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Răspunderea 
consiliilor populare 

in exercitarea 
mandatului de a decide

Ați pregătit
cadrele
necesare

Șl SATELE PATRIEI

W TOATE ORAȘELE
Ludovic FAZEKAȘ

prim-secretar al Comitetului județean de partid, președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular județean provizoriu Harghita

noilor
fabrici ?

ancheta economică
Desfășurarea propriu-zisă a activității productive nu poate fi concepută în afara prezentei omului, a muncitorului specialist care să supravegheze mașinile și instalațiile, să intervină cu competentă pentru corectarea oricăror dereglări ce apar pe parcursul fluxului tehnologic. Cunoașterea celor mai mici amănunte tehnice, de la cel mai simplu mecanism pînă la mașină sau agregat în ansamblu, atît din punct de vedere constructiv cit și funcțional, stăpinirea celor mai intime laturi ale proceselor tehnologice, efectuarea unei întrețineri ireproșabile a mijloacelor fixe, sînt tot atitea exigențe care trebuie satisfăcute fără nici un rabat din primele zile ale punerii în funcțiune a noilor obiective industriale. Din această perspectivă, muncitorii, inginerii și tehnicienii cărora le sînt încredințate noile mijloace tehnice pogrtă o mare răspundere, de nivelul .calificării și competenței lor profesionale depinzînd, în ultimă analiză, cotele randamentului obținut în utilizarea mașinilor și utilajelor, eficienta economică. Ne-am oprit la cîteva obiective industriale noi din municipiul Pitești, care vor intra în, funcțiune în acest an. pentru a ur-1 mări cum se conturează viitoarele colective de muncitori din întreprinderi.Pe platforma industrială din sudul Si nordul orașului Pitești, acolo unde se profilează rafinăria, combinatul petrochimic, fabrica de stofe „Arge- șana", fabrica de Pline, fabrica de bere, combinatul de articole tehnice din cauciuc, aflate într-un stadiu foarte apropiat de momentul punerii în funcțiune, vor lucra aproximativ 20 000 de salariați. Localnici sau în bună parte oameni aduși din toate colturile tării, cu diferite profesii si grade de pregătire, multi dintre ei lucrători care vin pentru prima oară în contact cu o activitate industrială își înscriu, rînd pe rînd, numele în scriptele serviciilor de recrutare și școlarizare din aceste întreprinderi. Urmează apoi aproape fără excepție o perioadă de acomodare. de calificare sau ridicare a calificării și una de specializare. Sînt1 trepte pe care le urcă marea majoritate a viitorilor salariați • în drumul. deloc ușor, al formării profesionale. Aproape 40 de milioane lei s-au alocat numai în anii 1968/69 pentru pregătirea cadrelor necesare punerii în funcțiune a noilor obiective Industriale din Pitești. Cum « fost fructificat acest avantaj ? Concret, care este stadiul asigurării cu cadre, acum la apropierea inaugurării întreprinderilor ?

La Rafinăria Pitești, directorul u- nitătii, tov. ing. Victor Nica, ne pune la îndemînă o situație recent întocmită privind recrutarea și școlarizarea personalului. Din 1 400 sala- riați care trebuie asigurați în vederea punerii în funcțiune au fost angajați pînă la începutul lunii februarie 1 100. O situație, în linii mari, satisfăcătoare. In afara acestei confruntări strict statistice, deosebit de importantă este experiența acumulată de acest colectiv în recrutarea și pregătirea cadrelor. „Decît să angajăm un muncitor slab pregătit si nepriceput, mai bine renunțăm și, chiar cu riscul de a nu avea cadrele asigurate din punct de vedere numeric, căutăm pînă găsim omul potrivit" — ne-a spus, în cursul discuției, directorul unității.— Este justificată această exigentă?— Da ! Trebuie să știti că unitatea noastră se caracterizează printr-o ' automatizare completă. Ca atare, diletantismul ar fi deosebit de dăună- . tor. Ne trebuie oameni pricepuți și disciplinați.— Așteptați, cumva, ca viitorii dv. salariați, muncitorii de pildă, să fie pregătiți de alte întreprinderi ?— Nicidecum. încă din primele zile de cînd ne îndeplinim îndatoririle de beneficiar al rafinăriei aflate în construcție ne-am ocupat de recrutarea unor cadre care au fost orientate ulterior spre școlile profesionale. iar cei care aveau o pregătire apropiată de cea a operatorilor sau mecanicilor din specificul nostru au urmat cursuri de specializare în producție, la alte unități similare din Pitești și orașul Gh. Gheorghiu-Dej. sub directa supraveghere a inginerilor noștri. în con-

irllOilB ELECTORALĂ

Un amplu
colocviu
popular

In întreaga țară ia amploare campania electorală, în centrul căreia se situează întîlnirile dintre candidații Frontului Unității Socialiste și alegători — un veritabil colocviu popular avînd la ordinea de zi problemele de perspectivă ale dezvoltării economico-socială a țării. Manifestare vie a opiniei publice socialiste, întîlnirile reflectă înalta responsabilitate a cetățenilor pentru bunul mers al treburilor obștești ilustrînd condițiile care s-au creat în țara noastră pentru afirmarea spiritului de inițiativă al oamenilor muncii, a capacităților lor de gospodari de stăpîni ai țării.
★La Budești, în Maramureș, a avut loc întîlnirea alegătorilor ■’W’THaiStrurGal, candidat în alegerile de de- putați pentru Marea Adunare Națională. Aici, la Bude'ști, sub poalele munților Gutin se păstrează legendara cămașă de zale, precuni și coiful eroului popular, haiducul Pintea Grigore Viteazul. Si. tot. aici se află u- nul din cele mâi vechi monumente de artă populară românească maramureșeană — bisericuța de lemn.Primul care a luat la întâlnire ă fost Gheorghe Ciceu careparat pe bază de fapte și fre starea economică și cial-culturală a comunei astăzi cu cea de acum 30 ani :— „Pe locul unde ne sim. în noua scoală cu etaj.

OLTENIȚA
port ancorat în actualitate

larg înțeles al cuvîntulul, reprezintă un instrument din cele mai importante, cu ajutorul căruia se poate imprima un anumit curs activității unui mare număr de oameni din teritoriul asupra căruia acționează ; în același timp, ea poate afecta bunuri materiale ori spirituale.Pornind am vrea trăsăturile fundamentale ale oricărei decizii, ale actului de conducere în general. _ /terea profundă, exactă a realității, aceasta constituind un principiu de bază în activitatea tuturor organelor locale ale puterii de stat. Fără respectarea acestui principiu nu este posibilă cuprinderea, coordonarea și conducerea cu competență a numeroaselor unități subordonate, emiterea de acte cuprinzînd măsuri corespunzătoare pentru realizarea sarcinilor prevăzute tn planul și bugetul local, rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică viața.Călăuzindu-ne, în munca noastră, de ideea că orice măsură trebuie
De la o vreme Dunărea trosnește între maluri de parcă ar vrea să sperie iepurii din pădurile apropiate. Apele vin de departe și-n oglinzile lor întunecate și sparte de mari sloiuri de gheață nu mai primesc deocamdată imaginile răsturnate ale orașului tolănit în dunga Bărăganului. Cu siguranță că nu într-un asemenea anotimp a coborit Odobes- cu pe Dunăre. însemnările scriitorului au ceva din calmul verii, sînt încărcate de pitorescul și liniștea de piatră ale acestui, neînsemnat pe-atunci, punct geografic : „Din stânga, în zidul de sălcii se deschide o poartă prin care intră Argeșul. Aici, în unghiul acesta de ape. pe ruinele Con-

3tanțîadeî, veche cetate ridicată de Constantin cel Mare, e tîrgușorul Oltenița grîne a fov“...Va fi peste tîrgul de-atunci, răsunau strigătele • hamalilor care deșertau în șlepuri grînele jucate la cărți și ruletă fruntariile tării, ulițele prăfuite marii îndemnau pas aceiași oameni vlăguită. In umărul fluviului — case mici, cu ferestre mici, urmăreau, triste și sărace, scurgerea ireversibilă a apei și a timpului. Schelă de grîne, tîrg cu 40 de cîr- ciumi, cu trei cismării, o moară și un atelier pentru reparații, bărci pescărești — era Oltenița !Oltenița azi —

— schela județuluifost vară. de II-și
peste iar pe cîrciu- la po-

de

socialist, industrial, în care se făurește 36 la sută din producția de construcții navale a țării. cu cea mai modernă filatură din țară, Oltenița — localitate ridicată la demnitate de centru muncitoresc, este o replică dată provincialismului altor vremuri. E atîta lumină în orașul de azi, atîta freamăt și dragoste de muncă și de viată, îneît numărînd anii care ne despart de vechea urbe, nu-ti vine să crezi că a trecut totuși numai un sfert de veac. Dar — sfert de veac socialist 1
Alexandru BRAD

(Continuare 
in pag. a Il-a)

Organele locale ale puterii de stat se află într-o etapă importantă a activității lor, marcată de transpunerea în viată a prevederilor unuia din documentele de bază adoptate, conform Directivelor Conferinței Naționale a partidului, de către Marea Adunare Națională în sesiunea din decembrie anul trecut : Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare. In acest cadru se cere abordată una din problemele fundamentale ale activității noastre și anume aceea a valorificării pe un plan superior a mandatului de gestionare al deciziei ce revine consiliului popular, comitetului său executiv atît în rezolvarea treburilor curente, cît și a celor de perspectivă. Pentru că decizia, care concretizează orice act de conducere, oglindește măsura cunoașterii realității, operativitatea cu care sînt sesizate și interpretate fenomenele, ceea ce reflectă în ultimă instanță, competenta organului local al puterii de stat.In general, în etapa pe care o străbate țara noastră, cînd toate resursele umane și materiale sînt mo- . fîeTuată"în"dapiină "cunoștință "de cauză, am reușit să asigurăm deciziilor elaborate fundamentarea concretă indispensabilă, ceea ce le-a sporit eficacitatea. Anul trecut, de exemplu, ca urmare a unor măsuri adoptate din vreme de comitetul executiv allui popular județean provizoriu, producția globală înindustriei locale a crescut cu 34 milioane lei fată de realizările anului precedent, în principal pe seama creșterii productivității muncii. Importante realizări au fost obținute și în îndeplinirea sarcinilor de livrări la fondul pieții, la export, la beneficii și la alți indicatori.Există, în problematica oricărui consiliu popular, ca în viață în general, o multitudine de aspecte de importanță diferită — unele vizînd sectoare întregi de activitate, altele — lucruri cu o semnificație mai redusă. Acest raport firesc duce cel puțin la două concluzii importante : pe de o parte se impune o ierarhizare a deciziilor, vizînd oportunitatea

bilizate pentru realizarea programului de dezvoltare economică, socială și culturală, elaborat de partid, dar mal ales acum, în preajma alegerilor de deputati în Marea Adunare Națională și consiliile populare — eveniment întimpinat cu realizări de seamă, ca pretutindeni în tară, și de oamenii muncii români și maghiari din județul Harghita — problema cunoașterii concrete și sub toate aspectele a fenomenelor ce apar în domeniile atît de vaste ale administrației de stat, luarea unor hotărîri și decizii corespunzătoare. capătă noi dimensiuni și semnificații. în mare parte, măsurile adoptate vor trebui traduse în viată de organele nou alese, chemate să ridice pe plan superior întreaga activitate economică, de bună gospodărire a localităților, activitatea de construcții și sistematizare. întreaga viață socială ce se desfășoară pe plan local. Se poate vorbi, deci, despre creșterea responsabilității sociale în adoptarea deciziilor, despre necesitatea unor măsuri suplimentare pentru a le asigura, în absolut toate cazurile, o fundamentare științifică și o bază legală. Decizia, in cel maicras
r
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La

Viorel SĂLAGEAN 
Gheorghe CÎRSTEA

cuvîntul țăranul a com-
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de sud

Telegrame

stația Herend.

PERSPECTIVELE OLIMPICE

PATRIOTICĂ
MIȘCAREA

In Coreea

Șantierul naval Oltenița

de la aceste adevăruri, să subliniem cîteva dinEsențială este cunoaș-

vreme consiliu-unitățile

SPORT
boberii româniLake Placid (S.U.A.),

Panțuru și Focșeneanu, vicecampioni 
mondiali I (Alte știri sportive 
pagina a IlI-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Stimați tovarăși.
Vă rugăm să primiți mulțumiri sincere pentru condoleanțele expri

mate cu ocazia accidentului de cale ferată din ' " ~~

JANOS RADAR 
Prim-secretar al C.C. 

al P.M.S.U.

PAL LOSONCZI 
Președintele 
Consiliului 

Prezidențial 
al Republicii 

Populare Ungare

JENO fock 
Președintele 
Guvernului 

Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc 

Ungar
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ALE SPORTULUI ROMANESC Excelenței Sale
Domnului RASHID KARAME

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii LibanEducația fizică și sportul reprezintă azi elemente sociale cu implicații plenare în viata oricărei națiuni, afectînd problemele de să- ' nătate publică, de educare și formare a tinerelor generații. de afirmare pe plan internațional, prin intermediul marilor rezultate sportive, roade ale ca- j litătilor fizice și morale, ale aptitudinilor tineretului tării respective. Corespunzător acestor deziderate ale epocii ce o trăim, și în tara noastră mișcarea sportivă și-a ocupat locul ce-1 merită în contextul vieții sociale, loc ce este, în ultimă instanță, corespunzător interesului pe care îl manifestă mase largi de cetățeni fată de fenomenul sportiv.Tn domeniul sportului de performantă. România s-a afirmat puternic în ultimul •sfert de veac prin victorii și rezultate meritorii, cucerind nu fruntașe balcanice, diale și o dată locuri în competițiile europene, mon- olimpice. Spre

i
Anghel ALEXE

Președintele Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport

mîndria noastră, in decursul ultimelor- două decenii s-a format chiar o școală românească în diferite sporturi, cum sînt ca- iacul-canoea. luptele, handbalul sau voleiul, școli ce sintetizează priceperea pedagogică si: măiestria tehnicienilor. profesorilor de educație fizică sau antrenorilor români. Cele 15 medalii de 1a Ciudad de Mexico (4 de aur. 6 de argint și 5 de bronz), la care s? adaugă medalia de bronz cucerită la Olimpiada albă de la Grenoble, reprezintă o dovadă grăitoare. palpabilă a progresului marcat, a liniei ascendente Pe care a mers în Ultimii ani mișcarea noastră sportivă. Acești indici.

