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UTECIȘTII-brațe 

harnice în momentele 

decisive ale campaniei!

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

și-a încheiat vizita în Luxemburg

• ZIUA SI NOAPTEA SE LUCREAZĂ LA SE- ț 
MANĂTUL GRIULUI

• ALĂTURI DE OAMENII SATULUI, RECOL- '
TATUL PORUMBULUI, AL CARTOFILOR SI 
AL SFECLEI DE ZAHÂR CONCENTREAZĂ ) 
EFORTURILE A SUTE DE MII DE STUDENT!, 
ELEVI SI TINERI DIN INDUSTRIA ORAȘE
LOR j

• MIJLOACELE DE TRANSPORT SĂ FIE UTI- [ 
LIZATE LA CAPACITATEA LOR MAXIMĂ! J

Cititi in pagina □ lll-a foto ancheta realizată de 
GHEORGHE FECIORU și GHEORGHE CUCU

DIN CRONICA
VIZITEI

„RITMUL IN CARE 
SE EXECUTĂ LUCRĂRILE 

IL OEEERMM SI El. TINERII.?

• Simbătă dimineață. z' 
a doua zi a vizitei în Luxem
burg, președintele Cons-li-i.-i 
de Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au fost oaspe
ții orașului Esch-sur-Alzette. 
puternic centru siderurgic, o 
adevărată vatră a oțelului, care 
joacă un rol de o deosebită în
semnătate in economia națio
nală, el asigurind 90 la sută 
din producția siderurgică lu- 
xemburgheză.

Numeroși localnici — masați 
pe străzi — au salutat cu cor
dialitate și simpatie pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. a- 
clamînd îndelung și fluturind 
stegulețe cu tricolorul româ
nesc. O gardă militară a pre
zentat onorul. Șeful statului 
român a fost intimpinat cu căl
dură de primarul Arthur T sel- 
dinger. care in cadrul ceremo
niei ce a avut loc în fastuoasa 
sală a consiliului primăriei, a 
exprimat satisfacția și bucuria 
pe care o împărtășesc cetăter.:; 
orașului cu prilejul vizitei 
șefului statului român în Esch- 
sur-Alzette.

Cu această ocazie, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova- 
-ășa Elena Ceaușescu au vizitat 
Uzinele siderurgice. Arbed-Bel- 
val,

• Reîntorși în capitala Lu
xemburgului, în aceeași zi, la 
Palatul Ducal a fost semnată 
Declarația solemnă comună cu 
privire la principiile relațiilor 
dintre Republica Socialistă 
România și Marele Ducat de 
Luxemburg, în care sint cu
prinse principiile de bază ale 
colaborării dintre cele două 
țări în toate domeniile de ac
tivitate, angajamentele Româ
niei și Luxemburgului de a ac
ționa pentru afirmarea princi
piilor noi de egalitate și respect 
între națiuni pe plan interna
țional, de a face ca fiecare 
popor să-și poată consacra e- 
forturile spre progres fără nici 
un amestec din afară, să-și a- 
leagă calea dezvoltării așa cum 
o dorește el. Din partea română. 

Declarația a fost semnată de 
președintele Consulului de Scai 
al Republică Socialiste Roca- 
nia Nicolae Ceaușescu. £ de 
George Macovesctx.
afacerilor externe, iar par
tea Irrremău rgbeză de Pserre 
Werner, președintele furer ru
lai, și de G. Them. -ni-rstz-ui 
afacerilor externe.

La soleonifate au fost pre
zente persoanele oficale ro
mâne care l-as însoțit pe pre
ședintele Nxnfae Ceanșesen fa 
vizita sa ofkna’â in La.xetntnrg. 
precum și mr-.-șzn taxemtax- 
ghezi. în arrratăriie rost te ea 
acest prilej. atit preșc^-teie 
Consiliului de Stat ai Româ
niei. Nicolae Ceaoșescn. cit și 
președintele gwemuhu faxes* 
burghez. Werner. aa
exprimat satisfacția in legă
tură cu evoluta păcură a re
lațiilor dintre Romă*va Ș Lu
xemburg. sub'..r..md prittrip—e 
de deplină egalitate și respect 
reciproc care călăuzesc aceste 
relații. dorința de a contribui 
la afirmarea lor tot mai largă 
în relațiile dintre statele eu
ropene, dintre toate statele 
lumii.

• Președintele Consiliului de 
Stat Nicolae Ceaușescu.:împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit simbătă un dejun iz 
onoarea Altețelor Lor, Marele 
Duce Jean de Luxemburg și 
-Marea Ducesă Charlotte. Ia care 
au participat oficialități lu
xemburgheze și române, mem
bri ai parlamentului, personali
tăți ale vieții politice, econo
mice și culturale din Luxem
burg, alte persoane oficiale.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Marele Duce Jean 
de Luxemburg au rostit toas
turi.

în toastul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
bunele relații existente intre po
poarele luxemburghez și român, 
care în ultimii ani au căpătat 
dimensiuni noi, au la bază ata
șamentul lor față de cauza

țlnăt soMEre *. iMufară »» 5 

:; c u j ir >■ șp, ~i . fa
Păcii merxacMCîij''"

avsx pe Aiteoeăe Lac Begafa. 
MareJe Duce Jeast de L=xssm- 
txzrg U Marea Ducesă Joseptre 
Charlotte. să facă • rtasă 
ofxtafa in Rocnăma Irrrsatua a 
fost acceptată cu pcăeere. data 
riz-teî mmird să Ce Cxacă pe 
taie dlpănmatKâ.

•
ședințele Cocsdtuhă de Stat al 
Republicii Socialiste Rea- a. 
tcvațățul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa £«aa 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
care l-au însoțit au plecat <tn 
Luxemburg spre București. La 
plecare inalțit oaspeți români au 
fast salutați cu deosebttâ cor- 
cialitate de Marele Dace Jean 
al Luxemburgului și Marea Du
cesă Charlotte, de alte psrsocta- 
lități luxemburgheze venite fa 
aeroport.

De la bordul aviooulu: pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat o telegramă Alteței Sale 
Regale. Marele Duce Jean de 
Luxemburg, prin care și-a ex
primat incă o dată cele mai cal
de mulțumiri pentru ospitalita
tea și atenția cu care a fost 
înconjurat in tot timpul vizitei, 
precum și convingerea că intil- 
nirile și convorbirile avute vor 
contribui la dezvoltarea in con
tinuare a bunelor legături de 
prietenie și colaborare dintre 
țările și popoarele român și 
luxemburghez.

• în incheierea vizitei a fost 
dat publicității un Comunicat 
comun.

DE LOCUITORII CAPITALEI

a-nsăi» 1 fcxarâșai W-*i i r

$e*ui sa~il— roeda a Stat ?» 
a.qa de T*i*rii* ne Verdr. 
crfaa-sărepreserfme ai Coqm 
9aM de Mr-W. Gecege Ma- 
.uicare. sxmntnj xfaeerCee ex 
farae. Scar Arran. aurtetr-A

aot. de csaadheri ș experp.
- La aeroocrtul Otcpeni. tma 
răsui w—-Ț- Ceausescu șa »- 
varâsa Ee-a Ceau*escu au fort 
1 !■ < >MI de «orarâști Ertfl 
Sodcaras. Manea Mănescu. 
p*ai NmSewa-Mml Gheorxv- 
Pasâ. Gbeorgbe Rădulesm. 
V«g9 Trcfe. Marin Berghia 

0 VIZITĂ FRUCTUOASĂ-
PREȚIOASĂ CONTRIBUȚIE 
la cauza Înțelegerii 

ÎNTRE POPOARE
Ambianța prietenească in care s-a desfă

șurat sizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu in Belgia și Lu
xemburg. bilanțul fructuos al acestei călătorii 
relevă evoluția pozitivă a relațiilor României cu 
cele două state. Legăturile dintre București, 
Bruxelles și Luxemburg au purtat întotdeauna 
pecetea unei cordiale amiciții. Dar pornind de 
la ceea ce reprezintă tradiție și bazindu-se pe 
progresele evidente realizate în anii din urntă, 
s-a afirmat dorința comună de a da noi dimen
siuni legăturilor reciproce — pentru că țările 
noastre sint animate de convingerea necesității 
conlucrării pașnice atit in interesul popoarelor 
lor. cit și pentru asigurarea unui viitor ferit de 
războaie al Europei și al lumii întregi.

în primirea caldă făcută conducătorului po
porului român, în nenumăratele manifestări de 
simpatie care l-au intimpinat pe președintele 
Consiliului de Stat, și-a găsit expresie prestigiul 
de care se bucură România socialistă, promo
toare a unei politici constructive, realiste, poli
tică inseparabilă de neobosita activitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Filmul vizitei 
— derulat în paginile ziarelor noastre ca și pe 
micile ecrane — este bogat în momente sem
nificative pentru atmosfera cordială, de stimă 
reciprocă, sub auspiciile căreia au avut loc

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. a IV-a)

na. Gbeorgbe Cioară. Fioria.i 
Jteifache. Emi. Drăgănescu. 
fan Fzzekas. Petre Lupu, Du- 
nztra Popeștii, Leonte Răutu, 
Gbeocgîie Stoica, ștefan Voitei. 
lc«f Bane. Petre Biajovici, Coi 
ne. Burtică. Miron Constant! 
■esea. Mihai Dalea. Ion Ionița 

isiie Pauli neț, Ion Pățan, Ion 
stioesîu. Ștefan Andrei, ion 
Dircă. împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
■aesfiri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvei 
—. r r.ducători ai instituțl 

centrale și organizatului 
chstesti. generali.

A; fost de față însărcinatul 
: . afaceri ad-interim al Belgiei 
s București, Lionel de Mey, cu 

scția. șefii misiunilor diploma 
Uee tacreditați în țara noastră 
s t: membri ai corpului diplo 
matic.

Miile de bucureșteni, pre 
terți pe aeroport, fac o caldă 
—-rife=tare de dragoste. ie 
c -irită stimă, conducătorului 
partidului și statului nostru. Se 

ovaționează minute în șu 
„Ceaușescu—P.C.K." „Ceaușescu 
P C.R.“, cetățenii Capitalei ex- 
prlmindu-și îndelung bucuria 
de a-1 întîmpina pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la reîntoar 
cerea sa din vizitele oficiale pe 
care le-a efectuat în Belgia șt 
Luxemburg.

