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l'lt[Ș[IIINTELț 
msiuiniji oi stat, 

NICOLU MȘESCII, 
M FACI 0 VIZITA OFICIALA 

ll RLGATUL MAROC
La invitația Maiestății Sale Hassan II. regele Marocu

lui, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceausescu, va face o vizită oficială 
în Regatul Maroc, Intre 7 ți 12 decembrie 1970.

ÎN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
EXPUNERE

CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA ORGANI
ZĂRII, PLANIFICĂRII Șl CONDUCERII AGRI

CULTURII
Ședința de lucru de la C.C. al P.C.R.

23 noiembrie 1970

Lucrarea a apărut într-un tiraj de masă

VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
IN JUDEȚELE 

MARAMUREȘ Șl SALAJ
Sîmbătă, 28 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- Prezidiului Permanent, secretar al C.C al P.CJL, și Vasile 

cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, însoțit de al C.C. al P.C.R., și-a continuat vizita de lucru in nordul țării, 
tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al în județele Maramureș <i Sălaj.

LA IAȘI A AVUT LOC
FINALA CONCURSULUI

„MIINI
MĂIESTRE^

Timp de două zile, sute și 
sute de mii de cetățeni din ju
dețele Satu Mare, Maramureș 
și Sălaj au avut bucuria de 
a-1 primi în mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a-1 saluta cu toată căldu
ra inimilor lor. Vizita a pri
lejuit emoționante mani
festări de dragoste și stimă 
profundă ale populației de pe 
aceste străvechi meleaguri, 
care trăiesc în anii socialis
mului o dezvoltare impetuoa
să, față de secretarul general 
al partidului nostru. Sînt ex
presii vibrante ale unității de 
monolit dintre partid și po
por, ale încrederii cu cară toți 
fiii acestui pămînt fără deo
sebire de naționalitate înfăp
tuiesc politica marxist-leninis- 
tă a Partidului Comunist Ro
mân, pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

întâlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în timpul vizitei de 
lucru în întreprinderi, pe șan
tiere cu muncitori, tehnicieni, 
cu țărani cooperatori, cu ce
tățeni de toate vîrstele și pro- I 
fesiile din cartierele Satma- 
rului, a Băii Mari, a Zalăului, 
cu activul de partid și de stat 
au prilejuit un contact direct, 
nemijlocit cu munca, succe
sele și preocupările colective
lor din aceste unități, cu viața 
de zi cu zi a populației, și 
potrivit stilului de muncă pro
priu conducătorului partidului 
și statului, ele au deschis noi 
perspective, noi orizonturi 
pentru continua înflorire a a- 
cestor județe. Analiza con
cretă, la fața locului, a mo
dului în care se înfăptuiesc 
hotărîrile partidului „<ji guver
nului, indicațiile prețioase da
te cu acest prilej, asigură tra
ducerea în viață a programu
lui elaborat de Congresul al 
X-lea.

laCuvintele rostite, atât

Secretarul general al partidului, tooarățul NICOLAE CEAUȘESCU, a fort intimpmat cu calde 
manifestări de dragoste ți de către cetățenii orațului Zalău

marile întruniri populare care 
au avut loc cît și cele spuse 
în aceste zile de cetățeni 
au avut o trăsătură comu
nă și anume aceea că po
porul nostru vede în Parti
dul Corni t Român, condu
cătorul său încercat pe dru
mul înfloririi națiunii noas
tre, al ridicării României so-

Tn le C=bm «ecaad de ■

eialiste pe rreotele etr-LtzaS- 
ei și progresului.

Zeci de mii de cetățeni ai 
orașului Satu Mare, care au 
trăit rnorr.er.ie de adevărată 
sărbătoare, arîndo-î In mijlo
cul lor pe tovarășul Nicoite 
Ceaușescu. au ținut să fie pre
zinți la plecarea sa <En județ. 

să-: jb_ _ue tâx* o dată, U-i 
mărturisească din toată inima 
crețucrea ș> dragostea ce i-o 
poartă. aprecierea unanimă pe 
care o dau mnrei sale neobosi
te desfășurate în frtsitea parti
dului rt scatulu: pentru bicele 
și fericirea întregului popor ro
man

Ia piața centrală a orașultt 
erau alineate pentru a prezen
ta onorul o companie militară 
cu drapel, detașamente a>e 
gărzilor patriotice și tineri din 
detașansertele de pregătire 
pentru apărarea patriei.

Tineri și tinere — romă'., 
maghiari. g ratau i — In pito
rești costume naționale, se 
prind iutr-o simbolică horă a 
unirii, inrît?ndu-l și pe tovarâ 
șui Ceaușescu să vină în mijlo
cul lor. Un uriaș cor eîntă 
.Muly ani trăiască*. Tovarășa’ 
Ceaușesru răspunde cu căldu
ră ovațiilor mulțimii.

Părăsind. în oralele popu
lație: sătmărene, orașul de re
ședință al județul ut coloana

înapoierea in Capitală 
a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
încheinda-și vizita de lucra 

tn județele Satu Mare, Mara
mureș și Sălaj, tovarășul 
Nscolae Ceaușescu, secretarul 
general aJ Partidului Comunist 
Român, însoțit de tovarășii 
Gheorghe Pană membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretai 
ai CC a! P C R, și Vasile Pa- 
tiiineț, membru supleant ai 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C al P.CR, s-a înapoiat 
sîmbătă după-amiază tn Capi
tală.

-rășinilor se îndreaptă spre 
Baia Mare. Locuitorii tocai 
tățiioe așezate de-a lungul șo- 
selei. adiind că tovarășul 
Nicolae Ceausescu va trece 
prin comunele lor. au ieșit cu 
mic cu mare, sâ-1 salute pe 
oaspetele Iubit.

în comuna Botiz. comună 
afectată in primăvară de p-j- 
iroex'e apelor, are Ioc o întâl- 
-ire emoționantă. Locuitorilor 
de aici li s-au alăturat și cei 
din comuna Odoreu. comună 
care practic a fost reconstrui
tă după inundații.

în numele tuturor cetățeni
lor. secreta-ui Comitetului de 
partid al comunei Odoreu. to
varășul Victor Pop. adresează 
tovarășului Ceaușescu calde 
cuvinte de bun venit, mulțu
mind din inimă pentru spriji
nul acordat de partid și de 
stat la refacerea comunei 
.Noi toți țăranii cooperatori 
vă asigurăm, scumoe tovarășe

Continuare l-> peg. e lll-al

Ca sosire, pe aeroportul 
Băneasa, au venit în tntîmpi- 
nare tovarășii Virgil Trofin, 
(lie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Janos Fazekas, Dumitru Popa. 
Dumitru Popescu. Gheorghe 
stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec. Iosif Banc, Petre Bia- 
lovici, Miron Constanținescu. 
Mihai Gere, Ion Ioniță. Ion 
Stănescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. ai P.C.R. și ai gu
vernului, activiști de partid.

(Agerpres).

la Casa de cultură a 
tmeretahn p stmdr.ițilnr din 
Iasi a avut loc faza tânaU a 
ev» «ta wihri profesional „MWni 

care a antrenat în faza 
ne masă pește 25000 de tineri 
fa 29 ccohmate textile. Cele 
51 de fcmLrte venite la Iași au 
faat desemnate pe parcursul unei 
probe teoretice desfășurată la 
xcrzrije de muncă intre 1 aprilie 
W 3# septembrie, selecția avînd 
la bază reiacitatele obținute zi 
de zi ne per cui wl celor șase 
Șm. Voezmrri producției zilnice 
obțiaată de fiecare, calitatea ei. 
dwripima au devenit criteriile 
ferme ale selecției. De aceea, se 
poate rptme pe bună dreptate, 
că toate cele 57 de concurente.

la fiecare întreprindere cu un 
procent cuprins între 1.5 și 7 la 
sută. Le Combinatul textil Bu- 
bup, a emirul refuzurilor de ca
litate a scăzut cu 5 la sută, iat 
redamațhle de la beneficiari 
»-an redus cu la sută în a- 
ceartă perioadă.

Ca urmare a acestui concurs, 
abaterile de la disciplină ale 
tinerilor și deci sancțiunile, s-au 
redus considerabil In toate fabri
cile din industria textilă Sin'
rezultate care arată convingătoi 
că întrecerea între tinerele țesă
toare si filatoare dotată cu tro
feul „Mîini măiestre*, și-a atins 
pe deplin scopul inițial „Alături 
de buna organizare a competi
ției, de ecoul ei larg din faza de 
masă, ca fi la celelalte con
cursuri profesionale, remarcăm 
pregătirea foarte bună a concu
rentelor*, menționează tovară
șul ing. Miron Gheorghe, șef de 
secție la CC. al U.T.C.

Meritele revin deopotrivă or
ganizatorilor și concurenților. 
Totodată, concursul a prilejuit 
un veritabil schimb de experien
ță al tinerelor din întreprinde
rile textile din țară. Continuînd 
bona inițiativă pe care- o cu
noaștem, Comisia permanentă 
pentru problemele profesionale 
ale tineretului din industrie a 
C.C al U.T.C a organizat o
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— penurie de go

luri
• La juniori — vic
torie neconcludentâ
• Liderii diviziei B : 
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RUGBY
• O înfrîngere 
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BASCHET
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HANDBAL
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consfătuire a tinerilor țesători și 
filatori prezenți la Iași. S-a pus 
un accent deosebit pe sprijinirea 
tuturor măsurilor luate de con
ducerea întreprinderilor pentru 
realizarea sarcinilor de plan, 
prin forme specifice de interven
ție a organizației U.T.C. în do
meniul industriei ușoare.

ClȘTIGATORH CONCURS!’. 
LUI țesătoare: Premiul I E- 
LENA PĂUN, Combinatul textil 
Timișoara ; premiul II ANIȘOA- 
RA RADU, Combinatul de in și 
cânepă București, premiul III 
E RNA BIEBERT, Combinatul 
textil Arad.

Tineri la unul din tablourile de comandă de la Combinatul chi
mic Victoria

DILEMA
PROZEI

Sînt un om sub treizeci de ani. Am făcut studii umaniste. 
Sînt bucureștean din tată-n fiu. Mai sînt și scriitor. Aș 
avea, după mine, toate datele să fiu un om modern și 
civilizat. (Tn sinea mea cred că și sînt). Aș avea, după mine, 
și toate datele ca să fiu un scriitor modern. Aici, contem- 
plînd modernismul contemporan, așa cum apare el mai cu 
seamă în proza română ae azi, încep sâ mă îndoiesc de 
mine. Citind cărțile de proză care apar, unele din mîna 
unor prozbtori încă obscuri, altele precedate de vîlvă cri
tică, nu reușesc să înțeleg ce se întâmplă în conștiința lite
rară. Unde mergem ? Intre o asemenea carte și o alta trec 
două-trei săptămîni. Mai uit, mă mai liniștesc, mi se pare 
iar că gîndirea mea e cea adevărată. Dar ce mă fac cu 
publicațiile literare ? Sînt cîteva în fiecare săptămînă, și 
ce citesc în ele mă încurcă rău de tot. Uneori mi se pare 
că am eu o sută optzeci de ani, alteori că autorul în ches
tiune încă n-a îrnpl’ 
Pînă la urmă (cămașa e mai 
sesc cu i ’ _ 1 _____' "
alții.

Acum nu prea multă vreme, propovăduiam (destul de sin
guratic) i "______ l T. ____ _____
tuale în proză. Am plăcerea să constat că argumentele 
mele au fost în mare acceptate (adesea de oameni care 
m-au combătut public pentru ele cu vreo doi ani în urmă), 
însă, la adăpostul unor idei similare cu ideile mele, proli
ferează un roman de neînțeles, și, cu toată savanteria, atât 
de plat îneît nu se poate isprăvi nici în tren. Sînt scriitori 
care cred că literatura fină înseamnă pur si simplu să înșiri 
pe hîrtie idei goale. Parcă n-ar avea bibliotecă decît trei 
săptămîni- O parte din critica literară (care, ea, ar trebui să 
aibă o bibliotecă mai veche de trei săptămîni) leșină de 
asemenea cărți, ori pornește în dezbateri de neînchipuit, 
„excitată intelectual* firește. Sînt oameni care cred că nu 
poți fi civilizat, nou, modern, decît dacă ești „modernist* 
(modernismul după ureche, la autori care nu pot citi nici 
o carte în altă limbă și își fac o idee după fragmentele 
din revista Secolul XX). Moderni+ate în sensul forței, pro
prietății, sincerității, plasticității, bogăției de gîndire, atitu
dinii, nu concepe nimeni. Oare nu putem lăsa scrisul să pro
greseze firesc, să se modernizeze în voie ? Lucrăm și aici 
după un plan ? Și viața ? Viața autorului ? Viața cititori
lor ? Viața, mă rog ? Unde e ? De ce nu e ? Nu ne mai tre
buie ? De ce ne îndepărtăm de oameni ? De frică să nu ni 
se zică „realiști* ?

După război mulfi viteji se arată. Să căutăm bine. Unii 
din cei care exaltă azi modernismul ducîndu-l pînă la nihi-

(Continuare in pag. a Il-a)

'Ptze------- - - -ilînit șase. Din două una : ori eu, ori el.
....._ ,____ _ ...J aproape decît haina), mă regă- 

mine și mă cred tot pe mine mai mult decît pe

proza orășenească și necesitatea ținutei intelec-

FILATOARE : premiul I IU- 
CREȚIA HERMAN Combinatul 
textil Arad, premiul II ERJEBET 
ELEKEȘ, Combinatul textil Sf. 
Gheorghe, premiul III • MARIA 
SPĂTARU Combinatul textil 
Pitești.

