”. Oamenii 
înțelegeau, ori se fă
ceau că înțeleg, și cite 
unul 
nind : „Al
l-am pus director și 
uite-1
Pînă s-au obișnuit să 
gîndească și să înțe
leagă cam ce-i aceea 
proprietate socialistă 
și bun al întregului 
popor.

Pentru oricine, a- 
ceastă proprietate este 
cea mai importantă 
cucerire, sursa bunei- 
stări și a asigurării 
zilei de mîine a în
tregului popor, de a- 
ceea, păstrarea, fruc
tificarea și apărarea 
ei ca pe ochii din cap 
este o 
datorie 
Așa o 
întreg 
trăiește. Se spune 
mentalitatea 
lor evoluează mai în
cet decît transformă-

hapsînului 
de pînă a- 

cerut așa 
e fabrica 

adică și a

pleca bombă-
dracului,

ce ne face !“.

chestiune de 
și de onoare, 
înțelege azi un 
popor, așa o 

că 
oameni-

Ioan
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(Continuare 
în pag. a Il-a)

RĂSPUNS : Partidul Comunist 
Român a exprimat nu o dată 
punctul său de vedere în problema 
căilor pentru depășirea divergen
țelor din mișcarea 
muncitorească. Noi 
că existența unor 
păreri nu trebuie 
în 
cială, în 
bări care 
nirii, este 
pretări și 
fel, condițiile istorice și sociale sint 
deosebite de la o regiune la alta 
și chiar de la o țară la alta ; în 
relațiile dintre partide și dintre 
state trebuie să se țină seama de 
aceste realități. De''aici și necesi
tatea de a se pune pe prim plan 
respectarea punctului de vedere și 
poziției fiecărui partid și fiecărei 
țări, care sînt singurele în măsură 
să poată aprecia, într-un moment 
sau altul, situația din țara sau re
giunea respectivă. Pe baza respec
tării acestor puncte de vedere și 
poziții pot să se stabilească relații 
de colaborare în problemele mari 
ale dezvoltării contemporane, ale 
luptei împotriva imperialismului, 
pentru pace și colaborare între po
poare, Mai clar, înseamnă că tre
buie să se acționeze cu energie 
pentru respectarea principiilor e- 
galității în drepturi, autonomiei 
fiecărui partid sau mișcări revo
luționare, a dreptului lor de a-și 
elabora linia politică corespunză
tor condițiilor concrete din țara 
unde își desfășoară activitatea. Și, 
pornindu-se de aici, să se tragă 
concluzia — acceptată de altfel în 
principiu de mișcarea comunistă, 
de partidele comuniste și muncito
rești la diverse consfătuiri interna
ționale — că nu mai 
ceput existența unui 
ducător.

comunistă și 
considerăm 

deosebiri de 
dramatizată, 

economico-so- 
marilor schim-

nu
dezvoltarea 

cadrul 
au loc în evoluția ome- 
normal să apară inter- 

păreri deosebite. De alt-
RĂSPUNS : Cred că marile pu

teri ar trebui să stimuleze efor
turile popoarelor din această re
giune europeană pe calea destinde
rii, în așa fel încît să se creeze 
condiții pentru ca țările balcanice 
să se poată ocupa ele însele de pro
priile lor probleme. Aceasta presu
pune ca Statele Unite, care au trupe 
și baze militare în Balcani, să-și 
retragă aceste trupe, să desființe
ze bazele militare, lăsînd țările din 
această zonă să-și rezolve proble
mele fără amestec din afară, în 
spiritul unei colaborări multilate
rale care să excludă forța și ame
nințarea cu forța în soluționarea 
oricăror probleme dintre ele.

Consider că trebuie acordată o 
atenție deosebită problemelor co
operării economice, științifice, cul
turale — și eu apreciez că țările 
balcanice pot realiza mult în aceas
tă direcție. De altfel, cred că vă 
este cunoscut 
organisme de 
rile balcanice 
nii — și ele 
utile, deci, 
piu și pot stimula crearea . unor 

. asemenea organisme și în ‘do
meniile colaborării economice, 
științifice și tehnice, și chiar 
al unei colaborări politice bazate 
pe respectarea dreptului fiecărei 
țări, al fiecărui popor, de a-și or
ganiza viața așa cum dorește. în 
acest context țările balcanice ar 
putea colabora mult mai larg cu 
țările mari. Desigur, toate țările 
balcanice pot dezvolta o colabo
rare rodnică cu Uniunea Sovieti
că. De altfel, astăzi aproape toate 
aceste țări balcanice — socialiste 
și nesocialiste — au relații bune 
de colaborare cu Uniunea Sovie
tică. Același lucru se întîmplă și 
în ce privește relațiile statelor 
balcanice cu alte țări — cu Fran
ța, Anglia, inclusiv Statele Unite 
ale Americii. Deci, colaborarea 
între țările balcanice nu presu-

RĂSPUNS : Este cunoscut că Ro
mânia s-a pronunțat în nenumărate 
rînduri pentru realizarea unei înțe
legeri între statele balcanice care să 
ducă la excluderea armelor nucle
are din această zonă, la transfor
marea Balcanilor într-o regiune a 
păcii și colaborării. Această propu
nere a României se înscrie în linia 
generală a politicii sale externe, de 
dezvoltare a colaborării cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială. Ea are o strînsă legătură cu 
cea pentru realizarea securității în 
Europa ; pentru popoarele din a- 
ceastă zonă, ea constituie de fapt o 
parte importantă a preocupărilor 
lor pentru înfăptuirea în Europa a 
unor relații care să excludă folo
sirea forței sau amenințarea cu 
forța în relațiile dintre state.

După cum se știe, există propu
neri pentru realizarea unor aseme
nea înțelegeri regionale între țările 
din zona Mediteranei, din Europa 
centrală, din zona nordică. Consi
der că realizarea unor asemenea în
țelegeri între statele dintr-o zonă 
sau alta nu este în contradicție cu 
interesele țărilor din Balcani ; dim
potrivă, asemenea înțelegeri regio
nale se completează reciproc și pot 
constitui împreună un cadru adec
vat pentru o înțelegere generală în 
Europa. De aceea, niciodată Româ
nia nu a considerat că realizarea u- 
nei stabilități în Europa centrală 
poate să influențeze negativ dezvol
tarea relațiilor pașnice din Balcani. 
Dimpotrivă, am considerat că, dacă 
se obțin asemenea pași în Europa 
centrală sau în altă parte a conti
nentului, aceasta va influența po
zitiv și va favoriza și dezvoltarea 
înțelegerii în Balcani.

Actualitatea
culturală

(Continuare în pag. a IV-a)

cu 
se

și perseve- 
durată a zi- 
de lucru a 

și atelajelor,

RĂSPUNS : Aceste principii și 
considerente le-am prezentat nu 
numai acum, ci în toate întîlnirile 
pe care le-am avut eu, sau repre
zentanții partidului nostru,

de 
si- 
a-

ÎNTREBARE : Cum apre
ciați dumneavoastră, dom
nule președinte, evoluția din 
ultimii ani a situației din Bal
cani ?

Cu ocazia 
a dumnea- 

China populară,

este de con- 
centru con-

că există o serie de 
colaborare între ță- 
într-un șir de dome- 
s-au dovedit foarte 
pot oferi un exem-
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Munca
de cinste a
scriitorului

Nichlta STANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

meditații, 
față cu 
din nou,

cititorii, 
Uzinele
a con- 
prilejul

Clasa munci- 
1944 nu mai 
cu clasa mun- 
1971. Românii,

Scriitorul adevarat nu-și 
aparține sieși, ci aparține 
poporului său. Niciodată 
mica glorie personală și 
nici publicul spilcuit și re- 
strîns nu-i vor șlefui desti
nul, ci masele cărora se a- 
dresează și pe care le re
prezintă prin scrisul său îi 
vor hotărî în mod legitim 
locul și valoarea.

A-și face datoria față de 
propriul său popor consti
tuie suprema libertate pe 
care și-o poate dori un 
creator autentic. Așa cum 
ne învață partidul — forța 
și gîndirea exprimată a 
poporului nostru — a-ți 
face datoria față de pro
priul tău popor, înseamnă 
a-ți duce la îndeplinire 
îndatorirea internaționalis- 
tă de comunist, de om nou 
și demn.

Nu există altă cale cin
stită de a adăuga prin scri
sul tău ceva real, cuceri
rilor spiritualității umane 
— universalității spiritului 
uman — decît aceea de a 
reprezenta și sluji națiunea 
ta socialistă, de a-i dezvă
lui frumusețea și aspira
țiile, în fața lumii întregi. 
Orice altă cale este mes
chină, individualistă și 
neadevărată.

Vai de acel scriitor care 
nu se sprijină pe poporul 
său, care nu reprezintă as
pirațiile poporului său 1 El 
nu va fi în cele din urmă 
decît un caz izolat, și va 
sfîrși prin a deveni singu
rul său cititor.

Am avut cinstea ca îm
preună cu prietenul meu, 
prozatorul Constantin Chi
riță — cu prilejul apariției 
ediției a doua a romanului 
său „întîlnirea”. dedicat 
unor probleme ale vieții 
de uzină — să fiu invitat 
la un dialog cu 
muncitori de ' la 
Republica.

Această întîlnire 
stituit pentru mine

© Marea artă 
a interpretării 
clasicilor

® „Arta iraniană 
în colecțiile 
din Republica 
Socialistă 
România

ÎNTREBARE: 
recentei călătorii 
voastră în 
ați prezentat această poziție a 
Partidului Comunist Român 
conducătorilor chinezi cu care 
v-ați întîlnit ?

® Scena, expo

profunde 
Din nou, față în 
clasa muncitoare, 
am simțit acut sentimentul 
deplinei egalități și înțele
geri. Singura diferență din
tre muncitor și scriitor a 
fost numai aceea a dife
renței de profesie. Un salt 
uriaș s-a produs de la 23 
August 1944 încoace în ni
velul de cultură al maselor

tru ca ei, muncitorii, 
inspirat romanul.

Mai tînăr fiind cîndva 
și cu o mai puțină expe
riență literară și de viață,, 
uneori mâ consideram ne
înțeles. Astăzi un aseme
nea fenomen și un aseme
nea gînd, în genere nu mai 
sînt adevărate.

Am discutat aprins — a- 
deseori în contradictoriu —

muncitoare. 
toare de la 
este aceeași 
citoare din 
maghiarii, germanii și alte 
naționalități, care muncesc 
laolaltă pe acest pămînt, 
formează azi o unică și in
destructibilă națiune socia
listă.

Acest fenomen a devenit 
un fenomen general, iar 
excepțiile nu fac decît să 
confirme regula.

Am văzut cu cită pasiune 
s-a discutat romanul lui 
Chiriță, cu cîtă pătrun
dere și inteligență ! De ce ? 
Pentru că romanul se adre
sează muncitorilor și pen-

cu cititorii mei muncitori 
și nu rareori cel care a 
avut ceva real de cîștigat 
în experiență am fost eu.

Am crezut, cînd eram 
mai tînăr, că o subtilitate 
de artă nu e hărăzită decît 
unui cerc inițiat. Astăzi nu 
mai cred această copilărie. 
„Este străină filozofiei 
noastre marxist-leniniste 
teoria > că arta poate fi scri
să de oameni care, trăind 
departe de viață, înțeleg 
viața mai bine decît ceilalți 
muritori. De unde îi poate 
veni această înțelegere unui 
om care ignoră realitatea 
pămînteană ? Din cer ?“... 
„Pe scenele noastre, în li-

brariile noastre nu trebuie 
să-și facă loc ceea ce so
cietatea consideră că nu 
servește intereselor sale. 
Libertatea trebuie înțeleasă 
în complexitatea ei dialec
tică, ce înglobează atît in
teresele individului, cit și 
interesele colectivității so
ciale. Altfel se transformă 
în anarhie. Libertate în
seamnă a înțelege necesi
tățile societății și a acționa 
în sensul intereselor socie
tății, ale națiunii tale. A- 
ceasta înseamnă să fii cu a- 
devărat liber 1“ — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea sa ținută în 
12 octombrie 1971 la ple
nara lărgită a Comitetului 
municipal București al 
Partidului Comunist Ro
mân. Poporul creator al 
Mioriței și al. lui Toma 
Alimoș își înțelege foarte 
bine scriitorii, oricît de 
subtili ar fi, cu .condiția 
ca aceștia să se adreseze în 
mod cinstit și fără fasoane 
poporului lor — cu condiția 
ca scriitorul să întoarcă în
fiorat gingașa floare a ar
tei spre grădina din care 
a cules-o.

Iată un adevăr estetic 
simplu, care a devenit po
sibil » datorită imensului 
efort de construcție socia
listă, de construcție a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate, a liniilor di
rectoare elaborate de partid, 
și înfăptuite într-o deplină 
unitate cu partidul, de că
tre întreaga noastră țară.

Nu-mi este rușine să vi
sez și nu-mi ascund visul 
sub o pernă cu fulgi, 
este al meu, mîndru 
demn, în măsura in 
este și al poporului meu.

Cu o deosebită, bucurie 
— ca o îndreptățire și

II' 1
1
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actualitatea culturală
„PONTICA

Ieri a început la Constanța o suită 
de acțiuni științifice și cultural-artis- 
tice de amploare, înmănuncheate 
sub denumirea simbolică de „Ponti
ca ’71". Prima ediție își propune să 
■realizeze un autentic dialog cultural 
cu viața, urmărind adincirea proce
sului de difuzare și pătrundere a cul
turii in mase, o cunoaștere mai bună 
de către creatorii de artă a cerințe
lor beneficiarilor creațiilor lor.

La deschiderea festivă a Zilelor 
culturii constănțene a participat to
varășul Vasile Vîlcu, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popular ju
dețean.

Prima zi a „Ponticelor" a fost mar
cată de sărbătorirea, a 20 de ani de 
existență a teatrului constănțean, 
fiind prezentată apoi in premieră 
drama în versuri „Ovidiiis" de Gri- 
gore Sălceanu. In aceeași zi, la Con- 
stanța și în alte localități din județ, 

■ au avut loc întilniri cu scriitorii, 
montaje literare, simpozioane.

