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Incepînd de mîine reluam dia
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu declară deschis Tîrgul Internațional.
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ANTRENAREA
TUTUROR UTECIȘTILOR — 
garanția realizării proiectelor

Aa r&sas pupa descumpă- 
oft ia Început. Aproape înevi- 

Ijr.iă dintre ulti
mele riaduri ale aâriî de seamâ 
fi prizia înscriere

s—a mai repetat, ca ia atâtea 
alte tocuri. Nîâ obișnuitele to- 
y-mnuri pomite de la masa pre- 
zidiahxL nid clasica glumă cu 
cel ce se -ncumetă să fie ..spâr- 
fttor de ghcațl* —' ninde. în or- 
ganizația de bază U.T.C. a I.C.S. 
Jlocnarta* abia se încheiase lec
tura documentelar care se pre-

ziată de obicei in adunarea de 
alegeri, iar din rîndul celor a- 
proape o sută de tineri prezenți, 
mîiniie au și început să se ri
dice, una după alta, fără apeluri 
insistente. După fiecare inter
venție consumată, 
seama că tinerii 
tr-adevăr ceva de 
pria lor adunare 
se vedea că știau 
ceea ce vor să spună :

— Ceea ce aș putea remarca, 
după prezentarea dării de sea

îmi dădeam 
aveau în- 

spus în pro- 
de alegeri și 
mai de mult
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Piața Scînteii oferă privi
rilor în această duminică 
însorită de toamnă un am
plu peisaj industrial domi
nat de masivele turle ale 
unor sonde, de profilurile 
unor instalații și agregate 
care prefațează pnntr-un 
original motto al tehnicii 
moderne, impresionantul 
conținut al ..Tirgulm ,inter
național București , aflat ia 
prima sa ediție. Rondul de 
flori din rtrâp^e-
este înconjurat de drape 
lele a 27 de state dm patru 
continente prezente cu pa
vilioane naționale, ma 
rie a largii participau de 
care se bucură această pre
stigioasă manifestare, găz dultă de Capitala patriei 
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(Continuare în pag- “ H-o)

Irgul 
rești 
țile. încă de Ia primele ore 
ale dimineții, în această 
splendidă zi de toamnă, nu
meroși cetățeni ai Capitalei 

s-au îndreptat spre Piața Scînteii dor
nici că participe la inaugurarea presti
gioasei manifestări economice care, în- 
cepînd cu acest an se va înscrie, prin 
periodicitatea sa, ca un eveniment sta
tornic în cronica bucureșteană.

Plasat la confluența dintre cele două 
cincinale, Tîrgul internațional București 
— premieră in agenda manifestărilor 
internaționale de acest gen — vine să 
confirme dezvoltarea economică multi
laterală și rapidă pe care o cunoaște 
România, ilustrează nivelul ridicat atins 
de economia noastră națională ca ur
mare a politicii promovată cu consec
vență de Partidul Comunist și guvernul 
Român. Amplă și complexă panoramă 
a celor mai noi realizări ale industriei 
moderne, Tîrgul internațional București 
reflectă, totodată, posibilitățile mari de 
care dispun întreprinderile românești 
pentru lărgirea participării României la 
diviziunea internațională a muncii, la 
circuitul de valori materiale. Ia intensi
ficarea cooperării în domeniul indus
trial, tehnic și științific.

Ideea organizării unul tîrg interna
țional la București s-a bucurat de la 
început de un ecou pozitiv în rîndul ce
lor mai largi cercuri de afaceri din 
lume. Fapt, deloc surpriză tor căci Ro
mânia nu face acum primii pași în lume. 
Promovmd insistent o politică de largă

lnternațional Bucu- 
și-a deschis ier; por-

colaborare în primul rind cu țările so
cialiste, cu toate țările lumii indiferent 
de sistemul lor politic și social pe baza 
principiilor suveranității și independen
ței naționale, ale egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc. România s-a afir
mat ca o prezență activă in schimburile 
internaționale de valori materiale, bene
ficiind de o participare tot mai largă în 
circuitul economic mondial Aria geo-

PRESTIGIU
grafică a comerțului său exterior se 
întinde azi pe toate meridianele globu
lui incluzînd nu mai puțin de 110 țări. 
Prestigiul internațional de care se bu
cură țara noastră, bunul renume cucerit 
de-a lungul anilor de produsele 
nești exportate, faptul că asupra 
rilor comerciale din străinătate 
românească exercită o deosebită 
ție, justifică marele interes cu care ță
rile și firmele din străinătate au răs-

româ- 
cercu- 

piața 
atrac-

pun* invitației de a participa Ia acest 
prim trg internațional din țara noas
tă. însuși profilul tirgului .Construc
ția de mașini produse ale industriei 
electrotehnice și electronice* e de na
tură să suscite cel mai viu interes fiind 
orientat spre ramurile care influențea
ză in mod esențial cadența progresului 
tebnico-științific. Mașinile — unelte 
pentru prelucrarea metalelor, echipa
mentele instalațiilor și mașinile pentru 
industria electrotehnică și electronică, 
aparatele de cercetare, măsură și con
trol etc, sint apreciate ca cele mai ac
tive și dinamice mărfuri în comerțul 
in tema țtonal.

Privim complexul de expoziții din 
Plata Scînteii — 723 de firme din 30 
de țări Ia care, evident trebuie adăo
gite numeroasele întreprinderi româ
nești ocupind cea mai mare arie de 
expunere și-au dat mtilnire aici pre- 
zentind în pavilioane și standuri orga
nizate eu originalitate și bun gust cele 
mai noi realizări ale industriei moderne, 
nu puține in premieră mondială. Numai 
avînd in față această lume a tehnicii 
realizăm exact forța de atracție pe 
care a suscitat-o în întreaga lume 
această importantă manifestare eco
nomică și comercială organizată de țara 
noastră, interesul de care se bucură 
încă de la prima sa ediție Tîrgul in
ternațional București.

VASILE BARAC 
NEAGU UDROIU

(Continuare In pag. a Il-a)

dar și restanțe
nepermise

mă și după propriile mele cunoș
tințe, este că, intr-adevăr, în 
domeniul pregătirii politice sau 
cel al activității culturale a exis
tat o preocupare incontestabilă 
dar că rezultate intrutotul sa
tisfăcătoare n-am avut decit pe 
latura sportivă. Ori mie mi se 
pare că toate compartimentele 
vieții de organizație trebuie să 
meargă in același pas (CON
STANTINA SEBAT).

— S-a vorbit aici despre con
cursurile pe meserii, și despre 
ridicarea pregătirii profesionale. 
Dar de arătat nu putem 
decît o singură 
zată, concursul 
Acest început 
că trebuie dus 
prin acțiuni ia 
prinderii, organizate pe plan 
intern, pentru a imprima în 
permanență un climat de exi
gență și responsabilitate față do 
profesie. (STELIAN GEORGES
CU).

— Comitetul nostrn șî-a făcut 
pe bună dreptate, critica pentru 
nerealizarca uneia din intențiile 
sale : înființarea unei brigăzi de 
agitație. Dar e mult mai ușor 
să te justifici decît să faci cu a- 
devărat. Situația aceasta nu tre
buie să se mai repete, așa incit 
promit in fața dv. că mă voi 
înscrie și eu in brigadă și mă voi

arăta 
acțiune organi- 
,,Buna servire", 

promițător cred 
mai departe și 

nivelul intre-

D. MATALA

(Continuare în pag. a IlI-a)
zile, în județulTn ultimele î " ,

Vtlcea au fost înregistrate sensibi
le creșteri în ritmul de lucru. In 
majoritatea cooperativelor agrico
le s-a muncit cu spor astfel că 
penă la ora actuală recoltatul po
rumbului, de pildă, s-a realizat in
tr-un procent de circa 80 la sută. 
Douăzeci de cooperative agricole 
au reușit să încheie din timp a- 
ceastă lucrare deși au avut însă- 
mînțate suprafețe destul de mari. 
Intre acestea- pe primul loc se si
tuează C.A.P. Diculești, Stănești, 
Șutești, Amărăști, Lungești, Ză- 
treni, Ușurei și altele. Un număr 
destul de mare de C.A.P.-uri sînt 
pe punctul de a termina recolta
tul porumbului rămînîndu-le su
prafețe mici pînă sub 15 hectare, 
tn această poziție se află C.A.P. 
Cermegești, Coltești, Crețeni, 
Mădulari, Olanu, Zăvideni. Buna 
organizare a muncii, mobilizarea

V. RAVESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

SPORT
ROMANIA - FINLANDA:

3-0 (2-0) ÎN CUPA EUROPEI

Dar „încercările de foc"
sint la orizont!

Fotbalul nostru își urmează, 
după cum limpede se vede, as
censiunea spre performanțe ce-i 
confirmă valoarea și îl consacră 
pe plan internațional. Acesta este

un adevăr demonstrabil. Intrăm, 
se pare, într-o epocă bună. Nu 
știm, la această oră, dacă va fi 
de aur sau numai, să zicem, de 
bronz. Dar anticipările nu-și au, 
deocamdată, rostul. E atîta timp 
înainte...

Ieri, naționala noastră a re
purtat o victorie categorică, asu
pra echipei Finlandei, în prima 
lor întîlnire din Cupa Europei: 
3—0 (2—0). Cu aceasta, a înre
gistrat încă un succes de presti
giu, a cărui cotă de însemnătate 
i-a sporit-o desigur, surpriza reali
zată de oaspeți, miercuri, la Pra- 
ga, când au obținut un rezultat 
de egalitate, 1—1, devenind, ast
fel, brusc, un partener de sur
priză și implicit, dacă nu de te
mut, cel puțin de circumspecție 
accentuată.

Intr-adevăT, partida n-a fost 
chiar o formalitate, dar nici prea 
departe. E suficient să ne gîndirn 
că jucătorii noștri, toți, împreună 
cu linia de apărare, au fost „chi
riașii" terenului oaspeților, dacă 
nu 90 de minute, atunci sigur 80. 
Dominarea totală, din toate 
punctele de vedere, a fost d’a 
capo al fine, mai mult decît evi
dentă. Am avut senzația, de mul
te ori în timpul meciului, că fot
baliștii finlandezi îndeplinesc 
mai degrabă rolul de sparing- 
parteneri. Ei sînt atleți, au o bu
nă tehnică individuală însă nu 
formează o echipă redutabilă. 
N-au fost niciodată, nici o clipă 
periculoși. De aici și sarcinile mai 
puțin dificile ale apărătorilor 
noștri, care au devenit în unele 
momente, cu excepția lui Lupes-

Salutat cu căldură și entuziasm de miile de locuitori ai Capitalei prezenți la inaugurarea festivă a primei ediții a Tîrgului internațional București, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
Ceilalți conducători de partid și de stat, și-a început vizita in complexul expozițional cu Pavilionul Central unde se află expuse produsele industriei noastre.

VASILE CĂBULEA j

(Continuare în pag. a Ill-a) ]
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I (Urmare din pag. I)

Konstantin Drăgan, Emil Dră- 
Kănescu, Janos Fazekas, Petre 
lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Kopa, Dumitru Popescu, Leon- 
le Răutu, Vasile Vilcu, Ștetan 
K oi tec, Iosif Banc, Petre Bla- 
■ovici, Miron Constantinescu, 
■Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
■liescu. Ion lonițâ, Vasile Pa- 
■ilineț, Ion Stănescu, Mihai 
■Marinescu, Ion Pățan. Răsună 
Iputernice aplauze, uraîe și ova- 
Iții, vibrante manifestări ale dra- 
Igostei față de partid, față de 
Isecretarul său general, a încre- 
Iderii de nezdruncinat în politica 
[Partidului Comunist Român, de 
Iridicare a României socialiste 
Ipe culmile civilizației și progre- 
I sului.
I In fața pavilionului central 
Isint prezenți membri ai C.C. al 
I P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, reprezentanți ai depar
tamentelor economice și ai cen
tralelor industriale, ai unor uzi
ne și mari unități, ai Camerei de 
comerț și întreprinderilor de co
merț exterior, un numeros pu
blic.

Sînt de față reprezentanții sta
telor și firmelor participante la 
această amplă manifestare eco
nomică industrială, specialiști 
din numeroase țări ale lumii.

Sînt prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

La festivitate asistă, de ase
menea, numeroși corespondenți 
și trimiși speciali ai presei de 
peste hotare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, 
îi sînt prezentați șefii delega
țiilor guvernamentale de pest« 
hotare, sosite cu acest prilej la 
București, precum și alte perso
nalități oficiale : R.S. Ceho
slovacă — Vaclav Hula, vice
președinte al Guvernului, mi
nistru al planificării ; R.P.D. Co
reeană — Hong Won Gi, vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri ; R.D. Germană — dr. 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri R.P. 
Mongolă — D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri ; R.P. Polonă — Eugeniușz 
Szyr, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri ; R. P. Bulgaria
— Apostol Pașev, ministrul a- 
provizionării și rezervelor de 
stat; R.P. Chineză — Lai Tzi- 
fa, ministrul industriei materia
lelor de construcții ; R.S.F. Iu
goslavia — Draghișa Djokovici, 
membru al Vecei Executive a 
R.S.F. Iugoslavia; R.P. Ungară
— Nagy Jozsefne, ministrul in
dustriei ușoare ; U.R.S.S. — 
V. N. Doenin, ministrul con
strucțiilor de mașini pentru in
dustria ușoară, alimentară și a- 
parate de uz casnic ; R.D. Viet
nam — Dang Thi, ministru, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării ; Albania — 
Zenel Hamiti, adjunct al mini
strului industriei și minelor.

Este, de asemenea, prezent, 
Hudson Drake, subsecretar ad
junct al Departamentului co
merțului din S.U.A., reprezen
tantul personal al președintelui 
Statelor Unite ale Americii, Ri
chard Nixon, la festivitatea de 
deschidere a tîrgului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, membrii delegațiilor 
guvernamentale de peste ho
tare iau apoi loc la tribuna 
oficială, amenajată tn fața pa
vilionului central.

(Urmare din pag. I)
«.Pavilionul central este inun- 

•dât de lumină. Orinduite sub 
imensa cupolă de sticlă, expona
tele par .•xpgajate într-un auten
tic dialog, I vehiculînd date din 
biografia cea mai recentă a teh
nicii mondiale.

