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AL MIJLOACELOR TEHNICE Șl CONSILIILE POPULARE —,

Alături de întregul nostru popor, 
oamenii muncii din județul Arad au 
încheiat cel de-al treilea an al cin
cinalului cu un bilanț bogat de re
zultate în toate domeniile activității 
economice. Realizările obținute de 
industria arădeană se înscriu pe 
coordonatele dezvoltării impetuoa- 

, se a întregii economii naționale, 
determinată de îndeplinirea prevede
rilor programului elaborat de Con
gresul al IX-lea și îmbogățit de 
Conferința Națională a partidului.

îndreptîndu-și perseverent și cu 
simț de răspundere eforturile spre 
obiectivele hotărîtoare ale creșterii 
eficientei întregii activități econo
mice. colectivele și organizațiile de 
partid din întreprinderile industria-. 
Je ale județului au întărit preocupa
rea pentru îndeplinirea planului de 
stat, pentru organizarea științifică a 
producției și a muncii, spre a realiza 
produse de înalt nivel calitativ, care 
să fie bine apreciate pe piața in
ternă și competitive la export. 
Prin aplicarea studiilor și măsu
rilor elaborate în cadrul acțiunii 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii au fost puse în 
valoare însemnate rezerve tehnico- 
materiale, ceea ce a contribuit la 
îndeplinirea în bune condiții a sar
cinilor de plan. Așa se explică de 
ce în 1968, industria județului Arad 
a cunoscut o puternică afirmare, 
realizîndu-se o producție cu aproape 
30 la sută mai mare decît cea obți
nută în 1965.

Concomitent cu sporirea volumu
lui producției industriale, de la un 
an la altul sortimentele au fost tot ‘ 
mai mult, diversificate, fabrieîndu-se’ 
în prezent 21 tipuri noi de vagoane. 
8 tipuri de strunguri, sute de mo
dele de țesături, tricotaje și confec
ții. mobilă, care completează ima
ginea înfloritoare a economiei ju- 
-âețului.. Activitatea anului 1968 se 
evidențiază și prin depășirea sarci-
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nilor prevăzute la majoritatea indi
catorilor de plan. Valorificîndu-se 
mai bine potențialul tehnic și uman 
producția industrială a județului a 
crescut în 1968 cu 11 la sută față de 
anul precedent, depășindu-se cu 191 
milioane lei prevederile planului. 
Acest spor de producție a fost ob
ținut în cea mai mare parte pe 
seama creșterii productivității mun
cii. O parte însemnată din producția 
realizată — 22 la sută — a fost des
tinată exportului. Semnificativ este 
faptul că rezultatele menționate 
s-au obținut în condițiile sporirii 
continue a eficienței economice a 
fiecărui leu cheltuit, fapt reflectat 
în parte șl de realizarea unui volum 
de beneficii peste plan de 17,2 mi
lioane lei, numai în trei trimestre 
din anul trecut.

Pe temelia acestor succese, a con
tinuării mai susținute a acțiunii de 
organizare superioară a producției 
și a muncii, colectivele de întreprin
deri au primit sarcinile de plan pe 
1969 — an hotărîtor al cincinalului — 
cu însuflețire și cu hotărîrea de a le 
realiza exemplar. Aceste sarcini 
mobilizatoare oglindesc preocuparea 
permanentă a partidului și statului 
pentru menținerea unui rițm. înalt 
de creștere a. Producției industriale, 
pentru diversificarea si ridicarea 
nivelului ei tehnic-calitativ.

Știind că îndeplinirea exemplară 
a prevederilor planului pe acest an 
— la toate capitolele sale — are o 
însemnătate deosebită în vederea 
înfăptuirii obiectivelor actualului 
cincinal, comitetul județean de par-

Kadmi miiki

Dacă stau și mă gîn- 
desc ce au însemnat 
ultimii douăzeci și 
cinci de ani pentru 
mine, pentru arta mea, 
constat că au fost ani 
de eforturi, de căutări 
febrile, de întregiri, de 
cunoaștere și prețuire 
a muncii mele. Acești 
douăzeci și cinci de 
ani, primii dintr-o eră 
liberă și fericită a ță
rii noastre, au fost și 
pentru mine epoca de 
creație cea mai pro
ductivă, cea mai fe
cundă.

Și dacă ar fi s-o iau 
de la capăt aș face-o 
la fel, pentru că am 
certitudinea că arta 
are o funcție socială, 
politică bine definită. 
Numai ținînd cont de 
aceasta artistul va fi în 
stare să-și mențină e- 
chilibrul sufletesc, nu
mai așa armonia din
tre om și lume va pu
tea dev.eni o realitate 
în arta sa. Pentru că 
dacă arta are un țel, 
apoi acela este chiar 
crearea acestei armo
nii. Crearea unei arte 
pentru sine dacă exis
tă una de acest fel, 
este sterilă.

Lupta gigantică pe

Paul ERDOS
maestru emerit al artei

care o duce poporul 
patriei mele pentru 
transformarea societă- 

' ții, a lui însuși, pentru 
edificarea societății 
socialiste — și în par
ticular studiul portre
telor de muncitori și 
mineri băimăreni 
mi-au deschis drumul 
căutării armoniei și 
m-au călăuzit spre o 
minunată lume popu
lară : Maramureșul,
Oașul, împrejurimile 
orașului Satu Mare.

România se situează 
între puținele țări în 
care, în toate regiunile 
ei, tradițiile populare 
extraordinar de bogate 
și variate continuă să 
înflorească, tradiții 
care de sute de ani 
s-au dovedit pentru 
artă a fi comori de 
nesecat și care, prin 
intermediul operelor 
unui Eminescu, Enes- 
cu, Brâncuși, au intrat 
în circuitul culturii u- 
niversale. Sînt con
vins că și în epoca de 
înflorire a 
socialiste,
populară va contribui 
la dezvoltarea culturii 
naționale, că în căută
rile artistice ale seco-

societății 
creația

lului XX, vor rezista 
timpului numai acele 
opere care-și înfig a- 
dînc rădăcina în crea
țiile populare națio
nale.

Lumea atît de ca
racteristică și stră
veche a Oașului a re
prezentat pentru mine 
același lucru ca pentru 
artiștii constănțeni, lu
mina strălucitoare a 
mării, ca pentru locui
torii din regiunea Car
paților, aerul curat de 
munte care inspiră o- 
perele lor. Lumea 
populară multicoloră a 
Oașului a fermecat pe 
mulți. Este regiunea 
cea mai compactă, cea 
mai unitară din jude
țul Satu Mare, cu o 
populație specifică,
păstrîndu-și bogatele 
obiceiuri străvechi,
precum și un port 
splendid. Sînt fericit că 
la Bienala internațio
nală de artă plastică 
de la Veneția din 1962, 
prin intermediul dese
nelor mele, publicul a 
putut cunoaște lumea 
populară a Oașului, de
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tid a desfășurat și desfășoară, în 
continuare, o susținută muncă de 
îndrumare și control a organizații
lor de partid, a comitetelor de di
recție pentru ca ele să manifeste o 
înaltă exigență față de multiplele 
probleme 
riguroase 
în acest 
cludentă 
dispune industria județului 
tru o dau angajamentele luate în 
întrecerea socialistă, ca răspuns la 
chemările conferinței organizației 
de partid a municipiului București. 
Prin îndeplinirea acestor angaja
mente se va realiza o producție su
plimentară de circa 75 milioane lei, 
pe calea creșterii productivității 
muncii cu 0,5 Ia S''*ă. îmbunat* *’rii 
indicatorilor de utilizare a mijloa
celor tehnice și a fondului de timp. 
Numai prin ridicarea indicelui de 
utilizare a timpului de lucru cu 
1 la sută se va putea obține, la ni
velul industriei județului, un spor 
de producție în valoare de peste 65 
milioane lei.

Aplicarea concluziilor tehnico-or- 
ganizatorice cuprinse în cele peste 
250 de studii elaborate în anul tre
cut va exercita o influență pozi
tivă și în noul an asupra îndepli
nirii sarcinilor de plan la toți in
dicatorii. Desigur, specialiștii din 
grupele și serviciile de organi
zare științifică a producției și a 
muncii nu se vor opri la sediile 
amintite. în acest sens, se impune ca 
nn subiect de preocupare creș
terea ..aportului muncitorilor frun
tași, al inovatorilor și al spe
cialiștilor din întreprinderi la solu
ționarea chestiunilor ce condiționea
ză înfăptuirea riguroasă a sarcinilor 
de plan și angajamentelor. De ase
menea 
cadre, 
care au urmat în anul precedent 
diferite cursuri de specializare în 
problemele de organizare, să pună în 
valoare — în interesul producției — 
cunoștințele acumulate.

De pe acum se prefigurează ma
rile direcții în care se vor concentra 
noile studii și măsuri. în acest sens, 
un loc aparte îl ocupă folosirea ca
pacităților de producție în mod ra
țional. aplicarea de noi procedee 
tehnologice care să ducă la realiza
rea, pe aceeași suprafață construită 
și cu aceleași utilaje, a unor canti
tăți sporite de produse. Colectivul 
uzinelor de vagoane. de exemplu, 
și-a .pronus ca fată de 20.5 tone pe 
mp producție obținută în 1968 să 
realizeze în acest an 21,2 tone, adică

ale realizării ritmice, 
a acestor prevederi, 
sens, o dovadă 

a rezervelor de
con- 
care 
nos-

este necesar ca unele 
îndeosebi de conducere,

(Continuare în pag. a III-a)
Șantierul naval Giurgiu

Agendă electorală
în toate orașele și satele țării, evenimen

tul alegerilor de la 2 martie este întîmpi- 
nat cu noi realizări în dezvoltarea econo
miei și culturii, în îmbunătățirea nivelului 
de trai al celor ce muncesc, precum și cu 
numeroase manifestări politice și culturale 
menite să popularizeze mărețele înfăptuiri 
ale construcției socialiste în țara noastră. .

• în județul Olt, campania electorală pri
lejuiește, între altele, evocarea unor file din 
istoria patriei noastre. La Slatina, cîtorva 
sute de tineri le-a fost prezentată figura 
luminoasă a Ecaterinei Teodoroiu ; invitații 
adunării au fost învățătoarea Elisabeta Do- 
brițescu, care a făcut parte din aceeași 
grupă de cercetare cu luptătoarea, și pro
fesorul Gheorghe V. Botez, fostul ei co
mandant de pluton. La Caracal a avut loc 
o întrunire a tinerilor care vor vota anul 
acesta pentru prima dată; mai mulți 
vîrstnici au vorbit despre alegerile din tre
cut și de azi. în 30 de comune din județul 
Olt s-au ținut conferințe avînd ca temă 
profundul democratism al sistemului nostru

electoral. Nu au lipsit, cu acest prilej, pro
gramele artistice : seri cultural-distractive.

© La casele de cultură din Miercurea 
Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Bălan, precum și 
în unele centre de comune din județul Har
ghita au avut loc spectacole ale celor mai 
buhe formații de artiști amatori care au 
prezentat montajul „Voi vota", precum și 
cîntece și jocuri populare românești și ma
ghiare reflectînd viața și munca înfrățită a 
locuitorilor de pe aceste meleaguri.

• în județul Tulcea a pornit duminică o 
ștafetă cultural-artistică cu tema „Votăm 
bunăstarea", organizată în cinstea alegerilor 
de la 2 martie. în cadrul acesteia, artiștii 
amatori din diferite comune se deplasează 
în comunele vecine și prezintă programe ar
tistice adecvate alegerilor de deputați.

o în cadrul manifestărilor culturale con
sacrate alegerilor de la 2 martie, la Muzeul 
județean din Deva a avut loc duminică ver
nisajul expoziției de artă plastică „Peisaje și 
portrete hunedorene". Sînt expuse peste 80

Paleta înnoirilor la
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de lucrări aparținînd pictorilor Petru Suciu 
și Iosif Engel și sculptorului Nicolae Adam. 
Tablourile, executate în acuarelă, redau 
în stil modem peisaje industriale care 
ilustrează dezvoltarea centrului siderurgic 
Hunedoara în anii construcției socialiste, 
peisaje de toamnă și iarnă, studii, portrete 
și autoportrete, precum și diferite alte as
pecte din viața contemporană. Dintre sculp
turi se evidențiază în mod deosebit figura 
lui Decebal și schița pentru monumentul 
pionierului aviației românești Aurel Vlaicu, 
originar de pe meleagurile hunedorene.

• 60 de intelectuali din Craiova au 
fost duminică oaspeții sătenilor din. Ra
dovan, Perișor, Giubega, Galicea, Izvoare, 
Dobrești, Sadova, Bechet, precum și din alte 
localități ale județului Dolj. Cu acest prilej 
ei le-au vorbit celor prezenți la căminele 
culturale despre „Republica Socialistă Ro
mânia — stat al oamenilor muncii de la 
orașe și sate", „Consiliile populare — orga
ne locale ale puterii de stat", „Constituția — 
legea fundamentală a României socialiste" 
și au răspuns la numeroase întrebări.

Giurgiu
fabrică de conseraltele,'o

vat fructe, o fabrică de de- 
corticat orez și o tăbăcărie. 
Iar deceniile se scurgeau 
lent, parcă în consonantă 
cu apele cenușii ale Dună
rii, marcînd cunoscutul 
destin — aici ca și în atî- 
tea alte mici așezări —■, al 
„orașului unde nu se în-

Giurgiu deține cîteva 
performante care jalonea
ză, în secolul trecut, pro
cesul de modernizare a tă
rii. în 1854. între București 
și Giurgiu se inaugura pri
ma linie telegrafică din 
România. în 1869, pe ace
lași traseu. începeau să cir
cule întîile noastre trenuri „__ _________ .... „„ ....
(prima locomotivă de pe tîmpla nimic". Acestei stări 

' ...................

Ferate mărturie cu ose
bire emoționantă în acest 
an al centenarului cefe
rist). însă nici telegraful, 
nici „calul de fier" n-au 
putut să provoace mutații 
esențiale într-o așezare că
reia orînduirea trecută îi 
rezervase simplul rol 
depozit cerealier, de loc 
tranzit al unor bogății 
luau drumul străinătății 
un preț de nimic.

Cinci-șase decenii mai 
tîrzlu peisajul urbanistic 
înregistrase unele schim
bări. Dar stagnarea osifica 
lent cele cîteva celule ale 
economiei orașului. Vechea 
fabrică de zahăr — al că
rei capital era deținut în 
proporție de peste 50 la 
sută de firme străine — 
nu oferea de lucru decît 
unui număr redus de mun
citori ; atelierele navale se 
limitau la simple reparații. 
Giurgiu mai avea, printre

pe pîrtia schiului românesc
Imensa putere de atracție pe care 

o prezintă schiul acolo unde începe 
să fie sprijinită dezvoltarea lui o 
putem constata singuri la fiecare 
sfîrșit de săptămînă, urmărind șiru
rile nesfîrșite de^schiori care iau cu 
asalt telescaunele și pîrtiile din Pre
deal, Poiana Brașov sau Sinaia.