Jasuperiori celor obținuți J. O. de la Roma si Tokio. demonstrează o judicioasă selecție a olimpicilor români, dar, arată în același timp si talentul, munca asiduă, pasiunea cu care sportivii noștri fruntași, antrenorii, medicii și alti specialiști s-au dedicat scopului ce și l-au propus, multi dintre ei văzîndu-și încununate strădaniile și eforturile după ani și ani de zile.Rezultatele de valoare înscrise din ce în ce mai des în activitatea sportivă din tara noastră și. în mod deosebit, comportarea remarcabilă din anul olimpic 1968 sînt consecința firească a sprijinului primit din partea partidului și statu-

lui. Ameliorarea condițiilor materiale a permis un întreg ansamblu de măsuri, printre care pot fi înscrise, dezvoltarea bazei de masă a sportului de performantă. îmbogățirea calendarului competițional intern și international și racordarea lor la imperativul olimpic, consolidarea cu precădere a sporturilor cuprinse în programul Jocurilor Olimpice. In ultimii 4 ani au fost date în folosință, prin amenajări ale unor baze vechi șau construcții noi, 6 stadioane. 28 săli pentru jocuri sportive, 4 bazine de dimensiuni, olimpice (2 acoperite). 33 săli pentru atletică grea si 11 de gimnastică. 2 poligoane de tir și 3 săli de scrimă.Este remarcabil de semnalat faptul că aceste construcții și numeroasele a- menajări efectuate în a- cești ani acoperă județe și orașe aflate pînă nu de mult intr-o veche penurie de spatii si instalații dedicate sportului. In realizarea acestui ansamblu de

dotări materiale o contribuție de seamă a avut-o U.G.S.R. Pentru anii următori se prevăd noi construcții. printre care o sală de sport (12 000 locuri) în București, altele la ’ Timișoara, Ploiești și Iași (cu cîțe 2 000 de locuri), patinoare artificiale la Miercurea Ciuc si Suceava, bazin acoperit de înot, la Brăila etc.Este necesar să subliniem rolul important pe care l-au avut în asigurarea mersului înainte a mișcării sportive federațiile, organele tehnice ale fiecărui sport, cărora — prin creșterea mijloacelor lor materiale și organizatorice, a autorității lor — li s-a amplificat automat și răspunderea.Elaborarea dezvoltare a performantăzată pe temeiul mișcării sportive mondiale, în al cărui angrenaj sîntem
planurilor de sportului de trebuie reali- relatiilor

(Continuare in pag. a IlI-a)

BEIRUT
Primiți vă rog Excelență, sincere felicitări, precum și cele mai bune 

urări de - succes și fericire personală cu ocazia numirii dv. .în. înalta 
funcție de președinte al Consiliului de Miniștri al. Republicii Liban..

Folosesc acest prilej pentru a-mî reafirma convingerea că relațiile 
prietenești de colaborare româno-libaneze se vor dezvolta în continuare 
în interesul celor două popoare și al cauzei păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
București

Am primit cu plăcere mesajul pe care Excelența Voastră mi l-a 
adresat cu ocazia numirii mele în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Libanului.

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri și cele mai bune urări.

RASHID KARAME
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Liban

i în primele zile ale lunii noiembrie 1968 guvernanții de la | Seul au decretat „starea de ur- gență" în provinciile Kanwondo și Kensân-Pudko. Cam în același timp, importante forte apar- tinînd politiei și armatei au por- I nit o vastă operațiune de reprimare a patriotilor și -democrați- I lor care se ridică împotriva re- Igimului de marionete și a ocupației americane. Timp de cîteva săptămîni. un șir de înscenări judiciare a „încununat" acest I nou val de teroare. La 21 noiembrie a început procesul intentat1 unui grup de intelectuali ; la 22 noiembrie s-a deschis un alt proces împotriva a 27 de patriot!; in sfîrșit. alte procese au. începui la 26 și 28 noiembrie. La 5 decembrie, s-a pronunțat sentința în procesul celor 34 de intelectuali sud-coreeni răpiți de a- gentii serviciilor secrete de la Seul, din R. F. a Germaniei și din Franța. Zece zile mai tîrziu au fost judecați 16 patrioti din provincia Ciolla de sud, trei din aceștia fiind condamnați la moarte. Condamnări deosebit de grele au fost pronunțate în procesul intentat membrilor Partidului Revoluționar Unit — partid care din martie 1964 își desfășoară activitatea în ilegalitate pe întregul teritoriu al Coreei de sud. Ce lăng Do. președintele unuia din comitetele provinciale ale acestui partid, a fost asasinat mișelește în închisoare. Kim Ciong The. profesor universitar si conducătorul organizației din Seul a partidului, a fost condamnat Ia moarte. Aceeași sen- . tință a fost pronunțată împotriva soției sale și a încă patru persoane. Numeroși alti membri de frunte ai partidului între card intelectuali de renume, au primit multi ani de închisoare.
(Continuare în pag. a IV-a)

Radu BOGDAN
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In toate orașele teatre
3

Actualitatea culturală

VIE ACTIVITATE ELECTORALĂ

O Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (sala Ateneului) : Concert 
de muzică de cameră cu orgă — 
20. Soliști ; Emilia Petrescu ; Horst 
Gehann ; Mlrcea Opreanu ; Adrian 
Semo ; Ilea Cătălin.
0 Opera Română : Lohengrin — 
19,30.
0 Teatrul de Operetă : My 
lady — 19.30.
0 Teatrul Mic : Iertarea — 20. 
0 Teatrul „Al. Davllla" din 
teștl (în sala Teatrului de 
medie) : Act venețian — 20.
0 Teatrul de păpuși din Constanța 
(în sala din Calea Victoriei nr. 50 
a Teatrului „Țăndărică”) : Pirații 
circului — 10 : 15 , 17.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : De la Bach la Tom Jones 
— 20.

fairPi- Co-
Massimo Freccia PE SCENELE
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Mihai Constantinescu

Un amplu colocviu popular cinema

(Urmare din pag. I)în urmă cu trei decenii se afla o cocioabă luminată cu opaiț și căreia i se spunea școală. Astăzi, în comuna noastră există două școli noi cu 12 săli de clasă, cu laboratoare dotate cu material didactic modern. Dispensarul medical, casa de nașteri, grădinița pentru copii, magazinul u- niversal, cofetăria, toate acestea s-au construit în anii din urmă. Văzînd chipul nou al comunei, cum să nu urmăm din toată inima chemarea lui?!"— Relevlnd la înnoirile care au fața satului, ' _ Maria Marinca a formulat printre altele propuneri privind îmbunătățirea a- provizionării cooperativelor și extinderea rețetei comerciale la sate.„în satul nostru s-au construit peste 200 de case noi. a spus alegătorul Gheorghe Moinea. Locuitorii din Budești au în prezent peste 160 de aparate de radio și 20 de televizoare. Toate acestea se da- toresc partidului, politicii sate înțelepte și patriotice". Vorbitorul a subliniat în continuare necesitatea abordării unor măsuri menite să sprijine dezvoltarea în continuare econo- mico-socială a comunei.

partidu-rîndul ei schimbat alegătoarea

Este necesar, a subliniat el, să se îmbunătățească transportul în comun pînă Ia Baia Mare. Ion Dunca și alți alegători s-au angajat să lucreze împreună cu cetățenii din comună să termine construcția căminului cultural în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al X-lea Congres al partidului.
★Comuna Galda de Jos, județul Alba, este o bogată așezare rurală. Două cooperative agricole de producție la Galda de Jos și Benic, două ferme — una zootehnică și alta agroviti- colă, un centru experimental de încercare a solurilor de semințe, o secție mecanică de reparat tractoare și mașini agricole, îi conferă perspective trainice de progres, conturînd în mod grăitor viitorul satului socialist românesc. Numeroșii cooperatori, sala- riații unităților agricole de stat și cadrele didactice care au participat la întîl- nirile cu tovarășul loan Milaciu, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Șard, candidat în circumscripția e- lectorală nr. 4 pentru Marea Adunare Națională, și Maria Suchov, ingineră la cooperativa agricolă din Galda, candidată în circumscripția electorală nr. 108

pentru consiliul popular județean, au imprimat a- cestor manifestări politice un cadru de lucru cu o vastă arte de probleme privind viitorul comunei, ei exprimîndu-și hotărîrea de a sprijini înfăptuirea prevederilor cuprinse în Manifestul Frontului Unității Socialiste.Cooperatorii Nicolae Trifu și Maria Udrea, profesorul Gheorghe Vlad și președintele consiliului popular comunal, Iuliu Popa, au trecut, în revistă realizările înfăptuite de locuitorii comunei în anii socialismului. Centrul comunei a fost electrificat; anul trecut curentul electric a pătruns și în satele Oijdea, Mesen- tea, Benic și Cetea. La Oijdea s-a construit un cămin cultural modern cu 250 de locuri, iar la Galda de Jos un magazin universal și un dispensar. Paratei cu electrificarea comunei, în locuințele cooperatorilor au apărut televizoarele, a- paratele de radio, mașinile de spălat, frigiderele.„Aceste realizări, a relevat Vasile Tebereanu, președintele cooperativei agricole din Galda de Jos, au fost obținute prin munca harnică a cooperatorilor, a muncitorilor de la cete două ferme și a mecanizatorilor, sînt rezultatul creșterii de la un an la altul a producției agricole.

1962 cooperativa noastră avea o avere obștească de 3 milioane tei. Acum, averea obștească a sporit la 7 milioane. S-a dublat și valoarea zilei muncă, de la 15,20 tei în 1962, la 31 tei în 1968. Ca răspuns la chemarea adresată de Manifestul Frontului Unității Socialiste lucrătorilor de pe ogoare, adunarea generală a cooperatorilor din Galda de Jos s-au angajat ca în 1969 să depășească producțiile planificate.Alegătorii au făcut numeroase propuneri care constituie prețioase puncte de reper pentru activitatea viitoare a celor doi candidați. La Galda de Jos va începe anul acesta construcția unei școli de 4 ani. S-a propus construirea în comună a unei brutării si a unei băi populare.Mai multi cetățeni au. cerut ca deputății să nu se limiteze în viitor numai la rezolvarea unor probleme privind centrul comunei. Si în satele și cătunele mai îndepărtate sînt necesare anumite lucrări gospodărești.Cu prilejul acestor întîl- niri s-a evidențiat puternic exigența alegătorilor față de deputați, față de activitatea lor în conducerea treburilor obștești.
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Șt. DINICA

0 Rlo Bravo : PATRIA
16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9
16.30 ; 20, MODERN — 8,30
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
0 Bună ziua, contesă: REPUBLICA
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, FESTIVAL - 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 8,30 ; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR
— 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45. 
0 Pianele mecanice : LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21 
0 Pensiune pentru holtei : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Un om pentru eternitate : CEN
TRAL - 10 ; 12,30 ; - --------------
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
0 Cuțitul în apă :
17.30 ; 19,15 ; 21.
0 Winnetou (seria a IlI-a) : LU
MINA — 9—16,15 în continuare ;
18.45 ; 20,45.
A Becket : DOINA — 11 ; 14 ; 17 ; 
20, ARTA — 8,30—14 în conti
nuare ; 17 ; 20.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
0 Strigătul : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 Mirceștll în pastel ; Nicolae La- 
biș ; George Coșbuc ; Pași spre 
Brâncușl ; Un mare program de 
propășire economică : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
e Necunoscuta din taxi : CINE
MATECA - 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
O Marianna, agentul 0555 : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15;
17.45 ; 20.
0 Cînd tu nu ești : BUZEȘTI — 
18 ; 20,30.
0 Clovni pe pereți : BUZEȘTI —
15.30.
o Astă seară mă distrez : DACIA
— 8,30—20,45 în continuare.
0 Feldmareșala : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe indianul : RAHO
VA - 15,30 ; 19.
O Columna : UNIREA — 15,30 ; 19, 
PACEA — 16 ; 19.
0 Un delict aproape perfect: LIRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL
— 18 ; 20,30.
0 Acuzatul : PROGRESUL — 15,30. 
0 Pantoful cenușăresel: DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,45 ; 20, MIORIȚA 

11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 ;

15, MELODIA 
16 ; 18,30 ; 21. 
CENTRAL —

; 17 ;

9 ;

Am avut deosebita 
satisfacție de a urmări 
la pupitrul Filarmonicii 
un dirijor care, făcînd 
o artă de tradiție, a ple
dat pentru conciziune, 
ritmicitate, exactitate : 
dirijorul italian Massi
mo Freccia. A prezen
tat Simfonia nr. 104 în Re major „Cimpoiul" 
de Haydn, cu o rară 
preciziune. Această lu
crare, ultima din cele 
12 simfonii londoneze 
ale lui Haydn, oglindeș
te marele meșteșug al 
compozitorului, ușurin
ța mînuirii timbrurilor 
orchestrale. De la pri
ma parte, care debutea
ză cu acel Andante des
pre care se spune că a. 
fost scris sub impresia 
morții marelui Mozart, 
trecînd prin visătoarea 
parte a H-a, prin Me
nuetul atît de contras
tant cu Trio-ul său, 
pînă la Finalul spiri
tual, în care se su
gerează isonul cimpoiu
lui, Freccia a desenat 
firesc fiecare intenție 
haydniană. După audi
ția simfoniei marelui 
compozitor german, mă 
întrebam cum va suna 
Ceaikovski. A fost o 
nouă confirmare a in
discutabilei valori a di
rijorului oaspete. Simfonia a Vl-a în si minor „Patetica", opus 74, 
a sunat întărind parcă 
dramatismul de rec
viem, amintind de răs
colitoarele momente în 
care a fost scrisă. în 
interpretarea simfoniei
— un cuvînt de laudă 
colectivului filarmonicii
— se anunța parcă du
rerea nesfîrșită a crea
torului, dîndu-se în a- 
celași timp paginilor lui 
Ceaikovski uluitoarea 
noblețe, măreție.