Aici în paviiipnul principal 
și-a început prograisul de vizi
tare a Tîrgului internațional 
București tovarășul T’molae 
Ceaușescu, însoțit de ceilalți con
ducători de partid și de stat. 
Aici în marele spațiu circular de 
beton și sticlă la parterul căruia 
rețin atenția exponatele firmelor 
românești de comerț exterior, 
unde, se știe, la actuala ediție, 
țara gazdă expune-o parte din 
produsele sale desfășurate pe o 
suprafață de 19 500 metri pătrați. 
Sînt reunite în cadrul standurilor 
circa 1 300 de produse, rodul ac
tivității a 150 de întreprinderi 
din întreaga țară.

Prima oprire — în cabina ima
culată rezervată pe durata ac
tualului tîrg de la București u- 
nuia din cele mai prestigioase 
produse ale industriei noastre 
constructoare de mașini. FELIX 
C-256, este, cum mărturisește 
singur în fișa auto-dactilografiată, 
primul calculator românesc din 
generația a treia. Din biografia 
ordinatorului electronic universal 
FELIX C-256 reținem capacitatea 
sa maximă — 256 cocteti. Unita
tea centrală are 102 instrucțiuni 
la dispoziția utilizatorului și 16 
registre generale de 32 cifre bi
nare. Ordinatorul FELIX C-256 
reprezintă o expresie a tehnicii 
foarte avansate far realizarea lui 
în țara noastră un simbol al po
sibilităților de care dispune în 
momentul de față industria ro
mânească angajată prin toate 
resorturile sale pe spirala unei 
prestigioase perfecționări ? Ne 
revin în memorie date care vor
besc de la sine despre dezvol
tarea în anii socialismului a in
dustriei, elementul cel mai dina
mic al economiei noastre și în 
cadrul acesteia a construcțiilor 
de mașini, vlăstar viguros al po
liticii de industrializare socialistă 
a țării promovată fără întreru
pere de Partidul Comunist Ro
mân. Să amintim numai că în 
cincinalul actual investițiile desti
nate dezvoltării industriei con- 
Itrucțiilof de mașini depășeso

Vizitînd unul dintre ștandurile țărilor care participă la Tîrgul internațional de la București.

Se intonează Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

în numele Consiliului popu
lar municipal, al tuturor locui
torilor Bucureștiului, tovarășul 
Dumitru Popa, primarul gene
ral al Capitalei, a adresat, un 
călduros bun sosit tuturor ce
lor prezenți.

Este pentru noi un motiv de 
profundă satisfacție faptul că 
orașul nostru găzduiește aceas
tă importantă manifestare eco
nomică internațională. Bucu- 
reștiul Îmbină armonios rolul 
său de principal centru politic, 
economic și administrativ al 
României cu tradițiile de stră
vechi punct de răspîntie al 
unor importante drumuri co
merciale între Occident și O- 
rient, de 1< c care, în decursul 
existenței de peste o jumătate 
de mileniu, a oferit cu gene
rozitate ospitalitate negoțului

Tirgul din București se 
va înscrie — după convingerea 
noastră — în măsură tot mai 

de 2,2 ori pe cele alocate în 
perioada 1960—1965. Pe seama 
acestora au apărut uzine și fa
brici, secții de producție noi, 
a devenit posibilă răspîndirea ac
centuată a progresului tehnic 
în industrie, în întreaga eco
nomie. în aceeași viziune moder
nă, capabilă să consolideze rolul 
acestei ramuri în înzestrarea eco- 
nciiei naționale cu utilaje și 
instalații de mare tehnicitate, să 
sporească contribuția sa la creș
terea exporlulu; >’ o sj ma> Lr- 
gă participare a României în 
circuitul economic internațional, 
industria construcțiilor de mașini 
urmează să crească în anii viito
rului cincinal cu 86,8 la sută, să 
cunoască o continuă amplificare 
calitativ-canti tati vă.

Putem spune fără să greșim 
că, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vizita celorlalți con
ducători ai partidului și statului 
în sectorul românesc al Tîrgului 
poate fi comparată cu vernisajul 
unei expoziții în vitrinele căreia 
nu sînt prezente doar un număr 
de produse, cîteva sute, ci acolo 
se regăsesc exprimate sintetic, 
înseși principiile care stau la baza 
dezvoltării spectaculoase a indus
triei constructoare de mașini, cri
teriul științific al direcționării 
sale în anii din urmă, se prefi
gurează sensul ideilor viitoare. 
Pe platformele de expunere, în 
pavilioane sau în aer liber, se 
recompune de-a lungul traseului 
străbătut preocuparea intensă 
pentru diversificarea continuă a 
construcțiilor de mașini, activita
tea laborioasă consacrată îmbogă
țirii de la un an la altul a no
menclatorului de produse româ
nești. Poate răspunde, în spriji
nul afirmației... întregul stand cu 
exponate sub pavilion românesc. 
După cum, în sectorul rezervat 
utilajului petrolier o pot face 
cele două instalații de fo
raj F-320, prevenitorul de erup
ție, unitatea de pompaj cu 
echilibrat pneumatic. Alături ca
zanul de 100 gigacalorii. în zona 
de expunere a materialului ru
lant locomotiva electrică de 5 100 
KW, noul vagon de clasa I pen
tru viteze de 160 km la oră. Se 
remarcă seria de tractoare de 40 

mare printre importantele ma
nifestări comerciale interna
ționale, polarizînd atenția și in
teresul unui număr crescînd de 
țări, firme și oameni de afaceri 
din întreaga lume.

Administrația orașului, 
bucureștenii, onorați ie aceas
tă manifestare, vor face totul 
pentru a asigura cadrul nece
sar desfășutării sale la un nivel 
pe care îl dorim cît mai inalt.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Ion Pățan vicenre<'edinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare al Tîrgului Internațional 
București.

Inaugurăm primul Tîrg inter
național organizat de Republica 
Socialistă România.

Acest eveniment deosebit, 
este onorat de prezența secre
tarului general 'al Partidului 
Comunist Român și președin
tele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului nos
tru.

mFIRMARt A UNUI ÎNALT PRESTIGIU
C P cu diverse destinații, in ime
diata 'apropiere combina autopro
pulsată C-12 Gloria, mașina de 
împrăștiat îngrășăminte chimice. 
Standurile amenajate pe platou
rile din cadrul Tîrgului dezvă
luie însă, o dată cu diversifica
rea producției, cu multiplicarea 
ei, o altă trăsătură dominantă cu 
deosebire în ultimii ani. Așa 
cum se știe, in actualul cincinal 
au fost elaborate programe prio
ritare de dezvoltare a unor do
menii de o importanță hotărîtoa- 
re pentru mersul înainte ăl in
dustriei, al economiei în ansam
blu.

Conducătorii de partid și de 
stat întîrzie îndeosebi în fața 
unor exponate care reprezintă 
rezultatele eforturilor depuse pe 
linia modernizării produselor ro
mânești. într-o perioadă în care 
tehnica progresează uimitor, 
cînd în lume revoluția tehnico- 
științifică exercită o influență 
impresionantă, șansa competitivi
tății favorizează exclusiv pe cei 
ce reușesc să se înscrie intre 
parametrii de înaltă valoare im
puși de momentul în care ne 
aflăm. Sub semnul acestor ce
rințe se conformează preocupă
rile tehnicienilor din construc
ția de mașini. Nivelul de matu
rizare atins de industria noas
tră, sugerat de exponatele pre
zentate, se datorează, se explică 
prin reușitele în domeniul înnoi
rilor, al perfecționării produse 
lor.

Iată perimetrul rezervat produ
selor industriei electronice și de 
automatizări. Nu cu .multă vreme 
în urmă subramura ca atare se 
afla la începuturile sale. Acum, 
la Tîrgul internațional Bucu
rești sînt prezentate înabilor 
oaspeți, în vecinătatea lui FELIX 
C — 256 — produs la Fabrica 
de calculatoare București — pu
pitre de comandă pentru mașini 
unelte, dulapuri de semnalizare 
echipament de comandă nume
rică de prelucrare liniară și po
ziționare. Sînt argumente că 
indicația conducerii de partid 
privind creșterea gradului de 
prelucrabilitate proprie în pro
dusele noasta» prinde viață, •»

Vorbitorul a salutat delega
țiile guvernamentale din țările 
socialiste frățești, pe delegații 
tuturor țărilor participante, pre
cum și ai firmelor care expun, 
exprimînd satisfacția pentru 
ecoul pozitiv al inițiativei or
ganizării acestui tîrg.

Profilul industrial și tehnic 
al tîrgului — a spus vor
bitorul — ne permite să pre
zentăm specialiștilor, oameni
lor de afaceri, publicului vizi
tator cele mai importante rea
lizări obținute, din larga pa
letă a producției industriilor 
electro-mecanice din România. 
Industria românească, care re
prezintă cel mai dinamic sec
tor al economiei naționale, s-a 
afirmat tot mai puternic și ca 
factor activ al colaborării eco
nomice și tehnice cu toate ță
rile.

Procesul intens de industria
lizare și modernizare a econo
miei noastre a făcut ca Ro
mânia să aibă o activitate di
namică atît ca exportator cît 

modifică favorabil de la o etapă 
la alta. Perspectivele imediate 
sînt spectaculoase. Cu foarte pu
țin timp în urmă, la 9 octom
brie, în prezența conducătorului 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în vii
toarea citadelă a electronicii ro
mânești, pe platforma de la Pipera, 
era inaugurată producția de ci
nescoape în uzina ce va realiza 
anual 500 mii de tuburi cu echi
pament electronic și 800 000 de 
baloane de sticlă pentru tuburi, 
îi vor urma alte unități, unele 
dintre ele aici în Capitală, altele 
răspîndite în țară. în cadrul poli
ticii de industrializare, aplicată cu 
consecvență de partid, electroni
ca își va dobîndi astfel locul ce 
i se ouvine în conformitate cu 
rolul pe care este chemată să-1 
joace în promovarea progresului 
tehnic.

în incinta expoziției, din loc 
In loc inscripții speciale. Fraze 
obișnuite atenționează lapidar 
că exponatele respective, fruct 
al muncii de explorare în necu
noscut pe traseele tehnicii îna
intate, sînt brevete de invenție 
aparținînd unor specialiști ro
mâni încununate de laurii unor 
prestigioase aprecieri la confrun
tările internaționale. în ultimii 
ani din 55 de invenții românești 
expuse la saloanele specializate 
de peste hotare 26 au primit 
medalii de aur și 13 de argint 
Este o confirmare formulînd 
totodată un angajament Ia care 
subscrie întregul corp de lucră
tori din instituțiile specializate 
de cercetare și oroiectare, de 
învățămînt superior, din unită
țile productive. Realizările in
cluse în catalogul ediției din 
acest an al Tîrgului internațional 
București reprezintă o etapă în 
munca anevoioasă dar prețioasă 
de punere în valoare a zăcămîn- 
tulni de inteligență proprie.

în cursul vizitei, oaspeților le 
sînt prezentate o seamă de pro
duse realizate îh colaborare cu 
firme de peste hotare. Este o idee 
căreia este chemată să-i slujească 
însă’i manifestarea pe care o 
găzduiește Rucnreștiul în aceas
tă toamnă, definindu-se ca o 
oonstantă • politicii partidului, 

și ca Importator de mașini și 
utilaje pe piața internațională.

Știm cu toții câ, în condițiile 
actualei revoluții științifico-teh- 
nice, colaborarea și cooperarea 
economică intre țări, participa
rea la diviziunea internațională 
a muncii, la circuitul mondial 
de valori, se afirmă din ce în 
ce mai mult ca o cerință obiec
tivă, evidențiindu-și avantajele 
pentru progresul fiecărui popor 
și pentru evoluția lumii în an
samblu.

în același timp, practica rela
țiilor internaționale pune în lu
mină, ca o condiție majoră a 
dezvoltării cooperării economi
ce, științifice și tehnice, nece
sitatea de a se înlătura orice 
restricții și practici discrimina
torii din calea evoluției norma
le a colaborării dintre țări, de 
a așeza consecvent relațiile de 
cooperare economică, comercia
lă, științifică și tehnică pe baza 
egalității și a avantajului re
ciproc, a respectării suverani
tății și independenței naționale. 
Călăuzită de aceste principii, 
România promovează cu consec
vență o politică de colaborare 
și cooperare economică și teh- 
nico-științifică cu toate țările so
cialiste, cu celelalte țări din 
Europa și din lume. Faptul că 
țara noastră întreține relații 
economice cu peste 110 state, 
materializează în mod convin
gător rezultatele aplicării prin
cipiilor politicii externe econo
mice a României.

în numele Comitetului de or
ganizare a Tîrgului Internațio
nal București, vorbitorul a 
invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să taie panglica inau
gurală.

în aplauzele puternice ale tu
turor celor prezenți, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România taie 
panglica inaugurală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
declară deschis Tirgul Interna
țional și adresează urarea de 
deplin succes tuturor pârtiei- 
panților.

Timp de 12 zile, aici, la Bucu
rești, specialiști din 30 de țâri 
vor avea prilejul să cu
noască cele mai recente 
realizări ale ramurilor in
dustriale ce dau profilul Tîrgu
lui, mașini și utilaje expuse pe 
o suprafață acoperită de peste 
52 000 mp și 20 000 mp platforme 
de expunere in aer liber, vor 
putea desfășura ample și rodni
ce contacte economice.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți conducă
tori de partid și de stat, a oas

Recepție oferită cu prilejul deschiderii
Tîrgului internațional

Seara, Comitetul de organizare 
i Tîrgului internațional Bucu
rești a oferit în Sala de marmură 
a Casei Scînteii o recepție cu 
prilejul deschiderii acestei impor
tante manifestări economice.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului 
de organizare a Tîrgului interna
țional București, Mihai Marines
cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Nicolae Agachi, Mi
hail Florescu, Cornel Burtică, 
Matei Ghigiu, Ion Crăciun, 
Gheorghe Moldovan, miniștri, 
Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 

a statului nostru t colaborarea 
și cooperarea economică cu toa
te țările lumii. O colaborare ac
tivă, bazată pe sinceritate, în
credere, promovînd și întreți- 
nînd relații reciproc avanta
joase pentru ambele părți.

De la respectarea acestor prin
cipii s-a plecat și în organiza
rea Tîrgului internațional Bucu
rești destinat să contureze ima
ginea contemporană a industriei 
electromecanice din țara noastră, 
să facă posibilă cunoașterea lo
calizărilor altor țări, să mijlo
cească contactul și dezvoltarea 
legăturilor dintre ele. Ecoul pe 
care îl are tîrgul încă de la pri
ma sa ediție se măsoară tocmai 
prin participarea masivă, prin 
dorința semnificativă a atîtor 
firme de a prezenta propriile 
produse în complexul expozițio- 
nal din Piața Scînteii.

