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Vizit' jSI'icru 
a torasului

NICOLAE CEAUȘESCU
la Exploatarea forestieră din Valea Gurghiului

In cursul zilei de duminica, tovarășul Nicolae Ceaușescu» 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a fost oaspetele muncitorilor forestieri din 
Valea Gurghiului, una din cele mai vechi și importante exploa
tări forestiere din țară.

Secretarul general al partidului a fost însoțit în această vizită 
de tovarășii Vasile Patilineț, ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, și Nicolae Vereș, prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.I

In pofida ploii reci de toam
nă, care nu a contenit, un mare 
număr de oameni ai muncii — 
români, maghiari și germani — 
au ținut să-1 întîmpine cu deo
sebită căldură și entuziasm, cu 
multă dragoste și bucurie pe 
conducătorul partidului și sta
tului nostru. Tinere fete, în 
portul acestor meleaguri, îi o- 
feră flori.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mijlocul 
forestierilor din Valea Gur
ghiului se înscrie în cadrul 
dialogului viu, permanent al 
secretarului general al partidu
lui cu oamenii muncii. Cu a- 
cest prilej, secretarul general 
s-a întîlnit cu muncitori și 
specialiști din domeniul econo
miei forestiere, cadre de con
ducere din Ministerul coordo
nator și institutele sale de cer
cetare,’ precum și din combina
tele de exploatare și industria
lizare a lemnului din întreaga 
țară, examinînd cu atenție la 
fața locului o sferă largă de 
probleme privind îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale, 
înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen, condițiile de muncă 
și de viață ale celor care lu
crează în acest însemnat sec
tor al economiei naționale.

Locul analizei — parchetul 
forestier experimental de la 
Răchitaș, unde se folosesc în 
„premieră** o serie de utilaje 
de mare randament create prin 
forțe proprii și unde se află 
organizată o cuprinzătoare și 
sugestivă expoziție în aer liber 
a noutăților tehnice din dome
niul mecanizării complexe a 
exploatării forestiere și trans
portului lemnului, realizate în 
cea mai mare parte’ prin auto- 
dotare.

în urma indicației secretaru
lui general al partidului de a 
se pune la punct modalități 
tehnice care să elimine lucrări 
pregătitoare costisitoare și în
delungate și să asigure intrarea 
în exploatare în termene scur
te a parchetelor forestiere, 
scoaterea rapidă și fără pier
deri a masei lemnoase din pă
dure, aici, la Răchitaș, se a- 
plică de circa patru luni o 
nouă tehnologie. Este vorba de 
exploatarea, transportul și pre
gătirea semiindustrială a ma
sei lemnoase în condiții com
plet mecanizate, transferîndu-se 
muncile grele din pădure pe 
platforme special amenajate, 
situate la poalele masivului 
muntos.

Rezultatele obținute pe a- 
ceastă cale sînt înfățișate se
cretarului general al partidului. 
Specialiștii subliniază că față 
de vechiul sistem, indicii obți
nuți la același nivel de exploa
tare sînt net superiori. Astfel, 
indicele utilizării masei lem
noase a crescut de la 86 la 93 
la sută, reducîndu-se pierderi
le tehnologice și dublîndu-se 
productivitatea muncii. Cheltu
ielile pe metru cub de lemn 
scad cu 30 la sută, în timp ce 
valoarea produselor rezultate 
pe aceeași unitate de măsură 
înregistrează un spor de 23 
de lei.

La invitația gazdelor, tova
rășul Ceaușescu asistă la o de
monstrație practică efectuată 
cu utilajele aflate pe platforma 
parchetului forestier, dispuse 
în flux tehnologic, care ilu
strează pregnant, modul cum 
au fost obținuți acești indici 
înalți.

Se raportează secretarului ge
neral al partidului că specia
liștii din economia forestieră 
au realizat un funicular de 
mare capacitate, de o concepție 
proprie, care prezintă caracte
ristici funcționale superioare, 
avînd o productivitate de trei 
ori mai mare față de instalații
le similare existente. Din alte 
zone de exploatare, unde ase
menea mijloace tehnice nu pot 
fi utilizate, arborii vor fi aduși 
cu tractoare puternice ale că
ror prototipuri au fost omolo
gate recent și care trec astăzi 
cu bine examenul verificărilor 
practice.

Urmărind modul de funcțio
nare a noului funicular, tova
rășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază calitățile sale tehnice, re
comandă extinderea neîntlrzia- 
tă a folosirii lui în exploatări
le forestiere.

Se parcurge apoi de-a lungul 
fluxului tehnologic platforma 
de preindustrializare. Ajunși 
jos, pe platformă, arborii sint 
pregătiți pentru a lua drumul 
unităților de prelucrare. Meca
nizatorii degajează, cu ajutorul 
fierăstraielor mecanice, crengi
le — preluate apoi de o serie 
de mașini care le transformă 
în așchii, materie primă supli
mentară destinată fabricării 
plăcilor aglomerate. Un calcul 
estimativ arată că extinderea 
sistemului platformelor prein- 
dustrializate ar permite valo
rificarea unei cantități de 
crengi suficiente pentru produ
cerea a 400 000 de tone de plăci 
aglomerate anual. Reține, de a

semenea, atenția un alt agre
gat nou — combina de separat 
și balotat cetină, folosită în 
producția de făină furajeră, un 
excelent biostimulator în hrana 
animalelor.

Recomandînd perfecționarea 
acestui agregat, tovarășul 
Ceaușescu subliniază necesita
tea ca specialiștii din economia 
forestieră să conlucreze cu cei 
din agricultură pentru a asi
gura zootehniei făină de cetina 
cu calități superioare.

Urmărind modul de funcțio
nare a noilor agregate,^ tova
rășul Ceaușescu apreciază func
ționalitatea lor, indicînd, tot
odată, ca proiectanții și specia
liștii din economia forestieră 
să coopereze cu cei din indus
tria construcțiilor de mașini 
în vederea perfecționării ca
racteristicilor tehnice ale utila
jelor destinate exploatărilor 
forestiere. Se recomandă, de a- 
semenea, realizarea unui nu
măr cit mai mare de astfel de 
mecanisme. în vederea extinde
rii folosirii lor. In acest con
text, se relevă necesitatea unei 
conlucrări mai strir.se intre 
combinatele de industrializare 
și exploatare a lemnului. In 
vederea concentrării eforturilor 
lor In direcția autodotării, a 
eliminării unor preocupări pa
ralele.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ii sînt prezentate apoi echipa
mente de încărcare și contai- 
nerizare instalate pe autoca
mioane de diferite tipuri, care 
asigură o mai bună folosire a 
capacității lor, și totodată, efec
tuarea acestor operații într-un 
timp scurt cu eforturi minime, 
necesitînd munca unui singur 
om. Aceste sisteme rețin atenția 
secretarului general al partidu
lui nostru care trasează ca sarci
nă ministerului de resort de a 
împărtăși experiența Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor pentru extin
derea acestor procedee.

Se vizitează apoi o expoziție 
de mașini și utilaje, de echi
pamente, subansamble și piese 
de schimb, care oferă o imagi
ne grăitoare a capacității de 
creație și a spiritului inventiv, 
a preocupării serioase mani
festate în direcția autoutilării, 
înlocuirii unor produse din im
port. Pe o mare suprafață sînt 
expuse zeci de mașini și uti
laje forestiere, între care se 
remarcă tipuri diverse de fie
răstraie mecanice și electrice, 
autocamioane cu macarale pro
prii și containere, autotrenuri 
forestiere cu încărcătoare de 
10—12 tone, tractoare agricole 
modificate ce pot executa o 
gamă largă de lucrări în ex
ploatări și construcții forestie
re. Ele reprezintă doar o parte 
din cele 80 de tipo-dimensiuni 
și peste 2 000 de repere și e- 
chipamente mecanice produse 
de întreprinderile specializate 
ale economiei forestiere, în ca
drul acțiunii de autodotare. 

Este de asemenea consemnată 
ca o realizare deosebită tran
sportorul pliant, a cărui folo
sință, după cum subliniază 
conducătorul partidului și sta
tului, poate și trebuie să fie 
extinsă și în’ agricultură la 
strînsul și transportul paielor. 
De altfel, sarcina aplicării ex
perienței dobîndite de specia
liștii din economia forestieră 
și’ în alte domenii de activita
te a constituit una din ideile 
principale ale dialogului de lu
cru.

Secretarul general al parti
dului apreciază diversitatea și 
însemnătatea economică a ma
șinilor, utilajelor și instalații
lor expuse, rodnicia eforturilor 
specialiștilor.

Parchetul experimental ca șl 
expoziția consacrată noilor uti
laje și echipamente ilustrează 
și alte preocupări ale cercetă^ 
torilor din economia forestieră 
privind asigurarea unor con
diții de muncă tot mai bune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează ctteva construcții 
practice șl confortabile : dormi
toare, săli de lectură, săli de 
proiecții cinematografice, canti
ne, bucătării și grupuri sociale 
— toate mobile, cu o multiplă 
funcționalitate.

Secretarul general apreciază 
soluțiile care au stat la baza 
acestor construcții, gradul de 
confort, destinațiile lor mul
tiple.

Totodată, secretarul general 
al partidului consideră că ast
fel de construcții pot fi folo
site și in alte sfere de activi
tate, cum ar fi turismul.

Vizita ia sfîrșit într-o altă 
zonă de exploatări forestiere, 
apropiată de parchetul experi
mental Răchitaș, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ia cunoștin
ță de un sistem original _ de 
scoatere a arborelui din pădu
re. este vorba de un funicular 
mobil, a cărui funcționare este 
asigurată de un tractor prevă
zut cu un sistem complex de 
trolii.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu apreciază că munci
torii, specialiștii și cercetătorii 
din economia forestieră au 
realizări bune, care merită și 
trebuie să fie generalizate, și 
a transmis calde felicitări tu
turor celor care au contribuit 
la obținerea lor.

Această înaltă apreciere în
cheie un amplu dialog de lu
cru, ale căror concluzii vor 
constitui sarcini mobilizatoare 
pentru colectivele de oameni 
ai muncii din economia fo
restieră pe calea sporirii conti
nue a eficienței economice a 
întregii lor activități, a reali
zării planului cincinal înainte 
de termen.

ADRIAN IONESCU 
NICOLAE VAMVU 
AUREL URZICA

Proletari din toate țările, uniți-vă!

A 70-a aniversare a tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Conducerea partidului șl sta

tului a cinstit cu sentimente de 
aleasă stimă și prețuire împli
nirea vîrstei de 70 de ani a to
varășului Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Sîmbătă, 23 septembrie, la 
Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc solemnitatea decernării 
titlului de „Erou al Republicii 
Socialiste România" tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer.

înalta distincție a fost înmî- 
nată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar’ general al 
Partidului Comunist Român 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a îmbrățișat călduros pe to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
adresîndu-i urări de mulți ani, 
sănătate și fericire.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a mulțumit cu emoție 
pentru felicitările ce i-au fosta- 
dresate, pentru înalta aprecie
re ce se dă activității sale.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășa Elena Maurer, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghîanu 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu. Leon 
te Răutu, Gheorghe Stoica. Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Cornel Burtică, Mi
ron Constantinescu, Miu Do- 
brescu, Ion Ioniță. Vasile Pati
lineț, Ion Pățan, Ion Stănescu. 
Ștefan Andrei, Ion Dincă, Mi
hai Marinescu, Chivu Stoica. 
Constantin Pîrvulescu, Alexan 
dru. Sencovici, Gheorghe Vasi- 
lichi. Constantin Stătescu. s? 
cretarul Consiliului de Stat, cu 
soțiile.

Au participat de asemenen 
membrii guvernului.

Intr-o atmosferă de caldă pri 
etenie, conducătorii partidului 
și statului I-au felicitat cordial 
pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

DECRET
privind conferirea titlului de 

„Erou al Republicii Socialiste România*1
Pentru îndelungata și rodnica activitate des

fășurată în mișcarea revoluționară, precum și 
pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și externe a par
tidului, și statului, Ia opera de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră,

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia .decretează:

ARTICOL UNIC. — Se conferă titlul de „Erou 
al Republicii Socialiste România" tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

întreg rodul cimpului 

in hambare !
Din județele țării reporterii au transmis ieri:

• PRAHOVA: Datorită spri
jinului acordat de elevi 
culesul strugurilor se va 
termina miercuri sau joi 1

• TIMIȘ: Laude meritate 
pentru studenții de la 
medicină.

• VILCEA : 50 000 de tineri 
- tot efectivul organiza
ției județene U.T.C. - pe 
ogoare.

• GALAȚI: Un tren al ele
vilor spre podgoriile Dea
lul Bujorului.

