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consiliilor populare
Andrei PĂCURARU,

prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Administrației Locale

Măsurile stabilite de Conferința 
Națională a P.C.R. — multe din ele 
aplicate în viață, ca urmare a unor 
legi adoptate de Marea Adunare Na- 
tională — reflectă preocuparea per
manentă a conducerii partidului 
pentru soluționarea în mod creator 
a multiplelor probleme pe care le 
Implică edificarea socialistă a patriei.

în contextul numeroaselor măsuri 
Inițiate se înscrie și legea de organi
zare și funcționare a consiliilor popu
lare, adoptată de Marea Adunare Na
țională a Republicii Socialiste Româ
nia, în sesiunea din decembrie 1968. 
Izvorîtă din necesitatea generală de 
îmbunătățire a formelor de condu
cere a tuturor activităților economi- 
c<*_ și social-culturale, în etapa ac-

Cală, această lege stabilește locul și 
rolul consiliilor populare în siste
mul organizării statului, ca organe 
prin care poporul exercită puterea de 
stat în județe, municipiul Bucu
rești șl sectoarele acestuia, în mu
nicipii, orașe și comune. Ea conferă 
consiliilor populare o largă autono
mie în rezolvarea tuturor probleme
lor de interes local, în deplină con
cordanță cu interesele generale ale 
țării. Expresie vie a democratismu
lui profund al orînduirii noastre so
cialiste, prin, ele se asigură partici
parea întregului popor la conduce
rea treburilor de stat și obștești. 
„Societatea noastră socialistă, în 
care s-a înfăptnit pentru prima oară 
comunitatea de'interese economice și 
politice a tuturor claselor și catego
riilor sociale — a arătat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — oferă fie
cărui cetățean, român, maghiar, ger
man ți de alte naționalități, posibi
lități nelimitate și pe toată ierarhia 
vieții sociale".

Consiliile populare sînt chemate 
aă înfăptuiască pe plan local politica 
marxist-leninistă a partidului și 
statului nostru, 
turor cetățenilor, 
naționalitate, sex, 
deplina egalitate 
toate domeniile 
politice, juridice și social-culturale. 
în acest sens legea prevede ca în 
unitățile administrativ-teritoriale lo
cuite și de populație de alte naționa
lități decît cea română, în organele 
locale ale puterii și ale administra
ției de stat să fie aleși și oameni ai 
muncii din rîndul acestor naționali
tăți. De asemenea, se prevede obli
gativitatea organelor locale de a fo
losi oral și scris și limba naționali
tății respective și de a numi funcțio
nari din rîndul acesteia sau cetățepi 
care cunosc limba și felul de trai al 
populației locale.

Prin consiliile populare statul nos
tru socialist își exercită importanta

funcțiune economico-organizatorică 
de reglementare și dirijare a tuturor 
proceselor sociale, de asigurare a 
dezvoltării tuturor localităților, de 
descoperire și folosire judicioasă a 
bogățiilor naturale ale țării, de dez
voltare echilibrată a economiei na
ționale și de creștere continuă — pe 
această bază — a nivelului material1 
și spiritual. al celor ce muncesc. 
Astfel, din fondurile centralizate ale 
statului, puse la dispoziția consilii
lor populare, în 1969, se vor con
strui și se vor da în folosință 81 332 
apartamente de diferite categorii de 
confort, (alte mii de apartamente se 
vor realiza din fondurile acordate 
de stat populației, sub formă de 
credite). Pentru satisfacerea mai de
plină a nevoilor populației, volumul 
total de producție-prestații, pla
nificat pentru acest an hotărîtor al 
actualului cincinal, se ridică la 
peste opt miliarde lei. Volumul pro
ducției globale în unitățile industri
ei locale va spori față de anul trecut 
cu 9 la sută. Numai în domeniul ma
terialelor de construcții, atît de ne
cesare șantierelor patriei, se vor pro
duce cu 150 de milioane bucăți că
rămidă și blocuri ceramice mai mult 
fată de realizările anului 1968. Mo- 
bilizînd în jurul lor pe cei mai buni 
specialiști, consiliile populare și co
mitetele lor executive caută în per
manentă și aplică cele mai potrivite 
soluții 
cale și 
tente.
fondul 
loare va întrece cu 180 de milioane 
lei pe cea a mărfurilor livrate anul 
trecut. Și contribuția livrărilor la 
export (a unităților de industrie lo-

în valorificarea tradiției lo- 
a resurselor materiale exis- 
Economia locală va livra la 
pieței mărfuri a căror va-

asigurînd 
indiferent 

rasă sau religie, 
în drepturi, în 

vieții economice,

tu- 
de

Uiiicat

Inaugurarea noii 
case de cultură
din Mediaș

La Medias a fost inaugura
tă duminică noua Câsă de Cul
tură a sindicatelor. Clădirea 
monumentalului edificiu adă
postește o sală de festivități cu 
550 de locuri, o bibliotecă, săli 
de lectură si repetiții. Cu pri
lejul inaugurării, cele mai cu
noscute formații artistice din 
localitate au prezentat un reu
șit program festiv.

După moderna stație de cale 
ferată și palatul poștelor si te
lefoanelor. inaugurate în cursul 
lunii trecute. Casa de cultură 
a sindicatelor vine să se adau
ge realizărilor Mediașului de 
azi. oraș care a intrat în cel 
de-al optulea veac de existentă.

(Agerpres)

Ieri, în sala Teatrului de stat 
din Galați, în prezența a peste 
400 de participanți — deputați 
în consiliul popular municipal, 
cetățeni fruntași în acțiunile 
gospodărești, numeroși invitați 
— a avut loc adunarea festivă 
de decernare a Diplomei și pre
miului de municipiu fruntaș pe 
țară municipiului Galați pentru 
rezultatele obținute în întrece
rea patriotică pe 1968.

La adunare au participat to
varășul MIHAI GERE, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului pentru 
Problemele Administrației Lo
cale, și reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat.

' Luînd cuvîntul în deschiderea 
adunării, tovarășul George Chi- 
riță, primarul municipiului Ga
lați, a arătat că eforturile con
siliului municipal s-au concen
trat, în anul care a trecut, spre 
gospodărirea cu maximum de 
eficiență a fondurilor bugetare. 
Ca rezultat al acestor preocu
pări, s-au dat în folosință 2 300 
de apartamente, 16 Săli de cla
să, s-au modernizat 51 000 mp de 
străzi, preciim și piața „30 De
cembrie", s-au înfăptuit alte nu
meroase lucrări edilitare. Vorbi
torul a adus, în cuvîntul său, 
mulțumiri harnicilor cetățeni ai 
orașului; la chemarea deputa- 
ților ei au efectuat, anul tre
cut, peste 13 milioane ore de 
muncă patriotică, a căror va
loare se ridică la circa 47 mi
lioane de lei, contribuția în 
muncă pentru fiecare locuitor 
al Galațiului ridicîndu-se la 300 
lei, evidențiindu-se cu deosebire 
în acțiunile organizate tineretul 
și femeile gospodine.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că, în acest an, consiliul 
popular s-a angajat să realizeze, 

■ prili participarea Cetățenilor, la 
acțiunile de muncă patriotică 
un volum de lucrări sporit cu 
8 milioane de lei față de anul 
precedent, exprimîndu-și con
vingerea că cetățenii municipiu
lui Galați vor face și de data 
aceasta dovada hărniciei, a dra
gostei pentru orașul

Numeroși cetățeni 
în consiliul popular 
piului, printre care 
dorescu, Valeriu Stoenescu, Ioa
na Jalbă, Clement Bădescu, 
Aneta Tagă și Nicolae Mocanu 
au arătat, în cuvîntul lor, că 
locuitorii orașului sînt hotărîți 
să continue tradițiile frumoase 
ale muncii patriotice, să-și adu
că o sporită contribuție la în
frumusețarea și buna lui gos
podărire.

Participanta la adunare au 
.ascultat cu deosebit interes 
cuvîntul tovarășului Mihai Gere, 
care, printre altele, a subliniat 
că întrecerea patriotică' pentru 
buna gospodărire și înfrumuse
țare a municipiilor, orașelor și 
comunelor.
pă milioane de cetățeni, de
monstrează

și alegători
CUPTORUL MARTIN NR. 6

TINEREȚELA A DOUA

păcii în lume.

Ion MANEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

de 
con-

bună- 
lupta

lor.
și deputați 
al munici- 
Cezar Teo-

la care partici-

r—tntîlniri între

profundul atașa
ți. APOSTOL 
corespondentul „Scînteii”

HUNEDOARA

-Constanța se află tn construcție_ o centrală electrică de termoficare, cu o capacitate finală de 100 
MW. în fotografie : aspect de pe șantier Foto : Agerpres

Puternicul sentiment de încredere care însuflețește națiunea noastră 
socialistă — izvorît din bilanțul rodnic de înfăptuiri obținute în con
strucția socialistă — se manifestă puternic în întîlnirile dintre alegători 
și candidații Frontului Unității Socialiste. Alegătorii își exprimă cu acest 
prilej hotărîrea lor nestrămutată de a înfăptui politica partidului, 
de a obține noi victorii pe drumul înfloririi patriei și ridicării 
stării materiale a poporului, de a spori contribuția României la 
pentru triumful socialismului, democrației și

general 
Ion Ioniță, 
al C.C. al 

ministrul 
Armate, 

în circum- 
electorală 

nr. 2 Sebeș pentru 
Marea Adunare Na
țională, s-a întîlnit 

. în cadrul unor însu
flețite adunări popu
lare cu cetățenii din 
comunele Gîrbova și 
Cîlnic. Relevînd re
zultatele obținute în 
creșterea producției 
agricole, în efectua
rea lucrărilor gos
podărești de înfru
musețare a comune-

Tovarășul 
colonel 
membru 
P.C.R., 
Forțelor 
candidat 
scripția

lor, participanta la 
întîlnire au subliniat 
că toate succesele 
obținute sînt rodul 
politicii înțelepte a 
partidului. Cetățenii 
au dezbătut, de ase
menea, numeroase 
probleme de interes 
obștesc. Subliniind 
importanta preface
rilor realizate prin 
munca lor înfrățită 
de locuitorii acestor 
comune — români și 
germani laolaltă — 
candidatul a expus 
perspectivele ce se 
deschid tării întregi 
si fiecărei așezări în 
parte în cadrul vas

tului program 
desăvîrșire a 
structiei socialiste.

★
La casa orășeneas

că de cultură 
Bistrița a 
întîlnirea 
lor cu
Roman 
membru i
P.C.R., 
Comitetului 
prețuri, 
circumscripția 
lectorală nr. 1 
trița pentru

din 
avut loc 
alegători- 
tovarâsul 

Moldovan, 
al C.C. al 
președintele 

pentru 
candidat în

(Continuare 
în pag. a II-a)

(Continuare în pag. * II-a)

producție
serie

în industria ușoară
9

Timp de două săptămîni. în 
clădirea Casei de cultură a 
sindicatelor din Sinaia a fost 
găzduită 
ziție de 
zentanții 
toare au 
ca. timp 
să discute cu cumpărătorii, cu 
reprezentanți ai comerțului de 
stat și cooperatist din județe 
și ai organizațiilor comerciale 
interjudețene, în vederea con
tractării fondului de marfă. 
Vitrinele expoziției propun a- 
tentiei peste 2 300 modele de 
încălțăminte din piele, înlocui
tori și cauciuc. Dintre colecți
ile mai mult apreciate mențio
năm pe cele apartinînd 
nor întreprinderi cum sînt 
„Guban" și „Banatul“-Timi- 
șoara. ..Dîmbovița" si „Progre
sul" din Capitală. ..Arta" și 
„Solidaritatea“-Oradea, „Clu- 
jana“-Cluj și altele.

Se poate afirma că industria 
a pregătit mai bine ca în alți 
ani actualele contractări, o- 
ferind o colecție mai comple
tă. Rămîne doar ca aprovizio
narea magazinelor cu aceste 
modele, fără îndoială reușite, 
să fie asigurată. Iată de c«

o interesantă expo- 
încăltăminte. Reprc- 
fabricilor producă- 
avut astfel prilejul 
de două săptămîni.

u-

considerăm util ca de pe a- 
cum să aflăm răspuns la în
trebarea : produsele expuse 
în vitrinele de la Sinaia vor 
fi prezente și în magazine
le de încălțăminte din tară ?

Mai întîi, să menționăm u- 
rlele nemulțumiri — recipro
ce — ale ofertanților și be
neficiarilor. Unii reprezen
tanți de fabrici — de pildă 
„Arta“-Oradea — se arătau 
nesatisfăcuti de faptul că re
prezentanți ai comerțului 
le-au criticat colecția moti- 
vînd că e prea mare si pro
voacă doar bătaie de cap inu
tilă. Intr-adevăr, pentru pri
ma oară la o contractare, a- 
ceastă întreprindere care rea
lizează încălțăminte de cali
tate superioară pentru băr
bați, a prezentat 76 modele. 
Iar unii reprezentant! 
merțului din 
lăți, Dîmbovița 
că era vorba de 
călțăminte de 
damă sau de eonii se justi
ficau astfel : de vreme ce ve
dem modele ne care nu le 
putem contracta, de ce s-au 
mal expus ? Aveau dreptate ? 
Analizînd colecția de modela

ai co- 
județele Ga- 
și altele, fie 

modele de în- 
bărbati. de

si structura fondului de mar
fă am constatat că Ia origi
nea nemulțumirilor sînt și 
motive demne de luat în con
siderație. De pildă, la pan
tofi de damă din 
întîlnit următoarea 
unui număr de 330 ________
încălțăminte fină, îi corespun
de un fond de marfă de circa 
șase, șapte la sută iar celorlal
te 670 de modele le revine tot 
restul, de peste 93 la sută. De 
aici și greutatea de a contrac
ta, deoarece dacă s-ar cere din 
fiecare model numai seria mi
nimă necesară pentru lansa
rea în producție nu mai apa
re suficient fondul de marfă 
repartizat pentru acest tip de 
încălțăminte mult solicitată. 
In schimb, la încălțămintea de 
mare serie, posibilitatea de a 
alege în cadrul diferitelor gru
pe de mărfuri oferite este 
mai redusă. O primă conclu
zie : expoziția nu este în con
cordanță cu structura fondului 
de mărfuri oferite.

piele am 
situație : 

modele de

Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a II-a)

După prevederile din proiecte, fie
care din seria celor 8 cuptoare de 400 
tone oțel pe șarjă, de la oțelăria 
Martin 2 a Combinatului siderurgic 
Hunedoara, trebuie să aibă o durată 
de funcționare, între două reparații 
capitale, de 5 ani. Pînă acum, re
cordul în materie de rezistență a fost 
deținut de cuptorul nr. 6 care, în 
urmă cu 20 de zile, după 7 ani șl 7 
luni de la intrarea în funcțiune și 
de folosire efectivă în procesul de 
elaborare a oțelului, a fost supus pri
mei reparații capitale. Această sar
cină a revenit constructorilor de la 
I.C.S. Hunedoara și unui grup de ■ 
șamotori din cadrul combinatului, 
oameni cu o bogată experiență, acu
mulată în decursul anilor, la repa
rarea și modernizarea agregatelor si
derurgice. Dispunînd de utilaje de 
mare productivitate pentru transpor
tul și manipularea cărămizilor și fo
losind cu succes metoda „drumului 
critic", constructorii au reușit să ter
mine această lucrare în numai 20 de

zile, față de 24—25 de zile cît au du
rat reparațiile capitale la cuptoarele 
de același profil.