Massimo Freccia a 
prezentat alături de 
violonistul Mihai Con
stantinescu, Concertul nr. 3 în Sol major pentru vioară și orchestră 
de Mozart. Arta solis-

Desen de SILVAN

a lui Mihai Con-tică 
stantinescu, sensibilita
tea interpretărilor sale 
sînt bine cunoscute pu
blicului nostru. Și de 
astă-dată s-a simțit că 
violonistul reflectează, 
gîndește asupra parti
turii. El realizează nu 
un Mozart strălucitor, 
ci, dimpotrivă, un Mo
zart mai melancolic, 
mai puțin exuberant.

Mihai Constantinescu 
este tipul interpretului

pe care îl domină mu
zicianul. Și în fond a- 
cesta este un fapt po
zitiv. Nu se lasă furat 
de exemplu în partea 
I de cantilenele viorii, 
ci urmărește permanen
tul dialog cu orchestra; 
intr-un fel esențiali- 
zează în. interpretarea 
sa intențiile compozi
torului. Apoi mi s-a pă
rut reușită concepția 
sa asupra părții a ll-a 
(Adagio), în care ală
turi de Massimo 
Freccia a redat întoc
mai ecourile unui pa
tetism estompat. A- 
ceastă parte a Il-a prin 
excelentă melancolică a 
fost bine încadrată în 
arhitectura sonoră că
reia violonistul i-a ur
mărit desfășurarea. 
Chiar și în pasajele lu
minoase (ex. Finalul) în 
care vioara dă tonul 
zglobiu, înviorează dia
logul, Mihai Constanti
nescu se arată mai mult 
reținut, ca un muzician 
care, datorită viziunii 
complexe pe care o are 
asupra lucrării, medi
tează ca apoi să-și eta
leze punctul de vedere.

D. AVAKIAN

Premiere
cinematograficeROLLS-ROYCE-UL GALBEN. Film-scheci, realizat de regizorul englez Anthony Asquith. Interpreții episoadelor independente ale acestui film sînt: Rex Harisson, Jeanne Moreau, Shirley Mc. Lane, Alain Delon, Ingrid Bergman s.a.PIANELE MECANICE. Producție franco-spa- niolă, sub regia lui J. A. Bardem (autorul filmelor „Moartea unui ciclist", „Strada Mare" ș.a., care au rulat cu succes pe ecranele noastre). Realizat după romanul cu același titlu al lui Henry-Francois Ray, filmul este interpretat de Melina Mercouri, Hardy Kriiger, James Mason etc.

(Urmare din pag. I)Saltul pregătit prin ani și prin oameni e măsurat aici, la Oltenița, în distanța de la barca pescărească la motonavele de 5 000 tone, adică de Ia rudimentar la industria modernă de construcții navale. Șantierul, care a început să se dezvolte vertiginos încă din primii ani de după eliberare, a propulsat localitatea, cu oameni cu tot, spre o viață din ce în ce mai prosperă. Aceiași oameni care „închegau" cu smoală vechile ambarcațiuni pescărești (aceiași și totuși alții...) stăpînesc în modul cel mai deplin o vastă gamă de meserii — de la mînuirea ciocanului de nituit la arta sudurii electrice, de la tapițerie pînă la cele mai complexe reguli ale electronicii, meserii pe care te cere zămislirea unei nave complet automatizată. în 1947 se construiau aici nave pescărești din lemn j trei ani mai tîrziu se trecea la construcții navale metalice — un ceam de 250 tone, o șalandă și o dragă de 30 mc pe oră și orașul saluta cu bucurie faptul că „marele" șantier naval primise primele comenzi pentru construirea de șlepuri de I 000 tone.— A fost anul marilor încercări — ne spune Mihail Șerban, inginerul șef al șantierului. „Vom construi sau nu vom construi nave ?“ Aceasta era întrebarea pe care și-o punea aproape fiecare dintre locuitorii Olteniței, deși foarte puțini dintre ei puteau participa direct la înfăptuirea a- cestul plan. Și anii au demonstrat din plin că și la Oltenița oamenii au sfințit locul.Marile investiții făcute de stat pentru extinderea și dotarea șantierului, care numai în actualul cincinal întrunesc valori dc 62 milioane, au determinat o creștere rapidă a producției și diversificarea acesteia. în anul trecut, volumul producției industriale a șantierului a fost cu peste cincizeci la sută mai mare decît în 1965, iar cele 8 motonave de 5 000 tone livrate la export în 1968, în condițiile unor înalte exigențe, au reprezentat cel de-al 60-lea sortiment de construcții navale făurite aici. Capacitatea, elanul acestui colectiv sînt ilustrate, între altele, și de faptul că ritmul de lucru al șantierului — o motonavă pe tună — este neatins încă în țară. Explicînd acest fapt, ing. Anton Dihore, șeful producției, arăta că numai în anul trecut, manopera ultimei motonave de 5 000 tone, adică a 8-a, a fost redusă cu 40 Ia sută față de prima.Pe cala primului din cete nouă vase de același tonaj, care vor fi construite la Oltenița în acest an, am discutat zilele trecute cu cîțiva. dintre „părinții" acestora: maistrul tubulator Ion Pirvnlescu, Gheorghe Barbu, șeful unei brigăzi de lăcătuși, maistrul sudor Gheorghe Dogaru, oameni care îsi scriu cu modestie numele pe certificatele de naștere ale acestor „mici coloși" care sînt motonavele de 5 000. „Construim a- semenea vase doar din anul* trecut. A fost greu, dar învățăm. învățăm noi și îi învățăm și pe alții.* Cea mai mare parte dintre muncitorii șantierului s-au calificat si perfecționat de-a că".sire, bine ren sporite care ____ ..noastre economii a cănătat dimensiunile unei permanente preocupări: din cei aproape 2 000 de salariat! direct productivi ai șantierului, 1100 învață la cursurile de perfecționare, 150 la liceul seral iar alții sînt student! la cursurile fără frecventă.Din 1950 încoace, șantierul naval

și Fabrica de conserve „Valea Roșie" au fost obiectivele industriale care prin dezvoltarea lor au determinat serioase schimbări în modul de viață al oamenilor, în fizionomia și structura socială a orașului. La sfîrșitul anului trecut, în acest unghi de ape a început să „toarcă" prima secție a unei mari filaturi, unitate care, începînd de anul viitor, va produce la întreaga capacitate, adică 7 410 tone de fibre și fire sintetice și de bumbac, anual. Cel care pătrunde în imensa hală „C“ are satisfacția de a înțelege ce înseamnă ultimul cuvîrit al tehnicii moderne în domeniul respectiv.Vorbim cu șefa secției, ing. Maria Rațiu, despre oameni și mașini, despre felul în care se realizează racordul dintre acești doi factori. Aflăm că vîrsta medie a celor 200 de muncitoare ale secției este de 19 ani.— Deși tinere — apreciază inginera Rațiu — marea lor majoritate sînt conștiente de răspunderea încredințată, fac dovada unei maturități profesionale.Amplasarea acestui important o- biectiv al industriei ușoare la Oltenița face parte din politica de justă repartizare teritorială a forțelor de producție, are menirea să valorifice talentul și hărnicia femeilor.Paratei cu dezvoltarea să indus-

trială, Oltenița a intrat cu pași fermi într-un accelerat proces de urbanizare. oraș în plină înflorire materială și spirituală. In primii ani ai actualului plan cincinal au fost construite din fondurile statului 17 blocuri moderne, cu peste 500 de a- partamente, iar pentru 1969 sînt prevăzute alte 190 de apartamente și 527 locuințe proprietate personală. Din cei 20 340 de locuitori ai orașului. mai mult de 7 000 sînt salariați ai celor trei întreprinderi mari, iar peste 5 000 învață cultură generală.școală de mecanici elevilor fiind de decît în 1938.Lucrările edilitare, dezvoltarea de Ia an la an a rețelei comerciale si de servicii către populație, asigurarea unei largi asistente medico-sani- tare. desfășurarea unei activități culturale din ce în ce mai bogate, continua orașului, făptuite terminat față" a

în cinci școli de două licee și o agricoli, numărul 5.5 ori mai mare

acțiune de înfrumusețare a toate aceste realizări. în- într-un timp scurt, au de- o radicală ..schimbare Ia Olteniței. Nu întîmplător, împrumutînd limbajul marinăresc, la Oltenița se spune că vîntul bate din „pupa". Un vînt prielnic navigatorilor, constructorilor de nave, locuitorilor acestei înfloritoare așezări dunărene.

— 9,15 ;
20.30.
O Căderea Imperiului Roman : 
FERENTARI — 15,30 ; 19.

Profesioniștii : GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan:
VOLGA -............... .....................
18 ; 20,30.
• Tarzan,
lu! Tarzan : COTROCENI — 18. 
o Balul de sîmbătă seara: CO
TROCENI — 15,30.
o Sînt șl eu numai o femele : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Hombre: VIITORUL — 18 ; 20,30. 
0 Nikolai Bauman : VIITORUL —
15.30.
• Marele șarpe : GLORIA — 9 :
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
O Mica romanță de vară : MOȘI
LOR - 15,30.
S Capcana : MOȘILOR — 18 ;
20.30.
e împușcături sub spînzurătoare: 
POPULAR - 18 ; 20,30.

o e Eu te-am iubit : POPULAR —
15.30.
O Haiduci! ; Răzbunarea haiduci
lor : MUNCA — 15,30 ; 19;
• Judoka, agent secret : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Acest pămînt este al meu : TO
MIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,30.
0 Primăvara pe Oder : FLACARA
— 15,30.
0 Aventurierii : FLACARA — 18;
20.30.
0 Heroina : VITAN — 15,30.
0 O lume nebună, nebună, nebu
nă : VITAN — 18.

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45omul-malmuță ; Fiul

(Urmare din pag. I)șl importanța lor, ierarhizare izvo- rînd tot din cunoașterea temeinică a realităților ; pe de altă parte, este necesar să ne îndreptăm spre decizia fundamentală, cuprinzătoare, care are darul de a sintetiza experiență și previziune, de a fi aplicabilă, ducînd, în ultimă instanță, chiar la ostanță, chiar de decizii. mai larg

și perfecționat lungul anilor la locul de mun- Așadar. spiritul de autodepă- dorința de a lucra mîine mai decît azi găsește si aici un te- fertil. Conștiința unor exigente stau în fața întregii

• la o „economie" Referindu-ne la ierarhizarea obiectivelor muncii în raport de însemnătatea lor putem spune că în acest an, concomitent cu îndeplinirea ritmică a sarcinilor de producție, acordăm o atenție sporită îndeplinirii planului de investiții, realizării obiectivelor industriale, social-culturale și de locuințe, domenii în care în 1968 s-au constatat rămîneri în urmă. în acest sens, atît în sesiunea din ianuarie a consiliului popular județean, cît și în ședințele comitetului executiv au fost a- doptate hotărîri și măsuri menite a întări activitatea întreprinderii locale de construcții-montaj, cea de proiectare, de aprovizionare cu materiale etc.Cunoașterea realităților din județ se poate obține prin multiple căi, dintre care aș aminti : informările, intervențiile deputaților la sesiuni, în- tîlnirile cu alegătorii, consfătuirile, scrisorile trimise de oamenii muncii, rapoartele sau informările făcute de unii conducători de întreprinderi sau instituții cu ocazia analizei activității din diferite domenii, consultarea specialiștilor sau studiile întocmite cu concursul acestora. Totuși, practica dovedește că cea mai temeinică cunoaștere a realității o asigură legătura permanentă cu terenul, contactul direct cu activitatea economică și social-culturală a fiecărei localități, cu masa largă a cetățenilor. Firește, de cete mai multe ori aceste mijloace de cunoaștere se completează una cu cealaltă, ajutîn- du-ne să elaborăm decizii juste, eficiente. Alcătuind, de pildă, schița de sistematizare a orașului Miercurea- Ciuc — lucrare de o deosebită importantă pentru dezvoltarea în perspectivă a centrului de județ — era necesară mai mult ca oricînd cu-

jioașterea temeinică a realității pentru a adopta cete mai bune soluții, în acest sens, am trecut la o largă consultare a cetățenilor orașului, a unor intelectuali de diferite profesii. Pe baza propunerilor făcute, specialiștii noștri au elaborat diferite variante de sistematizare, ce au fost supuse studiului membrilor comitetului executiv. în final, s-a ajuns la adoptarea, în ședința comună a biroului comitetului județean de partid șl a comitetului executiv al consiliului popular județean, a unei soluții pe care o socotim a fi corespunzătoare.