• HUNEDOARA: 0 excep
ție : lanurile i-au așteptat 
dar ei erau ocupați cu de
filarea... 1

• ILFOV : Brigăzile de tine
ret s-au concentrat în 
grădinile de legume.

Apelativul se păstrează 
■ deși realitățile ultimilor ani 
I au operat modificări în mă- 
! sură să-1 retragă din circu

lație. Măcar ca sens absolut, 
i Le urmărim din nou pasul 
j la ora amiezii cînd cu obo

seala de peste zi în oase 
părăsesc fabrica. Nu merg 
nici să se plimbe, nici la vreo 
altă distracție. Și nici a- 
casă. Fără să-1 întrebi, ghi-

ÎNSEMNĂRI
de NEAGU UDROIU

cești singur. La ora amiezii 
sau de multe ori. dimineața, 
Ia ieșirea din schimb, tot a- 
tunci, înaintea preluării șta
fetei de muncă. Seralistul, 
noi tot așa îi spunem ad- 
mițind cu bună știință deza
cordul în timp, și-a reluat 
de cîteva zile drumul pe 
care-1 bate de un an sau doi 
sau poate prima oară. Se a- 
nunță o toamnă frumoasă 
cu seri de romanță, ghitare 
nevăzute tresar sub secera 
lunii. La „Patria" afișul ten
tează ca și ieri, ca totdeauna. 
Cite alte tentații nu se ara
tă, brutal, pe poteca dintre 
manetele în repaos ale ma
șinii și tabla cu cretă albă,

(Continuare în pag. a Il-a)

MASA OFERITA DE C.C. Al P.C.R.,
Cu prilejul celei de-a 70-a a- 

niversări a zilei de naștere a 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer Comitetul Cen
tral al Partidului Co
munist Român, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Mi

niștri ale Republicii Socialiste 
România au oferit sîmbătă la 
amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, o masă tovărășească.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășa Elena

Maurer, tovarășii Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro
fin, Ilie Verdeț, membrii’ și 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., împreună

cu soțiile, membri de partid cu 
stagiu în ilegalitate, precum și 
membri ai guvernului.

In timpul mesei a toastat tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

A răspuns tovarășul lom 
Gheorghe Maurer.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Dragă tovarășe Maurer,
Doresc să dau glas sentimen

telor Comitetului Central, Con
siliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, ale partidului și po
porului nostru, felicitîndu-tc 
călduros.cu prilejul împlinirii a 
70 de ani de viață precum și cu 
ocazia decorării tale cu cea mai 
înaltă distincție a Republicii 
Socialiste România — titlul de 
„Erou al Republicii Socialisto 
România". Acordarea acestei 
înalte distincții este o expresie 
a aprecierii deosebite pe care 
partidul și poporul nostru o dau 
activității tale, puse în slujba 
mișcării revoluționare, a luptei 
partidului pentru înlăturarea 
claselor exploatatoare, iar, în 
anii de după eliberare, în slujba 
construirii socialismului și. în 
prezent, a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

In activitatea ta din ilegali
tate, — împreună cu mulți acti
viști de partid, cu alți intelec
tuali — ai luat parte activă fa 
unele din momentele impor
tante ale luptei revoluționare 
Aș menționa îndeosebi partici
parea ta Ia evenimentele legate 
de eliberarea patriei noastre, de 
înfăptuirea actului istoric de la 
23 August 1944.

Nu doresc, desigur, să fac 
acum istorie. Sînt aici tovarăși 
care cunosc greutățile activității 
ilegale, cunosc problemele mul
tiple pe care partidul nostru a 
trebuit să le soluționeze. Desi
gur, vorbind de lunta nartid»»- 
lui, am în vedere, pînă la urmă, 
munca desfășurată de activiștii 
.partidului. Tu a? fost printre 
aceia care au îndeplinit întot

deauna cu cinste și în bune con- 
dițiuni însărcinările date de 
partid.

în anii de după eliberare, ai 
ocupat o serie de funcții de răs
pundere, inclusiv în organul su
prem al statului, și, timp de a- 
proape 12 ani — de președin
te al Consiliului de Miniștri. In 
această calitate, fiind și mem
bru, al conducerii supreme de 
partid, ai participat la elabora 
rea celor mai importante hotă- 
rîri privind dezvoltarea socia
listă a României, precum și ac
tivitatea internațională a parti
dului și statului nostru.

Fără îndoială că rezultatele 
pe care poporul român le-a ob
ținut în construcția socialismu
lui, în realizarea hotărîrilor 
Congreselor al iX-lea și^al 
X-lea, sînt rodul activității 
partidului, al creșterii rolului 
său conducător. Dar, vorbind de 
aceste realizări putem spune că 
ele sînt totodată rodul activită
ții fiecărui membru de partid, 
a fiecărui activist de partid — 
și, desigur, numărîndu-te prin
tre aceștia, ocupînd o funcție 
importantă în partid si stat, ele 
sînt și rodul activității tale, îm
preună cu ale întregului colec
tiv. Tocmai de aceea partidul, 
poporul nostru apreciază . în 
mod deosebit munca și activita
tea ne care ai desfăsurat-o și o 
desfăsori în conducerea de 
partid și de stat.

In politica internațională, 
România desfășoară o activitate 
intensă. Ea și-a cîstigat un 
prestigiu bine meritat, precum 
și mulți prieteni pe întreaga

(Continuare în pag. a II-a)

Cuvintul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer
Tovarășe Ceaușescu,
Tovarăși,

Aniversarea acestor 7 decenii 
de existență îmi aduce din par
tea partidului, din partea ta, 
din partea tuturor tovarășilor 
copleșitoare dovezi de afecțiu
ne.

Ai spus bine, 70 de ani este 
prilejul unui bilanț. Privind în 
urmă anii care au trecut, con- 
stați că ei reprezintă cîteodată 
mai mult decît o viață de. om. 
Meritul pe care i-1 recunosc a- 
cestei vieți este de a fi știut să 
aleagă, din diferite frămîntări, 
drumul pe care l-a ales, drumul 
pe care l-ați ales fiecare dintre 
voi, tovarăși, închinat slujirii 
unui ideal care este al nostru., 
al tuturor — făurirea unei lumi 
mai drepte, mai generoase, mai 
bune. Puterea de a trece peste 
lucrurile grele pe care le-am 
întilnit în cursul acestei existen
țe mi-a dat-o sentimentul pu
ternic al solidarității, al frăției 
care ne leagă pe toți. în soli
daritatea noastră, cred că fieca
re dintre noi a găsit posibilita
tea de a depăși dificultățile cu 
care a fost confruntat.

Bucuriile pe care lupta noas
tră comună ni le-a adus au că
pătat un ecou deosebit prin fap
tul că ele au fost bucuriile noas
tre, ale tuturor. Dacă recunosc 
vieții acesteia un merit, este 
de a fi ținut pasul întotdeauna 
cu tovarășii mei, de a fi încrun
tat îmnreună cu ei greutățile, 
de a fi trăit împreună cu ei 
bucuriile luptei noastre comu
ne.

Dacă fac bilanțul acestei vieți, 
pot constata că au fost momen

te grele, dar niciodată n-am 
înregistrat tristețea sau regre
tul de a fi ales acest drum» ca
re este drumul pe care voi 
merge atîta vreme cit îmi va fi 
dat să merg pe vreun drum pe 
această planetă.

Personal cred că trebuie să 
mulțumesc cu deosebită căldu
ră Comitetului Central al Par
tidului, Consiliului de Stat ș! 
Consiliului de Miniștri pentru 
cuvintele pe care au socotit că 
mi le pot spune în scrisoarea 
pe care mi-au adresat-o cu oca
zia împlinirii a 70 de ani. Per
sonal trebuie să-ți mulțumesc 
tie,, tovarășe Ceaușescu. pentru 
cuvintele pe care mi le-ai a- 
dresat astăzi, ca și în alte oca
zii. Trebuie să-ți mulțumea 
pentru grija pe care o pui în 
a face ca partidul să meargă pe 
drumul pe care merge cu înțe
lepciune, cu multă energie, cu 
mult dinamism.

Aș vrea să vă spun că una 
din bucuriile acestei vieți est** 
să constat că astăzi cîrma că
lăuzitoare a partidului se găseș
te în mîini puternice, este ori
entată cu pricepere și că ast
fel oricare dintre noi poate să 
aibă perspectiva împlinirii idea
lurilor pentru care am luptat 
cu toții.

Cu aceste sentimente și cu o- 
moția, de înțeles, pe care o 
resimt, eu aș dori să vă mulțu
mesc tuturor pentru toate lu
crurile bune pe Care mi le-ați 
spus si as dori să-țî mulțume«c 
tovarășe Cenusesc’i pentru căl
dura sentimentelor pe care 
le-ai cunrins în cuvintele ce 
mi le-ai adresat.

<
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A 70-a aniversare a tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Cuv intui tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 

planetă, tocmai datorită fermi
tății cu care militează pentru 
realizarea unor relații noi Intre 
popoare. bazate pe deplina 
egalitate In drepturi, pe respec
tul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul 
reciproc. Partidul nostru s-a 
pronunțat și se pronunță cu 
consecvențe pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socia
liste. pentru dfepășirea diver
gențelor dintre ele și întărirea 
colaborării și unității lor. con 
siderlnd că aceasta corespunde 
intereselor tuturor popoarelor 
care construiesc socialismul, 
cauzei tuturor forțelor antiim- 
perialiste, politicii de cooperare 
și pace între toate popoarele 
lumii-

Politica României de colabo
rare cu țările în curs de dez
voltare, cu țările care pășesc pe 
calea independenței, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, este de ~ ase
menea o politică izvorîtă din 
necesitățile istorice ale dezvol
tării societății actuale, o po
litică ce corespunde pe deplin 
atît intereselor fiecărui popor, 
cit și intereselor generale ale 
făuririi unei lumi mai bune. în 

elaborarea și in îndeplinirea 
acestei politici ai adus si advci 
o contribuție însemnată. înspre 
unâ cu actisul ntrtru de Hfti 
cu acei care sint chemați si ela 
bureze și să traducă ia v»ță 
această politici.

lată de ce se poate spune că. 
la a 79-a aniversare a zilei tate 
de naștere și tu puți face un bi
lanț cu rezultate minunate, că 
partidul poate să dea o apre
ciere deosebită meritelor și ac
tivității tale-

Sint aici mulți tovarăși care 
au lucrat cu tine in ilegalitate, 
sint toți cei care lucrează aaiăn 
împreună cu tine in activitatea 
de partid sau de stat și cred că 
sint în asentimentul lor. al par
tidului și poporului nostru să 
apreciem in mod deoseWt ia 
treaga ta activitate. Pentru u« 
activist de partid ca de altfel 
pentru oricare membru al par
tidului este, fără nici o îndo
ială, o satisfacție de a putea 
spune, după o activitate de zeci 
de ani în mișcarea revoluțio
nară. că in toată această peri
oadă. cu toate greutățile ce au 
trebuit infrinte, a știut să 
meargă consecvent pe linia tra
sată de partid, sâ fie în rindu- 
rile acelora care au ținut întot
deauna sus steagul luptei pen-

Telegrame 
de felicitare

Cu priiejul celei de a 70-a 
aniversări a zilei sale de naș- 
tare, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer. prațr dintele Consi
liului d* Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a primit te
legrame de felicitări din par- 

unor conducători de parud 
și de sîat din numeroase țări 
printre care; Leonid Brejnev 
si Alexei Kosighin. Ciu En-lai, 
Iosip Broz Tito și Gemal Bie- 
dirț Kim !r Sen, Todor Jivkov 
«i Stance Todorov. Erich Ho
necker și Willi Stoph, Fidel 
Castro-Ruz. Fam Van Dong, 
J- Tedenbal, Piotr Jarosze- 
sricz, Lubomir Strougal, Jeno 
rock, Dolores Ibarruri, Pierre 
Messmer. Indira Gandhi, Willy 
Brandt, Bruno Kreisky, G. Eys- 
k«s. Amir • Abbas Hoveyda, 
Golda Meir, Jens Otto Krag.