Cu prilejul reparației capitale, la 
înzidirea cuptorului nr. 6 s-au folo
sit 4 000 tone cărămidă refractară, 
iar pentru a adapta acest agregat la 
cerințele impuse de intensificarea 
folosirii oxigenului, î s-au adus și 
unele îmbunătățiri constructive. Este 
vorba de schimbarea profilului — în 
sensul că, în loc de două canale ver
ticale, s-a executat numai unul — și 
de mărirea secțiunilor celulare la ca
merele regeneratoare. Se cuvine re
levat că prin îmbunătățirile aduse, 
după cum ne-a spus ing. Cornel 
Deheleanu, șeful secției oțelăria Mar
tin 2, s-a creat posibilitatea realizării 
unei producții suplimentare de 1 000 
tone oțel, iar prin terminarea lucră
rilor în numai 20 zile se vor elabora 
în acest an, în plus, încă 3 200 tone

>i^ - iii' $
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Pregătiri pentru 
lucrările agricole

de stat au terminatîntreprinderile agricole 
lucrările de pregătire a utilajelor pe care le vor 
folosi în campania agricolă de primăvară. Toate 
cele 28 000 tractoare, 3100 semănători, precum 
și grapele cu discuri, cultivatoarele, mașinile 
împrăștiat îngrășăminte, de plantat cartofi și 
stropit sînt gata pentru începerea lucrărilor 
cîmp.

Succesul mecanizatorilor din aceste unități 
datorește măsurilor luate încă din toamnă pen
tru buna organizare a muncii de reparații. Co
lective de specialiști au . stabilit volumul lucră
rilor ce pot fi efectuate în atelierele fermelor 
și întreprinderilor, volumul de piese de schimb 
și alte materiale necesare realizării ritmice a 
reparațiilor și revizuirilor, au eșalonat lucrările 
pe decade etc.

ÎN ZIARUL DE AZI
© ACTUALITATEA CUL
TURALĂ :

— Reluarea unei 
piese consacrate ti
nerei generații
— Muzica pentru 

o cenușă-copii — 
reasă ?
— Premiere tea 
trole

® VIAȚA INTERNATIO
NALĂ :

— „Europa celor 
șapte" și relațiile 
franco-britanice
— Activitatea di
plomatică în legă
tură cu Orientul 
Apropiat

PORTUGALIA

Schimbarea produsă în echipa gu
vernamentală portugheză după pre
luarea funcției de prim ministru de 
către Marcello Caetano, fost rector 
al Universității din Lisabona, se do
vedește a fi. după părerea observa
torilor avizați, o simplă înlocuire de 
persoane și atîta tot. Promisiunile 
făcute de Caetano în discursul de

SPORT

O imagine elocventă pentru spectaculozitatea 
Întrecerilor de judo

® „C.C.E.", La VOLEI 
MASCULIN : STEAUA A 
REALIZAT 0 VICTORIE 
CLARA ÎN FATA FOR
MAȚIEI CSEPEL BUDA
PESTA.
© A FOST DESEMNAT 
PRIMUL CAMPION NA
TIONAL LA JUDO (PE 
ECHIPE): RAPID BUCU
REȘTI.

(Alte știri din țară și de 
peste hotare în pag. a 
IlI-a).

învestitură pentru promovarea unui 
spirit de „conciliere națională11, ini
țierea unui „dialog cu națiunea" 
restabilirea, libertăților. „toleranta 
reciprocă a ideilor", s-au dovedit a fi 
simple figuri de stil. Pînă în prezent, 
Caetano nu a făcut nimic pentru a 
scoate tara din starea de profundă 
suferință economică, politică și so
cială. consecință a celor patru de
cenii de guvernare a lui Salazar.

Portugalia este astăzi una din ță
rile cele mai puțin dezvoltate din 
Europa. Industria este aproape 
inexistentă, iar agricultura se află 
pe ultimul loc în rîndul țărilor euro
pene, între altele datorită menținerii 
unei structuri de tip cvasifeudal (019 
la sută'din proprietarii agricoli dețin 
51 la sută din suprafața totală a pă- 
mînturilor arabile, în timp ce 800 000 
de țărani nu au deloc pămînt). Cos
tul vieții a crescut din 1965 într-un 
ritm de 5 la sută anual. Din cauza 
sărăciei și a mizeriei, tot mai multi 
portughezi își părăsesc căminele si 
trec granița, încercînd să-si cîștige 
pîinea în alte tari, în ultimii ani, 
numărul emigranților apti de muncă 
crescînd cu 400 la sută. Dotările edi
litare sînt
O problemă 
este cea a
de familii locuiesc în condiții de to
tală insalubritate. Mortalitatea in
fantilă este de 88,8 la mie, 44 la sută 
din portughezi sînt analfabețl.

Dan MUNTEANU ,

aproape inexistente, 
deosebit de acută 
locuințelor. 350 000

(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. I)

rea Adunare Națională. Exprimîn- 
du-șl profundul lor atașament față 
de partid, față de politica statului 
nostru, participanții la dezbateri au 
vorbit cu legitimă mîndrie despre 
realizările înfăptuite în oraș în anii 
aocialismului. Numeroși vorbitori au 
formulat propuneri și sugestii cu pri
vire la buna întreținere și gospodă
rire a orașului. în cuvîntul său, can
didatul a expus măsurile elaborate de 
partid și guvern pentru ridicarea 
eficienței economice a fiecărei între
prinderi, pentru valorificarea din 
plin a marilor resurse proprii orîn- 
duirii «oclaliste.

*
Tovarășul Alexandru Ionescu, re- 

<Sactor-șef al ziarului „Scînteia", can
didat al Frontului Unității Socialiste 
în alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională în circumscrip
ția electorală nr. 9 — Belcești. județul 
Iași, s-a întîlnit cu alegătorii din co
munele Românești, Erbiceni, Belcești, 
Coarnele Caprei, Șipote, Gropnița și 
Focuri.

La aceste întâlniri, au luat cuvîn
tul numeroși țărani cooperatori, ca
dre didactice, medici, ingineri agro
nomi și mecanizatori. Alegătorii și-au 
exprimat hotărîrea unanimă de a tra
duce în viață, prin eforturi susținute 
programul politic cuprins în Manifes
tul Frontului Unității Socialiste.

Tovarășul Alexandru Ionescu a e- 
vidențiat realizările obținute de po
porul nostru în dezvoltarea econo
miei și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai șl s-a ocupat pe larg de ac
tivitatea desfășurată de partidul și 
statul nostru în domeniul politicii 
externe puse în slujba păcii și socia
lismului.

și Rebrișoara cu tovarășul Adalbert 
Crișan, prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, candidat al Frontului Unită
ții Socialiste pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală. Relevînd principalele realizări 
obținute în județ în toate domeniile 
de activitate, participanții și-au ex
primat hotărîrea de a pune toată 
priceperea, pasiunea și energia în 
slujba îndeplinirii cu succes a pro
gramului de dezvoltare multilaterală 
a Româniel.

!

Reluarea unei
consacrate tinerei

piese
generații

Muzica pentru copii

*
Deplina adeziune față de politica 

clarvăzătoare a partidului s-a mani
festat pregnant si la întâlnirea ale
gătorilor din comunele Salva, Coșbuc

în județul Bistrița-Năsăud nu 
avut loc peste 1 000 de adunări în 
cadrul cărora candidați! Frontu
lui Unității Socialiste s-au întîl- 
nit cu alegătorii. La întâlniri au 
participat peste 120 000 de cetă
țeni. Mai bine de 7 000 au luat 
cuvîntul, analizînd cu spirit de 
răspundere activitatea deputaților 
și contribuția cetățenilor la mun
ca obștească.

★
Cetățenii orașului Roman s-au în

tâlnit cu acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, candidat în ale
gerile de deputat! pentru Marea A- 
dunare Națională. în cadrul întâlnirii 
a fost supus discuției un ansamblu 
de măsuri vizînd gospodărirea ora
șului. Profesorii Gh. Ceaușu și Gh. 
Mihalea au 
construirii unui 
a unei case de 
al policlinicii, 
Mîrțu, a vorbit 
perspectivele de 
niul ocrotirii sănătății. Alegătorii 
și-au exprimat deplina încredere în 
candidațil Frontului Unității 
liste, 
tatea

clean, județul Brașov, s-au întîlnit 
în sala căminului cultural cu tova- fl 
rășul Gheorghe Fană, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Brașov. președintele consiliului 
popular județean provizoriu, candi
dat în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională. întâlnirea 
a prilejuit o amplă trecere în revistă 
a transformărilor înnoitoare care au 
avut loc în această comună în anii 
construcției socialiste. Dialogul pur
tat cu candidatul a reliefat puterni
cul interes manifestat de alegători 
pentru dezvoltarea gospodăresc- 
edilitară a comunelor.

în cuvîntul său. tovarășul Gheor
ghe Pană a înfățișat un amplu ta
blou al realizărilor obținute de po
porul nostru în construcția socia
listă.

subliniat necesitatea 
nou cinematograf și 
cultură. Medicul șef 

tovarășa Eugenia 
despre realizările și 
dezvoltare în dome-

oferindu-le sprijinul în 
lor de viitor.

★
mare număr de țărani

Socia- 
activi-

munci-Un
tori și intelectuali din comuna Be-

sssxa

competență, inițiativă
(Urmare din pag. D

cală) va înregistra un spor de măr
furi a căror valoare însumează peste 
22 milioane lei valută. în numeroase 
județe, printre care Arad, Alba, Bi
hor, Constanța, Dîmbovița, Harghita, 
Vîlcea, Sălaj, Olt șl altele se vor 
executa amenajări la întreprinderile 
de industrie locală, se vor monta 
noi linii tehnologice, se vor con
strui noi întreprinderi de interes 
local și se vor extinde unitățile de 
servire a populației.

Iată, așadar, sarcini care oglindesc 
«porirea unor atribuții importante 
în conducerea economiei, care pre
supun studii temeinice, concluzii 
certe si măsuri operative în gospo
dărirea resurselor fiecărei localități.

Principala formă de lucru a con
siliilor populare o constituie sesiu
nile, în cadrul cărora trebuie să fie 
examinate problemele majore ale 
dezvoltării economiei locale, ale fo
losirii judicioase a resurselor și va
lorificării bogățiilor naturală de 
care dispune unitatea administrativ- 
teritorială respectivă, problemele 
dezvoltării științei și culturii, ale 
artei, ale tuturor activităților sociale 
șl politice. Problemele ce urmează 
să fie puse în dezbaterea sesiunilor 
trebuie să fie bine pregătite, ele 
trebuie să fie rezultatul studierii a- 
tente și a cunoașterii temeinice a 
condițiilor și posibilităților locale. 
Consiliile populare atrag la întoc
mirea studiilor pe care le consideră 
necesare pe deputați. pe cei mai 
buni gospodari, cu pregătire cores
punzătoare, solicită sprijinul orga
nelor centrale de specialitate și ale 
unor Institute de cercetări. Cele mai 
importante probleme sînt de obicei 
dezbătute însă sub formă de proiecte 
cu masa cetățenilor și numai după 
o consultare largă sînt supuse dez
baterii sesiunilor. Se asigură în acest 
fel adoptarea unor hotărîri rea
liste, la realizarea cărora sînt che
mați să participe toți deputății, pre
cum și cetățenii din unitatea admi
nistrativ-teritorială respectivă. Pu
nerea în dezbaterea publică a celor 
mal importante proiecte de hotărîri, 
participarea largă a maselor la sta
bilirea celor mal judicioase soluții 
privind dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală, expresie vie a adîn- 
ciril democratismului orînduirii noas
tre, oglindește caracterul profund 
popular al organelor locale ale pu
terii de stat.

întreaga activitate a consiliilor 
populare și a comitetelor lor execu
tive se desfășoară pe baza principiu
lui muncii și conducerii colective, 
potrivit căruia pentru îndeplinirea 
în bune condiții a atribuțiilor și sar
cinilor ce le revin, răspund atît con
siliile populare — ca organe ale pu
terii locale de stat — cît și 
fiecare deputat în parte.