Pentru noi, îmbucurătoare, pentru 
cei în cauză, uneori supărătoare, a- 
glomerarea pîrtiilor de schi din cele 
trei stațiuni ne stîrnește uneori re
gretul că în multe alte locuri din 
țară, mii de tineri sau vîrstnici aș
teaptă încă să-și încerce emoțiile alu
necării cu schiurile, peste mantia 
imaculată a iernii.

De ce mai așteaptă încă?
Pentru că pînă nu demult 

domina părerea că schiul nu 
perspective de dezvoltare în 
noastră, întrucît nu a cucerit și nu 
lasă să se întrezărească șanse de a 
cuceri medalii olimpice sau titluri 
mondiale. Apoi, se mai spunea că 
munții noștri, care nu au înălțimile 
spectaculoase ale Alpilor și nici nu 
beneficiază de factorii climaterici ai 
nordului îndepărtat, nu oferă chipu-

rile condiții pentru dezvoltarea 
schiului de masă și mai ales pentru 
perfecționarea schiorilor fruntași. în 
plus, se luau drept scut capriciile 
iernii, uneori încăpățînat de zgîrcită 
cu zăpada pe Postăvarul și darnică 
cu viscolul și ceața în Bucegi.

Nu este lipsit de interes să amin
tim că mai mult de 31 la sută din

puncte de vedere

pre- 
are 

țara

suprafața țării se ridică la peste 
800 m deasupra nivelului mării, că 
piscurile Carpaților se înalță dincolo 
de 2 000 m pe porțiuni de zeci de ki
lometri. în zonele de munte și în 
preajma lor, mercurul termometrelor 
întîrzie să se ridice deasupra lui zero 
grade peste 100 de zile pe an, iar ză
pada acoperă solul într-un strat sa
tisfăcător. Dincolo de zidurile Văii 
Prahovei, cu așezările ei calde și 
confortabile, Rarăul, Rodna, Semeni-

Echipajul Panțuru — Focșeneanu în drum spre medalia de argint
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cui, Parîngul, Făgărașul nu-s mai 
puțin darnici cu schiorii.

Aceste cîteva repere citate mai 
sus, alături de multe altele la înde- 
mîna oricui, ne permit să compa
răm, fără teama de a greși, condi
țiile naturale oferite schiorilor noștri 
cu acelea întîlnite în țări europene 
unde schiul este Unanim recunoscut 
ca sport național.

Analizînd datele de care dispu
nem, rezultă că aproape la toate 
concursurile interne sau internațio
nale ce se desfășoară pe pîrtiile Al
pilor francezi sau austrieci, startu
rile se dau de la înălțimi situate sub 
2 000—2 200 m. Peste aceste înălțimi 
se' avîntă doar un număr relativ re
dus de schiori sau afpiniști, dintre cei 
cu o foarte bună pregătire, dar și 
aceștia mai puțin în timpul lunilor 
de iarnă. Programele concursurilor 
de schi, inclusiv la ultimele două 
ediții ale Jocurilor olimpice de iarnă 
(Insbruck și Grenoble) cît și lista 
stațiunilor din Franța și Austria, 
unde anual evoluează milioane de 
schiori, stau la baza acestei afir
mații.

Fără a mai insista în argumente, 
ne permitem să afirmăm, cu toată 
convingerea, că în România schiul 
are condiții naturale pentru a de
veni sport național.

Atunci ce ne lipsește ?
Ani de 

întreaga 
mari și 
cum era 
putut face decît cîteva, neglijînd 
schilifturile simple, mai ales cele 
portative, ca și trambulinele „de 
școală", care pot fi construite prin 
resurse locale, cu cheltuieli mici și 
eficiență smrtivă mare.

S-au realizat lucrări importante, 
baze sportive, dar schiul nu a reușit 

conf. univ. Virgil TEODORESCU 
șeful catedrei Sporturi de iarnă 
și turism de la I.E.F.S.

zile ne-am 
atentie spre 
costisitoare 
și normal,

concentrat 
instalații 

din care, 
nu s-au

(Continuare în pag. a III-a)

nia. Șantierul naval, fabri
ca de zahăr, întreprinderea 
de prefabricate, întreprin
derea „Fructonil", între
prinderea de industrie lo
cală „Steagul roșu" — re
prezintă tot atîtea locuri de 
muncă unde cotele acestui 
adevărat fluviu de energie 
umană sînt zilnic în conti
nuă creștere.

Șantierul Naval, e'fipie de 
prestigiu a orașului de pe 
malul Dunării, construiește 
și în același timp se... auto- 
construiește. S-au ridicat 
noi obiective, atelierele e- 
xistente au fost înzestrate 
cu utilaj modern. Șantierul 
are o nouă hală de turnă
torie. o nouă hală de for
jă, în incinta lui au fost 
realizate noi platforme de 
lucru. Astfel s-a născut 
aici una dintre zonele cele 
mai dinamice ale Dunării 
industriale.

— Reparațiile de nave, 
odinioară singura activitate 
a șantierului — ne spune 
directorul Stelian Iancu — 
reprezintă astăzi numai un 
sfert din volumul produc
ției noastre. în rest, con
struim. Construim șlepuri, 
remorchere de '.50 și 500 
cai putere, șalupe, hidrobu-

(Continuare în pag. a Il-a)

de 
de 
ce 
pe

ves ANDREI

de lucruri i-a pus capăt 
spcfâlismul, încadrînd ve
chiul port în dinamica in
dustrializării și deschizîn- 
du-i astfel perspectivele 
unei dezvoltări accelerate 
și armonioase, pe măsura 
timoului nostru,

Municipiul Giurgiu — 
numărînd astăzi 43 000 de 
locuitori — este posesorul 
uneia dintre hărțile pe care 
anii construcției socialiste 
au hașurat puternice trans
formări economice și so- 
cial-culturale. în vechiul 
oraș dunărean (atestat pen
tru întîia oară într-un do
cument din 1403 al lui Mir
cea cel Bătrîn) impresio
nează astăzi îndeosebi creș
terea cuprinderii populației 
în sfera productivă. Din 
noua Cronică giurgiuveană 
se desprinde un element e- 
sențial: în anul trecut nu
mărul salariaților a fost de 
12 ori mai mare decît în 
1938. anul de vîrf' al pro
ducției capitaliste în Româ-

SEUL: Se proiectează
un nou

Cu cîteva zile în 
urmă, agențiile de pre
să transmiteau din 
Seul că autoritățile 
sud-coreene preconi
zează înjghebarea u- 
nui nou bloc militar în 
Asia de sud-est, 
după modelul alian
ței atlantice. Noua 
grupare militară, care 
s-ar putea intitula Or
ganizația tratatului 
Pacific-Asia (PATO), 
ar urma, în concepția 
oficialităților de Ia 
Seul, să înglobeze ță
rile care iau par
te, alături de S.U.A., 
la agresiunea din Viet
nam și, într-o fază ul
terioară, 
putea fi 
cest bloc.

De la 
trebuie spus că ideea 
unui nou pact militar 
în Asia de sud-est nu 
este nouă. După înfi
ințarea SEATO în 
1954, la Washington, 
Seul, Bangkok s-a 
vorbit tot mai intens 
de transformarea a - 
cestuia în așa-zisul 
NEATO (Organizația 
tratatului Asiei 
nord-est), prin 
gerea unor 
neutre din 
cum sînt India, 
mania, Cambodgia, Ja
ponia ș.a, După cum 
se știe, asemenea pla
nuri âu eșuat lamen
tabil din cauza opo
ziției acestor țări la 
încercările de a fi în-

alte state ar 
atrase în a-

bun început

de 
atra- 
state 
Asia, 
Bir-

pact agresiv
hămate la carul unei 
politicj în contradic
ție cu interesele na
ționale ale acestor sta
te. Apoi, a luat ființă 
ASPAC, Consiliul A- 
siei și Pacificului — 
organizație cu carac
ter consultativ ce cu
prinde și cîteva state 
neutre din Asia de 
sud-est și ale cărei 
scopuri declarate sînt 
înfăptuirea colaborării 
economice între țările 
membre. în prezent, 
autoritățile șud-coree- 
ne depun eforturi pen
tru a imprima acestei 
organizații un caracter 
militar. Noua organi
zație ar urma să de
pășească cu mult sfe
ra SEATO și ASPAC 
— atît ca teritoriu, cît 
și ca obiective. Este 
interesant momentul 
ales pentru a se pune 
în circulație aceste 
planuri, astăzi cînd se 
conturează tot mai 
mult perspectivele u- 
nei soluții 
a războiului 
mez.

Promotorii 
jghebări militare a- 
gresive țintesc pur și 
simplu la menținerea 
unor forțe armate 
străine pe teritoriul 
Vietnamului de sud. 
Ținînd seama și de re
crudescența luptelor 
de partizani din Tai- 
landa și Filipine, crea
rea unei armate „in
tegrate" a celor mai

negociate 
vietna-

noii în-

reacționare regimuri 
din sud-estul Asiei în
seamnă organizarea u- 

- nui instrument care să 
joace rolul de jan
darm în această re
giune a lumii. Astfel 
de planuri urmăresc 
menținerea la putere 
a unor regimuri pro
fund nepopulare, reac
ționare, apărătoare ale 
unor interese străine. 
Chiar șî revista ame
ricană „Time" recu
noștea mai de mult că 
un astfel de bloc ar 
urma să constituie „a- 
coperișul" pentru alte 
acțiuni militare în A- 
sia de sud-est.

în ultimă instanță, 
o astfel de organizație 
militară agresivă con
travine intereselor po
poarelor din această 
parte a globului, cau
zei generale a păcii și 
colaborării internațio
nale.

Este demn de men
ționat faptul că pro
punerea sud-coreeană 
a fost primită cu foar
te multă răceală. Ofi
cialitățile japoneze au 
afirmat categoric că 
vor respinge ideea 
transformării Consi
liului Asiei și Pacifi
cului într-o organiza
ție militară și că vor 
susține menținerea ro- 

-lului economic al
Șerban BERINDEI

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Un destoinic brigadier //

SORIN IONESCU
in Iugoslavia

i coope- 
tovară-

Turneul Teatrului

„Ion Creangă

Zo- 
cu- 
ro- 
de

Teatrul C. I. Nottara prezintă în ziua de 28 
capodopera lui Jean Racine „Fedra". Regia și

tontului

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

ianuarie în sala Studio 
scenografia aparțin lui 

Mircea Marosin. Rolul Fedrei e deținut de Gilda Marinescu, în cele
lalte roluri apar George Demetru, Emil Hossu, Ioana Manolescu, Eu
genia Marian, George Buznea, Geta Ciboîîni.

IN INTIMPINAREA

Teatrul de Nord din Satu-Mare (secțiile maghiară și română) între
prinde un turneu în Capitală, oferind mai multe spectacole în sala 
Teatrului de Comedie. Luni seara vor începe spectacolele secției ma- . 
ghiare cu piesa lui Barbu Delavrancea „Viforul" în regia iui Kovacs 
Ferenc șl scenografia lui T. Th. Ciupe. Va urma o piesă clasică din 
literatura dramatică maghiară : ,,Chef boieresc" de Moricz Zsigmond 
în regia lui Cseresnyes Gyula și decorurile lui Nagy Sandor. Din re
pertoriul clasio se prezintă comedia lui Carlo Goldoni „Văduva 
isteață" — regia și scenografia aparținînd lui Horvath Bela. Va, fi 
reprezentată, de asemenea, piesa lui Jean Anouilh „Becket" ; regia 
aparține lui Kovacs Ferenc iar scenografia lui Paulovics Laszlo.

Apoi, secția română va prezenta piesa Iui Ionel Hristca „Un loc ră
mas liber" în interpretarea actorilor Constantin Codrcscu — în același 
timp regizor și scenograf al spectacolului — 
Mitea.

Premiere
cinematografice

ft Nikolai Bauman — producție a studiourilor sovietice, în regia 
lui Semîon Tutanov. Filmul evocă: figura unui luptător bolșevic, 
căzut în lupta împotriva țarismului în anii dinaintea Revoluției. 
Alături de interpretul principal, Igor Ledogorov, spectatorii vor 
avea prilejul să urmărească și pe alți cunoscuți actori sovietici, 
printre care : Elena Bîstrițkaia, Efim Kopelian, Irina Miroșnicen- 
ko etc.

o Un om pentru eternitate — iilm realizat în studiourile engleze 
de regizorul Fred Zinnemann, după scenariul lui Robert Bolt. Dis
tribuția reunește o echipă de binecunoscuțl actori : Paul Scofield 
(în rolul lui Thomas Morus), Orson Welles, Vanessa Redgrave, Su
zanne York, Leo Mac Kern și alții. Filmul a cîștigat în 1966 șase 
premii „Oscar” (printre care îl amintim pe cel obținut de inter
pretul rolului principal), iar la Festivalul internațional de la Mos
cova, din 1967, același actor a fost distins cu Premiul pentru inter
pretare masculină.

învestitura unei 
adinei încrederi

Hunedoara de azi constituie un e- 
locvent termen de comparație a pre
facerilor urbane, iar autorii acestor 
prefaceri sînt înșiși hunedorenii. Ei 
au înălțat modernele agregate side
rurgice de pe valea Cernei, dar și 
orașul nou cu cele 11 000 de aparta
mente, situate la liziera pădurii 
Chizid.

Această apreciere s-a făcut auzită 
ți în adunarea generală a cetățenilor 
din circumscripția municipală nr. 31, 
care zilele trecute și-au desemnat 
candidatul lor pentru alegerile de de- 
putați: oțelarul Traian Iov.

în milioanele de tone de metal care 
se plămădesc la Hunedoara, sînt în
corporate și o parte dintre strădaniile 
și căutările acestui oțelar. Dacă re
zultatele folosirii oxigenului ca inten
sificator al procesului de topire sînt 
din ce în ce mai bune, dacă timpul 
de staționare a cuptoarelor a început 
să fie scurtat în mod simțitor, dacă 
productivitatea fiecărui cuptor aproa
pe s-a dublat față de 1958, ajungînd 
la 70—75 tone de metal pe oră, toate 
aceste realizări sînt strîns legate și 
de numele oțelarului Traian Iov. 
Mulți dintre siderurgiști își amintesc 
că, atunci cînd s-au făcut primele în
cercări ale lăncii tip „Hunedoara", 
din detașamentul oțelarilor experi
mentatori a făcut parte și Traian Iov.’ 
'El a' venit cu propuneri prețibase 
pentru perfecționarea lăncii din punct 
de vedere constructiv.