Cu același prilej, președinte
le Consiliului de Miniștri, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
a mai fost felicitat de o dele
gație a șefilor de misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

| CIBINIUM ?72|

A cincea ediție a tradiționa
lului festival cultural-artistic 
și educativ Cibinium, axat a- 
nul acesta pe problemele tine
retului, s-a încheiat ieri la Si
biu. Interesantele manifestări 
organizate în ultimile 2 zile 
ale festivalului s-au bucurat 
de participarea unui public 
numeros. Dimineața zilei de 
simbătă a debutat cu plecarea 
multora dintre participant pe 
un atractiv itinerar turistic 
care a cuprins localitățile : Să- 
iiștea-Galeș, Sibiel, Gura Rîu- 
lui, Rășinari din marginea Si
biului. Excursioniștii au vizi
tat muzee sătești și s-au întîl- 
nit cu creatori populari din a- 
ceste zone folclorice, reprezen
tative pentru județ. Pentru cei 
mai mici spectatori reprezenta
țiile „Pui de om“ de Victor 
Eftimiu. în interpretarea Tea
trului de păpuși din Sibiu, și 
„Dulce ca mierea" de Alecu 
Popovici și Viniciu Gafița, în 
interpretarea păpușarilor con- 
stănțeni au constituit adevărate 
prilejuri de încîntare. O ex
poziție de desene ale școlarilor 
din județ a fost deschisă la 
școala populară de artă iar la 
sala sporturilor cei mai buni 
tineri dansatori din Sibiu s-au 
întrecut în cadrul unui pasio
nant concurs de dans modern. 
Seara, la orele 20, în sala tea
trului, actorii sibieni au oferit 
publicului un reușit spectacol 
cu premiera „Don Juan“ de 
Moliere, în regia lui Mihai Di- 
miu. Ziua de sîmbătă a mai 
fost marcată de deschiderea u- 
nei expoziții de piese de port 
popular la Mediaș și de spec
tacolele folclorice de la Sibiu,

Ultima zi
Agnita și Avrig, susținute de 
formații ale tinerilor artiști a- 
matori din județ.

Ieri au avut loc ultimele ma
nifestări din cadrul acestei 
săptămîni culturale. Dimineața, 
Ce stadionul „Metalul" din Si- 

iu, sute de tineri entuziaști 
șir-au dat concursul la realiza
rea unei reușite manifestări 
sportive. Programul susținut 
de organizațiile U.T.C., organi
zațiile de pionieri și formația 
U.P.A. Sibiu a cuprins : gim
nastică, dansuri acrobatice, de
monstrații de judo, box, lupte, 
ștafeta karturi și dansuri popu
lare. Ultimul spectacol în fața 
celor mici a fost susținut după 
amiaza zilei de ieri de către 
Teatrul de păpuși din Sibiu cu 
piesa „Sînziana și Pepelea** de 
Marja Cupcea, după V. Alec- 
sandri. La ora 18 în sala In
dependența a avut loc festivi
tatea de închidere a celei de-a 
V-a ediții a festivalului. In 
cadrul acestei festivități au 
fost decernate premiile pentru 
concursurile din cadrul festi
valului : concursul interjude- 
țean de costume populare, 
concursul interjudețean de cre
ație tehnică și concursul euro
pean de navo-modelism „Navi
ga". Spectacolul muzical-core- 
grafic susținut de formația 
„Junii Sibiului", ansamblul 
folcloric al tineretului din Si
biu și formația Cindrelul a 
fost oferit în continuare celor 
prezenți. Seara, pe străzile o- 
rașului a avut loc o frumoasă 
retragere cu torțe.

PETRU NICOLAE

SERALIȘTII
(Urmare din pag. I)

neîncepută, alături. Sera
listul știe toate astea la fel 
de bine ca noi, le cunoaște, 
poate chiar mai bine ca 
dar răspunsul său n-a 
altul decît acela ca la 
ceput de toamnă să-și 
menească ghiozdanul, 
garnisească cu creioane și 
caiete așa cum o făcea cu 
zece, cu douăzeci de ani în 
urmă, atunci în clasele pri
mare, cu aceeași emoție, cu 
aceeași nerăbdare, cu a- 
ceeași plăcere. în felul lui, 
seralistul este un romantic. 
IJn romantic și nu un indi
ferent. Nu din indiferență 
ignoră de cinci, de șase ori 
pe săptămînă, aleile parcu
lui mustind a poezie sub 
pașii molatici ai promena
dei. Nu din refuz pentru a- 
tracțiozitatea peliculei. Ro
mantismul său începe prin 
a reuși să se sustragă a- 
cestor, neavenite deocamda
tă, tentații. Actul diurn 
al renunțării la nu știu ce 
extrem de pasionante sem
ne din afară se însoțește cu 
actul 
vire 
Este 
simț 
unghi prin deschizătura că
ruia se măsoară, cu rigla de 
calcul în față, pasul de an
grenare cu sarcinile timpu

noi. 
fost 
în- 

pri- 
să-1

complementar de aser- 
ideii perfecționării, 

la mijloc un superior 
al perspectivei, un

lui viitor, din aproape în a- 
proape, prin extensie, la li
mitele cele mai de sus cu
noscute. Iată, de pildă, ci
team undeva destul de re
cent, vom trece la un mo
ment dat să utilizăm în fur
nale energia electrică și 
chiar pe cea nucleară, la fa
bricarea fontei. în 1990, a- 
proape 80 la sută din mași
nile existente vor fi cu co
menzi numerice. El, sera
listul, știe toate aceste lu
cruri, le intuiește, le reali
zează adevăratele implica
ții. Asta îl face să uite de 
celelalte lucruri pe care 
le-ar putea face, e drept ș! 
acum, dar cărora le refuză 
colaborarea. El. seralistul, 
are dorința de a fi arătat 
cu degetul ca unul ce 
vede meserie nu numai 
acum, ci și atunci — peste 
zece, peste douăzeci de ani. 
Producția și-a făcut din el 
un aliat durabil și circuitul 
tensional nu are decît doi 
poli fundamentali — strun
gul și cartea devenite in 
acest fel centre gravita
ționale de egală mărime în 
existența acestui om, sera
listul, pe care întîlnindu-1 
din nou în aceste zile cu ur
mele ghicite ale bătăturilor 
proaspete în palma ce string 
ghiozdanul, mă obligă să-i 
spun deschis cîl îl prețu
iesc pentru nobila-i ade
rență la ideea de cult al 
profesiei.
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
Autor al 
surprize a

primei mari 
campionatului: SPORTUL STUDENȚESC

REZULTATE CU PLUS CU MINUS

SPORTUL STUDENȚESC 3 
DINAMO' 0
Au marcat : Mircea Sandu (min. ?1), Jamaischj (din lovitură 

liberă de la 25 m.) și Pană (min. €0).

RAPID 1
STEAUA 1

Ultima clasată a... surclasa: liderul. Studenții au fost mai 
hotar îți și ambițioși, au demonstrat o foarte bună priză la 
balon, au creat faze și acțiuni simple, pe care le-au valo
rificat eficient, spectaculos. Tot cu plus notăm atmosfera 
creată de suporterii studenți. Autorii principali ai marii sur
prize : portarul Ion Vasile, Damian. G. Ionescu, Leșeanu, 
M. Sandu et comp. A a spun ceva aceste nume ? Dacă elevii 
lui Motroc jucau la Helsinki...

N-am crezut că voi vedea vreodată echipa Dinamo cu atîtea 
vedete de calibru, cu atiția internaționali de renume — sub
estimată, și nu in puține situații, jucători de talia unui Dinu, 
Deleanu, Lucescu, Radu Nunueiller. umiliți de modul cum 
erau siliți să se lase bătuți de fente și pase inspirate, de dri
blinguri cărora nu le-au putut face față. în min. 72 Dinu, 
singur, cu poarta goală in față, a ratat ca un diletant. Văzînd 
acest meci, nu mă mai mir că la Helsinki am suferit un semi- 
eșec : patru din învinșii de ieri se aflau în națională...

Au înscris Voinea (nnn- 57) și Marin Stelian. (min. 85).

Jocul bun, încărcat de eterat rivalități, ambiții și orgolii, al 
ambelor formații, cu excepția ultimelor 20 de minute din prima 
repriză cind începuse pe teren un plictis de genul celui pe care 
ni-1 afișează, în ultima vreme, naționala. Ne-au făcut impresii 
excelente : cei doi blonzi rapidiști, tinerii Savu — un mijlocaș 
care face, încă de la debut, să nu se simtă absența lui Dumitru 
— și Grigoraș, un apărător central care se recomandă ca un 
jucător complet.

Râducanu din nou este „copilul"* (! ?) scris pe lista celor răi. 
Simbătă seara, in meciul cu Steaua, supărat că i s-a marcat goT. 
iși permite un gest cu totul reprobabil : pentru o greșeală, il 
lovește cu pumnii in cap, fără rușine, pe colegul de echipă, 
Grigoraș care jucase excelent, salvtnd situații extrem de pericu
loase, în văzul unui stadion cu 35 000 de spectatori. Pentru un 
asemenea gest, arbitrul i-a arătat cartonașul galben, dar clubul, 
avind in vedere câ este căpitan de echipă, ar trebui să-i admi
nistreze o sancțiune și mai usturătoare.

STEAGUL ROȘU 3
U.T.A. 0

Au marcat Ghergheli (min. 16) ; Pescarul (min. 23 și 84).

A.S.A. TG. MUREȘ 4
UNIVERSITATEA CLUJ 1

Au marcat : Mureșan (min. 31), Hajnâl de trei ori (min. 
44, 59, 77) pentru gazde și Munteanu (min. 73)

JIUL PETROȘENI 2
C. S. M- REȘIȚA O

Au marcat : Stan Gabriel (min. 50) și Roznai (min. 59) din- 
tr-o excelentă pasă a lui Mulțescu.

C. F. R- CLUJ 0
PETROLUL 1

A marcat Oprișan în min. 82.

S.C. BACĂU 3
UNIV. CRAIOVA 2

Ay marcat: Hrițcu (min. 9), Florea (min. 81) și Vătafu 
(min. 90 din 11 m), și Marcu (min. 53 și 71).

F.C. ARGEȘ 1
FARUL 1

Au marcat: Trei (min. 8) și Tu fan (min. 79).

Jocul echipei gazdă, !n care a excelat, în primul rînd, 
Pescaru, apoi Ivâncescu, Gybrfi. Florescu și Ghergheli, ultimii 
trei constituind pentru arădani, un permanent pericol, ei ase
diind literalmente poarta lui Ziller. începutul bun în acest 
campionat aduce echipa din Brașov, după patru etape, în 
postura de lider. Poate așa va prinde, din iîou, gustul... titlului.

Fotbaliștii mureșeni se află într-o mare formă. Din nou ei 
vor sâ domine campionatul. Echipa lui Bone nu se dezminte. 
Hajnal — care la Helsinki a stat pe banca rezervelor — a 
marcat, ieri, trei goluri, devenind un veritabil hat-trick, lucru 
atît de greu și atît de rar în cariera unui fotbalist. Mă întreb, 
dacă ar fi jucat împotriva finlandezilor și ar fi reușit o ase
menea performanță, nu ar fi subminat conservatorismul lui 
A. Niculescu ?

Meciul, un derby al codașelor, a fost foarte dîrz disputat, 
în prima repriză — un echilibru perfect, în cea de a doua 
parte a meciului gazdele s-au impus categoric. Eroul din 
umbră al victoriei — Mulțescu, excelentul coordonator de joc. 
în sfîrșit, minerii obțin și ei o victorie. Să fie de bun augur ! 
Anul trecut o începuseră mai bine. Păcat să pierzi o expe
riență odată cîștigată.

Echipa ploiesteană s-a răzbunat pentru înfrîngerea suferită 
în primăvară, la Ploiești, din partea feroviarilor, care, astfel, 
au supraviețuit în prima divizie. Deci, să nu se supere nimeni. 
Deși dominați categoric, băieții lui Ilie Oană au avut o armă 
foarte periculoasă și eficientă : contraatacul. Și dacă pe Ion 
Constantin nu l-ar fi pîndit neșansa cu atîta încăpățînare 
Petrolul făcea golaveraj...

Deși a fost egalata și condusă echipa gazdă nu și-a pierdut 
busola, a continuat să' atace și pînâ la urmă, cînd poate ni
meni nu mai credea, ea obține victoria. Ce înseamnă să nu 
demobilizezi la primele pîlpîiri ale spectrului înfrîngerii... Si
tuații ce par de nerăsturnat se întorc pe dos.

Realizarea unui draw în deplasare, cu campioana țării va
lorează, după toate calculele, cît o victorie. Farul se anunță, 
din nou, un adversar incomod, care nu visează marea cu sarea 
(ce-i trebuie, o are la picioare) dar de. pe locul ei de la mijlocul 
clasamentului pune mereu probleme liderilor și codașelor.

Este simptomatică criza de formă a echipei din Arad, ani 
în șir cea mai constantă și consecventă în rezultate și succese 
interne și internaționale de prestigiu. Ofensiva nu merge, linia 
de mijloc nu merge, apărarea nu merge, nu merge echipa. 
Ce se-ntimplă ? Chiar nu se găsește nimeni — Federația ori 
clubul — să se-ntrebe și chiar să încerce să vadă care-s cau
zele ce determină o evoluție atît de precară, fie si numai pen
tru faptul că U.T.A. ne reprezintă intr-o competiție continen
tală și eșecurile ei aruncă o lumină nefavorabilă asupra socce- 
rului românesc ?