Sesiunile consiliilor populare
au avut loc în cursul lunii ianuarie 
1969 — potrivit legii de organizare și 
funcționare a consiliilor populare — 
au adoptat planul de dezvoltare a 
economiei locale și bugetul consi
liului popular. Făcîndu-se o pro
fundă analiză a modului cum s-au 
realizat sarcinile economice, în anul 
1968, consiliile populare au adoptat 
măsuri concrete pentru înlăturarea 
deficientelor constatate si asigurarea 
realizării în bune condiții a Planului 
și bugetului pe anul 1969. Totodată, 
răspunzînd cu însuflețire la chema
rea Consiliului popular al județului 
Galați, consiliile populare, exami-

ce

nînd posibilitățile concrete din fie
care unitate administrativ-teritorială, 
și-au propus ca printr-o mai judi
cioasă folosire a mijloacelor mate
riale si bănești de care dispun, și o 
mai deplină folosire a resurselor lo
cale, să obțină însemnate cantități de 
produse peste plan, să realizeze eco
nomii suplimentare, să depășească 
beneficiile planificate și să obțină 
pe această cale o eficientă economică 
sporită în activitatea economiei lo
cale. îmbunătățirea substanțială a 
activității de servire a populației, 
intensificarea acțiunii de sistemati
zare a comunelor, ridicarea aspectu
lui urbanistic general și estetic al 
localităților, prin acțiuni de înfru
musețare a municipiilor, orașelor și 
comunelor constituie, de asemenea, 
obiective principale ale acestei vaste 
întreceri patriotice. Angajamentele 
pe care si le-au luat colectivele din 
întreprinderile economice și unită
țile subordonate consiliilor populare 
dovedesc cu prisosință că există încă 
rezerve 
precum 
eforturi 
perirea 
zerve.

Comitetul 
ministrației 
să sprijine 
locale ale puterii și ale administra
ției de stat în îmbunătățirea stilului 
lor de muncă, în respectarea cu 
strictețe a legalității socialiste și a 
îndeplinirii tuturor sarcinilor ce le 
revin. în activitatea noastră ayem, 
de asemenea, în vedere acțiunile im
portante privind înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localităților, ex
tinderea experienței pozitive legate 
de realizarea 
care consiliile 
luat ca răspuns la chemarea Consi
liului popular al județului Galați. So
cotim, totodată, că realizarea în 
bune condiții a atribuțiilor 
cinilor consiliilor populare 
ministerelor și celorlalte 
centrale de stat îndeplinirea 
țiilor ce le revin prin legea de orga
nizare și funcționare a consiliilor 
populare, acordarea asistenței teh
nice de specialitate, sprijinirea acti
vității comitetelor executive ale 
consiliilor populare în rezolvarea 
unor probleme specifice.

Campania electorală, organizată de 
Frontul Unității Socialiste — sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân — adunările în care oamenii 
muncii și-au desemnat candidați! în 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și în con
siliile populare. întâlnirile dintre 
candidați și alegători, constituie un 
bun prilej și pentru realizarea unui 
bilanț cuprinzător al activității des
fășurate de consiliile populare, pen
tru dezbaterea problemelor actuale 
și de perspectivă ale fiecărei locali
tăți (municipiu, oraș, comună) si sta
bilirea măsurilor pe care urmează 
să Ie întreprindă consiliile populare, 
contribuția concretă, mereu mai 
rodnică, a cetățenilor la soluționa
rea tuturor problemelor care preo
cupă fiecare colectivitate în parte.

îndenlinindu-si în bune condiții 
atribuțiile largi stabilite prin lege, 
consiliile populare, sub conducerea 
organelor locale de partid, își aduc 
contribuția la creșterea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului, la asigurarea libertății și 
demnității umane, la înflorirea Repu
blicii Socialiste România șl la ridi
carea ei pe treptele înalte ale civi
lizației și progresului.

★
Tovarășul Aurel Duca, prim-secre

tar al Comitetului județean de 
partid Cluj, președintele consiliului 
popular județean, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 7 — Tur
da pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, a avut 
mai multe întâlniri cu alegătorii. în- 
tr-una din acestea, ing. Constantin 
Găitan, maistrul Andrei Fuzer, Va
leria Moldovan, Ștefan Bogdan. Ioan 
Rusu și alții au arătat că, în anii 
puterii populare, orașul Turda a de
venit o adevărată cetate industrială. 
Ei au arătat că toți cetățenii 
municipiului Turda vor sprijini 
pe candidați! lor, organele ad
ministrative locale pentru a des
fășura noi acțiuni care să ridice mu
nicipiul pe o treaptă și mai înaltă 
de propășire. Candidatul a subliniat 
că toate realizările dobîndite sînt 
rodul politicii marxist-leniniste a 
partidului și statului nostru.

★

Cîmpulung Muscel a ocupat unul 
din locurile de frunte în întrecerea 
patriotică desfășurată între orașele 
țării în cursul anului 1968. Efortul 
colectiv al localnicilor s-a materia
lizat în lucrări edilitare ce depășesc 
5 milioane lei. Cetățenii orașului 
sînt hotărîți să continue șirul acestor 
realizări. Această hotărîre a fost pu
ternic subliniată în cuvîntul alegă
torilor la întîlnirea cu maistrul me
talurgist Gheorghe Stoica, propus 
candidat pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională. Can
didatul s-a angajat ca, împreună cu 
cetățenii, să desfășoare o intensă ac
tivitate pentru continua dezvoltare 
și progresul urbanistic al orașului.

★

Tovarășul Gheorghe Ghinea, prlm- 
secretar al Comitetului județean Bo
toșani al P.C.R., președintele consi
liului popular județean, candidat în 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională, s-a întîlnit cu locuitorii 
din comunele Vorniceni, George 
Enescu, Cornățeni și altele, care fac 
parte din circumscripția sa electo
rală. în dialogul dintre candidat și 
alegători s-au reliefat realizările pre
zentului datorate politicii partidului 
nostru de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii, s-au 
dezbătut diferite aspecte ale înfru
musețării localităților din 
parte a județului.

★

Tovarășul Teodor Coman, 
cretar al Comitetului

ln cei cincisprezece 
ani trecuți de la pre
mieră, piesa „Nota zero 
la purtare" de Virgil 
Stoenescu și Octavian 
Sava, a fost jucată a- 
desea, în țară și peste 
hotare, pentru ca de cu- 
rînd să fie reluată pe 
scenele unor teatre care 
au jucat-o și în urmă 
cu un deceniu și jumă
tate. Teatrul Național 
din Craiova, care în 
stagiunea aceasta oferă 
publicului o bogată in
florescență de autori 
originali, s-a arătat în
crezător în valențele 
neperimate ale piesei 
„Nota zero la purtare", 
în actualitatea mesaju
lui ei educativ, în fon
dul etic al eroilor și în 
capacitatea ei de evo
care. Locul ei în reper
toriul Naționalului cra- 
iovean mi se pare că se 
justifică tocmai prin

puterea de a readuce 
în fața publicului de 
astăzi imagini din lupta 
generației tinere de 
acum un sfert de veac 
pentru cucerirea unei 
vieți noi.

Regizorul Gheorghe 
Jora, încrezător și el în 
calitățile piesei și în ac
tualitatea ei, a conceput 
și a realizat spectacolul 
ca o pledoarie tinereas
că, avîntată, caldă, ro
mantică, în slujba ade
vărului, a sincerității, a 
demnității. Actori tineri 
ca Lucian Albanezu, 
Georgeta Luchian, Tu
dor Gheorghe, Emil 
Boroghină, Nicolae 
Iliescu, Hie Gheorghe, 
Victor Fuiorea și alții 
și-au unit talentul și 
farmecul lor personal, 
dînd viață eroilor intr-o 
revărsare de exuberan
ță și voioșie, revărsare 
întreruptă cînd și cind

de reacții ce atestă în
ceputul maturizării, al 
cristalizării unor opinii 
despre bine și rău, des
pre drept și nedrept, 
despre moral și imoral. 
Actorii Vladimir Jurav- 
lev, Nae Mazilu și Re
mus Mărgineanu, și ei 
tineri, au portretizat 
pitoresc, din cîteva tră
sături distincte, rolurile 
celor trei profesori din 
piesă, trecînd cu succes 
peste diferența dintre 
vîrsta lor și 
sonajelor.

Succesul 
spectacolul
trenant și sincer îl cu
noaște în fața spectato
rilor din Craiova con
firmă necesitatea unor 
texte dramatice cu 
ecouri în conștiința pu
blicului tînăr.

vîrsta

pe 
acesta

per-

care 
an-

Mihai FLOREA

PREMIERE TEATRALE
• Sîmbătă 1 martie va avea loc în sala Comedia a 

Teatrului Național „I. L. Caragiale", premiera piesei 
„IDIOTUL*1 de Andră Barsacq, după celebrul roman al 
lui Dostoievski, în regia lui Alexandru Finți (regizor 
secund : Lia Niculescu). în rolul prințului Mîșkin va 
apare actorul Florin Piersic. Alături de el, spectacolul 
reunește o numeroasă distribuție din care amintim pe : 
Ileana Stana Ionescu, Răducu Ițcuș, Cella Dima, Geo 
Barton, Valeria Seciu, Adela Mărculescu, Ileana Ior- 
dache, Matei Gheorghiu, Gh. Popovici-Poenaru, Con
stantin Rauțchi etc. Scenografia aparține lui Mihal 
Tofan, iar muzica lui Ștefan Mangoianu.

• Teatrul Evreiesc de stat anunță pentru joi 27 fe
bruarie premiera piesei „DIBUK" de S. Ansky în regia 
lui Franz Auerbach și scenografia lui Jules Perahim. 
Din distribuție fac parte : Monu Grun, Leonie Wald- 
man-Eliad, Sedy Gliick, Benno Popliker, Tobias Bălan 
și alții. Coregrafia spectacolului este semnată de Trixy 
Checais iar muzica de I. Engel și H. Schwarzmann.

uriașe în economia locală, 
și necesitatea de a depune 

în continuare pentru desco- 
si valorificarea acestor re-

pentru Problemele Ad- 
Locale este preocupat 
în permanentă organele

angajamentelor pe 
populare si le-au

și sar- 
impune 
organe 
obliga-

o cenușăreasă?
A

Nu de mult, în Sala Radiotele- 
viziunii a avut loc un concert ale 
cărui ecouri au rămas, din 
învăluite în cel mai deplin 
mat (din 
Spun din 
rile unei 
cațiile ei 
muzicală (o chestiune încă fără re
zolvare perfect clarificată), depă
șesc cu mult cadrul modest în care 
s-a desfășurat. Este vorba despre 
concertul Corului de copii al Radio- 
televiziunii, dirijat de Ion Vanica. 
Creșterea calitativă a acestei for
mații este evidentă și o situează 
poate în fruntea celor cîteva simi
lare din țară. Repertoriul său în 
continuă lărgire are mal multe 
funcțiuni, dintre care cea de sti
mulare și de propagare a compo
zițiilor destinate școlarilor este 
primordială. Dar nu numai atît. 
Calitatea interpretativă se trans
formă în model demn de urmat 
pentru toate formațiile școlare care 
ascultă acest cor la radio sau în 
prea puținele înregistrări pe disc. 
Un astfel de model îndeamnă pe

păcate, 
anoni- 
puțin). 
sensu- 
impli-

partea presei, cel 
păcate pentru că 
atari manifestări, 
în procesul de educație

Sărbătorirea unei artiste
IAȘI (corespondentul „Scînteii'). — Spectacolul 

cu piesa „Mutter Courage" de Brecht, pus în scenă 
de Mauriclu Sekler, artist emerit, pe care l-a sus
ținut vineri seară colectivul Teatrului Național „Va- 
sile Alecsandri' din Iași, a fost consacrat sărbăto
ririi a 50 de ani de activitate scenică și 70 de ani 
de viață a artistei emerite Margareta Baciu. Sărbă
torita, interpretând rolul titular, a făcut din nou do
vada înaltelor sale calități actoricești. Publicul 
prezent la festivitate, — în rîndul căruia s-au aflat 
reprezentanți ai organelor locale de partid și de 
stat, conducători ai diferitelor instituții de cultură 
ieșene și numeroși iubitori ai artei teatrale — a 
răsplătit-o pe interpretă cu aplauze prelungita.

dascălii de muzică să alcătuiască în 
școli coruri poate mai modeste, 
dar poate cu ambiții înalte și dem
ne de încurajat. Marele precursor 
Kiriac spunea deseori aceste cu
vinte mereu actuale : „soarta mu
zicii, în școală se hotărăște". De
prinderea cîntului frumos duce cu 
vremea la crearea unei necesități 
spirituale elevate, aceea de a as
culta muzică, artă care înseamnă 
ordine și echilibru. Se oferă astfel 
copiilor de azi, tineretului de mîi- 
ne, cetățeanului care mai tîrziu 
este chemat să desăvîrșească ope
ra la care generațiile anterioare 
s-au angajat, etaloane artistice su
perioare acelora pe care o educa
ție întâmplătoare, nesistematică, ale 
cărei instrumente sînt emisiunile 
și spectacolele adresate altor 
vîrste, sînt astăzi se pare singurele 
care stau în atenția criticii. Așa 
cum literatura se recomandă selec
tiv în funcție de capacitatea de 
atracție și potrivit puterii de în
țelegere a fiecărei vîrste, la fel 
și educația muzicală se impune făcu
tă nuanțat, pe baza unor criterii de 
valoare și accesibilitate care se cer 
respectate și stimulate cu toată 
grija. Numai așa nevoia de muzi
că se poate construi în atît de plas
tica ființă spirituală a școlarului. 
Dar pentru asta trebuie acțiuni in
teligente, bine organizate, bine 
popularizate și la un nivel de cali
tate corespunzător, așa cum a fost 
concertul la care mă refer. Cîteva 
prime audiții de muzică româ
nească, cîteva splendide aranja-' 
mente din capodopere ale muzicii’ 
clasice, precum și cîntecele patrio
tice la a căror ascultare vibrăm în
fiorați, au fost cîntate cu atîta elan 
și dăruire încît cuvintele de laudă 
se cuvin spuse răspicat și fără re
ticențe micilor muzicieni și condu
cătorului lor. Pentru că, evident, 
muzica destinată copiilor nu este 
o cenușăreasă.

Petre CODREANU

de depu- 
Națională, 
din satele 
Teilor și

participanții la 
hotărîrea 

a contribui la progresul 
social al localității lor.

această

12,30 ;

16

18 ;

(Urmare din pag. I) 15,30 : 18.