Fapte deosebite sînt înscrise și în 
agenda cetățenească a candidatului 
Traian Iov, care desfășoară o rodnică 
activitate obștească. Circumscripția 
municipală pe care o va reprezenta 
în alegerile de la 2 martie este, ea 
însăși, o bună carte de’ vizită a hăr
niciei locuitorilor ei, fiind considerată 
printre cele mai bine gospodărite din 
oraș.

Cooperatorul Marin 
Tutunaru este unul din
tre cei care au pus te
melie cunoscutei coope
rative agricole din Stoi
cănești, județul Olt. 
Tovarășului Tutunaru i 
s-a încredințat condu
cerea uneia dintre bri
găzile de cîmp. Briga
da sa deține un loc de 
frunte în cooperativa 
din Stoicănești. An de 
an, cooperativa agricolă 
s-a consolidat prin rea
lizările sale deosebite 
obținute în producție. 
Să menționăm doar că 
averea obștească și fon
dul de bază însumează 
circa 50 milioane de 
lei, iar venitul net în
registrat anul trecut 
este de 15 milioane de 
lei.

La realizările 
rativei, brigada 
șului Tutunaru a adus o 
contribuție importantă, 
în mod constant, briga
da obține producțiile 
cele mai mari de cerea
le pe cooperativă. în 
1968, în condiții nepriel
nice, ea a cules cîte 
2 930 kg de grîu Ia hec
tar, fată de 2 700 kg, cît 
era planificat. „Briga
dierul nostru are o ca
litate'— spunea, în adu
narea cetățenească unul 
dintre cooperatorii de 
la Stoicănești. îl ascultă 
și oamenii și pămîntul, 
pentru că le poartă res
pect tuturor".

Brigadierul Tutunaru 
este și actualmente de

putat într-o circum
scripție comunală, care 
constituie un exemplu 
de bună gospodărire. 
Aici s-au lărgit și în
dreptat ulițele, s-au 
confecționat garduri și 
podețe din prefabricate 
din beton. Apreciind 
meritele deosebite de 
bun gospodar și de or
ganizator al producției 
agricole ale tovarășului 
Tutunaru, cooperatorii 
din Stoicănești i-au a- 
cordat încrederea de a 
candida din nou în cir
cumscripția comunală 
32 Stoicănești pentru 
alegerile de deputati de 
la 2 martie.

Gh. CÎRSTEA

Fapte care atestă candidatura
partid din întreprindere 
— tovarășul Torzsa de
pune o activitate neo
bosită pentru dezvol
tarea producției, ridi
carea calității produse
lor, educarea tinerelor 
cadre. Este un vrednic 
și inimos activisț 

>artid

Ion MANEA

Faptele unor oameni 
concretizează cu preg
nanță fizionomia lor 
civică. Există, astfeL 
cetățeni care izbutesc să 
polarizeze în jurul lor 
toate energiile și să le 
canalizeze pe făgașe 
rodnice. Un asemenea . 
om este deputatul pe linie de partid, 
Torzsă Ferenc, turnător 
la întreprinderea de’ 
utilaje pentru industria 
ușoară din Tg. Mureș, 
propus din nou candidat 
în circumscripția elec
torală municipală nr. 18 
din Tg. Mureș.

— Ca membru în co
mitetul de direcție, — 
ne spune tovarășul 
Constantin Oană, secre
tarul comitetului de

și în organizațiile ob
ștești, preocupat mereu 
de interesele majore ale 
muncii și vieții oame
nilor care îl înconjoară. 
De altfel, Ordinul Mun
cii clasa a II-a care i 
s-a decernat atestă înal
ta sa capacitate profe
sională, precum și no
blețea profilului său 
moral. Pătruns de un 
înalt simt patriotic și 
cetățenesc, militant en-

tuziast pentru realizarea 
politicii partidului, el 
se bucură de prețuirea 
tuturor tovarășilor săi 
de muncă, atît români 
cît și maghiari.

Ca deputat, aflîndu-se 
mereu în fruntea cetă
țenilor din circumscrip
ția sa, Tdrzsa Ferenc a 
contribuit permanent la 
înfăptuirea unor lu
crări edilitar-gospodă- 
rești de înfrumusețare 
a cartierului.

Torzsa Ferenc e cu
noscut ca un om nu 
prea darnic cu vorbele 
și promisiunile. Reco
mandarea sa cea mai 
bună sînt faptele.

Cu prilejul comemorării a 50 
de ani de la moartea poetului 
maghiar Ady Endre, la liceul nr. 1 
din Zalău, unde poetul a frecventat 
primii patru ani de școală, a avut 
loc duminică dimineața un simpo
zion organizat de comitetul jude
țean de cultură și artă, filiala so
cietăților de științe filologice și 
Consiliul județean al naționalității 
maghiare. Profesoara Viorica 
Oțelea, Szilagy Istvan, redac- 
tor-șef adjunct la revista clu
jeană „Utunk", Vasile Dull și 
Gheorghe Orosz, profesori la liceul 
din localitate, au vorbit despre via
ța și opera poetului Ady Endre, des
pre contribuția lui la prietenia din
tre popoare.

Cu același prilej, în sala Muzeu
lui de artă din Craiova, a avut loc, 
duminică un simpozion organizat 
de comitetul județean de cultură 
și artă. Pe marginea operei poetice 
a lui Ady au vorbit scriitorul Lo- 
renczi Laszlo și conferențiarul uni
versitar C. D. Papastate.

Comitetul de cultură și artă al 
județului Iași, împreună cu filiala 
locală a Uniunii scriitorilor, a or
ganizat duminică dimineața, un 
simpozion consacrat lui Ady Endre. 
Despre viața și opera poetului au 
vorbit prof. univ. Constantin Cio- 
praga și scriitorul Majtenyi Erik.

veritabil titlu de no
blețe prin întruchipa
rea acestor realități, 
din natură, din prive
liștea umană, din pei
sajul spiritual al oa
menilor tării noastre.

Am fi departe de a-

Pictorul Sorin 
nescu este bine 
noscut publicului 
mânesc. Arta lui, 
o luminoasă persisten
tă, simplă (cum sim
ple sînt toate ideile a- 
devărate despre uma
nitate) și francă în ex- . devăr dacă am spune 
presie. cu o deschi
dere largă asupra vie
ții, e construită pe o 
evidentă predispoziție 
naturală de a vedea 
lumea colorat — dar 
nu în felul caleidos- 
copiv sau într-o ordi
ne a nesemnificativu
lui — ci în plenitudi
nea tărîmurllor noas
tre care se nutresc din 
lumină și culoare. O 
artă deschisă și prie
tenoasă. însoțitoare a 
omului si nu dușmană 
a lui. Si e firesc să 
fie așa. căci această 
artă n-a încetat nici
odată să mediteze sau 
să viseze, să descrie 
sau să filozofeze chiar, 
pe marginea realității 
sensibile, n-a încetat 
să-și extragă forța și 
ș^șe^țreo^zecuun

L. DEAKI

G
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Stradă din Sighișoara(Urmare din pag. I)

că pictura lui Sorin 
Ionescu este una tra
diționalistă. incluzînd 
în ea limitele epigo- 
nismului. Căci picto
rul despre a cărui ex
poziție scriem practică 
o pictură ce nu se 
îndepărtează niciodată 
de real, din care își 
trage seva. „In mai 
toate peisajele sale 
găsim fiorul metamor
fozelor naturii, mo
mentele culminante ale 
firii ce se ridică la 
sublim. Artistul pune 
atîta suflet de poet în 
ceea ce construiește, 
îneît totul capătă aer 
de basm și în același 
timp rămîne real si 
adevărat". Cuvintele 
citate, aparținînd lui 
Petru Comarnescu. as
cund în ele intuiții 
remarcabile. Căci, ne- 
despărțindu-se de na
tură. Sorin ionescu o- 
fefă echivalentul ei 
poetic, starea lirică și 
binefăcătoare ochiului 
si spiritului.
„Sorin Ionescu e un 

pictor-poet ce 
îndreaptă 
spre locul 
telierului.
sale nu-si 
vorul în contemplarea 
aproape obsesivă t a 
micii naturi surprinsă 
în imobilismul său. în 
încremenirea 
lor. Nimic mai 
pentru definirea 
decît ciclul, din 
expoziția de față 
zintă suficiente 
xemple. închinat 
rilor (după cum

arăitoare : 
florală", 
florală", 
florală", 

înmiresma-

nu-si 
dispozițiile 

intim al a- 
imaainile 

săsesc iz-

se, docuri de 200 tone, șalande 
si pontoane. Pentru noul pod de 
la Giurgeni-Vadul Oii avem în 
lucru traverse și pontoane. De 
cîțiva ani, prezenta șantierului 
se face simțită și în agricultu
ră ; stațiile de pompare realiza
te aici au adus o importantă 
contribuție la acțiunile de com
batere a secetei din vara anului 
trecut. In 1969, șantierul va fi 
prezent pe ogoarele patriei cu 
noi stații avînd un debit de' 54 
mii metri cubi de apă pe oră.

Acestei unități industriale 
vechi, dar modernizate din te
melii, i se alătură firesc prezen
ța nouă — reflex al vastei acti
vități de construcție — a între
prinderii de prefabricate din be
ton. Notabile sînt aici inițiativa 
și spiritul creator al tînărului 
colectiv. întreprinderea și-a 
proiectat o 
de betoane 
citate va 
tiv 70 000 ....
proiect realizat cu forțe proprii 
a mărit de cîteva ori capacitatea 
unei linii tehnologice, aducînd 
o economie anuală de circa două 
milioane lei. De la trei produse 
(borduri, grinzi și elemente pen
tru modernizarea drumurilor) 
cît producea la debut, întreprin
derea va furniza în 1969 circa 
100 de tipuri de produse.

— Traversele și stîlpii de be
ton folosiți la electrificarea li
niei ferate București-Brașoy 
s-au construit la Giurgiu, în uni
tatea noastră — precizează Ga
briel Martin, directorul fabri
cii. In prezent, aprovizionăm cu 
aceleași produse un al doilea tra
seu : Craiova-Caransebeș. „ (No- 
tînd aceste cuvinte, ne gîndim 
și la o semnificație pe care o 
impune paralela istorică: pre
zent la realizarea primei căi fe
rate românești. Giurgiu contri
buie astăzi — pe o altă treaptă 
a civilizației noastre moderne — 
și la crearea primelor magistrale 
feroviare electrificate). Vom fi 
prezenți — continuă interlocu
torul nostru — și la ridicarea 
unei importante construcții a 
cincinalului — aeroportul Oto- 
peni. Pentru acesta vom produ
ce, întîia oară în țară, după un 
proiect românesc, elemente fono- 
izolante din beton armat.

în concluzie, ritmul dezvol
tării economice a orașului in 
anii construcției socialiste poa
te fi redat prin următoarele 
creșteri ale producției indus
triale :

în 1968 față de 1955 de 4 ori 
în 1968 fată de 1938 de 13 ori. 
Și iată, noi creșteri îi sînt 

hărăzite orașului: pe harta ac
tualului cincinal se înscrie con
strucția unei importante între-

și-a 
nouă centrală 

a cărei capa- 
fi de aproxima- 

metri cubi. Un alt

prinderi textile. Așadar — o altă 
infuzie industrială menită să 
ridice tonusul activității pro
ductive a portului dunărean. 
Semnificativ pentru prodigioase
le consecințe sociale ale indus
trializării : cel circa 4 000 de an
gajați în noua fabrică vor repre
zenta aproximativ 
din numărul total 
din Giurgiu.

De pe această . 
realizărilor sale orașul a pășit 
în 1968 în rîndul municipiilor. 
Turnul ceasornicului din cen
tru este de cîtva timp eclipsat: 
apartamentele ultimelor etaje 
ale noilor blocuri îl privesc de 
la egal la egal. Pentru oraș bat 
astăzi ore mai dense. Sînt orele 
unei activități cu o pulsație mai 
alertă — în noile întreprinderi, 
în noile scoli, pe noile artere 
comerciale. Pulsații mai greu de 
cuprins în cifre și procente, dar 
profunde și fertile, caracteri
zează viața spirituală a orașului, 
existența noilor cerințe și preo
cupări. lată-ne, într-una din se
rile trecute, în moderna casă 
de cultură. Aici, printre alte 
activități care te solicită, ca 
într-un veritabil focar de cul
tură. Universitatea populară o- 
feră multiple posibilități de im1 
bogățire a cunoștințelor științi
fice, tehnice, artistice. Un alt 
focar de cultură îl constituie 
importantul fond de carte al 
bibliotecii publice și cele peste 
80 000 de volume din bibliotecile 
sindicale și școlare.

Cînd ceasornicul din turn bate 
în fiecare dimineață „ora șco
lară", în Giurgiu își deschid por
țile nouă școli de cultură gene
rală, trei licee (două teoretice și 
unul economic), trei școli profe
sionale și două de specialitate. 
In sutele de clase învață aproxi
mativ 10 000 de elevi (cîte unul 
la fiecare patru locuitori !), în
drumați de 360 de cadre didacti
ce. De adăugat — cele șapte 
unități ale învățământului preș
colar. O altă agendă, bogată este 
cea sanitară : o nouă policlinică 
cu 14 secții pentru adulți și 3 
secții de pediatrie, utilate mo
dern. Anul acesta, unui medic îl 
va reveni sarcina să vegheze la 
sănătatea a numai aproximativ 
700 de locuitori (fa.ță de 3 700 
cîți reveneau unui medic în 
1944).

Toate aceste importante rea
lizări - rod al politicii partidu
lui, al unor însemnate investiții 
avînd ca scop ridicarea neînce
tată a nivelului de trai — se 
înscriu firesc în atmosfera însu- 
flețitoare a campaniei electorale 
care polarizează în aceste zile 
interesul și participarea activă 
a întregului oraș. Am cunoscut 
această atmosferă la una din

a șasea parte 
al salariaților

platformă a

adunările pentru propunerea dă 
candidați ai Frontului Unității 
Socialiste, în vederea alegerilor 
din 2 martie. Sala casei de cul
tură era plină. O adevărată șe
dință de lucru — sub semnul 
unor perspective prospere, mo
bilizatoare. Cu grijă și răspun
dere de buni gospodari, animați 
de un matur spirit cetățenesc, 
vorbitorii își luau — în numele 
colectivelor din care făceau par
te — angajamente în întrecerea 
care se desfășoară între județele 
țării. Municipiului Giurgiu — cel 
mai important centru urban al 
județului Ilfov — îi revine o 
parte însemnată din cele 3 mi
lioane lei ce se vor realiza peste 
plan, potrivit angajamentului 
întreprinderilor de industrie lo
cală din județ. Ascultîndu-i, a- 
veai sentimentul că în acea sală 
era prezent însuși viitorul — 
viitorul reprezentat de acești 
oameni care își conectau efor
turile și aspirațiile la. ritmul și 
cerințele mersului înainte al în
tregii țări.