Echipa studenților clujeni a fost făcută K.O. la Tg. Mureș, 
îngrijorător rezultatul și jocul foarte slab al clujenilor, acum, 
în preajma partidei retur de la Sofia in „Cupa U.E.F.A.**. 
Am vrea să fie altfel, dar ne temem că aici se va încheia 
cariera lui „U“ Cluj în competiția continentală. Prea este in
coerentă, instabilă și fluctuantă valoarea acestei formații. Ea 
face pasul „de la grandoare, la decadență'1 cu o uluitoare ușu
rință. De ce nu se iau in serios studenții clujeni ca... fotbaliști ?

Crisparea, pentru măcar un punct, a făcut un joc de uzură 
fizică și nervoasă, reșițenii n-au reușit sâ construiască eu lu
ciditate acțiuni periculoase care să pună măcar o dată in difi
cultate echipa gazdă. După succesul Sportului Studențesc ele
vii lui Reinhardt preiau „lanterna roșie**, și dacă nu se pun 
serios pe treabă și pe... fotbal nu văd să aibă o viață prea 
ușoară în prima divizie.

Să se bazeze, oare, elevii dr. Rădulescu. ci se vor repeta 
situațiile de anul trecut, cind în meciurile din deplasare, 
după eșecurile de acasă, au cules puncte prețioase ? Dacă-i 
așa, calculele sînt periculoase. Dar să le acordăm unele cir
cumstanțe pentru lipsa de șansă, pentru terenul ud. alunecos. 
Nu credem că ceferiștii nu se vor ține de atit de frumoasele 
promisiuni făcute — joc omogen, ofensiv, de calitate — la fi
nele campionatului trecut.

• Victoria de sîmbătă, obți
nută de Dinamo în dezavanta
jul XV-lui de la Vulcan, cu 
scorul de 25—0, ne face să cre
dem că raportul de forțe din
tre dinamoviști și metaiurgisti 
este perfect exprimat și de di
ferența de pe tabela de mar
caj, cît mai ales a valorii ce
lor două echipe. Evoluția, din 
ultimele etape, a dinamoviști- 
lor — natural în bine, mai pu
țin startul slab — ne îndrep
tățește să credem câ Dinamo va 
avea un cuvînt de spus în ac
tualul campionat. în jocul cu 
Vulcan, Dinamo a avut în Co- 
ravu, Nica, Constantin și Ro
man, nu numai realizatori dar 
și jucătorii cei mai bine pre
gătiți, ambițioși și puși pe am
biții mari.

• Pe terenul din Parcul Co
pilului, norii negri care cam 
întunecau orizontul Griviței 
Roșii, au început să se destra
me și la orizont apare, încet, 
dar credem că sigur, o echipă 
nouă, întinerită, dornică de a- 
firmare. Foarte tenacea echipă 
a ieșenilor, Politehnica, s-a în
trebuințat serios, ieri, pentru a 
opri ofensiva bucureșteanâ, 
care a reușit un spectaculos 
eseu prin Negoescu și o lovi
turi de pedeapsă, fructificată 
de Simion. Scorul de 7—0 pen

tru grivițeni, putea fi mai 
substanțial, dar greșelile de 
plasament in -teren a- jucătorÎT 
lor și unele faze de finalizare 
nefructificate i-au privat de 
un avantaj mai net. Rene Chi- 
riac, arbitrul jocului, a condus 
meciul fără greșeală.

• Pe terenul -Olimpia, Spor
tul Studențesc a dispus de Fa
rul cu scorul de 13—4 după un 
joc în care studenții s-au ^arătat 
în vervă de joe.- - —------- - —-

• în țară : Universitatea Ti
mișoara — campioană a țârii — 
a învins pe* Steaua cu 6-0 mili
tarii suferind astfel prima în- 
frîngere din actualul campio
nat, iar întîlnirea C.S.M. Si- 
biu-Gloria s-a soldat cu scorul 
de 9—3.

• în vederea turneului din 
Marea Britanie a reprezentati
vei de rugbi cei doi antrenori, 
Th. Rădulescu și Radu Demian, 
s-au oprit la un lot lărgit de 
29 jucători susceptibili de se
lecționare. Cu etapa de ieri, 
campionatul se suspendă dînd 
posibilitate jucătorilor selecțio
nați să se pregătească în co
mun. în Anglia sînt prevăzute 
trei jocuri, plecarea are loc pe 
data de 4 octombrie.

GABRIEL FLOREA

MERIDIAN
Universitarii craioveni s-au văzut prea repede ciștigători. 

au uitat că un meci durează exact 99 de minute. Victoria 
gazdelor e foarte prețioasă avînd în %edere greșelile atit de 
dese și grave ale apărării băcăoane. Ce n-a mers de astă dată 
în echipa oltenilor se pare că a fost „borul** aripilor, mai frint 
ca alteori. Dar campionatul e de-abia la început. Victoriile în 
deplasare le vor obține poate pe plaiuri ardelene...

Dacă ținerea lui Dobrin și Jercan, piese de bază ale echi
pei, pe banca rezervelor, decurge dintr-u idee tactică ce vi
zează meciul de miercuri din „C.C.E.“, atunci e o mare gre
șeală. Dar poate că F.C. Argeș nu și-a propus atacarea titlului 
și in acest an? Eu aș zice să-și cruțe forțele, să-și păstreze in 
taină tacticile pentru turul doi cînd va întilni, poate, pe Ajax- 
Amsterdam.

Prezentarea etapei : VASILE CABULEA

• Olimpiada masculină de 
șah de la Skoplie a programat 
întflnirile din runda ă 5-a. Se
lecționata României, prezen- 
tînd o formație cu două re
zerve (Partos și Ungureanu, ca
re au înlocuit pe Gheorghiu și 
Ghițescu) nu a reușit decît un 
rezultat egal : 2—2, cu echi
pa Austriei. Astfel, în clasa
mentul grupei a 8-a pe primul 
loc a trecut reprezentativa 
S.U.A. cu 16 puncte,urmată de 
România 14,5 puncte, Filipine 
14 puncte și două partide între
rupte.

• In sala Sporturilor din Iași 
s-au încheiat ieri seară între

cerile celei de-a 10-a ediții a 
Balcaniadei feminine de bas
chet. Titlul 'de campioană bal
canică a revenit pentru a 9-a 
oară reprezentativei Bulgariei, 
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele Româniși, Iugosla
viei și selecționata secundă a 
României, care a participat la 
competiție în afară de concurs.

• Cu prilejul unui concurs 
atletic internațional desfășurat 
la Zagreb, sportiva bulgară 
Iordanka Blagoeva a stabilit 
un nou record mondial în prq- 
ba de săritură în înălțime cu 
performanța ue 1,94 m.

CLASAMENT
1. Steagul Roșu
2. S. C. Bacău
3. Petrolul
4. Steaua
5. Dinamo
6. Farul
7. F.C. Argeș
8. C.F.R. Cluj
9. A.S.A. Tg. Mureș

10. Jiul
11. Sportul studențesc
12. Univ. Craiova
13. U.T.A.
14. ,.U“ Cluj
15. Rapid
16. C.S.M. Reșița

4 2 2 0 8— 0 6
4 3 0 1 7— 3 6
4 2 2 0 3— 1 6
4 2 1 1 8— 4 5
4 2 1 1 7— 6 5
4 2 1 1 4— 6 5
4 1 2 1 8— 4 4
4 2 0 1 3— 2 4
4 2 0 2 10— 9 4
4 1 2 1 4— 5 4
4 1 1 2 5— 6 3
4 1 1 2 7—10 3
4 1 1 2 2— 5 3
4 1 1 2 4—11 3
4 0 2 2 2— 4 2
4 0 1 3 0— 6 1

ETAPA VIITOARE
A.S.A. Tg. Mureș—Univ. Craiova ; C.S.M. Reșița—Sportul 

Studențesc ; Petrolul—Steagul Roșu ; Rapid—C.F.R Cluj ; Fa
rul —Steaua ; U.TA.— Jiul Dinamo—F.C. Argeș ; „U“ Cluj— 
S.C. Bacău.

DIVIZIA B
SERIA I Gloria Buzău-C.F.R. 

Pașcani 1—0 ; Știința Bacău- 
C.S. Tîrgoviște 2—0: Meta
lul București-Punărea Giurgiu 
6—0 ; Metalul Plopeni-S.N. Ol
tenița 1—0 ; Progresul Brăila- 
Politehnica Galați 4—2 ; F.C. 
Galați-Chimia Rm. Vîlcea 3—1 ; 
Politehnica Iași-Progresul Bucu
rești 5—1 ; Delta Tulcea-Ceah- 
lăul P. Neamț 1—0.

SERIA A II-A Chimia Făgă- 
raș-Politehnica Timișoara 3—1 ; 
F.C. Bihor-Metalurgistul Cugir
2— 0 ; C.S.M. Sibiu-Electropute- 
re Craiova 3—0; Minerul A- 
nina-Metrom Brașov 3—2 ; O- 
limpia S. Mare-C.F.R. Arad
3— 0 ; C.F.R. Timișoara-Gloria 
Bistrița 2—1 ; Corvinul Hune- 
doara-Olimpia Oradea 1—0 ; 
Minerul B. Mare-Metalul Dro- 
beta 5—1.

r 
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i 
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ARGENTINA MENIS —un nou record mondial
Rareori un stadion de atle

tism din țara noastră a avut 
prilejul să găzduiască atitea 
nume sonore din atletismul 
mondial și să ofere spectato-' 
rilor întreceri atît de viu 
disputate cum au fost cele de 
simbătă și duminică, de pe 
stadionul „1 Mai“ din Con
stanța. Au fost prezenți la 
triunghiularul atletic de 
seniori dintre reprezentati
vele Finlandei, Suediei și Ro
mâniei 6 medaliați la recenta 
Olimpiadă, precum și mai 
mulți campioni olimpici și 
medaliați la alte olimpiade și 
campionate europene. Dar 
ceea ce va înscrie stadionul 
constănțean in istoria atletis
mului mondial a fost noul

la disc
record mondial al Argenti
nei Menis, cu 67,32 m la I 
aruncarea discului. In formă | 
strălucită — ce păcat că n-a 8 
prins-o acum două săptămîni . 
la Mtinchen — ea a mai avut j 
încă 3 aruncări peste 66 m I 
care ne dau convingerea că 
in curînd va reuși să pre> i 
lungească zborul discului 8 
peste granița socotită pînă | 
acum inaccesibilă. De altfel, 
seara, la întîlnirea cîtorva I 
dintre medaliații olimpici, | 
cu atleți dornici să-i vadă, 
să-i asculte. Argentina a I 
declarat că dorește cît mai I 
curînd să ridice recordul 
lumii peste 68 m, ceea ce îi I 
dorim din toată inima. ’

SILVIU DUMITRESCU I
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întreg rodul cimpuiui

in hambare !
Din județele țării reporterii au transmis ieri

UTECIȘTII PARTICIPA CU ELAN
• GALAȚI

cooperatorii 
ziua de ieri 
Spre ogoare,

Pentru elevii si 
din județul Galați 
a fost o zi rodnică. 
la cules de porumb, struguri sau 
legume au pornit de dimineață 
în jur de 15 000 elevi. în gara 
municipiului Galați s-a organi
zat și un tren al elevilor cu 
destinația podgoriilor de la 
Dealul Bujorului. în același 
limp, spre cooperativele agrico

le de producție și întreprinde
rile agricole de stat au pornit 
din Galați 280 de mijloace de 
transport pentru a ajuta la 
stFÎngerea și depozitarea cultu
rilor. Deci, forțe importante 
care, alături de cele ale țărani
lor cooperatori au pornit o 
adevărată ofensivă în cadrul 
campaniei de toamnă. Mai tre
buie subliniat aici că în ajutorul 
unităților agricole au venit și 
tinerii muncitori de la Combi
natul siderurgie din Galați’ și 
din alte întreprinderi din județ.

La direcția agricolă a județu
lui ni s-a declarat că o mare 
parte din' cantitatea de recoltă 
de-abia strînsă se datoreste 
muncii depuse de elevi. De alt
fel acesta este trecut și învscripte 
din care reiese că conform ra
poartelor unităților agricole din 
județ, zilnic sute și mii de elevi 
adesori 'depășind numărul coo
peratorilor care participă la 
muncă, își desfășoară activita
tea la recoltatul porumbului, 
strugurilor 'fel legumelor. „Pînă 

acum, ni se spune, în județ au 
fost recoltate peste 10 000 hec
tare de porumb, strugurii au 
fost strînși de pe o suprafață de 
47 la sută, s-au însilozat 6! la 
sută din furaje etc. în condițiile 
dificile de pînă acum elevii au 
fost mereu In frunte".