Juriul a acordat mențiuni țesă
toarelor : ELENA TANE, de la 
Combinatul S • Bumbac, Bucu
rești, PAULA NICOLAE Com
binatul de mătase București și 
filatoarelor, ELENA SERBENIC, 
reprezentând Combinatul textil 
Iași și MARIA MUȘAT de la 
Combinatul de bumbac nr. 1 
București.

JUSTIN MORARU

de PETRU POPESCU
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CINE Șl CUM RAPORTEAZĂ ?
COMITETUL SAU ADUNAREA ?

SOLEMNITATEA DEPUNERII JURÂMÎNTULUI MILITAR

PATRIEI, NESTRĂMUTATĂ
CREDINȚĂ

— Ar fi bine să se ridice aceia 
care n-au venit la adunări, la ac
tivitățile noastre. Să spună moti
vul pentru care n-au participat 
la ceea ce s-a organizat. Se dis
cută la noi în organizație de mult 
timp despre participarea la ac
țiuni, dar nu s-au văzut rezulta
tele. Ar fi cazul să primim mai 
mult sprijin din partea condu
cerii întreprinderii, să-i sancțio
neze, să se discute personal cu 
ei. Propun ca membrii viitorului 
birou U.T.C. să colaboreze mai 
strins în acest sens, să-și ducă 
sarcinile la bun sfîrșit...

Vorbise Nela Nicolae, în adu
narea de dare de seamă și alegeri 
a organizației U.T.C. a O.C.L. 
„Metalo-Chimice" din Brașov. In 
cuvîntul său încercase să explice 
o anume stare de lucruri, activi
tatea săracă a colectivului de ti
neri din care făcea parte, ca 
membră a biroului organizației 
U.T.C. Prelua, cu apel direct că
tre cei prezenți, una din referiri
le subliniate ale dării de seamă 
și formula acum explicațiile, a- 
precierile sale. Rînd pe rind, în 
mod asemănător, alți membri ai 
biroului U.T.C. s-au referit la 
diferite laturi ale activității or
ganizației, la o acțiune sau alta 
și de fiecare dată apăreau ca un 
laitmotiv de justificare formu
lări ca „La seara distractivă au 
venit cîțiva" ; „Au fost procurate 
bilete la spectacole, dar puțini 
s-au arătat dornici să meargă“ ; 
„Nu ne ajută tinerii". Direct sau 
indirect, trimiterea era clară : „Să 
spună membrii organizației de ce 
nu s-a îndeplinit programul de 
activități, de ce au fost atît de 
puțin satisfăcătoare acțiunile pro
prii întreprinse pînă atunci". Dar, 
„trasă la răspundere" în acest fel, 
adunarea uteciștilor a tăcut To
tuși, s-au mai înscris la cuvânt 
doi tineri...

VASILE CAPRIȘ : „Eu am 
fost o singură dată anunțat în- 
tr-un an, pentru adunare. Au mai 
venit trei, dar s-a suspendat".

LUDOVIC LOSZVANY : „Ce 
«e propune să se facă 1 Unde-i e- 
chipa de volei ? Au fost întruniri 
profesionale sau culturale la care 
să participe anumiti specialiști, 
invitați din afară ? Care au fost 
excursiile inițiate ? Avem briga
dă artistică ?“

Pentru răspunsul așteptat de 
membrii biroului U.T.C. cred că 
nu era nevoie să se spună mai 
mult Replica, așa succintă cum 
a fost, a creat în cele din urmă 
tocmai atmosfera proprie menirii 
conferite în fond acestor întruniri 
de bilanț care sînt adunările de 
dare de seamă și alegeri. Căci 
ceea ce lipsise din darea de sea
mă prezentată de secretara or
ganizației, Rozalia Szabo, din 
cuvîntul membrilor biroului 
U.T.C., era esențial : o analiză în 
spirit de înaltă exigență a modu
lui cum s-au îndeplinit, prin con

DILEMA 
PROZEI

(Urmare din pag. I-a)

lism au fost ieri stîlpii esteticii dogmatice. Tras pe sfoară 
râmîne publicul, care caută cartea autenticâ și nu o găsește 
decît prea rar; și, firește, trași pe sfoară intr-un mod trag'C 
pentru ei, o seamă de autori tineri, orbiți de sistematologia 
literară, ca niște fluturi cu aripile arse de un bec.

îmi revine mereu în cap exemplul romanului american. 
Cunoscîndu-I bine, pot spune că e foarte „realist" (unii 
afirmă contrariul, greșind). Literatura americană are subiec
te, personaje, deznodăminte, idei, atitudini limpezi, fon
duri comunicabile, autori seriosi, care își înțeleg rolul în so
cietate. Totuși, nimeni n-ar îndrăzni să afirme că literatura 
americană nu e modernă. E modernă, si e și bună, și van
dabilă, și în centrul atenției. însă, cîna e vorba de o altă 
literatură, aceleași criterii, care provoacă admiraria in pri
mul caz, în al doilea își pierd eficiența. Noi să fim uscați, 
absurzi, plicticoși, imposibil de vîndut, imposibil de citit, 
falși, să ne mințim pe noi, să încurcăm cititorul, ca să avem 
mîndria de a ne integra în ceea ce credem că e avangarda 
europeană. Să întindem mîna spre ultima invenție ca tribu
rile primitive spre mărgelele lucitoare.

Cît va mai aștepta critica literară ca să pună ordine în 
aceste erori ? Ori poate e nevoie să facă mea culpa și să 
admită că de o bună bucată de vreme le favorizează sis
tematic ?

Scriu aceste rînduri așteptîndu-mă să fiu serios insultat 
pentru ele de un întreg sindicat de spirite fine. De altfel, 
cînd sprijin asemenea idei prin medii literare, cîte-un prie- 

' ten îmi spune adesea : cum, măi, tocmai tu care ești băiat
' deștept ? Știi că teoriile tale seamănă cu ale lui X ? Ori ale

lui Y ? Ești pe aceeași poziție cu idiotul, cu depășitul, cu 
[ dogmaticul ăla ? Unde fi-e personalitatea ?
i Ca și cum adevărul n-ar fi același pentru toți, ci ar fi 

deținut numai de unii. Un țăran sau un savant recunosc a- 
mîndoi la fel răsăritul soarelui. Iar dacă țăranul, treaz, re
cunoaște soarele, iar savantul, beat de știință ori numai de 
alcool, afirmă că de fapt e luna, n-am să mă aliez cu sa
vantul împotriva oricărui bun simț, numai din motive de 
solidaritate cu rasa intelectualilor. Așa și în cazul de față. 
Am, sper, suficientă personalitate ca să mă pot desolida
riza de un fenomen condamnat, pe care îl exaltă o sumă 
de spirite fine. Trebuie chiar să mă îndoiesc de personali
tatea acestor spirite fine, care au ajuns în situația cam 
tristă de a afirma că albul e negru numai pentru că le e 
teamă că ar putea măcar o clipă să fie de acord cu opi
nia pe care ei o socotesc „dogmatică* ori nemodernă- Cînd 
opinia zisă dogmatică recunoaște albul, spiritele în ches
tiune, poate căutîndu-și identitatea, fac admirabile eforturi 
de gimnastică intelectuală pentru a dovedi că de fapt nu 
e alb, ci negru.

Dar. naturam expelles furca, tamen usque recurret. Ade
vărul, alungat cu furca ori cu floarea elocinței intelectuale, 
se întoarce și el, îndărătnic ca soarele, pe care nimic nu-l 
poate convinge să nu mai răsară.

tribuția membrilor biroului 
U.T.C. în primul rind, măsurile 
trasate în diferite etape de 
muncă, prevederile programului 
de activități fi ale planurilor de 
muncă periodice. Numai supu- 
nînd atenției colectivului, dezba
terii deschise, felul cum au lucrat 
aceștia, ca promotori ai iniția
tivelor interesante, ca factori de 
concepere fi mobilizare organiza
torică, în calitate de conducători, 
modul în care fi-au îndeplinit 
mandatul încredințat de tineri se 
poate realiza tocmai acea amplă 
retrospectivă analitică și proiecție 
asupra reperelor de viitor, atît de 
necesară momentului de excep
țională însemnătate pe care îl 
reprezintă în viața unei organi
zații U.T.C. adunarea de dare de 
seamă fi alegeri.

Desigur, punctul de plecare 
implicit necesar în acest scop 
este o dare de seamă analitică, 
substanțială, care să ofere imagi
nea detaliată în profunzime a di
feritelor laturi ale vieții de orga
nizație ca ansamblu al probleme
lor, preocupărilor și activității 
colectivului de uteciști, în perioa
da la care se referă. A raporta 
uteciștilor prin acest document _ 
primordial, înseamnă a reliefa ’ 
sintetic ceea ce este caracteristic 
vieții și activității organizației 
U.T.C. prin prisma îndeplinim 
unui anumit rol de către birou! 
U.T.C., de fiecare membru ei 
său care a răspuns de un resort 
de muncă. Înseamnă. astfel, o 
afirmare a spiritului de respon
sabilitate față de colectiv, față 
de calitatea de membru al unu-, 
organ ales, de membru al organi
zației, față de sarcinile încredin
țate acestora în primul rind, apos 
celorlalți uteciști. In spiritul unor 
astfel de cerințe, darea de seamă 
pregătită pentru conferința orga
nizației U.T.C. a Șantierului de 
construcții civile din Brașov a 
înserat 'pasaje revelatoare pentru 
modul exigent în care comitetul 
U.T.C. înțelege să raporteze ce
lor care i-au acordat, o dată cu 
încrederea, atribuții și răspunderi 
riguros precizate „de la alegerile 
trecute și pînă în prezent". Iată 
cîteva referiri : „Datorită tme 
slabe munci poli tiro-educative p 
organizatorice desfășurate de or
ganizatorii unor grupe U.T.C. 
mai avem tineri care au dovecht 
puțin simț de rărrtmdere in le
gătură cu aportul lor în produc
ție, fac lucru de mirtuialâ, nu 
utilizează rațional utilajele din 
dotare— în cadrul comitetului 
U.T.C nu s-a desfășurat în per
manență o muncă colectivă, prin 
sarcini precise pentru fiecare 
membru... Birourile U.T.C. de la 
grupele 4, 6 și 8 au înțeles uni
lateral, îngust problemele inte
grării tinerilor în procesul de 
producție, urmărindn-le doar sub 
aspectul prezenței la programul 
de lucru, nu și al disciplinei 

muncii, al vieții de organizație... 
Ca membri ai comitetului U.T.C. 
Ion Ionescu, Vasile Turcu și Ma
rin Mitran n-au avut o poziție 
combativă față de abaterile de la 
disciplină ale unor tineri alături 
de care lucrează". Am putea încă 
cita astfel de paragrafe ce evi
dențiază, referindu-se la rolul fie
căruia dintre membrii săi în 
realizarea programului de activi
tăți, în viața organizației, seriozi
tatea, răspunderea, spiritul auto
critic în care acest comitet 
U.T.C. a înțeles că trebuie să se 
prezinte în fața uteciștilor care 
l-au ales, ca organ de conducere, 
cu doi ani în urmă. Atita timp 
cit în „raportul" dat uteciștilor, 
prin darea de seamă, apoi prin cu
vântul necondudent al membrilor 
comitetului, se evită analiza a 
ceea ce a făcut fiecare, dezbate
rea în ansamblu râmîne puțin 
utilă, tocmai sub aspectul con
cluziilor pe care le-ar putea 
furniza pentru îmbunătățirea în
tregii activități de viitor. S-a 
prezentat conferinței organizației 
U.T.C. de la Liceul economic nr. 
1 un foarte bogat program de ac
tivități. unanim apreciat, alcătuit 
minuțios, ca expresie a interesu
lui, preocupărilor elevilor. Persis
tă însă întrebarea dacă multe din 
prevederile sale nu vor râmîne. 
ca și în arm treceți- proiecte sub
lime, căci conferința a rebefat 
infim de puțin din problemele 
vieții de organizare ale ve
chiului comitet U.T.C. O dare 
de seamă sacctot enumera tivi, cu 
statistici despre frecvență, rezul
tate la învățătură și citări de 
elevi remarcați la concursuri 
școlare și întreceri artistice n-a 
dat, între altele, explicațiile des
pre uerealizările perioadei ante
rioare Nu a precizat contribuția 
fiecăruia dintre cei peste 20 de 
membri din cnmrtetm U.T.C. pe 
școală, care an fost planurile și 
uiiuujiile acestuia fu fruntea an- 
grenanihri complex pe care îl 
constituie viata și activitatea or
ganizației U.T.C. din școală.

Exista, anterior, o concluzie 
foarte importanți, confirmată în 
adunările de dare de seamă ti 
alegeri ale organizațiilor de bază 
U.T.C pe clase, desnre o anume 
tutelare" a artrvitătiVv e’evik». 