Ei au ținut astfel să-și mani 
feste satisfacția pentru rezulta
tele cu care s-au încheiat aceste 
vizite, pentru perspectivele pe 
care le-au deschis dezvoltării in 
continuare a relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre țaia 
noastră și cele două state, să 
aducă mulțumiri conducătoru
lui partidului și statului nostru 
pentru noua contribuție adusă 
la cauza păcii și înțelegerii tn 
tre popoare, a securității în Eu 
ropa și în întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu cordialitate acla
mațiilor îndelungi, urărilor de 
bun sosit adresate de cetățenii 
Capitalei. (Agerpres)

După ce au încheiat culesul 
x-iilor. în județul Vrancea, toate 
forțele au fost orientate spre re- 
coltarea porumbului, a sfeclei 
de zahăr, a ultimelor legume și 
punerea la adăpost a producții
lor bune realizate. Ca și în săp
tămânile trecute și acum prezen
ta tinerilor se semnalează pre
tutindeni. acolo unde este ne- 
\-oie de mai multă operativitate. 
La cooperativa agricolă de pro
ducție Milcooul de pildă, pe 
uteciști i-am găsit la grădina de 
legume unde strîngeau ultimele 
cantități de varză, în tarlalele 
cultivate cu sfeclă și cartofi, 
unde țlădeau zor la termina
rea lucrării, pe platformele de 
sortat cartofi, în tarlalele de po
rumb. în total, aproape 400 de 
tineri cooperatori, elevi și sala- 
riați. dădeau un ajutor prețios 
unității din satul lor. „Ne-am fi 
descurcat foarte greu fără aju
torul lor — aprecia președintele 
cooperativei, tovarășul Constan
tin Scutaru. Ritmul lucrărilor 
kau determinat și ei, tinerii. 
Dacă la porumb problem^ e mai 
ușor de rezolvat, în sensul că în
treaga suprafață a fost lucrată 
în acord global și nu avem ca-' 
zuri de membri cooperatori care 
să nu vină să-și strîngă recolta 
de pe suprafața repartizată, a- 
poi la celelalte culturi, cum este 
sfecla, via, cartofii, legumele, 
unde se cere un volum de mun
că manuală foarte mare ar fi în
semnat să întîrziem mult. Ne 
putem bucura acum că vom 
termina în 2—3 zile de recoltat

După o partidă disputată

România-Albania 2-0 [2-0] 
în preliminările 
Campionatului 

Mondial de fotbal 
(Cronica meciului în pag. a Il-a)

în pagina a 2-o]

• Rugbi : RADU DE- 
MIÂN : „PENTRU 
MECIUL CU FRAN
ȚA ATU-UL NA
ȚIONALEI — SPI
RITUL OFENSIV"

1 * HANDBAL ÎN
I ȘASE (I?) 

produsele mai ușor; depreciab
le, și avem posibilitatea ca ast
fel să mobilizăm toate forțele 
la culesul porumbului, unde în- 
tr-adevăr stăm mai slab, fiind 
terminate doar 150 hectare din 
totalul de 700“.

Mai slab stă unitatea și în 
ceea ce privește însămînțarea 
griului — încă 170 de hectare 
fiind_ în situația de a mai aștep
ta sămînța. Singura soluție în 
condițiile existente este aceea a 
lucrului prelungit și noaptea, a- 
șa cum s-a recomandat de că
tre forurile de specialitate. Spe
cialistul cooperativei precizează 
însă că este, dificil, că Uu s-ar 
mai respecta indicii de calitate. 
Considerăm însă că și dînsul in
tuiește exact situația aparte cre
ată și că măsurile menite să re
cupereze întîrzierile nu sint de- 
cît acestea. Nu este permis ca o 
parte din tractoare să nu func
ționeze, cum s-a întîmplat la da
ta raidului nostru cînd, din 19 
tractoare, cu cite este înzestrată 
secția de mecanizare, 5 nu erau 
m stare să iasă în brazdă. Și 
ziua aceea, am aflat,. nu repre
zenta numai un caz singular, 
pentru că președintele unității 
ne spunea că în medie cam 15 
tractoare funcționează zilnic, la 
lestul apărînd defecțiuni ce ne
cesită remedieri de mai scurtă 
sau mai lungă durată. Că se 
poate lucra în două schimburi

OCTAVIAN MILEA

(Continuare in pag. a Ul-a)

• Baschet: INTER
LOCUTORUL MEU 
ARE DREPTATE !

• Atletism : EPILOG 
REUȘIT AL SEZO
NULUI

• Volei : RAPIDUL — 
PE TOBOGAN ?

I
i
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In cea de a doua confruntare din prelimina
riile C;M. de fotbal, naționala noastră a obținut 
o victorie clară in fața echipei Albaniei : 2—0 
(2—0). Este o victorie. Ea trebuie apreciată cu 
atît mal mult cu cît a fost obținută in condiții 
mai dificile, antrenorul Angelo Niculescu ne- 
putind alinia team-ul cel mai redutabil din 
cauza a două absențe forțate : Dumitru și Dinu. 
Victoria este prețioasă, însă, in primul rind 
pentru că. chiar cu acel draw de Ia Helsinki, 
lupta pentru calificare rămîne deschisă. Sigur, 
am fi dorit o victorie la un scor ceva mai mare, 
mai concludent. Aspirațiile noastre spre victorii 
Ia scor sint justificate : tot mai des in marile 
competiții internaționale intilnim situații cind 
decide golaverajul, un gol în plus marcat intr-un 
meci. Poate că dorința noastră se împlinea dacă 
mingea trimisă de jucătorii noștri (Radu Nun
weiller .min. 14 și Dembrovschi min. 70) n-ar 
fi nimerit bara. Dar lucrurile se compensează 
avind in vedere că cel de-al doilea gol al nostru 
a venit destul de întimplător. o minge expediată 
încet de Dembrovschi. de la distanță trece prin- 
tr-o pădure de picioare, neatinsă, și poposește în 
plasă. Despre ocării mari ratate nu prea putem 
vorbi pentru că n-au prea fost. Ceea ce ne în
deamnă să afirmăm că echipa noastră nu a fost in
tr-o zi bună și într-o formă mare. Cu excepția 
ultimelor zece minute din prima repriză, cind 
s-au marcat cele două goluri (Dobrin min. 37 — 
mingea trimisă cu capul de Dumitrache a lovit 
bara transversală, a ricoșat în pămint, și din 
bîibiiala portarului albanez Muhedini și a ce
lorlalți apărători a profitat Dobrin — și Dem
brovschi in min. 41 — ne-a fost greu să ve
dem dacă in drumul ei lent a atins-o și Sătmă- 
reanu) pe teren a dominat un echilibru destul 
de constant care nu este exprimat de scorul 
înscris pe tabela de marcaj. N-aș zice că echi
pa noastră n-a avut de înfruntat un adversar 
outernic, incomod. Dimpotrivă. Fotbaliștii al
banezi — cei mai buni : Pano (nr. 12). Berisha 
(nr. 3) Regarni (nr. 8), Parnaska (nr. 7) — toți 
atleți, cu o bună priză la balon, cu pase și 
combinații reușite, au pus multe probleme, în 
special, ofensivei noastre. Dar adversarul ră
mîne, totuși, o echipă de elan, de voință și 
dirzenie, cu o mare capacitate de efort, care 
dacă știe și reușește să rezolve situațiile difi
cile in apărare, nu se descurcă la fel de bine 
cînd e yprba de acțiunile ofensive. Intențiile 
lor tactice s-au vădit ciad oaspeții au mizat pe 
defensivă și pe contraatac. Dar ieșind la atac, 
mai ales in repriza secundă, și strecurindu-se

buturile noastre doar cu doi, trei jucă- 
aceștia n-au putut trece prin apărarea

spre 
tori, 
noastră întărită cu Ancă, dînd, astfel, prilej să 
se remarce, în special Antonescu, debutant in 
națională.

Fotbaliștii noștri n-au dat un randament ma
xim (au muncit mai mult și mai eficient Dobrin. 
Anca, Antonescu, Radu Nunweiller), au evoluat 
inegal — amintiți-vă acel început confuz — și 
au fost perioade în joc cînd echipa noastră pă
rea îngrijorător de incoerentă, fără ambiție și 
vlagă, fără forță în atac. Acele pase laterale Ia 
infinit, întirzierile în trimiterea decisă și cu 
adresă a balonului, lipsa de dinamism au lăsat, 
in unele momente, impresia unui joc chinuit. E 
bine că acesta a fost ultimul joc oficial din a- 
cest an. Pină la primăvară, avem timp suficient 
și de meditație, și de experimente și, bineînțe
les. de o pregătire mai bună, mai atentă, mai 
serioasă din toate punctele de vedere. In obiec
tiv ar trebui să fie completarea lotului. Din ofi
ciu vor fi prezenți Dumitru și Dinu. Apoi nu 
poți constitui o națională fără o aripă stingă de 
meserie, fără o concepție ofensivă de joc. Mai 
sînt încă mulți jucători tineri care trebuie pri
miți in anticamera naționalei. Ne gindim. in pri
mul rînd, la nedreptățitul Boc. apoi la Iordachc. 
Marcu. care trebuie reincercat. pentru că un sin
gur meci nu e concludent, și la băieții care sint 
consemnați in clasamentul golgeterilor. La echi
pa noastră trebuie schimbat ceva, in coneenti a 
și tactica de joc ; trebuie făcut total, 
chiar la 
ofensiv, 
fruntări

_____________ apelinil 
alți jucători, pentru triumful spiritului 
care decide promovarea in marile con- 
fotbalistice.

VASILE CABULEA

I V I I B
SERIA I

Dunărea Giurgiu — Metalul 
Plopeni 2—0; C. S. Tîrgoviște — 
Progresul București 2—Oț Cea
hlăul — Gloria Buzău 3—d; 
C.F.R. Pașcani — Știința Bacău 

Politehnica 
Oltenița — 
4—1; F. C. 
Brăila 2—0;
Delta Tul-

1—2; Metalul Buc. 
Galați 2—0; S. N, 
Chimia Rm. Vîlcea 
Galați — Progresul 
Politehnica Iași —

' i tn:
cea 5—0.

——————————

BASCHET

1.
2.
3.
4.

CLASAMENTUL 
ROMANIA 
FINLANDA 
R. D. GERMANA 
ALBANIA

GRUPEI
2
3
1
2

A
1
1
1
0

4-A
0
1
0
2

1
1
0
0

3-1
2-6
5-0
0-3

3
3
2
0

SERIA A II-A

Minerul Baia Mare — Olim
pia Satu Mare 4—0; Flec trop li
tere — Olimpia Oradea 3—6; 
Chimia Făgăraș — Minerul A- 
nina 3—0; F.C. Bihor — Politeh
nica Timișoara 2—2; C.S.M. Si
biu — Corvinul Hunedoara 
3—0; C.F.R. Timișoara — Me
talurgistul Cugir 1—0; Gloria 
Bistrița — Metrom Brașov 2—1; 
C.F.R. Arad — Metalul Drolje-

- ta 2—0'

Interlocutor
Sîmbătă. in sala Dinamo, cu 

puțin timp înainte de începerea 
cuplajului I.E.F.S.—Steaua și 
Politehnica—Voința, un nelipsit 
spectator al meciurilor divizio
nare de baschet, fost apreciat 
jucător in lotul național (nu-i 
menționez numele, la rugămin
tea sa) făcea următoarea re
marcă : „Nu cred să ^ăsim, la 
ora actuală, opt jucători cu 
care să încropim_a_. cehîpă re
prezentativă de nivel continen
tal, capabilă nu sg cîștige ori
ce meci — am cere prea mult ! 
— dar măcar să știe să piardă 
strins, onorabil, în fata altor 
teamuri europene..." — De ce ? 
..Fiindcă însuși campionatul in
tern nu este clădit, după pă
rerea mea, pe niște piloni prea 
siguri. Mă gîndesc Ia echilibrul 
provincie-Capitală (raport de 
echipe : 4—8), adică Ia aria de 
răspîndire a baschetului de per
formantă. Avem Capitala vasă- 
zică : dar interesul spectatorilor 
a scăzut, sălile sînt populate de 
cele mai multe ori, de un pu-

Rapidul
pe tobogan ?