C, ION

« VÎLCEA

județului 
a 

afara 
re- 
s-a 
520

Această frumoasă duminică 
de septembrie a găsit la lucru 
pe ogoarele vîlcene întregul e- 
fectiv al organizației județe
ne U.T.C. 50 000 de energii ti
nerești au contribuit la reali
zarea unei veritabile zile re
cord. Alături de tiranii coope
ratori, de brigăzile permanente 
de tineri care acționează în vi
ticultură și legumicultură, de 
cei 15 000 elevi reuniți în bri
găzile de muncă patriotică, un 
mare număr de tineri din in
dustrie, din toate întreprinde
rile și instituțiile '
și-au manifestat dorința de 
participa în orele din 
programului la strîngerea 
coltei. Jn lunca Oltețului 
lucrat intens. La Bălcești 
de tineri țărani cooperatori, e- 
levi, salariați ai T.I.L., ai co
operativei de consum și meș
teșugărești au recoltat 16 hec
tare cu porumb. 7 hectare vie 
și un hectar legume. O parti
cipare masivă la lucru s-a în
registrat și în unitățile agri- 

cole din Laloșu, Gorunești și 
Făurești,

în zona Drăgășanilor, vesti
tă prin bogatele podgorii, la 
Ștefănești 700 de oameni pre- 
zenți Ia muncă au recoltat 
10 000 kg struguri și 3 000 kg 
legume, în vreme ce tinerii din 
Lungești, in frunte cu Lucreția 
Iovănescu și Monica Vasile, 
secretarele organizațiilor U.T.C. 
ale cooperativei agricole de 
producție și școlii generale, au 
înregistrat adevărate recor
duri ale hărniciei. în ultime
le zile ei au recoltat 23 tone 
struguri și 7 tone prune. Du
minică numai elevii clasei a 
VIII-a au recoltat 5 130 kg po
rumb. In podgoriile de la Gu- 
șăeni lucrătorii celor 2 ferme, 
împreună cu 200 de tineri con
duși de Dan Florea, activist 
comitetul județean U.T.C., 
cules 21 tone struguri, la 
ceasta realizare adueîndu-și 
contribuție majoră tineri 
Gheorghița Bolovan,

la 
au 
a- 

o 
ca 

. Petru
Rusu, Victoria Păduraru, Con
stantin Teleșpan și alții.

DOKU MOTOV

• TIMIȘ

Peste 14 000 de membrii coo
peratori din județul Timiș au 
fost prezenți duminică pe ogoa
re. Lor li s-au adăugat încă 
5 000 de salariați dintre care cir
ca 3 000 de tineri iar alături de 
aceștia incă 4 000 de elevi și stu- 

denți din localitățile județului. 
Reunite toate eforturile s-au 
materializat în recoltarea a 1 352 
hectare cu porumb, 788 hectare 
de floarea-soarelui, 154 hectare 
de sfeclă și alte culturi. Pentru 
a fi adusă în hambare și magazii 
recolta zilei de duminică a fost 
transportată de 3 400 de mașini, 

La complexul legumicol inter- 
cooperatist din marginea orașu
lui Timișoara, aproape 100 de 
studenți din anii V și VI ai Fa
cultății de medicină, au adus la 
capătul tarlalelor două tone de 
roșii care imediat au fost expe
diate la Fabrica de conserve din 
Timișoara. Ing. Zaharia Vlasici, 
șeful acestui complex, ne infor
mează că este foarte mulțumit 
de munca depusă de viitorii 
medici.

La C.A.P. Dumbrăvița 70 de 
tineri, ospătari și salariați ai 
Trustului de alimentație publi
că, în frunte eu directorul coor-

- donator, tovarășul Iosif Andrei- 
ca, au „ocupat" o suprafață ce 
cuprinde 120 de rinduri, fiecare 
cu o lungime de 700 m hotărîți 
fiind să nu plece pînă nu o ter
mină. Cele 2 camioane care deja 
făcuseră un transport cu porum
bul cules la prima oră s-au în
tors din nou să mai facă încă 
unul. Alături de tarlaua aces
tora se află și tarlalele pe care 
lucrează salariații de la Amba
lajul metalic, și Fabrica „Garo- 
fița".

I. DANCEA

UȘ fîOMl

• PRAHOVA
Ieri, vremea s-a arătat mult 

mai prietenoasă și, în consecin
ță, întreg teritoriul agricol pra
hovean a fost luat cu asalt de 
către tineri : aproape 30 000, 
care au transformat ziua de 
duminică în zi de muncă pentru 
bătălia recoltei.

Am efectuat un scurt raid pe 
la cîteva din cele peste o sută 
de puncte de lucru. Pe tarla
lele cooperativei agricole de 
producție din Blejoi am întîl- 
nit 200 de fete de la Li
ceul „Ion Luca Caragiale" și 
150 de eleve de la școala gene
rală din comună. Tntr-o singură 
zi, fetele au reușit să adune 
porumbul de pe aproximativ 
zece hectare. Elevele Elena 
Cristea și Nicoleta Tunsoiu — 
din anul al II-lea — s-au re
marcat în mod special nu nu
mai prin cantitățile obținute 
individual cj și prin felul în 
care au știut să-și mobilizeze 
propriile colege : ajutîndu-le 
permanență pe cele rămase 
urmă.

Am lăsat poate intenționat . 
urmă situația recoltării strugu
rilor. Redăm mai jos remarca 
reprezentantului Trustului ju
dețean Prahova al I.A.S. ; 
„Dacă nu erau elevii, nu știu 
cum o scoteam la capăt cu re
colta ’72 |“ Și, ca o completare, 
datorită efortului depus de ele
vii prahoveni la culesul viilor, 
campania de recoltări se va 
termina — estimează specialiș^- 

în 
în

Ia

tii— miercuri sau joi, adică 
fără nici un fel de pierderi îli 
plus față de ceea ce s-a pier
dut din pricina mucegaiului. 
La I.A.S. Valea Călugărească, 
la ferma nr. 10 „Valea Mieilor", 
cei 80 de elevi de la Grupul 
școlar energetic au cules dumi
nică două vagoane de struguri, 
ceea ce echivalează cu o medie 
de 250 kilograme recoltate de 
fiecare elev.

EMANUEL ISOPESCU

« ILFOV
Și în Ilfov pentru lucrătorii 

ogoarelor duminică a fost o zi 
obișnuită de lucru. Alături de 
cooperatorii, mecanizatorii și 
specialiștii din unitățile agri
cole cooperatiste și de stat au 
muncit spornic mii de elevi din 
școlile generale și profesionale, 
din liceele teoretice și de spe
cialitate. In cele nouă ferme ale 
întreprinderii agricole de stat 
Belciugatele, împreună cu sa- 
lariații unității, dis-de-diminea- 
ță au venit la culesul porum
bului 200 de elevi ai Liceului 
silvic din Brănești. „Harnicii 
elevi repartizați la ferma noas
tră s-au angajat să adune po
rumbul de pe o suprafață de 9 
hectare, ne spunea șeful fermei 
nr. 4, inginerul Ilie Streja. Sînt 
sigur, continua dumnealui, că-și 
vor depăși angajamentul". A- 
firmațiile șefului fermei se ba
zau pe ritmul bun de lucru al 
tuturor echipelor de tineri ce 
executau culesul stiuleților sau 
deserveau remorcile cu care se 
transporta noua recoltă.

Mai mult de 200 de elevi de la 
Școala generală și Liceul teore
tic din Brănești erau prezenți 
în grădina de legume a coopera
tivei agricole din localitate. 
Aici, patru echipe de tineri cu
legeau tomate, ardei, gogoșari, 
varză și castraveți, iar alte e- 
chioe sortau și așezau legumele 
în lăzi. „Elevii ne sint de mare 
ajutor, ne spunea Stefan Oprea 
președintele unității. în acest 
an. de pe fiecare hectar al gră
dinii am obținut cantități de le
gume mult mai mari decît cele 
planificate".

Aspecte asemănătoare am în- 
tîlnit în sectoarele legumicole 
și pe tarlalele cultivate cu 
porumb sau sfeclă de zahăr 
din cooperativele agricole din 
Fundulea. Tămădău, Ștefă- 
nești, Afumați, unde dumi - 
nică au fost prezenți la recoltări 

mii de tineri. Prin eforturile 
lor circumscrise generos impe
rativelor campaniei de toamnă, 
mari cantități de legume, po-

HUNEDOARA—o excepție ?
Lanurile i-au așteptat, dar ei

erau ocupați cu defilarea...!

Deși a fost o zi prielnică 
pentru lucru, ogoarele județu
lui Hunedoara n-au prea cu
noscut ieri zvon de muncă. Doar 
ici, colo, la cite o unitate agri
colă s-a ieșit la recoltat, 
forțele utilizate au fost 
mult simbolice 
alți ani în sezonul 
tinerii constituiau duminică de 
duminică o prezență obișnuită 
pe tarlale. Unde au fost ei de 
această dată ? Răspunsul l-am 
primit la Comitetul județean 
Hunedoara al U.T.C. Tocmai 
ieri a avut loc deschiderea fes
tivă a anului sportiv școlar.

Așadar, in loc să se afle în 
fruntea acțiunii de recoltare, 
așa cum au procedat întotdea
una, tinerii au defilat pe stră
zile orașelor și municipiilor ju
dețului, au participat la între
ceri sportive și distractive.

Nu spunem că nu sînt nece
sare și astfel de activități, că 
deschiderea anului sportiv nu 
trebuia să aibă loc, dar de ce a 
fost sacrificată în acest scop o 
zi întreagă cind același lucru și 
cu aceeași eficiență se putea 
face într-o după-amiază. după 
încheierea cursurilor ? Se 
însă că chiar dacă n-ar fi 
programate evenimentele 
mintite tinerii tot n-ar fi 
la recoltat. După cum am 
informați la același comitet 
U.T.C.. conform convențiilor în
cheiate cu Trustul I.A.S. tine
rii vor sprijini unitățile agri
cole socialiste doar la culesul 
porumbului. Convențiile au 
fost însă încheiate doar în ul
timele zile, așa că nu a existat 
— ni s-a argumentat — timpul 
necesar pentru mobilizarea tine
rilor. Și, apoi, activiștii U.T.C. 
nici nu s-au Drea grăbit să în
cheie convențiile pentru că po
rumbul nu este încă copt. Rea- 

dar 
mai 

decit utile. In 
recoltărilor

pare 
fost

rumb și sfeclă de zahăr au fost 
adunate, transportate și puse la 
adăpost.

ELISEI TARTA

litatea este contrazisă. Recolta
tul porumbului a început deja 
dar el se desfășoară foarte ane
mic. Există mari suprafețe pe 
care el s-a copt, deCi poate fi 
cules. Ne miră faptul că 
tinerii din județul Hunedoara 
nu și-au propus să participe la 
strînsul cartofilor, legumelor și 
fructelor. Dacă treci prin Deva, 
Hunedoara, Valea Jiului și prin 
alte orașe nu ți-e greu să ob
servi că unele legume sînt in
suficiente pe piață sau au fost, 
aduse de la sute de kilometri' 
distanță. în același timp, însă, 
la I.A.S. Simeria, la C.A.P. de 
pe Valea Mureșului aceste le
gume rămîn neculese, degradin- 
du-se văzînd cu ochii. La fel se 
întîmplă cu fructele din live
zile I.A.S.-urilor Hațeg, Sime
ria și Mintia.

Se pare că această toamnă 
grăbită i-a găsit neoregătiți pe 
agricultorii din județul Hune
doara. La Direcția generală a- 
gricolă. la U.J.C.A.P.. la Trus
tul I.A.S. am întilnit părerea, 
profund greșită, că ..se mai 
poate aștepta încă", că „n-are 
rost să ne impacientăm pentru 
că pînă la urmă culturile tot 
vor fi recoltate". O asemenea 
mentalitate de care nu este 
străin nici comitetul județean 
al U.T.C. este profund dăună
toare. Se știe că orice întirziere 
la recoltat se resimte în ham
bare, aduce prejudicii serioase 
producției. Mai ales la cartofi, 
legume și fructe a căror lipsă, 
de ce să n-o recunoaștem, ju
dețul Hunedoara o simte uneori 
destul de acut.