Bunăoară, comitetul nostru executiv a elaborat anul trecut o decizie care stabilea unele restricții privind circulația pe șoselele naționale. întrucît nu s-a cunoscut suficient realitatea, restricțiile au împiedicat pe cetățenii de la sate să ajungă la locurile de muncă. îngreunînd astfel lucrările din campania de recoltare; a fost nevoie ca decizia să fie revocată.E necesară folosirea în mai mare măsură, în studierea realității, a scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii. Și pînă acum, în urma a- cestor scrisori și sesizări au fost luate măsuri corespunzătoare de în-

mult atenția. întrucît deciziile trebuie să aibă un caracter profund democratic, constructiv, fiind întotdeauna îndreptate spre satisfacerea unor necesități de dezvoltare socială, de îmbunătățire a vieții omului.Desigur, e imposibil ca toți membrii comitetului executiv să cunoască în profunzime fiecare problemă în care urmează să se dea o decizie, mai ales că într-o ședință se adoptă un număr mare de decizii. Devine așadar, absolut indispensabilă informarea din timp a fiecărui membru al comitetului executiv asupra proiectului deciziei ce urmează
Răspunderea

consiliilor populare
Experiența de pînă acum ne face să insistăm și .asupra rolului mobilizator al deciziei, asupra necesității de a evita cu orice preț adoptarea unor măsuri care îngreunează ori birocratizează munca. închistează inițiativa maselor cînd, dimpotrivă, ele trebuie antrenate larg la traducerea în viață a măsurilor stabilite. In general, elaborarea oricărei decizii trebuie considerată ca un adevărat act de creație ; numai astfel ea va putea să prevadă desfășurarea evenimentelor, să le devanseze, avînd în felul acesta o perioadă mai îndelungată de aplicabilitate, numai astfel putînd fi evitate unele consecințe nedorite, paralelismele în desfășurarea activității decizionale, insuficienta cuprindere a forțelor care pot ajuta la rezolvarea unor probleme și. chiar, fragilitatea lor la examenul realității.

lăturare a deficiențelor semnalate. Practica muncii noastre ne-a încredințat că scrisorile și sesizările oamenilor muncii pot sta la baza unor decizii menite să reglementeze unele situații de ordin mai general.Indicațiile conducerii partidului subliniază mereu și mereu necesitatea ca fiecare document de partid și de stat să aibă la temelia sa temeinica cunoaștere a realității. A intrat în practica conducerii partidului și statului nostru de a se consulta cu masele înaintea adoptării unor legi sau hotărîri importante. De aceea, sondarea opiniei publice privind unele probleme în care urmează să se adopte decizii, solicitarea și trenarea deputaților în diferite lective ce studiază o latură sau a activității sînt aspecte asupra rora va trebui să ne îndreptăm
an- co- alta că- mai

a fi adoptată. Cum procedăm ? Cu 3—4 zile înaintea ședinței, proiectul de decizie, însoțit de un referat, este pus la dispoziția membrilor comitetului și studiat de aceștia. Li se a- sigură, de asemenea, tot materialul documentar referitor la o decizie sau alta. în acest fel reușim să facem cunoscut tuturora conținutul fiecărei decizii ce urmează a se lua, cercul de probleme referitoare la aceasta.în exercitarea puterii de stat pe plan local, consiliile populare dispun de o largă autonomie. Ele conduc și răspund de desfășurarea întregii activități locale, asigurînd dezvoltarea complexă și multilaterală a unităților administrativ-teritoriale din subordine atît din punct de vedere economic, social-cultural cît șl edilit.ar-gospodăresc. Sarcini sporite revin consiliilor populare privind

executarea planului economic local și al bugetului, conducerea unor organe de tivității surselor bilității bunătățirea prestațiilor, a activității comerciale etc. ; ele răspund de activitatea de sistematizare a localităților, de gospodărirea acestora. Toate aceste atribuții nu pot fi îndeplinite fără cunoașterea realității, a condițiilor specifice județului și localităților, a resurselor umane și materiale de care dispunem. Nu există domeniu de activitate care se poate dispensa de această cunoaștere ; dar, firește, nici fără urmărirea atentă, pas cu pas, a îndeplinirii hotărîrilor luate. Pentru că pe oamenii muncii îi interesează în cel mai înalt grad nu numai calitatea, oportunitatea unei hotărîri, a unei decizii ci si eficienta ei. modul cum se traduce în viată.Județul Harghita, beneficiind de bogate resurse materiale, de energia si efortul creator al oamenilor muncii români și maghiari, înfrățiți în muncă laolaltă pentru înflorirea patriei. bucurîndu-se de spriiinul ""t- manent și îndrumarea înțeleaptă a conducerii partidului și statului nostru. are mari posibilități de dezvoltare. Consiliul popular județean, consiliile populare municipale, orășenești și comunale se străduiesc să-și perfecționeze continuu stilul de muncă, pentru ca sarcinile ce te stau în față să fie îndeplinite cu succes, iar încrederea pe care oamenii muncii le-o acordă să fie pe deplin îndreptățită. în acest sens, are o importantă hotărîtoare modul cum adoptăm decizii privind sarcinile ce stau în fața populației din județ, a organelor locale, orientarea judicioasă a eforturilor către problemele esențiale, de înfăptuirea cărora depinde dezvoltarea economică, social- culturală a fiecărei localități. în a- cest sens ne concentrăm eforturile spre adoptarea unor decizii cu largă aplicabilitate si eficientă, domeniu în care considerăm că avem mereu de adus perfectări, pe măsura dezvoltării experienței acumulate.

specialitate, organizarea ac- de punere în valoare a relocate, de creștere a renta- întreprinderilor locale. îm- calității produselor și

TEATRELOR• Teatrul Mic prezintă (la 23 crt.) premiera piesei Prețul, de Arthur Milter (în traducerea lui Radu Ni- chita). Regia — Crin Teodorescu, scenografia — Șt. Hablinski. în distribuție : Ion Marinescu, Doina Tu- țescu. Tudorel Popa, Gh. Ionescu- Gion.• Secția maghiară a Teatrului de Stat din Tîrgu Mureș a prezentat în premieră piesa „Act venețian" de Camil Petrescu. Spectacolul tîrgu- mureșan, semnat de regizorul Emil Mândrie, are ca interpreți principali pe artistul poporului Kovâcs Gyorgy, Farkas Ibolya, Bâcs Ferenc, Bartos Ede și Debreczeni Gabi.
e Teatru] de stat din Oradea prezintă, la 16 crt., premiera pe țară a comediei „Critis" de Radu Stanca, în regia lui Miron Niculescu și scenografia Elenei Ionescu ; muzica de scenă — Boros Zoltân, coregrafia — Om- bodi Eva. Din distribuție fac parte : Nicolae Toma, Ben Dumitrescu, Doina loja. Alia Tăutu, Simona Constantinescu, Nicolae Barosan. Jean Săn- dulescu. Ion Mîinea, Ana Popa, Gina Nicolae. Ion Pater, Octavian Uleu.• Pe scena teatrului „Țăndărică"va avea tec, joi, premiera unui nou spectacol nocturn : „9 'A>“ (poezie și pontomimă). Noul spectacol va prilejui apariția la rampă a lui Emil Botta. care va recita din versurile proprii, și a ’ ‘mimă). lui Niki Wolcz (panto-

TURNEE In capitalăîn cursul multe teatre spectacole pe scenete Capitalei, cu următorul program :
c Teatrul „Al. Davila" din Pitești — ACT VENETIAN și BĂL- CESCU, de Camil Petrescu, premiere recente ale colectivului pi- teștean ; prima este pusă în f- .. scenă de Marietta Sadova (luni 17 și marți 18, orele 20, pe scena Teatrului de Comedie), iar a doua e regizată de Const. Diriischiotu (luni 24, orele 20, pe scena Ansamblului U.G.S.R., și marți 25, orele 20. pe scena Teatrului de Operetă).• Teatrul din Ploiești — „CROITORII CEI MARI DIN VALAHIA", de Alex. Popescu, în regia lui Yannis Veakis (marți 18, orele 20. pe scena Teatrului Mic).
e Teatrul „Mihai Eminescu" dîn Botoșani, prezintă, pe scena Teatrului „C. Tănase" — sala din Calea Victoriei nr. 174, „INȘIR-TE MĂRGĂRITE", de Victor Eftimiu, în regia Lidiei Ionescu (vineri 21, orele 16), OPINIA PUBLICĂ, de Aurel Baranga, în regia lui Haralambie Boroș (vineri 21, orele 20). „BALADE", de Dominic Stanca și „LUNA DEZMOȘTENIȚILOR, de Eugen O’Neill, ambele realizate în regia lui Eugen Bordușanu (și prezentate luni 24 —. primul la orele 17, al doilea . Ia orele 20) : un spectacol cu „în- șir-te Mărgărite" va avea loc și duminică 23, orele 16, pe scena Teatrului evreiesc de . stat.

acestei săptămîni, mai din tară vor prezenta

EXPOZIȚIA 
Gheorghe 
Râducanu

Cea de-a patra expoziție per
sonală a pictorului Gheorghe 
Răducanu (deschisă recent în 
sălile galeriilor de artă — Bd. 
Magheru 20) îndreptată spre 
axul echilibrant al realului pune 
în valoare calitățile artistice ale 
autorului In lucrările expuse nu 
este vorba doar de o articulare 
coerentă și de sine stătătoare a 
unor realități recognoscibile ci 
și de o vibrație sensibilă, de 
încercarea, parțial reușită, de a 
capta fluența neistovită, meta
morfozele, dominantele și ar
moniile lumii în care trăiește. 
In lucrările sale pictorul apare 
ca un poet al naturii țării noas
tre, al frumuseților ei, atras de 
lirismul senin al peisajului ru
ral sau de melancolia periferiei 
de odinioară. Oricare ar fi tema 
simți pulsînd viu în toate aceste 
lucrări dragostea pentru peisa
jul pămîntului natal șt oamenii 
lui. Florile, cu putere de (radia
ție poetică, sau compozițiile de 
o ritmică aproape coregrafică, 
sînt mai puțin reprezentate în 
actuala expoziție și totuși ele 
spun mult despre gîndurile și 
sentimentele artistului. Prinosul 
de bogăție pe care-l reflectă 
„Sărbătoarea recoltei" accen
tuat de tonalitatea caldă a an
samblului sau „Portret colectiv" 
au o semnificație mai profundă 
decît aceea a unui simplu joc 
decorativ.

Preponderente numeric, pei
sajele, imagini ale unor frumu
seți variate, oferă pictorului sur
sa directă, tonică a unei emoții 
lirice, distilată, decantată. „Pei
saj cu monument istoric — Iași", 
„Peisaj la margine de sat", 
„Peisaj I", „Peisaj cu case 
vechi", „Peisaj rural", departe 
de a fi rezultatul unui proces 
formal de înregistrare și apoi 
de transmitere a motivului, 
consemnează elementele de de
cor prin care se definește un 
cadru și se cristalizează o at
mosferă afectivă.

Bun cunoscător al meșteșugu
lui frescei (autor al unor lucrări 
monumentale), Gheorghe Rădu
canu readuce în atenția publi
cului această tehnică, folosind-o 
la dimensiunile picturii de șe
valet. Efectele sînt uneori re
marcabile deoarece pasta densă și vibrațiile obținute prin a- 
lăturarea minuțioasă a culori
lor dau consistență solidă ma
teriei picturale și o deosebită 
strălucire.

Forma, lumina și spațiul se 
construiesc concomitent prin 
suprapuneri de culoare, aparent 
spontane, dar care mărturisesc 
căutări îndelungi și perseve
rente. Rezultatul este un uni
vers spiritual organic constituit, 
o exprimare armonică, onestă, 
purtînd girul personalității.

Marina PREUTU
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DUMINICA SPORTIVĂ
LA LAKE PLACID în derbiul handbalistic In concursul internațional de atletism în sală

Cronica
TELEGRAMEMinistrul afacerilor externa

BOBERII ROMÂNI
Șl FOCȘEiOUU

VICECAMPIONI MONDIALI!
NEW YORK 16 (Agerpres). — CAMPIONATUL MONDIAL DE BOB 

PENTRU ECHIPAJELE DE 2 PERSOANE, desfășurat pe pîrtia de la Lake 
Placid (S.U.A.), «-a încheiat ieri cu victoria echipajului ITALIA II (NEVIQi 
DE ZORDO—ADRIANO FRASSINELLI), care a totalizat în 4 manșe (pîrtfa 
a măsurat 1 500 m) timpul de 4’31 ”73/100. Boberii italieni stabiliseră 
manșa a doua și recordul pîrtiei cu timpul de l’06’’62/100. MEDALIA DE 
ARGINT A FOST CUCERITA DE ECHIPAJUL ROMÂNIEI, format din ION 
PANȚURU Șl DUMITRU FOCȘENEANU. înregistrat, la totalul celor pcrtru 
manșe, cu timpul de 4'33’’09/l 00. Pe locul 3 s-a clasat Italia I (Gaspari— 
Armano) — 4’33”29/100, iar pe locul 4 echipajul S.U.A. I (Sheffield—Siler) 
4’33"52/100. La concurs au luat parte 21 de echipaje din 13 tari.

Rezultatul obținut de boberii români este deosebit de valoros și spe
cialiștii subliniază faptul că echipajul românesc a fost cel mai constant 
de-a lungul întrecerii. Ion Panțuru — de două ori vicecampion european 
anul acesta — și-a confirmat din nou clasa, dovedindu-se același pilot 
inteligent, care știe să îmbine priceperea cu temeritatea în cele mai difi
cile condijii și pe cele mai rapide pîrtii.

La sfîrșitul acestei săptămîni, tot la Lake Placid, este programat cam
pionatul mondial do bob rezervat echipajelor de 4 persoane.
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„Săniuța de argint ts

de la Cluj

Steaua—Dinamo 11-11 i, principalii

al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Liban, Youssef Salem, cq prilejul numirii sale în această funcție.în răspunsul său, ministrul afacerilor externe liba.nez a exprimat sincere mulțumiri 1 pentru mesajul transmis.

Duminică s-a înapoiat de la 
Budapesta delegația Consiliului Su
perior al Agriculturii, condusă de 
prof. dr. David Davidescu, vicepre
ședinte al consiliului, care a purtat 
convorbiri și a semnat protocolul 
privind colaborarea tehnică și știin
țifică pe perioada 1971—1975 între 
Consiliul Superior al Agriculturii 
și Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare al R. P. Ungare.