Crea ce se rraFxare fe actrv-rtă- 
țâe p. optase era deseori exsxesia 
rohihri. rntervectiei profesorilor, 
prin prefixarea unor atribuții ale 
comitetului U.T.C de către ca
drele didactice. Conferința însăși 
a demonstrat însă reminiscența a- 
cestei „tutele", îndehmeile invi
tații la cuvânt ale preridinlui an 
avut un firav ecou, deși în sală 
se găseau 160 delegați ai elevilor 
din 16 clase, tn conferința orga
nizației lor, uteciriH-elevi nu 
fi-au discutat problemele, n-am 
recunoscut în deriițurarea ei cli
matul politic combativ, revoluțio
nar, prin analiza rolului deții in
terne de organizație Definitoriu 
la asemenea întîlniri. tn momen- 
tul-cbeie cînd organizația se adu
nă pentru dare de seamă si pen
tru alegerea noului organ U.T.C, 
este dialogul ce se statornicește 
intre uteciști fi conducătorii aleși 
de pînă atunci, întrunind carac
teristicile unui raport exact des
pre ce au făcut aceștia în diferi
te domenii ale activității organi
zației. ca factori conducători, de 
concepție, de mobilizare ți orga
nizare pentru realizarea progra
mului de activități elaborat fi 
adoptat de masa largă a tineri
lor. Cum arătam, de la analiza 
rolului fi îndeplinirii unor atribu
ții precise de către aceștia este 
normal să se dezvolte cu aseme
nea prilejuri referirile la activi
tatea unor uteciști anume sau a 
organizației în ansamblu. Căci în 
primul rind biroul sau comitetul 
U.T.C. trebuie să dea seama 
asupra modului cum fi-a înde
plinit mandatul, să raporteze a- 
cestui for suprem al organizației, 
care este adunarea generală.

ION TRONAC

AZI, ÎN
LIBRĂRII

Tn această săptămină elevii, 
studenții și cadrele didactice 

vor găsi în librării :

STOKA M. și colectiv : 
„Culegere de probleme de 
trigonometrie pentru licee, 
lei 8,80 ;

E. FISCHBEIN : „Climatul 
educativ în familie", lei 3,80 ;

A. REVUZ : „Matematică 
modernă, matematică vie“, lei 
2,00 ;

R. NICOLAE : „învățarea 
programată (structurală) a 
gramaticii în clasele II—IV ;, 
lei 6 ;

T. MUCICA și colectiv : 
„Mijloace tehnice audiovi
zuale în predarea istoriei", lei 
4,60 ; ,

• • • : „Conducerea plani
ficată a economiei naționale", 
lei 2,40.

Stmbâtâ, în unitățile militare 
ale Forțelor armate, ale trupe
lor de securitate ți ale tru
pelor M.A.I, a avut loc un e- 
venlment înălțător in viața os
tășească — depunerea jură- 
mîntului. La solemnități au 
luat parte tovarășii general
colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate, Ion Stănescu, 
președintele Consiliului Secu
rității Statului, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai U- 
niunil Tineretului Comunist 
generali și ofițeri superiori Au 
fost prezenți, de asemenea, ve
terani din războiul antihitle 
rist, membri ai gărzilor pa
triotice, tineri din detașamen
tele de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, deta
șamente de pionieri. Moment 
cu profunde semnificații pen
tru toți cei aflați sub arme 
clipă de neuitat In viața orică
rui os tas iurămintul solemn 
pentru patrie, popor ți partid 
a prilejuit și de această dată 
reafirmarea sentimentelor de 
încredere ale tinerilor militari 
in politica partidului și guver
nului nostru, exprimarea con

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
'fotbal

de iMI
Si mbit 5. pe Republicii U masa 

presei, un oaspete de notorie
tate internațională — dinamovts- 
tul Cornel Dinu care, fiind ia 
convalescentă după accidental 
suferit la Cardiff, a tinat să-ți 
urmărească colegii. In radrs' 
anei anchete — Mitz. el a fosi 
singurul care a indicat exac- 
rezultatul partidei Rapid-Dina 
mn : egalitate, ia 1—L Cronica 
rit vedeaa riștigitor Rapidul la 
e dilerențâ de 1—2 gnlari.

MeetaL de ■ ■Oh ir p riralitai- 

rețea tribnneie. $1 a merit ii e 
forțai. Partida a fost extrem d« 
animau și dacă exeesal de do
ri lăți. - rit de nsor re lasă bă
ieții aceștia pradă nervilor ! - 
nu ar ti constituit o dotninaau 
In anumite perinade. satisfacti- 
speetatorulai de fotbal ar fl foot 
in mare parte Împlinită. Acea

CLASAMENT
L DINAMO BUC 12 i 3 2 24—11 17
2. Rapid 12 5 C 1 14— 7 16
1 Petrolul 12 7 2 3 ÎS—14 16
4. Politehnica 12 C 3 S 23—18 15
5. Farul 12 « 2 4 22—28 14
6. U.T.A. U i 1 s 16—11 13
7. Univ. Craiova 12 5 3 4 9—11 13
8. Steagul roșu 12 5 3 4 8—10 13
9. Sport club Bacău 12 « 0 6 20—15 12

10. Steaua tt 4 4 4 17—16 12
tL „U“ Cluj 12 4 2 C 13—15 10
12. F. C Argeș 12 3 4 5 14—17 10
11 C.F.R. Cluj 12 4 2 S 15—22 10
14. Jiul 12 4 I 7 10—16 9
15. Progresul 12 2 4 t 8—14 8
10. C.F.R. Timișoara 12 2 0 10 7—21 4

REZULTATE TEHNICE
Rapid — Dinamo București î—i a—o)

U.T.A. — Politehnica 2—o a—o)
C.F.R. Cluj — Univ. Craiova 0—0
Sport club Bacău — St. roșu 1—0 (0—6)
Farul — „U“ Cluj 2-0 a-0)
C.F.R. Timiș — F. C. Argeș 0—2 (0-0)
Petrolul — Jiul 1—0 (0-0)
Progresul — Steaua l—l (0-1)

ETAPA VIITOARE
Univ. Craiova — Dinamo 

Steagul roșu — C.F.R. Cluj 
Steaua — Petrolul 
U.T.A. — Farul

ÎN
SERIA I :

DIVIZIA B
i

SERIA A II-A :

A.S.A. Tg. Mureș—Sportul 
Studențesc 3—0, Politehnica Ga
lați—Progresul Brăila 0—0, Me- 
trom Brașov—Poiana Cîmpina 
0—0, Dunărea Giurgiu—Oțelul 
Galați 2—1, Metalul București— 
Flacăra Moreni 4—0, Știința Ba
cău—C.F.R. Pașcani l—1, S.N. 
Oltenița—Metalul București 1—0. 
Ceahlăul Piatra Neamț—Portul 
Constanța 1—0.

La terminarea turului, pe pri
mul loc al seriei se află A.S.A. 
Tg. Mureș (cu 22 de puncte) 
urmată de Sportul studențesc cu 
20 de puncte.

România—R. D. Germană 1-0 (1-0)
Evoluția reprezen

tativei de juniori a 
țării noastre a fost 
așteptată cu legitim 
interes. Toată lumea 
vroia să vadă „la 
luc ru" echipa care, în 
urmă cu cîteva luni, 
obținuse — în Polo
nia, la Katowice — 
un succes de presti
giu, cîștigînd (neîn
vinsă) „Turneul Prie
teniei".

Elevii antrenorului 
Constantin Ardelea- 
nu ne-au cam deza
măgit ieri, pe sta
dionul Giulești, prac- 

La juniori;

ticînd un fotDal oare
care, departe de 
pretențiile și aștep
tările noastre. E 
drept, Insă, că ad
versarul întîlnit — 
formația R. D Ger
mane, laureată a ul
timei ediții a turneu
lui U.E.F.A. — s-a a- 
rătat incomod, cu o 
excelentă pregătire 
fizică, dîrz, dispus să 
nu cedeze nici un 
moment lupta.

Juniorii români au 
dominat teritorial, 
victoria lor fiind, tn 
primul rînd, efectul

vingătoare a devoțiunii lor 
pentru cauza socialismului și a 
păcii în lume.

Prezenți în mal multe dintre 
unitățile unde a avut loc de
punerea jurămîntulul, reporte
rii noștri au avut ocazia să 
consemneze entuziasmul cu ca
re ostașii celui mai tînăr con
tingent încorporat și-au afir
mat, cu prilejul acestui mo
ment festiv, hotărîrea de a 
munci fără preget pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de maximă responsabili
tate trasate militarilor de se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în direcția 
perfecționării continue a pre
gătirii de luptă și politice, » 
realizării în condiții optime a 
tuturor misiunilor încredințate 
In opera de construcție socia
listă. de apărare a cuceririlor 
revoluționare ale poporului.

Dînd glas tuturor acestor 
sentimente, soldatul Adrian 
Lungu, care a luat cuvîntul în 
cadrul solemnității depunerii 
jurămîntulul la una din unită
țile trupelor de securitate a 
spus :

„Alături de întregul popor.

stă întrecere, de o rară dirze- 
aie. punctată de momente dra
matice și de secvențe de lotbal 
aateatic. al cărui rezultat final 
• rămas 90 de minute sub sem 
oul incertitudinii, t-a soldat et
an draw care — dacă az fi să 
judecăm dupi ocaziile de gol ș> 
iapă durau dominării — ii ne- 
ireptâțește pe rapidiști. Dai 
■n-i mii puțin adevărat că dup- 
aartarea golului egalizator. Di 
same a avut o revenire pater 
aeă de rirea 10—15 minate einc 
larnrnă eădreti adversarului său

:Ua de lider eu două panele 
Io arest rentezi, arbitrajul de-c 
uaaieri incalificabilă — inega1 
ca flagrante neînțelegeri intre ar
bitrul de centru. Gh. Popovici. 
șt cei de margine, eu decizii e- 
ronate. incompetent — a tariu- 
rit negativ desfășurarea partidei

Jiul — Progresul
„U“ Cluj — C.F.R. Timișoara
Rapid — F. C. Argeș
Politehnica — Sport club Bacău

Gloria Bistrița—Metalurgistul 
Cugir 1—1. C.S.M. Reșița—Vago
nul Acad 2—1, Crișul Oradea— 
Minerul Anina J—0, Politehnica 
Timișoara—C.S.M. Sibiu 0—0, 
Electroputere Craiova—Minerul 
Baia Mare 2—1. C.F.R. Arad— 
Corvinul Hunedoara 1—3, Olim
pia Satu-Mare — U.M. Timi
șoara 1—1.

Politehnica Timișoara, care a 
condus in clasament din prima 
etapă, termină pe locul II (20 de 
puncte). în urma Crișului Ora
dea (21 de puncte).

acestei superiorități. 
Golul a fost înscris 
de Donose, în minu
tul 11 al primei re
prize. Am remarcat 
jocul foarte bun al 
căpitanilor celor 
două selecționate, 
Sandu Gabriel și 
Pommerenke (consi
derat „Dumitrache" 
al țării sale).

Mîine, la Tîrgo- 
viște, echipele celor 
două țări se vor in- 
tîlni din nou, în par
tida revanșă.

D. V. 

noi, militarii — cel mal tînăr 
contingent — ne legăm prin 
jurămintul rostit astăzi In fața 
patriei ți a poporului, in amin
tirea marilor fapte de arme și 
a oștenilor căzuți eroic pe cîm- 
puri le de luptă să apărăm lu
mina, bucuria și nădejdile de 
bine ale poporului nostru, care 
crede neclintit in viitorul său. 
să fim gata oricind să dăm ri
posta cuvenită celor ce ar în
cerca să atenteze la viața noa
stră tot mai frumoasă și mai 
fericită. Rostim acest înalt le- 
gămint cu gindul la partidul 
nostru, la acest luptător glo
rios care, cu adincâ înțelep
ciune și profund eroism a 
transformat dragostea noastră 
de patrie ți de libertate in cea 
mai tulburătoare creație a is
toriei poporului nostru — Ro
mânia Socialistă. Jurăm să fim 
ața cum poporul ți țara ne vor: 
cinstiți ți drepți, neinfricați ți 
dirji, disciplinați ți vigilenți, 
stăpini deplini pe măiestria mi
litară".

Sentimente Identice au ex
primat ostașii și oaspeții care 
au luat cuvîntul în unitățile 
militare unde s-a depus jură
mintul.

Cit despre infracțiunea comisă 
de Constantinescu. — de altfel 
intr-o zi excelentă cum de mult 
nu l-am mai văzut — împotri
va lui Marin Stelian. nu mai 
încape îndoială că orice om de 
bună credință care stă in preaj
ma gazonului, dar mi-te să aibă 
ți un fluer in gură, nu putea să 
vadă decit penalty. Acest arbi
traj merită atenția colegiului 
centrai de arbitri.