AL. BĂLGRADEAN

CU TOATE FORȚELE, 
CU TOATĂ RĂSPUNDEREA

Secvențe duminicale din comunele județelor Argeș și Teleorman
- E o campanie cum n-a mai fost alta I E greu, e foarte greu, este extraordinar de greu I 

Ploile nu ne ocolesc. Dar rodul bogat al cimpuiui, asigurat cu efortul unui an întreg, trebuie să-l 
depozităm repede și pînâ la ultimul gram. Știm că aceasta este sarcina de maximă importanță 
a noastră, a tuturor celor de la sate : coope ratori, specialiști, mecanizatori, profesori, activiști 
sau elevi. Și pentru a fi la înălțimea obligației patriotice, cum o definea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să lucrăm zi și noapte, chiar dacă plouă sau e duminica.

Am notat cuvintele tinerei 
cooperatoare Floarea Raicu din 
Saelele, județul Teleorman, ieri 
de dimineață în lanul de po
rumb, cînd termometrul indica 
abia 6 grade. Aici, împreună cu 
toți tinerii satului, cu membrii 
cooperatori, cu salariații de la 
instituțiile comunei recolta po
rumbul. Producția se anunță a 
fi deosebită — aproape un va
gon la hectar. Și terenul acesta, 
din „Lunca Oltului**- va fi se
mănat cu grîu. Așa că de ritmul 

PANOU DE ONOARE

Elevii Liceului din Drăgănești Vlașca, aceiași muncitori de astăvară 
pe lotul de hibridare de la stațiunea experimentală Văceni au lucrat 
sîmbătă și duminică la recoltat. între evidențiați Slelian Căpățlnă, 
Ana Iacob. Mihaela Tudor, Maria Becheru și aproape toți pină la 200. 
Obiectivul muncii patriotice pejitru această toamnă este strîngerea 
recoltei de porumb de pe 100 de hectare precum și a sfeclei de zahăr 
de pe 10 hectare.. Și elevii lucrează in două schimburi. Alături de 
ei profesorii,

tn lanul de porumb — recoltind alături de tineri — am întilnit ieri 
și pe activistul Comitetului județean Teleorman al U.T.C.. Oprea 
Manea. Pentru că exemplul lui l-am vrea generalizat, l-am fotografiat. 
Ne face plăcere să înserăm această fotografie.

în care se lucrează acum depin
de operativitatea și calitatea 
pregătirii patului germinativ 
pentru viitoarea recolta. Sîmbă- 
tă și duminică rodul a mai bine 
de 50 de hectare a fost depozi
tat în hambare. O dovadă a hăr
niciei, a dăruirii și a răspunderii 
cu care s-a lucrat.

Imaginea activității cu parti
cipare deosebit de numeroasă la 
recoltări am întîlnit-o ieri de-a 
lungul a peste 400 de kilometri 
străbătuți în Cîmpia Teleorma
nului și în sudul județului Ar

geș. înainte de ora 7 sute de 
autocamioane au adus în margi
nea lanurilor de porumb, în gră
dinile de legume și în plantații
le de vii salariați din întreprin
derile și instituțiile economice, 
elevi de liceu și ai școlilor ge
nerale, membrii cooperatori și 
mecanizatori. Răspunzînd prin 
fapte chemării de a sprijinii ac
tivitatea din campanie, aceștia 
au hotărit ca ziua de ieri, de- 
obicei o duminică a odihnei, să 
o dăruiască muncii. La Alexan
dria, la Olteni, Orbească, Schela 
și Tătărăști s-a lucrat cu efec
tive duble. Alături de membni 
cooperatori s-au aflat elevii și, 
în medie, peste o sută de sala- 
riați din întreprinderile și insti
tuțiile din apropiere. La Tătă- 
r oștii de Sus. după cum ne spu
nea primarul comunei, s-a re
coltat, ieri, porumbul de pe o 
suprafață egală cu cea elibera
tă sîmbătă și vineri la un loc. 
La Popești și Izvorul, în județul 
Argeș. 80 de atelaje au transpor
tat din cîmp în hambare po
rumbul de pe întregile suprafețe 
prevăzute a fi însămînțate cu 
grîu după vrășitoare. Succesul a 
fost posibil prin efortul depus 
de către membrii cooperatori și 
elevi dar și de către muncitorii 
de la Combinatul Petrochimic 
din Pitești care le-a venit în a- 
jutor. 12 autocamioane au adus 
aici pe aceia care în zilele obiș
nuite stăpînesc procesele chimi- 
ce din imensele retorte și care, 
acum, nedînd înapoi în fața con
dițiilor grele în care se lucra — 
noroi, frig, apă pe tulpinele de 
porumb, au recoltat știuleții do
lofani, i-au adunat cu coșurile în 
atelajele care cu greu se depla
sau pe drumurile tarlalei. Iar la 
Drăgăneștii Vlașca, la Vitănești 
și Măgura elevii au recoltat le
gume și fructe, strugurii din 
viile afectate de ploile căzute

DOUĂ LOCALITĂȚI — DOUĂ ATITUDINI DIFERITE
Pămlntul era îmbibat de apă. Altădată, probabil că nici 

paznicii nu s-ar fi încumetat să-și facă rondul In cîmp. 
Ieri însă cei din Dragurile, județul Argeș, au lucrat de 
dimineața și pînă seara. I-am întilnit aici pe președintele 
cooperativei Marin Mitroi și pe primarul comunei, Marin 
Petcu lucrind cot la cot cu cooperatorii Ion și Dumitru 
Cotiac, Marin Găină și Gheorghe Constantinescu, cu gestio
narii de la magazinele de desfacere Dumitru Găină și Ion

Voicu, cu directorul căminului cultural Florea Benghe și 
funcționarii primăriei Ioana Iordache, Ion Zamfir. Cite 
patru boi trăgeau căruța cu porumb de pe lot, iar auto
camioanele aveau nevoie de... alte perechi de boi care să 
le scoată din locurile în care se împotmoliseră. Se lucra 
însă. „Aici, în lunca Teleormanului, 200 de hectare vor 
trebui semănate cu griu, ne spunea Marin Mitroi, iar 
epoca optimă a semănatului practic a început. Nu putem

amina sub nici o formă recoltarea porumbului de pe 
această suprafață. Și aproape o sută de oameni au lucrat 
învingînd toate greutățile.

Am rămas surprinși însă cînd la Slobozia Mîndra, în 
amiaza mare, flăcăi bine clădiți își pierdeau vremea la 
taclale. Alăturăm cele două fotografii în speranța că ei se 
vor recunoaște și se vor rușina...

în ultima vreme. Pentru prima 
dată în ultimii zece ani, ne spu
nea Gheorghe Zamfir, secreta
rul comitetului I^.T.C., la Ol
teni, tîrgul de săptămînă și-a 
închis porțile dimineața înainte 
de ora 7, după numai o oră și 
jumătate de activitate. In șosea 
i-au așteptat autocamioanele, re
morcile și atelajele care i-au 
transportat direct în cîmp, la 
solele de porumb și de legume 
prevăzute a fi recoltate dumini
că. Și n-au încheiat lucrul decît 
spre seară, cînd soarele era la 
chindie.

încercînd un calcul pe baza 
evidenței de-a lungul traseului 
ajungem la cifre demne de a- 
preciat: în județele Teleorman 
și Argeș au lucrat ieri la recol
tări cel puțin un sfert de mi
lion de oameni, transportând în 
hambare recolta de pe circa 
zece mii de hectare.

ATENTIE LA_________ Depozitare și preluarea legumelor

Cum justifică totuși cei din consiliul de conducere al cooperativei 
agricole din Saelele, șefii de atelaje, faptul că aurul cîmpului adunat 
cu atîta sîrg e depozitat direct in băltoacă. Ce gospodari se pot con
sidera a fi atunci cind o parte din averea obștească este lăsată să se 
deprecieze ?

Cum justifică tovarășii din conducerea C.P.V.L.F. Turnu Măgurele 
inoperativitatea cu care acționează în transportul legumelor. Dumi
nică. pe valea Oltului s-a lucrat cu forțe sporite la strînsul legume
lor. Nici un camion al sus-amintitei unități nu s-a deplasat însă să 
adune rodul grădinilor așezat in grămezi imense în marginea dru
murilor. Numai la Slobozia Mîndra ii așteptau un vagon de roșii de 
cea mai bună calitate.

Fotoreportaj de
GH. FECIORU 

și P. TINJALA



acțiuni ofensive ale

hota
REFERENDUMUL

patrioților sud - vietnamezi DIN NORVEGIA
ELIBERAREA UNOR LOCALITĂȚI DIN 

PROVINCIA QUANG NGĂl
Dilema aderării la 

Piața comună

Unitățile forțelor patrio
tice din Vietnamul de 
sud își continuă acțiunile 
ofensive în punctele în
tărite ale inamicului din 
centrul raional Duc Fo.

Agenția REUTER informează 
că patrioții au supus unui pu
ternic tir de artilerie o bază 
saigoneză situată în apropiere 
de orașul Ba To, în sudul pro
vincie» ~ 
care se 
tămînă, 
Agenția 
trupelor ____  ___ ______
Totodată, patrioții și-au inten
sificat atacurile și în alte zone 
ale acestei provincii, eliberînd 
mai multe localități. x

Lupte intense s-au desfășurat 
și în unele puncte ale șoselei 
nr. 1 — importantă arteră stra
tegică care leagă Saigonul de 
principalele orașe din nordul 
Vietnamului de sud.

Aviația americană — inclusiv 
bombardiere gigant „B-52" — 
a executat numeroase raiduri 
asupra pozițiilor deținute de 
forțele patriotice în provincia 
Quang Tri și în regiunea capi
talei cu același nume a acestei 
provincii; totuși, forțele pa
triotice au respins încercările 
repetate ale trupelor saigoneze 
de a executa acțiuni ofensive.

Quang Ngai, 
află, de peste 
sub stare de 
precizează că 
saigoneze este

reglune 
o săp- 
asediu. 
situația 
critică.

Forțele patriotice cambodgie
ne au reușit să scoată din lup
ta, în cursul acțiunilor iniția
te în perioada 28 august-5 sep
tembrie, aproape 700 de mili
tari aparținînd trupelor lonno- 
liste — informează agenția kh
meră de informații — A.K.I. 
Forțele patriotice au desfășu
rat importante acțiuni în regi
unile Svay Prey, Samrong Ya- 
ung și Anlorng, de-a lungul 
șoselei nr. 2, precum și în zo
nele Pornlei și Sap Ang Kam, 
distrugînd numeroase poziții ale 
inamicului și capturînd o mare 
cantitate de armament și ma
terial militar. Orașul Pornlei, 
capitala districtului Baribau, 
din provincia Kompong Chang 
a fost eliberat.

• GUVERNUL FILIPINEZ a 
examinat ieri, în cadrul unei 
reuniuni conduse de preșe
dintele țării, Ferdinand Mar
cos, problema aprovizionării și 
a creșterii prețurilor — a anun
țat un purtător de cuvînt ofi
cial de la Manila, reluat de a- 
genția FRANCE PRESSE.

Pe de altă parte, agenția 
FRANCE PRESSE anunță 
președintele Ferdinand ] 
cos a promulgat, în urma 
cestei reuniuni, o ordonanță 
specială prin care se interzice 
civililor portul armelor.

Ieri la ora 15,00, s-au des
chis centrele de vot pentru 
referendumul din Norvegia. 
Pînă în seara zilei de astăzi, 
populația țării este chemată 
să se pronunțe în favoarea 
sau împotriva intrării Nor
vegiei în Piața comună, în 
baza tratatului semnat 
începutul anului de i 
guvernul premierului 
telli.

In cursul ultimelor 
care au precedat începerea 
referendumului, în majori
tatea localităților norvegie
ne s-au desfășurat acțiuni 
și manifestații împotriva a- 
derării țării la Piața comu
nă. Agențiile de presă apre
ciază, citind sondaje între
prinse în ajunul referendu
mului, că peste 52 la sută 
din persoanele chestionate 
s-au pronunțat împotriva 
intrării Norvegiei în Piața 
comună și numai 42 la sută 
au declarat că vor vota în 
favoarea aderării.

După cum se știe, premie
rul Bratelli a anunțat că, 
în cazul respingerii aderării 
la Piața comună, guvernul 
său își va prezenta demisia.

la 
către 
Bra-

ore

Tensiune in
universitățile spaniole

• GUVERNUL de la Madrid — scrie ziarul LE MONDE în- 
tr-o corespondență din capithla spaniolă — a desemnat patru noi 
rectori ai unora dintre universitățile principale ale țării. Din
tre cei numiți, personalitatea cea mai cunoscută este profe
sorul Munoz Alonso, om politic înainte de toate si falangist 
declarat. Numirea sa este considerată în general drept anun
țarea unei înăspriri a atitudinii Ministerului Educației.

