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Telegrame de felicitare 
adresate tovarășului 

Nicolae Ceausescu 
cu prilejul realegerii 

în funcția de președinte 
al Consiliului de Stat

participante la Tratatul de la Varșovia

întră acțiunile menite a crea ca
drul favorabil realizării sarcinilor 
economice pe acest an, pe un loc de 
prim ordin se înscrie dezbaterea 
prevederilor de plan în ședințele 
lărgite ale comitetelor de direcție, 
care au avut loc în primele zile din 
noul an, ca și în recentele adunări 
generale ale salariaților. Ca forme 
ale dezvoltării și adîncirii principii
lor democratismului socialist în via
ta noastră economică, ale atragerii 
specialiștilor, a maselor largi de sa- 
lariați la conducerea întreprinderilor, 
aceste ședințe și adunări au reliefat 
hotărîrea colectivelor de a realiza 
și depăși planul pe acest an decisiv 
al cincinalului. Profunzimea și spiri
tul de responsabilitate în care s-au 
desfășurat dezbaterile, aria largă de 
probleme luate în discuție au con
tribuit la sintetizarea unor idei, și 
soluții de maximă importantă pentru 
realizarea obiectivelor economice 
majore din acest an, idei și soluții 
care și-au găsit o materializare prac
tică în planuri de măsuri tehnico- 
organizatorice adoptate în fiecare 
uzină și fabrică.

Cum sînt traduse în viată măsurile 
înscrise în programul de activitate 
al întreprinderilor ? Am urmărit 
răspunsul la această întrebare în- 
tr-o anchetă în cîteva unități indus
triale din județul Buzău. Se poate 
aprecia, de la bun început, că la Fa
brica de mase plastice si Uzina de 

V ' sîrmă și produse din sîrmă din Bu
zău, la întreprinderea forestieră 
Nehoiu, comitetele de direcție și-au 
făcut un cuvînt de ordine din ho
tărîrea de a înfăptui în termenele 
prevăzute, punct cu punct, obiecti
vele propuse, de a stimula și fructi
fica în continuare inițiativa crea
toare a cadrelor. Multe măsuri 
au fost aplicate în aceste unități. 
Totuși, în acest domeniu se fac sim
țite o serie de carențe, mai ales în 
ce privește- problemele care depă
șesc posibilitățile întreprinderilor, a 
căror rezolvare reclamă sprijinul 
direct și operativ al ministerelor de 
resort și al altor organe economice 
centrale.

Dialogul nostru asupra acestei 
teme, cu directorul și alte cadre 
de conducere de la Uzina mecanică 
Buzău a pornit de la constatarea că, 
în ianuarie și februarie a. c„ uzina 
a rămas în restantă la două sorti
mente principale, iar planul pro
ducției globale și al producției 
marfă a fost realizăt în proporție 
de numai 97,5 la sută. O carte de 
vizită deloc promițătoare, pe care 
colectivul uzinei o afișează fără pu
tința de a interveni prea mult pen
tru remedierea neajunsurilor.

— La dezbaterea Sarcinilor de 
plan pe 1969 în comitetul de direc
ție — ne spunea tov. ing. Petre Hoî- 
san, directorul uzinei — a fost sub
liniată. necesitatea îmbunătățirii a- 
provizionării tehnico-materiale, care 
se afla într-o situație precară îrt mo
mentul respectiv. La început de an 
nu primisem decît jumătate din re
partițiile de materiale necesare în 
primul trimestru. Din acest motiv, 
am fost nevoiți să devansăm unele 
comenzi programate pentru lunile 
următoare, dar pentru care aveam 
materiale la îndemînă. rămînînd în 
același timp în urmă alte contracte 
economice.

— Ați solicitat sprijinul Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini pentru rezolvarea problemei?

— Desigur, și lucrurile s-au pus 
la punct într-o măsură. în ultimul 
timp, atît în urma ajutorului aces
tuia, cît mai ales prin efortul cadre
lor de conducere din uzină, care 
s-au deplasat în diferite colțuri ale 
tării pentru găsirea materialelor de 
care avem nevoie. Dar aceste depla
sări au însemnat timp pierdut pen
tru multe din cadrele noastre teh
nice și economice, în loc ca ele să-și 
concentreze activitatea asupra orga
nizării. și conducerii producției.