*
O paletă bogată de exponate, 

specifice industriilor respective, 
înfățișează privirilor vizitatorilor 
inelele superioare ale pavilionu
lui centrai care găzduiește stan
durile Belgiei, Cubei, Japoniei și 
Suediei. La pavilionul Japoniei 
rețin atenția complicatele insta
lații de dirijare a proceselor teh
nologice, echipamentele pentru 
radiocomunicații, aparatura elec
tronică de măsură și control au
tomat, aparatura pentru analiza 
chimice, microscoape, calculatoa
re electronice de birou, o gamă 
largă de aparate de radio, tele
vizoare, magnetofoane. Standul 
belgian se remarcă printre diver
sele mașini pentru industria tex
tilă, în timp ce cel suedez prin 
produse de mecanică fină și ma
șini unelte, semifabricate din oțe
luri superioare, aparatura elec
trică și electronică.

Conducătorii de partid și de 
rtat părăsesc pavilionul central 
tndreptîndu-se spre pavilioanele 
alăturate. Formele și culorile, vo
lumele arhitectonice, întreaga 
ambianță a expoziției constituie 
un prilej de desfătarea ochiului 
cum rar se înțîlnește într-un pei
saj industrial. Concepția de an
samblu a organizatorilor s-a îm
binat fericit cu ingeniozitatea 

peților de peste hotare, p-ezeoți 
la aces' eveniment, a inceput cu 
pavilionul central.

In timpul vizitei la pavilionul 
țării noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat calitatea 
exponatelor, înaltul lor nivel 
tehnic, adresând felicitări colec
tivelor de muncitori, ingineri și 
proiectanți care le-au realizat 
și urarea de a obține noi 
succese în ridicarea în conti
nuare a performanțelor tehnice 
a mașinilor și utilajelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, oaspeții, vizitează pavi
lioanele și standurile celorlalte 
țări participante la Tirgul in
ternațional București.

La pavilioanele țărilor parti
cipante la prima ediție a Tirgu- 
lui internațional București, to
varășul Nicolae Ceaușescu ă 
fost salutat cu căldură de dele
gațiile guvernamentale prezen
te la inaugurare, de șefii respec
tivelor misiuni diplomatice a- 
creditați la București, de direc
torii pavilioanelor și alți repre
zentanți ai țărilor și firmelor 
expozante. Șefului statului ro
mân i-au fost înfățișate produ
se dintre cele mai reprezentati
ve, expuse în pavilioanele națio
nale. Apreciind calitatea expo
natelor, multe din ele produse 
de prim rang ale tehnicii con
temporane — unele din ele ex
cuse in premieră la București 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe participant și le-a 
urat deplin succes la ediția 
inaugurală a Tîrgului găzduit de 
România.

Președintele Consiliului de 
Stat și-a exprimat convingerea 
că participarea la Tirgul de ia 
București va constitui, totodată, 
un prilej de dezvoltare a colabo
rării și cooperării dintre indus
tria românească cu cea a țărilor 
și firmelor participante.

Tovarășul N icolae Ceaușescu 
a rugat pe conducătorii delega
țiilor guvernamentale din țările 
socialiste să transmită un salut 
călduros conducătorilor de partid 
și de stat din țările pe care le 
reprezintă.

Șefii delegațiilor guvernamen
tale, ambasadorii, conducătorii 
pavilioanelor naționale au mul
țumit președintelui Consiliului 
de Stat pentru vizitarea expozi
țiilor. pentru interesul deosebit 
manifestat față de produsele 
prezentate și pentru aprecierile 
făcute.

Tirgul Internațional București 
tși va deschide porțile pentru 
specialiști și public cu începere 
din ziua de 13 octombrie.

Științifice, Ioan UtSu, președin
tele Comitetului de stat pentru 
energia nucleară, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de comerț, 
conducători de instituții centrale, 
unități economice, întreprinderi 
de comerț exterior.

Au fost prezenți conducătorii 
delegațiilor guvernamentale par
ticipante la festivitatea de des
chidere a tîrgului, șefii pavilioa
nelor naționale și ale firmelor, 
specialiști, oameni de afaceri, 
ziariști.

Au participat șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres

participanților externi, care s-au 
străduit să găsească forme cît 
mai atrăgătoare de prezentare a 
produselor lor. Ușor de remarcat 
coloritul atrăgător, finisarea pînă 
la ultimul detaliu, formele suple 
ale exponatelor. încă o dovadă 
că tehnica nouă se află într-o 
perpetuă competiție în care atin
gerea unor înalte performanțe 
funcționale merge mînă în mînă 
cu desăvîrșirea esteticii indus
triale.

...Amplasat pe o arie amplă 
pavilionul Uniunii Sovietice reți
ne atenția cu deosebire prin nu
meroasele produse noi ce le ex
pune : strunguri automate de 
mare precizie, mașini de alezat 
cu coordonate de prelucrat roți, 
mașini pentru industria ușoară, 
utilaje și aparataj electronic, apa
ratură de măsură și control etc. 
De un interes deosebit se bucură 
standul Academiei de științe

Sînt vizitate apoi rînd pe rînd 
pavilioanele și standurile Polo
niei, Cehoslovaciei, Italiei, S.U.A., 
R. F. a Germaniei, R.P. Ungare, 
Angliei, Elveției, Suediei, Argen
tinei, Austriei și a celorlalte țări 
și firme participante. De prisos 
să mai prezentăm lunga listă a 
produselor prezente la această 
prestigioasă competiție economi
că. Peste tot specialiștii prezintă 
Inalților oaspeți caracteristicile e- 
sențiale ale produselor ce le ex
pun. Ușor de descifrat dorința 
lor ca această manifestare inter
națională să devină o incintă a 
schimburilor internaționale, a 
lărgirii relațiilor economice, un 
loc de comparație a nivelelor 
tehnice și științifice legate de 
producție, un cadru prielnic pen
tru un amplu schimb de experi
ență și de valori materiale.

Ampla reprezentare la tîrg ’a 
ofertei comerciale românești și 
străine facilitează cercurilor de 
afaceri și specialiștilor români o 
privire de ansamblu asupra rea
lizărilor remarcabile obținute în 
sectoarele finind de profilul ma
nifestării, creează climatul nece
sar de competiție, în care achizi
ționarea de mărfuri, licențe și 
tehnologii, ca și alegerea partene
rilor pentru cooperare economică 
și tehnico-științifică să se poată 
efectua în mod eficient. Este toc
mai ceea ce s-a dorit prin orga
nizarea acestei ample manifestări 
internaționale, economice și co
merciale.

100 DE CARABINE
Obișnuiți să ni se ofere ochi

lor cel puțin un western pe lună 
i-am dus dorul de multă vreme. 
Și avem acum pe ecrane 100 DE 
CARABINE. Un film care, în 
plus, are pe generic și o vedetă 
al cărei box-office a rămas la o 
constantă înălțime, Raquel 
Welch...

100 DE CARABINE e un 
western care se reneagă. li lip
sește în primul rînd calul, „ani
malul cu care se fac westernurile" 
după diagnosticul pus de un elev 
francez într-un extemporal și de
venit formulă clasică. In conti
nuare îi lipsește bărbăția eroilor, 
făcîndu-se confuzia regretabilă 
între o trăsătură de caracter și 
robustețea fizică a personajelor. 
Și poate asta ar conta mai puțin, 
trecînd neobservată și fără urmări 
ca și mai cunoscuta confuzie din
tre inteligență și cultură, dacă 
nu ar exista trufia de a egala 
și tema și subiectul filmului cu 
nonșalanța zburdalnică a opere
tei.

Tema e lupta indienilor yagui 
împotriva coloniștilor mexicani, 
iar subiectul: risipa de gloanțe. 
Existau premise interesante pen
tru a face un film: un indian a 
spart o bancă într-unul din sta
tele Americii de Nord și cu ba
nii furați a cumpărat arme — 
cele 100 din titlu — pentru lup
ta conaționalilor săi cu trupele 
unui sîngeros general. Un șerif 
american, un negru, vine în Me
xic pentru a prinde spărgătorul...

Intre obligativitatea profesio
nală a șerifului și realitatea cru
dă, regizorul Tom Griers a ales 
o a treia cale prin care rezolvă 
totul: o interminabilă succesiune 
de masacre, punctată cu scene de 
agrement erotic sau vestimentar 
din recuzita cinematografului 
stupid. Raquel Welch în rolul 
unei indiene răzbunătoare e mai 
mult, avîndu-se in vedere și cos
tumația, o hippy drogată care TUDOR STĂNESCU

LUNI 12 OCTOMBRIE

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 12,45 ; 16,30; 20,15).

HIBERNATUS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21) Festival (orele 8,45; 
11.15; 13,30; 16; 18.30; 21), Grădina 
Doina (ora 18,15), Excelsior (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Capitol (orele 8,45; 10,45; 13,15; 16; 
18,30; 21), Grădina Capitol (ora
19) ; Favorit (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,15), 
București (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21); Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Stadionul Dinamo (o- 
ra 19), Grădina Festival (ora 
18,45), Arenele Romane (ora 19,15).

OGLINDA CU DOUA FEȚE : ru
lează la Victoria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

PĂSĂRILE : rulează la Central 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grivița (orele 10 30; 15,45; 18,15;
20,30),  Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flamura (orele 11: 16; 18.15:
20.30) .

FRUNZA DE VIȚĂ : rulează la 
Lumina (orele 9,30—16 în continua
re ; 18,15; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

HATARI • rulează la Timpuri 
Noi (orele 8.45—19.30 în continua
re).

ALFA-ROMEO ȘI JULIETA : ru
lează la înfrățirea (ora 15,30).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la înfrățirea (orele 17,45;
20) , Crîngași (orele 16; 18; 20).

CLIPA DE LIBERTATE : rulea
ză la Buzeștl (ora 15,30).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ : 
rulează la Buzeștl (orele 18; 20,30), 
Munca (orele 16; 18; 20). Grădina 
Buzești (ora 20,30).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Dacia (o- 
rele 8,45—20.30 în continuare); Mio
rița (orele 10; 12,15; 15; 17,30; 20).

INTILNIREA : rulează la Bu- 
cegi (orele 10; 15,30; 18; 20,30), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30). Dru
mul Sării (orele 15; 17,30; 20). 
Grădina Bucegi (ora 20.30).

PETRECEREA : rulează la Uni
rea (ora 18), Moșilor (orele 18; 
20,15), Grădina Moșilor (ora 19), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

FLACĂRA OLIMPICA : rulează 
la Unirea (ora 15,30).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Lira (orele 15.30: 18). Grădina Lira 
(ora 20).

HEI TU ! : rulează la Cotroceni 
(orele 15.30: 17,45; 20).

CANARUI, ȘT VISCOLUL î ru
lează la Volga (ora 16).

AURUL : rulează la Volga (ore» 
le 18.15; 20,30); Progresul (orelt 

împarte, deopotrivă, urlete, ăm- 
bete și moarte, decit ceea ce a 
vroit să ne sugereze filmul, unde 
i se conferea personajului postura 
unei revoluționare. Șeriful ameri
can, subit convins de justețea 
luptei indienilor, „derogat" de 
la misiunea sa justițiară, partici
pă alături de ei la luptă, omorînd 
și el în stingă și în dreapta cu 
pistolul, cu pumnii, cu sabia, cu 
pușca, ajungînd pentru un scurt 
timp general al răsculaților. Un 
general care, în clipele libere, 
cînd nu împușcă, trece ca un so
list de muzică ușoară prin mij
locul unor indieni care-l aclamă 
precum „fanii", acordîndu-le 
sentimental zîmbete și strîngeri 
de mînă...

Punctul cheie al filmului e 
atacul unui tren militar, atac în
ceput cu o „diversiune" care 
prinde bine filmelor fără idei, 
soldații sînt captivați de splen
doarea fizică a unei femei care 
face un duș prelungit în fața lor. 
Se continuă apoi cu o naivă lup
tă a indienilor, înarmați cu puști 
și săgeți împotriva tunurilor și 
mitralierelor. Pentru ca în final 
să asistăm la o fiestă cu muzică 
mexicană și cu plecarea melanco
lică a șerifului în S.U.A. Nu îna
inte de a ni se oferi și o secven
ță insistent filmată în detalii în 
care comandantul coloniștilor — 
cinic, frumos și crud — să fie 
tăiat de săbii și jucat în picioare 
de indieni în sunetele dulci ale 
unui cucu-rucu-cuuu...

Un film cu numeroasă figura
ție, mult zgomot și violență 
gratuită, 100 DE CARABINE e 
o realizare mediocră care, dacă 
nu răspunde așteptărilor noastre 
este... „în compensație" în moda 
tristă a unui recent declin artis
tic care și-a pus pecetea pe acest 
gen cinematografic de legendă 
care este westernul.

15,30; 18: 20). Progresul Parc (ora 
19,45).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Viitorul (orele 16; 18; 20).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulează 
la Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.30) Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Grădi
na Aurora (ora 19). Grădina To
mis (ora 19).

FANTOMELE SB GRĂBESC : 
rulează la Moșilor (ora 15,30).

MY FAIR LADY : rulează la 
Popular (orele 15,30; 19).

MAYERLING (ambele serii) : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19), 
Arta (orele 10; 16), Grădina Arta 
(ora 19,15).CÎINELE DIN BASKERVILLE : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20,15).

ULTIMUL DRUM : rulează la 
Rahova (ora 15,30).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : ru
lează la Rahova (ora 18); Gră
dina Rahova (ora 20).

IN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 18;
20,15).

ÎNTÎLNIRE LA VECHEA MOS
CHEE : rulează la Pacea (orele 
15 45; 18; 20).

NUMAI MORTUL VA RĂSPUN
DE : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

LUNI 12 OCTOMBRIE

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Sala Studio) : TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE 
— ora 20 ; Teatrul Mic : PRIMA
RUL LUNII ȘI IUBITA SA — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara* 
(Sala Studio) : O LUNĂ LA 
ȚARĂ — ora 20 ; Teatrul „A, Da- 
villa" Pitești (La Sala Comedia a 
Teatrului Național) : CĂRUȚA CU 
PAIAȚE — ora 20.