O astfel de înăsprire nu este de natură să aducă o a'.moșieră 
mai calmă în facultățile spaniole. După demisiile ce.cr dci 
rectori din centrul universitar madrilen, hotărîte în semn de 
protest față de ultimele măsuri ale autorităților și concedierea 
rectorului vestitei universități Salamanca, prorectorii, decanii, 
prodecanii și secretarii generali ai celor trei universități im
plicate și-au părăsit, la rîndul lor, posturile.

Pe lîngă faptul că cinci rectorate râmîn în continuare va
cante, numeroase incertitudini persistă asupra viitoarei des
chideri a noului an universitar : cînd vor fi desemnate noile 
cadre ce urmează să înlocuiască pe cei demisionați ? (După 
decretul din 26 iulie 1972, care a suspendat autonomia uni
versităților, cel care procedează Ia aceste numiri este ministe
rul tutelar). Cînd va începe noul an ? Cînd vor fi publicate 
noile programe de orientare generală ce ar urma sâ intre în 
vigoare anul acesta ?

Pătrunderea poliției în campusul universitar din Madrid, 
unde se desfășoară sesiunea de toamnă de examene, relevă 
LE MONDE, nu a putut fi considerată, la rîndul său, un ele
ment liniștitor. Previziunile observatorilor asupra viitorului an 
universitar sînt dintre cele mai pesimiste.

România la Trrgul de la Plovdiv
Duminică s-a deschis la 

Plovdiv cea de-a 28-a ediție a 
tradiționalului Tîrg internațio
nal.

La festivitatea de deschidere 
au luat parte Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria. Star.- 
ko Todorov, președintele Consi
liului de Miniștri, alți conducă
tori de partid și de stat bulgari.

Conducătorii de partid si de 
stat bulgari. însoțiți de oaspeții 
de peste hotare, au vizitat apoi 
pavilioanele și standurile a 
peste 4 000 de firme din 37 
țări, prezenta în acest an 
Tîrgul de Ia Plovdiv. La pav:

durii e
Ha

Honul Republicii Socialiste Ro
mânia, conducătorii de partid și 
de stat bulgari au fost întîmpi- 
nați de Nicolae Blejan, ambasa
dorul României la Sofia, Nicolae 
Hnescu, adjunct al ministrului 
industriei chimice.

Vizitînd standurile românești, 
conducătorii de partid și de stat 
bulgari s-au interesat’ în mod 
deosebit de progresele făcute de 
industria noastră constructoare 
de mașini și ale celei electroni
ce. Remarcînd bogata participa
re a României, tovarășul Todor 
Jivkov a apreciat și faptul că 
țara noastră este prezentă — în 
acest an, pentru prima oară — 
cu un pavilion propriu.

SITUAȚIA DIN ULSTER
ȘANSE MINIME PENTRU ÎNTRUNIREA 

CONFERINȚEI CONSTITUȚIONALE
Noi incidente s-au înrec 

în ultimele 24 de ore Ir 
de nord. In timpul 
de focuri, Ia Belli 
britanic a fost ud 
au fost răniți In c 
rilor semnalate și 
litâți nord-irlandeze. De « 
nea, au fost înregistrata 
denie între elemente aperfl 
celor două comunități —

și protestantă — soldate, de 
:beie părți, cu răniți.
<oîie incidente au creat o 
ire de tensiune care accen- 

zeazâ, după cum Iapreciază a- 
nțiiie. de presă, incertitudinile 
•ta de întrunirea Confe- 
tai constituționale, convoca- 
de secretarul de stat brita- 

pentru Irlanda de nord, 
iam Wihitelaw, la 25 septem-

Inițiativele elevilor

•o
acanța copiilor 
din R.D. Viet
nam, vacanță 
ca oricare alta 
pe celelalte me
ridiane ale pă-

mîntului, a avut anul acesta 
un caracter deosebit. Ea a 
împrumutat in mare măsură 
ardoarea și gravitatea atmos
ferei generale de muncă și 
de luptă existente aici în 
condițiile războiului aerian 
redecianșat de peste patru 
luni de către Statele Unite. 
Elevii din Hanoi, de pildă, 
sub îndrumarea organizației 
de tineret Ho Și Min, au des
fășurat — concomitent cu nu
meroase activități cultural- 
educative - și acțiuni care, 
prin conținut și semnificație, 
se ridică la nivelul de înțe
legere matură a situației ac
tuale din patria lor. Astfel, 
din rîndul tineretului școlar 
din Hanoi, peste 700 de e- 
levi cu reale calități în do
meniul cintecului și dansului 
național, al sportului, au ur
mat cursuri de perfecționare 
de scurtă durată pentru or
ganizarea activităților recrea
tive și in vederea acordării 
primului ajutor victimelor 
bombardamentelor sau ale 
calamităților naturale. Dupâ 
absolvirea acestor cursuri ei 
au plecat in comunele celor 
patru districte ale orașului 
Hanoi spre a aplica cele în
vățate și a transmite celor
lalți copii și elevi cunoștin
țele lor. Cei care au mers in 
salul Tri Dinh (comuna Song 
Bien), dupâ încă un antrena
ment demonstrativ la fața lo
cului în acordarea de ajutor 
medical, au format din rîn- 
dul elevilor localnici grupe 
de intervenție, pentru cazuri
le de distrugere a adăpos
turilor, pentru evacuarea și

îngrijirea râniților. Ei au în
vățat, de asemenea, să con
struiască adăposturi indivi
duale contra bombardamen
telor.

Asemeni lor au procedat 
și elevii repartizați în comu
nele Duc Tri, Ven So, Van 
Phuc și altele. In orele de 
repaus ei au practicat di* 
verse jocuri și discipline spor
tive - notație, volei, box.

Interesantă pentru forma
rea viitorilor constructori ai 
Vietnamului este și experien
ța altor comune din distric
tele Thanh Tri și Dong Anh, 
unde elevii-instructori au im
pulsionat activitatea coope
rativelor „Tinâra mlâdiță“, u- 
nități agricole în care tine
retul școlar își valorifică cu
noștințele din timpul cursu
rilor de cultivare a legume
lor, grâpatul culturilor sau 
creșterea animalelor. Elevii 
din comunele Cam Hong, 
Suyen Ha și Lam Dinh au 
inițiat convorbiri pe tema 
tradițiilor revoluționare ale 
locurilor natale. Paralel cu 
aceste acțiuni, ei au acordat 
ajutor prin muncă și presta
rea unor servicii familiilor ce 
au avut de suferit din cauza 
atacurilor aviației S.U.A.

Se reflecta în toate aceste 
inițiative și acțiuni recunoș
tința profundă a școlarilor și 
elevilor fața de părinții, de 
predecesorii lor, care au lup
tat și s-au jertfit pentru in
dependența și suveranitatea 
patriei, se reflectă, totodată, 
chezășia câ în R.D. Vietnam 
tinâra mlâdițâ va crește să
nătoasa și robustă, călită și 
pregătită de a duce mai de
parte cauza unui Vietnam in
dependent și prosper.

la Vieques
insulă militari- 
• Cele 25 00Czată

de cuerdas și nemul
țumirile locuitorilor 
® Cauzele unui exod

n incident care 
a avut un ecou 
extrem de re
dus în paginile 
presei din Sta
tele Unite a a- 

tras, totuși, atenția asupra 
unei mici suprafețe de pă- 
mînt din regiunea Mării Ca
raibilor. Este vorba de insula 
Vieques, situată î/npreună 
cu Culebra, la extremitatea 
sudică a unei insule mai 
mari, Porto Rico (de care 
depinde, de altfel, din nuncț 
de vedere administrativ și 
economic). La sfîrsitul lunii 
trecute, aici s-a desfășurat o 
adevărată bătălie între 300 
de țărani și 200 de infante
riști ai marinei americane 
care. Dentru a se retrage, 
au trebuit să apeleze la aiu- 
torul elicopterelor și al de
tașamentelor poliției militare 
a S.U.A.

Incidentul constituie un 
episod al luptei locuitorilor 
din Vieques împotriva aca
parării pămînturilor lor și 
transformării insulei în bază 
militară americană. Cînd, în 
urmă cu două secole, Simon 
Bolivar, conducătorul luntei 
pentru independență a po
poarelor latino-americanc, a 
vizitat Vieques pentru a ex
plora posibilitățile de a or
ganiza războiul de -eliberare 
împotriva Spaniei, el nu s-a 
gîndit că această mică insulă 
va deveni în secolul XX o 
bază militară nord-america- 
nă. Primele grupuri de in
fanteriști marini din S.U.A* 
—- care prin intcrnaediuq| 
..tratatului de la Paris" au 
anexat Porto Rico in anul 
1898 — au debarcat in Vie
ques în 1938, după ce firma 
„Eastern-Sugar Co" a con
cesionat zece cuerdas (apro
ximativ patru hectare) pen
tru construirea unei tabere 
militare. în decurs de 11 am 
operațiunea de acaparare a 
întregii insule pentru scopur. 
militare a fost încheiată. 
Drept urmare, din cele 33 COU 
de cuerdas de terenuri agri
cole din Vieques, peste 25 <MM> 
au fost transformate în baze 
militare» băstinasiior rămi- 
nîndu-le mai puțin de 8 000 
de cuerdas. In aceste împre
jurări, nu mira pe nimeni 
faptul că din cci peste 12 000 
de locuitori ai insulei exis- 
tenți în 1940, au rămas în 
prezent numai circa 7 000. In 
fapt, cam 75 la sută din cei 
43 de kilometri pătrați ai 
insulei 
marina 
care a 
lății portuare, aeroporturi șt 
baza atomică „Roosevelt 
Reads".

în fața faptului consumat, 
locuitorii din Vieques au ho- 
tărît anul trecut să-și mobi
lizeze forțele spre a obține 
din partea guvernului de ia 
Washington recunoașterea 
drepturilor de proprietate 
asupra pămînturilor expro
priate de marina militară 
nord-americană dar pe care 
nu au fost încă construite 
instalații militare. In felul 
acesta a luat ființă „Mișca
rea pentru recuperarea ’ pă
mînturilor" din Monte Sânte 
și Santa Maria".

înfruntarea s-a accentuat 
mereu, îmbrăcînd forme tot 
mai combative. Incidentele 
de luna trecută se înscriu în 
contextul nemulțumirii pro
vocate de militarizarea insu
lei. Se prevede că populația 
locală, integrată națiunii 
portoricane, va continua 
lupta pentru respectarea 
drepturilor ei.

fost 
ne- 
ter-

încheierea Conferinței F.A.O.

ar asigura conți- 
și dezvoltarea politicii 
inițiată de guvernul

Prolog electoral la Bonn

africanilor doar

despre ereni- 
pe continent 
'erința s-a 

încurajarea 
ții naționa- 

spriiinirii dezvol- 
rețelei posturilor de radio 

de pe continen-

Cancelarul vest-german Willy 
Brandt a declarat, într-un inter
viu acordat revistei „DER SPIE
GEL", că este hotărît să forme
ze o nouă coaliție guvernamen
tală între Partidul Social-De
mocrat și Partidul Liberal De
mocrat, chiar dacă la alegerile 
legislative de la 19 noiembrie ar

Lucrările celei de-a opta 
conferințe regionale a F.A.O. 
pentru Europa, care s-au des
fășurat la Miinchen, au luat 
sfîrșit- La lucrări au luat par-

și o
te 29 de delegații oficiale 
țările europene. Intre care 
delegație română.

în cadrul discuțiilor, au 
abordate teme legate de 
cesitatea soluționării pe 
men lung a disparităților 
survenite In producția agricolă

EMIL GEORGESCU
HANOI, septembrie

obține o majoritate parlamenta
ră de un singur mandat El și-a 
exprimat încrederea în rezulta
tul scrutinului, apreciind că o 
victorie a coaliției guvernamen
tale actuale 
nuarea 
externe 
său.

și în comerțul cu produse a- 
gricole din țările dezvoltate, 
fiind, totodată, subliniată, de 
către numeroși vorbitori, între 
care și șeful delegației româ
ne, necesitatea înlăturării ba
rierelor care stau în calea dez
voltării schimburilor comercia
le cu produse agro-alimentare 
și a creării condițiilor pentru 
o participare mai echitahilă a 
țărilor în curs de dezvoltare 
la diviziunea internațională a 
muncii.

au fost preiuați de 
militară a S.U.A. 

construit aici insta-

Avioanele agresoare ameri
cane care atacă Republica 
Democrată Vietnam primesc 
riposta cuvenita. In fotogra
fie : unitate de artilerie an
ti-aeriană a R.D. Vietnam.