RUGBI RADU DEMIAN •

,,PENTRU F1ECILL (l CRAMA ATU-UL
NAȚIONALEI SPIRI1LL OFENSIV"

Cu etapa de ieri, campionatul 
național se întrerupe, făcind 
astfel loc pregătirilor In vede
rea confruntărilor internaționa
le. Pentru unele aspecte lega
te de sezonul internațional de 
toamnă, ne-am adresat antre
norului echipei naționale. RADU 
DEMIAN, care ne-a relatat ur
mătoarele :

— In vederea intilnirilor in
ternaționale din acest sezon, la 
8 noiembrie, naționala Rowj- 
niei va întiini. intr-un meci de 
verificare, o selecționată uni
versitară a Franței, antrenată 
de binecunoscutul rugb;st Willt- 
preux. La 12 noiembrie. La 
București, ne tom confrunta 
cu reprezentat it R.F. a Ger
maniei. armind ca pe X noiem
brie, la Constanța, dacă vor 
exista caudiții de transmitere 
lele, să ne intilnim ca Franța. 
Desigur că programul nostru 
este completat si cu alte me
ciuri de verificare. In acest 
context, considerăm că vom pa
ten menține in forma cnvtaită 
Întregul tot de jucători setocțio- 
nați. De fapt, selecția locuiri 
nostru este făcută in 
turmentai din Anglia u 
conturat un schelet de 
Totuși, pentru 
prezentare, aa 
tați și alți

nea. în funcție de necesități vom 
apela la cei mai in formă rug- 
biști. astfel ca potențialul echi
pei noastre să fie cel maxim. 
Dar iată și jucătorii care au 
intrat in vederile noastre (ale 
mele și ale colegului meu Th. 
R dulescu) pentru jocurile a- 
mintite : Dinu, Baciu, Drăgu- 
lescu. Ciornei. Ortelecan, Iorgu- 

. P.olache, Atanasiu, Dă- 
rihan. Șerban. lonescu M., FI. 
Constantin. Fugie', Pop, Rășca- 
nu I. Mir Le vru, Bărgăunaș. Răș- 

Nicclescu, Hariton, 
>cu. Marica. Motres- 
'onstantin, Burghelea, 
Bucoș. Acest lot lăr

git va nraaa un program speci
fic 6r pregătiri intrunindu-se 
AnpA această ultimă etapă. Sub
liniez ta ia urma comportării 
bone dja l—h, confirmată, de 
aitfta 4e ipecieliștii englezi, de 
presa și paMieul de acolo) spe- 
tam să raatiaalm jocurile 
eeastre ca a tendință perma
nentă de atac <expr:mata pină 
aa de mail foarte timid) și cu 

siguranță și promp- 
apărare. Trebuie să 

fim bine pregătiți m vederea 
udai ea reprezentanfii „roca- 
i ofir" peatra că francezii

B ta succese și in 
. Sper ca

■e*

“ACCENTE
i

ARGUMENTE ? >>

Prima divizie de solei s-a a- 
propial de jumătatea turului în- 
tîi și formațiile competitoare 
continuă să ne ofere jocuri de 
un nivel tehnic foarte scăzut. 
Numeroasele transferări surve
nite înaintea începerii campio
natului au făcut ca mare parte 
dintre echipe să se prezinte cu 
loturi restrinse, neomogene, cu 
o pregătire sumară, cu multe 
carențe in jocul de apărare și 
atac. O situație precară are ia 
ora actuală una dintre forma
țiile fruntașe, Rapid (masculin), 
al cărei lot s-a subțiat simți
tor după primele 
a cunoscut două 
prinzătoare chiar 
sală din Giulești, 
;1—3) și Tractorul 
echipe surclasate, 
ciuri, de Dinamo si Steaua. Un 
alt fapt rar întîlnit : la ultimele 
două partide de campionat, pro
gramate în Capitală, formația 
feroviară s-a prezentat doar cu 
7 jucători (!). Astfel, în cazul 
unor accidentări, Rapidul urma 
să piardă prin forfait Potenția
lul echipei giuleștene s-a redus, 
mai ales, prin plecarea jucăto
rilor ei de bază : Paraschivescu 
și Cristian. Această situație ne
plăcută. o cădere vertiginoasă 
pe... tobogan, se petrece toc
mai acum, cînd formația fero
viară urmează să ne' reprezinte 
în competiția internațională, 
„Cupa cupelor". Desigur, se im
pun unele măsuri urgente și un 
sprijin substanțial, concret din 
partea Federației de speciali
tate.

Referitor la desfășurarea pri
melor etape de campionat, con
cludente sînt aprecierile făcu
te de antrenorul echipei cam
pioane, Gh. Eremia — Dinamo, 
în preajma unor importante con
fruntări internaționale, printre 
care și dubla fntilnire cu 
T.S.K-A. Moscova în „Cupa 
campionilor europeni" (10—17
decembrie). „In decurs de pa
tru săptămini am susținut șapte 
jocuri, obținînd tot atitea vic
torii Dar aceste succese nu sint 
concludente, intrucit adversare
le s-au prezentat mult sub ni
velul unei competiții de primă 
categorie. Potențialul echioei 
noastre il vom putea verifica 
abia in turneul pe care il în
treprindem, începind de la 12 
noiembrie, în R. P Chineză și, 
anoL la Leipzig, 
tilni o serie de 
dutabile**.

Alte rezultate.
r.amo — I.E.F.S. 3—2 : Construc- 
">ml Bucureș-J-C S.M. Sibiu 3—0: 
Ceahlăul Piatra Neamț-Medicina 
București 0—3 : Univ. Timișoa- 
-a-Farul 3—0 : masculin : Trac
torul Brașo. -_u* Cluj 3—2 ; Vo- 
t~ța Araâ-L niv. Craiova 1—3; 

ica Galați-Rapid 3—2; 
B—.-Etoctra 3—6 : Scea-

etape și care 
eșecuri sur- 
în propria 

la „U“ Cluj 
Brașov (2—3), 
în alte me-

<< N-aș risca să în- 
?> cerc explicarea 
« nor lucruri, 
>> părerea mea 
« pezi pentru 
>> lumea. Nu 

încumeta să
>> besc, de pildă, deș
ii pre ceea ce in
s' seamnă alegerile în 
ri viața organizației 
>> noastre, a tineretu- 
<< lui, știut fiind de 
>> către toți că aces
te ta este un prilej în 
>> care, mai mult și 
<< mai stăruitor decit 
>> în întîlnirile perio- 
<< dice, obișnuite, fie- 

care colectiv de u- 
<< teciști este chemat, 
S> potrivit 
« me 
>S mediteze 
2? propriei

să facă o multila- 
<< terală

muncii desfășurate 
'' de colectiv și de 
22 fiecare tinăr în 
\\ parte, să stabileas- 
22 că. în sfîrșit. pe 
$v baza concluziilor și 
22 învățămintelor deș
ii prinse, obiectivele 
>2 și modul de acțiu- 

ne pentru
22 viitoare.
2z Includ aici, în 
<< modul de acțiune 
>> pentru viitor, și 
<< desemnarea noilor 
>> organe de condu
it cere, alegerea adi- 
sl că puțind fi posi- 
>> bilă și realegerea 
<< celor mai buni, a 
$> celor mai capabili 
<2 să mobilizeze și să 

coordoneze efor
ie tu! colectiv de rea
li Uzare a deciziilor, 
?< a programului de 

acțiune adoptat.
<< Pe scurt, acesta 
111 ar fi rostul și sem-

2 nificația momen- 
s tului. Și, din capul 
2 locului se vede că, 
$ adunarea de ale- 
2 geri, alegerile în- 
> seși nu constituie 
2 și nu pot consitui 

2? un scop în sine. 
ss EZe reprezintă, în 
22 fluxul de preocu- 
șș păn ale colectivu- 
zz lui. un act organi
st zatoric. e-odevărat 
>> de înnemnătate de- 
tl atebiti. dar cart 
>> decurge logic dat 

exxtiența unei acti- 
>z cifăți gi ale cărui 
ll consecințe se inte- 
zz grează de aseme- 

nea logic, în dia-

u- 
după 
lim- 

toată 
m-aș 
for- e

care
singurul

l-am

unor nor- 
statutare, să 

asupra 
activități,

analiză a

etapa

lectica aceleiași ac
tivități. Nicidecum 
o substituție nu 
poate fi aici posi
bilă. Și totuși...

Nu 
caz pe
întîlnit, dar fiind 
vorba de unul mai 
recent am apelat 
la el. Mă aflam cu 
treburi la un comi
tet județean și, do
rind și eu să des
copăr subiectele 
mai interesante din 
viața organizației 
respective, m-ani 
adresat unui acti
vist pe care-l cu
noșteam 
mult, 
să-mi 
despre 
despre 
rile la 
tetului, 
sale.

— Păi

mai de- 
L-am rugat 

vorbească 
acțiunile, 

preocupă- 
zi ale comi

cii și ale

nu 
știi ? — acum 
avem alegerile!

Socotisem re
plica aceasta drept 
o atenționare asu
pra faptului că or
ganizațiile se aflau 
într-o perioadă de 
intensă activitate, 
că acțiunile pe ce
le mai diverse pla
nuri sînt mei frec
vente ca deobicei. 
că pregătindu-se să 
prezinte darea 
seamă, cadrele 
conducere țin 
dovedească cu 
gumente în nlus că

man-

de 
de 
să 

ar-

cutorul meu lucra 
de mai multe zile, 
ba și în cîteva 
nopți, legăturile te
lefonice pe care le 
solicită, pentru a 
măi verifica cîte un 
nume, cîte o dată 
etc. Argumente !

Cine ar îndrăzni 
să spună că pregă
tirea și desfășura
rea adunărilor 
dare de seamă 
treburi ușoare, 
nu presupun 
ales din partea 
tivistului, 
deosebite ?

Nimeni, 
Și nici criza 
invocată de 
cutorul meu, acti
vist apreciat de alt
fel, n-ar putea con
stitui un motiv de 
reproșuri severe, da
că ar fi vorba doar 
de atît; dacă in 
spusele și argumen
tele sale n-ai des
coperi pînă la urmă 
un viciu de con
cepție : acela că 
alegerile pot suplini 
lipsa — fie și nu
mai pentru un timp 
— a celorlalte pre
ocupări și acțiuni 
ale organizației; cu 
perioada alegerilor 
poate justifica o 
nejustificată amîna- 
re a intervențiilor 
educative, a activi
tăților de acest gen 
în rîndurile tiriere- 
tului. Să insistăm 
asupra consecințe
lor care decurg 
dintr-o asemenea 
greșită optică, nu 
cred că e cazul. 
Sînt cele care re
zultă totdeauna 
cînd mijloacele de
vin scop în sine, 
cind aspectele orga
nizatorice nu sînt 
privite în relația fi
rească, organică, in- 
destructibilă cu con
ținutul activității.

N-aș fi riscat să 
încerc explicarea u- 
nor lacruri limpezi 
pentru toată lumea. 
Dar te vede, înai, 
că, din cind în'dnd " 
e bine să mai pu
nem cite un accent ' 
pe înțelegerea lor...

NICOLAE 
ARSENIE

de 
sînt 

că 
nuri 
ac- 

ef orturi

firește, 
de timp 
interlo-

și-au onorat 
datul.

Așteptările 
s-au dovedit 
zadarnice. Replica 
interlocutorului pe 
care o socotisem 
doar un avertisment, 
doar o introducere, 
s-a dovedit pînă la 
urma a defini între
gul său program de 
activitate. Mi-a mai 
repetat-o, de cîteva 
ori: ce mai nutem 
face altceva r^Ale- 
gerile ne consumă 
forțele. Cu alte 
vinte: cind să 
faci, cind să 
inițiezi, cind fi 
argaruzezi fi 
acț turti * !

Argumentele i 
și ele la îndemină: 
tabelașele și situa
țiile la care interlo-

nu 
insă

3
/

ATLETISM

susține 
jocuri :

de

Tirana, cu Albania ți la 27 mai, Ic București, 
primul meci cu R.D. Germane.

Echipa României va 
primăvară următoarele

in

feminin :

riît Ruta -A.

fi

unde vom 
formații

către aceștia, 
care se pune 
Cui servesc 

pentru

CațâtaLă tasă impresia ta 

re-j tatum.
Data pjbtezu victoriei.

are dreptate !
blic ocazional ; talia jucătorilor, 
in medie, n-are valorile cores
punzătoare, iar meciurile n-au. 
in sine, decit mobilurile mărun
te ale luptei pentru cele 2 punc
te ale victoriei..." .