In epilogul etapei, Progresul- 
Steaua, tot o remiză. Dar după 
un joc care nu a adus prea 
mult a fotbal decit după crite
riul că cele două echipe aveau 
fiecare cite 11 jucători ce aler
gau după un balon rotund. Ca 
meserie, mare decepție ne în
cearcă de mai multă vreme pen
tru ambele team-uri care, au 
zic vorbă mare, vor avea de in- 
truatat zile grele pentru a su
praviețui in prima divizie. Un 
joc anonim. Ură orizont, șters, 
ia care jocăzorii. ea rare 
-xcepui. topeau parcă Ură ocop. 
âră vlagă. Uză curaj. Flăcările 

~s aprindeau și stingeau intr-o 
' ligă. Ceva de -altitudinea" di- 
. iziei E. De altfel, publie.il 
i-a taaciionat prompt scandmd 
„B-ul ! B-ul :* Păcat că pe gazon 
au e ca in ring, să dai aver
tismente combatanților pentru 
refuzul luptei. Nu se cuvine sâ-i 
băgăm pe toți jucătorii in ace
eași oală — Hălmăgeanu, Sătmă- 
reanu, Ștefănescu, Dudu Geor
gescu. Beldeanu, s-au achitat de 
misiuni — dar spectatorul ră- 
mine in Inimă cu calificativul 
despre meci pe care-l pronunță 
indatâ după fluierul finaL Re
zultatul este echitabil și ei mai 
imblinzește și mai îmbunează pe 
cei al căror drum trece, măcar 
odată pe săptămină, prin parcul 
din str. Dr. Staicovici. Intr-un 
fel mă bucur pentru „juventiț- 
tii“ Progresului și mi-ar părea 
rău să nu-l mai văd programați 
in cuplaje.

Etapa ne oferă și cîteva 
lucruri pitorești. Consemnăm 
coeficientul scăzut al eficacită
ții — în 8 meciuri, doar 12 go
luri ! Frigul, sfirșitul sezonului 
să fi tăiat pofta de gol a ata- 
canților ? Dacă acum o săptă
mină C.F.R. Timișoara producea 
cea mai mare senzație invlngînd 
Progresul la București, ea ne 
oferă azi cea mai mare deziluzie 
lăsindu-se învinsă in propriul ci 
fief de F.C. Argeș, echipă care, 
după cum știți, n-a scris în a- 
cest sezon pagini prea glorioa
se. Remarcabilă forma lui Ianeu, 
autorul celor două goluri, care, 
după cite se aude, face cu Do- 
brin un cuplu ce se anunță a- 
menințător pentru apărătorii bu
turilor. Universitarii craioveni 
au luat inapoi de la ceferiștii 
clujeni punctul pe care-l dădu
seră studenților de pe Someș cu 
o săptămină in urmă. La Bacău, 
din nou s-a respectat tradiția : 
echipa lui Dembrovschi este la 
a 6-a victorie acasă. In sfîrșit, 
U.T.A. se reabilitează — nu-i 
plăcut să joci in fața doar a 
5 000 de spectatori ! — în vreme 
ce „U“ Cluj indură răzbunarea 
propriilor copii : Oprea s-a făctit 
că uită de unde a plecat și i-a 
executat pe foștii lui colegi de 
două ori. Prieteni, prieteni, dar 
brinza-i pe bani !în față are și 
titlul de golgeter. Un pisc ame
țitor pentru un fotbalist. Dar și 
o ascensiune care te înfierbîntă 
cind e vorba de celebritate. El 
i-a ajuns, deocamdată, pe Adam 
șl Dorn Popescu și, inainte-i 
vremea 1

V. CĂBULEA

In „C.C.E " la handbal masculin Steaua — Studentes
Idrettsforening Oslo: 30-14 (12—7) HANDBAL

Opțiuni sigure pentru retur
Demult n-am mai văzut un 

meci de handbal cu atîtea go
luri. Steaua, campioana noastră, 
a făcut sîmDătă seara, la Flo- 
reasca, in compania campioni
lor Norvegiei, un galop de să
nătate. Ei au realizat un scor 
mai puțin obișnuit între cam
pioni, 30—14 (12—7), după o pri
mă repriză, ceva mai echilibra
tă, și după un permanent asalt, 
la poarta fragilă a oaspeților, în 
cea de-a doua repriză cînd re
prezentanții noștri, la mai pu
țin de 2 minute marcau cite un 
gol spectaculos. N-aș susține că

După solemnitatea depunerii 
jurămîntulul militar oaspeții 
unităților, de la veteranii glo
rioși ai războiului antifascist 
pină la cel mai tineri dintre 
pionieri, i-au felicitat căldu

v v

FARA
Imediat după anostul meci di

vizionar de fotbal, tribunele sta
dionului „23 August" au început 
să se populeze. S-a făcut remar
cată ușor prin pitorescul ei gale
ria franceză, ai cărei component
— toți rfntînd refrenul „Allez la 
France" și purtînd fulare în roșu, 
alb, albastru — au prezentat un 
insolit arsenal din care n-au lipsit 
pancartele, steagurile, cocoșii vii 
(indigeni, desigur) sau decupați 
la traforaj, trompetele, claxoanele 
vechi ți nici chiar— Belmondo. 
.\gadar, într-o ambianță plăcută 
publicul a aplaudat apariția celor 
30 de actori pe scena tradițională 
a rugbyului bucureștean de toam
nă : jocul inaugural în cea de a 
cincea ediție a Cupei Națiunilor
— F.I.R.A. și, totodată, a 19-a 
partidă România-Franța. Și. cînd 
nici nu ne-am dezmeticit bine, în 
minutul 3, francezii au deschis 
scorul prin Villepreux în urma u- 
nei lovituri de pedeapsă de la 
circa 30 de metri : 0—3 ! Mai 
trec alte trei minute și același va
loros fundaș majorează avantajul, 
de data aceasta de la 45 de metri, 
dintr-o lovitură de pedeapsă : 
0—6 I Să remarcăm că francezii, 
aproape jumătate din prima re
priză aveau să joace cu un om 
mai puțin (Berot), accidentat 
chiar de la început, care avea 
apoi să reintre. în tabăra noastră, 
chiar și după acest duț rece, nu 
se întîmpla nimic notabil. Adică 
noi, spectatorii, n-am putut re
marca nimic din ceea ce în mod

BASCHET
Reuniunea de ieri, de la Flo- 

reasca, a programat două der- 
biuri de tradiție în baschetul 
nostru : Politehnica—Rapid (fe
minin) și Dinamo—Steaua (mas
culin), opunind pe fruntașele 
clasamentelor din divizia A.

Ambele partide au prilejuit 
dispute de mare dîrzenie, echi
librate și spectaculoase, comba
tantele luptind cu dăruire și a- 
rătînd tot ce știu din prima și 
pînă in ultima secundă de joc. 
In meciul feminin Politehnica— 
Rapid s-a jucat foarte agresiv, 
ceea ce a dus la eliminarea ce
lor mai valoroase jucătoare din 
amîndouă echipele pentru cinci 
greșeli personale. Studentele au 
mizat mai mult pe precizia în 
aruncările de la semidistanță a 
Ilenei Gugiu (17 p), Corneliei 
Taflan (12 p) și Suzanei Szaba- 
dos (21 p), în timp ce elevele 
antrenorului giuleștean S. Fe- 
renez au avut drept element de 
șoc doar pe Gabriela Nicola 

eficacitatea echipei Steaua este 
consecința unei forme sportive 
extraordinare, cit replicii palide 
ce i s-a opus. Simțind neputința 
adversarului în repriza secun
dă — cînd „amatorii" de la 
Oslo scăzuseră ca forță și se ac
centua dezorientarea lor în te
ren — băieții noștri au jonglat 
și punctat necruțător : ei mar
cau totul din acțiunile o- 
fensive — zidul din fața 
lor era ușor penetrabil — 
și, în plus, făceau un joc 
excelent la intercepții și pe 
contraatac. Din asemenea ac

ros pe ostași, le-au urat suc
ces deplin în însușirea măies
triei militare, în formarea lor 
ca devotați și vajnici apără
tori ai României Socialiste.

O. NEGRU

O ÎNFRÎN-
GERE
SCUZE
obișnuit numeam atu-uri româ
nești prin excelență : combativi
tate și forță de percuție în gră
madă. Ba, mai mult, aveam fă 
constatăm pe măsura «curgerii 
timpului, că în tușe, în grămezile 
ordonate (unde n-am talonat mai 
nimic), pe trei sferturi sau pe 
aripi, francezii erau aceia care 
dădeau tonul și potriveau jocul. 
Excelenta execuție tehnică a Iui 
Irimescu care, tn minutul 14, a 
reușit să expedieze balonul, din- 
tr-un unghi foarte dificil, printre 
buturile franceze, rămîne singura 
sclipire a tricolorilor noștri : 3—6, 
scorul pauzei. Mai apoi, echipa 
noastră a presat (dezordonat) 
timp de câteva minute. Francezii 
sînt cei care ratează cîteva lovi
turi de pedeapsă, lovituri acorda
te cu multă larghețe de arbitrul 
englez Lamb. Dar nu aceasta a 
fost cauza pentru care scorul a- 
vea să ia, rapid, proporții spre 
sfîrșit (3—11, printr-un eseu al 
lui Pebeyre, transformat de 
Villepreux și 3—14, printr-o altă 
lovitură de pedeapsă realizată de 
același Villepreux, ieri semnatar 
a 11 puncte I Cauza cea mai 
plauzibilă, rezultată după com
portarea din teren a „15“-lui nos
tru, este aceea că echipa a evo
luat complet la întîmplare, fără 
o idee tactică pentru care să ie 
bată, prezentîndu-se lamentabil 
la capitolul tehnică și pregătire

VIOREL RABA

(20 p). Scor final : 70—64
(36—28) pentru Politehnica, a 
cărei victorie o departajează 
acum in clasament la două 
puncte de principala sa urmări
toare, formația ceferistă.

Partida Dinamo—Steaua, ex
celent arbitrată de cuplul 
G. Chiraleu—I. Petruțiu, a evi
dențiat cît de dăunător poate fi 
unei echipe un singur gest ne
sportiv. în minutul 38, cînd e- 
chipa sa era condusă cu 4 
puncte dar, avînd mingea, ar fi 
putut reduce din handicap, ste- 
listul Oczelac (un jucător foarte 
tînăr) a fost sancționat cu gre
șeală tehnică pentru comentarii 
la decizia arbitrului. Albu (ieri 
în mare zi de coș — 36 punc
te !) a transformat cu precizie 
și meciul fusese jucat ! Pînă a- 
tunci, deși ambele echipe comi- 
seseră multe greșeli de tehnică, 
partida se disputase sub sem
nul echilibrului și spectaculozi
tății. Cîștigînd cu 77—73 (42—42) 
Dinamo s-a instalat autoritar la 
șefia clasamentului, fiind urma
tă acum de Politehnica Bucu
rești, care, fără să strălucească, 
a dispus net de ICHF : 69—51 
(42—27).

OVIDIU PĂUN

țiuni Popescu a fost pus în po
ziții ideale de Gațu — acest „zbu
rător" inteligent și imprevizibil 
în a face — și a punctat de 4 
ori, iar Gruia (7) și Birtolom (8) 
concretizau irezistibil din fazele 
clasice.

Cu acest scor și cu acest pas 
făcut cu dreptul în noua ediție 
a C.C.E., Steaua a semnat o op
țiune sigură pentru calificare în 
sferturile de finală, iar noi aș
teptăm să vedem ce ne spun con
fruntările cu adversarii de valori 
mai apropiate de clasa campio
nilor mondiali. C. V.

publie.il
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județele Maramureș și Sălaj

• DE LA BAIA MARE LA ZALĂU, ZECI DE MII DE OAMENI, BA RBAȚI Șl FEMEI, TINERI Șl VTRSTNICI, ROMANI, MAGHIA Rl, GERMANI Șl DE ALTE NAȚIONALITĂȚI L-AU INT1MPINAT 
CU ENTUZIASM PE SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI • „MULȚUMIM DIN INIMĂ PENTRU SPRIJINUL ACORDAT I" • .,VOM DEPUNE TOATE EFORTURILE CA, ÎNDEPLININDU-NE 

SARCINILE, SA FACEM CA ÎN ACEST COLȚ DE ȚARA SA PULSEZE O VIATA ECONOMICA Șl SPIRITUALA DEMNA DE EPOCA SOCIALISMULUI VICTORIOS I"

(Urmare din pag. l-a)

Ceaușescu — a ' spus el — că 
vom munci In așa fel incit să 
facem și mai bogate ogoarele, 
să contribuim prin recolte 
mari, la bunăstarea poporului 
nostru pe care-1 conduceți cu 
atîta înțelepciune"

Un moment emoționant. Ță 
ranul cooperator Octavian 
Cătană, a cărui casă a fost 
distrusă de ape și care și-a 
construit casă nouă cu ajuto
rul primit de la stat, ține să 
ofere tovarășului Ceaușescu. 
în semn de recunoștință un 
mleluț — „primul miel după 
ape".

Emoționante cuvinte de 
mulțumire adresează, în nu
mele celor mai tineri, pioniera 
Ileana Visovan.

Adresîndu-se cetățenilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
după ce a mulțumit pentru 
primirea făcută, a spus: „Con
ducerea partidului, guvernul 
au luat o serie de măsuri a că
ror aplicare in viață va asi
gura un venit minim garan
tat pentru țăranii cooperatori, 
sporirea pensiilor acestora și, 
totodată, sporirea producției 
agricole, cale sigură, de altfel, 
de a ridica bunăstarea între
gii țări, deci, și a țăranilor

MARELE MITINO POPULAR
DIN BAIA MARE

In această piață are loc un 
însuflețit miting, deschis de 
tovarășul Gheorghe Blaj, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Maramureș al P.C.R., 
președintele consiliului popu
lar județean, care după ce a 
adresat un călduros bun ve
nit secretarului general al par
tidului și a înfățișat succesele 
cu care se mîndresc oamenii 
muncii din acest județ, a 
•pus printre altele :

Dînd glas hotărîrii care ani
mă pe toți locuitorii Ma
ramureșului vă asigurăm, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, 
că ne vom consacra și de 
acum înainte întreaga noas
tră pricepere și energie în
deplinirii sarcinilor care ne 
revin din programul făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, întîmpinînd cu 
noi succese apropiatul jubileu 
al semicentenarului gloriosu
lui nostru partid.