Timp de 8 zile „Pontica ’71" va în- 
mănunchea diverse manifestări de 
amploare : concerte, recitaluri muzi- 
.cal-coregrafice, expoziții, întilniri 
ale muncitorilor, țăranilor coopera
tori, elevilor și studenților cu oa- 

' meni de știință și cultură. Tematica 
. manifestărilor este puternic ancora- 
■< tă in bogata realitate a vieții so- 

dale șs spirituale locale. Din săptă
mâna „Ponticelor" am reținut săr- 
bătorirea a 10 ani de existență a. In- 
stitutului pedagogic, sesiunea știin- 
țifică a Muzeului de arheologie și 

( constituirea Centrului de studii ovi- 
? diene, vernisajul unei expoziții te- 

■•■, matice de artă plastică și de carte, 
. dezbaterile pe temele „Arta plastică 

oglindă a vieții socialiste a poporu
lui", „Creația literară in slujba for
mării și dezvoltării personalității 
umane", „Ce muzică așteptăm de la 
dumneavoastră, tovarăși compozitori".

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

IN SPRIJINUL ACTIVIIATII 
CULTURAL-EOUCATIVL 

DL MASĂ
PIATRA NEAMȚ. — (Coresponden

tul „Scînteii", I. Manea) ; Din iniția
tiva biroului comitetului județean de 
partid, la Piatra Neamț au ieșit de 
sub tipar într-un tiraj de masă două 
culegeri de documente și comunicări 

; științifice privind activitatea ideolo
gică și cultural-educativă de masă. 
Aceste culegeri cuprind extrase din 
raportul C.C. al P.C.R. la Congresul 
al X-lea, propunerile de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist-leni- 
nistă a membrilor de partid, a tutu
ror oamenilor muncii, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru a activului de 
partid din domeniul ideologic, al ac
tivității politice și cultural-educative. 
De asemenea, sînt cuprinse extrase 
din statutul și rezoluțiile organizații
lor de masă, hotărîri și propuneri de 
măsuri ale Comitetului județean de 
partid Neamț privind munca ideolo
gică și cultural-educativă, precum și 
aproape 80 de comunicări științifice 
prezentate în cadrul unei prime se
siuni de acest fel organizată de că
tre Comitetul județean de partid 
Neamț pentru generalizarea expe
rienței organelor și organizațiilor de 
partid în conducerea activității cul
turale de masă.

Apărute într-o perioadă în care 
întregul popor este antrenat pentru 
traducerea în viață a programului de 
educare comunistă a tuturor con
structorilor socialismului din patria 
noastră, aceste culegeri vor fi de un 
real folos în munca organelor și or
ganizațiilor de. partid din județ.

Premiere 
cinematografice

■POVESTIRILE LUI HOFFMANN 
— producție a studiourilor DEFA- 
Berlin, în regia lui Georg Mielke. 
Este o adaptare cinematografică a o- 
perei fantastice a lui Offenbach, rea
lizată cu concursul orchestrei și al 
cîntăreților Operei Comice din Ber
lin.

FLOAREA DE CACTUS — pro
ducție a studiourilor americane în 
regia lui Gene Saks ; filmul — rea
lizat după o piesă de teatru facilă, 
reprezentată și la noi în stagiunile 
trecute — atrage atenția prin distri
buție : Ingrid Bergman, Walter Mat
thau și Goldie Hawn (Premiul Oscar 
pentru cea mai bună interpretare a 
unui rol secundar).

LAMPA LUI ALADIN — film pen
tru copii realizat de studiourile „Ma
xim Gorki", în regia lui Boris Rita-, 
raev.

„MOTODRAMA" - producție a 
studiourilor poloneze în regia lui 
Andrzej Komc, o comedie lirică in
terpretată de Jacek Fedorowicz, 
Krystyna Sienkiewicz.

%

J

t V
28,00 Deschiderea emisiunii. An

samblul folcloric Doina al ti
neretului și studenților din 
București. Soliști : Ion Bilă, 
Ionela Prodan, Cornel Doro- 
banțu. Dirijor : Horea Crlșan.

28.15 Scena — emisiune de infor
mare șl critică teatrală.

28,45 Stop-cadru.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.

NOAPTEA, ÎN TRENUL DE ARAD

Marea artă 
a interpretării clasicilor 
SPECTACOLELE TEATRULUI ACADEMIC „V. MAIAKOVSKI"

DIN MOSCOVA CU PIESELE „COPIII LUI VANIUȘIN"
Șl „TALENTE ȘI ADMIRATORI"

După reprezentarea „Infrîngerii", 
turneul Teatrului Academic „Vladi
mir Maiakovski" din Moscova, a con
tinuat cu spectacolele „Copiii lui Va- 
niușin" de S. Naidionov și „Talente 
și admiratori" de A. N. Ostrovski,

După acel prim admirabil spectacol 
inspirat din istoria luptei revoluțio
nare, eroice a poporului sovietic, am 
urmărit punerea în scenă a două lu
crări clasice ruse. Și dacă „Infrînge- 
re“ s-a dovedit un spectacol exem
plar pentru marea forță emoțională, 
pentru vibrantul mesaj al piesei de 
actualitate, aceste montări din urmă 
s-au vădit deosebit de reprezentative 
pentru fructificarea fondului tradi
țional, completînd imaginea strălu
cită pe care ne-am făcut-o despre va
loarea colectivului moscovit.

Așa cum ne-au arătat aceste două 
spectacole, atitudinea față de clasici 
a Teatrului Academic — teatru ani
mat încă de la începuturile sale de 
idealul apropierii artei de popor — 
esto una de adîncă, judicioasă valo
rificare și reinterpretare în sens 
contemporan. Se „citesc" și recrează 
conflictele, prin prisma înțelegerii 
și a' mentalităților actuale, Se caută, 
se urmărește reliefarea celor mai 
profunde și a celor mai rezistente 
sensuri ale creațiilor dramatice a- 
bordate. Și, nu o dată, investigația 
creatoare — la care contribuie în
treaga echipă — are drept rezultat 
surprinzătoare revelații, inedite ar
gumente în sensul valorii nepieri
toare a patrimoniului clasic.

Așa, de pildă, „Copiii lui Vaniu
șin" — piesa lui S. Naidionov — 
care a putut fi considerată multă 
vreme o dramă, devine în viziunea 
regizorală a lui A. Goncearov (sce
nografia N. Esov), o comedie gro- 
tescă. Prăbușirea casei comerciale 
„Vaniușin și fiii", dar mai ales a 
valorilor morale ale familiei Vaniu
șin — tentativa de sinucidere a sla
bului cap de familie, compromisu
rile morale pe care le fac copiii lui 
—■ nu mai stnt privite cu. compa
siune, ci cu sarcasm și cu o necru
țătoare ironie. Această prăbușire nu 
mai apare ca o întîmplare determi
nată de slăbiciunile subiective ale 
oamenilor, ci ca un eveniment de 
netnlăturat, cu legi de mecanism pe 
care Vaniușinii prin actele lor mă
runte îl grăbesc, ÎI apropie. Fiindcă 
tragedia clasei burgheze apare, o- 
biectiv, ca o tragi-comedie. Fiindcă 
valorile morale ale casei negustoru
lui Vaniușin (reprezentînd pe cele 
ale clasei acestuia) sînt, de mult, 
numai simple aparențe, forme, fără 
fond. Fiindcă „ne despărțim de tre" 
cut rîzînd".

Personajelor — așa cum bine s-a 
remarcat — li se ia doar dreptul la 
dramatism, la „suferință veridică". 
Se dezvăluie iremediabila slăbiciune, 
caracterul de farsă al valorilor, cre
dințelor, stărilor lor sufletești.

Concepția regizorală a fost susți
nută cu brio de către toți interpre- 
ții. Vaniușin (E. Leonov) nu mai 
este un respectabil și temut „pater 
familias", ci un biet om lipsit de 
autoritate, aflat într-o jalnică agita
ție, cu manifestări ce alternează în
tre țipete isterice și sclncete. Kon
stantin Vaniușin-junior (interpre
tat de acest actor atît de multilateral

și interesant care este A. Lazarev, 
printr-o compoziție de accentuată 
șarjă comică, cu intenții de parodie) 
nu e decît un manechin cu gesturi 
studiat. mecanice și care produc in
conștient risul ; un personaj de to
tală inconsistență morală, care își 
merita pe deplin soarta. Persona
jele feminine — tinere sau bătrîne 
—• interpretate cu talent și sigură 
profesionalitate de către N. Ter-Osi- 
pian, T. Karpova, S. Mizeri, M. Po- 
leanskaia, A. Jmacova, V. Șendri- 
kova apar și ele ca dominate ireme
diabil de prostie, neputință, duritate 
și chiar violență, rapacitate și ușă, 
pasiuni tulburi și meschine.

Și „Talente șl admiratori" de A. N. 
Ostrovski (care, Ia o primă lectură 
a apărut a fi doar o piesă cu un 
sens satiric, denunțător, despre com
promisurile morale pe care trebuiau 
să le facă — în anii Rusiei țariste — 
slujitorii artei) devine, tn viziunea re
gizoarei M. Knebel, o piesă cu un sens 
mult mai adine. O piesă despre sacrifi
ciul pe care îl presupune uneori arta, 
despre confruntarea aspirațiilor ar
tistului cu condițiile reale ale exis
tenței sale, o piesă — așa cum de 
altfel s-a mai remarcat — despre 
angajare, despre ideal.

Omagiu adus teatrului și slujito
rilor lui, spectacolul moscovit și-a 
găsit un excelent punct de sprijin 
în cadrul scenografic gîndit de I. 
Pimenov, O. Grosse, G. Epișin, și în 
mizanscena realizată de regie. De
corurile tuturor actelor — fie că ne 
aflăm în casa Neghinei, fie în gră
dina de lingă teatru, fie în gară — 
au drept cadru unificator și simbo
lic, totodată, culisele — înseși culi
sele teatrului în care se joacă 
piesa.

Urmărind să apropie piesa de pu
blicul contemporan, de centrele sale 
de interes, M. Knebel (ajutată de 
N. Zvereva) reușește să conducă in
terpretările celor mai mulți dintre 
actori către un joc modern, simplu, 
sensibil la nuanță, un joc ce evită 
accentele melodramatice, dar nu 
este lipsit de poezie și emoție.

Faptul acesta s-a făcut evident 
cu deosebire în jocul sobru, inte
riorizat, de extremă finețe al inter
pretei Neghinei (N. Vîlkina), în in
terpretarea de patetism pe cit de 
răscolitor pe atît de supravegheat, 
exteriorizat cu zgîrcenie, al lui 
A. Lazarev (Meluzov), în cea plină 
de rafinată ironie și bine disimulată 
a lui V. Samoilov (Velikatov) ori 
K. Mukasian (Migaev). De aseme
nea, în sobrietatea patetismului a- 
cestui Rege Lear al culiselor care e 
bătrînul Narokov jucat de E. Leo
nov.

Alături de dramatizarea după A. 
Fadeev, spectacolele cu piesele 
„Copiii lui Vaniușin" și „Talente și 
admiratori" au demonstrat pe de
plin stima față de tradiție, dar și 
gustul neobosit al căutărilor, spiri
tul inovator de calitate care animă 
Teatrul Academic „Vladimir Maia
kovski", precum și maturitatea, bo
găția talentelor teatrului moscovit, 
bogatele disponibilități ale fiecărui 
interpret al acestui colectiv, care 
are, de altfel, atîția actori tineri.

Natalia STANCU

„Arta iraniană în colecțiile din 
Republica Socialistă România”

Deschisă sub auspiciile Comitetu
lui de organizare a manifestărilor 
științifice și culturale pentru aniver
sarea a 2 500 de ani de Ia crearea 
statului iranian — expoziția „Arta 
iraniană în colecțiile din Republica 
Socialistă România" contribuie la o 
mai adincă cunoaștere a cîtorva din
tre cele mai semnificative producții 
spirituale ale poporului iranian. Rîv- 
na neobosită a colecționarilor ro
mâni, în rîndul cărora trebuie men
ționat cu deosebire filologul Timotei 
Cipariu, a adunat de-a lungul anilor 
manuscrise, miniaturi, ceramică, tex
tile, obiecte de metal. Sînt lucrări 
care readuc acum în atenția privi
torului român, prin intermediul ex
poziției deschise în sălile Muzeului 
de Artă al Republicii (str. Știrbei 
Vodă nr. 1) mărturia elocventă a 
unor incontestabile calități artistice ; 
conturează profilul unei culturi ori
ginale, cu ample cuprinderi. In sen
sul lor adine și dinamic piesele ex
puse, în bună parte anonime, repre
zintă parcă însăși atitudinea unei în
tregi colectivități de creatori față de 
realitate ; o atitudine în cadrul că
reia calitățile artistice — reflex di
rect al unei milenare șlefuiri a ele
mentelor tehnice — sînt premisele 
exprimării unui întreg fond de spiri
tualitate. Comunicarea, cu nuanțări 
specifice, a unor adevăruri care-și 
au o configurație proprie în viața și 
cultura poporului iranian, este rea
lizată într-un prim sector pl expozi
ției prin intermediul manuscriselor.

20,00 Reflector.
20,15 Avanpremieră.
20.20 Film serial : Aghiotantul ex

celenței sale (episodul VI). 
Producție a Televiziunii so
vietice.

21,05 Filme documentare românești.
21,30 Steaua fără nume — muzică 

ușoară. Transmisiune de la 
Fabrica de încălțăminte „So
lidaritatea" Oradea. Prezintă 
Dan Deșliu.

22.20 Din țările socialiste — R.S.F. 
Iugoslavia — Magistrala fero
viară Belgrad — Bar — repor
taj filmat de Iile Mircescu.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Campionatele Europene femi

nine de gimnastică. Exerciții 
liber alese. înregistrare de la 
Minsk.
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Operele unor binecunoscuți scriitori 
ca Ferdousi, Hafez, Saadi sau „Ilm-e 
hesab" (Știința aritmeticii, datată 
1 489), manuscrise cuprinzîtid lucrări 
de istorie, filozofie, lexicologie sau 
prozodie din sec, XVI—XVIII, sînt 
dovezi elocvente ale străvechii cul
turi iraniene dar in același timp și 
prețioase piese muzeografice româ
nești. Legăturile lor, ca și rafinata 
artă a miniaturilor — un alt sector 
al expoziției — se înscriu printre 
realizările de seamă care individua
lizează puternic arta iraniană. Moti
ve decorative formate din arabescuri 
de flori și frunze inspirate din deco
rul de mozaic al arhitecturii se îm
pletesc în arta persană a principilor 
laici cu compoziția figurativă (oprită 
de cultul musulman). Ilustrațiile la 
Șah-name (Cartea regilor) scrisă de 
poetul Ferdouși, ilustrațiile la poe
mele lui Nezami — „Leyla și Madj- 
nun“ sau „Khosron și Șirin", nume
roasele pagini miniate provenite din 
donația prof. G. Oprescu, sau apar- 
ținind Cabinetului de stampe al Bi
bliotecii Academiei — sînt tot atîtea 
exemple semnificative pentru măies
tria, deosebita prețuire și dezvoltare 
pe care le-a cunoscut această artă.