Specialiștii de la Uzina mecanică
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au subliniat că în acest domeniu al 
aprovizionării tehnico-materiale este 
nevoie de a se lua măsuri radicale, 
eficace, cu concursul ministerului 
de resort, al Comitetului de Stat al 
Planificării, al altor organe econo
mice centrale. Este nefiresc și îm
potriva tuturor reglementărilor le
gale actuale ca repartiția materiale
lor să se facă de ministere în cursul 
perioadei de plan, fără să mai existe 
timpul necesar emiterii comenzilor, 
încheierii contractelor, soluționării 
eventualelor divergențe la contrac
te. Se demonstrează încă o dată în 
practică, în cazul acestei întreprin
deri buzoiene și al altor uzine con
structoare de mașini, cît de mult 
costă neajunsurile ce persistă în a- 
provizionarea cu materiale, care de
clanșează reacții „în lanț" : sute de 
derogări de la normele de consuni, 
nerealizarea unor sortimente din 
plan, întîrzierea furnizării produse
lor către beneficiari, care au contat 
Pe ele în fundamentarea sarcinilor 
ce le revin din planul de stat. Iar 
aceste deficiențe se repetă. „Pentru 
trimestrul doi al anului nu sîntem 
în posesia nici unei repartiții de ma
teriale — ne spunea tpv. Dumitru 
Voicu, adjunct al șefului serviciului 
aprovizionare de la Uzină-- mecanică 
Buzău. Precizăm, aceste repartiții 
trebuiau să ajungă în întreprindere 
cu cel puțin 45 de zile înaintea tri
mestrului respectiv".

Se cuvine adăugat că s-a ajuns în 
această situație și datorită unor per
turbări în funcționarea mecanismu
lui cooperării cu alte uzine con
structoare de mașini. în adunarea 
generală a reprezentanților salaria- 
ților de la Uzina mecanică s-a ară
tat că este nevoie să se imprime a-

Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a III-a)(Continuare în pag. a II-a)

La concursul atletic al studenților

© SCRIMĂ — Ionel Drîmbă învingător la Paris 
• FOTBAL—Surpriza etapei: Vagonul a învins 

pe Dinamo București
® VOLEI - Spectaculoase răsturnări de 

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

Ziua bună se cunoaște 
de la... începutul anului

Cu două luni în urmă au 
fost publicate în presă ex
trase din angajamentele 
luate de consiliile popu
lare județene si municipale 
ca răspuns la Chemarea la 
întrecere adresată tuturor 
consiliilor județene, muni
cipale și orășenești, tutu
ror oamenilor muncii de 
către Consiliul popular ju
dețean Galați.

Obiectivele cuprinse în 
angajamente au dovedit e- 
locvent că în fiecare județ, 
în fiecare oraș există re
surse umane si materiale 
care, cunoscute si valori
ficate, pot face ca bilanțul 
realizărilor să fie mereu 
mai bogat, ca orașele și 
comunele patriei să cu
noască o continuă înflorire 
si dezvoltare.

Am vizitat mai multe lo
calități din cuprinsul jude
țului Brăila, am stat de 
vorbă cu factori de răs
pundere din consiliile 
populare județean, al mu
nicipiului Brăila, din mai 
multe comune. Am remar
cat, înainte de toate răs

Pe adresa Comitetului Central 
al P.C.R. continuă să sosească sute 
de telegrame prin care comitetele 
județene, municipale și orășenești 
de partid, colective ale organelor 
centrale și locale de stat, ale între
prinderilor și instituțiilor transmit 
calde felicitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul realegerii 
sale în funcția de președinte al 
Consiliului de Stat. Dînd glas vo
inței unanime a întregului popor 
de a sprijini înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, 
programului adoptat de Congresul 
al IX-lea și Conferința Națională a 
P.C.R., telegramele exprimă, tot
odată, hotărîrea clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, a oame
nilor muncii de a întîmpina cu noi 
succese, în toate domeniile vieții 
economice și sociale, cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării României.

în telegrama trimisă de colecti
vul de salariați din Ministerul In
dustriei Ușoare se spune : „Hotărî
rea. unanimă a forului suprem de 
conducere al statului nostru socia
list privind realegerea dv. în înalta 
funcție de răspundere ca președinte 
al Consiliului de Stat confirmă 
unitatea de nezdruncinat dintre po
por și conducerea superioară de 
partid și de stat. întregul mers al 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
realizările de importanță istorică 
obținute prin aplicarea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale sînt dovada grăi
toare a justeței politicii partidului 
nostru. Asigurăm Comitetul Central 
și pe dv. personal că sîntem hotă- 
rîți să muncim cu forțe sporite 
pentru îndeplinirea vastului pro
gram de înflorire a patriei noastre".