Luînd cuvîntul în conti
nuare, dr. ing. Vaier Gabrian, 
directorul general al centralei 
minelor și metalurgiei nefe
roase din Baia Mare, medicul 
Editha Bdthe, Vasile Dorea, 
președintele C.A.P. Mirșu 
Mare, Teodor Clej, student la 
Institutul de subingineri mi
neri din Baia Mare, loan Ce
tățean III, prim topitor la 
uzinele de metale neferoase, au 
transmis salutul cald și 
profunda recunoștință a locui
torilor județului pentru poli
tica internă și internațională 
pe care o promovează conduce
rea partidului nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Vorbitorii au înfățișat pe larg 
rezultatele dobîndiite în dife
rite sectoare de activitate 
exprimând hotărîrea nestră
mutată a cetățenilor din 
această parte a țării — români, 
maghiari și de alte naționali
tăți — de a-și înzeci efortu
rile pentru îndeplinirea nea
bătută a politicii partidului, 
pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste.

întîmpinat cu vii și puter
nice aplauze, a luat apoi cu-

cooperatori. Vă urez din toa
tă inima, succes in activita
tea de reconstrucție, in dez
voltarea agriculturii, multă 
sănătate și fericire, tovarăși". 
’ Cuvintele secretarului ge
neral sint primite cu puter 
nice ovații i se scandează 
..P.C.R. — Ceaușesc u“.
..Ceaușescu să trăiască. Româ
nia să-nflorească".

Numeroși locuitor, se apro
pie de tovarășul Ceaușescu. îi 
string miinile, îl îmbrățișează.

La intrarea in județul Mara
mureș, ip comuna Seini, in 
care semnele civilizației și 
bunăstării sint vizibile la tot 
pasul, mii și mii de locuitori 
au venit să-1 intîmpine pe 
secretarul general al partidu
lui. Pe o pancartă sint scrise 
cuvintele: „Bine ați venit în 
județul nostru, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu*

Oaspeții răspund urărilor 
mulțimii. Tineri din locali
tate oferă buchete de flori. 
Corul din Seini, o reputa
tă formație artistică de a- 
matori, care își aniversează 90 
de ani de existență, intonează 
cîntece patriotice, imnuri de 
slavă pentru Partidul Comu
nist Român, pentru patria so
cialistă.

Municipiul Bala Mare, capi

vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși și prieteni.

Doresc să vă adresez, dum
neavoastră, tuturor locuitorilor 
din Baia Mare, un călduros 
salut din partea Comitetului 
Central, a Consiliului de Stat 
și a guvernului Republicii So
cialiste România. (Aplauze)

Mă bucură faptul că băimă- 
renii au realizat înainte de 
termen planul cincinal actual. 
Aceasta se datorește entuzias
mului și hărniciei cu care 
muncitorii, tehnicienii, ingine
rii. toți oamenii muncii din o- 
raș au contribuit la înfăptui
rea în bune condițiuni a sar
cinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului, la reali
zarea înainte de termen a pre
vederilor actualului cincinal 
Dumneavoastră, alături de toți 
cetățenii patriei noastre, vă a- 
duceți o contribuție însemnată 
la ridicarea României socialiste 
pe noi trepte de progres și ci
vilizație. (Aplauze, tirale).

Pentru rezultatele bune pe 
care le-ați obținut, vă adresez 
cele mai calde felicitări și urări 
de noi succese. (Aplauze)

Zilele trecute. Comitetul E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. a a- 
doptat propunerile de îmbu
nătățire a planului cincinal pe 
anii 1971-1975, în care se pre
văd, conform directivelor Con
gresului al X-lea, noi sarcini 
privind dezvoltarea viitoare a 
patriei noastre. Potrivit aces
tor prevederi, și dumneavoas
tră, oamenii muncii din Baia 
Mare, veți avea de realizat noi 
obiective, va trebui să depuneți 
noi eforturi pentru creșterea 
întregii noastre activități eco 
nomice Realizarea prevederi
lor viitorului plan cincinal, 
superioare directivelor Congre
sului al X-lea, va ridica Româ
nia socialistă la un nivel și 
mai înalt de civilizație, va ridi 
ca bunăstarea materială și spi
rituală a întregului nostru po
por. Iată de ce, nu trebuie să 
precupețim nici un efort pen
tru traducerea în viață a aces

tala județului Maramureș, ta 
care intră apoi coloana mași
nilor. ar fi de nerecunoscut 
pentru cineva care nu l-a ma: 
vizitat în ultimul timp. No; ie 
cartiere, cu o arrutecturt mo
dernă. cartierele „Republicii* 
și .„Săsar" sint in această pri
vință un argument pe depun 
edificator

De-a lungul străzilor de la 
intrarea in oraș și pină in cen
tru zeci de mii de oameni 
purtînd pancarte, ștegulețe. 
buchete de flori intimpi- 
nă cu bucurie și entuziasm pe 
secretarul genera! al partidu
lui, a cărui vizită din vara 
anului trecut, a rămas adine 
întipărită în amintirea lor. 
Primirea călduroasă făcută se- 
cAetaruhii generai al partidu
lui e străbătută și de sentimen
tul mîndriei de a-i putea rapor
ta că în această perioadă orașul 
și județul au parcurs no' pași 
în dezvoltarea lor socialistă.

în imensa piață centrală a o- 
rașului sint prezenți aproape 
40 000 de locuitori. Mulți
mea flutură drapelele par
tidului și patriei, poartă oan- 
carte pe care sint scrise iniția
lele partidului, numele celui 
mai iubit fiu al poporului ro
mân. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 

tor directiv» și prevederi (A- 
plauze)

Sint convins câ sub con
ducerea organizațiilor de par
tid. a Comitetului județean de 
partid, oamenii muncii din 
Baia Mare, toți cei care doresc 
să contribuie la victoria so
cialismului și comunismului in 
patria noastră, iși vor îndepli
ni și in viitor datoria, «sa cum 
și-au indeplinit-o și pină acum 
(Aplauze)

Doresc, in încheiere, să vi 
urez din toată inima noi și noi 
succese in activitatea dumnea
voastră. multă sănătate și mul
tă fericire. (Aplauze puternice, 
ovații mdehrngi)

•
După încheierea mitingului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sint invitați să vi
ziteze palatul politico-admi- 
nistrativ. unde se află noul 
sediu al Comitetului județean 
de partid. In holul acestei im
punătoare construcții este or
ganizată o expoziție cuprin- 
zînd schițe și machete privind 
sistematizarea localităților din 
județ.

Se vizitează In continuare, 
principalele unități economice 
ale municipiului : Uzina me
canică de mașini și utilaje mi
niere și uzina metalurgică de 
metale neferoase.

Pe parcursul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu reco
mandă conducătorilor și speci
aliștilor întreprinderii să per
severeze în activitatea de cer
cetare pentru asimilarea celor 
mai moderne procedee tehno
logice, pentru generalizarea 
experiențelor care s-au dove
dit eficiente în creșterea pro
ducției și îmbunătățirii calită
ții.

Tn încheierea vizitelor, se 
cretarul general al partidului 
felicită aceste harnice colec
tive de muncă pentru re
zultatele valoroase obținute 
atît în activitatea de produc
ție, cît și în cea de cercetare 
urîndu-le noi succese în acti
vitatea viitoare.

ÎNSUFLEȚIT MITINQ LA ZALĂU
Tînârui județ dtn aooa de 

nord-vest a țârii a făcut, ia o- 
roșul său de reședință. Zalău, 
o primire generoasă, piinâ de 
căldură, încărcată de patos 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Elicopterul venind lin Baia 
Mare, aterizează pe riad oc ui 
împodobit sărbătorește. De-a 
lungul artere, or ce conduc 
spre centrul Za’ăiLui sute și 
sute de oameni îl inlimp:-.ă 
pe șeful statului cu ip.-.ize 
furtunoase, cu vii și puterr. ee 
aclamații.

Coloana oficială se în
dreaptă apoi spre noua zonă 
industrială a orașului.

Secretarul general al parti 
dului este invitat sâ viziteze 
Fabrica de armături indus
triale, aflată intr-o avansată 
fază de construcție.

Secretarul general a! parttdu-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni.

Doresc sâ vă adresez du» 
neavoastră. tuturor locuitori
lor orașului și jadețului Să
laj, un salut călduros din par
tea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Repu
blicii Socialiste România. 
(Aplauze, urale)

Am aflat cu deosebită 
bucurie despre rezultatele 
abținute de colectivele de oa
meni ai muncii din Sălaj, des
pre realizarea prevederilor 
actualului plan cincinal înain
te de termen De altfel, in în
treaga țară, planul cincinal 
este de fapt îndeplinit ți pinâ 
la sfîrșitul anului întregul nos
tru popor va da o producție 
industrială de citeva zeci de 
miliarde de lei peste plan.

De asemenea, agricultura 
țării noastre, cu toate greu
tățile prin care a trecut in 
ultimii ani și îndeosebi anul 
acesta, datorită inundațiilor 
catastrofale, își va realiza și 
ea planul cincinal — e drept 
au la limita superioară, dar 
îl va realiza — ceea ce este, 
un succes al țărănimii noastr» 
cooperatiste.

Cunoașteți, de asemenea, 
măsurile luate in acești ani de 
partid și guvern în direcția 
dezvoltării invățămintului, * 
științei, culturii, a ridicării 
bunăstării materiale și cultu
rale a poporului nostru. Pu
tem spune că prevederile cin
cinalului în toate domeniile 
de activitate se îndeplinesc in 
bune condițiuni.

Marile realizări din acești 
ani se datoresc muncii entu
ziaste a eroicei noastre clase 
muncitoare, muncii harnicei 
noastre țărănimi, a intelec
tualilor, a tuturor celor ce tră
iesc în patria noastră, români, 
maghiari, germani, de alte na
ționalități, care înfrățiți sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, înfăptuiesc nea
bătut politica de construcție 

a socialismului in România.
La toate aceste realizări 

v-ați adus o contribuție valo
roasă și dumneavoastră, oa
menii muncii din străvechiul 
Sălaj. Iată de ce vă adresez 
cele mai calde felicitări pen 
tru toate rezultatele pe care 
le-ați obținut în activitatea dv 
(Aplauze puternice)

Printre măsurile luate în 
acești ani sint și cele referi
toare la reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială a țării. 
Ca urmare, a luat ființă sau 

lui se interesează de posibilS- 
tâtue de dezvoltare a întreprin
derii, de preocupările pentru 
calificarea viitorilor mune.tor 
și tehnicieni, de soluțiile pre
conizate pentru grăbirea rit
mului de constr.ctie

Se •iziteazâ ape: Sanrierul 
noii filaturi de bumbac:

— £s*e necesar ca temeau.
de punere ia funcțiune să 
fie cit tr.*: mult scurtat, spu 
ne tovarășul Ceaușescu. Apoi 
adresnd'j-se muncitorilor a

vecinătate : ce spunet; 
constructori, se po»-

— Se poate, tovarășe secre
tar general. Stă in puterii» 
noastre să îndeplinim aceas
tă sarcină de cinste. Vă aș
teptăm sâ veniți la noi pentru 
a vă convinge că ne-am tinut 
de curtat 

s-a înființat din nou județul 
Sălaj Deoarece na am mai 
fost de atunci in județul dv„ 
as dori să vă felicit pentru 
aceasta și să-mi exprim con
vingerea că populația va 
depune un efort general pen
tru înflorirea și ridicarea ju
dețului Sălaj, laolaltă cu în
treaga țară, pe trepte mai 
inaite de progres și civilizație 
(Aplauze. Se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R.*)

Am vizitat astăzi platfor
ma industrială din Sălaj pe 
care se construiesc două o- 
biective republicane și pe 
care s-an construit de-acuma 
unele obiective industriale ale 
județului. Este un început 
bun. în următorii doi. trei 
ani. pe această platformă, 
numai in aceste întreprinderi 
industriale, vor lucra circa 
3 500 de salariați. Ceea ce se 
construiește la dumneavoastră 
este o expresie a politicii par
tidului de industrializare so
cialistă a țării, de amplasare 
a industriei pe întreg terito
riul țării, de dezvoltare a tu
turor județelor. Acționăm 
astfel, pentru că numai pe 
această cale putem asigura ri
dicarea tuturor localităților, 
tuturor județelor, întregului 
nostru popor, la o viață dem
nă, liberă și fericită.

După cum știți, zilele a- 
cestea, Comitetul Executiv și 
guvernul au adoptat propune
rile de îmbunătățire a planulu. 
cincinal viitor și a planului de 
stat pe anul 1971. Aceste pla
nuri prevăd sarcini sporite 
față de Directivele Congre
sului al X-lea pentru cincina
lul următor Dorim să facem 
eforturi mai mari pentru dez
voltarea industriei, a întregi! 
economii a patriei noastre, do
rim să lichidăm mai iute ră- 
mînerea in urmă pe care am 
moștenit-o și să apropiem in
tr-un timp mai scurt țara 
noastră de țările dezvoltate. 
Pentru aceasta trebuie însă cu 
toții să ne unim eforturile 
Aceasta corespunde interese
lor întregului nostru popor, 
viitorului strălucit al patriei 
noastre socialiste.