în expoziție pînă
15,30 ; 18,

9 ; 11,15 ;

de artâ decorativâ, des chisâ zilele acestea în sala Dalles din Capitală Foto : S. CristianAspect din expoziția trienală

prim-se- 
județean 

Tulcea al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, candidat 
în circumscripția electorală nr. 5 
Frecăței, pentru alegerile 
tați în Marea Adunare 
s-a întîlnit cu alegătorii 
Cataloi, Nalbant, Valea 
Nicolae Bălcescu. Discuțiile purtate 
în cadrul întâlnirilor au relevat pro
fundele transformări petrecute în 
viața satelor, hotărîrea țăranilor 
cooperatori de a merge neabătut pe 
calea deschisă de partid. Candidatul 
a menționat că organele locale vor 
studia deîndată numeroasele propu
neri edilitar-gospodărești de larg in
teres pentru locuitorii acestor sate.

★

înalta apreciere a oamenilor mun
cii pentru realizările obținute în 
construcția socialistă și-a găsit un 
ecou si la întîlnirea alegătorilor din 
orașul Mizll cu tov. Stelian Doană, 
brigadier la cooperativa agricolă de 
producție din Fulga, candidat în a- 
legerile de deputat! pentru Marea 
Adunare Națională. Manifestîndu-și 
totala lor adeziune față de progra
mul de dezvoltare multilaterală a 
tării, înscris în Manifestul Frontului 
Unității Socialiste, 
întâlnire și-au exprimat 
unanimă de 
economic și

Filarmonica de stat „George Enescu" (sala 
Ateneului) : Concert de muzică corală con
temporană — 20.
• Opera Română : Amorul vrăjitor ; Bolero ; 
Tricornul — 19,30.
o Teatrul de Operetă : Voievodul țiganilor 
— 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Nicnlc — 20.

Teatrul Mic : Prețul — 20.
Teatrul „Al. Davila" din Pitești (In sala 

Ansamblului Artistic al Uniunii 
a Sindicatelor) : Bălcescu — 20.
• Teatrul „Mihal Emlnescu" din 
(In sala din Calea Victoriei nr. 174 
lui „C. Tănase') :Balade — 
tenlțllor — 20.

Generale

Botoșani 
a teatru- 

17 : Luna dezmoș-

• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : Aventurile lui Plum-Plum — 17.
@ Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : De la 
Bach la Tom Jones — 20.

17.30 — Telex TV.
17,35 — TV. pentru specialiștii din Industrie. 

Chimie. Schimbători de Ioni și utili
zarea lor în domeniul chimiei, 
zintă dr. Ing. D. Goidea.

18,05 — Limba franceză. Lecția 48.
18.30 — Lyceum. Elev în clasa a XII-a.
19.00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Știri și reportaje din campania elec

torală.
19,40 — Actualitatea științifică. Realizări ști

ințifice românești.
20,05 — Gong — emisiune de actualitate tea

trală.
20.30 — Roman-foileton : „Forsyte

(XVII)
21.20 — Prim-plan. Sică Alexandrescu.
21.45 — Filme documentare.
22,00 — Cărți și autori.
22.20 — Varietăți pe peliculă.
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

Saga"

Nu rareori reducerea 
numărului de modele se 
datorează nepregătirii 
cantităților de materii pri
me și semifabricate, ceea 
ce determină întreprinde
rile să ceară frecvent în
locuirea unor modele și 
sortimente cu altele. Chiar 
la ultimele contractări au 
existat situații care pun 
sub semnul incertitudinii 
apariția în producția de 
serie a unor sortimente : 
fabrica „Guban“-Timișoa- 
ra, de pildă, ca și alte cîte- 
va fabrici n-au primit 
încă integral materiile 
prime în contul trimes
trului întîi. La Ministerul 
Industriei Ușoare, tov. di
rector I. Pivniceru ne 
confirmă existenta unor 
complicații atît în ce pri
vește formalitățile greoaie 
cît și aducerea efectivă la

timp a unor materii prime 
din import, ceea ce im
pietează uneori ■ asupra 
termenelor de aprovizio
nare a unor fabrici.

Sînt de consemnat to
todată și cauze subiective 
care fac să se micșoreze 
elementele de diversifi
care : fiecare întreprin
dere este interesată în ob
ținerea unor comenzi în 
serii cît mai mari și din 
modelele cele mai avan
tajoase în ce privește con
sumul de materii prime și 
de muncă. Nu este. deci, 
total de ocolit efectul pre
lucrării psihologice a par
tenerilor din diferitele 
județe: „Acest model îl 
puteti contracta numai 
condiționat, n-avem încă 
preț la el“. (Socotim că 
trebuie renunțat definitiv 
la practica prezentării de 
modele fără preț. Și au

fost destule la fabricile 
„Clujana11, „Dîmbovița" 
ș.a. De altfel se impune 
de mult și simplificarea 
metodologiei de stabilire a 
prețului). Insistentele o- 
fertanților, conjugate cu 
timiditatea manifestată de 
unii reprezentanți ai co
merțului din județe (cu 
toate apelurile și uneori 
chiar intervențiile foruri
lor de specialitate din Mi
nisterul Comerțului Inte
rior) în alegerea sorti
mentelor de modele mo
derne. precum și cu 
o proporție notabilă de 
conservatorism sînt noi 
obstacole, subtil insi
nuate în practica con
tractărilor, destinate și ele 
să prejudicieze diversita
tea modelelor 
Acest 
este 
unei

pe piață, 
din urmă aspect 

rezultatul lipsei 
bune informări,

unei insuficiente pregătiri 
de specialitate, necunoaș
terii la zi a fenomenelor 
comerciale, evoluției mo
dei. Cu atât mai mult s-ar 
dovedi utilă, absolut nece
sară pregătirea prealabilă 
a contractărilor și a opi
niei publice prin interme
diul unor expoziții cu co
lecții mari, reprezentative 
în mai multe orașe din 
tară. S-ar putea iniția 
cu asemenea prilejuri în
tâlniri pentru discutarea 
anumitor categorii de pro
duse cu diferite grupuri și 
categorii de cumpărători 
— tineret gospodine, 
muncitori — în vederea 
cunoașterii preferințelor. 
Numărul expozițiilor ne- 
putînd fi prea mare, s-ar 
putea folosi în scopul 
popularizării, al realizării 
unui dialog util cu publi
cul, mijloacele de publl-

industria ușoară
citate — filme, diapozitive, 
albume.

După cum se vede, dru
mul de la mărfurile pre
zente 
la cumpărător nu este lip
sit de surprize. Si, cu toa
te acestea, să notăm că la 
actualele contractări, mai 
bine de jumătate din nu
mărul modelelor prezen
tate au fost contractate ; 
ceea ce este mult mai 
mult ca la contractările 
anterioare. Poate stimula
te de prezenta atâtor mo
dele noi de încălțăminte, 
organizațiile comerciale 
vor lua măsuri ca în ma
gazine să se creeze condi
ții pentru expunerea co
respunzătoare a mărfuri* 
lor, dovedind o reacție mai 
exigentă fată de anonima
tul în care se realizează 
adesea desfacerea noilor 
produse.

(seria de bilete — 2793).
• Bună ziua, contesă : REPUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRI- 
VIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Pianele mecanice : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, VICTORIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
O Un om pentru eternitate : CENTRAL — 9,15 ; 11,45 ;
14.15, GLORIA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
® Cuțitul în apă : CENTRAL — 16,45 ; 19 ; 21.
0 Feldmareșala : LUMINA — 9—15,45 în continuare ;
18.30 ; 20,45, MIORIȚA — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Urletul lupilor : BUZEȘTI — 20,30.
O Dominika și prietenii el : DOINA — 9 ; 10,30 ; 12 ;
13.30 ; 16.
• Neînțelesul : DOINA — 18,15 ; 20,30.
O Hlroșima, dragostea mea : UNION — 20,30.
O Strigătul : UNION — 15,30 ; 18.
O Brutarul din Valorguc : CINEMATECA
14.30 ; 16,30.
0 Bilanț în plin marș ; Un program de propășire eco
nomică ; Agricultura socialistă în plin avînt; Atle
tism ; Metamorfoze : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
® Rio Bravo : FEROVIAR — 8,45 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 
20,45. EXCELSIOR — 10 ; 13 ; 16 ; 19, MELODIA — 9,30 ; 
13 ; 16,45 ; 20, FLAMURA — 9 ; 12 ; 16 ; 19,30.
• Marele șarpe : AURORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 
20,30. VOLGA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
A Planeta maimuțelor : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Becket : DACIA — 8,30 ; 20 în continuare.
0 Exnresul colonelului von Ryan : BUCEGI — 9,30 ; 
12; 15,45; 18.15; 20,45, TOMIS — 8,30; 11; 13,30; "
18.30 ; 21.
0 Căderea imperiului roman : UNIREA — 15,30 ; 19.
0 Primăvara pe Oder : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Profesioniștii : DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20. 
0 Acest pămînt este al meu : GIULEȘTI — 15,30 ; 
20,30.
0 Ziua în care vin peștii : COTROCENI —
0 Răscoala : COTROCENI — 20,30.
0 Astă seară mă distrez : FLOREASCA — 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Samuraiul : VIITORUL — 15.30 ; 18.
0 Pantoful cenușăresei : VIITORUL — 20,30.
0 Un delict aproape perfect : MOȘILOR — 
RAHOVA — 15,30 ; 18.

Soare și umbră : MOȘILOR — 20,30.
Tunelul : RAHOVA — 20,30.
Hombre : POPULAR — 15,30 ; 18.
Bela : POPULAR - 20,30.
Ce noapte, băieți ! : MUNCA — 16 ; 18. 

Q.Mica romanță de vară : MUNCA — 20. 
0 Hoțul de piersici : FLACĂRA — 15,30. 
0 Winnetou (seria a IlI-a) : FLACĂRA — 18 ; 
0 Pensiune pentru holtei : ARTA — 9,15—16,15 în con
tinuare ; 18,15 , 20,15,
o Columna (ambele serii) ; VITAN — 15,30 ; 19.
O Aventurile Iui Tom Sawyer ; Moartea lui Joe India
nul : PROGRESUL — 15,30 ; 19.
0
18
•

20,30.

Operațiunea San Gennaro : FERENTARI — 15,30 ; 
; 20,15.
Prințesa : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
Canaliile : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Suflete tari : COSMOS — 15,30 : 19.

>
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VOLEI: OPTIMI DE FINALĂ ÎN C.C.E. JUDO.

Steaua—Csepel 3-0
Prezentîndu-se mult „schimbată la 

față” — probabil și ca urmare a re
centului turneu întreprins în Franța, 
care i-a permis rodarea serioasă a 
formației — echipa de volei Steaua 
a întrecut în mod categoric pe Csepel 
Budapesta în primul joc din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Meciul a durat 
trei seturi ; circa o oră. In tot acest 
timp, evoluția steliștilor a impre
sionat plăcut, mai ales tn primele 
două seturi cînd, ca urmare a unui 
joc variat, decis în atac și prompt 
în apărare, a permis adversarilor să 
puncteze... doar pînă la 4 și, respec
tiv, 7. Indiscutabil, voleibaliștii de 
la Steaua au demonstrat o clasă ri
dicată, mult superioară adversarilor, 
adjudecîndu-și, pe deplin merit, 
punctele necesare cîștigării seturilor 
și totodată aplauze și aprecieri din
tre cele mai măgulitoare. Eforturile 
budapestanilor au fost totuși destul 
de mari, însă insuficiente pînă la 
urmă pentru a răsturna situația. 
„Uriașul" Buzek — cu tot elanul, cu 
toată forța sa (într-adevăr impresio
nantă) în finalizarea acțiunilor la fi
leu — nu a avut satisfacția decît în 
setul trei, al cărui început a aparți
nut echipei sale. Maghiarii au con
dus cu 4—2, 6—3, 9—6, pentru ca apoi 
să nu mai poată face nimic împo
triva atacurilor dezlănțuite ale bucu- 
reștenilor. „Treziți" la realitate,

Crețu, Porojnicu, Stamate și ceilalți 
au refăcut terenul pierdut și au cîș
tigat și setul al treilea (15—9).

Deci, Steaua București—Csepel 
Budapesta 3—0. finind cont și de 
faptul că în total bucureștenii nu au 
pierdut ieri decît 20 de puncte în 
aceste trei seturi, este ușor de 
presupus că, în mod normal, califi
carea le este ca și asigurată. Retu
rul însă (la Budapesta, 2 martie) nu 
elimină marile surprize l Să sperăm 
că bucureștenii nu se vor lăsa sur
prinși, că vor juca, dacă nu mai 
bine, cel puțin la fel ca în partida 
de ieri, din sala Floreasca.

Bănuim că antrenorul Tănase Tă- 
nase a reținut momentele de cădere 
ale echipei sale (ca și cauzele aces
tora), a reținut că la executarea ser
viciilor elevii săi sînt încă deficitari, 
trimițînd mingea direct în fileu sau 
afară, în sfîrșit că forța și varietatea 
atacurilor la fileu mai presupun 
destule îmbunătățiri.

Rapid București a cucerit primul 
titlu de campion național

Nu s-a împlinit un an de cînd a- 
nunțam înființarea Federației româ
ne de judo și iată-ne asistînd la pri
ma finală de campionat național pe 
echipe. Competiția, care s-a desfă
șurat sîmbătă și duminică în sala 
Floreasca, în fața unui public nu
meros (aproape 3 000 de spectatori în 
fiecare zi) și receptiv la subtilitățile 
tehnice demonstrate de către spor
tivi, s-a bucurat de un real succes. 
Cele opt formații participante au 
oferit un spectacol agreabil, prile- 
juindu-ne posibilitatea de a înregis
tra sensibilul progres tehnic în care 
se află „judokanii" noștri în raport 
cu evoluția lor din „Cupa federa
ției".

Finalele campionatului național au 
programat pe patrulaterele din sala 
Floreasca opt echipe, calificate în 
cele trei zone : Rapid, I.E.F.S., Poli
tehnica și Universitatea (toate din 
București), Politehnica Timișoara, 
Știința Mediaș, Metalul Roman și 
Vagonul Arad. Partidele desfășurate 
au oferit dispute dîrze, în majori

tatea cazurilor echilibrate, echipele 
bucureștene Rapid, I.E.F.S. și Poli
tehnica impunîndu-se alături de Po
litehnica Timișoara și ocupînd pri
mele patru locuri. Dintre sportivi, 
comportări deosebite au avut Cris
tian Lascu și Dorin Lepădat (Rapid 
București), Âron Gostian (Politehnica 
București), Ion Herman (I.E.F.S.) și 
Victor Ilie (Știința Mediaș).