LUNI 12 OCTOMBRIE 1970

• 18,00 Microavanpremiera. a 
A 18,05 Emisiune pentru tineret. 
Diminețile șantierului — reporta) 
de pe șantierul național al tine
retului de la Carasu. a 18,25 De
sene animate. • 18,35 Performan
țele științifice ale secolului XX. 
Planetele în... laborator. a- 19.00 
Actualitatea în economie. a 19,15 
Anunțuri — publicitate. a 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici, e 19,30 Telejurnalul de 
seară. • 20.00 Agenda politică. • 
20,10 Roman foileton • .,Punct con
trapunct*4 (IV). a 20,50 Unde-1 
greșeala T Emisiune-concurs de 
cultură generală, a . 21,50 Tele- 
glob — Tananarive, a 22.28 Tele
jurnalul de noapte. • 22,35 Ran> 
pa.
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Jubilee școlare
• LICEUL INTERNAT „C. NE-

GRUZZI" DIN IAȘI
La 1 octombrie 1895 Iși deschi

dea cursurile la Iași — prin grija 
lui Splru Haret — Liceul Internat 
Costache Negruzzl, care a devenit 
în scurt timp un prestigios lăcaș 
al culturii românești. Jubileul a 
avut loc în ziua de 10 octombrie 
la Teatrul Național din Iași.

Adunarea a lost salutată de 
către tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., nrim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar județean Iași.

Din partea cetor mal vechi ge
nerații de elevi a vorbit acad. 
Iorgu Iordan.

Cu prilejul acestei sărbători, Tn 
fața școlii a fost dezvelit bustul 
lui C. Negruzzi, patronul spiri
tual al liceului, și s-a organizat 
o expoziție cu documente din 
arhiva școlii.
• LICEUL „VLAICU VODĂ" 

DIN CURTEA DE ARGEȘ
La Curtea de Argeș, cetatea de 

scaun a voievozilor români Ba- 
sarab I și Mlrcea cel Bătrîn a 
fost sărbătorit un eveniment cul
tural notabil : 50 de ani de la 
înființarea Liceului „Vlaicu Vodă“. 
La adunarea festivă din sala Ca
sei de cultură au participat 
Gheorghe Năstase. prlm-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., președinte al Consiliului 
popular al județului Argeș, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid șl de stat, foști profesori și 
absolvenți, cadre didactice și elevi.

Festivitatea a fost urmată de 
un program artistic susținut de 
formațiile școlii și ale casei de

Cronica
U.T.C.

Sîmbătă dimineața a pă
răsit Capitala, îndreptin- 
du-se spre patrie, delegația 
Uniunii Tineretului Demo
crat din Irak, care, in pe
rioada 29 septembrie—9 oc
tombrie a.c., la invitația 
C.C. al U.T.C., a efectuat o 
vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București— 
Otopeni, oaspeții au fost 
conduși de tovarășii Ion 
Iliescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinere
tului, Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C, ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

cultură. In acest cadru sărbăto
resc și solemn organizației U.T.C. 
a liceului „Vlaicu Vodă" omni
prezentă în viața orașului l-a fost 
Inmînată diploma de onoare a 
comitetului județean Argeș al U.T.C.

Participanții la adunare au a- 
dresat o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu în care se 
spune printre altele :

„Mulțumind pentru condițiile 
bune ce ne-au fost create ne an
gajăm să fim la înălțimea sarci
nilor de mare răspundere pe care 
partidul și statul le pune în fața 
învățămîntului, pentru transpu
nerea în viață a Directivelor Co
mitetului Central al partidului".
• ȘCOALA GENERALA DIN

BUCIUMI
BUCIUMI, veche așezare de pe 

Valea Trotușului, existenxă din 
vremea voievodului Ștefan, a săr
bătorit duminică 100 de am de 
la înființarea școlii generale. Clo
poțelul a sunat simbolic, la ora 8 
dimineața, deschiderea manifestă
rilor sărbătorești, la care au par
ticipat reprezentanți ai organelor 
județene și locale de partid și de 
stat, foști elevi, cadre didactice 
și elevii școlii centenare.

La un singur învățător cît a 
funcționat timp de aproape 79 de 
ani în această școală corespur.d 
astăzi 16 cadre didactice cu înaltă 
calificare. în încheierea adunării 
festive a fost adoptat textul unei 
telegrame, adresată C.C. al P.C.R.. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, în care se spune, printre 
altele : ,,Colectivul de cadre di
dactice și elevi se angajeaza să-s: 
consacre cunoștințele și forțele de 
care dispun slujirii patriei și 
partidului. Vom căuta ca prin 
activitatea neobosită a școlii, or
ganizației de partid, de tineret, 
pionieri și a părinților, să creștem 
și să educăm tînăra generație in 
spiritul dragostei față de patrie 
și partid, a înaltelor idealuri ale 
societății noastre socialiste*.
• ȘCOALA GENERALA DIN

CHILIENI
In aceeași zl in comuna CHI

LIENI, din județul Covasna, au 
fost sărbătoriți IM de ani de la 
înființarea școlii din localitate.

Adunarea a fost salutată de 
către reprezentanți ai organelor 
județene și municipale de partid 
și de stat. Apoi a luat cuvtntul 
un fost elev al școlii în secolul 
trecut, astăzi in vîrstă de » de 
ani, Mihai Bartha.

La adunarea populară care a 
avut loc cu această ocazie, tntr-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
cei prezențl au adresat o telegra
mă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceausescu pnn rare 
iși exprimă dragostea St atașa
mentul față de politica înțeleaptă 
a partidului, închinată bună «am 
materiale și spirituale a popocului 
român hotărirea fermă a cadrelor 
didactice ti elevilor de a eor.nnaa 
și dezvolta frumoasele tradiții de 
învățătură ale scolii sărbătorite 
pentru formarea noilor genera*.::.

Q • • • O •
Antrenarea tuturor

(Urmare din pag. I)

ocupa de bunul ei mers (MARIA 
COMAN).

— Despre echipa de volei fe
minin se poate spune cam ace
lași lucru. Cînd trebuia s-o fa
cem nu ne-am gindit la ața ce
va, cînd ne-am hotărît in sfîr- 
șit, nu s-a mai organizat cam
pionatul de volei. Esțe greu de 
crezut insă că intr-o organizație 
in care majoritatea membrilor o 
formează fetele, pasiunea nr. 1 
o constituie tot fotbalul. Aș vrea 
și eu cît mai curind să activei 
in echipa de volei. (PETRUȚA 
PENEA).

Și așa mai departe. Fiecare 
vorbitor a ținut să-și spună pă
rerea, să aprecieze ți nu numai 
atît. ci să și propună modalități 
de abordare a unor unghiuri noi 
în desfășurarea activității vii
toare, Cu același spirit critic și 
cu o exigență care nu devenea 
mai blîndă cînd era vorba des
pre el înșiși, participanții la 
dezbaterile adunării de alegeri 
de la I.C.S. „Romarta* au scos 
în relief in egală măsură și lu

crurile bune ale propriei k>r 
activități de pînă acum, ca 
și ceea ce i-a mai lipsit pen
tru a se ridica pe aceeași treap
tă in toate compartimentele 
sale. După pârerea lor, ca 
și din concluziile pe care 
le permite lectura dării de sea
mă, eforturile vechiului comitet 
au prezentat destule puncte ne
vralgice. Pentru cei doi ani de 
zile, al căror bilanț a fost înfă
țișat adunării, realizările au fost 
destul de sărace in raport cu po
sibilitățile și cu propriile sale 
pretenții. O deficiență asupra 
căreia s-a insistat in adunare a 
fost lipsa de cuprindere a unu! 
număr cît mai mare de membri 
la acțiuni. Și într-adevăr, dacă 
privești mai atent capitolul edu
cației politice, observi imediat 
că la cercul „Cadran politic ex
tern* frecvența a fost in medie 
de 20—22 la sută, că la snvăță- 
mintul de partid participă 25 de 
tineri dar altceva in plus nu mai 
poți afla însă cele două cifre 
amintite acoperă abia jumătate 
din efectivul organizației, așa 
incit întrebarea se ridică firesc: 
ce s-a intimplat cu ceilalți ? Iar

FOTBAL
(Urmare din pag. I)

cu, vîrfuri de atac și șuteuri pe
riculoși la poarta apărată cn 
strășnicie de Heinoner. — un 
portar de clasă, cu priză la min
ge și plasament bun, curajos, in
discutabil omul cel mai de nădej
de al echipei oaspete. Reduta 
nordică a fost slabă și ea n-a pu
tut reedita rezistența de la Fra
ga, în fața asalturilor repetate 
ale jucătorilor noștri După fac
tura jocului după ocaziile și ac
țiunile de gol avute de echipa 
României — cronicarul ar consu
ma prea mult spațiu pentru a le 
înșira pe toate, de altfel, mecrte 
n-a suscitat și impus efortul no
tațiilor pe minut ca de obicei — 
victoria ar fi trebuit să fie con
semnată la un scor mult mai ma
re. Lupta n-a avut cit de cit tm 
echilibru și ofensiva n-a cunos
cut decît o singură direcție, fără 
reflux. Sâ tragem de aid con
cluzia că echipa noastră a jucat 
foarte bine incit p-1 tagenur- 
chia t pur și simplu, adversarul ? 
Ar fi o eroare- Na trebuie sâ ui
tăm md o cupă că a-am avat 
adversar decît echipa Fmlandd. 
care nu e md de departe j» pu
tere* in fotbalul continental dz 
rezultatul de egalitate de la Pra- 
ea a fort obținut, denser pe me
rit, dar in fata uniri team adunat 
eu dteva zile înainte de antre
norul Rygr, după sfaturile antre
norilor divizionari, fără ca jucă
torii w fi evuhut vreodată îm
preună. Insistăm atît de tank a- 
șupra acestor aspecte rxnr 
pentru a fixa că mai exact, dt 
mai obiectiv cadrul la care s-a 
obținut victoria, precum p valoa
rea, semnifica ți-le. saa ms de
grabă învățămintele et Meciurile 
care vin, cu Țara Galilor si cu 
Cehoslovacia, rât lacoaparahsl 
tuxi erele. Noi am pășit cu drep
tul dar „incercânle de foc* rât 
la orizont. Lată de ce ae pare rău 
că băieții noștri a-aa rea arat an 
nor ti maâ mare. PenLut că s-ar 
putea ca eiM care acaează sâ 
decadă cahficarea. local tot5 to 
grapă — otăectv ferm, dedirrt. 
de jucători, otreoor. ti Federa
ție — am sm fi cd d» d tadea. 
pe cere l-a toecrs Rada Nuc-

Ilar „încercările de foc“ sînt la orizont!
weiEer, ci al patrulea, pe care nu 
l-an» înscris, al cincilea.- N-aș 
vrea să se ajungă la o asemenea 
situație, dar mă gindesc că echi
pele de marcă nn se sfiesc sâ 
realizeze scoruri astronomice cînd 
se poate.

Să nu fim însă prea severi, 
prea drastici. E vorba, totuși, de 
o victorie ți, mai mult, de o e- 
voluție bună a naționalei, la un 
nivel tehnic ți spectacular ridi
cat, care a incinta? pe cei cir
ca 50000 de spectatori prezențl 
in tribunele de la ,-38 August*. 
Partida a beneficiat și de O am-» 
bianță plăcută — zi senină, cu 
soare cald, p cu Tndorică in 
fonul bună, Râducabu r Dobrin 
nedenniuțindu-se au făcut ți ei 
citeva numere -alese* — pre
cum p de demente de inedit: 
reapariția lui Dobrin te națio
nală p debutul tinerilor Florian 
Dumitrescu g Vigu. Echipa 
pare schunbată. pețm b fată. 
Concept» de joc este mai clară 
— joc ofensiv, combinații sub
tile, atac p apărare sepranume- 
rice — tocitorii acționează mai 
toad, cccrstraeac bine h mij
locul teremtoi — Rada p Du
mitra — jar Domrttoche; Neaga. 
Tătara, Florian Dumitrescu îl 
Dobgia desena fînnsua, întefigeoi 
acțiunile ți fazele de poartă to* 
tr-un crescendo eieo-
trizant, redmdu-i fotbahitoi mult 
dto fnrmHețea ți atributeto ce4 
sțKsresc .victimele*- Dtn aseme
nea faze, de antotoee. s-an în- , 
sens șalurile. In mmutui SS 
Dobrin si-a văzut, coeOupâerul 
o pată calculată cn loozitnui 
prertre. Dumiri aebe face
5—B metri talonat de adversar 
p țuteazâ cn sete, puternic și 
precât. In dreapta portarului 
Herâcaen: 1 Bl In atoartni — 
42 e rfndni ha Fl Dumitrescu 
si creeze faza de țgoi: dema
rează oe sttegâ ■■țs'su p to- 
nxM. uutrează ca forță, ba- 
lonoi ta n trasee tag riadaiă. 
portarul I retțx ce eu țxeu la— 
O—TTirlia mre vs-l iareâ: 
S' -BL Al treuea gol etto o toeră-

pauză pe Neagu) finalizată în 
min. 80, magistral, de Radu 
Nunweiller. Ii vedem, deci, cu 
contribuții substanțiale la go
luri, pe Dobrin și Florian Du
mitrescu, primul același creier de 
mare finețe, care face minuni cu 
balonuL a] doilea sobru, bun 
sprinter, cu intuiție, o extremă 
de meserie, de care aveam atîta 
nevoie, p care a debutat stră
lucit în naționala țării, consoli- 
dindu-și titulatura încă de la în
ceput Vigu ți-a trecut și el, cu 
bine examenul: util în apărare 
ca p în atac, decis și sigur in 
intervenții, cu o bună tehnică. 
Alături de eâ — Dumitre, Dn- 
mitrache, Radu Nunweiller — 
deși ultimilor doi le-ați imputa 
faptul că în momente dechise 
n-au transmis balonul b coechi
pierul aflat tn poziție ideală, 
preferind încercări singulare 
pentru satisfacerea orgoliului 
propriu. O evoluție mai slabă 
au avut Sătmăreanu — E lipseș
te precizia <i clarviziunea — 
Neagu p Tătara, nu p-au găsit 
niciunul locul b marginea tere- 
nuhxc. ca vîrfuri de atac fi trage 
ața spre profesiunea lor.