Ceramica de Rhagas, în care pre
domină albastrul și verdele, scrierea 
cu caractere kufice sau desenul zo
omorf, ceramica de Sultanabad, ca
racterizată prin tipul „Iapis-lazuli", 
ceramica de Zenjan, Mazanderan, 
sau Kashan, fiecare cu caractere sti
listice specifice, ilustrează una din 
cele mai consecvent dezvoltate, cu 
rădăcini adinei în timp, ramuri ale 
artei persane. Alături de acestea, 
textilele : mătăsuri (Iranul deținea 
în sec. VIII monopolul exportului de 
mătăsuri), șaluri (brodate manual), co
voarele și scoarțele țesute la Isfahan, 
Kirman, Khorassan, Keshan — aduc 
motive decorative specifice, vegeta
le și animale, o simbolistică 
foarte accentuată a culorilor. Arta 
prelucrării metalelor, exemplare 
de numismatică iraniană, ca și manus
crisele și cărțile rare menite 
să evidențieze modul în care 
Iranul a fost cunoscut de cul
tura europeană a sec. XVI—XIX — 
împlinesc armonios expoziția. Im
portanța lor depășind-o pe cea strict 
artistică se apropie atît de documen
tul etnografic, cit și de exprimarea 
unor caracteristici ce țin de umanis
mul, de frumusețea creației artisti
ce a poporului iranian.

Marina PREUTU

SCENA
• TEATRUL DRAMATIC DIN 

BAIA MARE și-a deschis stagiunea 
duminică, 17 octombrie a.c„ cu piesa 
„Steaua polară" de Sergiu Fărcășan. 
Regla : Petru Mihail. .Scenografia : 
Elena Forțu. Tn distribuție : Vasile 
Prisăcaru, Vasile Constantinescu, Ca- 
zimir Tănase, Radu Dimitriu, Jeni 
Petrescu, Ion Săsăran și alții.

• TEATRUL DE STAT DIN GA-
LĂȚI și-a invitat recent tinerii spec
tatori la o nouă premieră : spectaco
lul cu piesa „Soldățelul de plumb" 
de Sașa Lichy. Regia : Traian Ghi- 
țescu-Ciurea, scenografia : Victor 
Crețulescu.

Teatrul radiofonic 
în sprijinul școlii

Tncepînd cu data de 15 octombrie 
1971, redacția „Teatrului radiofonic" 
a început difuzarea săptămînală, în 
cadrul matineului teatral de vineri, 
a ciclului „Radiodifuziunea în spri
jinul școlii". Ciclul se adresează ele
vilor, tinerilor, tuturor celor care 
studiază, punînd la dispoziția aces
tora, pe calea undelor, un bogat ma
terial instructlv-educativ. Tn cadrul 
acestor emisiuni vor fi difuzate cele 
mai reprezentative lucrări dramatice 
din literatura noastră clasică ca și 
din literatura universală. Fiecare e- 
misiune va fi precedată de o prefață 
semnată de conf. dr. Ion Dodu Bă
lan.

Ciclul „Radiodifuziunea în spriji
nul școlii" s-a -deschis cu piesa scrii
torului clasic român Vasile Alec- 
sandri : „Despot Vodă".

Tn cursul acestei luni vor mai fi 
difuzate :

— vineri, 22 octombrie, capodopera 
lui Costache Negruzzi „Alexandru 
Lăpușneanu" :

— 29 octombrie; piesa „Hagi Tu- 
dose" de Barbu Ștcfănescu Dela- 
vrancea.

0 valoroasă inițiativă 
clujeană

TEATRUL NAȚIONAL DIN CLUJ 
a luat hotărîrea realizării, în cola
borare cu Casa de cultură a studen
ților, a unui ciclu de 9 spectacole în 
care sînt cuprinse momentele princi
pale ale istoriei teatrului universal 
și românesc. Regia artistică și selec
ția textelor aparțin Rodjcăj G, Radu.

Prima manifestare va avea loc Ia 
26 octombrie și este închinată „Tra
gicilor greci". Conferențiază prof, 
univ. Liviu Rusu.

EXPOZIȚII»
• Ieri, la căminul cultural din co

muna Scorhicești, județul Olt, a avut 
loc vernisajul expoziției de pictură 
Eugenia Ștefănescu și Teodor Rădu- 
can, cu lucrări executate la C.A.P. 
Scornicești.

• Tot ieri, la Ateneul Tineretului 
(Aleea Alexandru) s-a deschis expo
ziția de pictură, grafică și sculptură 
Victor Pavel și Diamandina Leabu.

• Sculptorița Gabriela Manole 
Adoc își prezintă lucrările, începînd 
de miercuri, 20 octombrie, la Gale
riile de Artă. „Simeza" (bd. Maghe- 
ru 20).

• Simbătă,. 23 octombrie, va avea 
Ioc vernisajul expoziției de sculptură 
Constantin Iordache.

Lipseau doar apa, 
lumina și încă ceva
Acceleratul nr. 211 

este un tren de cursă 
lungă. Pleacă din 
București la ora 20 și 
3 minute în direcția 
Ploiești, Brașov, Fă
găraș, Sibiu, Simeria, 
Deva și ajunge la A- 
rad după 9—10 ore. 
în compartimentul în 
care mă aflam mai 
luaseră loc încă 6 
persoane : 4 femei, un 
marinar și 2 copii de 
vîrstă preșcolară

Abia trecem de 
Ploiești și unul dintre 
copii trîmbițează :

— Mamă mi-e sete I
— Și mie, răsună, 

ca un ecou, dorința ce
luilalt copil,
— Dau eu o fugă pînă 
la restaurantul trenu
lui. Ce să vă aduc, apă 
minerală sau sucuri ?

S-a întocmit rapid o 
listă (care se mai află 
și acum la subsemna
tul). Se ceruse de 
băut : 6 sucuri, două 
sticle de apă minerală, 
7 senvișuri și două 
prăjituri duble.

Marinarul a revenit 
imediat. Era 'însă cu 
mîinile goale.

— Nu se găsește 
decît bere și, pe dea
supra, restaurantul stă 
să se închidă — anun
ță el laconic și începu 
să ne restituie banii.

Trenul accelerat nr. 
211 (de cursă lungă) 
nu are nici măcar 
apă potabilă, n-are ni
mic. în privința servirii 
călătorilor în trenuri, 
„Rcmvaredul (Româ
nia, vagoane restau
rante și de dormit — 
„în traducere liberă") 
se arată a fi în conti
nuare o instituție in
sensibilă la cererile 
călătorilor. Și, după 
cum vom vedea, res
pectiva Instituție are 
surate așișderea.

...Abia trecusem de 
Brașov și — brusc în 
toate compartimentele 
s-a făcut beznă (lu
mina nu s-a mai a- 
prins în tot timpul 
călătoriei) 1

— De ce s-a stins lu
mina ? — aruncă ci
neva întrebarea prin... 
întuneric.
Reprezentantul 

C F.R., care tocmai 
trecea pe coridor, cu 
lămpița lui profesio
nală de. gît, a săltat 
din umeri a lehamite :

— Trenurile ies, 
uneori, din triaj, la fel 
cum au intrat : de
fecte.

Aproape de Făgăraș 
un glas făcu din nou 
bezna țăndări :

— De ce, tovarășe, 
te-ai: așezat pe locul

meu ? Eu și nu d-ta 
trebuie să stau pe lo
cul nr. 65 1 Larma 
crescu. Ne-am lămurit 
repede : ca de obicei 
casierițele din gări în
curcaseră locurile.

Noi, bărbații din 
compartiment, într-un 
tîrziu, ne-am retras cu 
toții pe coridor. De 
c.e ? Pe locurile noas
tre ațipiseră copiii... 
Nici nu se putea alt
fel : cînd și de ce au 
fost desființate. în tre
nurile de cursă 
lungă, compartimen
tele „mama și copilul" 
nu știe nimeni sa răs
pundă. De fapt, fizic 
există, dar cu ele se 
petrece continuu un 
fenomen ciudat. Pe 
ușă scrie : comparti
ment pentru mame și 
copii, iar locurile dină
untru sînt vindute... 
bărbaților 1 Ca și în 
cazul locurilor din 
compartimentele pen
tru fumători — ele se 
vînd... nefumătorilor. 
Și. bineînțeles, invers.

încolo — vorba a- 
ceea — toate bune. 
Prin rapoartele „Rom- 
varedului" curg șu
voaie de vorbe ca mie
rea.

Gh. GRAURE

mim

JUDEȚEAN

Ruloul compresor 
numărul 500

în secția montaj a Uzinei de 
utilaj greu „Progresul" din 
Brăila a intrat in faza de exe
cuție cel de-al 500-lea rulou 
compresor. Creșterea produc
tivității muncii a permis colec
tivului uzinei să expedieze, 
anul acesta . șantierelor de con
strucții din țară cu 19 rulouri 
compresoare mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului 1970. 
Totodată, au fost livrate la ex
port 150 rulouri compresoare.

SĂRBĂTORIREA UNOR ȘCOLI
CU ÎNDELUNGATĂ TRADIȚIE
Școala generală 

din comuna Maieru
BISTRIȚA (corespondentul „Scîn

teii", Mihai Bâzu). - Așezată la 
poalele munților Rodnei, comuna 
Maieru este de multă vreme cu-; 
noscută pentru natalitatea cea mai 
mare din județul Bistrița-Năsăud. 
Media este de 6—7 copii pe fami
lie. Astfel că fiecare al 4-lea lo
cuitor al comunei este elev. Iată de 
ce, in zilele de 16—17 octombrie, 
aniversarea a 200 de ani de ia în
ființarea școlii generale a fost pri
lej de sărbătoare pentru întreaga 
comună.

Răsfoind cataloagele acestei in
stituții de îhvățămint, găsim numele 
scriitorului Liviu Rebreauu, al că
rui părinte a fost unul din dască
lii de seamă ai școlii din Maieru. 
In anii socialismului au fost con- 

■ stfuite aici noi Săli 'de clasă, labb- 
■ ratoare și ateliere, terenuri sporti
ve. Numărul elevilor a ajuns la 
1 350.

Cei prezenți la manifestările săr
bătorești ale școlii comunei Maieru, 
elevi de acum, ca și cei al căror 
păr a albit la -timple, învățători si 
profesori au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Liceul din Zalău
ZALAU (corespondentul „Scin- 

teii", Vasile Rusu). — Se împlinesc 
în această toamnă 325 de ani de 
existență, atestată de vechi do
cumente, a Liceului din Zalău. 
Zilele de simbătă și duminică au 
prilejuit pentru elevii și profesorii, 
de azi, ca și pentru foștii elevi și 
profesori ai liceului, pentru pă
rinți, pentru toți locuitorii orașului

o sărbătoare emoționantă, o trece
re în revistă a istoricului invăță- 
mîntului liceal zălăoan, care a pre
gătit 320 de promoții de elevi, ro
mâni și maghiari, un rodnic bilanț 
al muncii depuse în anii socialis
mului pentru educarea comunistă a 
tinerei generații.

Simbătă, în sala de festivități a 
casei orășenești de cultură, parti- 
cipanții au audiat comunicări pri
vind dezvoltarea învățămîntului li
ceal din Zalău și din județul Sălaj, 
comunicări susținute de profesori 
și conferențiari universitari, invi
tați, foști elevi ni liceului, cadre 
din înyățămîntul local.

Duminică, în cadrul unei adunări 
populare care a avut loc în fața li
ceului de cultură generală, a fost 
dezvelită o placă comemorativă. Tn 
aceeași zi, în cadrul unei adunări 
festive, la casa de cultură .orășe
nească, reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, numeroși 
profesori invitați la această sărbă
toare au ..evocat activitatea instruc- 
liv-educativă desfășurată de-a lun
gul anilor în liceu. In cadrul ace
leiași adunări, prof. univ. dr. Tra
ian Pop, adjunct al ministrului în
vățămîntului, a felicitat colectivul 
de cadre didactice pentru rezulta
tele deosebite obținute în procesul 
de educare și instruire a tinerelor 
generații. Cu același prilej, delega
tul C.C. al U.T.C., Iuliu Șuii, a in- 
mi nat organizației de tineret din 
liceu diploma de onoare. După vi
zionarea unui bogat program ar
tistic. susținut de către formațiile 
elevilor liceului, participant la 
sărbătoare au vizitat liceul, labora
toarele, precum și o expoziție ce 
cuprinde documente istorice și 
creații ale elevilor și foștilor elevi. 
Participant la manifestările de o- 
magiere a 325 de ani de îhvățămint 
liceal din Zalău au adresat o telegra
mă Comitetului Central al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Noul edificiu 
al Institutului 

de petrol
In partea de sud a Ploieștiului 

s-a înălțat in decurs de numai 
doi ani o nouă și impunătoare 
clădire pentru Institutul de pe
trol din localitate. Edificiul uni
versitar cuprinde, între altele, 
9 săli de cursuri, 13 laboratoare 
tehnice utilate cu mașini și a- 
gregate moderne, un amfiteatru, 
o bibliotecă. Adăugat actuale
lor săli de cursuri, de labora
toare, cantină, terenuri de sport 
existente, noul edificiu asigură 
studențimii ploieștene condiții 
optime de pregătire teoretică și 
practică, de cazare și masă.

Ape termale 
la Bîrla

Petroliștii argeșeni, in căută
rile lor spre adincuri, au desco
perit în comuna. Bîrla un nou 
izvtir de ape termale. Supuse 
analizelor de specialitate, pro
bele au dovedit că apele au o 
temperatură de 65 grade și con
țin sulf și iod, avind efecte cu
rative in tratamentul reumatis
mului. aidoma izvoarelor de la 
Govora. Receptiv, Consiliul 
popular județean Argeș a luat 
măsuri operative pentru con
struirea unei noi stațiuni bal
neare la Bîrla.

Club muncitoresc 

din fondurile

Munca de cinste a scriitorului

sindicatului
ln zona industrială Tirgu Mu

reș—Mureșeni a fost inaugurat 
un nou club muncitoresc con
struit din fondurile > consiliului 
local al sindicatelor. Clubul cu
prinde o sală de spectacole, bi
bliotecă cu peste 10 000 volume, 
săli de jocuri distractive și de 
repetiție. Formațiile artistice 
de amatori din combinatul de 
îngrășăminte azotoase, fabrica 
de conserve, fabrica de pielă
rie și mănuși și-au propus să 
prezinte in comun programe 
cultural-artistice cu caracter e- 
ducativ.

(Urmare din pag. I)

ca un sprijin real dat cul
turii, am primit lucrările 
teoretice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apărute 
în iulie : „Propunerile pen
tru îmbunătățirea activită
ții politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii" și 
„Expunerea la consfătui
rea de lucru a. activului de 
partid din domeniul ideo

logiei și al activității poli
tice și cultural-educative".