în telegrama trimisă de salariații 
Ministerului Comerțului Exterior se 
spune : „Realegerea dv. în această 
înaltă funcție ne-a umplut inimile 
de bucurie și încredere în .viitorul 

punderea cu care este pri
vită realizarea obiectivelor 
stabilite. La Brăila, în car
tierul Marna, de exemplu, 
a fost terminată zilele tre
cute o creșă cu 96 de locuri. 
Peste cîteva zile, după, an
gajarea personalului de 
specialitate ea va fi dată 
în folosință. Tot la Brăila, 
în apropierea centrului o- 
rașului, a început construc
ția unui complex de deser
vire al cooperației ' mește
șugărești. în noul oraș 
Făurei s-au deschis recent 
trei centre ale cooperației 
meșteșugărești, unul de 
tîmplărie, unul de turnare 
a metalelor si altul de 
executare a instalațiilor 
pentru electrificarea gos
podăriilor sătești. în anga
jamentul luat se arată că 
în cursul acestui an vor fi 
electrificate 5 000 gospodă
rii sătești. Capacitatea de 
deservire redusă a secto
rului din Brăila al între
prinderii interjudețene de 
electricitate de la Galați 
a determinat consiliul 
popular județean să anali

zeze posibilitatea înființării 
unor centre de acest fel ale 
cooperației meșteșugărești. 
La consiliul popular jude
țean am fost informați că 
în trimestrul următor, alte 
două centre pentru instăla-

Agendă 
edilitară

ții de electrificare a gospo
dăriilor sătești se vor des
chide în comunele Viziru și 
Movila Miresii. . Am mai 
consemnat în raidul nostru 
că în două luni din acest 
an s-au deschis 19 unități 
de deservire ale cooperați
ei de consum și meșteșugă
rești din cele 49 prevăzute 
în angajament, iar în muni
cipiul Brăila a luat ființă o 
cooperativă meșteșugăreas

că cu specific de construc
ții și reparații de locuințe.

Brăilenii acordă o mare 
însemnătate si înfrumuseță
rii traseelor turistice. Pe 
baza unui studiu recent în
cheiat. încă din această 
lună va începe amenajarea 
unor spații de Darcare a 
autovehiculelor. a unor 
locuri de popas si fîntîni 
pe șoselele Brăila — Buzău, 
Brăila — Slobozia și Brăi
la — Galați, precum și a 
unei plaje Pe malul drept 
al Dunării. în comunele 
străbătute de trasee turis
tice se vor construi aproa
pe 30 000 m p trotuare, se 
vor planta peste 5 000 ar
bori.

La consiliul popular ju
dețean există părerea că 
modul cum s-a trecut la 
înfăptuirea angajamentelor 
creează posibilități ca ele 
să fie depășite. Aceste an
ticipări optimiste au la 
bază în primul rînd cele 
peste 2 300 propuneri gos
podărești, precum și moda

luminos al patriei noastre socialiste 
și exprimă în mod grăitor adeziu
nea unanimă a poporului la poli
tica Partidului Comunist Român. 
Vă asigurăm că lucrătorii din sis
temul comerțului exterior nu vor 
precupeți nici un efort pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le sînt încredințate de către 
partid".

în telegrama adresată de lucră
torii din Ministerul Poștelor și Te
lecomunicațiilor se exprimă deose
bita prețuire față de rodnica acti
vitate pe care o desfășoară secre
tarul general al C.C. al P.C.R. pen
tru prosperitatea poporului nostru. 
„Cu această ocazie, stimate tova
rășe Ceaușescu, vă felicităm și vă 
urăm multă sănătate și noi succese 
în,munca dv. de înaltă răspundere, 
asigurîndu-vă de totala adeziune 
față de politica internă și externă 
a partidului și statului nostru".

„Realegerea dumneavoastră în 
înalta, funcție de președinte al 
Consiliului de Stat ai Republicii 
Socialiste . România — se arată în 
telegrama colectivului de salariați 
al Ministerului Afacerilor Interne 
— exprimă încă o dată profunda în
credere și prețuire de care vă 
bucurați în rîndurile întregului po
por român, dragostea și atașamen
tul nemărginit față de Partidul 
Comunist Român și Comitetul său 
Central în frunte cu dumneavoas
tră. Cu acest prilej, vă rugăm să 
primiți sincerele noastre felicitări 
și vă dorim totodată multă sănă
tate și putere de muncă pentru 
realizarea nobilelor sarcini ce vă 
sînt încredințate de partid și 
popor".