Am adoptat un șir de măsuri 
orivitor ia agricultura noas
tră cooperatistă. Nu doresc să 
mă refer la ele, sint de reuni 
publicate Aceste măsuri sint 
chemate pe de o parte să asi 
gure o mai bună organizare. în 
sectarul agriculturii, să creeze 
condițiuni pentru sporirea pro
ducției agricole, iar ne de al'ă 
parte să asigure venituri certe

P.ața centrală dea fața se
diului Comitetului județean 
de partid Zalău *-a transfor
mat tatr-o mare clocotitoare de 
lameni Zeci de mii de cetâ- 
:en: — s-ar putea spune că se 
află aia întreaga populație a 
trasulu: — numeroși oameni 
ai muzicii, români și maghiari, 
din Jocalitâțile învecinate au 
venit să-și exprime. Intr-o im
presionantă unitate, simțămin
tele de dragoste fierbinte față 
ae partid, față de secretarul 
său general

In vasta piață, răsună puter
nice ovații și urale. Minute 
în șir, mulțimea scandează: 
„Ceaușescu — P. C.R., 
.Ceaușescu și poporul*. De la 
balconul clădirii comitetului 
județean de partid, tovarășul 
Ceaușescu răspunde aclama
ții lor mulțimii.

tuturor cooperatorilor care 
muncesc permanent in coope
rativele de producție.

In cursul cincinalului viitor 
urmează sâ fie luat un șir de 
măsuri privind dezvoltarea in 
vățâmintului. științei, culturii, 
privind ridicarea nivelului de 
trai al poporului. Avem in 
fața noastră o perspectivă mi
nunată. Depinde de noi ca 
dezvoltarea mai rapidă a pa 
triei noastre, ridicarea mai 
rapidă a bunăstării intregului 
nostru popor, să se realizeze 
in condițiuni bune. Aceasta 
depinde de felul cum fiecare 
la locul său de muncă va ști 
să îndeplinească sarcinile ce-i 
revin. Rezultatele de pină a- 
cum sint o dovadă că poporul 
nostru este ferm hotărit să în
făptuiască neabătut acest 
program de dezvoltare multi
laterală a României Socialiste 
(Aplauze puternice, urale)

Eu interpretez aplauzele dvs 
și entuziasmul dumneavoastră 
ca un angajament că sarcinile 
care vă revin in cincinalul ur
mător. care după cit știu în in
dustrie sint de peste 3 ori mai 
mari deci! în actualul cinci
nal, vor fi realizate și chiar 
depășite.

Aș dori ca obiectivele care se 
află în construcție să le reali
zați ceva mai devreme decît 
este planificat. Dacă ele vor fi 
realizate mai devreme. vom 
obține un plus de producție, 
deci și o sporire a veniturilor 
locuitorilor din Sălaj și un 
cîștig al economiei generale 
Dar la aceasta se mai adaugă 
și un fapt: terminînd mai re
pede aceste investiții ne vom 
gîndi să nu lăsăm constructorii 
fără lucru și vom putea începe 
și alte obiective în orașul dum
neavoastră. (Aplauze înde 
lungate).

Tn județ locuiesc și mun
cesc împreună români și ma
ghiari. Multe din cele ce s-au 
realizat în trecut, dar mai cu 
seamă în anii construcției so
cialiste, tot ceea ce se reali
zează în prezent este rezulta
tul muncii unite a tuturor lo
cuitorilor orașului și județu
lui, fără deosebire de naționa
litate. Cunoașteți cu cîtă ho- 
'ărîre și fermitate înfăptuieș
te partidul nostru politic» 
marxisf-Ieninistă de deplină 
egalitate în drepturi pentru 
‘oți cetățenii, fără deosebire 
te naționalitate tn România 
socialistă nu există nici o de
osebire intre oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, de

Deschizînd mitingul, tova
rășul LAUREAN TULAI, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, a spus: Sen
timentele de recunoștință si de 
bucurie fac și mai înălțătoa
re tradiționala urare de „Bun 
venit pe plaiurile sălăjene", 
pe care v-o adresăm cu toată 
căldura inimii noastre, tovară
șe secretar general. Această vi
zită va rămîne adînc întipă
rită în conștiința noastră, ca 
o zi de adevărată sărbătoare.

Simțim din plin ajutorul 
permanent pe care ni-1 acor
dați, ajutor ce se concretizea
ză în noi obiective economice, 
care vor valorifica mai de
plin resursele materiale și 
umane de care dispunem și 
vor asigura încadrarea eît 
mai armonioasă a Sălajului 

religie, indiferent de ceea ce 
au fost strămoșii sau părinții 
lor. Cei care în trecut au asu
prit poporul nostru, au fost 
înlăturați pentru totdeauna, 
tn România socialistă nu mai 
există loc pentru asupritori, 
nu mai există nici o posibili
tate de a mai reînvia în vre
un fel vechea orînduire. Iată 
de ce noi spunem : Socialis
mul a învins in țara noastră 
pentru totdeauna și nu exis
tă forță in lume să abată oa
menii muncii din România de 
pe calea socialismului și co
munismului. (Aplauze, ovații. 
Se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R.")

Dragi tovarăși,

Preocupîndu-ne permanent 
de edificarea socialismului în 
patria noastră, de ridicarea 
bunăstării întregului nostru 
popor, noi ne preocupăm tot
odată de întărirea colaborării 
cu toate țările socialiste. Por
nim de Ia faptul că rezultate
le pe care Ie obține poporul 
care a pășit pe calea socialis
mului, edificarea cu succes 
a noii orinduiri în propria ța
ră, sint prima îndatorire a u- 
nui partid comunist de guver- 
nămînt.

tndeplinindu-ne această in- 
datorire națională, noi răspun
dem în același timp și înda
toririi noastre internaționale 
întărind solidaritatea cu țările 
socialiste, acționînd pentru în
tărirea unității țărilor socialis
te, făcînd totul pentru ca so
cialismul să capete o influen
tă tot mai puternică în în
treaga lume. între sarcina na
țională și cea internațională 
nu există nici un fel de con
tradicție, ci dimpotrivă, o de
plină unitate, și numai îmbi- 
nind aceste sarcini, acționînd 
in strinsă concordanță in am
bele direcții, un comunist, un 
partid comunist iși îndepli
nesc îndatorirea principală.

Poporul nostru acționează 
totodată permanent pentru 
dezvoltarea relațiilor de cola 
borare tu toate popoarele iu 
mii, fără deosebire de orindui- 
re socială. Noi considerăm că 
in lumea de astăzi trebuie să 
milităm pentru dezvoltarea co
laborării internaționale. Numa: 
pe această cale se poate asi
gura înlăturarea politicii im 
perialiste de dictat și de for
ță, se poate pune capăt acestei 
politici, se poate asigura 
triumful unei politici noi, de 

în circuitul economic națio
nal.

In cuvîntul lor, KEREKES 
IULIU, muncitor la „Steaua 
Roșie", BALASEL IULIAN, 
președintele C.A.P. din Stîrciu, 
ELISABETA PERNES, direc
toarea liceului din Zalău, au 
mulțumit încăodată conducerii 
partidului, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru 
grija ce o poartă tuturor locui
torilor țării, angajîndu-se să 
ducă la îndeplinire sarcinile 
complexe de dezvoltare a eco
nomiei naționale, de înflorire 
a tuturor județelor, de creștere 
a unei generații tinere devota
tă patriei și partidului.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Cuvîn- 
tarea a fost subliniată în re
petate rînduri cu puternice a- 
plauze, ovații și urale.

deplină egalitate in drepturi 
între națiuni, intre state, de 
respect al independenței și su
veranității naționale, se poate 
asigura dreptul fiecărui popor 
de a-și hotărî dezvoltarea pro
prie. corespunzător voinței 
sale, fără nici un amestec din 
afară

Noi acționăm și vom acțio
na pentru dezvoltarea colabo
rării cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu toata 
forțele antiimperialiste. Sîn- 
tem ferm hotăriți să facem to
tul pentru triumful cauzei co
laborării și păcii în lume. 
(Aplauze puternice)

In încheiere, doresc să vă 
mulțumesc pentru primirea 
călduroasă pe care ne-ați fă
cut-o, pentru cuvintele rostite 
aici Ia adresa partidului .și gu
vernului, a politicii noastre 
marxist-leniniste. De aseme
nea, doresc să vă mulțumesc 
pentru manifestarea la adresa 
mea.

în toate acestea văd o expre
sie a încrederii in politica 
niarxist-leninistă a partidului 
nostru, văd hotărîrea dv. de a 
urma neabătut această politică, 
așa cum o urmează întregul 
nostru popor și de a face totul 
pentru victoria ei, pentru vic
toria comunismului în Româ
nia

In ce mă privește, vă pot a- 
sigura că voi face totul și in 
viitor pentru a îndeplini sarci
nile încredințate de partid și 
popor, pentru a contribui la 
bunăstarea și fericirea patriei 
noastre socialiste, a poporului 
nostru. (Aplauze, urale. 
Se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.")

Vă urez din toată inima noi 
și multe succese în activitatea 
dv. viitoare, realizarea în bune 
condițiuni a marilor sarcini ce 
vă revin în cincinalul urmă
tor, vă doresc multă sănătate 
și multă fericire.

Doresc să adresez în mod 
deosebit felicitări organizației 
de partid, care organizează 
munca tuturor locuitorilor a- 
cestui județ. Comitetului ju
dețean de partid, primului se
cretar. Le doresc să fie strîns 
uniți cu oamenii muncii din 
iudeT, să preocupe perma
nent de nevoile lor. de solu
tionarea în cele mai bune con- 
tiținm e problemelor 'ocale. 
Vnmir împreună cu toți oa
menii muncii, cu întregul po
nor partidul este de neînvins, 
poate să-și facă datoria pe de
plin. (Aplauze, ovații, urale)
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Amintiți-vă de tragicele zile 
din mai, comparați turbarea 
vremii de atunci cu seninul, ba 
chiar însoritul noiembrie de 
care ne despărțim astăzi și veți 
vedea că nici o lună a anului 
nu trebuie cantonată intr-un 
perimetru afectiv prestabilit, 
pentru nici una nu se cade să 
avem etichete dinainte scrise 
in cancelaria sentimentală. De- 
ranjind insolent regulile co
modității noastre, încâlcind fă
ră scrupule tot soiul de tipare 
tradiționale, vremea — și nu 
avem in vedere numai com
plexul meteorologic — ne obli
gă să intimpinăm cu reală cu
riozitate fiecare zi care vine, 
trăind-o fără prejudecăți.

O tradiție literară il așează 
pe noiembrie, desfrunzitul, sub 
semnul vintuluL Rătăcirea fără 
sens a frunzelor moarte, dan
sul lor în vîrtejuri nebune, 
înălțarea lor zadarnică pină la 
virful copacilor din care fuse
seră zmulse, toată această o- 
peră ironică a curenților de 
aer a fost îndelung folosită in 
recuzita romantică ca simbol 
al deșertăciunii omenești. Dar 
recunoscind valoarea estetică a 
paginilor cu adevărat frumoa
se, recitindu-le și iubindu-le, 
nu putem trece cu vederea, din 
respect pentru adevăr, că tot 
vintului ii aparțin și alte va
lențe legate de omenesc s de la 
mișcarea aripilor de moară, 
simbol al rodniciei, pină la ar
cuirea pinzelor de corabie, 
simbol al cutezanței. Există

▼or fi ei nd va detectate tn lea
gănul lor de aer. inainte de a 
fi în stare să ucidă. Pentru a 
apropia ziua acestei izbinzi su
preme ar trebui ca marile for
te
Si 
in 
de
P

omenești acum destinate — 
ele. vai ! — uciderii să fie, 
sfirșit, dezafectate.
sinistrul focos in 

se aglomerează.
Se întreprinde ceva _

ția acestei dezamorsări vitale T 
Ce ? Unde ? Cum ?

In noiembrie 1978, vor nota 
apăsat istoricii, s-au încheiat 
la Varșovia tratativele bilate
rale dintre Republica Populară 
Polonă și Republica Federală a 
Germaniei. concretizate prin 
tratatul care reglementează 
raporturile dintre cele două 
state pe baza unor principii re
ciproc acceptate. In conformi
tate cu realitatea Istorică de 
fapt și de drept, in fine, in a- 
cord deplin cu interesele păcii 
și securității europene. Recu
noașterea solemnă și definitivi 
a frontierelor vestice actuale 
ale Poloniei, renunțarea la for
ță in relațiile dintre cele două 
țări, perfecta lor egalitate și 
dorința de cooperare pașnică, 
sub semnul respectului reci
proc, sint acte politice de a în
semnătate just evaluată.

Țările socialiste pot fi veci
ne sau nu, geograficește. dar a- 
lăturarea lor decurge, oricum, 
din unitatea de orinduire și de 
țeluri, din cunoaștere și stimă 
reciprocă, din întrajutorare 
multilaterală. Este sensul vizi-

eliberate 
care zac

în direc-

ASTĂZI, CÎND NE DESPĂRȚIM DE

NOIEMBRIE
vînturi bune, faste, agitind fla
mura speranței și există vîn
turi rele, nefaste, potrivnice 
aspirației lumii, tn aceeași lu
nă și in aceeași zi se înfrun
tă, ciocnindu-se undeva, cu
renții care imping omul înain
te cu aceia care il tirăsc îna
poi. Evident că nu simpla lor 
contabilizare prezintă interes, 
ci măsura în care se poate de
gaja o concluzie privind ano
timpurile viitorului.