(Agerpres)

leri la Brașov, pe o 
pîrtie amenajată pe 
vechiul drum al Po
ienii. s-a desfășurat fi
nala pe țară a con
cursului „Săniuța de 
argint", ediția 1969. 80 
de elevi și eleve, cam
pionii județelor, și-au 
disputat întîietatea cu 
entuziasmul propriu 
vîrstei lor. O angajare ■ 
afectivă, atît din par
tea organizatorilor cit și a concurenților, a- 
devărată reîntoarcere 
spre sursele primare 
ale bucuriei de a face 
sport. Concursul nu a 
adus la start sportivi 
consacrați. nici măcar 
posesori ai ultimei ca
tegorii de clasificare. 
E drept, n-ar fi fost posibil acest lucru, 
chiar și numai pentru 
faptul că „disciplina 
săniuțelor" se află la 
prima ei competiție o- 
ficială republicană. 
Dar n-au fost angre
nați nici măcar „cla
sificată" la alte ramuri 
de sport. Emil loniță, 
cîștigătorul probei re
zervată băieților, este 
elev în anul I al școlii 
profesionale I.M. Ro
man, unde învață să 
devină lăcătuș. De 
abia acum își pune 
problema alegerii 
sportului pe care vrea 
să-l practice. Și pen
tru că boberul Gheor
ghe Maftei i-a împru
mutat săniuța cu care 
a concurat și i-a acor
dat și asistență teh
nică, se pare că s-a 
hotărît pentru bob. In
tr-un cuvînt, fiecare

dintre cei 80 de fina- 
liști au făcut cu pri
lejul • acestui concurs 
primii pași spre o ac
tivitate sportivă orga
nizată și permanentă. 
Și poate că acesta 
este unul dintre ma
rile merite ale con
cursului „Săniuța de 
argint".

Brașovenii prezenți 
ca spectatori de-a 
lungul pîrtiei au fost 
frapați si de un alt 
aspect inedit al în
trecerii : diversitatea 
de modele atît în ceea 
ce privește echipa- 
mentulr cit: și ia- să
niuțelor. Explicația ă- 
cestei. diversități este 
simplă. Categorisită 
competiție de masă, 
întrecerea n-a impus, 
prin prevederile 
regulamentare, 
un fel de 
concurenților 
care a venit cu echi
pament si „echipaj" 
propriu. de acasă. 
Trebuie să spunem că 
ne-a făcut plăcere să 
constatăm că părinții 
concurenților înscriși 
pe foile „Săniuței de 
argint" au înțeles u- 
tilitatea practicării 
sportului de către co
piii lor. ca si necesi
tatea de a contribui 
la desfășurarea acti
vității acestora. Echi
pamentul. deși di
vers. a avut nivelul 
corespunzător fazei fi
nale a competiției.

Finala de la Bra
șov, ca și finalele ju
dețene sau fazele de 
masă, au demonstrat

sale nici „stas" Si fie-

popularitatea de care 
se bucură acest sport 
în mijlocul elevilor și 
succesul înregistrat 
trebuie să fie un sti
mulent pentru organi
zatori. Ni s-a spus 
aici că anul viitor 
competiția va avea în 
program și o probă de 
dublu. Cu atît mai bine. Reprezentanții Su
cevei, Harghitei. Bra
șovului au solicitat 
organizarea viitoarei 
ediții, angajîndu-se să 
amenajeze. încă din 
vară, pîrtia ; atitudini 
care obligă în plus 
pregătirea temeinică, 
din timp, a viitoarei 
ediții.

Felicitînd U.T.C. 
pentru reușita aces
tui concurs. subliniind 
sprijinul tehnic dat da 
către C.N.E.F.S. si 
cvasidezinteresul Mi
nisterului lnvățămîn- 
tului. să notăm aici 
numele cîștigătorilor: 
fete (1 900 m): Ntu- rilena Rusu — jude
țul Sibiu (elevă în 
clasa a IX-a B. li
ceul nr. 1 Mediaș); 
băieți (2 000 m): E- mil loniță — județul 
Neamț (elev la școa
la profesională 
Roman), 
(punctele ___________
în întrecerea băieților 
și fetelor) zentanții Suceava : Angheluș — locul III 
— și Mihai Mișoiu — 
locul II — ambii e- 
levi ai liceului din Literal.

V. PAUNESCU

I.M.
Pe echipe 

acumulate- repre- iudetului Doichita
Sub privirile spectatorilor, ole fotoreporterilor și ale mai tânărului său ad

versar Dozsa Csaba (în picioare) — loan Șerban sare 2,14 metri 
Foto i M. Andreescu

(Urmare din pag. I)Implicit cuprinși. Din datele obiective pe care le deținem, evoluția pe plan mondial a sportului de performanță va cunoaște ritmuri accelerate de dezvoltare, impuse de amploarea și răsunetul marilor competiții sportive a J. O., a eforturilor generale, financiare, ale unor state ce doresc să-și apere sau să cucerească supremația și în acest domeniu. de intrarea în circuitul marilor competiții a unor sportivi din țările Africii. Asiei sau Americii de Sud, unde o victorie de răsunet mondial declanșează adevărate sărbători naționale. Pe de altă parte, sportul mondial trăiește astăzi un fenomen miraculos, de scădere vertiginoasă a vîrstei Ia care se realizează marile rezultate sportive. Imaginea copilului care își lasă ghiozdanul. plonjează în bazin și stabilește un record a părăsit de mult rubricile de curiozități ale ziarelor. intrînd în domeniul naturalului. însăși sfera noțiunilor de randament în măiestrie Ia juniori și seniori începe să capete zone mari de interferență. Din păcate. în sportul nostru există foarte multi 19—20 de ani trecuți la ..speranțe", vîrstă care ar fie a deplinei consacrări.Din aceste motive un serios procent din eforturile noastre morale și materiale se îndreaptă spre școală, care înglobează practic aproape toată populația tânără a țării și unde activează o adevărată armată de cadre tehnice calificate. Din acest punct de vedere s-au făcut în ultimii ani progrese meritorii, în atingerea cărora s-au concretizat eforturile comune, o rodnică colaborare între Ministerul Invățămîntului și C.N.E.F.S. Peste 8 000 de copii activează în secțiile de performanță ale cluburilor și asociațiilor sportive, iar un număr de peste 30 000 de elevi sînt cuprinși în cele peste 100 de școli sportive și licee cu program de educație fizică. O anumită îmbunătățire s-a realizat și pe tărî- mul propășirii sportului de performanță universitar, care, sprijinit mai îndeaproape, ar putea ajunge să-și ocupe un loc între principalele pepiniere de valorificare deplină a potentelor sportive ale tineretului nostru. Raportînd însă situația sportu-

lui nostru școlar și universitar la cel din alte țări, spre al căror nivel tindem, se constată un decalaj pe care un interval olimpic doar de 4 ani nu a permis să-l lichidăm decît în parte. Evident, acest lucru nu trebuie privit printr-o optică absolută, dar — oricum — el merită să fie în continuare pentru noi o arie bogată de activitate.Problema rămîne, deci: cum vom încadra într-un program, care ține seama de posibilitățile noastre organizatorice și materiale, eforturile de pregătire ale sportivilor

tineri de capitolul trebui să români în vederea viitoarelor mari competiții și, în special, pentru Jocurile Olimpice din 1972 ? Un asemenea program a fost elaborat și piesele lui principale reprezintă sinteza discuțiilor și a propunerilor federațiilor, cluburilor și organizațiilor de stat și obștești care au sarcini pe acest tărîm. Programul a fost supus aprobării unei plenare a Consiliului Național pentru Educație Fizică si Sport, care s-a ținut la jumătatea lunii trecute. La baza întocmirii lui au stat aprecierile referitoare la stadiul de dezvoltare actual al ramurilor sportive olimpice, la perspectivele imediate ale acestora și, cu deosebire, la capacitatea practică de rezolvare a sarcinilor pe linia selecției și a instruirii.Iată de ce linia directoare a programului de pregătire pentru Jocurile Olimpice din 1972 este aceea de a consolida, în primul rînd. ceea la șice avem, de a valorifica maximum potențialul uman material de care dispunem. înainte de toate este vorba de sta-

CLUJ (prin telefon de la V. Mo- rea). — Cu întâlnirile de ieri au luat sfîrșit întrecerile celei de-a treia etape a turului în sală al diviziei A de handbal masculin. Cu alte cuvinte, două treimi din campionatul primei categorii au fost epuizate. Ultimul tur, în primăvară, va decide echipa campioană și cea de-a doua formație care va retrograda alături de Timișul Lugoj. Deocamdată însă cîteva relatări de la meciurile de ieri.Așteptată cu un legitim interes, partida dintre Steaua și Dinamo București, actuala și fosta campioană, a constituit un veritabil derbi. Am asistat la un joc desfășurat la cea mai înaltă tensiune. De o parte, Steaua a aruncat în luptă jocul fin și combinativ, iar Dinamo un joc în care a primat forța. Din ciocnirea celor două stiluri au rezultat faze electrizante, care au ținut la maximum încordată atenția spectatorilor. Rezultatul final de egalitate este just. Steaua a acționat mai slab ca în alte întîlniri. Dinamoviștii au luptat cu o rară dăruire și foarte puțin a lipsit ca victoria să le surîdă. Scor final : 11—11 (5—5). Gruia 3. Oțelea 3, Popescu 2, Marinescu 2 și Spek 1 sînt autorii punctelor înscrise de Steaua. Pentru Dinamo au marcat: Moldovan 4. Dumitru 3, Samungi 2, Coman și Nica cîte unul. In urma acestui rezultat. Steaua continuă să conducă neînvinsă în clasament, to- talizînd 33 de puncte. Pe locul al doilea, Dinamo București cu 31 puncte.Iată și rezultatele celorlalte întîlniri ale zilei de ieri. Politehnica Timișoara — Rafinăria Teleajen: 16—13 (8—6) ; Dinamo Brașov — Politehnica Galați: 25—16 (9—5) ; Universitatea Cluj — Dinamo Bacău : 21—16 (10—5) ; Universitatea rești — Timișul Lugoj : (14—10).Si acum cîteva păreri pe despre turul în sală al diviziei A. în prima etapă, disputată tot la Cluj în ianuarie, jocurile au fost mai bune din punct de vedere tehnic și spectacular. în schimb. în cea de-a treia etapă, din nou la Cluj, jocurile au purtat din plin amprenta goanei după puncte. în altă ordine de idei, divizia A de handbal reconfirmă faptul că la ora actuală avem două echipe care se detașează net oa valoare de restul formațiilor. Acestea sînt Steaua și Dinamo. Următoarele opt echipe pot fi împărțite în două plutoane, destul de apropiate ca valoare. în sfîrșit. meciurile etapei de la Cluj au scos în evidentă arbitraje nesatisfăcătoare, sub nivelul meciurilor din handbalul nostru.

Bucu-21—20scurt

performeri
De-abia intrată în funcțiune, noua și moderna sală de atletism din parcul sportiv „23 August" a primit „botezul internațional" cu o- cazia concursului organizat sîmbă- tă și duminică de către F.R.A.. concurs denumit (și de altfel dotat cu) „Cupa de cristal". Trofeul — conform regulamentului — viza acel cîștigător de probă care realizează performanta cea mai bine cotată pe tabela internațională de punctaj. A fost fără îndoială un stimulent prețios pentru toți concurentii. spre a nu se mulțumi doar cu simpla victorie în probele respective, ci să tindă și spre realizarea unor rezultate de certă valoare. Și nu se poate spune că acest „amănunt" nu a avut rezultatul văzut ceastă „Cupa saltist

scontat I în prima zi lansați cursă sui generis de cristal" pe tânărul Cornel Corbu (elev al norului E. Baruch) „cot la săritorul de înălțime recent campion de m. Cornel Corbu a performantă care se _________ ___gură : în acest sezon în lumea atletismului ..indoor" n-a atins-o nimeni.loan Șerban șl-a «infirmat cu autoritate forma bună în care se află, tre- cînd cu o ușurință edificatoare (din prima încercare) pe rînd: 1,95 m. 2 m. 2,04 m, 2,08 m, 2,11 m, 2.14 m. Foarte puțin a lipsit ca apoi, la 2,17 m să reușească același lucru. Oricum 2.14 m, rezultat cu care a ocupat primul loc în clasamentul final, este meritoriu. în fond, la această probă atletismul românesc are o dublă satisfacție : își face tot mai simțită prezența foarte tînărul Csaba Dozsa (17 ani), pregătit actualmente la Tg. Mureș de fostul nostru campion la prăjină Z. Szabo. Cu două săptămîni în urmă, Csaba stabilise un nou record de sală la juniori cu 2,07 m ; acum, înfăptu- indu-și intențiile, a depășit de două ori această înălțime : mai întâi sărind 2,085 m și apoi 2.11 m. rezultat cu care a ocupat locul doi, înaintea cehoslovacului Rudolf Baudis, creditat săptămîna trecută cu 2,15 m (sîm- bătă Baudis a sărit doar 2,08).Tot săritorii au dominat și probele zilei a doua. La lungime, sovieticul Mihail Bariban și-a asigurat locul întîi din prima încercare ; de fapt el n-a sărit decît o dată, pentru că a- poi, accidentîndu-se, a renunțat. Rezultatul său este de certă valoare: 7.74 m. Campionul nostru, Doru Bă-

I-am în a- pentru triplu- antre-cot" eu Șerban, cu 2,16 16,37 m,săritprezintă sin-

dini, șl vest-germanul Herman Latze n-au reușit, cu toate eforturile depuse. să depășească această performanță. Bădini — excelent în ultima sa tentativă — a. ocupat totuși locul secund, cu o performantă ce se înscrie, de asemenea, printre cele mai bune în Europa : 7,59 m, nou record republican de sală. Latze. cu 7,48, s-a clasat al treilea.Coincidentă, și Ia înălțime femei s-a înregistrat un rezultat notabil. Ne referim mai ales la acel 1,75 m al Virginiei Bonei. Foarte puțin a lipsit ca ea să treacă și la 1,78 m ; ștacheta, deși trecută, a căzut însă înainte ca săritoarea să fi părăsit locul de aterizare.Am lăsat la urmă proba de săritură cu prăjina, dar numai pentru că ea a încheiat programul. Altfel, trebuia să începem cronica noastră tocmai cu această probă. Motivul priorității decurge din valoarea performanței realizate de cîștigător, compatriotul nostru Dinu Piștalu (antrenat de Marin Berbecaru). Cu 5,01 m, el a stabilit un nou record republican de sală ; performanța însă s-a situat la cea mai înaltă cotă, deasupra rezultatului lui Cornel Corbu, ceea ce i-a adus pră- jinistului nostru „Cupa de cristal".între cîștigătoril probelor de ieri se află : Nejana Jurukova (Bulgaria) — 7”3/10 la 50 m garduri femei ; Miroslav Janoucek (Cehoslovacia) — 17,26 m la greutate ; Nadeniczek (Cehoslovacia) — 6”7/10 la 50 m garduri.S-ar putea sau nu să pară paradoxal, dar în ansamblu, dintre sportivii români comportările cele mai meritorii le-au avut atletii șl atletele din noua generație, consacratii — cu unele excepții, cam cele menționate mai sus — evoluînd slab sau lipsind de la întreceri, din motive mai mult sau mai puțin întemeiate. Pe de altă parte, intenția organizatorilor de a înscrie în concurs o serie de tineri apare, desigur, lăudabilă (în viața unui sportiv contează experiența concursurilor internaționale), însă rezultatele realizate de unii dintre aceștia au fost totuși departe fie și do aau fost totuși departe fie și do răsplăti încrederea acordată...
1. DUMiTRIU

MONDIALELE

ADUNĂRI CONSACRATE

//ZILEI CEFERIȘTILOR"
La Teatrul Național din Craiova 

a avut loc duminică dimineața o a- 
dunare festivă consacrată „Zilei ce
feriștilor". Despre glorioasele lupte 
de acum 36 de ani ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști, despre succe
sele cu care feroviarii au întâmpi
nat ziua lor a vorbit ing. Gheorghe 
Lupu. secretar al comitetului mu
nicipal al P.C.R. în încheiere, for
mații artistice ale ceferiștilor lo
cali au prezentat un bogat program 
omagial, precum și montajul lite- 
rar-muzical „Cîntare României so
cialiste".