Arbitrate! prestat de trio-ul 
grec, condus de Leonida Vam- 
vakopoolos — competent, decis, 
autoritar. De fapt spultul de fau 
play a fost un atribut te p’u» 
al spectzcotoltiL

Reapariția naționalei Roma
nies în arena trsenațioualâ in
tr-o primă confruntare oficială 
coincide, așadar, cu un start bon. 
E ceea ce trebuie acum, b în
ceputul unsri drum ce ae anunță 
dificil, anevoios, poate ca ș> 
•cela ce a premers reușita ex- 
pediției de pe platourile mexi
cane.

VASILE CABULEA

VICTORIE 
Șl LA TURKU!

.- varul — a W » ■ —
Tătara care La sesrânbat b

Rezultatele

• Name rasă spectatori »■ wr- 
■aărit gaminăcâ to arasai Twrka 
mulairea int-nutioasli ie fot
bal Aatre echipele 4e tineret 
ale Fialsaăei si Ramtniri «ia 
cadrai .Capei Eas•pei*. Fotba
liștii ramăm aa 'ernsreat ia via- 
că’.ori re ecarai de l-d (l-to> 
prin pictai marcat de Petreaaa 
ia miaataJ C.

Diviziei B

Golul trei! Portarul finlandez 
este K.O.

Fotografia: VIOREL RABA
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RITM
(Urmare din pag. I)

fi repartizarea judicioasă a forțe
lor, un bun acord intre secțiile 
l.M.A. ți consiliile de conducere 
ale C.A.P. au dus, așa cum se 
poate observa- la stadiul firesc al 
executării lucrărilor. De remarcat 
este faptul că aceleafi unități, in 
feneral, reușesc să-și rezolve in 

une condiții și celelalte lucrări 
la ordinea zilei — arăturile de 
toamnă pentru însămințat și se
mănatul griului. La Lungești de 
pildă, mecanizatorii au arat 265 
nectare din cele 370 planificate, 
pregătind 225 hectare și au semă
nat circa 200 hectare. Iar la 
C.A.P. Stănești s-au pregătit deja 
250 hectare din cele 320 planifi
cate, însămînțîndu-se cu griu 230 
hectare. Avansate la această lu
crare sînt și C.A.P. Crețeni, Stoi- 
ceni, Mateești, Drăgoești, Calicea, 
Băbeni, Prundeni, Mihăești și al
tele. Operativa din 7 octombrie 
a.c. înfățișează o realizare de cir
ca 15000 hectare teren arat din 
cele 23 100 hectare planificate. 
Iar griul este însămințat pe o 
suprafață ce reprezintă 40 de pro
cente. In general stadiul mulțu
mitor în care s-au desfășurat pînă 
în prezent lucrările actualei cam
panii in județul Vîlcea se dato- 
rește în mare parte bunei func
ționări a utilajelor in această pe
rioadă. Așa cum ne informează 
tovarășul Gh. Dobrițoiu, tehni
cian cu reparațiile în cadrul ser
viciului mecanizare a Direcției 
agricole, mașinile și tractoarele 
au funcționat bine, cu unele ex
cepții nu prea însemnate (proble
me pe linie tehnică), dar la timp 
remediate. De exemplu, situația 
operativă din 5 octombrie releva 
că la acea dată au fost în func
țiune 900 de tractoare din cele

BUN
935. Dintre remorcile care au 
ajutat la transportat, 21 nu puteau 
circula pe drumurile publice din 
cauza defecțiunilor la instalațiile 
electrice, negăsindu-se în bazele 
de aprovizionare relee de semna
lizare.

Ca urmare a măsurilor organi
zatorice adoptate la începutul 
campaniei, separat cu șefii de 
secții, cu mecanicii de întreținere 
?i mecanizatorii, trasindu-se fiecă
rei secții sarcini speciale, între
prinderile de mecanizare — din
tre care se evidențiază îndeosebi 
cele din Drăgășani și Bălcești — 
au acționat mult mai eficient In 
această perioadă.

Cu toate acestea nu putem ne
glija contrastantele rezultate ale 
unor unități aflate la polul opus 
hărniciei. In cadrul C.A.P. Do- 
zești nu au fost semănate decît 5 
hectare din cele 235 iar la Dejoiu 
din 110 hectare au fost pregătite 
doar 44 și însămînțate numai 7. 
Situații similare și la C.A.P. Fu- 
mureni și Amărăști unde lucrările 
amintite s-au executat pe 15 și 
respectiv pe 21 de hectare. Slaba 
preocupare a șefului secției 
l.M.A. Măciuca, Niță Pavel, pen
tru operarea unor remedieri la 
semănătorile de păioase, înaintea 
începerii campaniei, a făcut ca 
rezultatele acestei unități să fie 
mult diminuate.

Stadiul actual al lucrărilor din 
campania agricolă de toamnă a 
constituit deseori în ultimul timp 
obiectul analizei mai profunde 
din partea Direcției agricole și a 
comitetului județean U.T.C. Toa
te forțele au fost puse în direcția 
acționării pe toate liniile astfel ca 
pînă la 12 octombrie semănatul 
să poată fi încheiat pe suprafața 
planificată a unităților cooperati
velor agricole de producție.

uteciștilor
concluzia apare sa un verdict 
logic : JE necesar ca toți tinerii 
să participe ie egală măsară la 
acțiunile organizației* (UT A PI- 
ȘOLJ. De asemenea. s-a recu
noscut deschis eă --ele din sec
toarele de actîvitase au suferit 
de lipsă de continuitate. că cele 
dteva vizionări de filme intim- 
plătoare sau nici măcar o râ- 
gurâ excursie n-au putut ofer, 
aid în parte peisajul uogat ți 
posibilitățile multiple de petre
cere s timpului liber, asa cum 
era normal să se '-.tte-.ple. De 
unoe apare cu totul explicabilă 
nerăbdarea celor două fete de a 
pune mai curind pe picioare bri
gada de agitație și echipa de vo
lei. măcar de acum încolo, dacă 
pir.ă a<~um au s-a putut rea-.za.

Așadar, tn această atmosferă 
ie atitudine nepărtinitoare, care 
nu a încercat să escamoteze me
ritele. dar nici sâ treacă prea 
ușor eu vederea lipsurile, s-a 
desfășurat adunarea de alegeri a 
organizației de bază U.T.C. de ia 
I.C.S Jtoenarta*. Si cea mai 
bună dovadă a modului cum tși 
apreciază ea Insiș; activitatea de 
pînă acum este dată de un amă
nunt aparent întimplător. Aceia 
că programul de activitate a- 
doptat in adunare, deși întocmit 
pentru cn singur an, este mai 
bogat ți mai cuprinzător de
cît ceea ce s-a raportat pen
tru cei doi ani scurși de la s- 
legerile trecute. Proiecte mult 
mai atrăgătoare, sau cel puțin 
mai capabile de a atrage stră
daniile tuturor, stau tn fața or
ganizației U.T.C. in anul de 
activitate pe care abia l-a în
ceput și cu siguranță că. Ia 
viitoarele alegeri, va avea toate 
șansele să înregistreze o activi
tate mai laborioasă decît cea tot 
de ea depusă în doi ani pînă 
acum. Cu o singură condiție insă, 
în același program de activități 
se pot întrezări și posibilitățile 
de 3 se repeta încă o dată ve
chile necazuri legate de necu- 
firinderea tuturor tinerilor, de 
ipsa de continuitate și de dez

voltarea inegală între sectoarele 
de muncă. Așa cum este el alcă
tuit acum, nu precizează o serie 
de amănunte care se pot trans
forma tn pericole reale pe 
parcurs. Așa de pildă, pentru 
pregătirea politico-ideologică nu 
se prevede nimic altceva in a- 
fară de învățâmîntul de partid, 
clasicul număr de abonamente și 
un ciclu de simpozioane. Despre 
anul de pregătire politică al or
ganizației U.T.C., singura formă 
care ar putea să asigure partici
parea întregii organizații, nu se 
amintește nimic. De asemenea, 
țrecînd peste alte citeva simpto- 
me de același gen. aș vrea sâ 
precizez că absența oricărei ac
tivități pe linie de turism nu este 
de loc rezolvată prin programa
rea unei singure excursii pe Va
lea Oltului și a altor 2—3 ieșiri 
de agrement în împrejurimile 
Capitalei. în felul acesta este 
departe de a se obține continui
tatea pe care o reclamau atît de 
autoritar participanții la aduna
re. Singura modalitate de a ajun
ge cu adevărat Ia scopurile pro
puse este aceea de a se ține per
manent seama de observațiile și 
propunerile făcute zilele trecute 
la alegeri, si de a comnleta actu
alul program cu ideile cele mai 
fertile. Numai în felul acesta bi
lanțul care va fi făcut în anul 
viitor se va afla la aceeași înăl
țime cu proiectele de acum.

Seria L
Sfetatoî Tfcjoritoe — AS-A 

Țg. Mureș »—LSumta Bacâ^-

tehaiea GaUU - AN. QtVo:-» 
I—«. WetaM Baeazerti — Frta- 
aa C-iapsaa J—A Partal Cae- 
staata — Mebrem Brapov »—L 
Dosârre Csasgaa — C-FJL Paț-

X—L G r. Neamț

Seria n-a
M:-ierul Anina — Oîirnpia O* 

redea 1—2. daria Bistrița — 
M serat Baia Mare l—l. Crtțo! 
Oredea — Eersocxi*^re Ora:c- 
va 2—L C-S.M. Sibiu - V.M. 
rinsisoara >—3. C.F.A Arad — 
Gas Metan Mediaș 1—•. Meta- 
targislal Cagir — C^.M. Re
șița I—». Carviaul Hunedoa
ra - Vagonal Arad »—« ți Po- 
htehniea Timi*oara — Olimpia 
Sada Mare î—•.

Otrtal Galati l—l ti Flarâra 
Morvai — Piagre* rl Brăila 1—B

POLO

Victoria
s-a conturat 
doar in final

Meciul a plăcut celor citeva 
sute de spectatori, care au 
umplut, simbătă, pînă la re
fuz, tribuna de la „Tineretu
lui*. datorită ritmului accele
rat și abundenței de goluri. 
DINAMO a condus in perma
nență, fiind egalați o singură 
dată (5-5). în repriza a treia 
Steaua a avut de trei ori „om 
in plus*, dar de fiecare dată, 
Țăranu a ratat incredibiL tn 
ultima repriză, dinamoviștii 
s-au regăsit total, distanțîndu- 
se, spectaculos, chiar și In in
ferioritate numerică. Steliștii 
au jucat bine, manevrînd cu 
ușurință mingea, dar tn fața 
porții adverse o pierdeau, 
dîndu-le posibilitatea dinamo- 
viștilor să contraatace pericu
los, și să înscrie golurile, care 
le-au pecetluit victoria. Scor 
final : 8-5 (3-1 ; 1-2 ; 1-2 ; 3-0) 
pentru Dinamo.

Autorii golurilor: Zamfi- 
rescu (3), Kroner (2), Zahan, 
Blajec și Novac-Dinamo, res
pectiv Culineac, Frîncu (2), 
D. Popescu și M. Popescu. A 
arbitrat excelent Paul Nicu- 
lescu.

FAVEL PEANA

' Aspect de la campionatele 
\ naționale de ciclism cu antre

nament mecanic 
Foto: P. T1NJALĂ

RUGBY

• ANGELO NICULESCU (antrenorul 
echipei naționale a Românie:).

.Toaca lumea a considerat jocul foarte 
așor. unii mergind pine acolo incit se 
intrebau ce proporții va lua scorul. Cu 
moralul ridicat după acel surprinzător 
1-1 de Ia Fraga, reprezentativa Finlandei 
ți-a apărat bine șansele, dovedindu-se un 
adversar incomod. Echipa noastră a ju
cat tn general bine : menționez excelen
tele evehjțij ale lui Dumitru ți Dumitra- 
che. Debotanții, Vigu și Florian Dumi
trescu. au confirmat încred era acordată. 
Dar iată notele pe care le acord jucăto
rilor mei : Râducanu t. Sătmăreanu S. Lu- 
pescu A Dinu t, Vigu S. Dumitru 1». Radu 
NmineiUer ( fi-am acordat un punct in 
plus pentru goli, Neagu 5 (Tă’aru S). Do- 
brta 7 (tjt), Dumitrache It si Florian 
Dwnitrescn l

• OLAVI LAAKSONEN (antrenorul re
prezentativei Finlandei).

.Finianda a avut azi (n.r. ieri) doi ad
versari : echipa României și... căldura. 
Noi tîntem obișnuiți cu o climă umedă, 
cu oxigen mult ți, de aceea, cițiva dintre 
jucătorii noștri au dat uneori semne de 
sufocare. în orice condiții. însă, am fi 
nierdut partida cu România, pentru că 
echioa dva. este mai bună. în special din 
punct de vedere tehnic. Jucătorul cu ar. 
S (tur. Dobrin) mi-a lăsat o impresie deo
sebită A jucat inteligent, a folosit nu nu
mai picioarele ci și... creierul*.

• LEONIDAS VAMVAKOPOULOS 
'arbitrul fntîlnirii). ..în primul rînd vreau 
să-mi exprim satisfacția pentru că am 
-■cazia sâ împărtășesc opiniile mele des
pre meci unui ziar pentru tineret. Meciul 
a fost mai frumos tn prima repriză, cînd 
românii — mult mai tehnici decît parte

nerii lor — au forțat victoria. La reluare, 
ei au redus insă motoarele, angajindu-se 
în combinații spectaculoase, dar fără re
zultat pe tabela de marcaj. Mi-au plăcut 
tn mod deosebit jucătorii Dobrin, Dumi- 
traebe și Radu Nunweiller. Deși nu a 
fost prea des solicitat, portarul Răduca- 
nu m-a impresionat prin plasament și si
guranță. Finlandezii au manifestat lacu
ne serioase în ceea ce privește tehnica 
individuală".

• CORNEL DINU (căpitanul echipei 
naționale a României). „Rezultatul îl con
sider mulțumitor. Cu mai multă concen
trare și seriozitate din partea băieților, 
diferența de scor putea fi mai mare, fără 
a intra in contradicție cu raportul de for
țe din teren. Acum, la citeva minute după 
joc, gindurile noastre se îndreaptă spre 
editoarea confrurtare din „CE", întîlnirea 
de la 11 noiembrie, cu Țara Galilor, de la 
Cardiff, unde misiunea noastră se anunță 
extrem de dificilă.

Aș dori ca, în urma meciului de azi, 
să nu se mai facă speculații neîntemeia
te, gratuite, cu privire la alcătuirea for
mației. Dobrin a jucat, atunci cînd a me
ritat.