Un pesimist fără leac nu ar 
putea decit să exulte in fata 
unui „argument" atit de cate
goric ca înspăimintătorul ci
clon care a devastat extremita
tea de nord a golfului Bengal. 
Intr-un veac al unor adevăra
te competiții de dezastre natu
rale, această ultimă calamitate 
deține un record care nu su
portă epitete. Sub un 
înalt de 20 de metri 
dispărut, !ntr-o clipă, insule 
dens populate: cifrele date 
de agențiile de presă au 
indicat, intr-o progresie halu
cinantă, intii o sută de mii, 
după aceea trei sute de 
mii, apoi șapte sute de mii, in 
sfirșit un milion de victime o- 
menești. însăși această nevero
similă adăugare a unui fatal 
zero, la capătul unei prime ci
fre imense pare un coșmar. Un 
ciclon cu forța de distrugere a 
unei conflagrații de proporții 
continentale, iată un eveniment 
care ar fi alimentat copios scep
ticismul unui Voltaire, contem
poran, în anii tinereții, cu fai
mosul cutremur de la Lisabo
na, cel care a îngrozit tot se
colul 18, zis „al luminilor". Dar 
acum, în timpul cînd omul a 
pășit in spațiul cosmic și a În
ceput o tot mai sistematică o- 
peră de cercetare a universu
lui, știința și tehnica lui pot și 
trebuie să devină instrumente 
capabile să-I prevină asupra 
revoltelor oarbe ale naturii, 
vînturile da felul aceluia vino
vat de pieirea nefericiților cu 
neputință de numărat cu exac
titate in Pakistanul oriental —

Ștefan Iureș

val 
au

tei conducătorilor Poloniei la 
București, a vizitelor delegații
lor țării noastre, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
Iugoslavia și Bulgaria. Sint ma
nifestări în mod exemplar po
zitive, într-o zonă cindva repu
tată ca fiind „butoiul cu pulbe
re al Europei". Dar și între țări 
cu orinduiri sociale diferite, 
curenții de aer proaspăt trec 
tot mai mult deasupra bariere
lor artificial ridicate in anii 
războiului rece. După Canada. 
Italia a recunoscut guvernul 
Chinei populare ca singurul gu
vern legal al Chinei. Pentru 
prima dată in istoria nenumă
ratelor votări din Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiuni
lor Unite, restabilirea dreptului 
legitim al Republicii Populare 
Chineze la O.N.U„ ca reprezen
tant unic al marelui popor chi
nez, a întrunit majoritate, 
simplă. In urma Republicii Chi
le, care a și anunțat reluarea 
relațiilor cu Cuba socialistă, 
numeroase state latino-ameri- 
cane iși reexaminează poziția 
față de Havana, conștiente că os
tilitatea lor, artificios dirijată 
dinafară, nu le-a adus nici un 
folos, ci dimpotrivă. Să amin
tim și întîlnirea între reprezen
tanții celor două state germane 
care a avut loc zilele acestea.

Cine ar putea să nege că toa
te aceste deplasări sint menite 
să alunge norii negri, de amar 
de ani strinși deasupra lumii ?

Bat însă și vînturi contrare, 
incercind să mențină amenința
rea deasupra junglei, deasupra 
deșertului, deasupra orașelor și 
satelor. Unii nu s-ar da in lături 
de la o orgie de sînge numai ca 
să poată opri, sau intirzia, sen
sul acelor de pe orologiul isto
riei — cel ce măsoară timpul 
destinderii internaționale.

Există și un vint al aventu
rii. In noiembrie, un nou navi-

l/z/'ta delegației P.C.R.
în Belgia

□
,,Am fost în temnițele

portugheze..."
DOI CONDUCĂTORI Al TINERETULUI COMUNIST 

DIN PORTUGALIA VORBESC „SCÎNTEII TINERETULUI"
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.Fonnade abia a reușit să scope dintr-o temniță înfiorătoare, 
lor eu am petrecut șase ani intre pereții strîmți, mucegăiți ai 
celulei. Șese oni core au însemnat o nesfîrțită tortură pentru că 
in Portugalia sodhasai slujbașilor puterii întrece orice închipuire. 
Peste citeva ore părăsim Budapesta si în cel mult o săptămînă 

B iarăși io tara noastră, reluindu-ne activitățile în ilegali- 
,e- -'e-ege. fero îndoială, rugămintea de a nu ne publi- 

i adevărata Nv-i vorba de nou.”.

Un mesaj al 
regelui Hussein

Intr-un mesaj radiotelevizat 
adresat națiunii iordaniene, re
gele Hussein a declarat ca „rv- 
centele evenimente din Iorda
nia sînt cele mai grave din is
toria noastră. Mă voi abține de 
la menționarea celor vinovați 
sau de la cea mai mică aluzie cu 
privire la originea acestor inci
dente, care acum aparțin isto
riei. Principalul obiectiv — a 
arătat In continuare suveranul 
hașemit — rămîne recuperarea 
teritoriilor noastre ocupate".

Referlndu-se la viitoarele sale 
călătorii In străinătate — vizi
tele In R.A.U., Europa șl S.U.A. 
— regele Hussein a declarat: 
„Considerăm, In condițiile ac
tuale, necesar să luăm contact 
eu frații noștri arabi, în special 
eu conducătorii egipteni. Vom 
examina metodele adecvate pen
tru instaurarea unei coordonări 
mai strinse între cele două țări 
pe plan militar și internațional".

TOKIO 29 — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu trans
mite : Cartierul general al for 
țelor militare americane din Ja
ponia a informat guvernul ja
ponez că, pînă la 30 iunie 1971, 
va retrage forțele combatante 
existente în arhipelagul nipon 
cu excepția celor staționate in 
bazele Iwakuni și Yokota

Programul de reducere a e- 
fectivelor și armamentelor a- 
mericane în Japonia a fost 
prezentat la 17 noiembrie lui 
Yasuhiro Nakasone, director 
general al Agenției pentru apă
rare națională, de către genera
lul Gordon M. Graham, coman
dantul șef al forțelor americane 
din Japonia. Potrivit acestui pro
gram, 54 de avioane de luptă și 
bombardiere „Phantom", pre
cum și 18 avioane de recunoaș
tere, staționate la baza Misawa 
din prefectura Aaomori vor fi 
transferate în Coreea de aud. 
Baza navală de reparații Yoko
suka va fi retrocedată Japo
niei, dar toate vasele americane 
din această bază urmează să fie 
transferate la Sasebo.

Efectivul militarilor americani 
aflați în Japonia va fi redus cu 
12 000 de persoane.

Z : rulează la Patria (orele 9; 
12; ÎS; 18; 21) Capitol (orele 8; 10; 
12,15; 14,30; 16,45 ; Gala filmului
românesc : „AMINTIRI BUCU- 
REȘTENE" — ora 20,30).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI ; rulează la Central (orele 9; 
1115: 13,30; 16; 18,15; 20,30), Arta
(orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN SIERRA ! rulează la 
Luceafărul (orele 8; 10,15; 12,30; 
14,45; 17; 19,15; 21.30), Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Favorit (orele 9 39; 11.30: 13.45; 16; 
18,15; 20,30), Sala Palatului (orele
17,15; 20.15).

VAGABONDUL s rulează la 
București (orele 8,48; 12,15; 18,30;
M).

RĂZBUNAREA SFlNTULUT : 
rulează la Victoria (orele 8.45; 
1115; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (orele 9; 11,15;
13 30; 16; 18,30; 20.45), Modem (o- 
rele 9; 11,15; 13,3O; 16; 18,15; 20.30).

VÎNĂTOARE DE VRĂJITOA
RE ; rulează la Lumina (orele 
8—15,45 în continuare ; 18,30; 20.45).

PROCESUL : rulează la Doina 
(orele 18,15; 20,30).

VĂ PLACE BRAHMS ’ : rulea
ză la Doina (orele 11,30; 13,45; 16).

TARZAN OMUL JUNGLEI ; 
FIUL LUI TARZAN : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20 în conti
nuare).

FANTASME : rulează la Flamu
ra (orele 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30), 
Excelsior (orele 9,30; 12,15; 15:
17.45; 20,30).

KING-KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Grivița (orele 9,30; 11,30;

trișa catedrală „Sfere Deaae de 

form Toisșei sale a eoberit fă
ră fast ia cripta de ia Cslso 
bey-ies Deux-Eglises are un 
monument trainic In conștiința 
umanității.

în noiembrie, .șoferi" tereș
tri cu stadii de radwș-automa- 
tică an dirijat, ia premieră •- 
■ isersală, -■ vehicul sovietic 
pe solul Isaar .1 unnhed 1". câ
rma trsdacători! se căznesc să-i 
găsească u echivalent pe ro- 
mânește. ezitind intre .tuna

se vede dificultatea fiMogiei in 
fața tehnicii care o de veoe ra
zi. Tot in noiembrie, o tiaără 
arheologi americană. Iris Love, 
a afirmat că a descoperit și »- 
dentificat capul Afroditei din 
Onidus ; cimp deschis miilor de 
ipoteze. In ceea ce ne privește 
direct, in noiembrie am în
tins ultimul arc al marelui pod 
rutier peste Dunăre, la Vadul 
Oii—Gi urgent am predat chei
le noilor apartamente ultimilor 
sinistrați sătmăreni, am fundat 
centre de calcul teritoriale la 
Brașov și Pitești, am cinstit 
memoria eroilor Doftanei. am 
stabilit schimbul minerilor la 
numai ( ore, ne-am situat de o 
parte sau de alta a unei viziuni 
regizorale la „Regele Lear” și. 
deschizind salonul național al 
cărții, l-ana recitit pe Mace- 
donski, poetul nopților, intre 
care al „Nopții de noiembrie"—

BERLIN 29 (Agerpres). — In 
legătură cu intilnirea dintre se
cretarii de stat ai R. D. Germane 
și R. F. a Germaniei care a a- 
vut loc la Berlin ir. ziua de 27 
noiembrie, ziarul „Neues Deut
schland" publică un articol in 
care se arată că, pornind de la 
premisa că in Berlinul occidental 
va fi Încetată orice activitate a 
R.F.G„ știut fiind că aceasta 
contravine statutului juridic al 
acestui oraș și violează interesele 
R.D.G.. „Guvernul Republicii 
Democrate Germane este dispus 
să înceapă cu guvernul R-F.G. 
tratative asupra problemelor 
tranzitului reciproc de perscar.e 
și mărfuri. Un acord între R.D.G. 
și R.F.G. asupra tranzitului re
ciproc nu este, firește, posibil 
dedt in condițiile respectării 
drepturilor suverane ale R.D.G., 
precum și a normelor ger.eral- 
recunoscute ale dreptului inter
național. așa cum se obișnuiește 
in relațiile intre state egale in 
drepturi și independente.

Conferința
de presă

a premierului
francez

StCRHARII DE STAT

o.

VARȘOVIA 3 — 
ponrW- tuj Agerpres. 
IX-=-l:așcu. transmite : 
șasea țaecăni saje din 

a. pcerr.'erul francez 
țtaes Cbnbao Delmas a

— cadrul unei coufe- 
z-cje de presă, la unele in- 
sxsăr: privind rezultatele vi- 

«tae ofxnaie la Varșo-

CccrorăcrxJe eu oficialitățile 
pouxeze. a arătat d, au per- 
=xx dcșcutarea in mod deta- 
^*4 F Lber a unor probleme 
ărverie >egate de colabora
rea txiateraiă sau de mu;;» 
«ttemațtacală actuală.

Trecnd apoi ta chestiunile 
poLuce abordate in timpul 
cocvortxmcr, premierul Cha- 
ban Deirra» a subliniat că 
F ran ța coctmuă linia politica 
a gecerahuui de Gaulle. Par
tea franceză salută încheie
rea tratatului dintre Polonia 
și R-F.G- a spus eL

RAspunzind unor întrebări 
«le corespondentului Ager
ii«5 privind dialogul politic 
in teren:'Aiean, premierul
francez a afirmat că se ob
servă o ameliorare în acest 
sens și a amintit că propu
nerea generalului de Gaulle 
in legătură cu o Europă fără 
blocuri nulitare și bazată pe 
reducerea încordării a fost 
primită de unii, la timpul 
respectiv, cu scepticism. De 
arunc, a subliniat Chaban 
Delmas. au fost înregistrate 
progrese in acest domeniu.

Coees-
Iocif
Ixa- 
Po-

Jac- 
răa-

fe PENTRU; T IM P
16; 18,15; 20.30), Aurora (orele 8; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15), Tomis 
(orele 8.30—16.45 tn continuare ; 19; 
21).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la înfrățirea (orele 18; 19).

ÎNTÎLNIREA : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30: 18).

CĂLĂTORIE ÎN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează la Buzesti 
(ora 20,30).

AVENTURILE LUI FANTO- 
MAS : rulează la Dacia (orele 
8.45—19.30 ta continuare).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează Ia Bucegi (orele 10; 10; 
18,15; 20,30). Gloria (orele 0; U.13: 
13.30; 16; 13 15: 30,30).

HIBERNATES : rulează le
UNIREA (orele 15.3»; 18), Pacee 
(orele 16; 18; 20).