Dar primul meci începuse. Și 
aveam să constat, rînd pe rind. 
urmărind. în cgntinuare. etapa 
a IlI-a a Campionatului divizi
ei A. care programa, in Bucu
rești, 5 meciuri din 6 posibi
le (!). cum multe din observa
țiile interlocutorului meu. mai 
bine spus toate observațiile in
terlocutorului meu — pe care nu 
putem să-1 suspectăm nici o cli
pă de subiectivism — se adeve
reau. ca un făcut. Steaua, lider 
după cele două etape consuma
te, și-a păstrat poziția, trecînd 
cu destule eforturi de elanul 
(de ce nu și de pregătirea teh
nică. în aceleași procente '!} stu
denților de la I.E.F.S. S-au 
marcat multe coșuri, s-au ratat 
altele și mai multe : 92—84.
Meciul etapei, ca spectaculozi-

ința—Politehnica <73—0) 
sumată
mineată. in sala Gu.es;:. tare 
notabile nu s-au pe*rer_- : 
I.C.H.F. a dșt-.zat la Uarverst- 
tatea Timișoara cu o -umătate 
de coș. 70—69 (lucrurile se pu
teau foarte bine petrece st in
vers) ; ,.U" Cluj a învins Rapi
dul. in fieful propriu. eu ■ î—66 
fără să lase impresia că i-ar 
trebui multe coșuri încă la ac
tiv pentru a se apropia de oo- 
ziția a treia ocupată de colegi: 
lor timișoreni (și rău face 
acum. în etapele ..calme", cind 
ar putea agonisi ceva zestre...) : 
și, în fine. Farul a realizat un 
scor de fete in compania Acade
mici Militare.
meci fără sare 
un învățăcel in 
fi încadrat bine 
cele două formații ! ? Are drep
tate interlocutorul meu de sim
bătă și duminică...

VIOREL RABA

04—44. intr-un 
și piper in care 
ale jocului, s-ar 
in oricare dintre

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Cîteva zile la rînd am avut 

prilejul să intilnim la Galați un 
tinăr, muncitor la Șantierul 16 
instalații al regionalei C.F.R. 
Harnic, serios, Gheorghe Man
drea părea un adevărat model de 
comportare, cum, de altfel, cir
culă și o opinie pe șantier.

Iată însă că pe același Gheor
ghe Mandrea l-am întîlnit în 
plin centru al orașului, acostînd 
ziua în amiaza mare femei necu
noscute, provocînd scandaluri 
cind pe un trotuar, cînd pe celă
lalt și afișindu-și indecența la 
un mod pe care hîrtia nu l-ar 
putea suporta. In jurul său, o 
suită de prieteni care-l încurajau 
frenetic, din cite am observat a- 
ceiași băieți harnici și „serioși" 
întîlniți și pe șantierul cu pricina. 
Mai mult, suita s-a mărit cu 
spectatori de ocazie, tineri sau 
mai vîrstnici, pentru care exhibi
țiile lui G.M., se vedea, nu erau 
altceva decit un neașteptat prilej 
de amuzare. Am încercat să ne 
anropiem și, firește, G.M. a găsit 
de cuviință să dispară.

L-am întîlnit cu totul intim- 
plător a doua zi. Aceleași com
portări, aceeași suită de admira
tori. Din centru pînă la gară, 
„eroul" a încercat să acosteze cinci 
femei, provocîndu-le revolta și, în 
două cazuri, lacrimi grele. Din 
nou, nici udul dintre trecători n-a 
reacționat așa cum ar fi cerut-o

legea nescrisă a bunului simț, 
deși la ora aceea de după-amia- 
ză, cînd in majoritatea instituți
ilor și întreprinderilor gălățene 
se termina programul de lucru, 
străzile erau pline de cetățeni. 
Nimeni însă nu s-a simțit lezat 
de comportarea tînărului, de 
înjurăturile, strigătele fi gesturile

mandă oficial: Gheorghe Mân
drea, născut la 16 august 1949, 
domiciliat in Măstăcani — Bujor, 
județul Galați. Firește, la început 
G.M. neagă cu înverșunare că el 
ar fi fost autorul atîtor încălcări 
ale celor mai elementare reguli 
de comportare în societate.

— Sînt un om serios ne

■ii

în- 
re-

Di-

al sezonului

M)-. U3C*.
«Sr6b4rii«e or 

■L foarie reoe

ite

fost lăsat la vatră... lnțdegeți-mă. 
Dar că rog, nu faceți imprudenta 
să-mi anunțați cumva familia— 

Lait-motivul nu prinde. Mili
țianul din gară, care asistă la o 
parte din discuție, își amintește 
deodată că parcă l-ar cunoaște 
pe „tînărul serios". Da, abia în 
urmă cu trei sâptămîni l-a amen
dat personal cu 2000 de lei, 
pentru infracțiunea pe care 
justiția o numește „viol în grup 
organizat". A fost prins asupra

S3

HANDBAL în șase (!?)
d Jereațâ* de 

întrebarea 
sunt astfel: 
: iute acestea, pentr u că 
loartuL handbalul — în
- i-ețâ. nu are nevoie de ele. 
Să-și fi propus protagoniș
tii acestei .intllniri" să ne 
mezin te un non tip de joc
— handbal in S? Sperăm că 
nu și că astfel de ..mostre" 
vor râmir.e unicate pe te
renurile noastre de sport.

Pe celălalt stadion bucu- 
reștea t in hand
bal — iui" — stu
dentele de la I E.F S. au 
vrut să confirme incă o da
tă hotarirea de a nu slăbi 
.rtnârirea liderului. Invin- 
gînd pe jucătoarele de la 
Rulmentul Brasov cu 14—11, 
iâr ..câp'Ji c? .istă* â. cam- 
păoaatnlui masculin. Univer
sitatea București, după o 
luptă destul de echilibrată. 
In care aj abundat lovitu
rile de la 7 metri (acordate 
uneori cu prea multă ușu
rință) a oferit cupa Infrin- 
gerii colegilor lor timișoreni 
Ia scorul de 17—15 (10—8).

Alte rezultate, feminin : 
Universitatea București-U- 
niversitatea Timișoara 9—9 : 
Textila Buhuși-Progresul 
București 9—i ; masculin : 
Trotnșul-Steaua 12—15 ; Mi- 
naur Baia Mare-Dinamo 
Brașov 14—16.

țâr.

de

S. UNGUREANU

cu- 
mai 
mai 
mai 
alte

erau

Primire la C.C. al P.C.R.
Simbătă. 28 octombrie, tova

rășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit dele
gația Federației Tineretului și 
Studenților pentru Eliberare 
din Vietnamul de Sud, condusă 
de Tran Van An, membru, al 
comitetului executiv al federa-

ției, care a efectuat o vizită în 
țara noastră.

La întîlnire a 
varășul Vasile 
cretar al C.C. al 

întîlnirea s-a 
tr-o atmosferă 
caldă prietenie.

participat 
Nicolcioiu, 
U.T.C. 
desfășurat 

cordială,

to- 
se-

în- 
de

delegației Federației
și Studenților pentru
9

I

din Vietnamul de Sud
delegația

toare nu-l caracterizează de fel, 
pentru că el ftie ce anume e bine 
ți ce e râu ți ci pe ctitor ca fi 
un exemplu foarte bun de ur
mat.

Afară, pe peron il așteaptă ga
leria, prietenii âtn suită. Veselie, 
bătăi pe umeri, „mă, cum a fort, 
ce ți-au zis", ^ce mai, nu mă las 
eu cu una, cu două, doar mă 
Știți" ți așa mai departe. Buleti
nul e plimbat ca o relicvă pre-

Mendrele" lui Mandr ea
SI UN CIRD DE TOLERANȚI 

HULIGANISMUL UI
sale, de atitudinea permanentei 
lui suite de prieteni și cunoștințe. 
Se reacționa cti zîmbete, ce-i 
drept unele amare.

După cite ne-arn dat seama, 
gara este unul dintre locurile 
preferate de Gheorghe Mandrea. 
Și iată că, aici, întîlnind în sfîr- 
șit un milițian din postul de mi
liție al stației, îl invităm pe tînă- 
rul care ne-a făcut o atît de 
bună impresie la locul de mun
că, la o discuție între patru 
ochi.

Buletinul (expirat!) ni-l reco-

spune — doar mă știți de pe 
șantier. De altfel, puteți întreba 
pe oricine de acolo. Nimeni nu 
va avea nici un cuvințel împotri
va mea...

Pus însă în fața probelor, re- 
memorîndu-i cu fidelitate cîteva 
din „eroismele" sale din ultimele 
zile, sfîrșește prin a recunoaște.

Totuși sînt un om serios, 
susține el. N-am făcut altceva 
decit să mă distrez. puțin, doar 
sîntem. tineri. Vreau și eu să mă 
reacomodez cu viața de civil. 
Abia cu Cîteva luni în urmă am

faptului împreună cu o ceată de 
amici, chiar în perimetrul Șantie
rului 16 instalații, bineînțeles 
după sfîrșitul zilei de muncă, pe 
același șantier deci, unde, în 
timpul programului, G.M. trece 
drept un om serios.

Milițianul își notează din nou 
numele și. după ce-i anulează 
buletinul devenit, inutilizabil, tî- 
nărul e lăsat să plece. Dar 
„eroul" încă nu pleacă. Ține să 
promită marea cu sarea, să ne 
dovedească nici mai mult, nici 
mai puțin, că aceste ieșiri trecă-

țioasă din mină în mină, Gheor
ghe Mandrea dă relații cu su
perioritate, rîde, i se aud înju
răturile, chiotele, remarcile jigni
toare la adresa unor tinere care 
așteaptă rapidul de București. 
Suita jubilează. Toți tineri, toți 
cunoscuți, toți „amici". Cercul se 
îngroașă. Vin și alții să asculte 
cum s-a descurcat Gică al lor, cel 
care, după cum auzim din ușa 
postului de miliție, ,,e dat naibii 
de ’oț și de om de comitet".

Acestea tint faptele fi probabil 
departe de a fi tingulare. care se 
petrec sub ochii noștri deseori 
p~ea îngăduitori. G.M. trece 
drept un tinăr muncitor bun, 
disciplinat. O impresie falsă însă, 
întreținută. pe de o parte, de 
lipsa de preocupare a organiza
ției U.TjC. din Șantierul 16 in
stalații pentru educația corespun
zătoare a tinerilor, pentru con
duita lor morală fi, pe de altă 
parte, de nepăsarea colectivului, 
a multora dintre cei aflați ală
turi de cel căzut în greșeală.

Plecînd de la acest caz, se 
impune, cred, o remarcă.- atîta 
vreme dt colectivul nu va fi 
interesat de conduita omului de- ■ 
cit pentru cele opt ore de pro
gram, tratînd cu indiferență veș
tile de genul celor care se in- 
vîrtesc în jurul numelului lui 
Gheorghe Mandrea (cel din afara 
programului!) putem fi siguri că 
și el, colectivul este părtaș la 
asemenea atentate la adresa mo
ralei.

Tebuie luată așadar o atitudine 
hotărîtă împotriva acestor mani
festări, atît cu cei implicați di
rect, cît si cu cei care fertilizează 
terenul huliganismului, prin în
curajări „prietenești" sau îngă
duințe. In fond, păstrarea și în
tărirea climatului moral în care 
trăim și muncim ne privește deo
potrivă pe toți, în orice moment, 
fie că ne aflăm la orele de ser
viciu, fie în familie, fie pe stra
dă. Nu putem trece nepăsători!

DRAGOMIR HOKOMNEA

Simbătă dimineața
Federației Tineretului și Stu
denților pentru Eliberare din 
Vietnamul de sud, condusă de 
Tran Van An, membru al Co
mitetului Executiv al Federa
ției, a fost primită de tovară
șul Ion Traian Ștefănescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 
neretului.

Cu această ocazie a avut 
o convorbire desfășurată 
tr-o atmosferă cordială, 
tenească, exprimindu-se dorin
ța reciprocă de intensificare a 
relațiilor de colaborare și soli
daritate între U.T.C. și Federa
ția Tineretului și Studenților

ti

loc 
în- 

prie-

pentru Eliberare din Vietna
mul de Sud.