în telegrama trimisă de lucrătorii 
din Ministerul Justiției se spune : 
„Deplina adeziune a poporului ro-

La sosire, pe aeroportul Ferihegyi

Duminică după-amiază a plecat 
la Budapesta delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, care va participa la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Din delegație fac parte tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organiza-

litățile optime de îndepli
nire a lor indicate de către 
cetățeni în timpul campa
niei electorale. Pe acest 
temei, au fost reconsidera
te numeroase angajamente. 
Astfel. în municipiul Brăi
la vor fi modernizate 20 
magazine în loc de 8 cît se 
prevăzuse inițial : se vor 
construi la sate, în plus 
fată de angajamente, 4 u- 
nităti comerciale ; rețeaua 
de drumuri întreținute se 
va. mări cu încă 10 km: 
a început amenajarea, pen
tru a fi irigate, pe valea Bu- 
zoelului, a încă 400 ha pes
te prevederi. După ultime
le calcule, prin muncă pa
triotică organizată judicios 
pot fi executate în a- 
cest an lucrări în valoare

Radu APOSTOL 
Nistor TUICU 
Ștefan DINICĂ 
corespondenții „Scînteii*
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ții obștești, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenți Jozsef Vince, am
basadorul Republicii Populare Un
gare la București, și membri ai 
ambasadei.

Sosirea la
în aceeași zi, delegația Repu

blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
sosit la Budapesta.

La aeroportul Ferihegyi, pa
voazat cu drapelele de stat ale ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii Jănos 
Kădâr, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Jeno 
Fock, președintele guvernului Re
voluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar, Apro Antal, membru al Bi
roului politic al C.C. al P.M.S.U.,

Industria 
unui străvechi 

meșteșug
E de multă vreme statornicită 

faima meșteșugului tîmplăriei și 
a tîmplarilor de mobilă din Satu 
Mare. Tradiția meseriei, a înde- 
mînării s-a transmis de la o 
generație la alta. Și nu întîm- 
plător. Oricît de simple ar fi 
liniile mobilei, dacă ea ne trans
mite un sentiment reconfortant, 
creînd o ambianță plăcută — 
atunci un gînd prietenesc e în
chinat, firesc, meșterului acestor 
armonii tăcute. 
Armonii în lemn...

Un fost munci
tor tîmplar, sculp
torul Vida Ge- 
za. artist al po
porului. îmi po
vestea că pentru 
el mobila din ca
să. piesele care o 
compun i-au de
venit cu timpul 
ceva intim si fa
miliar. Si. chiar 
dacă peste decenii 
aceste obiecte din 
lemn îmbătrînesc și ele. iar pe 
ici-colo se mai șubrezesc, parcă 
nu-ți vine să te desparți de 
ele; ajung să facă parte din 
noi. din cadrul existentei in
time.

La Satu-Mare, tîmplăritul — 
îndeletnicire de tradiție, cu atri
bute artistice — cunoaște azi 
ritmuri și dimensiuni noi, in
imaginabile cu un sfert de veac 
în urmă. Sînt dimensiuni care — 
conturate industrial pe multe 
hectare în hale din beton, oțel 
și sticlă — deschid largi arcade, 
copertine panoramice spre soare. 
Căci complexul de fabrici de 
la IPROFIL Satu-Mare se im
pune de departe. în mijlocul 
pestriț al străzilor din jur. ca 
o prezentă masivă, cu o arhi
tectură în linii sunle.

Stau de vorbă cu directorul 
întreprinderii, inginerul Aurel 
Tămășan, Abordăm cele două 
mari probleme ale întreprin
derii : producția la zi și planul 
de investiții, preocupări care — 
după propria-i mărturisire — îl 
fac să consume destulă cafea 
neagră.

Însemnări 
din 

Satu - Mare

Telefoto M.T.L

Pe aeroport, un mare număr de 
cetățeni ai Capitalei au salutat cu 
căldură pe membrii delegației ro
mâne. Un grup de pionieri au ofe
rit flori. (Agerpres)

Budapesta
vicepreședinte al guvernului, Ko- 
mocsin Zoltan, membru al Birou
lui politic al C.C. al P.M.S.U., se
cretar al C-.C. al P.M.S.U., general 
colonel Lajos Czinege, ministrul 
apărării naționale, Erdelyi Karoly, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Buda
pesta, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit 
membrilor delegației buchete de 
flori.