ZONĂ ÎNCHISA : rulează ia 
Unirea (ora 20).

MĂSURA RISCULUI : rulează 
la Lira (orele 14; 16).

WINNETOU ÎN VALEA MOR- 
Tn : rulează la Lira (orele 18,13; 
30,30).

Coetano înseamnă 
tind)ove ?

— O simplă sch’mboro de 
perjocre și, poo*e. ooorent, de 
sri. Gnd o preiuct puterea. 

s~3 ckis pontrB m:4wri, 
□ o •‘‘“la’iat copiii* Oc-

oo spus : un Sakizcx
Cff-s Sc’azar nu
3 SMboda^â- Dar, ki fond,

9-a tdhimba* dupâ tfs- 
porr«3 M Saâszsr. Bern eocc 5 
a es*e oeeec s — mo-
-«soc- "izoo d coiomoț
cenfinod. reores. jmec și măsu'"’- 

exoecrionota n-cu fost obosi
te, îor deoexjen-p fctă de străi- 
-im‘e se în sinul gu-
venuPui se afirmă niște persoa
ne pe care ziarele apusene 
obiț'j'esc să le denumească 
dreo* .*ehnocrcti* și care sînt 
dispuse să ofere capitolului 
străin avantaje ce nu există în 
absolv* nici o altă țoră. Ei vînd 
nu numai coloniile, ci si Portu
galia—

— Au existat iluzii în 
privința lui Coetano ?

— Noi, comuniștii, l-am privit 
pe Coetano fără iluzii. Am înțe
les exact ce ascunde demago
gia lui liberolistă. Unii au căzut

In plasă. De altfel, dacă n-ar fi 
existat acest Coetano clasa con
ducătoare ar fi confecționat un 
alt Coetano pentru că stilul 
Salazar — cel puțin la suprafa- 
‘o — a devenit impracticabil. 
Cit privește masele, ele dove
desc o store de spirit combati
vă. Tn suburbiile industriale ale 
Lisabonei s-a înregistrat un nu
măr de greviști fără precedent 
— 100000. In mediul universitar 
nemulțumirile determină acțiuni 
masive. La Coimbra, puternic 
centru universitar, s-a desfășurat 
o grevă a examenelor. Tn școli- 
le d<n Lisabona au avut loc, de 
asemenea. greve. Chior dacă nu 
există o coordonore între aceste 
acțiuni, amploarea lor este sem
nificativă. Tn iulie, la Porto, 
scumpirea tarifelor la transpor
tul public a dezlănțuit un pro- 
‘est curajos : s-ou întocmit liste 
de semnături iar manifeste au 
acoperit pereții caselor..-

— Momentul electoral 
o avut vreo importanță ?

— Sub aspectul rezultatului 
„alegerilor* nici una. Urnele 
au fost trucate. Dar, în schimb, 
forte!e democratice au avut po- 
sibi ‘otea de a face propagan
dă legală, de a spune cu glas 
tare multe adevăruri core, în 
o.'te condiții, aduc ani grei de 
închisoare. Tn lupta electorală 
democrații fără de partid s-au 
aflat alături de comuniști, de 
socialiștii de stingă și de unii 
social-tiemocrați.

— După „alegeri” a; 
ceste adevăruri au mai 
putut fi rostite cu glas 
tare ?

— Bineînțeles, nu. O serie de 
comuniști, de democrați, au fost 
aduși în fața tribunalelor. Un 

de muncitori din Barreiro 
mte cu Alfredo Matos au 

torturi îngrozitoare :

grup 
in frui 
cunoscut torturi îngrozitoare : 
trei zile și trei nopți. Motivul ? 
Au demonstrat la 1 Mai, în a- 
cest an. Au fost condamnați la 
6 oni închisoare cu „măsuri de 
securitate' care, practic, se pot 
prelungi la infinrt. O viață in- 
•recaâ poți rămine în închisoa
re in viriutea „măsurilor de 
securitate'—

— Cum reacționează 
finăra generație ?

— Există un fenomen de ra- 
d col zare politico a tineretului. 
Tinerii sînt peste tot — la greve, 
demonstrații, in bătălia electo
ralo. în întreprinderi se afirmă 
probleme specifice : drepturile 
ia salarizare egală, înlăturarea 
barierelor în privința instruirii, 
siguranța locului de muncă. Nu 
uitați : șomajul total sau parțial 
afectează 20 la sută din popu
lația activă a țării. Din această 
cauză asistăm la fenomenul 
emigrației. 2 000 000 de portu
ghezi și-au părăsit țara, iar 
Portugalia are mai puțin de 
10 000 000 de locuitori. Numai 
în Franța se găsesc 600 000 de 
portughezi- Multi fug din țară

nu numai din cauza înapoierii 
economice, a disperării cauzate 
de sărăcie, ci și pentru a evita 
înrolarea în războiul din colo
nii. Intr-o singură lună au de
zertat 9 locotenenți formați în 
cele mai renumite școli militare. 
Soldele mari din colonii nu mai 
atrag. Adevărul este tot mai 
bine înțeles. Pînă acum s-a vor
bit despre „apărarea provinci
ilor de peste mări". Cuvintele 
„război colonial" reprezentau 
„o crimă", pedepsibillă cu mulți 
ani de temniță^ In prezent, pe 
ziduri, în facultăți sau uzine, 
lîngă afișele oficiale ce cheamă 
la „apărarea provinciilor de 
peste mări” pot fi văzute dese
ne înfăfișînd cranii alături de 
care se afla de regulă o inscrip
ție : „Plecați să apărați afaceri
le monopolurilor Portughezii 
— mereu mai mulți — înțeleg 
că ei nu pot fi liberi atîta timp 
cit coloniile nu-și vor dobîndi li
bertatea, că între lupta împo
triva războiului colonial și lupta 
pentru libertate democratică 
există o strînsă legătură...

Salazar mizase pe 
Izolarea geografică o 
Portugaliei și sperase să 
înăbușe mișcarea anti- 
dictatorială. N-a reușit—

— Mișcarea antidictatorială 
și-a dovedit vitalitatea. Vom da 
un exemplu grăitor : au avut loc 
alegeri în cadrul sindicatelor 
oficiale. Candidații regimului au 
suferit un eșec răsunător în sin
dicatul metalurgist din Lisabo
na. Ei n-au obținut decît... Î7 
voturi- în schimb, exponenții 
muncitorimii au primit 1 453 vo
turi. S-au Înregistrat 4 abțineri 
la vot. Situații similare s-au pro
dus tn sindicatul textil din Por
to, la cel al funcționarilor co
merciali etc. în prezent, se în
cearcă anularea rezultatelor a- 
cestor alegeri prin manevre 
„judiciare". Votul muncitorilor a 
reprezentat, însă, un avertis
ment. Muncitorul portughez este 
cel mai rău plătit din Europa. 
In schimb, peste 50 la sută din 

■ buget este irosit pentru războiul 
din Africa. Și să nu omitem s 
Portugalia ore 5 000 000 de 
analfabeți iar subnutriția și 
mortalitatea infantilă fac rava
gii inimaginabile în secolul XX 
pe continentul european. Dar 
nici un fel de represiune, abso
lut nimic, nu ne va putea împie
dica să luptăm pînâ la victoria 
deplină a cauzei democrației. 
Vă vorbesc doi portughezi care 
ou cunoscut închisoarea, care 
au trecut prin torturi și care cu
nosc bine starea de spirit a po
porului lor—

înainte de a ne des
părți, Fernando ți Paulo 
mă roagă să mai notez 
citeva cuvinte :

— Luptăm în condițiile pe 
care le cunoașteți. Simțim, însă, 
sprijinul forțelor progresiste din 
toată lumea. Dorim să mulțumim 
în mod deosebit tovarășilor ro
mâni pentru solidaritatea lor și 
să-i asigurăm că fiecare succes 
în întărirea României socialiste 
reprezintă o încurajare In lupta 
grea pe care noi o ducem pen
tru o Portugalie liberă...

EUGENIU OBREA

• COMANDAMENTUL mili
tar american de la Saigon a a- 
nunțat că un avion „C-123", fo
losit la transportul de trupe, a- 
vind la bord 79 de militari ame
ricani și saigonezi, a fost dat 
dispărut în regiunea Platouri- 
lor înalte din Vietnamul de sud. 
Legăturile cu echipajul au fost 
Întrerupte imediat după decola
rea de la baza americană Nha 
Trang, situată la aproximativ 
320 km nord de Saigon. Dispari
ția avionului, survenită încă de 
vineri după-amiază, nu a fost 
dezvăluită pînă duminică din 
motive de „securitate". Cercetă
rile pentru depistarea avionului, 
despre care se crede că ar fi 
eșuat în regiunea muntoasă din 
Vietnamul de sud, sînt îngreu
nate de timpul nefavorabil.

O moțiune de încredere în gu
vernul italian, condus de pre
mierul Emilio Colombo, a fost 
adoptată sîmbătă în Camera de
putaților cu 341 de voturi, contra 
237. Guvernul a recurs la această 
măsură extremă, după ce un 
proiect de lege al său privind in-

UL DV. LIBER g
MEDICUL DE LA ASIGURĂRI ; 

rulează la Drumul Sării (orele 
15.30; 17.C; 30). Floreasca (orele
15J0; 18; 20J8).

ÎN ARȘIȚA NOPTn : rulează la 
Flacăra (orele 15.30; 18; 20,15),
Popular (orele 15,30; 18; 20.30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ Î rulează la Gluleștl 
(orele 15,30; M), Miorița (orele 0; 
13.30; 16; 10,38).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30; 17,45; 20), 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30).

CADAVRUL VIU : rulează la 
Viitorul (orele 15 30; 19).

SENTINȚA ; rulează la Mutica 
(orele 16; 18; 20).

UNGHIUL DE CĂDERE : rulea
ză la Vltan (orele 15,30; 19).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Progresul (orele 15,30; 18; 
20,15).

CANARUL ȘI VISCOLUL ; ru
lează la Rahova (ora 20,30).

REDACȚIA 91 ADMINISTRAȚIA i Baaurești, Piața „Sotntell", ToL 17.B0.1Q, I7J0.20. Abooamentcla w ta li afiătila poștala șt dltaaorfi dla tatraprinăeri fi lnitltuțiL

stituirea unor măsuri fiscale In 
vederea relansării economiei fu
sese respins de mai multe ori in 
Camera deputaților.

Proiectul de lege, aprobat tn 
mod implicit prin acest vot, ur
mează să fie supus a doua oară 
aprobării Camerei Deputaților, 
după care va fi trecut spre exa
minare Senatului.

condițiilor favorabile convocării 
unei conferințe europene tn pro
blemele securității ți colabo
rării.

• CONVORBIRILE america- 
no-japoneze cu privire la limi
tarea accesului pe piața ameri
cană a produselor textile japo
neze continuă să se afle in 
impas. Proiectata intilnire 
vineri dintre ambasadorul Ja
poniei in S.U.A. și reprezentan
tul președintelui Nixon la aceste 
convorbiri nu a mai avut Ioc.

Luni, senatul S.U.A. va ana
liza proiectul de lege cu privire 
la introducerea unor restricții 
unilaterale în ce privește im
portul de produse textile, in 
special din Japonia, măsură im
pusă și de unele considerente de 
ordin intern. După cum se știe, 
S.U.A. sînt presate de „cordonul 
de bumbac" al plantatorilor din 
Sud, care cer cu insistență im
punerea unor restrciții in pri
vința importurilor de produse

o EXISTA în prezent condiții 
din cele mai favorabile pentru 
normalizarea relațiilor dintre 
R. D. Germană și Finlanda. Ma
joritatea finlandezilor ar saluta 
cu satisfacție recunoașterea 
R. D. Germane, conform norme
lor dreptului internațional, se 
arată într-o rezoluție a Comite
tului finlandez pentru recunoaș
terea Republicii Democrate Ger
mane, comitet în componența 
căruia intră peste 1 milion de 
membri. Stabilirea de relații di
plomatice între Finlanda și 
R. D. Germană, se arată în do
cument, ar reprezenta un pas 

important pe calea pregătirii textile din Japonia

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Rahova (orele 15; 17,45).

O PĂRERE DEOSEBITA : rulea
ză la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA : rulea
ză la'Crtngașl (orele 16; 18; 20).

LUNI 30 NOIEMBRIE
Opera Română : ȚANNHĂV-

SER — ora 19,30 ; Teatrul Națio
nal Cluj (ta Sala Comedia a Tea
trului Național) : CALIGULA — 
ora 20 ; Teatrul Mic : DANSUL 
SERGENTULUI MUSGRAVE — 
ora 20.

da

LUNI. 30 NOIEMBRIE 1970
a 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Scena șl ecranul e 18,30 Zilele fol
clorului bihorean > 18,50 Publici
tate a 19,00 Relația dintre centrală 
și întreprinderile componente 
a 19,20 1001 de seri. Emisiune pen
tru cel mici > 19.30 Telejurnalul 
de seară. Agenda politică > 20,00 
Teatru foileton. Războiul celor 
două roze (VI) • 20,50 Ocolul țării 
ta opt luni — emisiune-concura 
• 22,00 Telejurnalul de noapte 
> 22,10 Dinamica societăți! româ
nești a 22,40 Telesport a 23.00 în
chiderea emisiunii.

Tiparul i •ombînatul poligrafia „Casa Sotntell" E