Duminică dimineața a avut Ioc la 
Teatrul muzical din Galați o adu
nare festivă consacrată împlinirii a 
36 de ani de la eroicele lupte ale 
ceferiștilor șl petroliștilor. Despre 
importanța istorică a acestui eve
niment a vorbit Gheorghe Moca, 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Galați.

Adunarea a fost urmată de un 
program artistic susținut de forma
ții ale Clubului C.F.R. din Galați.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a menținut călduroasă cu cerul variabil, mal mult acoperit în sudul și estul țării. Au căzut precipitații slabe, izolate, sub formă de burniță și ploaie în Moldova și Banat. în Cîmpia Dunării și Dobrogea ceața a persistat. Vîntul a suflat în general slab, cu intensificări locale din sectorul sudic, în Banat și nordul Moldovei. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Avrămeni șl plus 13 grade la Lugoj. în București: Vremea s-a menținut călduroasă, cu cerul mai mult acoperit Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 7 grade.Timpul probabil pentru 18, 19, 20 februarie. în țară ! Vreme în general umedă și relativ călduroasă în prima parte a intervalului, apoi în răcire ușoară. Cerul va fi mai mult noros în jumătatea de nord a țării, unde vor cădea precipitații temporare, mai ales sub formă da lapoviță și ninsoare. în rest, precipitații slabe. Vînt potrivit, cu unele intensificări în estul țării, mai ales către sfîrșitul intervalului. Temperatura staționară la început, apoi în scădere. Minimele vor fi cuprinse între minus 11 și minus 1 grad, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. Ceață dimineața și seara. în București : Vreme în general umedă și călduroasă la începutul intervalului. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi și burnițe slabe. Vînt potrivit. Temperatura staționară la început, apoi în scădere ușoară. Ceată slabă.

DE PATINAJ VITEZAStudentul norvegian Dag Fornaess (20 ani), campion european cu cîteva săptămîni în urmă la Inzell, a devenit și campion mondial absolut la patinaj viteză aseară la Deventer (O- landa), în fata a 25 000 de spectatori dezolați de eșecul compatriotului lor Kees Verkerk. Mare favorit, olandezul a învins în două probe : 1 500 m și 5 000 m, dar punctele pierdute la 500 m nu au putut fi recuperate și astfel norvegianul, care nu a cîștigat nici una din cele 4 probe (dar s-a clasat bine în toate), a cucerit titlul suprem.
PRONOSPORTConcursul din 16 februarie Florentina—Cagliari Internazionale—Palermo Juventus—Roma Lanerossi—Torino Sampdoria—Napoli Varese—Atalanta Verona—Bologna Brescia—Reggina Mantova—Como Monza—Spal Padova—Genoa Perugia—Livorno Reggiana—Foggia
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H [3 £3 H O B E 0 O □ Ocît mai corect, existentă și nubilirea unui raport între baza materială mărul de secții sportive apte să fie socotite ca unități productive ale sportului de performanță. Principala atenție a organelor nice se va îndrepta, realizarea unei selecții multă finalitate, spre acoperirea nevoilor stringente de cadre tehnice și spre asigurarea cu mijloace materiale, corespunzătoare cerințelor moderne, a unităților de bază ale mișcării sportive. Programul are în vedere, de asemenea, îmbunătățirea

noastre teh- apoi. spre cu mai
ma, tirul, bobul și biatlonul. O a doua categorie este formată din jocurile sportive, dintre care în u- nele România deține poziții fruntașe, devenind chiar exemplu de organizare și mondial apare o aceea a Jocurile .. ....... ,___  .mari competiții. în două sporturi citate anterior, în a- ceastă categorie mai intră fotbalul, jocul de polo și baschetul. în sfîrșit, cea de-a treia categorie este for-)

afirmare valorică pe plan (handbal, volei), dar unde sarcină în plus și anume calificării prealabile pentru Olimpice sau pentru alte afară de cele
B3

ATI PREGĂTIT
CADRELE NECESARE
NOILOR FABRICI ?

(Urinare din pag. I)

substanțială a muncii în secțiile pe ramură de sport mai mari și întărirea sub toate aspectele a unor cluburi cum ar fi Petrolul Ploiești, Rapid, Progresul și Metalul din București, Siderurgistul Galați, Farul Constanța și altele, fără să uităm, firește, cele două principale forțe ale sportului nostru de performanță, cluburile bucureștene Steaua și Dinamo. Vom sprijini, totodată, consolidarea cluburilor studențești și în mod deosebit a acelora unde performanța începe a da rod bogat, cum sînt Universitatea Cluj, I.E.F.S. București, Politehnica Timișoara, Politehnica Iași și altele.în mod concret, perspectivele o- limpice românești sînt exprimate în plan prin gruparea disciplinelor sportive în trei categorii. în prima, intră sporturile individuale care au o bază materială mai bună, au în momentul de față un lot de sportivi de valoare și a căror pondere este mai mare ia Jocurile Olimpice. Acestea sînt : atletismul, boxul, caiacul-canoea, luptele, scri-

mată din sporturile în care trebuie să recuperăm un decalaj apreciabil: gimnastică, înot, schi, canotaj, călărie, ciclism, patinaj viteză și artistic, hochei pe gheață, haltere etc.Rezultă de aici că s-a oferit posibilitatea tuturor ramurilor sportive cuprinse în programul viitoarelor Jocuri Olimpice, sportivilor consacrați sau tinerilor dornici de a- firmare, să se pregătească în acest sens. Rămîne ca în lumina rezultatelor din acest ciclu olimpic să se definitiveze în 1972 la care sporturi vom cere înscrierea pentru participare ; pentru sportivi se impune doar o singură condiție : performanțele lor să fie într-adevăr convingătoare. Enumerarea anterioară a disciplinelor sportive olimpice nu trebuie înțeleasă în mod exclusiv. Ne vom îndrepta atenția și spre sporturi neolimpiee, în care va trebui să facem față cu succes la confruntări internaționale de prestigiu (rugbi, tenis de cîmp, șah, parașutism etc.).

Este de la sine înțeles zentarea țării noastre la Jocuri Olimpice necesită bine coordonată, perseverență în realizarea indicilor planului, ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe ale antrenorilor, menținerea unui contact permanent cu ritmul de dezvoltare a sportului de performanță pe plan mondial. Și nu numai atît. Avem, în plus, datoria de a valorifica experiența acumulată, evitând, înainte de orice, greșelile, nu puține, comise în anii precedenți. Ezitările, aprecierile false, sentimentale în calcularea perspectivelor unor sportivi sau echipe, dispersarea forțelor și mijloacelor fără scop lucrativ eficient sînt deficiențe care ne-au costat în ultimii ani. în acest sens va trebui să activizăm mai mult organele noastre județene pentru ca realizarea sarcinilor olimpice viitoare să nu însemne numai un efort limitat la municipiul București și cîteva orașe.Hotărîrea noastră de a consolida mai întâi elementele de care dispunem izvorăște tocmai din aprecierea lucidă a erorilor anterioare. Dar, în egală măsură, ea își are și o temeinică bază în dorința canaliza eforturile spre mai demnă noastre în ternaționale, voința sau dau jaloane întreagă mișcare sportivă. Ăm simțit nu o dată acest lucru ; am fost mîndri că și prin comportarea unora dintre sportivii noștri, România și-a cîștigat pe diferite meridiane aprecieri elogioase și. implicit, prietenii trainice. Asemenea satisfacții îl așteaptă pe toți tinerii al căror talent sau aptitudini le dau dreptul să aspire la galoanele lotului o- limpic. Se cere doar muncă temeinică. elan și pasiune, toate dublate de conștiința deplină a responsabilităților noastre.îndeplinirea întregului ansamblu de măsuri depinde nu numai de activitatea și pasiunea sportivilor și tehnicienilor, ci și de colaborarea, conlucrarea fructuoasă a tuturor forurilor cu atribuții în domeniul sportului atît pe plan central cît și local.

că repre- viitoarele o muncă

de a o cît reprezentare a țării marile întreceri in- acolo unde măiestria, performanta unui tînăr de apreciere pentru o

cluzie, aș vrea să subliniez că nu am așteptat și nu vom aștepta niciodată ca cineva din afară să ne poarte grija pentru cadrele necesare. Sînt convins că, la punerea în funcțiune, instalațiile vor încăpea în mîinile pricepute ale muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și maiștrilor noștri.— în rezumat, pe ce anume vă bazați această afirmație ?— în primul rînd. știu că există un nucleu de muncitori foarte bine pregătiți în fiecare sector. în al doilea rînd, o bună parte din operatori și mecanici au participat efectiv, ca angajați ai întreprinderii de construcții- montaj. la asamblarea instalațiilor si agregatelor, ceea ce înseamnă că ei vor stăpîni cele mai ascunse taine ale tehnicii din dotare, putând să intervină prompt și eficace pentru localizarea și înlăturarea oricăror defecțiuni. în sfîrșit, cred că prin continuarea ridicării calificării profesionale, fără întrerupere după darea în funcțiune, vom reuși să stabilim o corespondentă deosebit de utilă între tehnică — tehnologie și om.Aceeași experiență pozitivă în privința recrutării și pregătirii cadrelor am întîlnit-o si la Combinatul petrochimic Pitești, unde s-au asigurat pînă în prezent între 95 și 97 la sută din muncitori și personalul tehnico- administrativ. Lucrurile sînt în nota firescului, am dedus din relatările tov. ing. Elena Corban, șefa biroului învățămînt, deoarece două din secțiile principale ale combinatului — piroliza și polietilena — sînt în prag de intrare în probe tehnologice și, în curînd. în funcțiune. Judecind în amănunt situația recrutării si instruirii cadrelor pe categorii de sa- lariati constatăm, însă, anumite goluri de personal, mai ales la operatorii chimist! unde nu erau angajați la începutul lunii februarie 120 de salariați. Lipseau, de asemenea, 40 de lăcătuși mecanici. 16 maiștri, 14 ingineri și tehnicieni. La stația de epurare biologică a apei — fără de care nu poate fi concepută funcționarea combinatului — nu erau angajați decît 80 la sută din salariați.Indiscutabil, ceea ce s-a realizat la combinatul petrochimic pînă în prezent pe linia asigurării cadrelor este, așa cum am mai spus, mulțumitor. Nu trebuie să fie admis însă nici un compromis. Facem această precizare întrucît în unitate am constatat o oarecare autoliniștire, jude- cîndu-se cam în felul următor : „Vom lua oameni de la alte secții sau de alte meserii și îi vom pregăti pentru locurile de muncă în care se înregistrează un minus de personal". Acțiunile de pînă acum nu trebuie să cedeze locul unor astfel de improvizații. Mai multă exigență se cere și serviciilor din combinat care se ocupă de recrutarea cadrelor. Cum poate fi explicată fluctuația mare de personal — pînă în prezent au plecat aproape 400 de salariați — a- cum. cînd încă nimeni nu s-a lovit de eventualele greutăți ale producției. decît prin superficialitatea și formalismul manifestate la recrutarea cadrelor ? A apărut în a- cest fel la combinatul petrochimic și

deservi

ta alte obiective o nouă „profesie" care se extinde în ritm îngrijorător — aceea de „salariat" în curs de a- comodare. calificare și specializare. Se știe doar că statul face o investiție în fiecare salariat angajat pentru școlarizarea lui. că unitatea care îl angajează contează pe aportul lui în producție după intrarea în funcțiune. Ca atare trebuie să se întreprindă totul pentru a avea o siguranță maximă în recrutarea și școlarizarea cadrelor și menținerea lor. Fluctuația cadrelor nu poate fi interpretată decît ca un simptom al indisciplinei, cu implicații negative asupra calificării.în zona industrială Găvana ne-am oprit la fabrica de stofe „Argcșana", unitate care intră în producție cu cea mai mare parte din capacitate la 30 iunie a.c. Care este stadiul asigurării cadrelor ce vorfabrica ? — l-am întrebat oe inginerul șef al întreprinderii, tov. Vasile Rusu. „Aici vor lucra circa 4 500 salariați din care 3 827 muncitori productivi. Pînă în prezent au fost angajați doar 290 salariat! din care 80 fac parte din personalul tehnico- admlnistrativ. în școlile Ministerului Industriei Ușoare se pregătesc 900 elevi, unii din ei urmînd să termina cursurile în acest an".— Aveți posibilități de a porni întreprinderea ?— Și da și nu 1 — răspunde Ing. Ștefan Danciu, directorul fabricii. Din punct de vedere al personalului tehnico-administrativ. maiștrilor și ajutorilor de maiștri — da, în ce privește grosul muncitorilor — nu. Aceasta deoarece constructorul nu garantează respectarea termenului de dare în folosință a filaturii a. c. în această situație să trecem Ia angajarea muncă.„Riscant" este un fel deoarece, așa cum bine se știe, calificarea unor muncitori nu se face peste noapte și nici în 2—3 luni de zile. A pierdut din vedere oare directorul întreprinderii exigențele pe care le reclamă față de calificare tehnica ultramodernă cu care va fi dotată fabrica ? De ce nu s-a trecut hotărît la recrutarea și școlarizarea salariaților pînă în prezent ? Considerăm că. chiar cu „riscul" nerespectăriî termenului de punere în funcțiune, la fabrica „Argeșana" trebuie să înceapă neîntârziat recrutarea muncitorilor deoarece ei ar putea în multe privințe să dea un ajutor concret și constructorului. să participe la lucrările de montaj.Fără îndoială, construcția noilor obiective industriale pune în fata beneficiarilor de investiții probleme variate și uneori dificile. Nu trebuie însă lăsată pe ultimul plan chestiunea angajării și școlarizării cadrelor, închegarea colectivelor de muncă, întărirea disciplinei și a stabilității muncitorilor. Este de datoria comitetelor de direcție, a organelor locale de partid și a ministerelor să analizeze cu rigurozitate înainte de punerea in funcțiune stadiul angajării și pregătirii personalului, astfel ca tehnica modernă să fie încredințată pe mîini sigure, iar obiectivele noi să treacă examenul afirmării cu nota maximă.