Cum era și firesc, „te
zele din iulie", cum au fost 
botezate, au stîrnit o înaltă 
efervescență de gîndire și 
în rîndurile scriitorilor. Ele 
reprezintă expresia consec
venței partidului nostru, 
expresia aprofundării per
manente a teoriei marxist- 
leniniste, în destinul Româ
niei de azi.

Problema educației socia
liste este o problemă la

fel de importantă ca și 
problema făuririi desfășu
rate a bazei materiale a 
socialismului și în directă 
și strînsă legătură cu a- 
ceasta. Dacă mi-aș îngădui 
o metaforă aș zice că spo
rul producției la oțel tre
buie să coincidă (și coinci
de în socialism) cu o mai 
dreaptă așezare a sufletu
lui și conștiinței, în trup.

Astăzi avem un cititor 
nou, evoluat. Scriitorul nu

se mai poate adresa lu! 
simplist, în slogane fără de 
acoperire sufletească, dar 
în același timp nici în fal
se flori de stil care au nu
mai acoperirea hîrtiei.

A scrie cu sufletul despre 
nobilul suflet al țării socia
liste, a exprima floarea 
conștiinței ca pe o treaptă 
spre fruct și sămință, con
stituie astăzi și acum, 
munca de cinste a scriito
rului.

Magazin 
universal sătesc 
cu autoservire

între al meu
J .

și al nostru

In rețeaua cooperației de con
sum a județului Vaslui a fost 
dat în folosință, în comuna Be- 
rezeni, un magazin universal 
cu autoservire, primul de acest 
fel în satele județului. Maga
zinul cuprinde raioane cu un 
bogat sortiment de mărfuri in
dustriale, expunerea acestora și 
accesul lesnicios asigurînd con
diții dintre cele mai bune pen
tru o servire rapidă, civilizată.

(Urmare din pag. I)

rile materiale ale socie
tății. în lumea noastră 
însă, cel puțin în această 
esențială problemă a noii 
orînduiri, oamenii au făcut 
un salt spectacular, și ni
mic nu apare acum mai in
discutabil și mai firesc de
cît înscăunarea lor ca stă- 
pîni egal răspunzători pen
tru tot ceea ce a intrat in 
proprietatea poporului. Este 
drept, mai există și minți 
retrograde pentru care „ce-i 
al nostru e și-ăl meu, ce-i 
al meu e doar al meu" și 
dacă acel caz de acum a- 
proape un sfert de veac, 
cînd un om și-a tras un vă- 
gonet în curte, pare de do
meniul anecdotei, mi s-a 
vorbit de unul de prin 
Transilvania, care lucrează 
undeva, pe un șantier și 
cînd îi lipsește alt mijloc 
de locomoție vine cu bas
culanta acasă, iar altul, șo
fer, se întoarce seara în sa
tul său de munte și pleacă 
în zori la serviciu cu un 
camion pe care este insta
lată ditamai cisterna de 
cinci tone. Nici primul și

nici al doilea nu este pro
prietarul basculantei sau 
cisternei, ele aparțin avu
tului obștesc, dar cine știe 
ce gură cască de directori 
sau șefi de șantiere le pa
tronează munca, îneît cei 
doi pot ieși nestingheriți de 
la treabă și porni cale de 
citeva zeci de kilometri, 
călare pe coloșii aceia de 
sute de cai putere ?

Dacă am realizat esen
țialul salt din mentalitatea 
oamenilor care să poată 
ține cadența cu rapida 
transformare a vieții mate
riale a societății noastre, ne 
așteaptă acum o muncă de 
cizelare a spiritelor pentru 
ca risipa, indolența, mica 
ciupeală, „găinăria" — cum 
i se spune în limba po
porului măruntului furti
șag — să fie eradicate ca 
unele dintre ultimele păca
te capitale ale mentalități
lor retrograde. Unui prieten 
de prin Hațeg îi trebuiau 
cu citva timp în urmă cî- 
teva zeci de kilograme de 
fier-beton. pe care, momen
tan. nu-1 găsea prin fieră
rii. Mi-a spus că s-a adre
sat unui bun meșter, om

foarte de treabă, de altfel, 
care să-l sfătuiască cum 
s-ar putea descurca. Era un 
fel de antreprenor de mici 
șantiere, capabil și între
prinzător, construia prin 
sate clădiri utilitare sub fir
ma unei întreprinderi bănă
țene. I-a răspuns prietenu
lui meu cu candoare : „Vă 
trebuie fier-beton ? Se face. 
Numai să aveți cu ce-1 
căra, și vă îmbrac în fier- 
beton". „De unde „De 
la orice șantier pe care îl 
lichidez". „Cum adică, de 
furat ?“. „Cîtuși de puțin 1 
întotdeauna îmi rămîne. 
Cerem mai mult decît ne 
trebuie, că tot ni se taie Ia 
aprobări, și, după încheie
rea lucrărilor, tot fac la ra
poarte acolo unde se cuvine 
să fie ridicat restul de ma
teriale, dar nimeni nu se 
deranjează și metalul rugi
nește pe marginea drumu
rilor ; ce mai contează, dar, 
citeva sute de kg de așa- 
zise „deșeuri" ?. Așa, că 
faceți-mi rost de mijloa-e 
de transport și vă aduc 
fier-beton...".

Lista exemplelor ar putea 
fi continuată, dar mă opresc

aici. Nu-1 pot uita pe omul 
acela care spunea că noi 
trebuie să le dovedim foș
tilor patroni că sintem mai 
buni stăpîni și gospodari 
decît a fost neam de nea
mul lor. Istoria recen
tă a țării dovedește că 
dreptatea a fost întru to
tul de partea lui. Ce altă 
orinduire ar fi fost capabi
lă, în răstimp de numai un 
sfert de veac, să ridice 
România la potențialul ei 
economic si industrial de 
astăzi ? Răspunsul nu-1 
mai consider necesar a fi 
dat. II știm toți, și îl recu
noaște lumea întreagă. Din 
ziua aceea cînd, cu larmă 
șl bucurie, au fost arunca
te claie peste grămadă pe 
un teren viran din orășelul 
petrolier prahovean însem
nele unei lumi răsturnate 
de revoluție, s-a bătut pe 
pămintul acestei țări o pia
tră de hotar între epoci. Era 
ziua cînd „al meu" s-a 
transformat în „al nostru". 
Va veni și ziua cînd fie
care va Înțelege că bunul 
„nostru" este supremul său 
bun. •

fEssra 
Atentie, 

se filmează!
La Institutul de cercetare și 

proiectare pentru minereuri ne
feroase din Baia Mare a fost 
dat în folosință un laborator 
cinematografic autorizat de Cen
trul național al cinematogra
fiei București pentru a produce 
filme documentare cu caracter 
tehnic, științific, de protecție și 
securitate a muncii, de popu
larizare a experienței și meto
delor înaintate în minerit. Pri
mele filme realizate aici oglin
desc aspecte esențiale ale ac
tivității cercetătorilor din cadrul 
institutului, preocuparea pentru 
prevenirea abaterilor de la nor
mele de protecția muncii din 
mai multe exploatări miniere 
maramureșene.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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Fotbal—Divizia A, vineri AU ÎNCEPUT

CAMPIONATELE DE VOLEI

Unul dintre rarele momente de spectacol în meciul Steaua — /CS.A. In dreapta fotografiei, 
motiv de atenție pentru selecționeri...

țe

wMk

, tînârul Boloni, 
Foto : Gh. Vințilâ

REZULTATE TEHNICE
Dinamo — „U“ Cluj 3—2 (0—1). Au marcat ; Sălceanu (min. 59 și 78) 

și Lucescu (min. 85 din pcnalti) pentru învingători, iar Anca (min. 44). 
și Adam (min. 58, din penalti) pentru oaspeți.

Universitatea Craiova — Rapid 3—0 (1—0). Au marcat : Țarălungă 
(min. 25). Neagu (min. 66) și Oblemenco (min. 77).

Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 1—1 (1—0). Au marcat : Tătaru (min. 36) 
și respectiv, Mureșan (min. 75, din penalti).

U.T.A. — F. C. Argeș 4—0 (3—0). Au marcat : Brosowski (min. 13, 29 
— din Denalti, 70) și Kuhn II (min. 32).

C.F.R. — Politehnica 2—2 (0—1). Au marcat : Cuperman (min. 40) și 
Lupulescu (min. 51) pentru ieșeni, iar O. Ionescu (min. 76) și M. Bretan. 
(min 80) pentru gazde.

Petrolul — Farul 1—0 (1—0). A marcat : Moldovan (min. 10).
Jiul — S.C. Bacău 0—0.
Crișul — Steagul roșu 0—6.

n

și acum marți și
Vineri, sîrnbătă și duminică am 

fost la stadion pentru a vedea des- 
fășurîndu-se etapa a șaptea _ a cam
pionatului diviziei A. Am privit me
ciurile : unele mai reușite, altele 
mai puțin apropiate de ceea ce do
rim să vedem la nivelul acestei cate
gorii. Dar, cel puțin la patru dintre 
aceste partide. în care evoluau for
mații angrenate în cupele 'europene 
intercluburi, spectatorii, specialiști 
sau nu, au depășit condiția campio
natului, căutind să deslușească in 
fazele ce se petreceau pe teren, la 
ora respectivă, altele, dorite pentru 
întilnirile de marți și miercuri de la 
București, Barcelona sau Walbrzych. 
Pentru că. oricît de atașați ar fi su
porterii de ideea campionatului in
tern. de cea a punctelor ce se joacă 
în fiecare etapă și, implicit, a locu
lui. in clasamentul diviziei A. sînt 
zile ca cele de care am vorbit, în 
care toate lucrurile acestea își pierd 
din strălucire și atracție. Orizontul 
se lărgește, iar orgoliul se supradi
mensionează la proporții continen-

tale, contînd mai mult confruntările 
din cupele europene.

Poate că la această dimensiune 
continentală și-au judecat evoluția 
și randamentul și dinamoviștii bucu
reșteni în cea de-a doua repriză a 
meciului lor cu universitarii clujeni, 
obținînd o victorie spectaculoasă, 
după ce au recuperat un handicap 
de două goluri, în condițiile unui 
efectiv redus prin eliminarea lui 
Dumitrache. Văzută prin prisma în
tîlnirii cu Fejenoor4 de miercuri, a- 
ceastă repriză dinamovistă de neui
tat a produs satisfacție și îngrijo
rare. Satisfacție pentru resursele de 
ordin fizic și psihic dezvăluite de 
bucureșteni, îngrijorare în legătură 
cu consumul excesiv la care s-au 
autosupus (pînă la urmă) pe par
cursul celor patruzecișicinci de mi
nute de goană după victoria amin
tită. Altfel, nimic nou. pentru că sus
pendarea Iul Sătmăreanu II (dictată 
de forul de 
era de 
mitriu

„ ... resort de la. U.E.F.A.) 
presupus, iar absența lui Du
ll, de asemenea. Deci, Sandu

Seria I
Divizia B la fotbal

Seria a II-a

Neamț
Sportul stu-

Metalul
1—1
2—0

Timișoara Electro-

Echipele au 
dar unora... le

jucători 
lipsesc antrenorii

noi,

Ceahlăul Piatra
C.F.R. Pașcani

S. N. Oltenița - 
dențesc

Poiana Cîmpina
București

Progresul Brăila — Știința Ba
cău

Progresul București
talul Tîrgoviște

Dunărea Giurgiu . — Politeh
nica

F. C.
nicu

Portul
Plopeni
In clasament conduce Sportul 

dențesc cu 14 puncte.

Me-
2—0

Galați
Galați — Chimia Rîm- 

Vilcea
Constanța Metalul

3—2 
stu-

C.F.R. '
putere

Olimpia
tan

C.S.M.
Cugir

Minerul
Anina

Corvinul
Reșița

C.F.R. Arad — Gloria Bistrița
Vulturii textila Lugoj — Chimia

Făgăraș
Olimpia Oradea — Politehnica

Satu-Mare — Gaz me-

Sibiu — Metalurgistul

Baia Mare — Minerul

Hunedoara — C.S.M.

In clasament conduce C.S.M. 
șița cu 16 puncte.

SPORTUL PENTRU CEI MULȚI

„OPTIMIȘTII11
ÎN VIZITĂ

PITEȘTI (prin telefon). — Ieri, 
Iacul de acumulare Bascov de lingă 
Pitești a fost gazda „optimiștilor" 
Clubului nautic universitar Bucu
rești.

După demonstrația de pe lacul He
răstrău din Capitală, Consiliul jude
țean pentru educație fizică și sport 
Argeș a invitat pe foarte tinerii 
iahtmani și pe antrenorii lor să ara
te ce știu elevilor din școlile pi- 
teștene. Acțiunea viza deci populari
zarea frumuseții și simplității prac
ticării iahtingului încă de la o vîrstă 
timpurie, urmărea însă și demon
strarea calităților ambarcațiunilor 
din materiai plastic, construite eco
nomic, în regie proprie, de către un 
club sportiv.

în pofida timpului cu totul de
favorabil, tinerii bucureșteni au 
sosit la Pitești și s-au arătat aseme
nea numelui tipului de iaht pe ca- 
re-1 folosesc, adică... optimiști 1 Radu 
Marian, Mihai Butucaru și colegii 
lor au evoluat elegant in bărcuțele 
cu pînze, înscriind trasee sinuoase în 
cadrul triunghiului regulamentar de

3—0
1—1

3—1

Re-

LA PITEȘTI

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

concurs. Școlarii piteșteni prezenți 
pe malurile lacului s-au arătat îneîn- 
tați de acest sport pasionant, căruia 
i se deschid perspective atit de largi 
în orașul lor datorită construcției 
salbei de lacuri artificiale. Cîțiva 
dintre ei — Radu Lițescu, Simon Ce
zar, Ion Vasiliu, Nicolae Tugmean de 
la Casa pionierilor din Pitești — sub 
supravegherea antrenorului de la 
C.N.U., Andrei Butucaru, au făcui 
cunoștință cu micile iahturi și au na
vigat într-o primă cursă de 
dare.