★

Incheindu-și vizita în Roma
nia, simbătă după amiază, de
legația Federației Tineretului 
și Studenților pentru Eliberare 
din Vietnamul de sud, a plecat 
spre patrie. Pe aeroportul Oto- 
peni — București delegația a 
fost salutată de tovarășa Silvia 
Ilie, secretar al C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

Erau prezenți Tran Kien, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Vietnamului 
de Sud și reprezentanți ai Am
basadei R.D. Vietnam la Bucu
rești.

„Mulțumim poporului și tineretului român 
pentru solidaritatea activă cu cauza noastră 

dreaptă"
înainte de a părăsi Bucurețtiul, Tran Van An, membru al Co

mitetului Executiv al Federației Tineretului și Studenților pen
tru Eliberare din Vietnamul de Sud, și Huynh Ngoc Chinh, 
combatant de elită al Armatei de eliberare din Vietnamul de 
Sud, au făcut o declarație redactorului ziarului nostru, M. Ra
mură :

reprezentonți 
luptător din 
Sud, a con- 
onoare posi- 
vizita Repu- 

România.

„Pentru noi, 
ai tineretului 
Vietnamul de 
stituit o mare 
bilitatea de a 
blica Socialistă 
Poporul român are o minu
nată tradiție de luptă pen
tru eliberarea națională și, 
în prezent, stăpîn pe desti
nele sale, își făurește o via
ță nouă. România are o 
economie în plină dezvolta
re, cu un potențial puternic. 
Tinerii iau parte cu multă 
hărnicie la propășirea 
triei lor.

Acpastă vizită ne-a 
posibilitatea de a exprima 
profunda noastră recunoș
tință tineretului și poporului 
român pentru solidaritatatea

pa-

oferit

activă cu cauza noastră 
dreaptă. Am simțit în zilele 
petrecute pe pămîntul ro
mânesc forța acestei solida
rități iar în primirea foarte 
călduroasă, frățească, ce 
ne-a fost rezervată am des
cifrat sentimentele întregului 
popor român. Mulțumim din 
inimă Partidului Comunist 
Român, guvernului României, 
poporului și tineretului ro
mân, pentru simpatia și spri
jinul pe care le arată față 
de lupta noastră, pentru pre
țiosul ajutor pe care ni-l dau. 
Părăsim România bucuroși de 
rezultatele vizitei noastre, 
convinși că ea va contribui la 
întărirea legăturilor noastre 
de solidaritate militantă".
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in momentele decisive ale campaniei
■S

Zilnic, citeva sute de autobuze și autocamioane a-reoa ote «t 
prin barierele Bucureștiului. li transportă spre lanurile de pe--»» 
și sfeclă de zahăr, spe grădinile de legume, barele de ’eceote 
sau centrele de sortare și depozitare a cartofilor pe oce-o care 
în cadrul acțiunilor patriotice, și-au propus iă dea o m-să de 
ajutor pe frontul campaniei. Sint studenți ți eie»i, munc ta- teh
nicieni și funcționari, cercetători și activiști. Echipați in ba,«a de 
lucru, odată cu ziua pornesc spre cimpuril* nefiresc de -cărțoi» 
cu recolta anului pentru data calendaristică. Aduc cu e entu
ziasmul și hărnicia, dorința fierbinte de a pune la adăpost ceea 
ce se numește hrana pentru toate zilele Simbăto s ej*irae 
am căutat, de-a lungul citorva 
cum sînt folosite forțele care vin

trasee, răspuns la intrescrea ; 
să ajute in compare ?
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In fiecare zi
1 500 de studenți

Zamfir,

LA FERMA DIN NAIPU

0 ZI DE MUNCĂ
ici, la ferma a 10-a 
a I.A.S. Mihăilești, 
au fost „perma
nentizați" studen
ții facultăților de 
geografie, chimie

și filologie. Ei poartă răspunde
rea recoltării, încărcării .și a 
transportului porumbului de pe 
lotul de hibridare. 100 de hec
tare în total. Permanent, in 
mijlocul lor se află șeful fer
mei, ing. Gheorghe Neamțu. 
„Am aflat despre ce înseamnă 
porumbul acesta pentru agri
cultură — este sămința pentru 
aproape o zecime din suprafața 
ce se va cultiva anul viitor de 
către unitățile cooperatiste ale 
țârii — și ne simțim onorați de 

M încrederea arătată de a strînge 
noi recolta de pe cele 100 de 
hectare. Nu avansăm în ritmul 
unor oameni de meserie, dar ne 
străduim ca în urma noastră să 
nu rămînă nici un știulete, ca 
întreaga recoltă, pină la ultimul 
gram, să ajungă in depozit".

vorbise studentul Cctsslan- 
Voiculescu. ae la Facultate* 

de geografie, care. împreună cu 
Emilia Lupascu. recoltase * 
o jumătate de tonă porurrtx 
O productivitate bană au reali
zat toți studenții aduși aici încă 
de la orele 8 dimineața. Crie 
30 de tone recoltate. încărcate 
în remorci și transporta**. do
vedeau entuziasmul <: hăt- cta 
lor. in același timo insă răsplă
teau și eforturile Scute de 
conducerea fermei de a le asi
gura lor. studenților, o «listare 
consistentă la orele ttnru pre
cum și cizme de cauc.uc 
să le permită activitatea ia 
ce condiții de sol.

Și ce frumoasă f fjr» 
creau studenții-culegâtori in li
nul de porumb ! Șepci multico
lore, salopete albastre— iar au
rul știuleților se aduna in 
mezi mereu mai mari. O 
vitate-șnur desfășurată eu 
țumiri de ambele părți-

Ne 
tin 3 VAGOANE DE PORUMB

Tovarășul Zorin 
prorectorul Universității din 
București, ne spune : se îm
plinește o lună de cînd stu
denții noștri participă la 
muncile patriotice in agri
cultură. Zilnic 1.500. In ge
neral remarcăm dorința en
tuziastă a studenților de a 
contribui la această acțiune 
patriotică, la această acțiu
ne ce concentrează, sub o 
formă sau alta. eforturile 
întregului popor. Pentru dă
ruirea cu care au lucrat aș 
remarca studenții de la fa- 
cultațile de limbi și litera- 
:.r'. i-.-maaice >i slave, chi
mie și geografie. în generai, 
intre conducerea Universi
ty Ut si unitățile agricole be- 
nefi: .are a existat o bună 
t olaborare. Exemplară din 
acest punct de vedere este 
colaborarea cu I.A.S. Mihă
ilești și I.A.S. Bragadiru. 
Specialiștii acestor unități 
se afla continuu printre stu
denții noștri, îi inițiază in 
activitatea ce o au de des
fășurat, contribuie operativ 
la remedierea 
lor. Surprinde 
să. nepăsarea 
denții noștri

CLUJ

CU TOATE FORȚELE 
LA STRÎNSUL RECOLTEI

La sediul cooperativei agri
cole din Mintiu Gherlii, ju
dețul Cluj, mi am găsit pe 
nimeni. Fapt firesc ; toți oa
menii erau în cîmp sau in 
celelalte sectoare de produc
ție. “Pe ogoarele cooperativei, 
la recoltatul porumbului p 
sfeclei, alături de cooperatori, 
erau prezenți și 200 de elevi 
de la școala din localitate. 
Tovarășul inginer agronom 
Ștefan Moldovan ne explica 
că stadiul lucrărilor « destul 
de avansat și datorită lor. Din 
cele 50 ha cultivate cu sfecla 
au fost recoltate 30, cartofii 
în întregime, iar porumbul de

pe 320 ha din cele 400 cul
tivate.

Aceeași atmosferă de mmtei 
intensă, am mtilna și la coo
perații.’ agricolă din Mocm 
Alături de cooperatori tn 
găsit ți aici pe elevii ficeU» 
din comună care cu recixUt 
20 ha de porumb. Ca fapt 
emoționant petrecut aici me
rită a fi relevat: eleni au 
strips întreaga recoltă de 
sfeclă fi porumb de pe tar
laua cooperatoarei Soos Ag
neta, văduvă bolnavă inter
nată in spital. Gestul elevilor 
de la Liceul dtn Mociu me
rită toate laudele,

I. CIMPEAN

neajunsuri- 
neplăcut, în- 
cu care stu- 
au fost pri

miți la Institutul de cerce
tări legumicole de la Vidra.

la I.A.S. Mogoșoaia. la coo
perativele agricole din Pan- 
telimon și Măgurele. Ore în 
șir am așteptat 
universității să 
mașinile pentru a-i trans
porta pe studenți la aceste 
unități ; ore în șir, uneori 
ziua întreagă, am așteptat 
în poarta unităților agricole 
stabilirea punctelor de lu
cru. Mi se pare eă in acest 
caz este vorba de o inadmi
sibilă indiferență față de 
soarta producției, de un 
slab interes pentru valori
ficarea potențialului uman 
oferit de facultățile noastre.

în curtea 
sosească

I

SE EXECUTA
fUrwtare din pag. I)

de250

cooperativa 
care — în 

intervalele de timp când 
mași-

«ră-

mul-

insămînțăm
avem încă 150 pe 
executa tot la fel. 
continuu, ziua și 
interesează, firește,

o demonstrează realizările me
canizatorilor de la 
agncolă Tttiranu, 
toate intervalele de timp 
soiul a devenit practicabil 
mior — au Herat și ziua și 
noaptea, atit la pregătirea patu- 
hri germinativ cit și la semănat. 
_Nu se putea altfel — ne spu
nea Dragomu Dumitru, șeful 
sectei de mecanizare. Cum zi
lele bone erau mult mai puține 
deci’ cele defavorabile, am re
curs la această soluție extremă. 
Aas pus la punct, la fiecare se
mănătoare. o instalație de ilumi
nat, am luat măsuri pentru asi
gurarea carburanților, a materia- 
uisa scmmcer încă de seara. 

Mecanizatorilor li s-a servit ceai 
H cafea fierbinte. Numai așa am 
reușit să L 
Sectare. Mai 
care le i om 
prin lucru 
noaptea. Ne 
și pe noi soarta recoltei viitoare 
a cooperativei agricole pe care 
o deservim".

O dovadă a grijii mecanizato
rilor și a atașamentului lor față 
de cooperativă o constituie de
sigur și adaptările la mașini 
pe care ei le-au făcut în sprijinul 
transportului produselor de pe 
cîmp în hambare. Astfel, mai', 
multor tractoare li s-au dublat 
pneurile de la roțile din spate 
(pentru a nu se scufunda în pă- 
mintul moale) și li s-a atașat pe 
tiranți cutii mari, cu pereți din 
plasă de sîrmă. La fiecare cursă 
a tractorului sînt scoase spre 
drumurile practicabile circa 
400—500 kilograme porumb.

In cîmp am avut prilejul să 
vedem la lucru peste 300 de 
membri cooperatori, cărora li 
s-au alăturat aproape 100 elevi, 
cadre didactice și salariați. Toți 
dădeau zor pentru avansarea la 
recoltarea celor 100 hectare sfe
clă de zahăr și 280 hectare po
rumb restante. Am notat cîteva 
nume ale unor tineri care s-au 
distins în mod deosebit în aces
te zile de maximă concentrare 
și efort : 'Dumitru Jitianu, Dra- 
gomir Sebi, Dumitru Radu, Ani- 
ca Giurcă, Necula Sebi.

au venitIN PAC CU
VOSTRUAJUTORUl nu prea

i
noastre de a pune 
la strînsul recoltei, 
ar trebui să ne pri- 
cu bucurie și cu

..MAI LASATI-MA De venit

a 1 «•- s.