Titlul de campioană națională — pe 
echipe — a fost cucerit de către Rapid 
București. Pe locul al doilea s-a cla
sat formația Politehnica Timișoara, 

înainte de a încheia, să anunțăm 
pe amatorii de judo că în zilele de 
29 și 30 martie se va desfășura com
petiția internațională „Cupa Româ
niei" la care vor participa și echipe 
din Cehoslovacia, Bulgaria, U.R.S.S. 
și R. D. Germană. Tara noastră va fi 
reprezentată de către o echipă A și 
o formație de tineret.

Campionatele 

mondiale de bob 
® Echipajul României s-a 
clasat pe locul V

In stațiunea americană de spor
turi de iarnă Lake Placid au luat 
siîrșit duminică campionatele mon
diale de bob. Peste 4 000 de spec
tatori au urmărit ultimele două 
„manșe’ ale probei rezervate bo
burilor de 4 persoane. Victoria a 
revenit echipajului R.F. a Germa
niei condus de Wolfgang Zimmerer 
în vîrstă de 28 de ani, de profe
siune brutar. In cele 4 manșe 
(două s-au disputat sîmbătă), 
echipajul R.F. a Germaniei a tota
lizat timpul de 4' 20" 75/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat e- 
chipajele Italiei II (Gaspari) — 
4’ 21" 20/100 și‘S.U.A. I (Fenner) — 
4’21” 44/100. In manșa a 4-a, cînd 
se afla în fruntea clasamentului, 
echipajul Elveției condus de Jean 
Wikki s-a răsturnat. Ieșind din 
concurs. Locul 4 a fost ocupat de 
echipajul S.U.A. II — 4’21" 97/100 
Iar locul 5 de echipajul României 
— 4’ 22" 00 pilotat de Ion Panțuru.

Steaua atacă decisiv la fileu
Foto : M. Cioc

BOX

Ion Dinu l-a învins
pe Vasile Antoniu!

în reuniunea de box desfă
șurată duminică dimineață în 
Sala sporturilor din Constan
ța, Ion Dinu (Farul Constan
ța) a reușit să-1 învingă la 
puncte pe Vasile Antoniu (Di
namo București), campionul 
țării la cat. ușoară. In repriza 
a doua, Antoniu a fost și nu
mărat. Alte rezultate tehnice : 
V. Zilberman (Steaua) b.ab. 
O. Baciu (Farul) ; I. Alexe (Di
namo) b.ab. Zadrigal (Farul) ; 
C. Cuțov (Dinamo) b.ab. Gh. 
Anton (Farul) ; N. Gîju 
(Steaua) b.p. M. Dumitrașcu 
(Farul) ; A. Iliescu b. descali
ficare C. Stanev (Dinamo) ; 
I. Covaci (Dinamo) b.p. I. Ol- 
teanu (Dinamo).

PE PlRTIHE IE U TOIUL

TREI MARI 
COMPETIȚII 

DE SCHI
PREDEAL (prin telefon). — în 

frumoasa stațiune de iarnă Predeal 
s-a desfășurat în ultimele trei zile 
ale săptămînii o activitate competi- 
țională intensă Aici, pe pîrtiile de 
schi, au luat startul un număr im
presionant de concurent! care s-au 
întrecut în probele campionatului 
național de juniori, alpine și fond. 
Cupa U.A.S.R. și Spartachiada vînă- 
torilor de munte. La faza finală a 
campionatului național de juniori și 
junioare au fost prezenti sportivi 
din 14 județe. La probele alpine 179 
participant!, iar la probele de fond 
160. Nivelul de pregătire tehnică 
și rezultatele obținute au consem
nat o creștere valorică în schiul 
nostru. Numărul mare de tineri 
schiori care sînt astăzi angrenați în 
activitatea competitională în multe 
județe ale tării constituie, fără în
doială. o bună bază de masă pen
tru selecție. în schiul nostru de per
formanță. La alpine, la juniori mari 
a cîștigat Bogdan Alexandru de la 
Clubul sportiv Sinaia ; la junioare 
Daniela Munteanu — Brașov.

La probele de fond, locul I (5 km
— junioare mari) a revenit Para- 
schivei Cojocaru de la Cîmpulung — 
Suceava. La juniori mari (10 km) 
Vasile Papuc — Cîmpulung-Suceava, 
a obținut locul I. Proba de slalom 
uriaș : junioare mari — locul I : 
Marcoș Eva — Brașov. Juniori 
mari : locul I — Bogdan Alexandru
— Sinaia.

Simultan s-au desfășurat și între
cerile din cadrul Cupei U.A.S.R. 
Această reușită competiție de masă 
a întrunit la start studenți din 
11 centre universitare ale țării. Con
cepută în ideea unei competiții de 
masă, această întrecere în final a 
constituit un bun prilej de' selecțio
nare a celor mai buni studenți 
schiori. Printre cîștigătorii acestui 
concurs figurează și o serie de ele
mente talentate, bine pregătite, ce 
pot întregi secțiile de schi ale clubu
rilor universitare. Probele din cadrul 
Spartachiadei vînătorilor de munte, 
probele individuale, patrule, ștafete 
și probele pe plutoane au constituit 
pasionante întreceri de schi, urmări
te cu viu interes de numeroși tu
riști și localnici ai orașului Pre
deal. în final în nocturnă, pe co
cheta pistă iluminată, vînătorii de 
munte au prezentat un frumos spec
tacol pe schiuri.

Ion BERINDEI 
antrenor federal

Duminică dimineață s-a înapoiat 
de la Varșovia delegația Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, condusă 
de Titus Popescu, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P. După cum s-a anunțat, 
prezenta delegației române la Var
șovia a fost prilejuită de partici
parea sa la cel de-al V-lea Congres 
al Centralei agricole a cooperative
lor „întrajutorarea țărănească" din 
Republica Populară Polonă.

★

Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene anunță că înce
pînd cu data de 24 februarie ora 7 
s-a redeschis trecerea cu bacul pes
te Dunăre la punctul de trecere 
Giurgeni-Vadul Oii pentru toate ti
purile de autovehicule.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 

25, 26 șl 27 februarie. In țară: 
Vremea se încălzește ușor în toate 
regiunile țării. Cerul va fl varia
bil, mal mult noros. Vor coclea 
ploi slabe, locale șl izolat lapovlță 
șl ninsoare în estul țării. VInt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor ii cuprinse între minus 10 șl 
zero grade, Izolat mal ridi
cate la sftrșitul Intervalului, 
iar maximele între minus 1 grad 
și plus 9 grade. Ceață dimineața 
șl seara. In București : Vremea 
se încălzește ușor. Cerul va fl va
riabil, mai mult noros, favorabil 
precipitațiilor slabe, mal ales sub 
formă de ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Ceață dimineața șl seara.

Funeraliile academicianului
Mihai Ciucă

DIN LUMEA LARGĂ

ATLETISM

Sărucan—7,64 m 
la lungime

în sala „23 August" a luat 
sfîrșit duminică concursul de 
atletism organizat de clubul 
„Steaua". Un rezultat valoros 
a înregistrat V. Sărucan care a 
obținut la săritura în lungime 
7,64 m (nou record republican 
pe teren acoperit).

Floretistul român Arde
leana a cîștigat concursul 
internațional de la Plovdiv. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Dimitrov (Bulgaria), 
Țiu (România) si Hertel 
(R. D. Germană).

Intr-un meci contînd 
pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fot
bal desfășurat la Liâge e- 
chipa Belgiei a învins cu 
scorul de 2—1 (1—0) echipa 
Spaniei. în urma acestui 
insucces ECHIPA SPANIEI 
a ratat șansa de a se cali
fica pentru turneul final.

Belgianul Renâ de Clercq 
este noul campion mondial 
amator la ciclocros. în 
competiția desfășurată du
minică la Magstadt (R. F. 
a Germaniei) el a fost 
cronometrat cu timpul de 
lh09’36” (traseul a măsu
rat 22 km). Pe locul doi 
s-a clasat campionul de

anul trecut, Roger de Vlae- 
minck (Belgia) — lhlO’08”. 
în cursa rezervată profe
sioniștilor, belgianul ERIC 
DE VLAEMINCK și-a păs
trat titlul întrecînd în or
dine pe Wolfshohl (R. F. a 
Germaniei) și Renato Lon
go (Italia).

în cadrul concursului a- 
tletic desfășurat pe teren 
acoperit la San Diego, 
George Young (S.U.A.) a 
egalat cea mai bună per
formantă mondială de sală 
în proba de 2 mile cu 
timpul de 8’27” Primul a- 
lergător care a obținut a- 
ceastă performantă a fost 
australianul Pearce Kerry.

Cîteva rezultate de va
loare au fost înregistrate 
în cadrul concursului atle
tic de sală desfășurat în 
Palatul sporturilor din Le
ningrad. Proba de 3 000 m 
a revenit lui Alexandr Șer-

nov cronometrat în 8’00”. 
Gavrilov a terminat învin
gător în proba de săritură 
în înălțime cu un rezultat 
de 2,15 m. Sapeia a obți
nut victoria în proba de 
100 m plat cu rezultatul de 
10”5/1.0, iar Mihailov a cu
cerit primul loc la 110 m 
garduri, fiind cronometrat 
în 14”2/10.

După desfășurarea me
ciurilor de sîmbătă. în 
competiția internațională 
de rugbi „Turneul celor 5 
națiuni" conduce echipa 
Irlandei cu 6 puncte din 3 
jocuri. Urmează în clasa
ment Tara Galilor cu 2 
puncte (un joc). Anglia — 
2 puncte (două jocuri). 
Scoția — 2 puncte (3 jocuri) 
și Franța zero puncte (3 
jocuri).

Circuitul ciclist de la 
Monte Carlo dotat cu „Ma

rele bremiu Monaco" a 
fost cîștigat de rutierul o- 
landez Dolman. Acesta a 
acoperit cei 72 km în Ih 
44’27” fiind urmat în clasa
ment de Graczik (Franța), 
Hidinga (Olanda), Zaler 
(Cehoslovacia) etc.

Turneul internațional de 
tenis de masă de Ia Midd
lesbrough (Yorkshire) a 
fost cîștigat de echipa An
gliei, care în finală a între
cut cu 3—2 echipa Ceho
slovaciei.

In semifinale, echipa An
gliei a eliminat cu 3—1 e- 
chipa României, iar Ceho
slovacia a dispus cu 3—0 
de echipa secundă a An
gliei. în primul tur. echipa 
României a învins cu 3—1 
selecționata secundă a Sco
ției. iar în turul doi a în
trecut cu 3—1 o reprezen
tativă din localitate.

FOTBAL
Echipa de fotbal Dinamo București 

și-a început turneul în Cipru jucînd 
la Nicosia cu echipa Hapoel. Fotba
liștii români au obținut victoria cu 
scorul de 7—1 prin punctele marca
te de Dinu (2), Frățilă, Sălceanu, Du- 
mitrache, Lucescu și Nagy.

★

In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Liban, Rapid București 
a învins duminică cu scorul de 4—2 
(1—1) o selecționată a cluburilor de 
fotbal din Beirut.

★

Rezultatele unor meciuri amicale 
de fotbal desfășurate duminică în 
țară : Vagonul Arad — C.S.M. Reșița 
4—0 (1—0) ; F. C. Argeșul Pitești — 
Petrolul Ploiești 0—1 (0—0). A mar
cat Dincuță Jocul a avut loc la To- 
poloveni. Dinamo Bacău — Politeh
nica Iași 3—1 (0—1) ; A.S.A. Tg. 
Mureș — Universitatea Cluj 3—0 
(1—0); Farul Constanța — Portul 
Constanța 0—0.

Duminică la amiază au avut loc 
funeraliile academicianului Mihai 
Ciucă, om de știință și medic eme
rit, membru al mai multor acade
mii și societăți Internationale, emi
nent profesor universitar.

în cursul zilelor de sîmbătă șl du
minică dimineața, în aula Facultății 
de medicină, unde a fost depus 
corpul defunctului, au venit pentru 
a-i aduce un ultim omagiu nume
roși academicieni, profesori univer
sitari și medici, foști colaboratori, 
discipoli și studenti.

La catafalc erau depuse coroane 
de flori din partea Prezidiului Aca
demiei. Ministerului Invătămîntului. 
Ministerului Sănătății. Uniunii so
cietăților de știinte medicale, a unor 
institute de cercetare si de învăță
mânt superior din Capitală si din 
tară. De asemenea, se aflau nu
meroase ordine, medalii și titlutl 
ale Republicii Socialiste România cu 
care acad. Mihai Ciucă a fost- dis
tins pentru prodigioasa sa activitate 
pe tărîm științific, didactic și ob
ștesc. precum si distincții acordate 
de foruri științifice străine.

în cadrul adunării de doliu a luat 
cuvîntul acad. Stefan Milcu. vice
președinte al Academiei.

Aducînd un pios omagiu din par
tea Prezidiului Academiei si Secției 
de științe medicale, vorbitorul a 
spus. între altele: Memorabila ac
țiune de eradicare a paludismulul 
în tara noastră a constituit o reali
zare de seamă a medicine! româ
nești. în care rolul acad. Mihai 
Ciucă a fost hotărîtor. Cu drept cu- 
vînt obștea medicală îl recunoaște 
ca un continuator al operei lui Ion 
Cantacuzino în dezvoltarea micro- 
biologiei moderne în tara noastră.

în numele conducerii Ministerului 
Sănătății, dr Marin Voiculescu, ad
junct al ministrului, a larătat. prin
tre altele: întreaga operă științi

fică și organizatorică a acad. Mihaî 
Ciucă trăiește și va trăi prin rezul
tatele sale strîns legate de ocrotirea 
sănătății ponorului nostru, prin ur
mările pe care Ie-a avut asupra 
progresului științei medicale pe plan 
internațional, prin pleiada de cerce
tători formați la școala lui si răs- 
pînditi în toată tara.

Au mai rostit cuvîntări omagiala 
prof. Ion Bruckner, prorector al In
stitutului de medicină și farmacie, 
prof. Nicolae Nestorescu. președin
tele U.S.S.M.. prof. Ion Mesrobeanu, 
directorul Institutului „Dr. Ion Can
tacuzino". și prof. Gheorghe Lupașu, 
șef de secție la acest institut.