Prin urmare, demonstrația 
navigatori bucureșteni a fost 
șită. în încheiere, notez că 
zentanțiî organelor sportive locale 
plănuiesc ca în colaborare tehnică cu 
C.N.U. să pună la punct confecțio
narea ambarcațiunilor de plastic aici. 
Ia Pitești, pînă la începerea viitoru
lui sezon. Totodată, în școlile și la 
Casa pionierilor din Pitești se vor 
constitui asociații speciale pentru 
practicarea sporturilor nautice.

acomo-

micilor 
o reu- 
repre-

Gheorghe CÎRSTEA

CLASAMENT

Activitatea voleibalistică internă a 
reintrat în actualitate, după o înde
lungă întrerupere, pricinuită, ca să 
spunem așa, de pregătirile și apoi 
de participarea echipelor naționale la 
campionatele europene. întreruperea 
aceasta a presupus pentru jucătorii 
și jucătoarele din afara loturilor pri
lej de serioase antrenamente, iar 
pentru antrenori ocazia de a-și îm
prospăta formațiile, prin depistarea 
șl transferarea unor elemente noi. 
tinere. Astfel, acum, la începerea 
campionatului național, numeroase 
echipe se prezintă cu garnituri întă
rite, chiar dacă nu toți noii veniți 
sint experimentați. Dintre „mutațiile" 
valorice, cele mai deosebite sînt de 
notat : Gabriel Udișteanu (de la 
Politehnica Galați) la Dinamo Bucu
rești. Romeo Scheffler (de la Progre
sul București) la Politehnica Galați. 
Dorin I’oroșnicu (de la Steaua) și 
Viorel Ozum (de la Unirea Tri
color Brăila) la Progresul Bucu
rești. Angela Moroianu și Maria Ma
tei la Medicina București, Lucia Va- 
uea-Zeteș (de la Dinamo) la I.E.F.S.

Frumoase perspective anunță a 
avea și o serie de juniori și junioa
re, jucători tineri remarcați pînă 
acum în formații din eșalonul doi ; 
promovarea lor în echipele fruntașe 
de seniori sperăm că va da roadele 
cuvenite, antrenorii respectivi ur- 
mînd a-i folosi cu curaj, a le acor
da încredere pînă la capăt, nu pre- 
ferîndu-i pe banca rezervelor. Spre 
exemplu, echipa campioană. Steaua, 
numără în lot pe tinerii Adrian Co
coș (de la Petrolul Ploiești) și loan 
Tcrbea (de la Școala sportivă din Si
biu) ; la Tractorul Brașov — doi ju
cători noi pfoveniți de la „Tînărul 
dinamovist" : luhaz și Giulea : la 
Rapid — Cristina Băltărefu (de la 
Constructorul) : la Dinamo — Con
stanța Dinculiță (de la Școala spor
tivă 3 București) ; la Penicilina Iași 
— Carmen Zahareanu (de la Ceahlăul 
Piatra Neamț). O garnitură foarte ti- 
nără are noua promovată în campio
natul feminin — Constructorul Bucu
rești, al cărei merit de a fi astăzi in 
prima divizie se datorește și muncii

antrenorii echipei Școlii
București, de unde au

depuse de 
sportive 1 . .
fost transferate numeroase elemen
te talentate. De altfel, voleibalistele 
de la Constructorul și-au făcut un 
debut foarte promițător în noul cam
pionat, în prima etapă fiind foarte 
greu întrecute de experimentata for
mație a I.E.F.S. Constructorul a ciști- 
gat două seturi, pierzînd însă pe ce
lelalte trei. într-o altă partidă a eta
pei inaugurale, tot la București, rapi- 
distele au obținut o victorie facilă 
în trei seturi (15—7, 15—5, 15—13) în 
fața unei echipe... fără antrenor : 
Combinatul Poligrafic București.

In campionatul de-abia început, 
pregătirea tehnică și conducerea 
jocurilor sînt asigurate, în majori
tatea cazurilor, de antrenorii din anii 
trecuți. La eîrma unor formațițSînsă 
au apărut antrenori noi, bine cunos
cuți publicului sportiv. Fostul inter
național Horațiu Nicolau, care in 
ultimii ani a condus cu mult succes 
echipa națională a Belgiei, antrenea
ză acum echipa Progresul, iar Florin 
Balaiș, fost antrenor la echipa națio
nală. a reluat conducerea echipei Po
litehnica Galați, avindu-1 ca „secund" 
pe Iuliu Szocs. In această ordine de 
idei, este de observat că unele echi
pe încă nu au rezolvat problema an
trenorilor, funcția aceasta îndeplinin
d-o la C.P.B. o jucătoare, iar Ia Uni
rea Tricolor — un jucător. Compro
misuri de această natură (față de 
care torul de specialitate manifestă 
o reținere de neînțeles) nu au. fireș
te. darul să asigure calitatea pregă
tirilor, creșterea nivelului tehnic al 
meciurilor.

Ion DUMITRIU
Iată rezultatele meciurilor de ieri : 

feminin : Penicilina Tași — Sănăta
tea Arad 3—0 ; C.S.M. Sibiu — Me
dicina București 2—3 ; Fa^ul Con
stanța — Universitatea Timișoara 
3—2 ; masculin : Universitatea Cra
iova — I.E.F.S. 1—3 ; Tractorul Bra
șov — Steaua 0—3 ; Politehnica Ti
mișoara — Rapid 0—3 ; Universita
tea Cluj — Progresul București 3—2 
(15-13 ; 1.5-8 ; 10-15 ; 13-15 ;
15—10).

miercuri
Gabriel va juca primul său meci 
„C.C.E."...

Nimic nou și la U.T.A., învingă-, 
toare cu un scor categoric în meciul 
cu F.C. Argeș, chiar dacă la unele 
goluri au contribuit și alții. în. afara 
jucătorilor arădeni. Victoriile Ia scor 
nu-s o raritate la Arad ! Pentru me
ciul de la Walbrzych, antrenorul N. 
Dumitrescu a anunțat „unsprezecele" 
obișnuit, privind cu circumspecție un 
adversar cars a reușit eliminarea 
echipei cehoslovace Union Teplice, 
pentru a ajunge în această fază a 
competiției.

După „baia" (că de „duș" nu mai 
poate fi vorba) de la Craiova, rapi- 
diștii, cu mic cu mare, s-au retras 
intr-o muțenie desăvîrșită, nelăsînd 
să transpire nimic dincolo de cadrul 
strict al lotului echipei.

în sfîrșit, se oare că noutatea zilei 
va apărea la Steaua, unde antrenorii 
preferă o linie de atac fără... Tă
taru, dar cu Năstase, vîrf de atac. In 
rest, să spunem că, în cursul dimi
neții de astăzi, fotbaliștii bucureșteni 
vor viziona filmul partidei F. C. 
Barcelona—Celta Vigo,
sîrnbătă seara și încheiată cu 
barcelonezilor.

Ca o trăsătură generală să 
că, nu știm cum se face, 
așa cum s-a mai întiroplat — în 
preajma unor confruntări de aseme
nea prestigiu, echipele noastre nu 
s-au prezentat de o manieră care să 
ne liniștească. Dimpotrivă.

înainte de a încheia, să notăm că 
poarta aeriană a Capitalei va fi des
chisă, astăzi la prînz, pentru două 
nave... fotbalistice : una venind de 
la Rotterdam, alta de la Varșovia. 
Cine vor fi pasagerii lor ? Ghiciți 
singuri.

disputată 
victoria.

spunem 
dar —

V. PĂUNESCU

AUTOMOBILISM

Participanții 
la „Turul Europei”

eu trecut ieri
prin țara noastră

zilei de ieri, după ce auîn cursul 
intrat prin punctul de frontieră Borș, 
echipajele celui de-al 15-lea „Tur 
automobilistic al Europei" și-au con
tinuat pasionanta lor întrecere pe te
ritoriul țării noastre, urmînd un tra
seu ce a trecut prin Oradea, Cîmpia 
Turzii, Tg. Mureș, Sovata, Brașov, 
Tîrgoviște, Ploiești, Slobozia, Hîrșo- 
va, Eforie. în primele ore ale dimi
neții de astăzi, automobiliștii au tre
cut în Bulgaria. Cele trei probe spe
ciale programate pe teritoriul româ
nesc, constînd din viteză cu medie 
impusă pe trasee cu circulația închi
să, s-au disputat ieri și azi noapte 
la Praid, Poiana Brașov, Moeciu- 
Rucăr.

Această ediție a „Turului Europei" 
— un adevărat maraton automobilis
tic (circa 14 000 de kilometri în 14 
zile) — a reunit la start 60 de echi
paje, majoritatea din R.F.G. A fost 
remarcată prezența in premieră a 
unor echipaje sovietice, pe mașini 
speciale „Moskvici". La întrecere iau 
parte și piloți bine cunoscuți din Iu
goslavia, Italia, Franța, Austria, Da
nemarca, Olanda, Suedia. Finlanda, 
Cehoslovacia, Iran, Norvegia.

BASCHET

La închiderea
Dinamoviadei"

Ca și in alți ani, tradiționala com
petiție, Dinamoviada, a cărei ultimă 
ediție s-a încheiat ieri, a reunit 
echipe de club valoroase — alcătuite 
cu jucători din primul „eșalon" al 
țărilor participante, jucători care au 
practicat un baschet 
tehnic și spectacular, 
revenit 
multiplă cîștigătoare 
învingătoare detașată, 
lidă, cu „talie" (1.95 m media înăl
țimii), cu o concepție de joc clară, 
simplă și mai ales... eficace. Mosco- 
vlții s-au remarcat printr-o exce
lentă pregătire fizică, prin discipli
nă, tactică, punctînd în majoritatea 
cazurilor din 
în maximum 
echipă. Ca 
baschetbaliștii 
tabil, avînd în Doicinov (pivotul e- 
chipei naționale) un realizator și deo
potrivă un apărător de clasă.

Publicul a așteptat și a dorit mai 
mult de la reprezentanții noștrii, di
namoviștii bucureșteni (cunoscuți ca 
jucători ce se mobilizează în com
pania unor adversari valoroși) dar 
aceștia n-au reușit să realizeze decît 
rezultate contradictorii. Echipa a în
ceput destul de bine fiecare meci, 
alegînd mijloacele tactice în gene
ral adecvate, corespunzînd stilului 
adversarilor întîlniți, dar nu a avut

lui Dinamo

de bun nivel 
Primul loc a 
din Moscova, 
a competiției, 
o echipă so-

contraatacuri susținute 
de viteză de întreaga 
joc, i-au secondat 
bulgari, „un 5“ redu-

tăria să poată continua în ritmul 
propus, „prăbușindu-se“ uneori pe 
parcurs și, aproape întotdeauna, in 
finaluri. S-a jucat de aceea static, 
pozițional, șablonisț, încercînd să se 
compenseze (fără succes) Insuficienta 
pregătire fizică (explicabilă. în par
te, la unii jucători, dar surprinză
toare la membrii lotului național, re
cent întorși de la C.E.). Procentul 
aruncărilor de la semidistanță și a) 
aruncărilor libere a fost de aseme
nea scăzut chiar- la jucători recunos- 
cuți ca specialiști ai procedeului : 
Albu, Diaconescu. dar mai ales Dra- 
gomirescu. O subliniere pozitivă se. 
cuvine totuși internaționalului 
Novac, care, la primele apariții 
ciale, după doi ani de absentă 
tuită. s-a comportat remarcabil, 
tind că poate reveni la forma 
l-a consacrat.

Dinamoviada s-a încheiat și învă
țămintele ei, în ceea ce privește 
baschetul nostru — rămas în urmă față 
de elita europeană — nu diferă prea 
mult de cele ale recentelor C.E. Re
începe însă campionatul și o dată 
cu el munca tehnicienilor, antreno
rilor și jucătorilor echipelor noastre 
pentru ridicarea baschetului pe o 
altă treaptă valorică spre care tre
buie să aspirăm,..

Gh. 
ofi- 
fo”- 
ară- 
care

Dan ILIESCU

RUGBI

Pe marginea
unui trial

pe stadionul din 
avut loc o primă 

a celor mai buni 
vechi internațio-

Ieri dimineață, 
Parcul Copilului a 
trecere în revistă 
rugbiști ai țării — 
naîi, precum și jucători remarcați în 
ultimul timp — susceptibili de se
lecție în „XV“-le tricolor. Printr-o 
decizie a organizatorilor acestui trial, 
în deschidere la meciul dintre lotu
rile A și B, am avut șansa de-a ur
mări și evoluția juniorilor, din rîn- 
durile cărora vor fi desemnați cei 
mai buni pentru viitoarele în
treceri din cadrul „Cupei națiunilor 
F.I.R.A." Așadar, o posibilitate 
imediaiă a tehnicienilor de a consta
ta atit stadiul tehnico-tactic atins de 
primul eșalon, cit și perspectivele ti
nerei promoții. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cit rugbiul nostru înregi
strează în momentul de față o creș
tere de relații sportive pe plan in
ternațional. (Pe lingă tradiționalele 
meciuri cu Franța, federația română 
a primit invitații din partea forurilor 
de resort din Noua Zeelandă și Re
publica Malgașă).

Iată suficiente motive pentru ca 
selecționerii să alcătuiască o repre
zentativă puternică, capabilă să re
prezinte cu cinste rugbiul românesc. 
Spunem aceasta. întrucît ieri s-a vă
zut încă o dată că există astfel de 
posibilități. Deși în teren nu au apă
rut cîțiva internaționali (cum sint 
Demian, Dragomirescu, Șerban, Flo
rescu, Peter etc, indisponibili), se- 
lecționabilii împărțiți în două echi
pe (A și B) s-au angajat într-un joc 
energic, în profunzime, cu schimburi 
rapide de mingi. în lotul A (tricouri 
galbene) figurau, printre alții, Dinu, 
Rășcanu. Suciu. Postolache, Atana
siu, Niculescu. Nica, Durbac, în timp 
ce din lotul B (tricouri roșii) făceau 
parte Miclescu, Bucos, V. Rusu, Su
ciu (de la Steaua), Popovici etc. Cei 
care s-au dovedit mai inspirați la în
ceput au fost jucătorii în tricouri 
roșii, care au reușit să lege mai bine 
jocul, îndeosebi pe trei sferturi, ast
fel că la pauză scorul le era favora-

Mi-bil : 10—4. După pauză însă,
clescu, Bucos, Popovici trec în lotul 
A. Jocul iși schimbă cursul și în fi
nal scorul a fost de 18—10 pentru 
echipa în tricouri galbene.

Dar nu scorul avea importantă. 
Antrenorii s-au declarat satisfăcuți de 
jucători cum sînt Miclescu, Posto- 
lache, Atanasiu, Popovici, Bucos, ti
neri bine clădiți fizic, cu o forță re
marcabilă de joc. Alături de tehnicieni 
recunoscuți în rugbiul nostru, cum 
sînt Rășcanu, Nica, Suciii. Nicu’esrii. 
Durbac, cărora li se adaugă, firesc, 
internaționali, ieri indisponibili, ti
nerii menționați mai înainte se pot 
integra într-o formație reprezenta
tivă puternică.