(Agerpres)

Pe primele două luni ale anu
lui — îmi spune — planul l-am 
îndeplinit la toți indicatorii și 
cu ceva pe deasupra. Am livrat 
suplimentar mobilă în valoare 
de 300 000 lei. Se putea mai bine, 
ne dau însă de furcă exigențele 
beneficiarilor. Asta nu e rău : 
ne stimulează să ridicăm calita
tea produselor noastre. Mai ales 
că le exportăm în 18 țări.

— Care sînt preocupările ime
diate ale colecti
vului întreprin
derii ?

— Intîi. o ches
tiune de „puls" 
al pieței. Se so
licită, mai ales, 
garniturile de ar
tă și tip „întâr
zie". pe care le 
realizăm în noul 
sector dat în 
funcțiune la 20 
ianuarie a. c„ cu 
aproape trei luni 
mai devreme față 

de proiect. In final, aici urmează 
să producem anual garnituri în 
valoare de 5 milioane lei- In 
curînd, mai exact la începutul 
lui aprilie a.c., va intra în func
țiune și fabrica de mobilă corp, 
cu o capacitate anuală de 20 000 
garnituri. Ponderea principală 
a produselor realizate aici (60 la 
sută) urmează să fie destinată 
exportului. In prezent au loc 
probele tehnologice. Trebuie să 
apreciez efortul constructorilor 
de utilaje, de a le concepe și 
dota cu un avansat grad de teh
nicitate, unele experimentîn- 
du-se pentru prima dată în în
treprinderea noastră. Sînt ma
șini și agregate realizate de 
către uzine constructoare din 
țară cît și din import.

In aria investițiilor industriale 
prevăzute a se realiza anul a- 
cesta în județul Satu-Mare. o 
parte importantă revine conti
nuei dezvoltări șj diversificări 
a producției de la IPROFIL. 
Este normal ținînd seama că ne 
aflăm într-o zonă cu importante

Sever UTAN

(Continuare în pag. a II-a)
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actualitatea culturală
S-A REDESCHIS MUZEUL 

DE ISTORIE DIN SIGHIȘOARA
La Sighișoara, oraș 

pitoresc din centrul 
Transilvaniei, cu case 
străvechi încărcate de 
podoabe arhitectonice 
tulburătoare, acest în
ceput de primăvară a 
marcat un eveniment 
cultural și științific 
important. Și-a redes
chis porțile muzeul de 
istorie municipal, găz
duit în „turnul cu 
ceas", construcție din 
secolul XIV, ea însăși 
adevărată operă de 
artă. Reorganizat în 
întregime, muzeul 
pune în evidență cu 
forță emoțională de
osebita personalitate 
și grația creațiilor ma
teriale și spirituale din 
această parte a țării, 
creații care au străbă
tut secolele. In cele 11 
încăperi din turn des
tinate expoziției de 
bază a muzeului, com
plet restaurate, sînt 
expuse numeroase 
mărturii elocvente prin 
care această străveche 
cetate și-a marcat pre
zența neîntreruptă și 
mereu mai amplă, din 
cele mai vechi timpuri. 
Primele exponate ne 
introduc în istorie cu 
peste 5 000 de ani în 
urmă. Este bogat re
prezentată, prin obiec
te de lut ars, bronz și 
os, cultura Wietenberg 
bine cunoscută în 
Transilvania. Sînt pre
zentate numeroase 
mărturii milenare des
pre așezările și pre
ocupările strămoșilor 
noștri de pe aceste

meleaguri, bogat re
prezentate de obiecte 
aparținînd unor stră
vechi și statornice a- 
șezări dacice și ro
mane. O însemnată 
parte a acestui mate
rial inedit este rodul 
unor acțiuni și cerce
tări întreprinse în ul
timii ani de către spe
cialiștii muzeului în 
Dealul Turcului, la 
Podmoale, la Pîrîul 
Rece, precum și în alte 
așezări străvechi din 
împrejurimile Sighi- 
șoarei. Spații largi au 
fost rezervate, în ex
poziție, mobilierului 
țărănesc sculptat cu 
motive geometrice și 
florale, bogat pictate, 
adevărate opere de 
artă ale unor meșteri 
locali anonimi, lucrate 
în stilurile Renașterii, 
barocului, rococo și 
Biedermayer. Arta ță
rănească din secolele 
XVIII și XIX este pre
zentă, printr-un bogat 
tezaur iconografic pe 
sticlă din cunoscutele 
centre Nicula, Țara 
Oltului și Scheii Bra
șovului. între acestea 
se află și lucrări a- 
parținînd vestitului 
zugrav Sava Moga din 
Arpașul de Sus, pre
cum și icoane de lemn 
din Nucet, opere ale 
altui vestit zugrav — 
Oană — din părțile 
Ardealului- Vizitatorii 
se opresc cu emoție în 
încăperea care găzdu
iește celebra farmacie 
transilvăneană din se
colul XVIII a lui Ber-

tramus, farmacist ves
tit în toată Europa.