Subliniind greaua pierdere pe 
care știinta și învătămîntul româ
nesc o suferă prin încetarea din 
viată a acad. Mihai Ciucă. vorbito
rii au relevat totodată marea pildă 
pe care el a dat-o tuturor celor ca 
l-au cunoscut, continuatorilor operei 
sale, pătrunsă de un adînc umani
tarism. Ei au evocat remarcabila sa 
personalitate, ca om, ca savant, pe
dagog și educator, contribuția va
loroasă adusă în domeniul cercetă
rilor de microbiologic, parazitologia 
șl mălariologie. în formarea a nu
meroase generații de medici și în 
solutionarea altor probleme legata 
de ocrotirea sănătății. A fost rele
vată, de asemenea, activitatea pro
digioasă desfășurată în cadrul unor 
institute de cercetări și organisme 
științifice de peste hotare, subliniin- 
du-se meritele sale în dezvoltarea 
colaborării internaționale pe tărîmul 
sănătății publice.

înhumarea a avut loc la Institutul 
„Dr. Ion Cantacuzino". în cripta în 
care se află depus și corpul aceluia 
care, împreună cu acad. Mihai 
Ciucă. a fondat acest institut de 
prestigiu pentru știinta românească.

r
(Agerpres)

Decernarea diplomelor 
și premiilor pentru 

municipiile și orașele 
fruntașe in întrecerea 

patriotică
(Urmare din pag. I)

Aproape întotdeauna cînd sînt 
discutate centrele de schi din tara 
noastră este amintit si Maramure
șul. Chiar la sediul federației de 
specialitate, pe un fel de hartă ce 
cuprinde toate centrele de schi, este 
marcat și Maramureșul, Baia Mare 
figurînd cu două secții de perfor
mantă. în scriptele federației a- 
mintite există și o serie de date 
concrete privind activitatea desfă
șurată în aceste secții, date care 
sînt însă... prea puțin conforme cu 
realitatea.

„Schiul maramureșean — ne spu
ne inginerul Gheorghe Sas. pasionat 
animator al acestei discipline spor
tive în orașul de pe malurile Să- 
sarului — este sublim, dar nu exis
tă, vorba lui Caragiale. Sau. dacă 
există ceva, acest ceva este depar
te de a epuiza marile posibilități 
existente. Noi ne spunem adesea 
că toate aceste locuri. începînd chiar 
de la marginea orașului, create par
că anume pentru schi, sînt singu
rele mine (ale sănătății) din Mara
mureș lăsate în părăsire"-.

Pentru iubitorul de schi avizat, 
o asemenea afirmație nu este sur
prinzătoare. S-a scurs mult timp de 
cînd numele schiorilor maramure
șeni erau întîlnite pe primele trep
te ale clasamentelor diferitelor cam
pionate republicane. Acum, o sin
gură dată pe an Maramureșul in
tră în prim plan, însă numai ca 
organizator al competiției „Cupa 
Mogoșa". întrecerea nu se bucură 
însă de participarea celor mai re- 
putați schiori. Competiția are. sau 
a căpătat, un caracter local, spre 
pîrtia de pe Mogoșa îndreptîndu-se, 
de regulă, cei ce nu îndrăznesc încă 
să „atace" marile stațiuni de iarnă 
de pe Valea Prahovei.

Practic, la ora actuală. în jude
țul Maramureș există o singură sec
ție de performantă (mai corect spus, 
a fost recent creată în acest sens) 
pe lîngă clubul sportiv din Baia 
Mare, care cuprinde 2 (doi) spor
tivi cu oarecari veleități. în rest, 
20 de juniori și junioare, ce pot in
tra în concurs, dar nu sînt clasi
ficați. O situație de-a dreptul ui
mitoare o are baza sportivă de pe 
Mogoșa, amenajată în mare măsură 
datorită entuziasmului unor îndră
gostiți de schi din localitate și prin 
alocarea unor importante sume din 
fondurile mișcării sportive. Baza de

pe~ Mogoșa nu aparține. însă, ni
mănui și e la cheremul primului 
trecător răuvoitor (de altfel, nu de 
puține ori, în ultimii ani. de aici 
au fost furate cablurile de la schi- 
lifturi sau... motorul electric). Strict 
autentic 1 Iată și un alt aspect : de 
abia după o întîrziere nejustificat 
de mare, federația de specialitate si 
organele locale au sesizat faptul că 
dotarea în continuare cu mijloace 
materiale a centrului de învă
țare a schiului de la Borșa (Fîn- 
tîna) înseamnă bani aruncați pe...

familie, limitează numărul celor ce 
iau parte la ea. Un băimărean ama
tor de schi ne spunea chiar că „este 
foarte greu să pătrunzi în astfel de 
cercuri". Faptul demonstrează că. 
în fond, nu s-a pus niciodată pro
blema cuprinderii unor mase largi 
de tineri și tinere într-o activitate 
organizată si permanentă. Pe de 
altă parte, aceeași cauză determi
nă o serie de oameni, care ar fi 
putut contribui Ia dezvoltarea de 
masă a acestei discipline în județ, 
să stea de o parte : cazurile profe-

tre actul legiuitor amintit. Feno
menul este sesizabil si în felul cum 
sînt dirijate fondurile alocate schiu
lui maramureșean, atît de către or
ganele sportive, cît și de către ce
lelalte organizații sau instituții (sin
dicate. U.T.C.. Ministerul învătă- 
mîntului). Un calcul estimativ al 
bugetului pe anul în curs arată că. 
reunite, aceste fonduri urcă la 
peste 200 000 lei. bani împărtiti însă 
în funcție de „interesele" fiecăreia 
dintre organizațiile sau instituțiile 
amintite. Legea sportului nu e a-

însemnări despre sitoațsa schiului maramureșean

O MINĂ DE...

SĂNĂTATE NEEXPLORATĂ

zăpadă. Localitatea respectivă nu 
poate oferi centrului „materia pri
mă" corespunzătoare.

Poate că cea mai importantă din
tre cauzele regresului schiului ma
ramureșean constă în circuitul în
chis în care trăiește, viata sa re- 
ducîndu-se la cîteva grupuri. care-I 
practică exclusiv ca divertisment 
duminical. Prezenti în comisia ju
dețeană sau în birourile secțiilor 
de schi ale asociațiilor din oraș sau 
pur și simplu prieteni ai celor a- 
mintiți mai înainte, acești oameni 
folosesc seturile de echipament în 
zilele de week-end. adesea uitînd 
să le înapoieze magaziilor asociații
lor (cu mare dificultate, de pildă, 
au putut fi „recuperate" 20 perechi 
de schiuri, apartinînd asociației Oțe
lul). Aparent, această activitate 
este notabilă, dar, desfășurată nu
mai în cercuri de prieteni sau în

sorilor de educație fizică, cu spe
cializare schi. Claudiu Bodea și Fe- 
lician Ilnițchi, care au, la ora ac
tuală. alte preocupări. Și nu sînt 
singurii...

Caracterul de activitate pe cercuri 
de prieteni sau pe „familii" are 
efecte nocive și în planul perfor
manței. împiedicînd concentrarea 
forțelor în sensul realizării obiecti
velor de interes județean sau chiar 
mai sus. De abia plecate la drum, 
secția de pe lîngă clubul sportiv, 
cea de la asociația Oțelul și cen
trul de învățare de la Baia Sprie 
se află într-un perpetuu conflict 
iscat din motive ce frizează nese
riozitatea. în plus, acest proces de 
dispersare a forțelor tinde. în pre
zent. să se accentueze datorită de
fectuoasei aplicări a Legii sportu
lui de către organizațiile și in
stituțiile cu atribuții stabilite de că-

plicată în spiritul ei. al colaboră
rii. al consensului activității. Dim
potrivă. apar rivalități nedorite, 
dăunătoare.

Conducerea C.J.E.F.S.-Maramureș 
(președinte Ioan Pop. vicepreședin
te loan Benga) e tînără si animată 
de cele mai bune intenții, dar are 
nevoie de sprijin pentru a-și pu
tea îndeplini, la nivelul cuvenjt. 
sarcinile de coordonare a activită
ții sportive din județ. Si aceasta cu 
atît mai mult cu cît. sub unghiul 
activității schiului, forurile sportive 
maramureșene au pierdut din mină 
frînele. de ani de zile. Altfel, mă
surile luate — un cadru organiza
toric mai adecvat, angajarea unui 
antrenor calificat, cu normă întrea
gă. centrele de învățare de la Vi- 
șeu si Sighet etc. — nu vor duce 
la revitalizarea schiului maramure
șean.

Mai mult sprijin este necesar și 
din partea F.R.S.B. chiar dacă. în 
prezent. Baia Mare nu are repre
zentanți în loturile naționale. A- 
cest sprijin ar trebui să se concreti
zeze în special pe linia îndrumă
rii tehnice. Simplele .Inspecții" cu 
caracter general si făcute între două 
trenuri nu au nici o eficacitate. 
De altfel, acest semidezinteres al 
federației pentru ceea ce 3e întîm- 
plă în schiul maramureșean alimen
tează implicit și rezerva ne care 
o au și alte foruri centrale.

Un exemplu elocvent: singurul 
liceu cu program special de edu
cație fizică din Baia Mare (Liceul 
nr. 1) are secții doar de gimnastică 
și atletism. Pe plan comnetitional 
repercusiunile unei asemenea atitu
dini se manifestă în numărul tot 
mai scăzut de participanti înscriși 
la „Cupa Mogoșa".

Tot atît de adevărat este însă că 
la Baia Mare, ca si în alte locuri 
din tară, inițiativa pe plan local 
este înăbușită de mentalitatea po
trivit căreia se așteaptă rezolvarea 
tuturor problemelor de către foru
rile centrale. Tot ceea ce depășeș
te cadrul preocupărilor duminicale, 
de care am amintit, este lăsat în 
sarcina federației. Chiar și proble
mele privind înscrierea si partici
parea la diferite competiții cu ca
racter republican.

Iubitorul de schi din Maramureș 
are nostalgia vremurilor cînd „se 
batea de la egal la egal cu cei mai 
buni din întreaga țară", dar face 
prea puțin pentru a recupera dis
tanta care-1 separă de fruntași. Si 
cel mai important lucru! acum, este 
urnirea de pe această poziție semi- 
contemplativă Reorganizarea admi
nistrativă a creat condiția existen 
tei unor relații directe între orga
nele județene și asociații, cluburi 
Deci posibilitatea influențării ne
mijlocite a activității acestora. 
Schiul maramureșean are nevoie de 
o zguduire din temelii pentru a fi 
rupte toate aces*e osificări apărute 
de-a lungul anilor. „Minele de să
nătate" de la suprafața muntilor 
Maramureșului trebuie să fie ex
plorate și exploatate cu intensitatea 
(și productivitatea) corespunzătoare 
intereselor oamenilor muncii de aici 
a intereselor schiului românesc.

Valentin PĂUNESCU ,,

ment gl întregului nostru po
por față de politica înțeleaptă 
a partidului și statului nostru. 
In cadrul acestei mari între
ceri. îndrumată permanent de 
către partid, s-au efectuat în 
anul 1968 lucrări de îndiguiri, 
taluzări de maluri, defrișări, 
salubrizare și altele în valoare 
de peste 2 miliarde de lei. Dar 
— a spus mai departe vorbito
rul — se poate folosi și mai 
eficient inițiativa si hărnicia 
cetățenilor. Acum, în plină 
campanie electorală, la întâlni
rile dintre candidata Frontului 
Unității Socialiste și alegători, 
la Galați, ca de altfel în toate 
localitățile patriei. s-au făcut 
numeroase propuneri gospodă
rești, pe care edilii orașului tre
buie să le analizeze cu atenție 
și să treacă la înfăptuirea lor,

Arătând că pe baza analizei 
rezultatelor obținute. Comisia 
centrală de întrecere patriotică 
a hotărît să acorde municipiu
lui Galați premiul I în între
cerea patriotică, acesta situîn- 
du-se astfel primul între loca
litățile cu peste 50 000 de lo
cuitori, tovarășul Mihai Gere a 
înmînat primarului municipiu
lui Diploma de municipiu frun
taș pe tară în întrecerea patrio

tică pe 1968 și a făcut cunos
cut că premiul I, în valoare de 
750 000 lei. ce s-a conferit mu
nicipiului, trebuie folosit pen
tru procurarea de mașini și uti
laje destinate bunei gospodă
riri si înfrumusețări a orașu
lui.

în cadrul adunării, unui nu
măr de 90 de cetățeni li s-a 
conferit insigna de „Fruntaș tn 
întrecerea patriotică".

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanta la a- 
dunare au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, în care 
se spune. printre altele: 
„Față de atenția și grija ce ne-o 
acordă conducerea partidului și 
statului, dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
răspundem prin hotărîrea noas
tră, a întregii populații gălățene, 
de a îndeplini exemplar angaja
mentele luate în întrecerea pa
triotică pc 1969 pentru înfrumu
sețarea și buna gospodărire a 
municipiilor, orașelor și comu
nelor".

Adunări asemănătoare au a- 
vut loc zilele trecute si în alte 
localități declarate fruntașe în 
întrecerea patriotică de către 
Comisia centrală.
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PRONOSPORT

Concursul nr. 8
din 23 februarie

I. Atalanta—Lanerossl 1—3 s
II. Bologna—Juventus 1—1 X
III. Cagliari—Internazlo-

nale 1—0 1
IV. Milan—Fiorentina 0—0 X
V. Palermo—Sampdoria 1—0 1
VI. Roma—Napoli 0—0 X
VII. Torino—Verona 4—0 1
VIII. Varese—Pisa 3—1 1
IX. Brescia—Foggla 3—2 1
X. Genoa-Lazio 3—2 1
XI. Reggiana—Bari 1—0 1
XII. Catania—Perugia 1—0 1
XIII. Livorno—Mantova 1—1 X

Fond de premil : 361 450 lei.