...Seara, tîrziu, în centrul ora
șului, luminile Giurgiului mi-au 
apărut — fără nici un efort de 
imaginație — îngemănate cu 
toate celelalte lumini aprinse în 
anii socialismului pe malul bă- 
trînului fluviu, în atîtea renăs
cute orașe și porturi, pe atîtea 
întinse șantiere... Și Giurgiu mi 
s-a relevat ca o stea vie în con
stelația înnoirilor dunărene.

(Urmare din pag. I)

o frumusețe fără pereche. Am sim
țit de datoria mea să oglindesc viața 
acestor oameni, să înfățișez mediul 
lor, portul și obiceiurile lor, acea 
luptă măreață, de multe ori drama
tică, dar și plină de poezie, pe care 
o duc pentru realizarea noii socie
tăți.

La început am dat un spațiu larg 
decorativului, căci am vrut să pre
zint nu numai omul ci și mediul 
lui, omul in corelație cu străvechea 
artă populară. Trăsăturile specifice 
ale acesteia: cîntecele și dansurile 
populare, țesăturile, produsele de o- 
lărit. reprezintă o artă decorativă 
splendidă. Așa am creat desenele: 
„Duminică în sat". „Doină în a- 
murg". ciclul: „Viată nouă în Oaș" 
pentru care am fost distins cu pre
miul de stat. Tradițiile străvechi ale 
artei populare m-au atras și m-au 
preocupat din ce în ce mai mult, 
îndeosebi arta olarilor din satul

culori- 
exact 

sa 
care 
pre- 

e- 
flo- 

se

vede temă devenită 
subiect de maturitate 
artistică). Florile sînt 
văzute ca simbolul u- 
nor creșteri vegetale 
radioase, cîntece ale 
materiei ieșind spre 
lumină, triumf al vie
ții nestăpînite. Titlu
rile pînzelor sale cu 
acest subiect sînt în 
ele însele 
„Simfonie 
„Mișcare 
„Cascadă 
„Flăcări 
te".

Temperamentul său 
își găsește echilibru în 
pînzele dedicate mării, 
portului tomitan. sur
prins nu în pitorescul 
său ci într-un ano
timp care-i conferă o 
austeritate pe care n-o 
cunoșteam dar care a- 
pare la fel de încăr
cată de datele mira
culosului — iarna.

Ocolind peisajele 
cunoscute, poate oare
cum banalizate. Sorin 
Ionescu 
natura 
postaze 
chiulul 
turnă".
lună". ..___ ............
tat“, „Iarnă la Sighi
șoara". „Dimineață în 
port", sînt relevabile 
tocmai prin această 
postaziere a'naturii 
stările ei diverse 
mai ales în stările 
de intensă substanță 
lirică.

Pictorul 
nescu — 
vîrsta în 
tul se convertește si
gur în viziune origi
nală, în care mijloace
le de expresie i se 
supun cuminți — ne 
oferă exemplul unei 
modestii doar în ati
tudine. lucrările sale 
fiind pătrunzătoare, 
circumscrise autenti
cei calități artistice.

așteaptă ca 
să îmbrace i- 
invizibile o- 
gră.bit. „Noc- 
„Marlnă cu 

„Chei îndepăr-

i- 
în 
si 
el

Sorin Io- 
ajuns la 

care talen-

Iulian MEREUȚĂ

în urma succesului repurtat cu 
spectacolul „Păcală" la Festivalul 
ASSITEJ de la Sofia, teatrul 
„Ion Creangă" xș fost invitat 
pentru o serie de reprezentații în 
R.S.F. Iugoslavia, ca oaspete al 
Teatrului Dramatic din Scoplje.

Răspunzînd acestei invitații, 
teatrul a susținut spectacole în 
orașele Niș, Kumanovo, Bitola, 
Prilep și Scoplje, unde a fost re
prezentat spectacolul „Păcală" de 
Letiția Popa, în regia lui Barbu 
Dumitrescu și scenografia Elenei 
Simirad-Munteanu. Fragmente 
din spectacol au fost prezentate 
la televiziunea din Scoplje și cea 
din Belgrad.

în cronica sa, ziarul „Politika" 
din Belgrad scrie că turneul 
Teatrului „Ion Creangă" a con
stituit pentru publicul iugoslav 
„un eveniment deosebit și o în- 
tîlnire cu un ansamblu deosebit j 
de omogen, care, dus de reacția 
spontană a publicului, a jucat cu 
prospețime și.avînt, în final fiind 
răsplătit cu prelungite și merita
te aplauze. O regie spirituală în 
care Barbu Dumitrescu a prezen
tat chipurile, obiceiurile, figurile 
și bogăția folclorului românesc, 
într-o modalitate stilizată, gro- 
tescă. Foarte multe scene sînt ex
presiv realizate în tonuri străluci
toare, cu personaje suculente, fapt 
la care au contribuit și costumele 
și decorul (Elena Simirad-Mun
teanu), apoi măștile, efectele de 
lumină și muzică, jocul cu publi
cul ș.a.m.d.". Dintr-un ansamblu 
actoricesc numeros, care „în sce
nele de masă excelează și creea
ză scene de neuitat", ziarul re
marcă rolul principal „interpre
tat cu dezinvoltură și avînt de 
Ion Gh. Arcudeanu".

\4

t V
i

17.30 — Telex TV.
17,35 — TV pentru specialiștii din industrie. Cibernetică : „Perspective". Par

ticipă prof. dr. ing. Nlc. Racoveanu, conf. df. ing. Mircea Pe
trescu. ing. Nic. Costake.

18,05 — Limba franceză. Lecția 44.
18.30 — Alma Mater — emisiune pentru studențl : „24 de ore din viața

grupei 1 301". Reportaj filmat la Institutul agronomic din București.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Țara se pregătește , de alegeri. Știri șl

electorală.
19.45 — Invitație la drumeție. „Anotimpul alb".
20,00 — Zoo. Din lumea furnicilor.
20,25 — Magazin științific : Realizări românești 

științifice.
20.45 — Minte săhătoasă — corp sănătos — emisiune concurs

Temele : ® Filatelia românească ® Fernando Magellan.
21.45 — Dialog despre cultură. „Divertismentul cinematografic”. Participă

Ecaterlna Oproiu, Ion Popescu Gopo. Ion Băieșu.
22,10 — Varietăți pe peliculă.
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

reportaje din campania

în domeniul aparaturii

cu premii.

Vama, ale căror farfurii de acum 
89—100 de ani, bogat ornamentate, 
m-au influențat. Din această inten
ție s-a născut prima mea expoziție 
de ceramică în 1961 la Muzeul 
Artă din Baia Mare în care am 
pus farfurii, iar

' fluenta măștilor 
deschis a doua 
mică, unde am 1 
de 80 de măști a... _______

In jurul anilor .’59—’60. sub in
fluența cîntecelor si poveștilor 
populare, a dansurilor, a obiceiuri
lor populare s-a cimentat în mine 
hotărîrea să cercetez viața lăuntrică 
a osanului. acea stare sufletească pe 
care au format-o tradițiile, dar pe 
care viata nouă, umanismul socia
list o modelează. Atunci, în locul 
elementelor epico-decorative. în de
senele mele au început să ia con
tururi mai puternice elementele li- 
rico-dramatice. Tot atunci au apă
rut în lucrările mele și elementele 
metaforice și simbolice („Tinerețe",

de 
ex- 
in- 
am

în 1967 sub 
din Maramureș 
expoziție de cera- 

prezentat mai mult 
din ceramică.

„Frumusețe", ciclul „Pace". „Cînte- 
cul de toamnă", „Floarea soarelui" 
etc.). După explorarea formelor di
verse ale artei populare, prin de
senele mele din ultimii ani am în
cercat valorificarea 
sențial și bogăției 
tradițiilor populare 
ce-l consider și pe 
tel primordial pentru că simt că în 
decursul celor 25 de ani care au 
trecut, am parcurs un luna drum, 
dar fără a ajunge încă la capătul 
lui. Pentru mine, si pe mai de
parte. viața oșenească rămîne o co
moară nesecată. Vreau să continui 
valorificarea comorilor tradiționale 
ale creației populare din această 
zonă folclorică, cu aceeași pasiune șl 
dăruire ca pînă acum, deoarece sus
țin cu convingere că arta nu poate 
avea decît un singur țel: acela de 

, a fi de folos societății în interesul 
viitorului nostru socialist, pentru în
florirea culturii noastre socialiste.

conținutului e- 
incalculabile a 
oșenești. lucru 

mai departe ca

A

; i
/

cinema
a Feldmareșala : PATRIA — 11 ;
13.30 ; 16 ; 13.30 ; 21, BUCUREȘTI
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ;
18.30 ; 20,45.
0 Un om pentru eternitate : RE
PUBLICA - 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
0 Pantoful cenușaresel : VICTO
RIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
20,45.
0 Marele șarpe : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
FESTIVAL — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ;
14.45 ; 17 ; 19.15 ; 21,15, SALA PA
LATULUI — 19,30 (seria de bilete
— 2 704).
e Expresul colonelului von Kyan : 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR
— 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
0 Mica romanță de vară : CAPI
TOL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Becket : GLORIA — 9 ;
16 ; 19,30, FLOREASCA -
13 ; 16,15 ; 20.
e Strigătul : CENTRAL — 3,30 ; 21.
• Aventura : CENTRAL — 11 ;
13.30.
O Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30. 
A Nikolai Bauman : LUMINA — 
9,15—16 în continuare ; 10,30 ; 20,45.

• ft Vera Cruz : DOINA — 11.30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20 30, DRUMUL 
SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
0 Acuzatul : UNION — 15,30 ; 18.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți : UNION
— 20,30.
® Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în județele Caraș-Se- 
verin, Timiș și Arad ; Dacă treci 
Podul Ponoarelor : TIMPURI NO!
— .9—21 în continuare.
• Un delict aproape perfect : GRI-
VIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, TOMÎS - 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
0 Neînțelesul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE - 15,15 ; 17,45 ; 20. 
e Unora le place jazzul ; CINE
MATECA (bilete la casă) — 12,30 ;
14.30 ; 16,30.
0 Ziua în care vin peștii : BU- 
ZEȘTI - 15,30 ; 18.
0 Haiducii : BUZEȘTI — 20,30.
© Profesioniștii : DACIA - 8,30—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 20,45. 
n împușcături sub spînzurătoaro : 
BUCEGI — 9—15.45 în continuare ; 
18,15 ; 20,45.
S Planeta maimuțelor : UNIREA
— 15,30 ; 18,
O Răpirea fecioarelor: UNIREA — 
20.15.

12,30 ;
9,30 :

0 Trei copii „minune" : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
® Drumul spre Saturn ; Sfîrșitul 
Saturnului : GIULEȘTI — 15,30 ; 
19.
0 Ea va ride ; Inimă nebună, ne
bună de legat : COTROCENI — 
15,30 ; 19.
ft Viva Maria : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Judoka, agent secret: CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18.
e Telegrame : CRINGAȘI _ 20,30. 
o Aventurile Iui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joo Indianul : VOLGA
— 15,30 i 19, FLACĂRA — 15,30 ; 19. 
0 Veșnicul întîrziat: VIITORUL
— 15,30 ; 18.
0 Tunelul : VIITORUL — 20,30.
O Urletul lupilor : MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
o Hombre : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
0 Superautomatul : MOȘILOR — 
20,30.
O Piramida Zeului Soare : POPU
LAR — 15,30 ; 18.
0 Heroina : POPULAR — 20,30.
O Columna (ambele serii) : MUN
CA — 15.30 19.
0 Astă seară mă distrez : ARTA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.15 ; 20,30.
0 Lustragiul : VITAN — 15,30 ; 18. 
0 Premiere strict secrete : VITAN
— 20,15.
0 Made in Italy : RAHOVA — 
15,30 ; 18.
® Giselle : RAHOVA — 20.15.
O Căderea imperiului roman : 
PROGRESUL — 15,30 ; 19.
0 Căutătorii de aur din Arkansas : 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Minunata călătorie a lui Nils 
Holgersson : COSMOS — l&’.30 ; 18 : 
20,15.

teatre
<0 Opera Română : Boema — 19,30. 
«ș Teatrul de Operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna e albastră — 
19,30.
0 Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
O Teatrul evreiesc de stat : Trei 
piese într-un act de Cehov — 20. 
0 Studioul l.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale” : Garderobierele ; vin sol- 
dațil ; Există nervi — 10.30.
O Teatrul de Nord Satu Mare — 
secția maghiară — (în sala Teatru
lui de Comedie) : Viforul — 20. 
© Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu-' : De la Bach la Tom Jones 
- 20.
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0 delegație a Consiliului Central
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al U.G.S.R. condusă de tovarășul
România și RegatulConstantin Drăgan a plecat la Cairo

*

Leningradul eroic
0 ©

(Agerpres)

dorința dezvoltării multilate- 
a relațiilor dintre cele două 
guvernul român și guvernul

atunci 23 
război al 

pentru
Marele
Sovietice 
patriei se îndrep- 
deznodămîntul fi

îsi aniversează victoria
CORESPONDENȚĂ DIN LENINGRAD 

DE LA SILVIU POD1NA

Cronica zilei
CUVÎNTAREA 

AMBASADORULUI INDIEI 
LA POSTURILE 

DE TELEVIZIUNE

Campionatele europene de bob

Remarcabila caisgiortare a b Arilor rommi 
Panțuru și Focșeneunu: medalie de argint

Ziua a doua a campionatelor europene de bob 
(ultima pentru proba de 2 persoane) nu ne-a adus 
performanța maximă: reprezentanții noștri au ra
tat cucerirea titlului de campioni ai continen
tului. După cum se știe, după primele două 
manșe, echipajul României, alcătuit din sportivii 
Ion Panțuru — Dumitru Focșeneanu, avea un 
avans de 12/100 s. și conducea în clasament.

Soarta titlului european s-a decis, de fapt, în 
manșa a treia. După cum comentează agenția 
U.P.I., „echipajul austriac Erwin Thaler — Rein
hold Durnthaler a făcut un plonjon formidabil 
și a acoperit distanța în 1’15”, nou record al pistei 
(care măsoară 1960 yarzi și are 18 viraje). în 
aceste condiții, continuă corespondentul agenției 
amintite, echipajul român compus din Panțuru — 
Focșeneanu, singurul care a concurat la me
dalia de aur, a pierdut avansul pe care-1 avea, 
deoarece n-a reușit să străbată parcursul intr-un 
timp corespunzător". O altă agenție de presă, 
Reuter, comentînd aceeași manșă, subliniază că 
„disputa de pe pista de la Cervinia a prilejuit o

luptă pasionantă, purtată cap la cap, de echipa
jele României și Austriei".

Și după a patra manșă situația a rămas 
aceeași. Regretînd că am pierdut prilejul de a 
deveni campioni europeni la această probă, tre
buie să spunem că avem toate motivele să con
siderăm comportarea sportivilor noștri ca re
marcabilă. Nc aflăm doar la începutul sezonu
lui marilor competiții (luna viitoare la Lacke 
Placid — S.U.A. vor avea loc campionatele mon
diale) și forma demonstrată de echipajul nostru 
de două persoane, aici, la Cervinia-Breuil, poate 
fi apreciată ca o făgăduială.