la 30 iunie este riscant de forță dede a spune,
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ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). — 
în capitala Etiopiei urmează să se 
desfășoare începînd de la 17 fe
bruarie, cea de a 12-a sesiune a 
Consiliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), Se
siunea, la care sînt așteptați să par
ticipe miniștrii de externe din cele 
41 de state membre ale organiza
ției, va fi inaugurată de împăratul 
Haile Selassie. Pe ordinea de zi a 
lucrărilor sale figurează cooperarea 
inter-africană în diferite domenii 
precum și discutarea și aprobarea 
programului și bugetului O.U.A. pe 
viitorul an fiscal, care începe la 1 
iunie. Din cercurile apropiate 
O.U.A. se menționează că actuala 
reuniune a Consiliului va aproba 
crearea unei agenții panafricane de 
presă.

ORIENTUL
★

16 (Agerpres). — Re
al 26 de state afri-

NIAMEY 
prezentanți 
cane de limbă franceză se vor 
întruni, începînd de luni, în ca
drul unei conferințe consacrată e- 
xaminăril problemelor legate de 
dezvoltarea cooperării între aces
te țări. Se apreciază că în cadrul 
acestei reuniuni va fi pusă în 
discuție și sugestia președintelui 
tunisian Habib Bourguiba privind 
crearea unei comunități africane 
a țărilor de limbă franceză.

PAKISTAN

Opoziția a acceptat 
să discute cu guvernul 
căile de soluționare

- - Co- 
France 
partide

ȘL conflictului
CARACI 16 (Agerpres). 

respondentul agenției 
Presse informează că opt
de opoziție pakistaneze, reunite în
tr-un front comun denumit „Co
mitetul de acțiune democratică", 
au acceptat propunerea președin
telui Ayub Khan de a se întîlni 
cu reprezentanții guvernului pen
tru a discuta căile de soluționare 
a conflictului dintre opozițio și 
guvern.

Comitetul, precizează agenția ci
tată, a propus însă ca această 
reuniune să aibă loc miercuri și 
nu luni, așa cum sugerase pre
ședintele Ayub Khan pentru a 
permite și altor organizații de o- 
poziție participarea la negocieri.

APROPIAT
ACTIVITATE

DIPLOMATICĂ
aface-Rifai,

adoptate de Congresul 
Partidului Comunist Italian

DAMASC. — Președintele Siriei, Noureddin Al-Atasi, a primit duminică pe ministrul afacerilor externe al R.A.U., Mahmud Riad, sosit într-o vizită la Damasc. Mahmud Riad a înmînat șefului statului sirian un mesaj din partea președintelui R.A.U. în cadrul convorbirilor care au avut loc cu această ocazie au fost examinate probleme legate de evoluția evenimentelor din Orientul Apropiat și relațiile bilaterale dintre Siria și R.A.U.

clarat ministrul iordanian al rilor externe Abdel Moneim într-un interviu acordat publicației egiptene „Akhbar Ei Yom“. Atît consultările de Ia O.N.U. între marile puteri cît și intensele contacte diplomatice între statele arabe reprezintă elemente încurajatoare pentru găsirea unei asemenea soluții, a precizat șeful diplomației iordaniene.

ROMA 16 — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : După cum s-a anunțat, cel 
de-al XII-lea Congres Național al 
Partidului Comunist din Italia, 
care și-a încheiat lucrările la 15 fe
bruarie, a adoptat tezele prezen
tate de Comitetul Central, raportul 
tovarășului Luigi Longo și conclu
ziile tovarășului Enrico Berlinguer. 
După cum rezultă din documentul 
politic final elaborat în cadrul Co
misiei Politice, congresul a subli
niat în mod deosebit deplina sa 
adeziune cu linia tezelor și a ra
portului în legătură cu trei teme 
esențiale : interpretarea dată coe
xistenței pașnice, concepția cu pri
vire la o cale democratică de 
înaintare spre socialism, linia din 
care decurge locul P.C.I. în mișca
rea muncitorească, comunistă și re
voluționară internațională și ac
țiunea partidului pentru o nouă 
unitate a mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale, bazată pe 
egalitatea partidelor și pe respecta
rea reciprocă a suveranității și in
dependenței.

în apelul adresat țării de către 
congres se subliniază necesitatea 
întăririi unității forțelor politice ale 
stîngii pentru o politică de pace, 
de întărire și dezvoltare a demo
crației, pentru profunde transfor
mări economice și sociale. Dar, 
toate aceste obiective — se subli
niază în apel — pot fi lipsite de

valoare dacă nu este recucerită de
plina independență a țării și dacă 
nu se garantează pacea. De aceea, 
este absolut necesar și urgent să 
se promoveze acțiuni populare uni
tare și de amploare, larga mobili
zare a maselor pentru ca Italia să 
iasă din NA.T.O. și să adopte o 
poziție de neutralitate activă în 
vederea desființării blocurilor 
opuse.

După realegerea lui Luigi Longo 
în funcția de secretar general al 
partidului, Comitetul Central 
Comisia Centrală de Control 
P.C.I. au ales în unanimitate 
Enrico Berlinguer în funcția 
vice-seqretar general al partidului. 
A fost Aleasă, de asemenea, cu una
nimitate de voturi, Direcțiunea par
tidului, /formată din 30 de membri. 
Arturo Colombi a fost ales preșe
dinte al Comisiei Centrale de Con
trol.

COPENHAGA 16 (Agerpres). — 
Da Copenhaga au continuat lucră
rile celui de-al 23-lea Congres al 
Partidului Comunist din Dane
marca. Delegații au dezbătut rapor
tul prezentat de președintele parti
dului.

Tovarășa Ghizela Vass, membru 
aî C.C. al P.C.R., a înmînat to
varășului Knud Jespersen. pre
ședintele Partidului Comunist din 
Dânemarca, mesajul de salut din 
partea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român. în mesaj 
se spune: Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român vă 
tranismite dv., delegați la Congres, 
întregului partid, clasei muncitoare 
și poporului danez un cald salut 
tovărășesc din partea comuniștilor 
și a tuturor oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România.

Comuniștii români urmăresc cu 
sentimente de solidaritate interna-

16„Tektite-1“ și „SeaIab-3
DOUĂ INTERESANTE EXPERIENȚE 
ȘTIINȚIFICE SUB APELE OCEANULUI

AMMAN. — Primul ministru iordanian, Bahjat al Talhouni. care a efectuat o vizită oficială la Cairo, a remis regelui Hussein al Iordaniei un mesaj special din partea președintelui R.A.U., Gamal Abdel Nasser. El a anunțat că șeful statului iordanian a acceptat invitația președintelui Nasser de a vizita R.A.U., în viitorul apropiat.AMMAN. Regele Hussein al Iordaniei a avut duminică o întrevedere cu membrii delegației Comitetului E- xecuțiv al Consiliului Național . .Palestinian, condus de Yasser Arafat. Potrivit unor surse iordaniene citate de agențiile de presă au fost examinate cu această ocazie aspecte ale evoluției situației din Orientul A- propiat și probleme referitoare la activitatea grupurilor palestiniene de comando pe teritoriul Iordaniei.
® NUTRIM MARI SPERAN
ȚE ÎN OBȚINEREA UNEI SO
LUȚII PAȘNICE A CRIZEI 
declară ministru! de externe 
iordanianCAIRO. — „Nutrim mari speranțe în obținerea unei soluții pașnice a crizei din Orientul Mijlociu", a de-

ÎN COREEA DE SUD

/’iscarea patriotică
singeros reprimată

(Urmare din pag. I)Metode samavolnice ale guvernanților au funcționat din plin. Arestările s-au făcut în baza faimoaselor legi privitoare la ..securitatea statului", și la „lupta împotriva comunismului". în virtutea cărora oricine poate fi judecat dacă autoritățile doresc acest lucru. (De altfel, aceste „legi" declară drept crime chiar și simplele contacte cu locuitorii R.P.D. Coreene, indiferent dacă aceștia sînt părinți, frați sau surori de care cei din sud sînt despărțiri de atîția ani ca urmare a scindării arbitrare a tării).Noul val de represiuni din Coreea de sud este însoțit de intensificarea agitației militariste a marionetelor de la Seul, de creșterea continuă a numărului de provocări îndreptate împotriva Republicii Democrate Populare Coreene. Faptele vorbesc și aici de la sine. Numeroasa armată sud- coreeană este înzestrată în ritm accelerat, prin încălcarea prevederilor acordului de armistițiu, cu noi tipuri de armament furnizat de S.U.A. Tot mal multe sectoare ale vieții publice sînt militarizate. Membrii cabinetului de la Seul proferează amenințări la adresa R.P.D. Coreene. în pofida Importantelor forțe militare și polițienești de care dispune, regimul de la Seul se simte totuși în nesiguranță. Pentru oricine este clar că fără prezența celor aproape 60 000 de ofițeri și soldați americani șansele de supraviețuire ale marionetelor ar fi minime. Nu de mult a fost organizată o nouă rundă de manevre militare comunemerlcano-sud-coreene calificate de agenția Haptong Tongshin din Seul drept „cele mai mari exerciții militare" văzute vreodată în țară. Din datele publicate de Ministerul de Externe al R.P.D. Coreene reiese că numaî anul trecut forțele regimului marionetă și trupele americane au «ăvîrșit peste II100 de încălcări ale

a-

acordului de armistițiu, mitraîiind de aproape 2 700 de ori teritoriul de la nord de paralela 38.încordarea atmosferei în peninsula coreeană, represiunile sălbatice îndreptate împotriva patriotilor constituie o consecință directă a atitudinii sfidătoare pe care imperialiștii americani și guvernanții de la Seul o manifestă fată de năzuința fierbinte a populației din sud de a trăi într-o singură familie împreună cu locuitorii din nordul țării, de a. se încadra în- tr-un stat cu adevărat democrat. Nesocotind aceste aspirații legitime, înăbușind orice manifestare a maselor, autoritățile încearcă să intimideze populația, să-i abată atenția de la situația precară a regimului. Politica lor represivă nu poate însă stăvili indignarea și revolta locuitorilor țării. Faptul că împotrivirea maselor a luat în ultima vreme forme din cele mai variate, că în diferite părți ale tării și-au făcut apariția grupuri de partizani, care atacă deschis trupele guvernamentale si americane. neliniștește în cel mai înalt grad marionetele de la Seul.Represiunile din Coreea de sud, cărora le-au căzut victimă atîția pa- trioti, au provocat un puternic val de indignare în întreaga lume. Indignarea și neliniștea opiniei publice din diferite țări este cu atît mai mare în aceste zile cînd autoritățile sud-coreene pun la cale noi acțiuni sîngeroase, cînd la Seul urmează să fie executată sentința criminală împotriva lui Kim Ciong The și a tovarășilor săi. în R.P.D. Coreeană, în Coreea de sud și în alte țări din lume ia tot mai mare amploare mișcarea pentru salvarea vieții acestor patrioți. Alături de forțele democratice și progresiste de pretutindeni, opinia publică din tara noastră condamnă cu hotărîre represiunile sîngeroase ale regimului de la Seul și se pronunță pentru încetarea persecutării patriotilor sud-coreeni care aspiră la o tară unificată, liberă și independentă.

» toi

Patrioți angolezi în timpul unui atac împotriva trupelor colonialiste portu
gheze

PARIS 16 (Agerpres). 
— In cadrul programu
lui denumit „Oameni 
în mare", două expe
diții americane, una 
în Marea Caraibilor, 
cealaltă in largul a- 
pelor ce scaldă coas
ta Californiei, vor pe
trece 60 de zile la o 
adîncime de 15 și 
respectiv 200 metri. In 
cadrul primei expedi
ții, „Tektite-1", patru 
savanți americani vor 
trăi și munci timp de 
două luni la o adin- 
cime de 15 metri, a- 
vînd drept „locuință" 
o carcasă alcătuită din 
doi cilindri verticali 
și un atainetru ae 
metri, uniți în par- ; , ' . 'jtea superioară ' prin- turtle telefonic» și de

diametru nu depășeș
te 1.2 metri.

Cealaltă expediție 
denumită „Sealab-3“ 
reunește 48 de per
soane care urmează să 
petreacă două luni în 
mod succesiv (prin 
echipe de opt oameni, 
reveninâu-i fiecăruia 
cite 12 zile), la peste 
200 metri adîncime. 
„Casa lor“ seamănă 
cu un veritabil sub - 
marin, avînd 17 metri 
lungime șl 4 metri 
diametru. Ambele 
„case" sînt legate prin cablws electrice de 
navele de susținere. 
Aceste, cabluri trans- 
;P^ță.:.,^nergle electri- ’'.iqSȘs’ăpă; asigură legă-

menea, acvanauțli vor 
primi legume proas
pete prin intermediul 
focilor si porcilor de 
mare dresați. acești 
„factori poștali" ai lu
mii submarine.