PRONOEXPRES
Rezultatele concursului exceptional 
Pronoexpres din 23 februarie 1969
FAZA I:

Extragerea I : 27 14 43 7 1 32 10 38 
33 39 ; Extragerea a Il-a : 32 5 12 30 
14 19 23 6 17 22 ; Extragerea a IlI-a: 
25 2 42 13 45 23 43 5 15 21 ; Extrage
rea a TV-a : 18 43 37 23 22 40 29 41 
31 45.
FAZA a n-a :

Extragerea a V-a : 2 30 45 27 15 
11 8 5 19 42 ; Extragerea a Vl-a : 8 
25 12 45 40 19 20 43 34 29 ; Extragerea 
a VlI-a : 2 35 17 40 14 34 8 24 42 18.
FAZA a III-a :

Extragerea a VIII-a : 15 14 1 8 20
17 36 4 19 30 ; Extragerea a IX-a : 
28 2 26 25 20 6 45 39 34 5.
FAZA a IV-a :

Extragerea a X-a : 4 36 7 31 27
18 23 9 13 24.

FOND DE PREMII : 2 986 892 lei



„EUROPA
CELOR

ȘAPTE11 
si relațiile 
s 5

franco-hritanice
Criza actuală din sînul Eu

ropei occidentale a dominat 
recenta reuniune de la Paris 
a Adunării parlamentare a 
U.E.O.

Este știut că Franța hotărîse 
să nu participe Ia sesiunile 
Consiliului U.E.O. pe motiv 
că nu a fost respectată regula 
unanimității- Deputății majo
rității guvernamentale din 
Franța au fost totuși prezenti 
la sesiunea Adunării U.E.O., 
sesiune cu caracter parlamen
tar, spre a explica și susține 
poziția guvernului francez.

CORESPONDENTA 
DIN PARIS,

în realitate — afirmă obser
vatorii de aci — nu e vorba 
de o simplă dispută procedu
rală juridică, ci de o criză po
litică între Franța $1 partene
rii el din U.E.O., de două 
concepții diferite asupra uni
tății vest-europene. „Partene
rii" Franței din U.E.O., în spe
cial
au declarat răspicat că Uniu
nea Europei occidentale tre
buie să devină un for de con
sultări politice pentru deter
minarea unei „poziții comune 
vest-europene" fată de proble
mele Internationale. Or, Fran
ța respinge principiul consul
tărilor obligatorii si prealabile 
între cei șapte, principiu care 
— arată reprezentanții el — 
contravine atributului de su
veranitate al guvernului fran
cez.

Tensiunea în relațiile an- 
glo-franceze. reflectată în ca
drul reuniunii parlamentare a 

vineri, 
„furtu

nă diplomatică" — cum o nu
mește „Le Figaro" — în le
gătură cu știrea din Londra 
care atribuie 
Franței unele declarații 
care le-ar fi 
recentei sale 
ambasadorul 
ris. Soames.
britanice, declarațiile în ches
tiune ar fi propus. în esen
ță. pe de o parte înlocuirea 
Pieței comune cu o asociație 
economică europeană, mai su
plă, un fel de zonă a liberu
lui schimb, iar pe de altă 
parte — crearea unui direc- 
toriu politic al acestei aso
ciații. compus din Franța, An
glia. R.F.G. și Italia, care să 
definească șl să aplice o po
litică care ar face inutil 
N.A.T.O. aflat sub dominația 
S.U.A. în ciuda dezmințirilor 
oficiale franceze, ministrul de 
externe englez, Michael Ste
wart, a declarat că relatările 
făcute de presa engleză „nu 
deformează sensul si nici nu 
exagerează importanta celor 
spuse de generalul de Gaulle 
ambasadorului Soames". La 
Paris se afirmă că lansarea 
acestei știri, la numai 48 ore 
înainte de sosirea președinte
lui Nixon în Europa, repre
zintă o nouă acțiune a Lon
drei. menită să jeneze Pari
sul.

Pentru Iun! este prevăzută 
la Paris o întîlnire între mi
nistrul de externe. Michel 
Debră, șl ambasadorii celor
lalte cinci țări membre ale 
Pieței comune.

Al. GHEORGHIU

parlamentarii britanici, 
larat răspicat că Unii

cînd a Izbucnit noua 
I

președintelui 
pe 

făcut în cursul 
întrevederi cu 
britanic la Pa- 
Potrivit presei

(Urmare din pag. I)

în pofida acestui tablou sumbru, 
în fiecare an, 40 la sută din bugetul 
tării este alocat cheltuielilor mili
tare. Peste 1 miliard de escudos sînt 
destinați întreținerii unui vast apa
rat polițienesc, participării la activi- 

• tatea N.A.T.O., dar mai ales conti
nuării războiului din Angola, Mo- 
zambic, Guineea șl Insulele Capului 
Verde, „teritoriile de peste mări" ale 
Portugaliei. Pentru a putea face fată 
cheltuielilor crescînde legate de în
cercarea de a zdrobi prin forță lupta 
de eliberare națională a popoarelor 
din Africa, Salazar a deschis larg 
porțile capitalului străin, care deține 
în prezent poziții importante în eco
nomie.

Din punct de vedere politic, cei 
patruzeci de ani de dictatură sala- 
zaristă au însemnat reprimarea opo
ziției de orice tendință (singurul 
partid politic admis este partidul sa- 
lazarist, Uniunea Națională).

Aceasta este situația pe care a 
mostenit-o Caetano și pentru a cărei 
modificare nu a făcut nimic în afara 
unor promisiuni care au rămas pe 
hîrtie. Caetano a afirmat că 
din cadrul regimului său sînt 
excluse persoanele care încear
că „să supună tara unor ideologii 
contrare misiunii civilizatoare a Por
tugaliei" E lesne de înțeles ce în
seamnă pentru autoritățile de la Li
sabona această „misiune civiliza
toare", de vreme ce premierul 
Caetano declara în fata Adunării

agențiile de presă transmit: Azi, alegeri 
în Irlanda de Nord

Un protocol între R. S. 
România și R. D. Germană 
privind colaborarea științi
fică și tehnică în domeniul
agriculturii, pentru perioada
1971—1975, a fost semnat la Berlin.
între 15 și 22 februarie au avut loc la 
Berlin tratative între reprezentanți ai 
Consiliului Superior al Agriculturii din 
Republica Sooialistă România și ai 
Consiliului pentru producția agricolă 
și producția alimentară a R. D. Ger
mane, privind colaborarea științifică și 
tehnică în domeniul agricol. (De la

0 conferință internaționa
lă organizată de O.E.C.D., 
consacrată problemelor șomajului și 
inflației în țările membre ale acestei 
organizații, va avea Ioc azi la Londra.

La Pekin a sosit o dele
gație guvernamentală a 
Republicii Guineea, în frunte 
cu Keita N’Famara, ministrul comer
țului, transporturilor și telecomunica
țiilor, anunță Agenția China Nouă. La 
sosire, delegația a fost întâmpinată de 
Li Sien-nien, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Cliineze, și de alte 
persoane oficiale.

„Salonul vacanței’ 
organizat la Bru
xelles (în fotogra
fie) prezintă ulti
mele noutăți în 
domeniul turismu 

lui

coresp. Agerpres).

Un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a dezmințit știrile potrivit cărora S.U.A. au prezentat Japoniei 
planuri cu privire la retragerea, începînd din luna iunie, a bombardierelor „B-52" de la bazele americane din 
Okinawa. In acest timp, populația insulei continuă să organizeze manifestații împotriva bazelor militare ame
ricane și a prezenței bombardierelor „B-52". în fotografie : demonstranți masați în fața bazei aeriene americane de 

Ia Kadena

Ministrul de interne vest- 
gerniUHr Ernst Benda, a declarat 
că guvernul va adopta, probabil, săp- 
tămîna care vine o hotărîre privitoare 
la un eventual demers pentru inter
zicerea Partidului național democrat 
de esență neonazistă. Declarațiile lui 
Benda au fost făcute în timp ce într-o 
localitate din partea de sud a R. F. a 
Germaniei se desfășoară Congresul 
Partidului național democrat.

ROMÂNIA LA TIRGUL 
DE LA FRANKFURT 

PE MAIN
FRANKFURT 23 (Agerpres). — 

Duminică a avut loc deschide
rea celei de-a 42-a ediții a Tîr- 
gului international de la Frank
furt pe Main.

Tara noastră, care expune în 
pavilionul „D“. este prezentă au 
o gamă variată de produse ale 
industriei noastre ușoare si ale 
cooperației meșteșugărești. Pa
vilionul românesc cunoaște o 
mare afluență de vizitatori care 
admiră exponatele noastre.

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri ale forțelor 
patriotice la Saigon 
® Operațiuni împotriva bazelor militare americane

SAIGON 23 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul de 
sud au lansat în cursul nopții de 
sîmbătă spre duminică o serie de 
atacuri coordonate asupra princi
palelor obiective militare ameri- 
cano-saigoneze amplasate în diie- 
rite regiuni ale tării, anunță a- 
gentiile occidentale de presă.

La Saigon, patrioții au etectuat 
două atacuri succesive cu rache
te și mortiere asupra vaselor și 
instalațiilor navale de pe cheiul 
fluviului care străbate centrul ora
șului, precum și asupra cartierului 
general al marinei administrației 
saigoneze. Cîteva explozii s-au 
produs in apropierea Palatului 
prezidențial și a Comandamentu
lui militar american.

La gigantica bază americano- 
șaigoneză de la Da Nang, forțele 
patriotice au distrus o serie de 
instalații militare provocînd, 
după cum relatează agenția 
Associated Press, cele mai gre
le pierderi din cursul aces
tor acțiuni. Printre bazele mili
tare americano-saigoneze mai im
portante bombardate de forțele 
F.N.E., agențiile de presă citează 
cele de la Bien Hoa, Long Binh, 
Chu Lai, Pleiku, Kon Turn, Mytho și 
An Hoa. Fosta capitală imperială 
Hue a fost, de asemenea, atacată 
de patrioți. în total, scrie corespon
dentul agenției Associated Press, 
în noaptea de sîmbătă spre dumi
nică, forțele patriotice sud-vietna- 
meze au atacat peste 100 de pozi
ții deținute de trupele americane

Naționale, reluînd o veche țeză sala- 
zaristă, că „Portugalia nu poate a- 
bandona coloniile sale". în nu
mele unor astfel de principii 
este continuat războiul colonial 
din Africa. în numele acelorași 
principii, P.I.D.E. (poliția politică) 
continuă să umple temnițele de la 
Caxias și Peniche.

Portugalia nu și-a schimbat pozi
ția nici în privința politicii sale ex-

și saigoneze, 45 de posturi milita
re situate în capitalele provinciale 
și districtuale, 28 de baze militare 
americane. Bombardamentele de 
rachete și mortiere au fost însoțite 
de acțiuni ale formațiunilor pa
triotice de luptă.

ÎNCHEIEREA SESIUNII 
CONSILIULUI 
MINISTERIAL 
Al O. U.A.

ADDIS ABEBA 23 (Agerpres). — 
Sîmbătă seara s-au încheiat la Addis 
Abeba lucrările sesiunii Consiliului 
ministerial al Organizației Unității 
Africane. La ultima ședință plenară, 
Consiliul a adoptat o Declarație asu
pra situației din Orientul Apropiat, 
precum și o serie de recomandări în 
legătură cu situația existentă în te
ritoriile aflate încă sub dominație co
lonială și cu politica de discriminare 
rasială promovată de regimurile din 
R.S.A. și Rhodesia. Consiliul reco
mandă intensificarea sprijinului acor
dat mișcărilor de eliberare din Angola 
și Mozambic și condamnă „atitudinea 
negativă a guvernului britanic" față 
de problema rhodesiană.

ORIENTUL

APROPIAT
AMMAN. — Țările arabe nu vor 

accepta nici o propunere de regle
mentare care nu va prevedea retra
gerea trupelor israeliene din terito
riile ocupate după războiul din iu
nie 1967 — a declarat ministrul de 
externe al Republicii Arabe Unite, 
Mahmud Riad, aflat într-o vizită 
oficială la Amman.

Duminică dimineața, ministrul de 
externe al R.A.U. a părăsit Amma- 
nul, îndreptîndu-se spre Kuweit, ur
mătoarea etapă a turneului său.

ANKARA. — Surse competente de. 
la Ankara, citate de agenția France 
Presse. au anunțat că guvernul turc 
a invitat, pe cale diplomatică, gu
vernul israelian să se abțină de la 
orice replică militară în legătură cu 
atacul împotriva avionului compa
niei „El Al", exprimîndu-și totodată 
dezaprobarea sa față de acest atac.

★

Frontul Popular pentru eliberarea 
Palestinei își asumă întreaga respon
sabilitate pentru explozia produsă 
vineri într-unul din marile magazine 
ale orașului Ierusalim. După cum 
anunță agenția U.P.I., George Ha- 
bash, unul din liderii acestei organi
zații a afirmat că explozia reprezintă 
răspunsul la uciderea unuia din cei 
patru arabi care au organizat la 
Ziirich atentatul împotriva avionului 
israelian.

ADEN. — S-a anunțat oficial la 
Aden că președintele Mohammed 
Kahtan Al Shaabi, al Republicii 
Populare a Yemenului de Sud și 
președintele Abdul Rahman Iriani, 
al Republicii Arabe Yemen se vor 
întîlni în curînd pentru a discuta 
probleme de interes comun. Data 
exactă a întâlnirii urmează să fie 
stabilită ulterior.

La Moscova a sosit 
Raffaele GirOttî, vicepreședinte 
al societății petroliere italiene „Eni“, 
pentru a discuta probleme referitoare 
la cooperarea dintre „Eni" și orga
nizații economice sovietice.

Dwight Eisenhower, fostul 
președinte al S.U.A., în vîrstă de 78 
de ani, a suferit simbătă noaptea o 
gravă criză intestinală la spitalul 
„Walter Reed" din Washington, unde 
se află internat din aprilie anul trecut, 
pentru un tratament cardiac. Medicii 
au declarat că este posibil ca fostul 
președinte să fie operat.