Pavel DUMITRESCU

Tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, a primit, duminică diminea
ța, la sediul Comitetului Central, un 
grup de activiști ai mișcării pentru 
apărarea păcii din Uniunea Sovieti
că, condus de K. B. Udamian, mi
nistrul culturii din R.S.S. Armeană, 
membru în conducerea Comitetului 
pentru Apărarea Păcii din Armenia. 
Grupul este alcătuit din activiști de 
partid și 
munci de 
economiei, oameni de știință, cultu
ră și artă, medici, ziariști, militant! 
ai vieții publice.

La întîlnire au participat prof, 
univ. Tudor D. Ionescu. președintele 
Comitetului Național nentru Apăra
rea Păcii, Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului National a! Femeilo1'. Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialiste, 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Octav Llve- 
zeanu, membru al Biroului Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

A fost prezent V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

de stat — directori cu 
răspundere în domeniul

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

★
Oaspeții, aflați în țara noastră cu 

ocazia unei croaziere pe Dunăre 
organizată de Comitetul Sovietic 
pentru Apărarea Păcii, s-au întilnit, 
în cursul aceleiași zile, la Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, cu 
prof. univ. Tudor D. Ionescu, pre
ședintele comitetului, și alți membri 
ai conducerii, cu reprezentanți ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., Con
siliului Național al Femeilor.

în cadrul întîlnirii. desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a făcut un schimb de informații 
despre activitatea mișcărilor pentru 
pace din cele două țări, despre pre
ocuparea pentru dezvoltarea și întă
rirea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
comitete, precum și cu mișcări, or
ganizații și personalități care mili
tează pentru pace din toate țările.

în timpul șederii în București, oas
peții au făcut o vizită turistică prin 
cartiere ale Capitalei, la Muzeul sa
tului, la al V-lea Pavilion de mostre.

(Agerpres)

Duminică s-a întors în Capitală 
delegația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Levente, 
membru al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste din Republica So
cialistă România, care, la invitația 
Partidului Socialist Deșturian din Tu-

nisia, a participat la lucrările celui 
de-al VlII-lea Congres al 
partid.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Otopeni, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Ghizela Vass 
Nicolae Guină, membri ai C.C. 
P.C.R.

acestui

Și 
al

industriei 
, duminică 

după-amiază a sosit in Capitală prim- 
ministrul landului Hessa din 
Germaniei, Albert Osswald.

Oaspetele va face o vizită 
noastră ca răspuns la vizita 
a făcut-o în luna martie a.c. 
land ministrul român al 
chimice.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
dl. Albert Osswald a fost întîmpinat 
de către Mlhail Florescu, de cadre 
de conducere din minister, precum și 
de reprezentanți ai Ambasadei R. F. 
a Germaniei la București.

★
La invitația procurorului general 

al Republicii Populare Ungare, o de
legație a Procuraturii Republicii 
Socialiste România, condusă de Au- 
gustin Alexa, procuror general, a 
plecat duminică dimineața la Buda
pesta,

La invitația ministrului 
chimice, Mihail Florescu,

venituri și cheltuieli. Pionierii 
școlarii cuprinși în aceste

R, F. a
în țara 
pe care 
în acest 

industriei

Duminică, șefi ai misiunilor di
plomatice din București au luat par
te la excursia organizată de Ministe
rul Afacerilor Externe la podgoria 
Valea Călugărească, unde au vizitat 
Institutul de cercetări pentru viti
cultură și vinificație. Au participai 
George Macovescu, prîm-adjunct ' al 
ministrului afacerilor externe, și 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

★
PITEȘTI (Corespondentul „Scin

teii" Gh. Cîrstea). Duminică s-au în
cheiat, la Curtea de Argeș — una 
dintre primele caoitalo ale țărilor 
românești — manifestările dedicate 
aniversării a 450 de ani de la moar
tea domnitorului Neagoa. Basarab. 
Timp de o săptămînă, aici s-ati.des
chis expoziții documentare. de 
pictură, grafică și artă populară, o 
sesiune științifică pe tema „Epoca 
lui Neagoe Basarab" etc.

Ieri, la casa de cultură a orașului 
S-a constituit asociația culturală 
„Neagoe Basarab" și a avut loc o în- 

într-o at- 
s-a tri- 

C.C. al P.C.R..

tîlnire a fiilor orașului, 
mosferă de viu entuziasm, 
mis o telegramă . ......... .....
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

★
RM VÎLCEA (Corespondentul 

„Scinteii", Petre Dobrescu.
Ieri a avut loc la Drăgășani prima 

consfătuire a președinților celor 76 de 
microcooperative agricole de produc
ție, înființate încă de anul trecut pe 
lingă cooperativele agricole din ju
dețul Vilcea. Unități agricole școlare, 
microcooperativele agricole au aceeași 
organizare și funcționează ca și coo
perativele agricole de producție : au 
consiliu de conducere. președinte, 
vicepreședinte, inginer, brigăzi, echi
pe, planuri de producție, buget de

(Corespondentul

Ieri în țară : Vremea a fost rece, 
cu cerul acoperit. Au căzut precipi
tații temporare, sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare, în zona de mun
te, Maramureș, podișul Transilvaniei 
și Moldova. Ploi temporare s-au mai 
semnalat în Banat, Dobrogea și în 
Muntenia și Oltenia, unde pe alocuri 
s-a semnalat lapoviță. Vîntul a su
flat potrivit, cu intensificări locale 
în sudul și estul țării, predominînd 
din sectorul nordic. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între zero grade 
la Suceava, Cîmpulung Moldovenesc, 
Rădăuți, Dorohoi. Tg. Neamț și în- 
torsura Buzăului șf 7 grade la Gura- 
hont. Caransebeș si Lugoi. In Bucu
rești : Vremea a fost rece, cu cerul

?i unități 
efectuează, pe loturi de 1—5 hectare, 
stabilite prin contracte cu coopera
tivele agricole de producție, în afară 
de arat și semănat, toate lucrările 
necesare, terminînd cu strînsul și 
depozitatul recoltei. Pentru munca 
depusă, ei sînt retribuiți fie în bani, 
fie in zile-muncă.

Așa cum a reieșit din discuțiile 
purtate de micii președinți, pe cele 
227 hectare cit însumează suprafața 
lucrată de pionieri și școlari în acest 
an, au fost obținute recolte bune, fie
care microcooperativă constituind o 
adevărată școală pentru viitorii lu
crători ai ogoarelor. în cadrul con
sfătuirii, microcooperatorii s-au întîl- 
nit cu un grup de brigadieri de la 
șantierul național al tineretului de 
pe Lotru, au efectuat activități prac
tice pe lotul experimental al liceului 
agricol din Drăgășani și au vizitat 
I.C.H.V. Drăgășani.

MIERCUREA CIUC (Coresponden
tul „Scinteii", Istvan Bartunek). 
Colectivul de muncă al Complexului 
de prelucrare a lemnului din comu
na Gălăuțaș a sărbătorit duminică, 
17 octombrie,.împlinirea a 60 de ani 
de existență a industriei de prelu
crare a lemnului din localitate. La 
ședința festivă închinată aniversării 
au fost prezentate lucrări referitoare 
la dezvoltarea întreprinderii, tradi
țiile de luptă comune ale muncitori
lor români și maghiari de pe aceste 
meleaguri, precum și la alte aspecte 
ale vieții și activității salariaților 
complexului Volumul producției 
Complexului de prelucrare a lemnu
lui Gălăuțaș — unitate modernă, 
intrată în funcțiune in anul 1959, în 
urma dezvoltărilor și modernizărilor 
ulterioare — a crescut în perioada 
1959—1965 de 6.6 ori, pentru ca în 
perioada 1966—1970 să cunoască o 
nouă creștere de 27.5 la sută. Astăzi, 
produsele de aici sînt cunoscute și 
apreciate în 40 de țări din Europa, 
America. Asia și Africa.

acoperit. Temporar a plouat. Vîntul 
a prezentat intensificări din sectorul 
estic.

Timpul probabil pentru 19, 20 și 21 
octombrie. In țară : Vreme rece la 
început, apoi in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil.' Vor că
dea ploi locale in a doua parte a in
tervalului în sud-vestul țării. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
4 și plus 6 grade, mai ridicate în a 
doua parte a intervalului, iar maxi
mele vor oscila între 6 și 16 grade. 
La începutul intervalului se va pro
duce brumă aproape în toate regiu
nile țării, iar în regiunile din nord 
se va produse și îngheț slab pe sol. 
In București : Vreme rece la început, 
apoi în curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi variabil, mai mult senin în 
primele zile. Vint slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere ușoară, 
în prima noapte se va produce 
brumă.

DIN TOATE SPORTURILE
FOTBAL TENIS

fotbal, 
forma-

In campionatul spaniol de 
echipa Barcelona (adversara 
ției Steaua în Cupa U.E.F.A.) a în
vins cu scorul de 1—0 (0—0) for
mația Ceîta Vigo. Unicul gol al par
tidei a fost înscris de Marcial. în 
minutul 48. După cum 
barcelonezîi nu se află 
zavă.

se vede, nici 
în formă gro-

Manchester United
prezent în campionatul de fotbal al 
Angliei, totalizînd 21 de puncte. Ur
mează în clasament Sheffield United 
cu 18 puncte și Derby County cu 17 
puncte.

conduce în

La Tuzla, în cadrul campionatului 
european de fotbal (tineret), echipa 
Iugoslaviei a învins cu scorul de 3—1 
(2—1) echipa R.D. Germane.

Finala turneului de tenis pe teren 
acoperit de la Koln va opune pe a- 
mericanii Jeff Borowiak și Bob Lutz. 
în semifinale. Lutz l-a eliminat cu 
7—6, 1—6. 6—3 pe olandezul Tom 
Okker, în timp ce Borowiak l-a în
vins cu 3—6, 7—5, 7—6 pe sud-afri- 
canul Cliff Drysdale.

A luat sfîrșit turneul International 
de tenis de la Edinburg. Proba de 
simplu femei a revenit australiencei 
Evoonc Gooîagong, care a învins în 
finală cu 6—0. 6—4 pe franceza Durr.

a cîștigat sud-africa- 
Hewitt, învingător cu 
fața englezului Gerald

Franței. Pugiliștii vest-germanl au 
obținut victoria cu scorul de 6—4.

IAHTING
în apropiere de Rio de Janeiro au 

luat sfirșit campionatele mondiale 
de iahting clasa „Snipe“. Titlul a re
venit americanului Earl Elms cu 17 
puncte, urmat de Raid Conrad (Bra
zilia) — 25,7 puncte și Felix Con- 
cedo (Spania) cu — 32,5 puncte.

La masculin 
nul Robert 
7—6. 6—3 în 
Batrick.

BOX
de spectatori au urmă- 
internațională de box

Peste 4 000
rit întîlnirea 
dintre echipele R.F. a Germaniei și

BASCHET
La Novi Sad au continuat întrece

rile turneului internațional feminin 
de baschet Echipa Rapid București 
a învins cu scorul de 84—54 (35—25) 
pe Bologna. Alte rezultate : Sel. ora
șului Budapesta—Wisla (Polonia) 
68—51 ; Zelezniciar (Iugoslavia) — 
Topolcanka (Iugoslavia) 91—65 ; Voj- 
vndina Novi Sad—Partizan Belgrad 
86-69.



Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu

VIETNAMUL DE SUD

ATACURI ALE PATRIOȚILOR
ÎN APROPIEREA SAIGONULUI

(Urmare din pag. I) 

conducătorii Partidului Comunist 
Chinez. Pe baza unor asemenea 
principii s-a dezvoltat și, de altfel, 
se dezvoltă relațiile dintre Româ
nia și China, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez. Ele au fost afirmate de alt
fel nu numai în discuțiile dintre 
delegația noastră și conducătorii 
chinezi, ci și în expunerile mele 
publice, inclusiv în comunicatul co
mun. Trebuie să spun că s-a sub
liniat de ambele părți că aceste 
principii constituie singura bază 
pe care se pot dezvolta relații nor
male de colaborare între țările și 
partidele noastre.

ÎNTREBARE : In Occident 
s-a vorbit și s-a scris despre 
rolul și influența pe care 
dumneavoastră personal le-ați 
avut în pregătirea diploma
tică a apropiatei întîlniri din
tre președintele Nixon și pre
ședintele Mao. Ce ne puteți 
spune în această privință ?

RĂSPUNS : Am mai spus și cu 
alt prilej că speculațiile care se 
fac în presă în ce privește o in
tervenție directă a României în 
pregătirea acestei vizite nu cores
pund realității. După cum se știe, 
România s-a pronunțat întotdeauna 
pentru normalizarea relațiilor în
tre toate statele lumii; ea a cri
ticat public faptul că S.U.A. au 
promovat o politică de izolare a 
Chinei; ea s-a pronunțat pentru a 
se pune capăt acestei politici și 
pentru normalizarea raporturilor 
dintre S.U.A. și China populară ; 
România s-a pronunțat, de aseme
nea, pentru ca Republica Populară 
Chineză să-și ocupe locul ce i se 
cuvine în O.N.U., participînd activ 
la întreaga viață internațională. 
Dacă această poziție a României a 
putut să exercite o influență po
zitivă în privința vizitei la care 
v-ați referit, atunci n-am putea 
decît să ne felicităm pentru aceasta.

ÎNTREBARE : Pentru că 
Italia a stabilit de puțin timp 
relații diplomatice cu China 
populară, m-ar interesa să cu
nosc, domnule președinte, pă
rerea dumneavoastră, ca om 
de stat, nu numai român, ci și 
european, asupra perspective
lor de dezvoltare a raporturi
lor dintre Pekin și Europa. Ce 
ar putea să ofere China din 
punct de vedere al dezvoltării 
economice și chiar politice 
pentru țările europene ?

RĂSPUNS : Desigur, îmi este 
greu să vorbesc eu în locul con
ducătorilor chinezi. Ei știu bine ce 
pot oferi ; ei cunosc cel mai bine 
posibilitățile și perspectivele de 
dezvoltare ale Chinei. însă, por
nind de la ceea ce așteptăm noi de 
la relațiile între state, ținînd sea
ma că astăzi lumea a devenit foar
te mică — că distanțele chiar de 
10 000—15 000 km nu mai au o 
mare importanță, că orice încor
dare sau conflict într-o parte a 
lumii influențează asupra destin
derii generale — și situația din 
Indochina și Orientul Apropiat de
monstrează acest lucru — noi con
siderăm că dezvoltarea relațiilor 
dintre toate statele și Republica 
Populară Chineză, deci și dintre 
statele europene și China, poate 
avea o influență pozitivă în reali
zarea unei politici de securitate și 
pace în lume. în același timp, con
siderăm că dezvoltarea . relațiilor 
economice ale Chinei cu țările eu
ropene poate exercita, avînd în 
vedere posibilitățile mari pe care, 
probabil, le are și le va avea China 
— ea reprezentînd o populație de 
800 milioane de oameni — o in
fluență pozitivă în stabilirea în 
lume a unei politici de colaborare, 
șl poate avea, prin aceasta, un rol 
important în rezolvarea marilor 
probleme ale umanității.