Iată acum clasamentul: 1. Austria — medalie 
de aur 5,02” 14/100 ; 2. România — medalie de ar
gint — 5,02”88/100 ; 3. Italia 2 — medalie de 
bronz — 5,05”21/100 ; 4. Spania 1 — 5,05”25/100 ; 
5. Italia 1 — 5,05”73/100 ; 6. Anglia 1 — 
5,06"27/100 etc.

Sîmbătă și duminică, tot la Cervinia, au loc 
campionatele europene pentru boburile de 4 per
soane, la care participă, de asemenea, și repre
zentanții noștri.

VOLEI

STEAUA
URMĂTOR

IN TURUL

© Ieri, după un joc modest a învins cu 3-0 pe Universi 
tăîș Miinsier (B.F.O.)

Era firesc ca după acel categoric 
3—0, cu care în meciul-tur Steaua 
cîșftgase la Miinster în fata forma
ție’ 'vest-germane Universităts, pen- 
tr retur să se indice din nou vic
toria voleibaliștilor noștri. într-ade- 
văr, ieri dimineață — jucînd în co
cheta, dar totuși impropria sală Pro
gresul, într-o atmosferă mai mult 
decît „anonimă (sala, se pare, a fost 
cerută expres de însuși antrenorul 
T. Tănase) — Steaua a cîștigat tot 
în 3 seturi și și-a asigurat califi
carea în etapa următoare a „Cupei 
campionilor europeni", urmînd a în
tîlni, de asemenea în două meciuri, 
pe campioana Ungariei, Csepel- 
Budapesta.

Ieri. încă 
de mingi, 
bucur eștene 
videntă. De 
primul set 
noștri nu făcuseră, :::să c!ovada

respectiv (15—11) ilustrează, pe de 
o parte, plusul de ambiție al oaspe
ților, iar pe de alta — putem afirma 
că în principal explicația tocmai în 
aceasta constă — aproape completa 
indiferență față de joc a voleibaliș
tilor de la Steaua... Din păcate, nici 
în setul al treilea Steaua n-a lăsat 
o impresie corespunzătoare titlului 
în numele căruia se află angajată în 
C.C.E. Scorul, setului : 15—9.

în deschidere, într-un meci ami
cal, s-au întîlnit formațiile mascu
line de volei Rapid București și Di
namo Tirana. Rapidiștii au 1 învins 
cu 3—1.

Cu prilejul aniversării zilei na
ționale a Republicii India, Amrik 
Singh Mehta, ambasadorul Indiei la 
București, a rostit duminică seara, 
o cuvîntare la posturile noastre de 
televiziune.

în sala „Arta" din Brașov a avut 
loc duminică dimineața vernisajul 
expoziției de fotografii din Iran. 
Au participat reprezentanți ai 
consiliului popular al municipiului, 
comitetului județean pentru cul
tură și artă, filialei Uniunii artiș
tilor plastici, oameni de artă și 
cultură din localitate. Au luat 
parte S. H. V. Sanandaji, amba
sadorul Iranului la București, pre
cum și numeroși tineri iranieni- 
care se află la specializare la 
uzinele „Tractorul".

Au luat cuvîntul Ion Gheran, 
președintele comitetului județean 
pentru cultură și artă, și S. H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului la 
București.

Expoziția, vizitată cu interes de 
brașoveni și de turiștii aflați în 
oraș, prezintă realizările poporului 
iranian în munca de dezvoltare 
economică a țării sale.

O delegație a Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan, prim-vicepre- 
ședinte al U.G.S.R., a plecat dumi
nică după-amiază la Cairo, unde va 
participa la al IV-leâ Congres al

Confederației Internaționale a Sin
dicatelor Arabe.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de tovarășii Ion Cotoț, Dumi
tru Gheorghiu, Larisa Munteanu, 
secretari ai Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, de 
activiști ai U.G.S.R. (Agerpres)

în 
rale 
țări, _ ...
afgan au hotărît ridicarea nive
lului reprezentării diplomatice din
tre Republica Socialistă România 
și Regatul Afganistan la rang de 
ambasadă.

Din lumea largă
INZELL. Duminică seara au luat 

sfîrșit la Inzell campionatele euro
pene de patinaj viteză. Titlul a reve
nit norvegianului Dag Fornaess, care 
a totalizat 174,085 puncte. Pe locul 
doi s-a clasat olandezul Verkerk cu 
174,747 puncte urmat de suedezul 
Claesson. Proba de 1 500 m a reve
nit lui Verkerk în 2’04’4/10. Verkerk 
a stabilit un nou record al lumii în 
proba de 10 000 m eu rezultatul de 
15’03’6/10.

SAO PAULO. — SELECȚIONATA 
DE FOTBAL A UNGARIEI, care se 
află în prezent în turneu în Brazi
lia, a jucat la Sao Paulo cu repre
zentativa orașului. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat 
(1-0).

MECIURILE DIN CADRUL SFER
TURILOR DE FINALĂ ALE „CU
PEI ORAȘELOR TiRGURI" la 
fotbal. Iată ordinea jocurilor : New
castle United — Vitoria Setubal; 
Glasgow Rangers — Atletico Bilbao 
sau Eintracht Franckfurt; 
Hamburg — O.F.K. Belgrad' 
Goeztepe Izmir, Leeds United 
Hanovra — Legia Varșovia sau 
pest Dozsa. Jocurile, tur-retur, 
mează să se desfășoare pînă la 20 
martie.

S. V. 
sau 
sau 
Uj- 
ur-

de egalitate : 2—2 
Pentru echipa maghiară au 

marcat Fazekas și Bene. Gazdele au 
a

de la primele schimburi 
superioritatea echipei 

a fost mai mult decît e- 
altfel, Steaua a cîștigat 

cu .1.5—2, , Voleibaliștii 
—..........- --jp'bcră, ' msă dovacia
vreunei forme deosebite,' scorul. cate
goric decurgîri'd ’’mai' degrabă’ din 
valoarea modestă a adversarilor. în 
set”l doi, conducerea jocului a apar- 

iarăși steliștilor, numai că di
ferența mai mică a scorului din setul

★
Astăzi după-amiază, voleibaliștii 

de la Steaua vor pleca într-un turneu 
în Franța. în primul meci, ei vor 
întîlni la 28 ianuarie la Melun se
lecționata militară a Franței. în 

‘ ebiitinuare vor susțihe \hYitîătb’ăr£le 
jocuri: :cu Stade -Franțais' (la 29 ia- 

’'ntrărife, la Paris),”euf! C.' O’;";Jâih^ffI^ 
(30 ianuarie, la Creteil), cu Selec
ționata
Caudry) 
Sports

Flandrei (31 ianuarie, la 
și cu echipa Tourcoing 

(1 februarie la Tourcoing).

înscris prin Baba și Tenete, care 
egalat în minutul 82.

NEW YORK. — Pentru finala com
petiției dotată cu „Cupa interconti
nentală". la baschet masculin s-au 
calificat echipele SPARTAK BRNO 
și. GOODYEAR AKRON. Mii de 
spectatori âu urmărit • la Macon 
(S.U.A.) desfășurarea primelor două 
partide. Spartak Brno a jucat excep
țional, reușind să elimine cu scorul 
de 84—77 (31—38) redutabila echipă 
Real Madrid. Cel mai bun jucător 
al echipei a fost Brobowski, care a 

W]mărcat 27. de puncte. Goodyear,, care 
«■deține acest trofeu, s.-a, calificat în 
.„.dauna formației Sirio Sao Paulo, pe 
■care a învins-o cu scorul de 68—57 
(32—26). . .

Noua sala de atletism din București

ZURICH. — La sediul F.I.F.A. de 
la Zurich au fost trase la sorți

MEGEVE. — SLALOMUL SPE- 
CTAL DE LA MEGEVE a fost cîș
tigat de schiorul francez ALAIN 
LENZ, care a realizat în cele două 
manșe timpul total de 126”10/100. 
Pîrtia a măsurat 600 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat H. Hubert 
(Austria) -- 128”25/100 și H. Duvil- 
lard (Franța) — 129”. Printre schio
rii care au abandonat sau au fost 
descalificați au figurat Bruggman, 
Messner, Perillat și Jean Noel Au- 
gert.

ALBUQUERQUE (NOUL MEXIC). 
— La Albuquerque (Noul Mexic) s-a 
disputat un .concurs internațional de 
atletism pe teren acoperit. Campio
nul olimpic, americanul BOB SEA- 
GREN, s-a clasat pe primul loc la 
săritura cu prăjina cu rezultatul de 
5,31 m. (cea mai bună performanță 
mondială pe teren acoperit). în pro
ba de 2 mile, Young (S.U.A;) I-a-în-- 
vips,, pe>. .(australianul Ron Xllarke, 
realizînd timpul de. 8’51”2/10. Boston 
(S.U.A.) a ocupat primul loc la să
ritura în lungime cu 7,62 m.

CORTINA D’AMPEZZO. — în 
cursul unor ședințe de antrenament 
pe pîrtia de la Cortina d’Ampezzo 
a fost înregistrat un accident mor
tal. Bobul de 4 persoane pilotat de 
RENZO NAVILLOT a ieșit de pe 
pîrtie și s-a lovit de un pom. Cîteva 
ore mai tîrziu Naviilot a decedat la 
spital.

PARIS. Cea de-a 4-a ediție a com
petiției internaționale de floretă pen
tru „CUPA MARTINI" desfășurată 
la Paris a revenit francezului Jean. 
Claude Magnan, care în finală l-a 
învins cu 10—7 pe Jenoe Kamuti 
(Ungaria).' Campionul olimpic Ionel 
Drîmbă (România) s-a clasat pe lo
cul trei.

BIATLON

Complexul sportiv din parcul „23 
August" s-a îmbogățit cu un nou edi
ficiu — sala specială pentru atletism 
— al cărui interior se poate vedea 
în imaginea alăturată. Dimensiunile 
ei (71 m lungime și 32 m lățime, cu

o înălțime de 12 m) satisfac necesi
tățile de antrenamente și concursuri 
pe timp de iarnă, la multe probe 
atletice masculine și feminine.

Ieri și sîmbătă au avut loc pri
mele întreceri în noua sală, cu ocazia 
unei competiții destinate juniorilor

„mici". Dintre rezultate remarcăm pe 
cel obținut de Cornel Anton, de la 
Clubul sportiv-școlar, la proba de să
ritură cu prăjina, 4 metri — nou re
cord de sală la această categorie 
de atleți (vechiul record, Petre Asta- 
fei, 3,91 m). Foto : M. Cioc

(Urmare din pag. I)

să beneficieze de inițiative locale 
decît în mică măsură. Ne în
trebăm de ce la Rîșnov, Miercurea 
Ciuc și în alte cîteva locuri, iniția
tiva și entuziasmul s-au putut dovedi 
mai puternice decît „banii", iar în 
schimb la Vatra Dornei, Păltiniș, 
Borșa etc., tradiții și amenajări va
loroase au fost date uitării ?

Degradarea tinor trambuline sau 
pîrtii de schi nu poate fi pusă nu
mai pe seama federației de schi ci, 
în primul rînd, pe lipsa de spirit gos
podăresc a administratorilor locali. 
Este bine cunoscut că schiul și tu
rismul sînt ca doi frați care pros
peră acolo unde știu să. meargă mină 
în mînă. Dar din păcate la noi prea 
puține sînt întreprinderile ce gos
podăresc baze turistice montane și 
care au înțeles că rentabilizarea su
perioară a acestor baze depinde atît 
de atmosfera primitoare și calitatea 
serviciilor la cabane cît, mai ales, 
de asigurarea fluxului continuu de 
turiști și schiori. De aceea, nu pu
tem fi decît de acord cu părerea că 
priritre factorii importanți în dez
voltarea schiului se numără atît 
căile de acces cit și mijloacele de 
locomoție care să-i apropie rapid pe 
schiori de locurile amenajate pentru 
schi.

Căi de acces, multe, bine amena
jate, străbat în toate direcțiile mun
ții noștri, dar o bună parte dintre 
cele care interesează pe schiori nu 
sînt întreținute corespunzător pe 
timp de iarnă. Și mai nefiresc apare 
faptul că organele locale nu reu
șesc de ani de zile să pună la dis
poziția schiorilor mijloacele de loco
moție adecvate pentru deplasare la 
munte, cel puțin la sfîrșit de săptă- 
mînă. Un exemplu în acest sens îl 
putem da în legătură cu municipiul 
Petroșeni. Refuzăm să credem că a- 
colo nu s-ar găsi multi localnici dis
puși să „ia cu asalt" săptămînal 
pîrtiile înzăpezite ale Parîngului sau 
ale Strajei. Și atunci, cum se poate

explica faptul că un confortabil hotel 
alpin situat la numai 9 km de Pe
troșeni, hotelul Rusu, își asigură 
rentabilitatea pe timp de iarnă a- 
proape exclusiv prin taberele orga
nizate cu elevii și studenții 
București, Ploiești, Bacău, Cluj, 
Mureș, Sibiu, Timișoara ețc. ?

Credem că la fel ca și în alte

din 
Tg.

sec-
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toare de activitate, și în schi, nu 
numai marile investiții reprezintă 
singura cale de urmat pentru dez
voltare ci, în primul rînd, valorifica
rea superioară, cu mai multă iniția
tivă și spirit gospodăresc a posibi
lităților existente în majoritatea lo
calităților de munte. Fără a ne li
mita doar la condițiile 'naturale, ci 
ținînd seama de factorii ■ complecși 
care trebuie luați în considerație pen
tru acceptarea investițiilor, este ne- ' 
cesar să recunoaștem că dispunem 
încă de multiple și mari resurse -ne
valorificate. Un singur exemplu, tot 
la Valea Jiului, regiune ce concen
trează factori — ideali, am putea 
spune — pentru a deveni un puter
nic centru de schi și turism. Masi
vul Paring — care domină orașele 
Petroșeni, Petrila și altele, permi- 
tînd amenajarea unor multiple' și va
riate pîrtii de schi pe pante avînd 
peste 1006 m diferență de nivel, 
acoperite cu zăpadă cel puțin 5 luni 
în fiecare an (din decembrie pînă în

Proba de ștafetă 4X7,5 km din 
cadrul campionatului republican de 
biatlon desfășurată duminică la Poia
na Brașov a revenit echipei Dinamo 
în 2h26’52”. Pe locurile următoare 
s-au clasat A.S. Brașov I cu 2h27’01” 
și A.S. Brașov II cu 2h30’02”.