IAR DINSUL
ARGUMENTEAZĂ

■> on de

au lucrat 
asigurase

pa- 
fără 
car- 
facă 

în

Cine-i îngăduie a- 
gospodar să arunce 
statului pe apa sîm-

I
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Stroe Luminița, elevă la 
Școala tehnică de geo
logie din București : la 
Întreprinderea agricolă de 
stat din Mihăilești. noi am 
venit ca să muncim, nu să 
privim cum alții string ro
dul cîmpului. Ne-a surprins, 
insă, aici faptul că inginerul 
șef al unității, și apoi toți 
■ ei cu care am stat de vor
bă, ne-au îndrumai spre 
cîmp fără a avea imaginea 
punctelor de lucru stringen
te, îără a ni se spune con
cret ce avem de făcut. Din 
punctul nostru de vedere si
tuația este criticabilă. Noi 
am hotărît să efectuăm ore
le de laborator după-amiaza 
și în primele ore ale serii 
numai pentru a ne face utili 
in aceste zile pline ale 
campaniei agricole. Ne pare 
rău că entuziasmului nostru, 
hotărîrii 
umărul 
cei care 
tnească

dar de lucrat

A? -1 Seau

Ei s-au rupt de colegi încă de dimineață, de cum au ajuns in 
curtea fermei Naipu. „Ni s-a îmbolnăvit un coleg și stăm cu el" 
ne încredințează unul dintre cei 8 care se recomandă Cristian 
Sandu. Și, într-adevăr Dan Dobrescu era bolnav, de vină însă 
era numai... coniacul peste măsură de mult servit din sticlele 
aduse în sacose. Aflăm, apoi, că cei 8 studenți sînt de la Fa
cultatea de filozofie și că în nici una din zile n-au ridicat un 
știulete de porumb. „Avem mîini subțiri și cap să interpretăm 
viața, nu să ne spetim cu munca fizică", persiflau dumnealor.
Munca fizică este de natură să ne distrugă Eul personalității 
noastre". Pe colegii voștri, oricare dintre cei aproape 20 000 de 
studenți ai Capitalei prezenți mereu în toamna aceasta pe 
frontul recoltei, i-ați întrebat : ei ce părere au despre munca 
depusă alături de lucrătorii ogoarelor? Nu v-ați gindit să-i 
întrebați pentru că vă incintă lipsa de activitate, neîncadrarea 
în efortul colectiv.

Ne facem ecoul studenților prezenți simbata pe frontul, de 
lucru oferit de ferma a 10-a a I.A.S. Mihăilești și solicităm 
decanatului Facultății de filozofie analizarea cazului și adop
tarea măsurilor ce se impun.

ful fe
P-nă :

— Cme

acum ?
Și. elevii primiți cu aseme

nea vorbe— duio. aproape că 
nu știau ce să mai creadă. 
Aflind insă și de prezența 
„cuiva de la presă*, ingine
rul a revenit de la botârirea 
sa și i-a îndruma: pe cei 
care cu dragă inimă veniseră 
să ajute la recoltări să în
carce niște porumb in re
morci. Atita doar : să încarce 
porumbul in 3 remorci. A- 
ceasta in timp ce lanurile de 
porumb erau neculese. iar 
legumele in grădină așteptau 
să fie strinse... Surprins de 
prezența ajutoarelor din afa-

ră (vorba fie. pentru că sur
prinși nu erau pentru că ac
tele încheiate redau exact 
înțelegerile intre conducerea 
întreprinderii și unitățile Ca
pitalei privind necesarul de 
forță de muncă) pentru adu
cerea cărora tocmai aici, la 
peste 40 de km. se cheltui

seră o mie și ceva de lei, 
inginerul Pană și-a permis 
să-i îndrume pe tineri la o 
lucrare de nici o sută de lei 
valoare.
cestui...
cu banii
betei ?

Slntem la depozitul de car
tofi nr. 5 Chiajna. Peste 1 000 
de salariați ai întreprinderi- 
. -r dir. Capitală, de elevi și 
studenți au venit, duminică, 
să participe la sortarea car
tofilor ce vor constitui re
zerva pentru iarnă. Au venit 
mulți. dar aici i-a intimpinat 
o totală dezorganizare. Se 
făcuse deja ora 10 și foarte 
mulți dintre cei ce porniseră 
de dimineață pentru a exe
cuta o lucrare patriotică încă 
așteptau să li se spună ce 
au de făcut, tn miinue celor 
ce veniseră la sortat, coșurile 
erau ki număr mic. De vreo 
zece ori pe-atitea se aflau 
insă încuiate in magazie. 
Prerecepția era realizată doar 
de 4 persoane, iar cei care 
transportau erau 200... Oa
menii se călcau pe picioare.

erau nervoși, căutau 
cineva din conducerea depo
zitului care să le spună cum 
să rezolve mai bine, mai 
operativ, sarcinile ce le-su 
fost încredințate. Ca un 
făcut, nimeni nu era de găsit. 
Cum adică, acești o mie și 
ceva de oameni porniți dis- 
de-dimineață ae la casele 
lor să sprijine acțiunea 
triotică de depozitare 
pierderi a producției de 
tofi, au venit aici să 
doar act de prezență ?

replică la această optică fără 
suport poate fi prezentată 
hărnicia cu care 
cei cărora li se
cimp de activitate. Se im
pune, totuși, din partea or
ganelor competente o analiză 
atentă a modului în care aici, 
la depozitul Chiajna, se asi
gură cîmp de lucru pentru 
cei veniți să desfășoare o 
acțiune patriotică. Se pare că 
prea mult se așteaptă aici ca 
alții să le organizeze munca.

Intr-un tîrziu, noi l-am 
găsit pe tovarășul Fănel Mi- 
hăilescu. tehnologul-șef al 
depozitului. I-am sesizat lip
sa mijloacelor de transport, 
numărul insuficient de lu
crătoare de la punctul de 
prerecepție. Surprins par
că de neliniștea noastră nc-a 
rugat „să fim de acord cu 
dumnealui, că entuziasmul 
ăsta de dimineață se va stin
ge repede. Că într-un sfert 
de oră, maxim o jumătate 
de oră, nimeni nu se va mai 
bate ca pină atunci să trans
porte în silozuri cartofii. 
Oamenii vor obosi..." Cu
rioasă optică. Și inexplica
bilă în același timp. Con
damnabilă.



O VIZITA FRUCTUOASA
PREȚIOASA CONTRIBUȚIE 
LA CAUZA ÎNȚELEGERII 

ÎNTRE POPOARE
(Urmare din pag. I)

întâlnirile conducătorilor români cu cei bel
gieni și luxemburghezi. La Bruxelles și Luxem
burg, la Anvers și Esch-sur-Alzette, în toate 
locurile vizitate, convorbirile la nivel înalt cu 
oficialitățile țărilor gazdă ca și contactele cu 
oamenii politici, exponenții vieții economice și 
cu locuitorii au cunoscut același climat prie
tenesc, deschis, sincer. Prin modul în care 
s-a desfășurat, prin rezultatele ei, vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Beliga și Lu
xemburg dobîndește o importanță ce depă
șește cadrul relațiilor bilaterale, fiind o con
cludentă ilustrare a posibilităților ce există 
în prezent pentru ca țările cu orînduiri so
ciale diferite să poată coopera eficient, con
tribuind la făurirea unei lumi a păcii în care 
fiecare stat — indiferent de dimensiunile sale 
— să se poată dezvolta potrivit voinței sale 
suverane.

întreaga desfășurare a vizitei a reliefat sa
tisfacția comună pentru cursul ascendent al 
relațiilor României cu Belgia și Luxemburg — 
relații care au un caracter tradițional și care 
în anii din urmă au înregistrat un ritm mai 
intens de creștere. Examinind progresele rea
lizate, certele reușite, conducătorii statelor 
noastre au evidențiat existența unor largi po
sibilități de dezvoltare în continuare a acestor 
legături pe toate planurile — economic, știin
țific și cultural — afirmînd dorința de a ac
ționa în acest sens. Comunicatele comune pu
blicate după vizitele la Bruxelles și Luxemburg 
exprimă dorința de a valorifica posibilitățile 
existente pentru a lărgi cooperarea economică 
reciproc avantajoasă și a intensifica schimbu
rile comerciale. în comunicatul româno-bel- 
gian se relevă că cele două părți au convenit 
să extindă și să diversifice cooperarea lor în 
domeniul industrial, în special in ce privește 
construcțiile de mașini, electronica, industria 
chimică și să promoveze crearea de societăți 
mixte de producție și comercializare. Aceeași 
idee o găsim reafirmată și în comunicatul 
privind vizita în Luxemburg. în acest comu
nicat se arată că cele două părți „au examinat 
posibilitățile de a dezvolta în continuare co
operarea lor în domeniile politic, economic, 
tehnologic, științific, cultural și uman și de 
a face din aceasta fundamentul relațiilor lor 
reciproce". De asemenea, documentul men
ționează faptul că cele două părți ..au con
venit să acționeze pe toate căile în vederea 
dezvoltării cooperării economice reciproc »- 
van ta joase, acordind o atenție deosebită extin
derii schimburilor comerciale, cooperării in
dustriale, tehnice și științifice si perfecționării 
instrumentelor acestei cooperări". Schimburile 
de păreri care s-au desfășurat în cele dona ca
pitale au pus în relief premizele favorabile ale 
amplificării schimbului de valori materiale și 
spirituale, pentru o conlucrare utilă țărilor 
noastre, care va avea, fără îndoială, o influență 
pozitivă asupra climatului european

Un deosebit interes au suscitat Declarațiile 
solemne comune semnate la Bruxelles și Lu
xemburg. Sint documente de o semnificație 
majoră care se vor înscrie ca un moment re
marcabil în istoria relațiilor dintre țările noas
tre. Aceste declarații evidențiază realitatea 
unei colaborări pozitive, în dezvoltare con
tinuă și marchează direcțiile ei viitoare. Dar 
documentele — cum remarca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — depășesc. într-un anumit sens, 
cadrul raporturilor dintre popoarele noastre 
și demonstrează că în lumea de astăzi exista 
posibilitațea reală ea țările cu orînduiri sociale 
diferite să conlucreze strins și să contribuie la 
edificarea unei lumi a păcii și colaborării. 
Prin aceasta Declarațiile solemne comune vor 
dobîndi o valoare de exemplu, contribuind la 
aprofundarea procesului destinderii pe con
tinentul european și în lume.

Trăim într-o lume care cunoaște profunde

|

mutații, în care se afirmă cu putere voința 
popoarelor de a fi stăpine pe destinul lor, de 
a trăi la adăpost de orice acte de forță sau 
agresiune. împlinirea năzuințelor arzătoare ale 
popoarelor reclamă promovarea consecventă 
in relațiile interstatale a principiilor funda
mentale exprimate în Documentele de la Bru
xelles și. Luxemburg și pentru promovarea că
rora România militează perseverent : dreptul 
fiecărui stat la independență. Ia libertate și 
la suveranitate și obligația fiecărui stat de a 
trăi in pace și de a întreține relații de bună 
vecinătate cu celelalte state ; dreptul inaliena
bil al fiecărui popor de a-și alege sistemul său 
politic, economic și social, corespunzător voin
ței și intereselor proprii, in deplină libertate 
și fără nici un amestec străin ; egalitatea in 
drepturi a tuturor statelor și, în consecință, 
dreptul fiecărui stat de a participa la exami
narea și rezolvarea problemelor internaționale 
care-1 privesc; neamestecul în treburile in
terne ale altui stat sub nici o formă și sub 
nici un motiv ; inviolabilitatea frontierelor sta
telor și integritatea teritorială și drept con
secință recunoașterea faptului că orice tenta
tivă din partea unui alt stat îndreptată împo
triva niității naționale sau integrității terito
riale constituie o atingere adusă păcii și 
securității internaționale; rezolvarea diferen
delor dintre state numai prin mijloace pașni
ce ; abținerea de la orice fel de constringere 
de ordin militar, politic, eccnomic sau de altă 
natură, renunțarea la amenințarea cu forța sau 
la folosirea forței împotriva altui stat sub nici 
un pretext, fără ca această dispoziție să aducă 
vreo atingere dreptului natural de legitimă a- 
părare individuală sau colectivă al fiecărui stat 
conform articolului 51 din Carta Națiunilor 
Unite.