Oaspeții au arătat exact cît au știut șl 
trebuie să-i respectăm cu toată onestita
tea*. •
• MAAKIPAA (căpitanul echipei fin

landeze). „Mi-a plăcut nota de sportivi
tate în care s-a desfășurat jocul. Florian 
Dumitrescu, „omul* de pe partea mea, a 
jucat foarte bine și țin să-l felicit chiar 
pentru asta, mai ales că'azi, după cite 
am aflat, a îmbrăcat pentru prima oară 
tricoul reprezentativei* .:

Declarații consemnate de 
DUMITRU VIȘAN

RECORDURI DE VALOARE MONDIALĂ
Rareori ne-a fost dat să ve

dem o reuniune în care să fie 
întrecute atîtea recorduri repu
blicane și unele să se situeze la 
un nivel deosebit de înalt. De 
altfel, atmosfera premergă
toare campionatelor republi
cane de pentatlon și decatlon 
e*a deosebit de încărcată și 
prevestea. întrucîtva, dezlăn
țuirea de forțe care a urmat. 
Și ca orice furtună, concursul 
a început cu un trăsnet : cursa 
de 100 m garduri din Cadrul 
pentatlonului, unde Valeria Bu- 
fanu, după o singură săptămină 
de la ultimul ei record, a reu
șit din nou un record de valoa
re mondială — 12.9 sec. — !n- 
scriindu-și numele printre sin
gurele 4 atlete din lume care 
au reușit să coboare timpul sub 
13 sec. In această probă.

Deasemeni, ți la decatlon, de 
unde se credea să recordmanul 
probei, Kurt Sokol, va avea de 
luptat numai cu propriile-i 
performanțe, după prima zi de 

întreceri am asistat la o luptă

acerbă între el și A. Șepci, 
I. Bogdan sau V. Mureșan, care 
au venit deciși să fie, în sfîr- 
șit băgați în seamă, atunci cînd 
se decide titlul de campion.

Ziua a doua a avut insă un 
final dramatic : Sokol a fost 
nevoit, încă de la prima probă 
— 110 m garduri — să abando
neze, (s-a împiedicat de un

ATLETISM
gard) iremediabil, și astfel lup
ta pentru titlul de campion ră- 
minînd să se decidă între urmă
ritorii săi Asalt după asalt, 
clasamentele fruntașilor au 
„clocotit" continuu și doar ul
tima probă a dat locurile defi
nitive în clasament.

La pentatlon, fetele au fost 
adevărate eroine. Este drept că 
Valeria Bufanu, cu o săritură 
în lungime de 6,25 m a făcut să 
se încline în favoarea ei balan

ța victoriei încă după a patra 
probă, însă ea, pentru ca nimeni . 
să nu se mai îndoiască de șan
sele ei, a „tras* un 23,5 sec. la 
200 m, egalînd recordul repu
blican al acestei probe și sta
bilind în final și un nou și va- * 
loros record la proba de pen- • 
tatlon cu 4626 puncte. învinsele ! 
ei glorioase, Corneli» Popescu 
și Elena Vințilă au obținut, ' 
deasemeni, punctaje remarca- ' 
bile : 4754 p. și respectiv 4684 p.

Iată și rezultatele la decât- '. 
Ion : locul I — campion națio- ■ 
nai — Șepci Andrei 7470 ; locul ■ 
II — Mureșan, Vasile — Steaua „ 
7461 ; locul III — Nioolau Mihai , 
— Steaua 7183.

Atmosfera de întrecere eu 
ploaia de recorduri a fost în- ’ 
tregită cu alte citeva recorduri' 
republicane la probe neclasice, 
dintre care am reținut : Zoltan 
Gașpar la 1000 m juniori 2: 
25.4 ; ștafeta 4x800 m juniori — . 
Metalul 7 : 52,8 ; 300 m. Con
stantin Stan 33,4 sec.

TIMIȘ VASILIU

UN DERBY BASCHET PLEDOARIE

ÎNJUMĂTĂȚIT
întîlnirea derby dintre echi

pele Grivița Roșie și Steaua, 
a stîrnit un interes deosebit, 
dovadă afluența de public in 
stadionul din „Parcul copilu- 
lului*. Se confruntau nu nu
mai două echipe' ale căror ju
cători au o valoare recunoscu
tă, dar și două echipe a căror 
stil de joc și concepții tactice 
sint diferite. în plus, câștigă
toarea primea o opțiune in ie
rarhia clasamentului.

Dar, referindu-ne la intîl- 
nirea propriu-zisă, mai precis 
la primele minute de joc cînd 
ambele echipe realizează cîte 
un drob, se observă în mod 
pregnant la fiecare jucător și 
în ansamblu la fiecare echi
pă, așteptarea săvirșirii marii 
greșeli a adversarului. Totuși 
echipa care reușește să se des
prindă... este Steaua. Cu ba
loane înalte, bătute peste ul
timul apărător ea a dejucat 
planul tactic al grivițenilor, 
buni in jocul La mină, reu
șind treptat să se impună 
pe aripi. Ambițioși în adevă
ratul înțeles al cuvîntului, ste
liștii obțin o performanță va
loroasă cu acel 12-8, în defa
voarea Griviței Roșii și oglin
dind corect forma în care se 
află „15“-le militar în această

toamnă. Este, de fapt, rezul
tatul unei munci serioase, în 
cunoștință de cauză, dusă de 
antrenorul P. Cosmănescu

Și ceva despre arbitraj : 
conducătorul jocului T. Witing 
a avut în acest meci o sar
cină destul de dificilă, el tre
buind sâ elimine pe trei jucă
tori : Demian și Sabău de la 
Grivița Roșie și Bucur de la 
Steaua pentru loviri intențio
nate. Dar a trebuit să fluiere 
mult și pentru o suită de in
fracțiuni de joc care pentru 
două echipe de talia Griviței 
li Stelei ni se par prea multe.

Tot in Capitală, pe Stadio
nul Dinamo — intr-un joc la 
ei acasă — dinamoviștii înving 
comod pe jucătorii din Con
stanța : Dinamo—Farul 35-0. 
tn Giulești. Rapid realizează 
cu Politehnica Iași, un 12-9.

N. A. După Încheierea partidei 
Grivița Roșie — Steaua, ne-am 
deplasat la cabine. In Intenția de 
a obține declarații de la antreno
rii celor două echipe. Spre regre
tul nostru, acest lucru nu a fost 
posibil, unii dintre jucătorii celor 
două echipe găsindu-se Intr-un 
schimb de altercații, la care par
ticipau și cițiva spectatori. Aș
teptăm, măsurile de rigoare ale 
federației de rugbi.

GABRIEL FLOREA

PENTRU...
Poate mai mult ca niciodată 

baschetul nostru are nevoie 
în momentul de față de spri
jinul și dovezile de atașament 
ale marelui public.

La nivelul Federației au 
fost luate o serie de măsuri — 
după opinia noastră foarte 
juste — vizînd întinerirea și 
echilibrarea loturilor, expri
marea plenară a valențelor 
de care dispun sportivii din 
școli și din universități. La 
cele mai multe dintre cluburi, 
în licee, în institutele de în- 
vățămînt superior aceste mă
suri au început să fie aplica
te și forului de specialitate, 
organismelor sale le revine 
sarcina de a urmări și îndru
ma cu atenție consecvența și 
seriozitatea cu care sînt duse 
la bun sfîrșit.

Este singura cale prin care 
se poate crea o bază de masă 
a baschetului, singurul mod 
în care se poate ajunge la ri
dicarea sa valorică, la rezul
tate de prestigiu pe plan in
ternațional. Dar, evident, tot 
acest travaliu trebuie încu
rajat și susținut de public 
care, măcar prin prezență are 
datoria de onoare de a contri
bui la revitalizarea baschetu
lui.

SUPORTERI
Din păcate, reuniunea de 

debut a ediției 1970—1971 a .. 
campionatului primei divizii 
masculine a fost cu totul pa- . 
lid onorată de spectatori. Sala ? 
Floreasca, sîmbătă seara, adu- , 
cea mai mult a un hangar 
pustiu decît a sală de sport. 
Sînt necesare, credem, o se
rie de măsuri care să stimu
leze interesul publicului pen
tru spectacolul baschetbalistic» ț 
Printre acestea am vedea mai 
întîi facilitarea accesului ele- ' 
vilor și studenților la meciu- \ 
rile de prima categorie — 
eventual intrarea gratuită în- .. 
tr-un anumit sector al tribu
nei — apoi o mai susținută și 
mai vie popularizare.

Revenind la partidele des
fășurate sîmbătă, în Capitală, *: 
remarcăm forma acceptabilă : 
pentru un început de campio- * 
nat a formațiilor Dinamo, : 
I.E.F.S. și Steaua la care, însă 
rămîne o mare problemă ju
cătorii de rezervă. Plină da 
promisiuni evoluția steliștilor 
Oczelac și Pașca. Rezultate 
tehnice : Dinamo — I.C.H.F. t 
95-66 (45-31) ; Steaua—I.E.F.S.i 
75-65 (36-30).
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VIZITA PREȘEDINTELUI FRANȚEI
3 3 BLACKPOOL

sâmbătă Ia 
luat sfîrșit 

duminică, 
intervenției

încheierea
O nouă răpire în Canada• INCIDENTELE dintre 

grupurile rivale protestante 
și catolice nord-irlandeze, 
care au izbucnit 
Londonderry, au 
in zorii zilei de 
ca urmare a
energice a poliției locale și 
a unităților de militari bri
tanici. După cum a declarat 
un purtător de cuvînt, in
tervenția poliției s-a soldat 
cu rănirea a 47 de persoane, 
militari și civili. Pe de altă 
parte, purtătorul de cuvînt 
a menționat că poliția, care 
a făcut uz de bastoane de 
cauciuc, gaze lacrimogene 
și arme cu cartușe de cau
ciuc, a operat 7 arestări in 
rîndul demonstranților, 
timpul 
dire a

în 
incidentelor, o clă- 

fost incendiată.

B B ■ • •■•■■■■■

— Corespon-MOSCOVA 11. 
dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : După cele două zile 
petrecute în orașul siberian No
vosibirsk, președintele Republicii 
Franceze, Georges Pompidou, 
însoțit de Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a sosit sîm
bătă după-amiază în capitala 
R.S.S. Uzbece, străvechiul oraș 
Tașkent Șeful statului francez a 
avut convorbiri cu conducătorii 
acestei republici unionale și a 
asistat la un spectacol oferit în 
cinstea sa. Duminică, înaltul 
oaspete francez a vizitat milena
rul oraș Samarkand, iar după- 
amiază, a participat la un dineu

oferit în onoarea sa de Prezidiul 
Sovietului Suprem al R.S.S. Uz
bece, uimind ca în cursul zilei de 
luni să se înapoieze la Mosco
va, unde vor continua tratative
le la nivel înalt sovieeo-franceze

• PROTOTIPUL BRITANIC 
al avionului supersonic de pasa
geri „Concorde" a stabilit sim- 
bâtâ. cu prilejul unui nou zboi 
experimental, două recorduri 
După cum precizează agenția 
A.P.. este vorba de un record de 
viteză — 1965 kilometri pe oră 
și un record de altitudine — 
13 715 metri. Pină in prezent, va
rianta britanică a lui „Concorde* 
a efectuat 51 de zboruri experi
mentale.

■ ■■■■■■■■ II ■■ ■■■■■■■■■■■■

BĂTĂLIE PIERDUTĂ ?
• AFRICA : DIFICULTĂȚILE CAMPANIEI ÎMPOTRIVA ANALFA
BETISMULUI • PROIECTE CARE 1NTIRZIE SA SE REALIZEZE SI 
PERSPECTIVE MAI PUTIN OPTIMISTE • SEMNALE DE ALARMA 

PRIVIND SITUAȚIA SCOLII AFRICANE

La catedră se află... televizorul. Din băncile lor elevii urmă
resc profesorul de pe micul ecran. Iau notițe, deschid cărțile, 
repetă în cor o frază. Fără îndoială, o școală a secolului XX, 
în care tehnica modernă înlesnește acumularea rapidă a cu
noștințelor. Dar unde ne găsim ? Poate părea inimaginabil, 
însă, o asemenea școală poate fi întîlnită nu numai într-o me
tropolă europeană, ci și într-o așezare din vecinătatea junglei 
africane. Un sat care păstrează urmele sărăciei, în care exis
tența umană pare încremenită în tiparele secolelor trecute și în 
care fiecare zi înseamnă o istovitoare bătălie pentru a învinge 
înapoierea. Televiziunea școlară a pătruns, totuși, și în acest 
oropsit colț de lume, aducînd speranța unei zile de mîine mai 
generoase.

c lașa cu „televizo- 
rul-profesor" apar
ține Africii dar sta
tisticile se încăpă- 
țînează să emită 
semnale de alar

mă. La ceasul independenței, 
continentul a declanșat bătălia 
împotriva analfabetismului. Era 
primul pas, absolut necesar, 
pentru învingerea înapoierii. 
Decolonizarea nu se putea li
mita doar la domeniul politic 
sau economic. Ieșirea din în
tunericul trecutului, dezvoltarea 

sau mai exact efortul spre a 
depăși starea de sub-dezvoltare 
— implică o largă acțiune in
structivă. Africa a privit opti
mistă perspectivele ei în mate
rie de învățămint. 1980 trebuia 
să fie anul școlarizării totale a 
continentului. Fiecare copil a- 
frican să se instaleze în băn
cile primitoare ale unei școli 1 
Dar iluziile încep să se destra
me. Proiectele întîrzie să se 
realizeze, cifrele au rezonanțe 
triste și dezvăluie o situație ne
liniștitoare. Un număr recent 
din JEUNE AFRIQUE — din pa
ginile căruia extragem datele 
referitoare la această comple
xă problemă — demonstrează 
că țările africane, cu toate că 
au mărit neîncetat numărul co
piilor școlarizați, au un procen
taj crescînd de... analfabeți. Pe 
acest continent șirurile de copii 
care intră în școli se măresc 
concomitent cu cele ale armatei 
anaifabeților care — fenomen 
exasperant — fiind tot mai nu
meroși ridică la o cotă supe
rioară ponderea celor aflați în 
captivitatea neștiinței de carte.

Deci, pe de o parte se în
mulțesc elevii, se înmulțesc șco
lile, se înmulțesc olocațiile 
destinate învățămîntului. Pe de 
altă parte, se înmulțesc analfa- 
beții. Explicația constă în fap
tul că procentajul de creștere 
a școlarității este depășit de 
cel al creșterii demografice, că 
populația se mărește într-un 
ritm pe care învâțămîntul este 
incapabil să-l păstreze. Proble
ma nu este, totuși, legată doar 
de explozia demografică.