— Ne-am străduit să 
oferim oaspeților — 
ne-a informat Gheor- 
ghe Moldovan, direc
torul muzeului — o 
expoziție specifică Si- 
ghișoarei, în care să 
oglindim bogatul te
zaur milenar al aces
tor meleaguri, mărturii 
unice ale celor 19 
bresle locale din evul 
mediu. în depozitele 
muzeului mai avem 
peste 10 000 de obiecte 
și piese de mare va
loare științifică și do
cumentară, în mare 
?arte încă necercetate.

n prezent am început 
restaurarea primelor 2 
din cele 8 turnuri 
ale cetății, aparținînd 
breslelor de fierari și 
cositori. Acestea vor 
deveni mici muzee cu- 
prinzînd aspecte din 
bogata activitate a a- 
cestor străvechi și ves
tiți meșteșugari sighi- 
șoreni. Arhivele ora
șului, cu bogatul lor 
tezaur documentar și 
științific, așteaptă să 
fie și ele puse în ade
vărata lor lumină.

Subscriem cu plă
cere la cele spuse de 
directorul muzeului, 
cu credința că această 
importantă instituție 
de cultură va deveni 
tot mai bogată și mai 
atractivă, atît pentru 
specialiști cît și pen
tru numeroșii turiști 
din țară și din străină
tate.

Aurel URZICA

La Opera Română

Triptic de balet
Pe Tilde Urseanu au atras-o în

totdeauna paginile muzicale de mare 
popularitate care, cuminte coregra- 
fizate, i-au asigurat spectacole cău
tate de public. în această direcție, 
spectacole ca „Seară vieneză" (pe 
muzică de Mozart, Schubert. Strauss), 
sau „Seară de balet Gershwin*1 sînt 
revelatoare, ele cîștigîndu-și un pu
blic al lor, mai ales din rîndul me
lomanilor dornici să-si audă încă 
o dată muzica preferată.

Cu ultima sa premieră, „Triptic 
de balet1* (formulă fără prea mari 
ambiții care cultivă balete scurte), 
Opera Română prezintă și un balet 
pe muzică românească contempo
rană : „Ciudatul trubadur" de Liviu 
Ionescu. Cum baletele românești sînt 
încă deficitare sub aspectul reali
zării artistice în sondarea realități
lor contemporane, să vedem în ce 
măsură reușește să capete viață co
regrafică o partitură ce oferă des
tule prilejuri ritmice, ca aceea a lui 
Liviu Ionescu.

Baletul ne introduce în atmosfera 
unei săli de studii coregrafice. Fe
tele evoluează la bară. Dragostea se
nină dintre doi dansatori îmbrăcațl 
în maillot de dans clasic, e opusă 
sentimentelor incerte și frămîntate 
ale unui alt cuplu. Printr-un dans 
de linie în stil neoclasic, prima 
pereche își manifestă influența bine
făcătoare destrămînd angoasa suge
rată de pozele în așteptare șl con
torsiunile perechii a doua. Mai in
tervine „neașteptatul", regizat cvasi- 
grotesc, în desfășurarea căruia nu 
am putut distinge decît plasticitatea 
mișcărilor lui Gh. Căciuleanu.

Coregrafia păcătuiește mal ales 
prin lipsa de unitate stilistică. Luate 
în parte, partiturile coregrafice ale 
celor două perechi solistice, sînt 
frumos cizelate, dar nu se armoni
zează cu evoluția corpului-ansamblu. 
Coregrafia l-ar fi vrut un cor care 
să înregistreze și să comenteze sub
til alegoria „Ciudatului trubadur".

Alexa Mezincescu, în plin progres,

Industria
unui

străvechi

(Urmare din pag. I)

PREMIERE
Teatrul „C. I. Nottara* (sala Stu

dio) prezintă la 18 martie, în pre
mieră, comedia lui Karel Capek 
Enigmatica doamnă „M", în regia 
lui Val Săndulescu și scenografia 
Lidiei Radian. In distribuție : Migry 
Avram Nicolau, Val Săndulescu, 
Mihai Pruteanu, Dorin Moga, Dan 
Nicolae, Al. Cl'onaru, Petre Popa, 
Cristina Tacoi, Pușa Scărlătescu, 
George Negoescu, Ion Enache, Flo- 
rica Baciu.