Schimburile de păreri dintre conducătorii 
țărilor noastre au evidențiat preocupările co
mune în ceea ce privește asigurarea păcii in 
Europa și în lume, năzuința de a-și aduce 
o contribuție activă la destindere, convingerea 
care Ie animă că toate popoarele, mai ales po
poarele mici și mijlocit care au fost întotdea
una primele victime ale politicii de forță și 
dictat, trebuie să facă totul pentru a elimina 
primejdia unei noi conflagrații. Documentele 
comune reflectă larga comunitate a poneteiw 
de vedere în ceea ce privește evohrtia pe con
tinentul nostru, asigurarea serariiâth ictșim 
Părțile au reafirmat hetărirca iar de a part>- 
<?pa.^ctiT *“ reoahrwa «wegiriaami de 1 
rinki ia vederea reasocăru 
sibiL in 1973, a coaferiațri 
cooperare in Europa co p 
fazele, a tuturor rtateUe ■ 
convorbirilor s-a exprima! 
cetare a războiului da Viet 
necesitatea soluționării pofităe a 
Orientul Apropiat. p< 
Jiului de Securitate.

Dialogurile purtate 
burg relevă roiul pe 
mijloc-ite intre factorii de 
telor in vederea dezvoftării raiăbo u? 
întărirea păcii Condweătoro ‘irJo 
au holârit «ă continue acest <&M< 
dovedit a fi fructuos.

Opinia publica din țara a*uCi ra 
profunda ei satisfacție pentru 
care s-a încheia* vizita *w 
Ceaușescu in Belgia și Lineoi 
recunoștință pentru etortwrue 
conducătorului partidului p « 
slujba cauzei păcii și iațeie^en i 
poare. Această vizită reprerâMâ o 
demonstrație a per «aței arth 
socialiste io viata iaternataaonă 
ției ei la afirmarea teaadu^da 
destindere, de cooionare poșoâeă a 
a dreptului pepoureier de a «e dervaMa

O imagine de pe frontul din Ango'a ■ un tinâr combatant al 
forțelor patriotice gata să intre in acțiune

Cooperarea europeană
Rezoluție prezentată de România adoptată 

la Conferința generală U. N. E. S. C. 0.
Comisia Programului — organism al Conferinței generale 

U.N.E.S.C.O. — a adoptat rimbătâ. in amanimitaie. rezoluția pre
zentată de România cu privire la

Prezentînd proiectul de rezo
luție. șeful delegației, ambasa
dorul Valentin Lipatti. a reafir
mat poziția activă a României in 
problemele cooperării europeae 
Delegațiile Angliei. Bulgariei. Ca
nadei, Elveției. Finlandei. Fran
ței, Iranului. Iugoslaviei Italiei. 
Olandei, Poloniei. Spaniei Turcie-:. 
U.R.S.S. și Uruguay-uhri an inter
venit in dezbatere sprijmmd re
zoluția prezentată de ddețaria 
română.

Documentul adoptat constdme 
textul-cadru care va pnmrie 
statelor europene membre ale or
ganizației și directorul--: Benend 
al U.NXS.C.a să desfășoare, in 
următorii doi ani nâ actvăăc 
în domeniul cooperării eorepene.

ț.

Reran

UXKSjC

intre

Bombardamente
americane asupra

Agenția V.N.A. infor
mează că aviația S.U.A. a 
întreprins, la 2“ octom
brie, raiduri de bombar
dament asupra orașului 
Dong Hoi, din provincia 
Quang Binh, și asupra 
mai multor centre popu
late din provinciile Thanh 
Hoa. Nghe An și Ha Tinh.

De asemenea, artileria de la 
bordul navelor americane, afla
te in apropierea coastelor nord- 
vietnameze, a bombardat centre 
populate din provinciile Nghe 
An și Ha Tinh.

în legătură cu aceste bombar-

Vietnam

CRONICA
U.T.C

Comu-

★
în Ca-

C.C. al 
o- vizită

a
îndreptîn-

antre- 
uturor

Duminică după amiază 
părăsit Capitala 
du-se spre patrie delegația 
Uniunii Tineretului
nist (KISZ) din R.P. Ungară 
care la invitația 
U.T.C. a efectuat 
în țara noastră.

două state yemenite
Prevederile txordu'u tem nat la Cairo

■ BeaaMrii Dr—mtiee 
Sasser Mohamed, 

trabe ăia 
R.D.P.T. 
capiuU. 
iudiriare

terne al R.D Vi 
blici lății o deci 
subliniază că 
țiuni încalcă i 
securitatea R.D.V.. 
gajamentul luat de Statele 
in 1968 de a înceta corn 
necondiționat bombardau

• asupra teritoriului R.D. Vi 
Dec’.arația cere să se pună capă 
imediat bombardamentelor asu
pra teritoriului R.D. Vietnam, 
minării și blocării porturilor și 
tuturor actelor care incalcă su
veranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam.

Studenti din Somalia ajutind la construirea unui nou obiectiv 
economic

Duminică a sosit
pitală o delegație a Consi
liului Federal al Tineretu
lui (D.B.J.R.) din Republica 
Federală a Germaniei care 
va lua parte la lucrările 
Seminarului organizat de 
Uniunea Tineretului Comu
nist din România și 
D.B.J.R., avînd ca temă : 
„Statutul social-politic al ti
neretului, poziția și rolul 
său în societate”.

(Sinema
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A FOST ODATĂ UN POLIȚIST : 
rulează la Patria (orele 9; 11.30), 
Excelsior (orele 8,30; 10,45: 13,15;
15,45;' 18,15; 20,45), Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15, 20,45).

CU MîlNILE CURATE — Gaia 
filmului românesc — rulează la 
Patria (ora 20), Favorit (ora 18).

FUGA E SANATOASA : rulea
ză la București (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21).

ANONIMUL VENETIAN : rulea

ză la Favorit (orele 9.15; 11.30; 
13.45). Scala (orele 9; 11,15: 13.30; 
16; 18.30; 21).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT : rulează la Central (orele 
9,30; 11.30; 13,45; 16: 18.15; 20.30).

VĂ ARAT EU VOUĂ : rulează 
Ia Viitorul (orele 16; 18; 20).

LEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16.15; 18,30; 20.45).

SFINTA ȚEREZA ȘI DIAVOLII ; 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15; 20.30).

NOI TREI ȘI ClINELE : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9,15—20,15 în 
continuare).

TORA ! TORA ! TORA ! • rulea
ză )a Doina (orele 11; 14; 17; 20), 
Drumul Sării (orele 15,30; 19),
Rahova (orele 15.30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI :

„Bătălia 
camioanelor44
Elemente noi în evoluția 

situației din Chile

„Bătălia camioanelor” este, 
practic, încheiată in Chile deși 
inițiatorii acțiunii patronale 
au continuat să facă declarații 
arogante. în aceste împrejurări, 
a apărut drept firească hotărî- 
rea autorităților de a dizolva 
„Confederația națională a sin
dicatelor proprietarilor de ca
mioane" care dintr-o asociație 
profesională patronală, încâlcind 
propriile sale statute, s-a trans
format în instrumentul unei po
litici subversive.

Dreapta chiliana a mizat pe 
proprietarii de camioane dar 
mișcarea acestora (deși a pro
dus daune importante economiei 
evaluate Ia 100 000 000 dolari) n-a 
izbutit să paralizeze țara, să o 
arunce în haos. La volanul ve
hiculelor și-au făcut apariția vo
luntari de diferite profesii care 
s-au dovedit nu numai șoferi 
pricepuți, ci și înflăcărați pa- 
trioți. Numărul voluntarilor — 
muncitori și studenți — a fost 
considerabil (peste 40 000 de ti
neri) ceea ce a făcut ca 
transportul rutier să poată fi 
reluat relativ repede. FRANCE 
PRESSE relata că proprietarii 
de camioane „nu au reușit să 
paralizeze țara așa cum aveau 
intenția... însuși guvernul a fost 
surprins de amploarea muncii 
voluntare organizate de munci
tori și studenți pentru a sprijini

aprovizionarea marilor centre 
urbane cu produse de primă 
necesitate". Dreapta a făcut apel 
la aderenții ei dintre medici, a- 
vocați, ingineri și funcționari de 
bancă spre a părăsi lucrul. Dar 
cei ce au abandonat serviciile 
n-au izbutit să determine închi
derea porților instituțiilor. Un 
corespondent parizian constata 
eficacitatea efortului depus de 
confrații lor de stingă pentru ca 
spitalele, birourile de studii, in
stituțiile și băncile să-și conti
nue activitatea. în sfîrșit, dreap
ta a lansat ideea unei „zile a 
tăcerii" chemînd pe chilieni să 
nu iasă din locuințele lor, pen
tru ca Santiago să fie pustiu. A 
fost un fiasco : doar elegantele 
cartiere rezidențiale în care sint 
plantate vilele protipendadei, ale 
faimoșilor „momios" (mumii po
litice și sociale), au rămas tă
cute. In schimb. Santiago părea 
mai viu ca oricind, decis să-și 
afirme opțiunea sa definitivă. 
FRANCE PRESSE semnalează 
că „observatorii incep să tragă 
învățăminte din evenimente" și 
că „pentru ei victoria lui Allen
de și a partidelor de stingă care 
îi sprijină are o importanță con
siderabilă"

Evoluția chiliană a relevat 
tentativa dreptei de a transfe
ra bătălia din parlament în stra
dă, încercind să lovească în 
centrii esențiali ai economiei. 
S-a ajuns chiar la aruncarea In 
aer a căilor ferate, la acte de 
violență de o certă gravitate. în 
noaptea de vineri spre sîmhătă 
grupuri reacționare au ridicat 
baricade la Santiago, au provo
cat incendii. Instigarea unor 
categorii de profesioniști la 
greve cu un caracter politic 
reacționar — în fond, miș
carea proprietarilor de ca
mioane nu a avut un real su
port revendicativ — a generat 
reacția firească a maselor popu
lare hotărite să împiedice pro

pagarea haosului, hotărite să a- 
pere cuceririle sociale si să a- 
profundeze procesul revoluțio
nar in curs. Coincidenta dintre 
presiunile interne ale dreptei și 
presiunile externe ale monopo
lurilor nord-americane n-a fă
cut decît să atragă atenția chi
lienilor cu stare de spirit pa
triotică asupra politicii antina
ționale a reacțiunii. în bătălia 
angajată s-a produs o certă po
larizare : în jurul „Unității 
Populare" s-au strins păturile 
muncitoare ale populației intr-o 
coeziune care a spulberat spe
ranțele dreptei. Coeziunea for
țelor stîngii a reprezentat un 
factor decisiv. în schimb, de- 
mocrația-creștină angajindu-se 
în luptă alături de conservato
rii ultra-reacționari s-a înde
părtat de sectoarele „moderate", 
ceea ce nu îi poate decit di
minua audiența printre unii din 
cei ce în mod tradițional urmau 
partidul lui Frei.

Dreapta a sperat ea tulbură
rile provocate printr-un scenariu 
minuțios montat să determine o 
ruptură între guvern și armată. 
Loialitatea forțelor armate, de
cizia fermă a militarilor de a 
apăra ordinea constituțională, au 
pulverizat iluziile reacționare. 
Armata nu s-a lăsat antrenată 
pe calea pe care o atrăgea 
dreapta.