încă să devină o 
schiului de masă și

Dar dacă, cu tot 
organele locale

mai) — așteaptă 
puternică bază a 
de performanță, 
sprijinul central, 
vor continua să dea dovadă, ca și în 
prezent, de aceeași lipsă de iniția
tivă, lucrurile nu se vor schimba în 
bine prea curînd.

Un alt factor mult discutat, dar

aBssaaiffiBansszssa

din păcate doar în foarte mică mă
sură rezolvat, îl reprezintă asigura
rea pieței cu materiale și echipa
ment de schi în cantitate suficientă, 
de calitate corespunzătoare, cu un 
aspect atractiv de prezentare și la 
îndemîna cumpărătorului.

Ne referim în primul 
schiuri, legături și bețe de 
pacitatea de producție a 
existentă la C.I.L. Reghin, 
litatea acestora s-a situat departe de 
cerințe. Discuțiile interminabile, ter
giversările pentru transpunerea în 
viață a unor măsuri, planuri de ■ bi
rou reportate de la un an la altul 
au dus la situația anormală ca răs- 
pîndirea schiului și mai ales perfec
ționarea schiorilor să depindă a- 
proape în exclusivitate de planul de 

, import al acestor materiale. Iar din 
cele cîteva mii de perechi de schiuri 
importate, firește doar un număr 
foarte, redus a ajuns în localități de 
munte.

Considerăm că schiul, prin influ-

rindx la 
schi. Ca- 
schiurilor 
cît și ca-

ența lui multilaterală, prin caracte
rul atractiv și valoarea sa aplica
tivă trebuie să reprezinte una din 
formele de bază pentru a realiza 
sarcinile educației fizice în școlile 
din zonele muntoase. Cuprinderea 
lui în programa de educație fizică 
școlară (deplina reușită a învățării 
schiului în orele de educație fizică 
la școala din Satul-Lung Săcele, ju
dețul Brașov, dă un sprijin concret 
acestei propuneri) și asigurarea trep
tată a înzestrării materiale pentru 
schi cu precădere a acestor școli, re
prezintă o acțiune eficientă, singura, 
după părerea noastră, în măsură să 
asigure dezvoltarea schiului de masă 
și, pe. această bază, selecția și ridi
carea pe culmile înalte ale schiului 
de performanță.

Concentrarea eforturilor tuturor 
organismelor interesate în dezvolta
rea schiului, în direcția înzestrării 
materiale a școlilor din regiunile de 
munte, încadrarea acestor școli eu 
profesori de specialitate, alcătuirea 
unui calendar competițional care să 
stimuleze și să încununeze străda
niile micilor schiori fără a impieta 
activitatea lor de studiu sînt, după 
opinia noastră, formele cele mai co
respunzătoare de activitate în direc
ția dezvoltării schiului școlar și, im
plicit, a schiului național. Nu am 
dori să fim greșit înțeleși asupra 
contribuției valoroase pe care fede
rația poate și trebuie să și-o aducă 
la dezvoltarea schiului școlar, dar 
subliniem că eficiența acestei colabo
rări, atît sub raport tehnic-organiza- 
toric cît mai ales educativ va fi măi 
bună dacă activitatea sprijinită de 
federație se va desfășura în cadrul 
școlii și nu în afara ei.

Problemele schiului sînt multe și 
nu dintre cele mai simple, dar ele
mentul esențial în această etapă ră- 
mîne, repetăm, concentrarea tuturor 
eforturilor spre schiul de masă și 
în mod special spre schiul din 
școală în paralel cu formarea și dez
voltarea unor nuclee puternice, mai 
bine repartizate pe suprafața țării, 
acolo unde condițiile sînt favorabile.

)

Au trecut de 
de ani. 
Uniunii 
apărarea 
ta spre 
nai. Lupte înverșunate se 
duceau și în împrejurimile 

t Leningradului. în subur- 
, biile de vest și de sud se 
I mai aflau trupe hitleriste 
I care continuau să ------- “■

orașul-erou 
bardament 
unitățile i 
tice, luptînd cu eroism și 
spirit de 
zdrobit și ____
puncte de rezistentă 
dușmanului. Leningradul a 
fost astfel eliberat din 
cleștele de foc al blocadei 
în care fusese ținut 900 de 
zile.

Blocada începuse în sep
tembrie 1941, cînd trupele 
hitleriste au atins malul 
lacului Ladoga, izolînd 
Leningradul de restul țării. 
Invadatorii jubilau, se 
grăbiseră 
pe un 
comandant al 
și hotărîșeră

supună 
unui bom- 
barbar. Dar 

armatei sovie-

abnegație, au 
aceste ultime 

ale

povestește că atunci, Ia 19 
noiembrie 1941, gheața la
cului, încă subțire, pîrîia 
și se ondula în fata mașinii 
de parcă era de cauciuc. 
La vreo 15 kilometri de mal 
l-au atacat avioane „Mes- 
serschmidt" în două rîn- 
duri, dar a scăpat ca prin 
minune de fiecare dată.

Luptele pentru alun
garea inamicului din îm
prejurimile Leningradului 
au fost înverșunate, iar e- 
coul lor străbate cu vigoa-

Despre activitatea parti
zanilor care au acționat în 
regiune mi-a vorbit Vasili 
Silaciov, fost comandant 
de detașament, acum pre
ședinte al unui artei pes
căresc din golful Finic. Un 
aspect interesant evocat de 
interlocutor este arunca
rea în aer a trenurilor hi- 
tleriștilor cu ajutorul așa- 
zisei ..undite". Știind că la 
fiecare pas linia putea fi 
minată, ocupantii trimi
teau înaintea garniturilor

tori, arhltecți, artiști. Pa 
această centură se văd crîn- 
guri de mesteceni albi și de 
stejari, alei de tei, poieni 
de iarbă, iar din loc în 
loc, acolo unde s-au pur
tat cele mai înverșunate 
bătălii — monumente. Pe 
fiecare din ele sînt să
pate numele unităților 
armatei și flotei sovietice 
care au luptat în locurile 
respective. Pe malul drept 
al Nevei a fost înălțată o 
colină de 18 metri. Din pă- 
mîntul ei ies prisme de be
ton simbolizînd întăriturile 

' de apărare. Colina este în
cununată de o dumbravă 
tînără, amenajarea ei fiind 
terminată în vara anului 
trecut. Vapoarele care trec

Si 
să-l numească 

general al lor 
1 orașului, 

.______ ca recepția
de celebrare a victoriei să 
aibă loc la restaurantul 
„Astoria". Apărătorii Le
ningradului. prin lupta lor 
plină de curaj și bărbăție, 
au dat însă peste cap a- 
ceste planuri. în lunile ur
mătoare, hitleriștii 
prinși de furie au hotă
rît să șteargă orașul 

. fața pămîntului prin 
bardamente de artilerie si 
de aviație, revărsînd zi 
noapte o ploaie de i 
iectile și bombe. Au 
cetat să funcționeze con
ductele ' de apă, rețeaua 
electrică, transportul în 
comun,,. Rezervele de a- 
limente se reduceau zi de 
zi. Rațiile de alimente au 
trebuit să’' ffe’ micșorate 
mereu. Foamea și frigul 
au secerat în cele 900 de 
zile ale blocadei peste 
630 000 vieți, un sfert din 
totalul populației orașului.

Singura legătură cu țara 
a Leningradului asediat 
era, în iarna 1941—1942, la
cul Ladoga, fiind asigurată 
cu ajutorul camioanelor, pe 
gheată, sub tirul perma
nent al dușmanului. Pe a- 
ceastă cale se aduceau în 
oraș alimente și medica
mente și se evacuau din 
oraș copiii. Șoferul care a 
făcut prima cursă pe acest 
„drum al vieții'' cum a 
fost denumit trăiește și a- 
cum la Leningrad. ÎI 
cheamă Alexandr Sadrin și 
lucrează pe un autobuz. El

(Urmare din pag.^ 1)

de pe 
bom-

cu-

Secvenfa din noul peisaj al Leningradului

re în relatările celor care 
au participat la ele. Am 
stat de vorbă-cu cîțiva din
tre acești viteji. Viktor 
Golikov era pe atunci loc
țiitor al comandantului tru
pelor de tancuri. Acum 
este cercetător la muzeul 
de istorie al orașului. El 
a evocat participarea tancu
rilor la operația de stră
pungere. Trebuia 
sată Neva, care 
punct are o lățime de peste 
500 de metri. Malul opus, 
înalt, fusese udat special de 
către fasciști și transfor
mat astfel într-o redută de 
gheată. La început au por
nit la atac peste gheata 
rîului împreună cu infan
teria unități de tancuri 
ușoare. Ostașii și-au să
pat cu baioneta trepte în 
malul de gheată apoi, după 
ce au ajuns sus, au tras cu 
ajutorul unor lanțuri și 
tancurile.

traver- 
în > acel

drezine sau vagoane goa- prin dreptul ei 
Ie. Pentru a dejuca acest 
■sistem, detonatoarele -mine
lor puse de partizani se 

, declanșau numai atunci 
cînd erau trase de un șnur. 
Ascuns la o oarecare dis
tanță, partizanul pîndea a- 
pariția trenului, lăsa să 
treacă drezina șau vagoa
nele goale și trăgea de șnur 
numai cînd în dreptul por
țiunii de linie minată a- 
jungea trenul încărcat.

★
Gloria eroilor blocadei 

rămîne nepieritoare. Un 
neobișnuit monument a 
fost realizat în amintirea 
lor — așa-numita „centură 
a gloriei", o fîșie verde, care 
înconjoară orașul pe fosta 
linie a frontului. Inițiativa 
aparține tineretului lenin- 
grădean, la care s-au alătu
rat apoi foștii apărători ai 
orașului — muncitori, scrii-

încetinesc 
viteza și sună prelung din 
sirene;-. Această tradiție de 
cinstire a memoriei eroi
lor blocadei s-a născut 
spontan și este respectată 
cu sfințenie.

Vor trece ani, puieții de 
stejar de azi vor ajunge 
copaci cu trunchiuri groa
se și coroane larg răsfi
rate, în fiecare primăvară 
poienile se vor acoperi cu 
covoare verzi de iarbă iar 
straturile — cu flori mul
ticolore, betonul monumen
telor va prinde patina 
vremii. Dar pentru Lenin- 
grădeni, acestea vor ră
mîne pentru totdeauna 
locuri de pelerinaj și recu
legere. de evocare a ace
lei încleștări pe viată și pe 
moarte intrată pentru tot
deauna în istorie prin ero
ismul apărătorilor Lenin
gradului.

cu 3 la sută mai mult. Pentru a 
realiza acest spor de producție s-a 
declanșat acțiunea de extindere a 
automatizării, preconizîndu-se să se 
obțină creșteri în următoarele 
procente: la sudura automată cu 
5 la sută, la piesele forjate cu 
figuri multiple cu 10 la sută 
și la dezbaterea mecanică a 
pieselor turnate cu peste 210 tone. 
Și la uzina de strunguri, unde pro
ducția acestui an urmează să creas
că cu 21 la sută, s-au stabilit măsuri 
de ridicare a indicilor de 
zare a mijloacelor tehnice, 
prin reducerea la jumătate a 
rului defecțiunilor mecanice, 
mare a îmbunătățirii .activității de 
întreținere și exploatare a utilaje
lor, se va asigura o sporire a indi
cilor de utilizare cu 1 la sută, ceea 
ce înseamnă o producție suplimen
tară de cîteva milioane lei.

Amplificarea gradului de 
losire a capacităților de producție 
presupune și eliminarea locuri
lor „înguste", completarea unor 
spații construite cu utilaje — nu din 
import — ci prin acțiunea de auto- 
utilare. Uzina de vagoane și cea de 
strunguri și-au prevăzut, în acest 
scop, importante măsuri. La uzina 
de vagoane ele se vor concretiza în 
execuția unor mașini de îndoit 
tablă, poduri rulante și agregate de 
prelucrare a cadrelor de boghiu, iar 
la uzina de strunguri. în agregate 
de frezat batiuri, de găurit diferite 
carcase, de rectificat lamele de am- 
breiaj — în urma cărora se 
zează economisirea a circa 
oane lei valută.

De cîștigat are producția 
treprinderi și prin fructificarea po
sibilităților insuficient valorificate 
pînă acum în domeniul micii meca
nizări. Din inițiativa comitetului 
județean de partid, încă din 
anul trecut au fost întocmite 
planuri ale lucrărilor de mică me
canizare, care însumează un 
de 222 obiective, în valoare 
de 31,5 milioane lei și care 
duce o eficientă economică

utili- 
Numai 
numă- 
ca ur-

fo-

preconi-
2 mili-

unor în

număr 
totală 

vor a- 
anuală

de 14 milioane lei. în completare la 
această chestiune se va insista în 
vederea reactivării utilajelor nefo
losite, (inînd seama că anul trecut 
valoarea lor s-a ridicat Ia circa 17 
milioane Iei. Clarificarea situației 
acestor mijloace tehnice și redarea 
lor în circuitul normal al producției, 
acoperirea unor disponibilități prin 
cooperarea cu alte întreprinderi din 
județ sau din țară sînt probleme 
cărora li s-a și dat curs de rezol
vare încă 
tui an.

Ceea ce 
anului 1969, __  . ___  ___
întrecerea socialistă, este și accentul 
puternic pus pe un asemenea indica
tor esențial ca productivitatea 
muncii, domeniu în care dispunem 
de importante rezerve tehnice și de 
forță de muncă. Dacă avem în ve
dere dinamica productivității plani
ficate, cu o creștere de aproape 6 la 
sută, iese în evidentă și necesitatea 
unei preocupări susținute a organi
zațiilor de partid și comitetelor de 
direcție de la uzina „30 Decembrie", 
fabricile „Teba", „Tricoul Roșu", 
„Libertatea" și altele, pentru iniție
rea unor măsuri bapabile să înlă
ture deficientele în acest domeniu. 
Aria intervențiilor trebuie extinsă 
cu prioritate asupra randamentului 
în folosirea timpului de lucru, întă
ririi disciplinei în procesul tehnolo
gic. La uzina de vagoane, uzina de 
strunguri și IPROFIL Arad se im
pun întărite eforturile pentru îm
bunătățirea normării muncii, în con
cordanță cu înzestrarea tehnică, 
pentru ridicarea calificării și pregă
tirea de noi cadre. în stare să mînu- 
iască cu grijă și productivitate spo
rită mijloacele tehnice.