Tn 1960, Africa își propusese 
să mărească numărul copii
lor care încep învâțămîntul pri
mar cu 5 la sută pe an. Un 
obiectiv modest, depărtat de 
necesități dar, se părea, un o- 
biectiv realist. La momentul bi
lanțului, după scurgerea atîtor 
ani, se constată că în locul creș
terii de 5 la sută s-a realizat 
doar... 1,77 la sută. Cu alte cu
vinte, s-a obținut ca încă apro
ximativ 2 copii dintr-o sută să 
devină școlari (în multe țări de 
pe continent nivelul de școla
rizare atins nu depășește 10— 
15 la sută din totalul copiilor 
ce ar trebui să se afle pe băn
cile școlilor). însă, în timp ce 
doi copii în plus deveneau șco
lari, numărul celor ce atingeau 
vîrsta învățăturii și rămîneau 
neștiutori de carte creștea verti
ginos, în procente cutremură
toare. Surprinzător este și fap; 
tul că un mare număr de elevi 
se retrag după un an sau doi, 
rămînînd în fond semi-analfa- 
beți. Cifre care se referă la 22 
de state africane (67 la sută 
din populația continentului șî 70 
Ia sută din copiii de vîrstă șco
lară) indică faptul că din 100 
de copii înfrăți în anul întîi 
nu au mai ajuns în anul șase 
(ultimul al ciclului inferior) de- 
cît... 32. Adică 68 dintr-o sută 
au abandonat școala fără a

avea un minim necesar de cu
noștințe. Revista africană aver
tiza împotriva iluziilor pe care 
le poate cultiva simpla înregis
trare a creșterii numărului de 
elevi. Statistica este mult mai 
complexă, cu implicații multi
ple.

Sâ-i urmărim, însă, pe cei 32 
care au rezistat în cursa școla
rității. Care este numărul celor 
ce

Poate Africa să cîștige bătă
lia școlarității ? Revista JEUNE 
AFRIQUE pare oarecum pesi
mistă deși relevă faptul că, în 
mod cert, au fost înregistrați 
pași înainte. Cauza principală 
a dificultăților este găsită în 
insuficiența resurselor financia
re. Majoritatea statelor africa
ne (21 din 39) au consacrat 16 
la sută din bugetul lor național 
cheltuielilor școlare. Multe țări 
de pe continent alocă chiar 20 
la sută, ceeo ce reprezintă un 
procentaj mult superior celor 
din state cu veche tradiție șco
lară Dar cele 16 sau 20 la sută 
reprezintă prea puțin ca valoa
re absolută pentru că visteria 
multor state africane este să
racă, pentru că sursele de ve
nituri sînt extrem de limitate 
și nu îngăduie un efort supli- " ■-- țn

se 
la

mentor. S-a calculat că, 
unele țări africane, pentru a 
obține școlarizarea generalăpătrund în învâțămîntul de

intr-o școală
gradul II ? Efectivele școlilor de 
acest nivel — relatează tot 
JEUNE AFRIQUE — reprezintă 
doar 8,6 la sută din numărul 
elevilor școlilor primare (de 
altfel, nici proiectul de a atinge 
10,4 la sută n-a fost înfăptuit). 
Școala medie are în Africa con
tingente extrem de restrînse. 
Doar un procentaj infim de co
pii africani reușesc să-i treacă 
pragul. Este, în fond, o elită 
recrutată de obicei din mediul 
urban. La acest capitol se mai 
adaugă o problemă : mulți din 
cei ce ajung în acest stadiu de 
școlaritate preferă învâțămîntul 
general (perspectiva unei func
ții administrative) decît cel teh
nic — profesional (perspectiva 
unei profesii care s-ar putea să 
nu-și găsească debușeu local, 
dată fiind precaritatea economi
că). Situația se reproduce, sub 
unele aspecte, pe plan univer
sitar. Africa preocupată de 
problemele unei agriculturi 
înapoiate constată că door— 
mai puțin de 10 Io sută din 
studenții ei se dedică studiului 
agronomiei. Tn schimb, avocații 
furnizează majoritatea.

africană, 
nivelul primar ar fi necesar— 
întregul buget național și încă 
ceva în plus !

Ritmurile actuale ale dezvol
tării școlare a Africii (care, în 
esență, copiază stilul european 
al altui secol) nu îngăduie un 
pronostic suficient de optimist 
pentru anul 2 000, deși o bătă
lie sau alta poate fi pierdută 
dar victoria finală îi va reveni 
încercatului continent. Desigur, 
situația diferă de la țară la 
țară ; în unele, ritmul școlariză
rii este mai rapid, în altele, rea
litățile au accente de un pro
fund dramatism. Pentru toate 
statele africane, cu toate pro
gresele realizate, problema în
vățămîntului reprezintă, însă, un 
dosar nerezolvat. Experții con
sideră necesară găsirea unor 
modalități potrivite mediului a- 
frican care să îngăduie o șco
larizare pe scară largă și cu 
cheltuieli reduse. Televizorului- 
profesor Ii aparține viitorul î 
Poate. Dar, oricum, nu este vor
ba numai de înzestrări tehnice.

conservatorilor
BLACKPOOL 11 (Ager

pres). — După patru zile de 
dezbateri, la Blackpool au 
luat sfîrșit sîmbătă lucrări
le celei de-a 88-a conferințe 
anuale a Partidului conser
vator din Marea Britanie. 
Cuxintu! de închidere a 
lest rostit de primul mi
nistru. Edward Heath, care 
deține, in același timp, 
funcția de lider.

Ooser.'atorii apreciază că 
dezbaterile asupra proble
mei aderării la C-E.E. au 
fost aprinse și contradicto
rii. Deși moțiunea In fa
voarea aderării a fost a 
doptată cu majoritate de 
voturi, s-a constatat că ce' 
puțin 30 la sută din dele
gați sînt împotriva intrării 
Angliei in Piața comună.

Agențiile de presă relevă
GâZbd teri furtunoase 

s-au desfășurat și cu prile
jul abordării intenție: gu
vernului Heath de a relua 
livrările de armament că
tre Republica Sud-Africa- 
nâ. S-a convenit ca o hotă- 
rire definitivă tn această 
controversată problemă să 
fie adoptată tn Parlament 
care urmează să-și reia ac
tivitatea la 27 octombrie. 
In sfîrșit, in ee privește 
politica economică a guver
nului ea a fost prezentată 
de Anthony Barber, mini
strul finanțelor, și de John 
Davies, ministrul tehnolo
giei. Cei doi s-au referit la 
o serie de măsuri restricti
ve preconizate de guvern.

(Agerpres) 
de la expi- 

în cursul nopții de 
ultimului ter-

MONTREAL 11 
— La scurt timp 
rarea 
sîmbătă — a
men fixat pentru satisfacerea 
revendicărilor lor, de către au
torități în schimbul eliberării 
diplomatului britanic James 
Cross, membri ai Frontului 
pentru eliberarea Quebec-ului 
au dus la îndeplinire o 
acțiune teroristă, răpind 
ministrul muncii și forței

Turneul lui
G. Rippon

altă
P«
de

LONDRA 11 (.Agerpres i. 
Geoffrey Rippon, ministru de 
la Foreign Office, însărcinat cu 
cucerea tratativelor privind ade
rarea Marii Britanii la Piața co
mună, va începe săptămâna a- 
ceasta un turneu prin țările 
membre ale C-E.E Potrivit unui 
coenunicat de presă difuzat la 
Foreign Office, Geoffrey Rippon, 
va face o vizită oficială la Bru- 
zellea în' zilele de 13 și 14 oc
tombrie, iar două zile mai tirziu 
va fi oaspetele guvernului olan
dez. Spre sfirjihii l-mii. Rippon 
va vizita Parisul și Roma. Intre 
timp, ei va participa la o reuniu
ne ministerială organizată de 
șase' la Lantemburg, consacrată 
problemei aderării Angliei.

In prima zi a vizitei sale ta 
Bnrxer.es, ministrul britanic va 
avea întrevederi cu ministru] bel
gian al afacerilor externe, Pierre 
HarroeL iar in rina m-mătn.-.-,» cu 
președintele Comisiei GE.E„ 
Franco Maria Malfatti, și cu al ți 
membri ai Executivului Pieței 
comune.

stat

muncă al provinciei. Pierre 
Laporte. Ca și In primul caz, 
autorii răpirii s-au făcut ne- 
văzuți în ciuda eforturilor de 
urmărire desfășurate de poli
ție. La scurt timp de la e- 
fectuarea operațiunii, organi
zația ilegală a transmis auto
rităților un comunicat în 
care sînt repetate cererile for
mulate inițial cu prilejul ră
pirii atașatului comercial en
glez și se menționează că în 
cazul neindeplinirii acestor 
condiții pină iuni ora 2 (GMT), 
Pierre Laporte va fi ucis. Gu
vernul canadian, care a acțio
nat in deplină înțelegere cu 
ministrul de externe al Ma
rii Britanii a refuzat pină în 
prezent să satisfacă princi
palele cereri ale răpitorilor, și 
anume să elibereze un număr 
ce 23 deținuți politici și să a- 
chite suma de 500 000 dolari.

Potrivit agenției France 
Presse, cea de-a doua răpire 
a fost efectuată de membrii 
Frontului cu scopul de a-și 
întări poziția față de autori
tăți. James Cross, continuînd 
să fie in viață și după expi
rarea ultimatumului.

ORIENTUL
APROPIAT

M. Ribicici despre politica
externă a Iugoslaviei

M. RAMURÂ

• PREȘEDINTELE Republi
cii Socialiste Federative Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a sosit 
duminică la Bonn, intr-o vizi
tă de cîteva ore. La aeroportul 
Bonn-Koln, el a fost intimpinat 
de cancelarul federal Willy 
Brandt și de ministrul afaceri
lor externe al R.F.G„ Walter 
Scheel. Președintele Tito a avut 
o întrevedere cu Willy Brandt, 
la care au asistat miniștrii de 
externe ai Iugoslaviei și R.F. a 
Germaniei.

Președintele R.S.F. Iugoslavia 
a făcut în prealabil vizite ofi
ciale în Belgia și Luxemburg.

• SÎMBATA NOAPTEA a în
cetat din viață, după o lungă su
ferință, la virsta de 61 de ani, 
Adam Rapackl, fost ministru de 
externe al R.P. Polone in peri
oada 1956—1968.

BELGRAD 11 (.Agerpresk — 
După cum informează agenda 
Taniug, intr-o convorbire cu un 
grup de ziariști de la cotician nl 
belgrădeaa j’olitika*. președin
tele Vecei Executive Federale ■ 
RSF. Iugoslavia, Mitia Rrbsckn. 
s-a referit, printre altele, la ane
le aspecte ale politicii externe 
a Iugoslaviei. In legătură cu re
centa vizită a președintelui 
S.UA, R. Nixon, In Iugoslavia, 
el a spus că a fost afirmată, la 
nivelul celor doi șefi de stat, 
hotărirea reciprocă de a extinde 
colaborarea bilaterală, Îndeosebi 
în domeniul relațiilor economice. 
„Și cu Uniunea Sovietică, a 
subliniat în continuare Mitia 
Ribicici, avem relații bune in 
domeniul colaborării economice.

BEIRUT 11 (Agerpres). — 
Guvernul iordanian este surprins 
de hotărirea Statelor Unite de a 
suspenda participarea lor la con
vorbirile adj'uncților ambasadori
lor la O.N.U. ai „celor patru" în 
problema Orientului Apropiat, a 
declarat primul ministru al Ior
daniei, Aluned Toukan, într-un 
interviu acordat ziarului libanez 
„Le Jour“. Premierul iordanian 
a declarat însă că tara sa „con
tinuă să subscrie la acordul de 
încetare a focului în baza accep
tării planului „Rogers". El a pre
cizat că incidentele de luna tre
cută din Iordania nu au determi
nat nici o schimbare de poziție a 
țării sale în ce privește căile de 
soluționare a conflictului din O- 
rientul Apropiat pe baza reco
mandărilor rezoluției Consiliului 
de Securitate al O.N.U. din 22 
noiembrie 1967.

• VIITOAREA ÎNTRUNIRE 
a reprezentanților permanent! la 
O.N.U. ai celor patru mari pu
teri in problema Orientului A- 
propiat va avea loc luni 12 oc
tombrie.

După cum se știe, săptămina 
trecută, întrunirile adjuncților 
ambasadorilor la O.N.U. ai celor 
patru au fost suspendate la ce
rerea S.U.A. Ceilalți participant! 
la aceste întruniri și-au mani
festat insă dorința de a conti
nua consultările. Reprezentantul 
Franței, Kosciusko-Morizet, ca
lificase hotărirea S.U.A. ca „u- 
ni laterală și regretabilă".
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La Bonn se anunță o toamnă politică agitată, marcată de 
trei elemente tensionale distincte. Primul dintre acestea este 
politica economică. O dată cu reluarea activității parlamen
tare s-a făcut remarcată o intensificare a criticilor opoziției 
creștin-democrate cu privire la politica economică și finan
ciară a guvernului care au atins punctul culminant in dez
baterile cu privire la viitorul buget. După cum se știe, noul 
pian bugetar prezentat de ministrul de finanțe Moller pre
vede o creștere cu 12 la sută a cheltuielilor statului față de 
anul precedent (determinată de finanțarea reformelor anun
țate de noul guvern la instalarea sa) și a fost calificat de 
opoziție drept un „buget inflaționist". Speculind teama omu
lui de pe stradă față de o perpetuare a creșterii prețurilor 
(cota lunii septembrie situîndu-se cu 3,8 la sută peste cea a 
anului trecut), creștin-democrații au cerut guvernului o re
ducere adecvată a cheltuielilor proprii și măsuri de înghe
țare a salariilor. Ambele cereri sînt greu de îndeplinit. în 
primul caz, guvernul ar trebui să renunțe sau să-și amine 
pe o perioadă nedefinită inițierea reformelor (între care și 
cea universitară — cu riscul reizbucnirii tulburărilor din 
institutele de învățămint superior), în al doilea ar risca o 
tensiune nedorită pe frontul social, avînd în vedere că două 
mari centrale sindicale — cea a metalurgiștilor și a lucrăto- 
torilor din serviciile publice — negociază cu patronatul noile 
contracte de muncă, revendicînd legitime creșteri ale sala
riilor.