Obiectivele acestor 
două experiențe sînt 
ne de o parte științi
fice, iar pe de alta 

■ tehnice, militare, eco
nomice. Dacă cuceri
rea planetei pe ori
zontală a fost în ge
neral încheiată, scrie 
agenția France Presse 
într-un reportai con
sacrat noii experien
țe subacvatice, acum 
a venit rîndul explo
rării pe verticală în 
spre înălțimile Cos
mosului si adîncimea 

ase- apelor.

ționalistă activitatea partidului dv. 
consacrată satisfacerii revendicări
lor economice, sociale și politice ale 
maselor, înfăptuirii unității de ac
țiune a clasei muncitoare și a tu
turor forțelor de stînga în lupta 
pentru împlinirea aspirațiilor de 
progres social ale poporului danez, 
realizarea țelurilor socialiste. Par
tidul Comunist din Danemarca își 
aduce contribuția la lupta pentru 
pace și securitate în Europa și în 
întreaga lume, pentru solidaritatea 
internațională a tuturor forțelor 
antiimperialiste, împotriva acțiuni
lor agresive ale forțelor imperia
liste, reacționare, revanșarde, pen
tru independența și libertatea po
poarelor.

Subliniind cu satisfacție relațiile 
frățești statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist din Danemarca, ne expri
măm convingerea că dezvoltarea 
continuă a acestor relații servește 
întăririi prieteniei dintre cele două 
partide, dintre poporul român și 
poporul danez, cauzei unității miș
cării comuniste șl muncitorești in
ternaționale.

Partidul Comunist Român consi
deră că în situația actuală din miș
carea comunistă este Imperios ne
cesar să se depună eforturi stărui ' 
toare pentru înlăturarea greutăților' 
existente, pentru restabilirea și în
tărirea unității și solidarității par
tidelor comuniste șl muncitorești pe 
baza principiilor egalității depline 
în drepturi și internaționalismului 
proletar, a respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili în 
mod independent linia politică apli- 
cînd adevărurile generale ale mar- 
xism-lenlnismului în condițiile con
crete din țara respectivă.

Mesajul urează succes deplin co
muniștilor danezi în îndeplinirea 
hotărîrilor congresului, în lupta 
pentru viitorul luminos al poporu
lui danez, pentru cauza păcii, de
mocrației și socialismului.

în seara zilei de 15 februarie, 
delegația Partidului Comunist 
Român la Congresul al XXIII-lea 
al P.C. din Danemarca s-a întîlnit 
cu membri ai organizației de 
partid a cartierului Balerup din 
Copenhaga. întîlnirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

agențiile de presă transmit
Miniștrii agriculturii din statele 

membre ale Pieței comune vor discute la 17 și 18 februarie problema prețurilor pentru anul agricol 1969—1970. Este pentru pruna oară cînd Comisia Pieței comune încredințează sarcina fixării prețurilor pentru produsele agrare Consiliului Ministerial. Aceste prețuri vor fi definitivate la reuniunea lărgită a Consiliului Ministerial din 4 și 5 martie.
Primul ministru al guvernului 

luxemburghez, Pierre Werner> a prezentat parlamentului programul guvernului său. Werner a relevat că în domeniul politicii externe poziția guvernului său va fi identică cu cea a cabinetelor precedente. în domeniul economiei, guvernul preconizează elaborarea unor planuri pe termen mijlociu, care să fie revizuite în fiecare an.
Liderul biafrez Odumegwu Ojukwu a conferit sîmbătă cu doi parlamentari americani, Charles Diggs și M. Burke, care întreprind o misiune de informare în Biafra și Nigeria. Liderul biafrez a declarat că problema esențială pentru Biafra o reprezintă găsirea unei soluții pentru încheierea războiului. O primă etapă, a apreciat el, ar putea fi încetarea focului pe o durată limitată. în ceea ce privește soluționarea problemei tribului Ibo, care luptă pentru autodeterminare, Ojukwu a sugerat ganizarea unui referendum sub control neutru întreaga Nigerie federală (inclusiv Biafra). or-în
Chiar dacă a fost 

vorba de alegeri par
țiale, care au privit 
numai patru din cele 
17 state ale Indiei — 
Bengalul de vest, Bi
har, Punjab. Uttan 
Pradesh —, chemarea 
la urne a peste 100 de 
milioane de alegători a 
reprezentat indiscuta
bil un moment politic 
însemnat pe planul în
tregii țări. Rezultatele 
alegerilor confirmă în 
genere tendințele poli
tice cunoscute în fle
care din cele patru u- 
nități regionale, depă
șind chiar cu mult pre
viziunile, în special 
prin prisma succesului 
forțelor de stînga.

Reține atenția
primul rînd situația 
scrutinului din Benga
lul de vest, unde si la 
alegerile din februarie 1967 voința populației a 
fost clar exprimată: 
majoritatea voturilor au 
fost acordate atunci 
Frontului unit al par
tidelor de stînga. în 
care rolul principal îl 
aveau comuniștii. De

INDIA

în

si opinia publică cere 
se dea riposta cuve-

Un grup de nove militare 
sovietice, Pthitre care navele înzestrate cu rachete „Boiki" și „Neulo-

de altă parte, tn

, un submarin și o navă cisternă, au sosit într-o vizită oficiala în portul Conakry. Vasele vor rămîne la Conakry pînă la 20 februarie.

tr-un tunel al cărui televiziune. De

PESCUITULUI
IA AMPLOARE

prevăzută de lene, 
■fost eliberat. Se- 
de Stat al S.U.A., 
Rogers, a adresat

pescadorul 
„Mariner" 

de un tor
si adus în

prezentat 
„formulă de 

preconizînd 
„Institut re-

Un mare miting de protest împotriva represiunilor din Spania a ,rn‘‘ avut loc în orașul vest-german Hano- vra. Reprezentanții organizațiilor democratice din R. F. a Germaniei, muncitori vest-germani și spanioli angajați în întreprinderile din R.F.G. au cerut încetarea imediată a acțiunilor represive ale autorităților spaniole împotriva muncitorilor, intelectualilor și forțelor de opoziție din Spania.
Jusîin Bomboko, ministrul afacerilor externe al Republicii Congo (Kinshasa), a sosit într-o vizită oficială la 'Paris. El a fost primit de președintele Franței, generalul Charles de Caulle,' căruia i-a remis un mesaj din partea președintelui Mobutu.
!ntr-o scrisoare adresata 

guvernului Stroesner, un grup de clerici din Paraguay a cerut eliberarea celor peste 100 deținuți politici, aflați de peste 10 ani în închisorile din țară fără să fi fost judecați.

CONFLICTUL

Deficitul balanței corner 
ciale a Austriei«fost în anul 1968 de 13,2 miliarde șilingi. Importurile au sporit în această perioadă cu opt la sută, iar exporturile cu zece la sută.

Eveniment cu semnifica
ție istorică Ia Vatican: pentru prima oară un laic a luat cuvîntul în fața unei adunări a cardinalilor și înalților prelați ai bisericii catolice. Cel care a vorbit cardinalilor a fost cosmonautul american Frank Borman, care a condus nava spațială „Apollo-8" în misterioasele spații siderale.

La fiecare un minut și ju
mătate ^ume moare un om ca urmare a accidentelor de circulație, se arată într-o statistică publicată de revista „World Health", organ al Organizației Mondiale a Sănătății. Primul loc în această statistică îl ocupă Statele Unite.

Succesul partidelor de stingă

data aceasta, forțele de 
stînga și-au sporit sub
stanțial numărul de 
locuri și vor beneficia 
de o majoritate con
fortabilă in Adunarea 
legislativă. Comuniști
lor le revin 110 man
date din totalul de 280 
ale parlamentului lo
cal ; alte partide de 
stingă au obținut 71 de 
locuri. Partidul Con
gresului — care deți
ne majoritatea în par
lamentul central și de

mai bine de două de
cenii este partid 
guvernămînt pe 
treaga Indie — a pier
dut mai mult de ju
mătate din numărul 
mandatelor obținute în 
1967 și va dispune doar 
de 55 de locuri în par
lament față de 127.

Consumarea actului 
electoral indică limpe
de calculul greșit care 
s-a materializat prin 
dizolvarea în urmă cu

de 
în-

15 luni a parlamentu
lui local și trecerea 
Bengalului de vest sub 
administrație centrală, 
datorită „instabilității 
politice". Instabilitatea și încordarea aveau în
să să se instaureze 
tocmai în urma acestei 
acțiuni. Adevărul este 
că formarea unui gu
vern de stînga în ur
ma alegerilor generale 
din februarie 1967 a 
fost primită cu multa 
ostilitate de cercurile

reacționare, legate de 
interesele marii mosie- 
rimi și ale vîrfurilor 
financiaro-industriale.

Aceasta, cu atît mai 
mult, cu cît, încă de 
la început guvernul i- 
nitiase o serie de mă
suri progresiste. în 
sprijinul oamenilor 
muncii. Încercările re
petate, după demiterea 
coaliției de stînga. de a 
aduce la putere un gu
vern minoritar, fără 
participarea comuniști
lor, s-a izbit de opo
ziția fermă a maselor 
populare, care. prin 
manifestații, greve și 
alte acțiuni similare, au 
cerut respectarea votu
lui exprimat în alege
rile generale. Situația s-a normalizat întrucît- 
va numai prin 
rea unor noi 
care, așa cum 
zut, aveau să
me convingător 
țiunile marii majorități 
a alegătorilor din Ben
galul de vest.

anunta- 
alegeri, s-a vă- 
confir- op-
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In largul coastelor sud- 
americane se desfășoară un 
adevărat „război al pes
cuitului". Unități ale ma
rinei militare ecuadoriene, 
peruviene sau chiliene in
terceptează traulere nord- 
americane ; căpitanii aces
tora sînt impuși la amenzi 
mari; ambasadorii S.U.A. 
protestează împotriva a- 
cestor acțiuni; la rîndul 
lor, reprezentanții diplo-, mafiei de la Washington ai celor trei state sud-a
mericane întreprind con- 
trademersuri...

Cel mai recent incident 
de acest fel s-a petrecut 
vineri cînd 
nord-american 
a fost capturat 
pilor Peruvian 
portul Talara. După ce că
pitanul navei a recunoscut 
că se afla în apele terito
riale peruviene și a plătit 
amenda 
vasul a 
cretarul 
William 
un protest guvernului Pe
ruvian. calificînd reținerea 
vasului american drept „a- 
tac nejustificat". mențio- 
nînd totuși că incidentul 
demonstrează necesitatea 
soluționării problemei li
mitelor apelor teritoriale.

Situația care s-a creat își 
are originea în extinderea, 
acum cîțiva ani. de către 
Ecuador, Peru și Chile a 
limitei apelor lor teritoria
le la 200 mile. In argu
mentarea acestei măsuri 
cele trei guverne au ară
tat, în documentul cunos- ■ 
cut sub denumirea de „Declarația de la Santiago" că. avîndu-se în vedere si
tuația precară în ce pri
vește alimentația popu
lației din țările lor. se im
pune ocrotirea rezervelor 
de pește, menite să contri
buie la eliminarea fenome
nelor de subnutriție. S.U.A. 
au refuzat însă pînă în 
prezent sa recunoască 
le limite ale apelor 
toriale.

In această 
țiunile unor 
de pescuit

molie ri-
ac-situație, 

întreprinderi 
californiene 

care, cu orice preț, urmă
resc obținerea de profituri 
ridicate, fac ca în ultimul 
timp numărul incidentelor 
să crească considerabil. 
Vasele lor de pescuit pă
trund cu bună știință în 
interiorul zonei de 200

mile, preferind să fie 
terceptate și supuse la a- 
menzi, decît să plătească 
taxele cuvenite pentru ob
ținerea permisului de pes
cuit — 12 dolari pentru o 
tonă de pește. Această ati
tudine a „pescuitorilor de 
profituri" este considerată 
în țările de la sud de Rio 
Grande drept o sfidare a 
suveranității latino-amerl- 
cane 
să i 
nită.

Pe
S.U.A. cei interesați fac tot ce le stă în putință 
pentru a fringe rezistenta 
celor trei țări din Ame
rica de Sud. Astfel, mem
brii originari din Califor
nia ai Camerei reprezen
tanților au reușit să im
pună adoptarea unei hotă- 
rîri 
suri 
potriva 
piedică 
cuitului 
can în . .Ca urmare. Ministerul Co
merțului al S.U.A. a spo
rit cuantumul taxelor va
male de import la conser
vele de pește din Peru și 
Ecuador la un nivel care 
atinge 35 la sută din pre
țul lor. Concomitent, dele
gatul american la F.A.O, 
(Organizația Națiunilor U- 
nite pentru Alimentație și 
Agricultură) a o așa-zisă compromis" crearea unul .. .... _
gional pentru pescuit". în 
vederea exploatării în co
mun a. zonei Pacificului de 
sud. Propunerea a stîrnit 
o adevărată furtună în pre
sa țărilor sud-americane 
interesate, care au arătat 
că ținîndu-se seama de 
capacitatea flotei S.U.A., 
„planul ar însemna. în mod 
practic, acapararea acestei 
zone de către întreprinde- ' 
rile de pescuit nord-ameri- ( cane". In consecință, pro
punerea a fost respinsă, 
iar „războiul pescuitului" 
continuă... Mai mult, se pre
văd în viitor, noi compli
cații, deoarece, după cum , 
scriu ziarele occidentale. în 
ultimul timp Argentina ' 
manifestă și ea interes < 
pentru extinderea limitei 
avelor sale teritoriale.

preconizînd 
de represalii 

statelor care 
desfășurarea 
maritim arneri- 

.apele deschise".

A 
î 
I
I
*

G. DASCALU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București Piața „Scîntell". Tel. 17 80 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzorll din întreprinderi șt Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell <0.360