Creșterea producției și productivi
tății muncii trebuie corelată mai 
bine cu preocupările pentru reduce
rea cheltuielilor de fabricație, înce- 
pînd cu consumurile specifice de 
materii prime și materiale și termi- 
nînd cu cheltuielile, neeconomicoa- 
se. Apreciem măsurile pe care și 
le-a propus uzina de vagoane, ca 
prin reproiectarea unor produse, di
minuarea pierderilor tehnologice și 
organizarea sectorului de debitare

din prima lună a aces-

caracterizează sarcinile 
angajamentele luate în

să economisească 1300 tone metal, 
sau uzina „30 Decembrie" — care, 
pe baza folosirii mai raționale a 
materiei prime, îmbunătățirii rețe
telor de amestec și utilizării 
fibrei românești în proporție 
mare decît pînă acum, va i 
însemnate economii, fără a diminua 
cu nimic calitatea produselor. Nu 
trebuie să se uite însă că, în majo
ritatea întreprinderilor și unităților 
industriale, există rezerve nelimita
te în domeniul gospodăririi materii
lor prime și materialelor și că nu
mai prin fructificarea lor accentua
tă poate fi realizat angajamentul 
global po județ, de a realiza econo
mii suplimentare de 25 milioane Iei 
și beneficii peste plan de 17 mili
oane lei.

înfăptuirea acestor sarcini va sta 
în centrul muncii organelor și orga
nizațiilor de partid, care vor îndruma 
și controla conducerile întreprin
derilor în activitatea 
podărire judicioasă a 
tehnice, materiale și bănești ale sta
tului. în acest scop este necesar șă 
apropiem cît mai mult munca de 
partid de problemele producției, să 
sprijinim concret orice măsură și 
inițiativă îndreptate spre lichidarea 
cauzelor care mai generează feno
mene de ineficiență economică.

Este necesar, totodată, ca și minis
terele de resort, îndeosebi cele ale 
industriei construcțiilor de mașini și 
industriei alimentare, să acorde un 
ajutor mai substantial unităților din 
subordine, mai ales în ce privește 
asigurarea bazei tehnico-materiale 
și a desfacerii produselor. So
licităm organele centrale de re
sort să manifeste mai multă res
ponsabilitate fată de modificările de 
plan și corelarea indicatorilor, față 
de respectarea riguroasă a contracte
lor de colaborare între întreprinderi.

Avem convingerea fermă că. sub 
conducerea organelor de partid, 
toate colectivele din industria ju
dețului. Arad vor îndeplini exem
plar planul și angajamentele. întîm- 
pinînd cu rezultate deosebite ani
versarea unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei și Congresul al 
X-lea al partidului.

celo- 
! mai 
obține

de gos- 
fondurilor



Situația din Nigeria
Aplauze

la Havana
A

După stabilirea de relații diplo
matice între Suedia și R. D. 
Vietnam, în mai multe capitale 
occidentale s-au exprimat nu
meroase cereri pentru recu
noașterea Vietnamului de nord, 
în fotografie : manifestanji pe 
străzile Vienei cerînd guvernului 
austriac să întreprindă o aefiu- 

ne similară

Ciocîrlia"

UMUAHIA 26 (Agerpres). — Co
lonelul Ojukwu, liderul biafrez, s-a 
pronunțat în cursul unei conferințe 
de presă în favoarea unei soluțio
nări pe plan internațional a pro
blemei nigeriene. „Mizeria și foa
metea vor lua sfîrșit, a declarat el, 
atunci cînd ostilitățile vor înceta".

Aviația federală nigeriană a bom
bardat duminică principalul oraș a- 
flat sub controlul forțelor biafreze, 
Umuahia. Bombele au distrus nu
meroase case. Numeroase persoane 
au fost rănite. S-au înregistrat vic- 
,time. A fost bombardat, de aseme
nea, orașul Orlu, situat la circa 60 
kilometri de Umuahia.

Un comunicat militar dat publici
tății sîmbătă anunță că forțele bia
freze au respins un atac al arma
tei federale la Okpuala, înaintînd 
spre localitatea Owerri. Comunica
tul anunță, totodată, că armata bia- 
freză a distrus un convoi de vehi
cule care transporta soldați ai ar
matei federale nigeriene în locali
tatea Abagana.

*

PARIS 26 (Agerpres). — O dele
gație compusă din patru deputați 
francezi este așteptată în Nigeria, 
unde va întreprinde o vizită parti
culară, la invitația guvernului ni
gerian. în cursul vizitei lor, cei 
patru deputați francezi vor exa
mina la fața locului problemele pe 
care le ridică războiul civil, în ve
derea găsirii de posibilități pen
tru aplanarea divergențelor dintre 
guvernul de la Lagos și secesio- 
niștii biafrezi. Ei vor avea convor
biri cu șeful statului nigerian, ge
neralul Gowon, precum și cu mi
niștrii nigerieni ai apărării, afa
cerilor externe și informațiilor.

Protest
al M. A. E. al
R. D. Vietnam

HANOI 26 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care se a- 
rată că la 24 ianuarie artileria ame
ricană, instalată în partea de sud a 
zonei demilitarizate, a deschis focul 
asupra părții de nord a acestei zone. 
De asemenea, la 25 ianuarie, avioane 
americane au violat spațiul aerian al 
R. D. Vietnam și au lansat bombe 
asupra unor comune din provincia 
Nghe An.

Aceste acte ale S.U.A., se arată în 
declarație, lezează suveranitatea și 
securitatea R. D. Vietnam și consti
tuie o sfidare a opiniei publice.

Guvernul R. D. Vietnam condamnă 
cu hotărîre aceste acte de război în
treprinse de Statele Unite — se spu
ne în încheiere în declarație — și 
cere ca S.U.A. să pună capăt defini
tiv tuturor atentatelor la suveranita
tea și securitatea Republicii Demo
crate Vietnam.

Noi incidente în Pakistan
KARACI 26 (Agerpres). — în 

ciuda interzicerii mitingurilor și 
demonstrațiilor antiguvernamenta
le, în diferite orașe pakistaneze au 
continuat ieri manifestațiile de

Se proiectează 
un nou pact 

agresiv
(Urmare din pag. I)

ASPAC cu prilejul viitoarei sale 
reuniuni ministeriale,. care va 
avea loc în iunie la Tokio. 
Pînă și Filipinele — unde în 
ultimul timp se aud tot mai 
multe voci cerînd o reducere 
a dependenței față de S.U.A., des
ființarea bazelor militare de pe 
teritoriul lor, o „deschidere" co
mercială față de Europa de răsă
rit — au adoptat o atitudine cir
cumspectă față de propunerile ce
lor de la Seul.

Semnificativ pentru atmosfera 
politică din lume este faptul că 
în prezent chiar și guverne a căror 
loialitate față de imperialismul a- 
merican era cunoscută nu se mai 
grăbesc să se înroleze în slujba 
unor planuri care contravin inte
reselor lor naționale. Politica gru
părilor, a pactelor militare agresi
ve este o politică tot mai discredi
tată în zilele noastre, ea nesoco
tește cererile opiniei publice de 
pretutindeni de înfăptuire a des
tinderii, de imprimare a unui curs 
pozitiv în relațiile internaționale. 
Cauza păcii și securității interna
ționale impune izolarea cercurilor 
agresive imperialiste, cere ca 
locul grupărilor militare să-1 ia 
lărgirea relațiilor multilaterale din
tre țări, statornicirea și dezvol
tarea unor raporturi bazate pe în
crederea și stima reciprocă, pe 
egalitate în -drepturi și neamestec 
în treburile interne. Interesele po
poarelor cer rezolvarea probleme
lor litigioase pe calea reglemen
tării lor politice și nu a mij
loacelor militare. Numai pe te
meiul promovării proceselor și 
tendințelor politice pozitive, al 
eliminării amenințării cu forța sau 
recurgerii la forță, al desființării 
bazelor militare și retragerii tru
pelor străine în interiorul frontie
relor naționale, al lichidării tutu
ror aspectelor ce țin de politica 
blocurilor agresive, respinsă de 
popoarele lumii, se poate instaura 
un climat al înțelegerii și colabo
rării între popoare, dorință fierbin
te a întregii lumi progresiste.

protest organizate de opoziție, care 
cere o reformă a actualului sistem 
electoral și reforme democratice. 
Știri sosite din Dacca, capitala Pa
kistanului de est, relatează că poli
ția a deschis focul asupra persoa
nelor care au violat interdicțiile de 
circulație în timpul nopții. Ciocniri 
între demonstranți și poliție au mai 
avut loc în diferite orașe din Pa
kistanul de vest. La Karaci, poli
ția a tras focuri de armă în aer 
pentru a împrăștia pe manifes- 
tanți. în orașul Lahore au fost a- 
duse unități ale armatei în urma 
știrii potrivit căreia liderii opoziției 
au lansat o chemare la grevă ge
nerală pentru astăzi.

Potrivit agenției Associated Press, 
în cursul tulburărilor de pînă acum 
cel puțin 14 persoane au fost ucise, 
iar numărul celor arestați trece de 
200.

Încheierea cengremM
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Agravarea crizei 
politice din

Irlanda de Nord
BELFAST 26 (Agerpres). — Wil

liam Morgan, ministrul sănătății și al 
serviciilor sociale, și-a prezentat ieri 
demisia. Hotărârea lui Morgan vine 
după demisia primului ministru ad
junct, Brian Faulkner, intervenită vi
neri, și demiterea ministrului de in
terne, William Craig. Observatorii sub
liniază că actualele dificultăți ale gu
vernului, condus de primul ministru 
Terence O’Neill, reflectă nemulțumi
rile minorității catolice din Irlanda de 
Nord, care a organizat numeroase de
monstrații de protest împotriva discri
minării la care este supusă în dome
niul drepturilor civile.

HAVANA 26. — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite : Ansamblul „Ciocîr- 
lia“, care de cîteva zile se află 
în capitala Cubei, a oferit un 
spectacol de gală. Au fost pre- 
zenți Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba, minis
tru de stat, Lisandro Otero, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Culturii, Secundi- 
no Guerra, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, oameni de cul
tură și artă, ziariști. Au fost 
prezenți, de asemenea, Vasile 
Mușat, ambasadorul României 
la Havana, membri ai amba
sadei, precum și alți membri 
ai corpului diplomatic acredi- 

. tați în capitala Cubei.
Din nou frumusețea cînte- 

cului și dansului românesc, 
măiestria și virtuozitatea in- 
terpreților au cucerit publicul 
spectator. Ovații și aplauze 
prelungite au răsplătit inter
pretarea desăvîrșită a jocului 
călușarilor, a tabloului core
grafic „Nunta din Țara Some
șului", pe' cîntăreți. Presa și 
radioul continuă să elogieze în 
cronicile lor spectacolele ofe
rite la Havana de ansamblul 
„Ciocîrlia", apreciindu-le drept 
cel mai important moment ar
tistic al actualei stagiuni.

TOKIO 26 (Agerpres). — în capi
tala Japoniei s-au încheiat dumi
nică lucrările celui de-al 32-lea 
Congres extraordinar al Partidului 
socialist. Congresul a adoptat pro
gramul de acțiune al partidului pe 
anul 1969, care prevede intensifi
carea luptei împotriva tratatului de 
securitate japono-american, pentru 
retrocedarea insulei Okinawa și 
lichidarea bazelor militare ale 
S.U.A. de pe teritoriul țării. Parti- 
cipanții au subliniat din nou ne
cesitatea ca Japonia să ducă o po
litică de neutralitate. Au fost exa
minate, de asemenea, problemele 
luptei împotriva capitalului mono
polist, pentru îmbunătățirea nive
lului de trai și satisfacerea reven
dicărilor oamenilor muncii.

★
Dezbaterile în cadrul Comitetului 

pentru politică externă a Partidu-

lui liberal-democrat au fost marca
te de exprimarea unor păreri di
vergente în sinul conducerii parti
dului în problemă retrocedării Oki- 
nawei. O parte dintre membrii co
mitetului, pornind de la necesitatea 
redobîndirii cit mai rapide a insu
lei, au considerat că statutul baze
lor militare pe care le posedă S.U.A. 
aici ar putea face obiectul unor 
negocieri ulterioare ' retrocedării. 
Cealaltă tabără a cerut discutarea 
și a acestei probleme în cursul vi
itoarelor tratative cu Statele Uni
te. în cele din urmă, s-a căzut de 
acord ca guvernul să procedeze la 
elaborarea unui plan concret pri
vind data și modalitățile retrocedă
rii Okinawei. Acesta urmează să 
fie dat publicității înainte de vizi
ta premierului Sato la Washington, 
prevăzută pentru luna noiembrie.

Postul de radio național 
din Venezuela a dedicai un 
program special împlinirii 
a 110 ani de Ia Unirea Prin
cipatelor Române.Cu acest Pri- 
lej a fost transmis și un program de 
cîntece populare românești.

Guvernul iordanian a 
primit din partea Jtebtei 
Saudite suma ds 4 320 SS7 
lire Sterline, mprezentînd prima 
rată a ajutoniluî financiar furnizat în 
conformitate cu hotărârile conferinței 
arabe la nivel înalt de la Khartum 
din luna iunie 1967.

ORIENTUL APROPIAT

Convorbiri anglo- egiptene
CAIRO 26 

trul de stat 
Office, Goronwy Roberts, care se 
află la Cairo în cadrul unui turneu 
de 11 zile în Orientul Mijlociu, s-a 
întîlnit cu Mahmud Riad, ministrul 
afacerilor externe al R.A.U. Infor- 
inînd ,pe corespondenții de? presă a- 
supra discuțiilor purtate cu acest 
prilej, ministrul britanic a afir
mat interesul guvernului său pen
tru stabilirea unui calendar de pu
nere în practică a prevederilor re
zoluției Consiliului de Securitate în 
problema Orientului Apropiat. El a 
declarat, totodată, că Marea Bri- 
tanie este în favoarea propunerii

(Agerpres). — Minis- 
britanic la Foreign

franceze de a avea loc o reuniune 
a reprezentanților celor patru 
membri permanenți ai Consiliului 
de Securitate în vederea studierii 
aplicării rezoluției sale.

*
CAIRO 26 (Agerpres). —■ La Cairo 

urmează să sosească la începutul lu
nii februarie o delegație a Fondului 
Monetar Internațional, condusă de 
John Gunther, șeful departamentului 
pentru operațiunile în Orientul Mij
lociu ale F.M.I. Scopul vizitei este 
discutarea problemei acordării către 
R.A.U. a unui împrumut pe termen 
lung în valoare de 20 milioane dolari.

Deta’e despre
PARIS 26 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat postului de radio 
„France-Inter", ministrul afacerilor 
externe al Franței, Michel Debre, 
a declarat că problema care poate 
genera mari pericole pentru pacea 
mondială este în momentul de 
față criza din Orientul Apro
piat. Referindu-se la propu
nerea guvernului francez privind 
organizarea unei reuniuni a re
prezentanților celor patru mari 
puteri în cadrul Consiliului de 
Securitate pentru a examina mij
loacele de punere în aplicare a 
rezoluției din 22 noiembrie 1967 
a acestui organism al O.N.U., De
bre a subliniat că Franța poate

spania: Represiuni 
antidemocratice

„M-au lovit cu pum
nii în bărbie. M-au 
tras de păr. Un inspec
tor de poliție, pe nume 
Delso, mă izbea cu la
tul palmei în gîtlej. 
Loviturile erau foarte 
dureroase" — a rela
tat muncitorul meta
lurgist Antonio Durân 
Velasco.