TEATRALE
Secția română a Teatrului de 

stat din Tg. Mureș a prezentat în 
premieră comedia Critis sau Gîl- 
ceava zeilor de Radu Stanca. Re
gia : Eugen Mercus. Scenografia : 
Ștefan Hablinschi. Interpreți: Mihai 
Gingulescu, Florin Crăciunescu, 
Fana Geică, Marius Toma, Maia 
Indrieș, Ileana Dunăreanu, Ion 
Fiscuteanu, Victor Ștrengaru, Ca- 
zimir Tănase și alții.

ZILE ALE CULTURII LA VASLUI
resurse de exploatare și prelu
crare a masei lemnoase. In 
structura producției globale, pe 
principalele ramuri ale indus
triei republicane, existente în 
județ, exploatarea și prelucra
rea lemnului reprezintă aproape 
14 la sută. La IPROFIL — în 
regie proprie — mai este în curs 
de realizare și o fabrică de 
scaune. Aici, partea de construc
ție s-a terminat cu aproape 
patru luni mai devreme față de 
proiect. Va avea o capacitate 
anuală de producție de 300 000 
de scaune și urmează să intre 
tn funcțiune încă din trimestrul 
III a.c. — deci cu un trimestru 
mai repede. Pe planul eficienței 
economice, acest lucru va în
semna considerabile cantități de 
produse livrate pieței suplimen
tar.

— După cum se știe, ne-a spus 
directorul IPROFIL, eficiența 
investițiilor impune ca acestea 
sa se realizeze ritmic, progra
matic — în consecință bene fi- 
ciile scontate de pe urrrla lor 
trebuie să se obțină ferm în 
termenele și în condițiile sta
bilite înplanul de stat- Tocmai 
acest obiectiv îl urmărim și noi. 
lata și de ce, sincer spus, nu 
sîntem mulțumiți că, și din vina 
noastră, dar uneori și din ne
glijența celor care ne furnizează 
utilajul de montaj, la unele din 
lucrări sîntem rămași în urmă. 
Ma refer la noile depozite de 
cherestea și lubrifianți (aici am 
în vedere mai ales operațiunile 
de finisaj), apoi la terminarea 
drumurilor de acces, la stadiul 
nesatisfăcător al pregătiri
lor în vederea deschiderii fi
nanțării investițiilor ce urmează 
sa le facem anul viitor ; un grup 
social, o cantină, garaje, atelie
rul de întreținere, uscătorii, re
mize. Muncitorii, inginerii, teh
nicienii noștri doresc din toată 
inima o cît mai grabnică pu
nere în funcțiune a noilor obiec
tive înscrise în planul de inves
tiții. De modul cum se va realiza 
acest lucru, depinde în chip 
hotarîtor soarta producției, con
tinua ei diversificare pentru anii 
următori. Specialiștii pe care îi 
avem ajută oricînd și cu mult 
interes pe furnizorii de utilaje 
— LR.U-M. București, I.R.V.M. 
Reghin, întreprinderea mecanică 
Roman — ca să ne monteze cît 
mai repede utilajele livrate. Cu 
furnizorii însă avem o serie de 
neînțelegeri: prelungesc prea 
mult termenele de montaj. Un 
exemplu- Fiecăruia din cei trei 
amintiți. i-am expediat pînă 
aaum cîte patru telegrame, so- 
Hcitmd să urgenteze trimiterea 
montațorilor pentru secția de 
finisaj a noii fabrici de mobilă 
corp. ~ Deocamdată, telegramele 
au rămas fără ecou. Neavînd 
încotro, a trebuit să insistăm 
la forul tutelar, Ministerul E- 
conomiei Forestiere, pentru ca 
acesta, la rîndu-i, să insiste pe 
lingă furnizorii noștri de utilaje. 
Am primit asigurări și promi
siuni. Sperăm.

Trecînd peste aceste mici „des- 
armonii", noile unități indus
triale ce se profilează la Satu 
Mare atestă virtuțile moderne 
ale unui străvechi meșteșug în
nobilat prin strădaniile mește
rilor tîmplari din orașul de la 
miazănoapte.