ÎNTREBARE : Știu că la pu
țină vreme după întoarcerea 
dumneavoastră din China, la 
București a avut loc o se
siune a C.A.E.R., 'care a adop
tat un program complex. Sîn- 
teți satisfăcut de acest pro
gram ?

RĂSPUNS : Noi considerăm că 
este un program bun, care ține 
seama de necesitatea unei coope
rări multilaterale și, în același 
timp, de interesele fiecărei țări, 
el bazîndu-se pe principii accep
tabile care, după părerea noastră, 
sînt singurele ce pot asigura o 
bază solidă relațiilor dintre state.

După cum cunoașteți, acest pro
gram este public, el poate fi stu
diat, se pot trage concluzii. Desi
gur, pe parcursul elaborării pro
gramului — la care s-a lucrat 
peste doi ani — au fost diferite 
păreri, s-au făcut diferite propu
neri ; dar s-a ajuns la un program 
acceptabil pentru toată lumea.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, după reîntoarcerea 
dumneavoastră din China s-a 
vorbit mult în Occident des
pre o mică „revoluție cultu
rală" românească. M-ar inte
resa să cunosc aprecierea 
dumneavoastră în această 
problemă.

RĂSPUNS : Am citit și eu ce se 
scrie în presa occidentală, inclusiv 
în „Corriere della sera". Firește, 
se fac multe speculații.

Dacă este să vorbim de o revo

luție culturală în România, apoi 
ea a început de foarte mult timp. 
Aș putea spune că în fond ea a 
început din 1948—1949, adică o- 
dată cu trecerea la făurirea noii 
orînduiri în România, cînd s-a pus 
problema transformării generale 
a societății românești, atît din 
punct de vedere al dezvoltării 
forțelor și relațiilor de producție, 
cît și în privința ridicării nivelu
lui cultural și științific. Pot afir
ma că s-a înfăptuit într-adevăr o 
uriașă revoluție culturală în 
România în această perioadă : de 
la o țară care avea cei mai mulți 
analfabeți din Europa, ea este a- 
cum țara cu un învățămînt obli
gatoriu, gratuit de zece ani, țara 
în care 50 la sută din copii ur
mează liceul și în care numărul 
studenților, în raport cu cel al 
populației, echivalează cu cel al 
statelor celor mai dezvoltate.

Noi ne-am propus să trecem în
tr-o etapă nouă, la făurirea în 
România a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Am arătat 
încă la Congresul al X-lea al 
partidului că înțelegem prin aceas
ta dezvoltarea bazei materiale, a 
forțelor de producție, perfecționa
rea relațiilor de producție, deci a 
raporturilor dintre clase, dintre 
oameni; înțelegem, de asemenea, 
crearea condițiilor pentru dezvol
tarea în continuare, în forme noi, 
a democrației socialiste.

Acum se pune problema să rea
lizăm în practică ceea ce am sta
bilit la Congresul al X-lea. în do
meniul economic am trecut cu 
succes la realizarea acestor obiec
tive. Trebuie însă să ne asigurăm 
și cadrele de care avem și vom 
avea nevoie în perspectivă, . să 
perfecționăm învățămîntul, spre a 
asigura viitorului specialist o pre
gătire cît mai corespunzătoare. De 
aici a rezultat și necesitatea de a 
lega mai strîns învățămîntul de 
viață; de aici preocuparea noas
tră privind realizarea unei unități 
tot mai strînse între învățămînt, 
cercetare și producție. Tot de aici 
decurge și necesitatea de a ne pre
ocupa ca oamenii să-și însușească, 
să cunoască legile ce guvernează 
dezvoltarea societății — și aceasta 
este tocmai latura activității ideo
logice. Este posibil să ceri cuiva 
să participe la elaborarea progra
mului de dezvoltare a noii socie
tăți, dacă nu are cunoștințele ne
cesare ? Democrația presupune nu 
un drept formal, ci a crea și con
dițiile necesare ca omul să-și poată 
exercita și să se bucure de acest 
drept. Organizatoric, noi am creat 
o bază foarte serioasă în această 
privință ; avem organisme colec
tive, începînd din întreprinderi 
pînă sus în conducerea statului, în 
care participă nemijlocit reprezen
tanți ai oamenilor muncii, la toate 
nivelurile ; supunem spre dezba
tere largă toate măsurile pe care 
le adoptăm. Tocmai de aceea este 
necesar să ridicăm și nivelul de în
țelegere a problemelor, a eveni
mentelor care au loc — atît pe 
plan național, cît și internațional. 
De aici, necesitatea de a acorda 
mai multă atenție ridicării gradu
lui de cunoștințe al întregului po
por. Toate acestea au făcut nece
sară desfășurarea unei mai in
tense activități de educație ideo
logică.

Mai este însă și un alt aspect: 
cei peste 20 de ani de cînd am 
trecut la construcția noii orînduiri 
reprezintă totuși o perioadă scurtă 
in via ța. unui popor. Este de înțe
les că vechile obiceiuri și mentali
tăți din trecut nu pot fi lichidate 
peste noapte, că trebuie să acordăm 
o mare atenție combaterii diferi
telor stări de lucruri vechi, îna
poiate. în același timp, România 
nu este singură pe acest glob, ea 
are relații largi pe care dorește să 
le dezvolte și mai mult; dar în 
lume sînt țări cu orînduiri sociale 
diferite, sînt concepții diferite des
pre viață și noi trebuie să lămu
rim oamenii, să exprimăm clar po
ziția noastră față de aceste con
cepții. Am făcut acest lucru și 
atunci cînd nu eram la putere, în 
condiții grele ; eu am stat opt ani 
în închisoare pentru aceasta. Cu 
atît mai mult, trebuie să facem 
aceasta în situația de astăzi, cînd 
dispunem de atîtea forțe în acest 
scop. Desigur, vrem să așezăm la 
baza muncii noastre de educație 
principiile comuniste despre viață, 
considerînd că aceasta constituie 
una din îndatoririle fundamentale 
ale partidului nostru față de so
cietate. Aceste principii presupun 
echitate și dreptate socială, uma
nism, respect și grijă față de om, 
față de ridicarea bunăstării lui ma
teriale și spirituale și, desigur, în
seamnă și combaterea anumitor 
manifestări negative, a anumitor 
mentalități care concep omul ca un 
instrument de exploatare. De aici 
a provenit, de altfel, cerința noas
tră ca toate mijloacele de care dis
punem să servească formării unui 
om nou, cu o cultură înaintată.

Este adevărat că m-am pronun
țat și mă pronunț împotriva ace
lor lucrări literare și de artă care 
propagă ura, inegalitatea între oa
meni, asuprirea națională, rasis
mul, brutalitatea — dar consider 
că aceasta este o problemă ce tre
buie să preocupe pe toți oamenii 
care au anumite răspunderi față 
de dezvoltarea societății omenești. 
Arta, cinematografia, toate mij
loacele trebuie să servească apro
pierii și prieteniei între popoare, 
dezvoltării celor mai bune calități 
spirituale ale omului — și aceasta 

este în fond ceea ce ne propunem 
noi să realizăm în legătură cu for
marea și educarea omului nou, 
După cum vedeți, sînt obiective 
foarte largi și nu ne așteptăm ca 
ele să fie realizate peste noapte ; 
ele cer o preocupare de lungă 
durată, ce nu începe de astăzi, însă 
pe care o ridicăm acum la un ni
vel superior, ținînd seama de noile 
condiții din România.

ÎNTREBARE : In ultimii 
ani au apărut anumite opere 
literare care n-au corespuns 
acestor principii ? Sau poate 
un anumit climat printre ti
neri v-a sugerat să luați în 
considerare cu mai mare ener
gie această problemă ?

RĂSPUNS : Dacă m-aș referi la 
operele literare din ultimii ani, aș 
putea aprecia că tocmai în acești 
ani au apărut un număr mare de 
opere cu un conținut bun. in ce 
privește atitudinea tineretului ro
mân, pot spune că în ultimii ani 
situația este foarte bună. Gene
rația noastră tînără participă ac
tiv la viața societății, la muncă, 
susține și înfăptuiește cu entu
ziasm politica partidului nostru. 
Firește, aceasta nu înseamnă că 
nu ar mai exista unele neajunsuri 
și lipsuri, dar ele sînt infime în 
raport cu atitudinea conștientă și 
responsabilă de care dă dovadă 
masa largă a tineretului din țara 
noastră. De altfel, vreau să înțe 
legeți că noi sîntem conștienți că 
și în alte domenii de activitate 
avem lipsuri, că au fost unele gre
șeli ; ne străduim însă să le re
mediem. Deci, nu anumite stări de 
lucruri speciale au determinat 
aceste măsuri de întărire a mun
cii ideologice și educative, ci pre
ocuparea generală de a ridica în
treaga noastră activitate la un ni
vel mai înalt.

Au fost însă și unele neajunsuri, 
îndeosebi în importul unor filme și 
lucrări literare din Occident. S-au 
importat fără discemămînt, alături 
de creații valoroase, și filme și li
teratură periferică care, după cum 
știți, propagă tot felul de concepții 
retrograde asupra rolului și po
ziției omului în societate și care, de
sigur, nu pot decît să exercite o in
fluență negativă. De aceea, ne pro
punem să fim ceva mai exigenți, a- 
tît cu ceea ce facem noi, cît și cu 
ceea ce aducem de la alții. Nu ne 
gîndim deloc să restrîngem relațiile 
noastre culturale cu alte țări, dar 
dorim ca, dezvoltîndu-le, să aducem 
în țară tot ce este mai bun în cine
matografie, în teatru, în literatură, 
să folosim aceste opere în activita
tea de ridicare spirituală a poporu
lui, să asigurăm dezvoltarea gene
rală a culturii românești în strînsă 
legătură cu tot ceea ce se realizează 
mai bun în cultura universală.

ÎNTREBARE : Ce ne-ați pu
tea spune, domnule președinte, 
în legătură cu perspectiva re
lațiilor dintre România și Ita
lia ? Pe calendarul dumnea
voastră figurează și o călăto
rie în Italia ?

RĂSPUNS : în general, apreciez 
că relațiile dintre România și Italia 
merg pe un drum bun. în ce pri
vește schimburile economice, ele au 
crescut mult. Dintre țările occiden
tale, în schimburile României, Ita
lia se află pe locul II. Există o se
rie de acțiuni de colaborare care 
dau rezultate bune ; sînt în discu
ție noi asemenea acțiuni — și cred 
că se poate face mult mai mult în 
direcția aceasta. Avem, de aseme
nea, relații bune în domeniul știin
ței, al culturii. în România funcțio
nează cu rezultate bune un institut 
de cultură italiană, iar în ‘Italia un 
institut similar românesc. Pot apre
cia că în domeniile economic, 
științific, cultural, între țările 
noastre se dezvoltă relații care au 
perspective bune de a progresa 
continuu. România se pronunță 
ferm pentru dezvoltarea acestor 
relații.

De asemenea, în problemele dez
voltării relațiilor internaționale, 
între România și Italia au avut loc 
numeroase schimburi de păreri. 
Asupra multor probleme sînt po
ziții foarte apropiate, unele chiar 
identice. Problema securității eu
ropene, de exemplu, preocupă în 
aceeași măsură atît România, cît 
și Italia. în convorbirile avute cu 
reprezentanții Italiei, cu ministrul 
de externe al țării dumneavoastră 
am ajuns la concluzii pozitive. în 
Italia a fost o delegație condusă 
de șeful guvernului român și, de
sigur, așteptăm ca . și o delegație 
italiană condusă de primul mi
nistru al țării să vină în România.

Există o invitație pentru o vizită 
a mea în Italia și sper că, la mo
mentul potrivit, această vizită se 
va realiza, avînd în vedere rela
țiile bune dintre țările noastre și 
dorința popoarelor român și ita
lian de a le dezvolta și a contribui 
pe această cale la realizarea secu
rității în Europa, la rezolvarea 
marilor probleme internaționale, 
la cauza păcii.

în încheierea întîlnirii noastre 
doresc să transmit, prin interme
diul ziarului dumneavoastră, un 
cald salut poporului italian și cele 
mai bune urări de pace și prospe
ritate ; și, desigur, să urez ca re
lațiile dintre popoarele noastre să 
continue să se dezvolte în condi
țiile cele mai bune.

SAIGON 17 (Agerpres). — Detașa
mente ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud au ata
cat sîmbătă seara cu rachete centrul 
de instrucție al trupelor saigoneze de 
la Quang Trung, la 16 kilometri 
nord-vest de Saigon. Este pentru a 
doua oară în mai puțin de o săptă- 
mînă cînd patrioții atacă poziții ame- 
ricano-saigoneze în imediata apro
piere a Saigonului. Tot sîmbătă au 
avut loc lupte între detașamentele 
F.N.E. și trupele americano-saigoneze 
în apropiere de frontiera Vietnamu
lui de sud cu Cambodgia, în regiu-

O ambuscadă pregătită de patrioții din Guineea Bissau împotriva unei 
unități militare portugheze

Peru și Argentina se pronunță 
în apărarea principiilor 

neintervenției in treburile 1 
altor state

VIZITA PREȘEDINTELUI 
LANUSSE IN PERU ȘI CHILE

LIMA 17 (Agerpres). — Peru și 
Argentina se pronunță pentru pace 
și colaborare internațională, în apă
rarea principiilor neintervenției în 
treburile interne ale altor state, se 
spune în comunicatul comun peru- 
ano-argentinean dat publicității la 
încheierea convorbirilor dintre pre
ședintele Republicii Peru, Juan Ve
lasco Alvarado, și președintele Ar
gentinei, Alejandro Lanusse.

★
SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager

pres). — Șeful statului argentinean, 
generalul Alejandro Lanusse, a sosit 
sîmbătă în portul Antofagasta (nor
dul statului chilian) într-o vizită o- 
ficială, la invitația președintelui Re
publicii Chile, Salvador Allende. A- 
genția Prensa Latina informează că 
în timpul întrevederilor au fost abor
date probleme ale cooperării bilate
rale, precum și unele probleme inte- 
resînd continentul latino-american.