Al doilea clement de tensiune, pe fundalul căruia au loc 
aceste confruntări, este cel electoral. Peste cîteva săptămîni, 
în două importante landuri vest-germane, Hessa și Bavaria, 
vor avea loc alegeri pentru landtaguri, Ia care va fi chemat 
la urne mai bine de un sfert din electoratul vest-german. 
în prezent, în cele două landuri există raporturi politice 
clare : Hessa este guvernată de social-democrați, iar Ba
varia de U.C.S. — și nu se așteaptă schimbări esențiale în

BONN

Toamnă politică

agitată
distribuirea mandatelor între principalii preopinenți. Sin
gurul aspect dramatic îl constituie lupta P.L.D. pentru a ră- 
mîne în landtagul din Hessa și a pătrunde în cel bavarez. 
După eșecurile liberalilor, în vară, în Saar și Saxonia infe
rioară, prezintă o importanță capitală pentru liber-democrați, 
confruntați actualmente cu încercarea aripei lor de dreapta 
de a scinda partidul — al treilea și, poate, cel mai virulent 
dintre elementele de tensiune ale contextului politic vest-ger- 
man actual. Organizație politică eterogenă, reunind grupări 
mergind de la reprezentanți cu orientare de dreapta și con
servatoare ai industriei, finanței și comerțului piuă la 
cercuri liberale și progresiste ale intelectualității, păturii de 
mijloc și tineretului, P.L.D. s-a făcut remarcat, in existența 
sa postbelică, printr-o amplă și uneori aprinsă confruntare 
internă. Atita vreme cit in conducere au predominat repre
zentanții aripei conservatoare, P.L.D. a adoptat linia imobi- 
listă a U.C.D.—U.C.S., participînd la guvernele Adenauer și 
Erhard. Intre decembrie 1966 și octombrie 1969, in perioada 
opoziției, confruntarea intre cele două tendințe s-a ampli
ficat, reprezentanții aripei conservatoare a partidului fiind 
inlocuiți in 1968 cu adepții liniei mai realiste Scheel—Gen
scher—Mischnick, care s-au orientat în cele din urmă spre 
actuala coaliție guvernamentală cu social-democrații. Conser
vatorii nu au abandonat insă benevol pozițiile și au trecut la 
o intensă activitate. Pe plan provincial s-au semnalat o serie 
de treceri la U.C.D.—U.C.S. a unor deputați liberali de 
dreapta, care au condus in vara acestui an, in Saxonia infe
rioară, la noi alegeri pentru landtag. Cam în același timp, 
disociindu-se de pulitica externă a guvernului, deputatul 
Siegfried Zoglmann a lansat, sub lozinca „Acțiunea național- 
liberală", o amplă diversiune fracționistă. După ce condu
cerea P.L.D. a inițiat împotriva lui Zoglmann o procedură 
disciplinară vizînd excluderea acestuia pentru activități dău
nătoare partidului, trei deputați liberali conservatori din 
landtagul din Renania de nord — Westfalia au declarat că 
se consideră „concediați", trecînd de partea lui Zoglmann. 
Prin aceasta, majoritatea coaliției P.S.D.—P.L.D. din Diissel- 
dorf se reduce Ia 4 mandate. în sfîrșit, joi, cu ocazia votării 
moțiunii de neîncredere depuse de fracțiunea creștin-demo- 
crată din Bundestag împotriva ministrului de finanțe social
democrat Moller, trei reprezentanți ai dreptei liberale — 
Zoglmann, fostul președinte al partidului, Mende și fostul mi
nistru de finanțe Starke — au votat alături de opoziție. Po
ziția lui Zoglmann nu a uimit pe nimeni, deoarece el își 
anunțase încă din ajun demisia din P.L.D., fără a mai aștepta 
rezultatele procedurii disciplinare. Mende și- Starke se men
ținuseră insă in expectativă și se părea că, in ciuda dezacor
dului cu linia P.L.D., nu vor părăsi partidul. Vineri, însă, 
au urmat exemplul lui Zoglmann, demisionînd din fracțiunea 
liberală și trecînd la U.C.D.—U.C.S. Majoritatea guverna
mentală în Parlament s-a redus, astfel, de la 12 la 6 voturi.

Momentan, se pare că succesul dreptei se limitează la 
aceste cazuri de multă vreme notorii și că o sciziune masivă 
nu se va produce. Este clar însă că ea va afecta șansele de 
supraviețuire a P.L.D. în Hessa, și partenerii de coaliție de 
Ia Bonn așteaptă cu încordare data de 8 noiembrie.

BAZIL ȘTEFAN
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PREȘEDINTE 

generalul Jnan 
a declarat, in 
conferințe de 

guver-

• NOLL 
BOLIVIAN, 
Jose Torres, 
cadrul unei 
presă, că eforturile 
oului său vor fi îndreptate 
in direcția „unirii eforturi
lor muncitorilor, țăranilor, 
studenților și ale armatei eu 
scopul de a rupe mecanis
mele de dependență și de a 
promova o dezvoltare inde
pendentă a țării". El a su
bliniat că stabilitatea mone
tară și îmbunătățirea 
dițiilor de viață ale 
lației vor fi obiective esen
țiale ale politicii economice 
a guvernului. In legătură 
cu cererile de eliberare a 
deținuților politici, Torres a 
relevat că noile autorități 
vor examina fiecare caz in 
parte și vor pronunța hotă
râri adecvate.

Referindu-se la probleme
le de politică externă, pre
ședintele bolivian a reafir
mat intenția guvernului său 
de a extinde relațiile Boli- 
viei cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social- 
politic. Bolivia, a spus el, 
isi va menține locul intre 
țările in curs de dezvoltare 
și va duce o politică de nea* 
liniere la blocuri.

con- 
popu-

New York City este 
așa cum ți-1 imaginezi. 
Viziunile imaginației se
materializează spectacu- 
los, lăsîndu-ți impresia că 
senzațiile tari Ia contac
tul cu orașul le-ai mai 
trăit cindva Tulburătoa
re este descoperirea a- 
cestei identități. Peisajul 
arhitectural umple 
fiul intre ocean și 
divizindu-1 ordonat, geo
metric. Monotonia ( 
sardelor și străzilor 
ralele este dizolvată 
reflexele mașinilor

spa
cer.

bule- 
pa- 

i de 
in

rind M de procente din 
comerțul intregii națiuni. 
Prin el se scurge o par
te din mărfurile și bunu
rile produse de industria 
internă a orașului. Indu
stria de confecții cu cele 
39* de ramuri, tipogra
fiile Gotham care tipă
resc aproape trei pătrimi 
din toate cărțile america- 
ne, 35 000 de unități fac- 
toriale și uzinale, 70 la 
sută din agențiile comer
ciale americane întregesc 
un tablou de expansiune 
industrială ale cărei sem-

iește 16 000) vor ști să a- 
gonisească pentru familia 
lor. „A bargain" (o aface
re) este cuvintul de ordi
ne, cuvîntul zilei. Menta
litatea este caracteristi
că pentru o societate 
uriaș productivă și 
consum.

Pasiunea principală 
new-yorkezului este 
fătul, întreținerea mași
nii proprii, înregistrarea 
numelui său la toate mo 
telurile. Unele dintre tea-

SECVENȚE DIN
NEW YORK

• LA CONGRESUL ANUAL 
al „Societății chimiștilor ger
mani", care a avut loc La Du
sseldorf. savantului român Cos- 
tin D. Nenițescu i s-a decernat 
post-mortem medalia de aur 
„August-Wilhelm von Hofmann". 
Președintele societății, Bernhard 
Timm, a subliniat cu această o- 
cazie meritele științifice deose
bite ale savantului român.

O CONSILIUL DE SECU
RITATE a aprobat sîmbătă in 
unanimitate admiterea in 
O.N.U. a noului stat indepen
dent — Fiji. Oficial, primirea 
va fi votată de Adunarea Ge
nerală Ia 13 octombrie. In felul 
acesta, Fiji va fi cel de al 
127-lea stat membru al Organi
zației Națiunilor Unite.

• CONSILIUL MINISTERIAL 
AL PIEȚEI COMUNE a anunțat 
programul următoarelor contacte

eu reprezentanții statelor rare 
solicită aderarea Ia comunitate 
(altele decit Marea Britanie). La 
20 octombrie vor avea loc nego
cieri preliminarii la nivel de am
basadori cu Republica Irlanda, 
iar la 30 octombrie cu reprezen
tanții Danemarcei și Norvegiei.

• GUVERNUL IRANIAN a 
cerut guvernului irakian ex
trădarea celor trei tineri care 
au deturnat sîmbătă un avion 
al companiei „Iranair* pe ae
roportul din Bagdad, anunță 
agenția France Presse citînd 
surse oficiale din Teheran. De
mersul a fost întreprins pe cale 
diplomatică In notă se relevă 
că cel puțin unul dintre cei trei 
autori al pirateriei aeriene este 
culpabil de „tentativă de omor" 
pentru a fi deschis foc de armă 
și a fi rănit pe una din însoți
toarele avionului.

geamurile vitrinelor sau 
in bazaltul lucios ai par
terului buildingurilor din 
Lincoln Center. Fără a- 
gtomeririle de mașini si 
pietoni, fără zgomotele 
specifice activității 
diene, orașul, gol. 
viață ar fi lugubru, mai 
dezolant decit oricare alt 
oraș pustiit sau năpădit 
de verdeață. Artificiori- 
tatea lui de beton și sti
clă nu este secondată de
cit de un pom firav, chi
nuit de strinsoarea asfal
tului pe 5-th Avenue. 
Vreun indiciu de roman
tism 
feră 
mică 
care
cabil. Și totuși, orgolios, 
orașul vibrează la tensiu
nea cea mai tnaltă, ie 
înăbușe In aerul viciat, 
cu miros de ars dar își 
regăsește personalitatea, 
unică in felul ei, in vite
ză șl ritm. Intre Ford Ha
milton la est și Ford 
Wadsworth la vest, por
tul înregistrează poate cu 
cea mal mare sensibilita
te vivacitatea orașului : 
26 000 de vase pe an trag 
In rada portului, asigu-

mai dSinuie

coti- 
fără

citadin de care su- 
intr-o măsură ma< 
sau mai mare ori- 

alt oraș este insesi-

ne trainice 
și astăzi. Din păcate, în
treprinderile 
le nu asigură 
turor acelora 
tuburbiile 
înde chiriile 
treime. Central Park, Chi
na Town și Harlemul sint 
oazele lor.

Afluența de mărfuri din 
supermarkcturi este un 
colateral al muncii coti
diene, înverșunate pentru 
a agonisi mai mult decit 
vecinul, colegul sau ruda 
Economiile stimulează 
speculațiile unor bănci cu 
înfățișare respectabilă de 
oe Wall Street < 
Chase Manhattan 
Copiilor li se dă 
me educație, li se 
respectul față de 
și banul ciștigat cu greu, 
In competiție. Am văzut 
băieței de 9—10 ani dră- 
muind cu atenție și abi
litate doi-trei dolari pen
tru a-și cumpăra jucăria 
la prețul cel mai avanta
jos. Cind se vor face mari 
fi vor ajunge funcționari 
(cred că toți copiii din 
New York vor ajunge 
funcționari, numai Empi
re State Building găzdu-

și instituții- 
de lucru tu- 
veniți din 
aglomerate, 
scad la o

sau din 
i Piaza, 
i o anu- 

insuflă 
muncă

trele și cinematografele 
pe care le-am văzut diii 
cele numeroase scăldare 
in neon de pe Broadway 
sau de pe străzile 41 și 
55 mi s-au părut jalnic 
de goale. Holliwood-ul, 
Park Avenue elegant și 
costisitor al cinematogra
fiei americane, vrăjitorul 
irezistibil al anilor '30, 
pierde ireversibil și a- 
ceasta nu atit din cauza 
concurenței televiziunii 
ci a mașinii. Accesorul 
diabolic care nu e soco
tit obiect de lux și repre
zintă, in concepția ghidei 
noastre americane, echi
valentul tranzistorului la 
capitolul utilității, ii aca
parează și Ie umple tot 
timpul liber. Un film este 
cîteodată servit în fugă, 
de la volanul mașinii, in
tr-un gen de parking-ci
nema special amenajat 
pentru a mai recupera 
din deficitele industriei 
cinematografice.

După ora 9 seara, pa
norama orașului văzută 
de la etajul 86 al Empire 
State Buildingului 
o revărsare de 
Etaje întregi ale 
lor buildinguri

New York.

este 
lumini, 

mari- 
rămin

Imagine din
luminate pentru ca far
mecul turistic al ora
șului să se amplifice 
continuu. De sus, recu
noști ușor siluetele ce
lor mai înalte 18 clădiri 
și topometria bulevarde
lor. Jos, străzile sint de
șarte de oameni care se 
retrag devreme spre car
tierele mărginașe, rezi
dențiale sau spre baruri 
și doar șuvoiul neîntre
rupt de mașini care se 
oprește sacadat Ia sema
foarele dese mai alungă 
tristețea bulevardelor. în 
străzile care traversează 
marile avenue-uri, în fața 
caselor de numai cîteva 
etaje, cu scările de in
cendiu inestetice, fără 
dantelăria balcoanelor pa
riziene, pe trepte, fami
lii întregi de negri, por- 
toricani, cu mulți copii 
gălăgioși stau de vorbă 
ca pe prispă, la noi la 
țară. E un fel de a spune 
că ieși Ia aer aici la New 
York. Dar cei care nu au

așezate în fața ferestre
lor aparatele pentru aer 
condiționat preferă aeru
lui stătut din casă pe cel 
ceva mai puțin viciat de 
afară, greoi, dens de praf, 
cărbune, deșeuri indu
striale și vapori, de loc 
tulburat de briza marină.

In zori, cind orașul în
cepe încă o zi harnică, pfc 
la ora 6, doar garajele 
sint deschise ; muncito
rii in salopete gri spală 
pavajul, vitrine, fațadă, 
porți, de funinginea și 
praful care s-au depus in 
straturi subțiri în timpul 
nopții și apoi își iau mi
cul dejun. Să privești o- 
rașul la ora aceasta ma
tinală mi se pare cel mai 
potrivit. Aerul e mai 
transparent, aluminiul 
clădirilor lucește, traficul 
e anemic înainte ca func
ționarii să-și 
dosarele.

fi deschis
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