Peste 300 000 alegători nord-irlan- 
dezi sînt așteptați să se prezinte 
astăzi în fața urnelor, în cadrul 
alegerilor generale parlamentare 
anticipate, soluție la care primul 
ministru O’Neill a recurs în intenția 
de a pune astfel capăt unei înde
lungate și grele crize politice. Des
fășurarea campaniei electorale cit 
și operațiunile, de înscriere a candi- 
daților pe liste au oferit prilejul 
unor confruntări înverșunate, nu 
atît între Partidul Unionist aflat la 
putere și celelalte partide din opo
ziție, cit mai ales între adepții liniei 
lui O’Neill șt grupul de dizidenți 
unionisti în frunte cu miniștrii de
misionați recent din guvernul de la 
Belfast.

Această sciziune care s-a conturat 
în ultimul timp în sînul Partidului 
Unionist a avut ca urmare apariția 
în unele circumscripții electorale a 
unei duble candidaturi unioniste : 
acolo unde organizația locală s-a 
oprit asupra unui candidat pro 
O’Neill, s-a înscris pe listă și un 
reprezentant al dizidenților, cu titlul 
de „unionist independent”. In alte 
cîteva circumscripții s-au înregis
trat situații inverse. De fapt această 
dispută centrală, cu efecte polari
zante, urmează să precizeze atît în 
ce măsură aderă alegătorii la linia 
moderată si conciliatorie a reforme
lor politice și sociale propuse de 
O’Neill, cît si viitorul raport de 
forțe in noul parlament nord-irlan- 
dez.

Ultimele cîteva sondaje în opinia 
publică din Irlanda de Nord și de
clarațiile conducerii unioniste re
flectă o atmosferă optimistă în 
cercurile adepților lui O’Neill, care 
contează pe o majoritate masivă. 
Calculul se bazează în mare parte 
pe elementele de plebiscit național 
introduse în campania electorală 
pentru a atrage în felul acesta și 
voturile ața numiților „catolici mo
derați” clin Partidul Naționalist, 
despre care se crede că ar fi dispuși 
să acorde un oarecare credit pro
iectelor de reforme ale lui O’Neill. 
Observatorii politici consideră de 
altfel că orientarea liberală a po
liticii lui O’Neill a fost în așa fel 
formulată în manifestul său electo
ral incit să corespundă cu părerile 
Si dezideratele unor cît mai largi 
pături ale opiniei publice.

Unele evaluări prudente prelimi
nare lasă deschisă eventualitatea 
apariției în viitorul parlament a 
unui grup de unionițti dizidenți, de 
al căror număr ar putea depinde

însăți stabilitatea viitorului guvern. 
Sondajele în privința configurației 
viitorului parlament indică o pro
porție de 27 deputați pro O’Neill 
față de 10 deputați unionisti dizi
denți, ceea ce după unele păreri ar 
constitui un preț destul de ridicat 
plătit de O’Neill pentru prima sci
ziune produsă în Partidul Unionist. 
Indiferent insă de șansele reale ale 
celor două curente unioniste, fără a 
mai vorbi de cele ale unei opoziții 
extrem de fragmentate, semnificația 
acestor alegeri este cu mult mai 
largă, scrutinul final urmînd să pre
figureze un tablou mai edificator al 
forțelor politice ți ol rivalităților 
potențiale, într-o perioadă de adinei 
frămîntări și espectative în Irlanda 
de Nord.

23, Londra.
L RODESCU

r

B B
Caetano ca noua lege electorală prin 
care se acordă drept de vot femei
lor, îngrădind însă totodată dreptu
rile electorale ale populației mascu
line, sau eliberarea din exil a avo
catului Mario Soares, lider al Acțiu
nii democratice și socialiste — gru
pare politică de opoziție — nu au fost 
de natură să-i înșele pe portughezi. 
De aceea cercuri tot mai largi ale 
populației se pronunță pentru demo-

țuirea unei mari și puternice miș
cări naționale pentru libertate vor 
putea instaura în Portugalia un re
gim democratic".

Răspunzînd cerinței momentului 
masele populare, forțele democra
tice din Portugalia și-au intensifi
cat activitatea. în ciuda faptului că 
opoziția este încă neorganizată și dis
persată, se manifestă cu tot mai 
multă pregnantă o comunitate de ve-

Reacții semnificative la imobilismul oficia
■ p

terne. Nu numai că este continuată 
politica N.A.T.O. dar nici mă
car nu a fost pusă în discuție 
existenta bazelor militare străine de 
la Beja și din insulele Azore. în a- 
celași timp, „pentru însănătoșirea e- 
conomiei Portugaliei", Caetano a fă
cut apel la noi investiții din străină
tate, continuînd politica predeceso
rului său de înstrăinare a. econo
miei naționale. Toate acestea de
monstrează cu claritate că „primă
vara" așteptată de portughezi după 
retragerea lui Salazar, este departe 
de a fi o realitate.

Unele măsuri de fațadă și cu ca
racter limitat luate de cabinetul

cratizarea vieții interne a țării. în
tr-o proclamație dată publicității 
după numirea lui Caetano în funcția 
de prim-ministru, Partidul Comu
nist din Portugalia, care în pofida 
condițiilor grele ale ilegalității des
fășoară o intensă activitate politică, 
în rîndul maselor, a avertizat po
porul asupra caracterului demagogic 
al măsurilor de „liberalizare". Ară
tând că dispariția lui Salazar de pe 
scena politică nu înseamnă sfîrșitul 
dictaturii, Partidul Comunist din 
Portugalia subliniază că „numai po
porul portughez, masele populare, 
acțiunea unită' și organizată a de
mocraților portughezi, numai dezlăn-

derl în problemele fundamentale : 
încetarea războiului colonial din 
Africa și democratizarea vieții inter
ne, eliberarea deținuților politici, 
crearea unui cadru legal în care 
opoziția să-și poată desfășura acti
vitatea. Acțiunile clasei muncitoare 
— greva celor 30 000 de feroviari, 
greva lucrătorilor dintr-un șir de 
întreprinderi din Lisabona — împle
tesc revendicările economice, din ce 
în ce mai mult, cu deziderate poli
tice.

Opoziția față de politica guverna
mentală, care se manifestă în sînul 
celor mai largi pături ale populației, 
îmbracă cele mai variate forme. Sînt

Sosirea 
la Bruxelles 
a președintelui 
Nixon

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, a 
sosit duminică seara la Bruxelles, 
prima etapă a turneului său în Eu
ropa apuseană.

Conform programului stabilit, pre
ședintele Nixon urmează să se întâl
nească în cursul dimineții de azi cu 
reprezentanții politici și militari ai ță
rilor membre ale Pactului Nord-Atlan- 
tic.

Personalități ale Casei Albe și De
partamentului de Stat au ținut să 
precizeze că președintele a plecat 
spre Europa într-un „turneu de lu
cru" și nu de negocieri, că el va a- 
vea schimburi de opinii cu liderii ce
lor cinci țări, însă nu va face propuneri 
concrete în vederea soluționării vre
uneia din marile probleme care con
fruntă alianța nord-atlantică.

cunoscute acțiuni ca scrisoarea adre
sată primului ministru de pesto 
1100 de intelectuali — medici, ingi
neri, juriști, scriitori, ziariști — care 
cer amnistie pentru deținuți! po
litici și democratizarea vieții in
terne sau demonstrația organi
zată de locuitorii Lisabonei cu o- 
cazia funeraliilor liderului opoziției 
Antonio Sergiu. La Oporto, Braga, 
Lisabona, personalități proeminente 
ale vieții politice și culturale au 
organizat comisii electorale în ve
derea viitoarelor alegeri din noiem
brie pentru Adunarea Națională. 
Una din acțiunile cele mai spectacu
lare a fost întâlnirea de la Oporto 
la care avocatul Mario Soares 
a lansat un apel pentru „uni
tatea forțelor de opoziție". O 
atitudine nouă se constată și în sec
toare considerate pînă nu de mult 
conservatoare. Elemente democratice 
din cadrul armatei se pronunță 
împotriva războiului din Africa ; în 
rîndul clerului se observă o opoziție 
similară. Recent, însuși cardinalul 
Lisabonei, Cerejeira, a dat citire 
unui document elaborat de un grup 
de catolici, care condamnă politica 
colonialistă a guvernului. în docu
ment se arată că „atâta vreme cit gu
vernul nu va pune capăt războiului 
colonial din Africa, este inutil să se 
vorbească despre reforme liberale în 
interiorul țării". Toate acestea indică 
existenta unui larg curent de opinie 
potrivnic „salazarismului fără Sala
zar". Deocamdată vechile structuri se 
mai mențin încă, cu unele neînsem
nate schimbări de decor, care nu 
pot induce pe nimeni în eroare.

PAKISTAN

ELIBERAREA 

DEȚINUȚILOR 

POLITICI
CARACI 23 (Âgerpres). — După 

ca a anunțat că nu mal candi
dează la viitoarele alegeri prezi
dențiale, prevăzute pentru 1970, 
președintele pakistanez, Ayub 
Khan, a hotărît eliberarea tuturor 
deținuților politici, ca o ultimă ini
țiativă destinată să contribuie la 
restabilirea calmului în țară. Prin
tre cei eliberați — în total 33 de 
persoane, se numără și șelcul 
Mujibur Rahman, lider al partidu
lui de opoziție „Awami".

La puțin timp după eliberarea 
sa, șeicul Mujibur Rahman a avut 
o întrevedere cu Zuliicar Aii Bhut
to, una din cele mai marcante fi
guri ale opoziției, cu care a co
mentat consecințele hotărîrii pre
ședintelui pakistanez de a nu mai 
candida la viitoarele alegeri.

Cu toate măsurile întreprinse de 
oficialități pentru restabilirea cal
mului în țară — continuă demons
trațiile. S-au semnalat incidente 
în numeroase orașe ale țării. Șase 
persoane au fost ucise și cîteva 
sute rănite în urma incidentelor din 
ultimele zile. Agențiile de presă 
menționează că hotărîrea președin
telui pakistanez de a nu-și mai 
prezenta candidatura la viitoarele 
alegeri prezidențiale continuă să 
fie viu comentată în țară.

Necrologul 
lui Johannes
Dieckmann

BERLIN 23 (Agerpres). — în legă
tură cu încetarea din viață a lui Johan
nes Dieckmann, presa de duminică din 
R. D. Germană a publicat un necrolog 
în care sînt scoase în evidență meritele 
acestuia în consolidarea unității forțe
lor antifasciste și democratice ale po
porului german, în construirea statului 
socialist iubitor de pace pe pămîntul 
german.

Johannes Dieckmann s-a născut la 
19 ianuarie 1893 la Fischerhude, lîngă 
Bremen. El a studiat economia și filo
logia la Universitățile din Berlin, Gies
sen, Goettingen și Freiburg. în pe
rioada dictaturii naziste el a fost supus 
în repetate rînduri persecuțiilor. Din 
anul 1949, a devenit președinte al Ca
merei Populare a R. D. Germane, iar 
din 1960 și vicepreședinte al Consi
liului de Stat
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Anul 1S31 era ui sfirsite cînd 
Charles Darwin, un tînărl cer
cetător englez de numai <22-, de 
ani care în foarte scurtă ,-are- 
me avea să ajungă celebru, urca 
pe puntea vasului „Beagle" în 
vederea unei călătorii de cinci 
ani prin America Latină și 
insulele limitrofe. Această călă
torie a avut un mare rol în 
schimbarea concepției omenirii 
despre ea însăți.

La 137 de ani de la această 
memorabilă aventură, al cărei 
rezultat a fost teoria evoluției 
speciilor în baza selecției na
turale. cinci tineri americani 
aproximativ de aceeași vîrstă 
pe care o avea Darwin în 1831, 
au avut ideea să refacă 
traseul marelui savant, cu 
principalele sale popasuri și să 
fixeze cele văzute pe pelicula 
unui film documentar. Banii 
necesari călătoriei i-au obținut 
prin colectă sau din donații ale 
unor fundații.

însoțiți de trei cinereporterl 
profesioniști, cei cinci „darwi- 
nițti” ți-au început odiseea 
de la aeroportul Kennedy din 
New York, unde s-au îmbarcat 
la bordul unui avion transcon
tinental cu destinația America 
Latină. Timp de trei luni, ei 
au străbătut continentul de 
la un capăt la altul, recon
stituind etapele parcurse... de 
marele lor mentor, și înțicînd 
să reconstituie cercetările'' î in
vestigațiile care l-au conclus pe 
Darwin la teoria evoluției spe
ciilor.

în Brazilia, tinerii cercetători 
au redescoperit flora și fau
na bogată din pădurile ți 
junglele tropicale. în Argentina 
au filmat fosile de animale pre
istorice. în Tara de foc — pe 
timpul lui Darwin dens popu
lată de indieni — au discutat 
cu octogenarul tio (unchiul) Fe
lipe, ultimul fuegian de origine 
indiană, care le-a vorbit des
pre tragica soartă a semenilor 
săi trăitori la acest capăt al 
pămîntului. în vestitele insule 
Galapagos au filmat specii rare 
de animale pe cale de dispari
ție si peisajul sălbatic, vestigii 
ale unor ere geologice de mult 
apuse.

Am dorit, a. spus la capătul 
călătoriei Mark Adams. șeful 
originalei expediții, să-l pre
zentăm pe omul de știință nu 
ca pe un, individ bizar, cu un 
aer distant, ci să arătăm cum 
a privit Darwin știința, am do
rit să culegem date 
prezentăm oamenilor 
în care i-au apărut 
savant înainte de a le .

Roadele acestei călătorii sînt 
700 m de peliculă color, pre
zentând scene și vederi din na
tură, însoțite de o bandă sono
ră, înfățițînd un document 
sui-generis, o reconstituire pre
țioasă a căutărilor și izbînzilor 
ce au jalonat temerara călătorie 
la capătul căreia s-a cristalizat 
o nouă și revoluționară teorie 
asupra omului și naturii.

și să le 
în forma 

marelui 
prelucra.

(

*

i

*

!

(

C. ALEXANDROAIE

♦leOLOMBl.

tCfiNTINA

BOLIVIA

dUVANA

BRAZIL 1

PUTĂ VASULUI 
6EAGLS

TRASeUL 
NEODARVINIșniOR

r 0c»e.r,'iruVoiur

Ruta aeriană pe care au urmat-o 
studenții americani (linia neîntrerup
tă) pentru a reconstitui călătoria Iul 
Darwin pe bordul vasului „Beagle" 

(linia punctată)
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