„Bătălia camioanelor" a atins 
punctul final, dar confruntarea 
din Chile continuă. Dreapta, care 
a mai pierdut o luptă, va în
cerca să-și ia revanșa pe un alt 
plan. Dar, subliniază tot FRANCE 
PRESSE, guvernul „Unității 
Populare" — asigurat de spri
jinul popular și al armatei — 
„va putea de acum înainte să 
întreprindă reforme economice 
și sociale pe cale administrati
vă, fără să se mai teamă de ver
dictul parlamentar, care l-ar îm
piedica să le legifereze".

E. O.

Busola celor
30 la sută
Canadienii în fața 

urnelor
Ce vw înscrie pe buletinele 

de vot cei 3* la sută dintre 
canadienii nedeciși rămine de 
văzut astăzi la alegerile generale, 
în fond, ei vor hotărî soarta a 
patru partide politice care se 
laptă pentru 2M de locuri, ia 
par 11 Totul țării. Pentru care 
dm cei 1 IM candidați ibu- 
uadr record — w 19C3 fuseseră 
daw I SCS. vw vota . —rdcci 
lăT-* PMMe peotru ca 3B can- 
<>daci ai partzdudă actuaiului 
prewaer Pierre Flbotx Trudeau.

pentru cei 2*4 eoaservawri. 
Si dresor rit soeialiști sau pen
tru cei IM candidați „crediști" 
• membri ai Partidului Creditu
lui Sociali. Dreptul de a figu
ra pe buletine nu-1 au decît 
partidele care prezintă cel pu
țin 3d de candidați, ceilalți pur
tând eticheta de independenți. 
Ultimele sondaje de opinie e- 
fectuate pină simbătă — ultima 
zi a campaniei electorale — re
liefau avantajul popularității, 
deținut de liberali (46 la sută, 
deși in slab regres față de a- 
cum două luni) in confruntarea 
cu conservatorii (29 la sută) — 
„păgubiți" in așteptările lor de 
Partidul democratic socialist (20

la sută din opțiuni). încă o dată, 
interesul pentru alegerile cana
diene este întreținut de dileme
le numeroșilor nedeciși. Dacă a- 
xul busolei lor se va orienta 
spre liberali, lucru care pare 
destul de probabil, atunci parti
dul de guvemămint va ciștiga 
cele mai multe mandate, își va 
reface majoritatea parlamenta
ră confortabilă pe care o de
ținuse cu 147 de locuri înain
tea dizolvării parlamentului, iar 
premierul Trudeau va forma 
un nou guvern. Stăpin pe si
tuație încă patru ani, incontes
tabil dirijor al celei de a 29-a 
legislaturi canadiene, in cazul 
unui rezultat favorabil. Parti
dul liberal va fi încurajat la 
îndeplinirea cu mai multă fer
mitate a proiectelor lui econo
mice. sociale și politice. In a- 
cest sens, promisiunile libera
lilor au dominat intreaca cam- 
pamâe electorală (mai puțin en- 
twnasra mai retinsta. decît in 
IM*, rind liberalii au făcut u 
breșă in dominația politică e- 
xerritată ani de-a rindui de 
conservatori, poate pentru că 
ei dețin acum o bază politică 
stabilă, amplă, care iși face 
simțită prezența chiar și în lip
sa trimbițelor publicitare). Din
tre obiectivele lor am putea 
menționa :

• 1. necesitatea consolidării 
unității naționale, nu numai ca 
perspectivă generală, dar și în 
lumina apropiatelor alegeri lo
cale din provincia Quebec care 
se vor desfășura probabil în 1974 
Trudeau, el însuși din Quebec, 
avertiza pe cei cu vederi se
paratiste din această provincie: 
„Cunoaștem cu toții că alterna
tiva la actuala armonie este 
absorbția inevitabilă de către 
colosul de Ia sud (S.U.A.)".

• 2. valorificarea mai sub
stanțială a bogățiilor inestima
bile de gaz metan, fier, nichel, 
petrol, zinc, uraniu, energie 
electrică ale țării, in interes 
național ; o politică externă in
dependentă și de largă colabo
rare pașnică; distanțarea de 
S.U.A., pe plan economic 
(Canada exportă 67,7 Ia sută și 
importă 70 la sută din produse, 
din S.U.A.).

• 3. generalizarea asigurări
lor sociale, alocațiilor familia
le, îmbunătățirea sistemului de 
pensii și asigurări de șomaj 
(plagă care afectează 7,1 la sută 
din populația activă — cel mai 
ridicat procentaj din ultimii 
zece ani).

Pe de altă parte, conservato
rii pedalează pe necesitatea re
vizuirii politicii fiscale împo
vărătoare. în opinia lor, pe rava
giile inflației și „lipsa de suple
țe" a guvernului de la Ottawa 
față de provincii. Mai concret 
pare, totuși, programul socia
liștilor. in rindui cărora se gă
sesc mulți tineri, care cer im
punerea strictă la impozite a 
marilor companii străine, de 
paternitate americană, care ex
ploatează bogățiile naturale ca
nadiene. Socialiștii au găsit un 
larg auditoriu, dovadă ascen
siunea lor spectaculoasă în ra
port cu conservatorii în cadrul 
ultimelor sondaje de opinie. 
Cine vor fi noii deputați, noul 
guvern și prim ministru vor ho
tărî urnele, în fața cărora se vor 
prezenta aproximativ 13 milioa
ne de alegători, dintre care 
„nedeciși" sînt nici mai mult, 
nici mai puțin... 4,3 milioane.

DOINA TOPOR

• DOUGLAS HOME LA PEKIN

Duminică a sosit la Pe
kin, Alec Douglas-Home, secre
tarul britanic pentru proble
mele externe și ale Common- 
wealthului, care face o vizită 
de prietenie în R.P. Chineză, la 
invitația lui Ci Pîn-fei, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chi
neze.

rea atît timp ■ cit va fi nece
sar pentru restabilirea ordinii e- 
conomice" — a declarat, într-un 
interviu acordat radio-televiziu- 
nii franceze, noul șef al statu
lui Dahomey, comandantul Ma
thieu Kerekou.

Kerekou a menționat că mem
brii fostei echipe conducătoare 
sint. în prezent, lipsiți de liber
tatea de mișcare, dar nu sint

p eHs c u r t
• ATENTATE ÎN IRLANDA

AGENȚIA FRANCE PRES
SE transmite că, în noaptea de 
simbătă spre duminică, Ia Dub
lin s-a semnalat un val de a- 
tentate cu bombe cum nu a mai 
fost cunoscut de mulți ani in 
capitala Republicii Irlanda. Trei 
hoteluri din centrpl orașului au 
fost incendiate și parțial dis
truse de bombe incendiare, iar 
artificierii militari au reușit, în 
ultimul moment, să desamorseze 
un dispozitiv plasat în incinta 
gării Connolly. Poliția irlandeză, 
s-a anunțat la Dublin, a declan
șat o operație de proporții 
pentru a descoperi și a anihila. 
Ia tîmp, bombele plasate în 
gări, aeroporturi, stații de au
tobuze etc.

• DECLARAȚII LA COTONOU

Armata va păstra pute-

considerați prizonieri. El a afir
mat că nu se are în vedere e- 
ventualitatea intentării vreunei 
acțiuni judiciare împotriva a- 
cestora.
• MISIUNEA ESCHER

Alfred Escher, reprezentan
tul secretarului general al 
O.N.U. pentru Namibia, a sosit 
Ia Pretoria. El va avea con
vorbiri cu șeful guvernului sud- 
african, Johannes Vorster, in le
gătură cu situația din Namibia, 
al cărei teritoriu este administrat 
— în mod ilegal — de către 
U.S.A.

• CICLON IN SOMALIA
Un ciclon puternic, înso

țit de ploi torențiale, s-a 
abătut, simbătă, asupra coaste
lor de nord-vest ale Somaliei, 
provocînd moartea a 7 persoane

și dispariția altor 19. Ciclonul, 
care a afectat localitățile Bo- 
sasso, Laskoray și Ergivaro. a 
distrus peste 300 de locuințe și 
a dus la inundarea în întregime 
a portului Elayu. Pagubele ma
teriale sînt considerate ca de
osebit de importante.

• DESCOPERIRE IN GRECIA
Un palat datind din epo

ca minoică asemănător cele
brului palat din Cnossos, din a- 
propiere de Heraklion, a fost 
descoperit în cursul unor să
pături arheologice pe colina 
Kastelli, in nordul insulei 
Creta.

• S.O.S. ! DISPAR TIGRII...
Organizația pentru pro

tejarea animalelor sălba
tice a anunțat, într-un co
municat dat publicității la 
Geneva, că față de cifra de 
40 000 de tigri, cîți trăiau 
numai în India cu 50 de ani 
in urmă, în prezent se mai 
află în întreaga lume doar 
5 000 de exemplare. Organi
zația a lansat un apel pen
tru salvarea acestei specii de 
feline subliniind că supra
viețuirea tigrilor este ame
nințată atît de vinarea fără 
restricții, cit și de distruge
rea mediului ambiant favora
bil înmulțirii lor.

^.PENTgll TIMPUL DV. LIBERĂ
j—"i~ I ■ ■ . . .............  Lui ....................................  . nmi-i...........................................................          mu...... ■■■■—>

MESAGERUL : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

CINE ClNTĂ NU ARE GÎNDURI 
RELE : rulează la Laromet (orele 
15,30; 17,30; 19,30).

DEGETUL DE FIER : rulează Ia 
Vitan (orele 15,30; 18, 20,15).

rulează Ia Dacia (orele 9,30; 12; 
IA 45: 17,45; 20,15).

FUGA E SANATOASA : rulează 
la Feroviar (orele 8,45: 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,45), Modem (orele 
9; 11,15: 13,30: 16; 18.15; 20,30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulează 
la Bucegi (orele 15,30; 18: 20,30), 
Miprița (orele 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20.30), Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20,15).

ELIBERAREA LUI L.B. JONES : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15;

13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Gloria (orele 8,45; 11; 13,30; 
16: 18,15; 20,45).

ALEARGĂ REPEDE, ALEARGA 
LIBER : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,15).

COLEGA MEA VRĂJITOAREA • 
rulează la Giuiesti (erele 15,30; 18; 
20.15).

CREIERUL : rulează la Unirea 
(orele 15,30: 17,45; 20).

LOGODNICA FRUMOSULUI

DRAGON : rulează la Crîngași
(orele 15,30: 18; 20,15).

MAREA HOINARE ALA : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18.15: 20,30), Aurora (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18.30; 20,45), Tomis 
(orele 8,45: 11; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

LIUBOV IAROVATA : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

ANONIMUL VENETIAN : rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20.15).

AGENTUL NR. 1 : rulează la
Munca (orele 15,30; 18; 20,15).

BAMBI : rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20), Progresul (orele 16; 
18; 20).

DAURIA : rulează la Flacăra 
(orele 15,30: 18: 20,15).

OPIUL ȘI-BÎTA : rulează la Mo
șilor (orele 15,30; 17,45; 20).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Arta (orele 15,30; 
18; 20,15).

PROGRAMUL I

17,30 Curs de limba franceză.
Lecția a 26-a (reluare). 18,00 Că
minul. 18,40 Scena. Emisiune de

actualitate și critică teatrală. 19.00 
Săptămîna în imagini. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 A- 
vanpremieră. 20,05 Reflector. 23,20 
Prim plan. Petre Constantin. Erou 
al Muncii Socialiste, miner la Lu- 
peni. 20.45 Elizabeth R. Jocul de-a 
căsătoria — partea I. 21.30 Steaua 
fără nume. Muzică ușoară, mo 
„24 de ore“. Realități in u-^a 
capitalului.

PROGRAMUL II

20.00 Cîntec și joc pionieresc — 
program folcloric interpretat de 
pionieri și școlari. 20,30 Desene a- 
nimate pentru copii. 20,45 Roman
tic club. 22,10 Program muzical. 
Selecțiuni din Festivalul Chopin 
— Varșovia 1972.
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