CONVORBIRI 
ECONOMICE 

ROMÂNO-IRAKIENE
BAGDAD 17 (Agerpres). — Ion 

Mineu, adjunct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, șeful de
legației economice române pentru 
tratative de cooperare în domeniul 
petrolier, care face o vizită în Irak, 
s-a întîlnit cu dr. Saadun Hammadi, 
ministrul petrolului și mineralelor, 
precum și cu președintele Companiei 
naționale irakiene pentru resurse 
minerale (M.I.M.C.O.).

în cursul întrevederilor, care s-au 
desfășurat într-o ambianță cordială, 
amicală, au fost abordate probleme 
actuale și de perspectivă privind coo
perarea româno-irakiană pe plan pe
trolier și minier.

PROGRAMUL COMUNIȘTILOR 
BELGIENI PENTRU

ALEGERILE PARLAMENTARE
BRUXELLES 17 (Agerpres). — 

Ziarul „Drapeau rouge", organul 
P. C. din Belgia, a publicat progra
mul comuniștilor belgieni pentru ale
gerile parlamentare anticipate din 7 
noiembrie.

Comuniștii belgieni, relevă progra
mul, militează pentru apărarea hotă- 
rîtă a drepturilor oamenilor muncii. 
P. C. din Belgia cere guvernului re
ducerea impozitelor pentru oamenii 
muncii cu salarii mici și sporirea co
respunzătoare a impozitelor aplicate 
deținătorilor de mari întreprinderi 
și capitaluri. Programul propune, de 
asemenea, punerea sub controlul 
muncitorilor a unor ramuri indus
triale.

P. C. din Belgia cheamă, totodată, 
la desființarea tuturor blocurilor mi
litare, la reducerea cheltuielilor mi
litare, la întărirea securității în Eu
ropa și în lume. 

nea Platourilor înalte, lingă- cxrașul 
Kontum și în Delta fluviului Me
kong.

Agenția de presă eliberarea infor
mează că, în ultimele săptămîni, for
țele patriotice și populația provinci
ilor Quang Ngai, Binh Dinh, Phu 
Yen și Khanh Hoa au scos din luptă 
peste 570 militari saigonezi și ameri
cani. Ei au distrus 15 vehicule mili
tare, au doborît patru avioane, au 
scufundat o ambarcațiune militară, 
și au capturat o mare cantitate de 
arme și muniții.

In favoarea extinderii 
colaborării Tanzaniei 
cu țările socialiste

DECLARAȚIA 
VICEPREȘEDINTELUI 
RASHIDI MAFAUME 

KAWAWA
DAR ES SALAAM 17 (Agerpres).— 

Vicepreședintele Tanzaniei, Rashidi 
Mafaume Kawawa, care a întreprins 
recent o vizită într-o serie de țări so
cialiste europene, între care și Româ
nia, s-a pronunțat, in cadrul unei 
conferințe de presă, organizată la 
reîntoarcerea sa la Dar Es Salaam, 
în favoarea extinderii colaborării 
Tanzaniei cu aceste țări. Realizările 
dobîndite de țările socialiste vizita
te în domeniul industriei și agricul
turii au produs o puternică impresie 
asupra membrilor delegației, a de
clarat vicepreședintele tanzanian.

agențiile de presă-transmit:
Biroul Politic ol Comite

tului Central al P.C.U.S. a 
aprobat proiectul celui de-al IX-lea 
plan cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1971—1975 și a hotărît să-1 supună 
spre examinare plenarei Comitetu
lui Central și Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice, anunță agenția 
T.A.S.S.

Peste 8 000 de munci
tori și studenți au luat !Xirte 
sîmbătă la manifestațiile organizate 
la Tokio în semn de protest față de 
conținutul acordului japono-american 
de retrocedare a Okinawei, care pre
vede menținerea în continuare pe 
insulă a unor baze militare a- 
mericane. Manifestațiile au fost 
organizate cu prilejul deschiderii se
siunii Dietei, consacrată, în primul 
rînd, analizării și, eventual, ratifică
rii acordului de retrocedare. După 
cum s-a mai anunțat, opoziția a ho
tărît să ceară guvernului Sato rene- 
gocierea condițiilor în care autorită
țile de la Tokio urmează să preia 
controlul administrativ asupra Oki
nawei.

Un acord financiar inîer- 
guvernamental polono-ca- 
nadiaU privind reglementarea 
problemei compensațiilor pentru na
ționalizarea proprietăților canadiene 
din Polonia și eliberarea plăților că
tre cetățenii polonezi, blocate de au
toritățile canadiene în timpul celui 
de-al doilea război mondial și ime
diat după război, a fost semnat la 
Ottawa. în timpul convorbirilor care 
au precedat acordul, relatează agen
ția P.A.P., au fost examinate, alături 
de problemele financiare ; probleme 
privind dezvoltarea comerțului și co
laborării economice dintre Polonia și 
Canada. Reprezentanții ambelor gu
verne au confirmat dorința de a dez
volta în viitor relațiile economice re
ciproce.

test
0 demonstrație de pro

împotriva constituirii unei or
ganizații neonaziste a fost organizată 
sîmbătă la Rosenheim, (mic oraș in
dustrial din regiunea Mtinchenului), 
de către membri ai diferitelor orga
nizații de tineret și sindicale din 
R.F. a Germaniei. Manifestanții au 
cerut interzicerea tuturor organiza
ților fasciste din țară.

în semn de protest față 
de proiectata aderare a 
Angliei Ia Piața comună, 
un nou membru al guvernului bri
tanic și-a anunțat demisia. Este vor

Salutul C. t al P. C. U. 
adresat celui de-al XV-lea Congres 

al P.C. din Irlanda
BELFAST 17 (Agerpres). — In con

tinuarea lucrărilor celui de-al 
XV-lea Congres al Partidului Comu
nist dip Irlanda, care se desfășoară 
la Belfast, participanții au fost sa
lutați de reprezentanții partidelor 
comuniste și muncitorești prezenți 
la congres.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Ilie Cîșu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., a adre
sat un cald salut frățesc congresului, 
întregului partid, clasei muncitoare 
și oamenilor muncii irlandezi.

în țara noastră, a spus vorbitorul, 
este urmărită cu viu interes și caldă 
simpatie activitatea dusă de parti
dul dumneavoastră pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale oamenilor muncii 
irlandezi, pentru lărgirea drepturilor 
și libertăților democratice, pentru țe
lurile socialiste. P.C. din Irlanda mi
litează cu consecvență pentru unirea 
tuturor forțelor progresiste, popu
lare, în lupta pentru victoria idealu
rilor libertății și independenței na
ționale, progresului social, spre bi
nele și prosperitatea poporului irlan
dez. Partidul comunist își aduce con
tribuția activă la lupta pentru zădăr
nicirea planurilor agresive ale im
perialismului și reacțiunii, pentru 
instaurarea unui climat de pace și 
securitate în Europa și în lume, pen
tru înțelegere și cooperare între 
popoare.

Relevînd cu satisfacție raporturile 
de colaborare tovărășească, de stimă 
reciprocă statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Irlanda — a spus vorbitorul 
— ne exprimăm convingerea că a- 
ceste legături se vor dezvolta con
tinuu, în interesul întăririi prieteniei 
dintre partidele și popoarele noastre, 
al unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al cauzei 
generale a socialismului.

în continuare, vorbitorul a relevat 
vasta muncă constructivă depusă de 
întregul popor român pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor adop
tate de Congresul al X-lea al parti
dului, care a stabilit obiectivele și a 
jalonat căile făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Continuîndu-și eforturile asupra 
dezvoltării construcției socialiste, 
P.C.R. are convingerea că își înde
plinește atît misiunea încredințată 
de propriul nostru popor, cît și 
înalta îndatorire internaționalistă 
față de clasa muncitoare, față de 
forțele mondiale ale progresului și 
păcii.

în centrul politicii externe a 
partidului și statului nostru se află 
în mod statornic prietenia strînsă, 
alianța, solidaritatea frățească cu 
toate, țările socialiste, dezvoltarea 
colaborării pe multiple planuri cu 
acestea. Totodată, în spiritul co
existenței pașnice, România dezvol
tă largi relații cu toate statele lumii, 

ba de Jasper More, însărcinat cu pro
blemele parlamentare, vechi adver
sar al intrării Marii Britanii în 
C.E.E. El este al doilea membru al 
cabinetului conservator care demi
sionează în urma unor divergențe 
privind aderarea la C.E.E.

In orașul Kaforindua, evntrul 
administrativ al regiunii de est, 
a Ghanei, s-a deschis expoziția 
de fotografii „Imagini din 
România". Da vernisaj au parti
cipat oficialități, oameni de artă 
și cultură, ziariști, precum și 
un numeros public. Cu această 
ocazie dr. Oku Ampofo, preșe
dintele Consiliului artelor din 
Ghana, a relatat pe larg celor 
prezenți impresiile cu care s-a 
înapoiat din recenta călătorie 
întreprinsă in țara noastră. 
După deschiderea oficială a ex
poziției, au fost prezentate filme 
documentare românești.

In sala de expoziții din Piața 
Eroilor a avut loc vernisajul 
primei Bienale internaționale 
de sculptură miniaturală din 
Budapesta, cuprinzind peste 600 
de creații ale unor artiști plas
tici din 22 de țări. Din țara 
noastră au fost prezentate 
sculpturi realizate de George 
Apostu, Peter, Balogh, Petre 
Nicapetre și Mircea Ștefănescu. 
Juriul internațional al bienalei, 
din care a făcut parte și sculp
torul român Vida Geza, a distins 
creațiile sculptorului Mircea 
Ștefănescu cu Premiul bienalei 

Timp de trei zile, la Benidorm (Spa
nia) au căzut ploi torențiale care 
au făcut mari ravagii. Tn fotografie : 
automobile înconjurate de ape pe 

străzile acestei stațiuni balneare

fără deosebire de orînduirea lor so
cială, participînd tot mai activ la 
schimbul mondial de valori mate
riale și spirituale, contribuind la in
staurarea unei atmosfere de pace și 
securitate în lume.

România socialistă, a spus în con
tinuare vorbitorul, militează pentru 
realizarea unui sistem de securitate 
și cooperare în Europa, care să ducă 
la lichidarea actualei scindări a con
tinentului în grupări militare opuse, 
la asigurarea dezvoltării pașnice a 
statelor europene într-un climat de 
destindere, înțelegere și cooperare. 
Avem convingerea că în prezent 
sînt create premise favorabile pen
tru a se trece la acțiuni concrete 
imediate în vederea realizării unei 
conferințe general-europene, cu par
ticiparea tuturor statelor interesate.

Poporul român se pronunță cu 
consecvență și fermitate împotriva 
politicii imperialiste de dictat, in
gerințe și presiuni, de forță și înro
bire națională, de atentate la adresa 
independenței popoarelor. Sîntem 
pentru respectarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, calea dezvoltării sale, < 
fără nici un amestec din afară, de o 
a fi stăpîn pe bogățiile țării sale și 
a le folosi în vederea progresului 
său economic și social. ’W

Partidul, țara noastră sprijină 
neabătut lupta dreaptă a poporului 
vietnamez și a celorlalte popoare 
din Indochina împotriva agresiunii 
Statelor Unite ale Americii.

De asemenea, România se pronunță 
pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
conflictului din Orientul Apropiat, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembire 1967, pentru 
stingerea tuturor focarelor de război.

Animat de un profund internațio
nalism, Partidul Comunist Român 
dezvoltă continuu relațiile de priete
nie și solidaritate internaționalistă cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, militează pentru depășirea ac
tualelor dificultăți, pentru discutarea 
în spirit de stimă și respect reciproc 
a deosebirilor de păreri, pentru resta
bilirea unității mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, pe baza 
principiilor marxism-leninismului șl 
internaționalismului proletar, inde
pendenței, egalității, neamestecului în 
treburile interne și întrajutorării to
vărășești, respectării dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică.

P.C.R. acționează consecvent pentru 
unirea tuturor forțelor democratice, 
progresiste, antiimperialiste în lupta 
împotriva imperialismului, pentru li
bertate și independență națională, 
progres social, colaborare între pop- 
poare.

în încheiere, vorbitorul a urat succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor con
gresului, noi succese în activitatea 
Partidului Comunist din Irlanda, ac
tivitate pusă în. slujba aspirațiilor vi
tale ale poporului irlandez, cauzei pă
cii, democrației și progresului, a idei
lor socialismului.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, a plecat într-o vi
zită oficială în Canada, transmite 
agenția TASS.

R 31-a sesiune a Consi
liului guvernatorilor Ligii 
societăților de Cruce Roșie, 
a luat sfîrșit sîmbătă la Ciudad de 
Mexico. într-o rezoluție adoptată de 
consiliu se subliniază necesitatea ri
nei colaborări strînse între Crucea 
Roșie și alte organizații internațio
nale al căror țel este întărirea pă
cii. O altă rezoluție cere societăților 
membre ale ligii să ia parte activă 
la lupta contra rasismului și discri
minării rasiale.

Personalități italiene de 
diferite orientări politice au publicat 
o declarație în care subliniază că, 
în urma deschiderii unor noi pers
pective de pace și securitate în Eu
ropa și a transformării conferinței 
general-europene într-un obiectv a- 
propiat, a devenit posibil să se pre
vadă și soluționarea pozitivă a unei 
serii de probleme privind cele două 
state germane, îndeosebi primirea la 
O.N.U. și în toate organizațiile inter
naționale a R.D.G. și R.F.G., precum 
și recunoașterea lor juridică și diplo
matică.

Primul ministru al Mala
yeziei, Abdul Razak, și-a încheiat 
vizita oficială în Japonia, unde a con
ferit cu premierul Eisaku Sato și cu 
alte oficialități nipone. în cadrul 
convorbirilor au fost examinate re
lațiile dintre cele două țări, și 
unele aspecte ale situației interna
ționale. în baza înțelegerii interve
nite, se arată într-un comunicat dat 
publicității la încheierea convorbiri
lor, Japonia va acorda Malayeziei 
un împrumut de 100 milioane de 
dolari.

Yasser flrafat, președintele
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, aflat în
tr-o vizită oficială la Ryad, a fost 
primit de regele Feisal. Agenția 
Reuter precizează că, în timpul con
vorbirilor pe care Ie va avea cu au
toritățile saudite, liderul organizații- 

' lor palestinene de rezistență va a- 
borda problema medierii în conflic
tul dintre fedaini și guvernul de la 
Amman.

Camera comunelor din 
Canada a ad°Ptat rezoluția in
trodusă de ministrul de externe, 
Mitchell Sharp, prin care se cere ca 
S.U.A. să anuleze explozia nucleară 
prevăzută să aibă loc pe Insula 
Amchitka, din apropierea litoralului 
vestic canadian. »
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