Toate acestea i s-au 
întîmplat lui Velasco 
în timpul unui intero
gatoriu la poliția din 
Madrid. La 
Velasco, în 
și secțiile 
din Spania 
și torturați 
deținuți.

Intr-un 
dum, care cuprib.de 30 
de pagini, întocmit de 
un grup de intelectuali 
spanioli și înaintat au
torităților de la 
drid. se vorbește 
pre schingiuirea 
nuților politici.

Memorandumul, al 
cărui conținut este re
dat de săptămînalul 
hamburqhez „Der 
Spiegel", care cere in
stituirea unei anchete, 
a fost semnat de cir
ca 1 300 de cunoscuți 
intelectuali spanioli, 
printre care pictorul 
Juan Miră, scriitorul 
Miguel Delibes, fostul 
ministru Gil Robles,

fel ca și 
închisorile 
de poliție 
sînt bătuți 

numeroși
memorau-

Ma- 
des- 
deți-

profesorii universitari 
Lăpez Aranguren, Ti- 
erno Galvăn și alții.

După cum relatează 
numeroase ziare occi
dentale, paralel cu a- 
cest protest al intelec
tualilor, în închisorile 
spaniole deținuții poli
tici duc o luptă susți
nută pentru îmbunătă
țirea regimului la care 
sînt supuși. Astfel, la 
închisoarea madrilenă 
Carabanchel, în luna 
decembrie anul trecut, 
56 de deținuți politici 
au organizat o grevă a 
foamei. O altă grevă a 
foamei, la care au par
ticipat 46 de deținuți, 
s-a înregistrat la închi
soarea din orașul So
ria. Inițiatorul ei a 
fost muncitorul Marce
lino Camacho. In ace
lași fel au protestat de
ținuții politici din în
chisorile din San Se
bastian. Jaen și din 

' alte locuri de deten
țiune. In sprijinul lor, 
familiile și prietenii 
deținuților au organi
zat concomitent de
monstrații și greve.

Difuzarea de mate
riale care cuprind re
vendicări de ordin po
litic și economic, le
gături cu elementele 
considerate de stînga, 
manifestații revendica-

tive și alte „abateri" 
de acest fel sînt con
siderate de autoritățile 

yșpaniole drept „delicte 
împotriva ordinii pu
blice" și jttdecate de 
așa-numitele „tribu
nale ale ordinii pu
blice". După cum 
scrie săptămînalul a- 
mintit, muncitorii care 
fac parte din sindica
tele ilegale sau din co
misiile muncitorești, 
membrii partidelor de 
stînga, interzise, stu- 
denți care participă la 
manifestații revendica
tive, sînt aruncați în 
închisori, deseori fără 
judecată.

Această situație con
tribuie la sporirea stă
rii de nemulțumire din 
țară, la intensificarea 
efervescenței politice, 
la extinderea acțiuni
lor de protest determi
nate de lipsa libertăți
lor democratice, de 
condițiile de trai cu 
totul nesatisfăcătoare. 
Faptul că autoritățile 
spaniole au fost nevoi
te să declare stare 
excepțională pe teri
toriul întregii țări re
flectă îngrijorarea de 
care sînt cuprinse ca 
urmare a amplorii a- 
cestor acțiuni.

G. DASCĂLU

I».

impulsiona discuțiile pentru a se 
ajunge la o reglementare în Ori
entul Apropiat, prin precizarea, în 
cadrul Consiliului de Securitate, a 
unor idei privind aplicarea rezolu
ției și favorizînd căutarea unei po
ziții comune. Ministrul francez a 
apreciat că în situația actuală „re
glementarea problemei palestiniene 
trebuie să fie înglobată într-o re
glementare generală".

Abordînd problema relațiilor 
dintre Franța și S.U.A., Michel 
Debre a declarat că ele trebuie 
să fie bazate pe recunoașterea din 
partea Washingtonului a „existen
ței unei politici franceze". '

Numeroase
arestări

după instituirea 
stării de urgență

sute 
din

MADRID 26 (Agerpres). — 
Sîmbătă în Spania a intrat în 
vigoare decretul prin care a 
fost instituită starea de ur
gență pe timp de trei luni. 
După cum relatează corespon
dentul din Madrid al agenției 
Reuter, surse ale opoziției față 
de regimul Franco au indicat 
că pînă duminică au fost ares
tate în diferite orașe 
de persoane. Poliția
Madrid a închis „Clubul prie
tenilor UNESCO”, sub pretex
tul că acesta a devenit un loc 
de întrunire a opoziției. La 
Barcelona s-a anunțat aresta
rea scriitorului catolic care se 
specializase în problemele so
ciale, Alfonso Carlos Comin, 
precum și a altor 21 de per
soane, în rândurile cărora se 
află cinci preoți.

în baza decretului, poliția a 
primit drepturi depline de a 
întreprinde anchete, arestări 
și de a exila persoanele con
siderate indezirabile.

Economia cehoslovacă

FRAGA 26 (Agerpres). — La Praga 
a fost dat publicității comunicatul 
Comisiei federale de statistică a R. S. 
Cehoslovace cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale a țării în anul 
1968. în anul 1968, menționează co
municatul, economia cehoslovacă s-a 
caracterizat printr-o dinamică relativ 
rapidă a creșterii producției. Obiecti
vele politicii economice pe care și 
le-a propus guvernul pentru anul 1968

La Alexandria 
se va deschide un 
consulat al R. 0. G.

CAIRO 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, a primit pe 
Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe al R. D. Germane, care 
se ‘ află într-o vizită la Cairo. în 
capitala R.A.U. au început, de a- 
semenea, convorbirile între Mah
mud Riad, ministrul de externe al 
R.A.U., și Otto Winzer. în cursul 
convorbirilor a fost examinată si
tuația din Orientul Apropiat și re
lațiile .bilaterale dintre cele două 
țări. Cu acest prilej, s-a căzut de 
acord ca la Alexandria să se des
chidă un consulat al R. D. Ger
mane.
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au fost în esență îndeplinite. S-a re
marcat, însă, în special spre sfîrșitul 
anului, o accentuare a tendințelor in
flaționiste, care au adîncit dezechili
brul economic, îndeosebi pe piața in
ternă. Probleme serioase 
nerezolvate în domeniul 
de locuințe.

Comunicatul arată că 
țional a crescut în 1968 
la sută față de 1967. La această creș- 
tere a contribuit, alături de industrie, | 
și agricultura, a cărei producție favo- [j 
rizează de trei ani stabilizarea pieței 
alimentare. Producția industrială a 
crescut în 1963 față de anul prece
dent cu 5,2 la sută, productivitatea 
muncii cu 3,9 la sută. Producția agri- U 
colă globală a crescut cu 3,6 la sută | 
în comparație cu 1967.

Salariul real a crescut cu 
sută, adică de două ori 
decît prevederile inițiale, 
bănești ale populației s-au 
suma de 21,4 miliarde coroane. 0

Conform rezultatelor preliminare, G 
circulația mărfurilor în comerțul exte- B 
rior a sporit, față de 1967, cu 6,4 la E 
sută (la import cu 10,1 la sută, iar la c 
export cu 3,1 la sută). Comerțul cu | 
țările- socialiste a înregistrat o Creș- P 
tere de 5,7 la sută ; importul a crescut 0 
cu 10 la sută, depășind și în valoare M 
absolută volumul exportului. Corner- “ 
țul cu țările capitaliste a sporit în H 
1968 față de anul precedent cu 7,5 | 
la sută, importul înregistrând o creș- " 
tere de 10,4 la sută, iar exportul 
5,3 la sută. Balanța de plăți a R. 
Cehoslovace cu țările capitaliste 
fost și în anul 1968 încordată.

I
venitul na- II 
cu circa 7 pl

I
i
i

rămîn încă 
construcției

circa 7 la 
mai mult 
Veniturile 
ridicat la

de
S.
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care
reuniunea

capitalaLa Palatul Națiunilor din 
Congoului — Kinshasa, începe astăzi 
cea de-a natra reuniune anuală la 
nivel înalt a statelor membre ale 
Organizației comune afro-malgașă 
(O.C.A.M.). din care fac parte 14 țări 
africane de expresie franceză (în
tinse pe o suprafață de 8 milioane de 
km p și avînd o populație de 58 mi
lioane locuitori). Ordinea de zi. a- 
doptată la întrunirea miniștrilor de 
externe care a avut loc în prealabil 
și care s-a desfășurat, de asemenea. 
Ia Kinshasa. însumează numeroase 
puncte, din care se detașează ca im
portantă colaborarea economică, 
tehnică, socială și culturală, precum 
și problemele legate de reînnoirea 
Convenției de la Yaoundâ de asociere 
a țărilor africane la Piața comună.

Dezbaterea acestor probleme se 
plasează într-un moment cînd în ca
drul organizației se semnalează exis
tența unor incertitudini, a unor ten
dințe centrifuge care. în ultima in
stanță, ar putea duce la dezinte
grarea ei. După ce cu aproape patru 
ani în urmă admiterea Congoului- 
Kinshasa în organizație a determinat 
retragerea Mauritaniei. observatorii" 
remarcă în prezent neparticiparea la 
reuniunea de la Kinshasa a două 
țări — 
Africa 
ceste două state și tara gazdă s-au 
înrăutățit în ultimul timp. Congo- 
Brazzaville a hotărât suspendarea 
relațiilor cu guvernul de la Kinshasa 
în octombrie trecut, ca urmare a e- 
xecutării de către autoritățile aces
tui guvern a lui Pierre Mulele, care 
primise la un moment dat azil politic 
la Brazzaville. Numeroase alte per
sonalități politice de pe continent au 
condamnat executarea lui Mulele. 
ministrul de externe malgaș Jacques 
Rabemanjara declarând, de pildă, că 
„executarea lui Pierre Mulele este 
un act de neînțeles care ar putea 
să compromită grav conferința la 
nivel înalt a O.C.A.M.".

Cît privește deteriorarea relațiilor 
dintre Africa Centrală și. Congo-Kin
shasa motivele nu sînt încă bine cu
noscute. Cert este că autoritățile de 
la Kinshasa au confiscat un vas 
apartinînd acestei țări, măsură la 
care Republica Africa Centrală a

răspuns cu interzicerea aterizării la n 
Bangui a avioanelor apartinînd so- H 
cietății „Air Congo".

înaintea Conferinței ministeriale n 
a O.C.A.M.. o misiune de conciliere m 
întreprinsă de către președintele Ni- fj 
gerului, Diori Hamani, și președintele 
Gabonului. Albert Bongo, care a vi- N 
zitat • Kinshasa. Brazzaville și Ban- M 
gui, a încercat să anlaneze conflic- “ 
tele iscate, dar fără rezultate. In O 
loc ca lucrurile să meargă spre o M 
normalizare, controversele s-au ac- Iii 
centuat. ducînd vinerea trecută la r, 
ruperea relațiilor diplomatice între M 
Congo-Kinshasa și Republica Africa W 
Centrală. Agenția France Presse su- 
bliniază că această acțiune a dus la a 
o nouă complicare a relațiilor dintre țj 
tarile membre ale Organizației co
mune afro-malgașă. d4schizînd chiar 
„o criză în sînul O.C.A.M.". Cum va 
fi aplanat acest diferend este 
deocamdată greu de anticipat. Obser
vatorii africani rețin declarațiile fă
cute de conducătorii Congoului-Braz- 
zaville și Republicii Africii Centra1/» 
că nu intenționează pentru moment 
să părăsească organizația.

Congo-Brazzaville și Republica
Centrală. Relațiile între a- 0
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Autoritățile yemenite au 
anunțat dejucarea unui 
COmplOt care urmărea asasinarea 
președintelui Iriani, ca și a coman
dantului forțelor armate.

Un protocol referitor Ia 
schimbul de mărfuri dintre 
Polonia si Italia pe anul 
1969 a fost semnat la Varșovia. S-a 
căzut, de asemenea, de acord asupra 
creșterii unor contingente de mărfuri 
care fac obiectul acestui comerț.

Un reprezentant al firmei 
„Dassault", care construiește a- 
vioanele franceze de tipul „Miiage“, 
a sosit la Kuala Lumpur pentru a dis
cuta cu autoritățile malayeziene < .r- 
ta de cumpărare din Franța a lb<^ -' 
vioane de acest tip.

Cinci persoane acuzate 
de a fi organizat o tentativă 
de răsturnare a regimului 
sud-coreean au fost condamnate 
la moarte, anunță din Seul agenția 
Reuter. Alte 25 de persoane au fost 
condamnate la închisoare pe diferite 
termene.

Cunoscutul om de litere ame
rican, Tennessee Williams, a pri
mit cea mai înaltă distincție a- 
cordată în Statele Unite în do
meniul teatrului, medalia de aur 
pentru' dramă a Institutului na
țional pentru artă și literatură.

Producția de petei a 
R.A.U. a atlns recent cifra de 24T*’eg 
barili pe zi. Se prevede ca pini, la 
sfîrșitul anului 1970 R.A.U. să reali
zeze o producție anuală de aproxi
mativ 25 000 000 tone.

La nord-est de Peninsula 
Malacca se desfășoară ma
nevre comune ale forțelor navale en
gleze, australiene, neo-zeelandeze și 
malayeziene. Participă aproximativ 40 
de vase de război și mai multe nave 
auxiliare.

Procesul inteutaî „vrăji
torului imperial" csl Ku- 
IQilx-KlanuIui, Samuel Bowers 
jr., acuzat de organizarea asasinării mi
litantului pentru drepturile civile ale 
populației de culoare, Vernon Dah
mer, se desfășoară la Hattiesburg, sta
tul Mississippi. Juriul este format din 
zece albi și doi negri. în prezent are 
loc audierea martorilor acuzării.

Guvernul turc a hotărât 
să adere la Tratatul cu pri
vire la neproliferarea arme]or 
nucleare, a anunțat sîmbătă în capi
tala Turciei purtătorul de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe.

„La Peregrina",cMra 
perlă descoperită în secolul al 
XVI-lea în golful Panama, ar fi 
fost cumpărată pentru stima de 
37 000 dolari de actorul Richard 
Burton pentru a fi oferită soției 
sale, Liz Taylor, cu ocazia aniver
sării a 37 de ani. Ducele de Alba 
a contestat însă că perla cumpă
rată de Burton ar fi „La Pere
grina", care se află și astăzi în 
posesia fostei suverane a Spaniei. 
Această perlă are o mărime neo
bișnuită, 223,8 grame. Perla ofe
rită cadou reginei neîncoronate a 
ecranului american este cu puțin 
mai mică, cîntărind 203,84 grame.

A. BUMBAC
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Acest vehicul, con
struit în Anglia, a- 
tinge viteza de 40 
de mile pe oră și 
este folosit în ope
rațiuni de salvare

40.360
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