REFORMA ÎNTUNERICULUI
Dintr-un lexicon enciclopedic consacrat capitalelor lumii, 

ne-a rămas în memorie o imagine din Salisbury. înconjurată 
de vegetație luxuriantă, clădirea parlamentului își etalează 
pe fronton inscripția laconică în latină : „Fiat lux" (Să fie lu
mină). Cunoscînd stilul pompos, „colonial empire", care ca
racterizează edificiile de acest gerr ridicate în vechiul imperiu 
britanic, imaginea ne-a forțat un zîmbet. Nu ne-am fi închi
puit, însă, că fotografia unui edificiu ar putea, eventual, con
cura cu cea mai reușită și mai acidă caricatură.

Revendicări la Vigo

saptămir.i. negocierile dintre 
reprezentanții țârilor din regi
unea Golfului Persic, membre 
ale O.P.E.C. (organizația țări
lor exportatoare de petrol) și 
cei ai companiilor petroliere 
occidentale. După cum se știe, 
aceste negocieri au început în 
urmă cu cinci săptămîni, Ia 
Beirut, avînd drept obiect par
ticiparea țărilor producătoare 
de petrol la exploatările petro
liere de pe teritoriul lor națio
nal.

A
vem în față cî
teva î 
despre 
tatea 
rată în 
perioadă de au

toritățile de la Salisbury pe 
frontul — ca să zicem așa — 
culturii și învățămintului. To
nul a fost dat de însuși pre
mierul lan Smith. Intr-o de
clarație citită in parlament 
el a fâcut o expunere de 
motive pe tema : africanii 
trebuie ținuți cit mai depar
te de o instruire completă. 
Citam raționamentul-cheie al 
expunerii : „Nu voi admite 
niciodată ca instrucțiunea 
să ajute la destrămarea u- 
nor temelii deja consolida- 
te“. Mai limpede nici că se 
poate : in concepția lui lan 
Smith populația Zimbabwe 
trebuie ținută în semi-anal- 
fabetism pentru a nu peri
clita „temeliile44 dominației 
colonilor albi.

Și pînă acum, în regimul 
moștenit și continuat de „in
dependenta" putere a rasiș
tilor de la Salisbury, popula
ția majoritară africana își 
vedea barate drumurile spre 
lumina cărții. Sumele aloca
te pentru instruirea unui co
pil Zimbabwe sint de circa o 
sută de ori mai mici decit 
cele destinate instruirii unui 
copil al colonilor. Două da
te sînt deosebit de edifica
toare : raportul dintre cei de 
origine europeană și popu
lația băștinașă este de 1 la 
20 ; raportul dintre copiii 
celor de origine europeană

informații 
activi- 

desfâșu- 
i ultima

și copiii Zimbabwe cuprinși 
in învățâmintul elementar 
este de 30 la 1. Copiii afri
cani au o șansă la 18 de a 
urma o școală elementară și 
o șansă de 3 000 de a ur
ma o școală secundară. Cit 
privește studiile universitare,

• „înapoi la tri
buri !" sau o nouă 
legislație a învăță- 
mîntului Zimbabwe la 
Salisbury ® O șansă 
la 3 000 de a urma o 
școală secundară • 

Rasism și bariere

doar 15 africani au urmat în 
ultimul deceniu școli supe
rioare.

Acum, 
purces la 
ată după 
de tristă 
țămîntului 
în R.S.A. 
bariere râmin in vigoare. 
Pentru instruirea tinerilor 
Zimbabwe nu se alocă nici 
un ban mai mult și nu se 
prevede construirea de noi 
edificii școlare. Au 
însă în plus, noi piedici. Ac
cesul 
pentru albi e total 
Programele școlii pentru co
piii Zimbabwe sint radical

la Salisbury s-a 
o „reformă44 copi- 
sistemu! faimos — 

faimă - al „învă- 
bantu“ practicat 

Bineînțeles, vechile 
râmîn in —— 
instruirea

apărut,

africanilor la școlile 
interzis.

transformate astfel incit sâ 
se acorde 
un minimum de instrucțiune 
care sâ le permită sâ lucre
ze pe fermele sau in fabri
cile colonilor. împărțirea in 
școli rurale și urbane este 
atit de stricta incit cine a 
urmat o școală rurală n-are 
voie niciodată sâ lucreze 
sau să locuiască in oraș. 
Școlile de la orașe sint, la 
fel ca cele rurale, segregate 
și copiii care le urmează 
trebuie sâ învețe după un 
program care oferă un mi
nim nivel de cunoștințe. în
treg acest sistem e orientat 
spre întărirea barierelor 
lingvistice ; școlarii sint di
vizați in grupe și fiecare nu 
învață decit dialectul unui 
trib sau al altuia.

„Mulți diplomat! din capi
tala rhodesianâ - remarca 
într-o corespondență NEUE 
ZURCHER ZEITUNG - sint 
șocați de absurditatea noii 
legislații. Este ca și cum ai 
vrea sâ întorci înapoi la tri
buri o întreagă populație44.

In termen; diplomatici, 
măsurile adoptate la Salis
bury pot fi categorisite ca 
absurde. In termeni obișnu- 
iți am spune că avem de-a 
face cu un plan metodic ca
re țintește să împiedice sute 
de mii de copii Zimbabwe 
sâ-și însușească instrucțiu
nea unui 
nostru.

Inscripția 
ciul clădirii 
la Salisbury 
ficatâ. Ea ar putea suna, de 
pildă „Trăiască întunericul3. 
Tot atit de laconică precum 
actuala formulă dar, in plus, 
cu avantajul de a exprima 
perfect politica promovată 
azi de regimul minoritar ra
sist in ce privește populația 
Zimbabwe.

Campania alegerilor 
prezidențiale 

din S.U.A.

Luptătorii Frontului de 
Eliberare din Mozambic au 
doborît, sîmbătă, un avion al 
trupelor colonialiste portu
gheze, într-o regiune din a- 
propierea graniței cu Tanza
nia — anunță un comunicat 
al FRELIMO, dat publici
tății la Dar Es Salaam. 
Comunicatul menționează că 
aparatul portughez a fost 
doborît în cursul unui atac 
aerian lansat de trupele co
lonialiste împotriva pozițiilor 
întărite ale luptătorilor mo- 
zambicarii din zona amintită. P. NICOARA 1

rnisi mu:

peste 4 000 c 
au participat

i locale.

orașu1 Vigo a •
» mane
la gre*

itori. care 
>a ger.era-

la chemarea co-

UNIUNII 
N ATION A - 
TELEVIZI- 

cârei
încheiat la Accra,

• CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIILOR 
LE DE RADIO Șl 
UNE DIN AFRICA, ale 
lucrări
a adresat un apel Organizației 
Unității Africane de a spriji
ni înființarea unei agenții

om al secolului

de pe frontispi- 
parlamentuiui de 
ar trebui modi-

E. R.

UN NOU INCIDENT a avut 
latre forțele navale de 

stă islandeze și vase britani- 
□e pescuit. La Reykjavik s-a 
mța: că nava islandeză de 
j-ulare ^Odinn" a tăiat cablu- 
• nâvoadelor tea oierului bri

tanic ..Kennedy Fd 139". Potri
vit comunicatului, incidentul a 
avut loc într-un punct situat în 
largul peninsulei Latrabjarg. la 
nord-vest de țărmul IslandeL

• SÎMBĂTĂ S-A ANUNȚAT 
LA LONDRA că vor fi ami
nate, pentru cel puțin două

• PREȘEDINTELE RICHARD 
NIXON a participat sîmbătă 
la o întrunire cu alegătorii re
publicani din orașul Rio 
Grande, statul Texas,’ acțiune 
considerată drept prima etapă 
importantă 
pani ei 
miting 
ximativ
Reamintim că In cadrul alege
rilor prezidențiale din 1968 cea 
mai mare parte a electoratului 
din statul Texas a sprijinit 
candidatura senatorului Hubert 
Humphrey. Următoarele orașe 
în care se va deplasa, în cursul 
săptâmînii viitoare, candidatul 
republican, vor fi New York, 
San Francisco și Los Angeles.

din cadrul cam- 
sale electorale. La 
au participat apro- 
8 000 de persoane.

Demersuri pentru aplanarea 
conflictului ugandezo-tanzanian

Președintele Sudanului, 
afar El Numeiry, l-a primit pe 
ministrul de externe interi
mar al Tanzaniei, I. Eline- 
winga, care a sosit la Khar
tum pentru a expune oficiali
tăților sudaneze punctul de ve
dere al guvernului său față de 
situația de la granița cu Ugan
da — informează agenția REU
TER. în legătură cu această

Ga problemă, ministrul tanzanian 
a transmis șefului statului su
danez un mesaj din partea 
președintelui Julius Nyerere.

într-un interviu acordat zia
rului sudanez „ALAYAM", mi
nistrul tanzanian a declarat că 
țara sa sprijină orice iniția
tivă îndreptată spre soluțio
narea pașnică a situației de 
la granița cu Uganda.

demiei) : DE CE A FURAT ZMEUL 
MINGEA — orele 15 și 17.
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UN CANDIDAD LE PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Patria (orele 11.30; 
14: 16.30; 19; 21,15).

TORA ! TORA ! TORA ! : rulea
ză la Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
19,30). Excelsior (orele 9: 12.30; 16; 
19,30). Gloria (orele 9.15; 12,30; 
16.15; 19.30).

MESAGERUL : rulează la Ca- 
Ditol (orele 9: 11,15; 13,45; 16) ; la 
ora 20 — gala filmului polonez 
PERLA COROANEI).

UN ADEVĂR PE JUMĂTATE : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,30; 
14,15; 17; 20).

PERO ȘI PRIETENII SĂI : ru
lează la Doina (orele 11.30; 14; 16; 
18: 20).

BAMBY : rulează la Scala (orele 
9; 11: 13; 15; 17; 19; 21).

LUMEA ANIMALELOR : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,30—20,15 în 
continuare).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGELUI 
SOARE : rulează la Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), Luceafărul (ore
le 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

București (orele 3.45; 11; 
16,15; 18,45: 21).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Central (orele 9.15; 
11,30; 13.45; 16: 18,15; 20,30). Giulești 
(orele 15,30; 18; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15).

MANIA GRANDORII : rulează la 
Festival (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Feroviar (orele 9;
11.15: 13,30; 15.45; 18,15; 20,30);
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30, 16; 
18,30: 20,45), Modern (orele 9;
11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI : ru
lează la Victoria (orele 9,30; 12,15; 
15: 17,45; 20,30).

MESAGERUL : rulează la’Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30).

FELIX și OTILIA : rulează la 
Lira (orele 15,30; 19).

BlNECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Buzești (ore
le 15.30; 18; 20,15).

DACĂ E MARȚI, E BELGIA : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18.15; 20,30), Moșilor
(orele 15,30; 17,45; 20).

LUPUL NEGRU : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15.30; 17,45; 20).

PESCĂRUȘUL : rulează la Pacea 
(orele 16; 18; 20).

CREIERUL : rulează la Bucegi 
(orele 15.45: 18; 20,15), Miorița ta
rele 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.30).

CORNUL DE CAPRA : rulează la 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Cotroceni (orele 15,30; 19), Popu
lar (orele 12,30; 15.30; 19).

CĂLĂREȚII : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30: ---- - —
(orele * " '
20.15) .

20 000 
rulează 
20,30).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Rahova (orele 
15,30; 19).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la volga (orele 9; 11,15; 12,30; 
15,45; 18,15 ;20,30).

MĂRTURISIRILE

18 : 20,30) Torni*
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18:

DE LEGHE SUB MĂRI : 
la Crîngași (orele 15,30; 18;

MISAR POLIȚIE FĂCUTE
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) .

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
17,45; 20).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

NAUFRAGTAȚI ÎN SPAȚIU : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 19).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

PROVINCIALII : rulează la Vitan 
(orele 15,30; 18; 20,15).

SATUL MEU, PATRIA MEA : 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17,30: 19.30).

SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MĂRI : rulează la Cinemateca 
„Union" (orele 10; 12; 14; 16).
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PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba rusă. Lecția 
a 19-a. 18,00 Căminul. 18.40 Ecra
nul-, Emisiune de actualitate și cri
tică cinematografică. 19,00 Săptă- 
mîna în imagini. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Avanpremie
ră. 20,05 Reflector. 20,20 Roman foi
leton: Contele de Monte Crjsto (II). 
21,10 Prim-plan: Li viu Ciulei. 21,40 
Să înțelegem muzica — ciclu de 
educație muzicală. 22,30 24 de ore. 
Contraste în lumea capitalului.

PROGRAMUL II

20,00 Năzdrăvanii în Cosmos. 20,30 
Ghișeul. 20,50 Sub cupola circului. 
21,05 Romantic-club. La cîteva zile 
după începerea școlii. 22,30 Croni
ca literară.
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