în săptămîna 17—23 martie, județul 
Vaslui va găzdui „Zilele culturii 
băcăoane", manifestare organizată de 
comitetele pentru cultură și artă ale 
județelor Bacău și Vaslui. Cu acest 
prilej, în diverse localități (printre 
care amintim Vaslui, Bîrlad, Huși) se 
vor desfășura manifestări complexe, 
care vor contribui la mai buna cu
noaștere a vieții culturale din cele 
două județe. Astfel, organizatorii au 
prevăzut zile speciale dedicate fil
mului, literaturii, mișcării artistice 
de amatori răspîndirii cunoștințelor 
științifice, muzicii, muzeelor, biblio
tecilor etc. Printre manifestările care

se anunță cele mai interesante cităm 
vizita la Vaslui a unor scriitori 
băcăoani. vernisajul unei expo
ziții de artă populară băcăoană, 
deschiderea la Bîrlad a unei expozi
ții de carte veche băcăoană, 
prezentarea tot la Bîrlad a unor 
spectacole de teatru și a două con
certe, cu participarea soliștilor Mag
da Ianculescu și Cornel Stavru. O 
manifestare similară ca amploare va 
fi organizată în continuare (în săp
tămîna 24—30 martie) în colaborare 
cu instituțiile culturale din celălalt 
județ vecin : Vrancea.

își supune cu bune rezultate întregul 
său bagaj de cunoștințe tehnice 
trăirii sentimentului unic al dra
gostei. Partenerul său, Sergiu Ște- 
fanski, stăpînind tehnica clasică pe 
care grefează o trăire scenică 
egală în toate registrele emoționale, 
prin muncă asiduă șl seriozitate 
profesională, din copilul răsfățat al 
publicului, fără a-și pierde însă a- 
lura adolescentină, a ajuns la de
plina maturitate creatoare. El impre
sionează, ca întotdeauna, prin dan
sul său elevat, de expresie îngrijită, 
datorită căruia e solicitat cu asi
duitate de coregrafi.

în a doua distribuție, Magdalena 
Popa imaterializează mișcarea, o 
esențializează. Duetul său de dra
goste cu Amato Checiulescu devine 
muzică înscrisă în spațiu. Bine aleși, 
Valentina Massini și Petre Ciortea, 
izbutesc să redea imaginea dragostei 
zbuciumate, care capătă perspectiva 
împlinirii doar în finalul apoteotic, 
de atmosferă tonică ce caracterizează 
în general baletele Tildei Urseanu.

într-un intermezzo fantastico-umo- 
ristic conceput meșteșugit după poe
mul simfonic „Ucenicul vrăjitor" de 
Paul Dukas, Ileana Iliescu și Marin 
Ștefănescu, un tînăr talent al noii 
promoții de dansatori ai Operei, dau 
viață scenică cunoscutei balade în 
stil popular a lui Goethe. Ileana 
Iliescu cucerește aplauze pentru exe
cuția rapidă a „fouett6“-urilor și pi
ruetelor, pentru totala sa disponi
bilitate scenică.

Bucurîndu-se de aportul unora 
dintre cei mai buni soliști ai Operei, 
„Preludiile" lui Liszt reunesc pe 
Magdalena Popa, Leni Dacian, Ser
giu Stefanski, Amato Checiulescu, 
iar în a doua distribuție li se adaugă 
Alexa Mezincescu și Gh. Cotovelea. 
Alături de Cristina Hamei și de un 
grup de tineri soliști (Mihaela Cră
ciunescu, Natalița Petrescu, Lăcră
mioara Stan, Pavel Rotaru, etc.) — 
ale căror calități îi recomandă și 
celorlalți coregrafi — se întrec In
tr-un fel de aranjament coregrafic 
în spiritul acelor „ballet blanche" 
din care fiecare trupă de balet ce 
se respectă, are cîteva în repertoriul 
său. Coregrafia liniară, parcă puțin 
obosită, evitînd „aprioric" ideea. 
prilejuiește totuși soliștilor cîteva 
frumoase treceri prin scenă, iar cor
pului de balet cîteva desfășurări si
metrice.

Scenografia Paulei Brîncoveanu 
îndrăznește în primul balet unele 
simplificări deja cunoscute teatru
lui dramatic, dar pe care Opera le 
acceptă cu greu : lipsa draperiilor și 
a fundalului, coborîrea podului și a 
reflectoarelor în spațiul vizibil al 
scenei. De un frumos efect plastico- 
cromatic și dovedind funcționalitate 
scenică sînt . panourile de materia) 
plastic, Sub. aspectul unității, muzică- 
plastică-dans, cel mai bine realizat 
e „Ucenicul yrăjitor", al cărui decor 
și costume servesc sugestia fantasti
cului. Cadrul plastic care, în bună 
măsură, asigură spațiul necesar des
fășurării „Preludiilor" suferă din 
cauza introducerii neinspirate a unui 
fundal negru pe care tronează co
loane de epocă. Costumele dansato
rilor fiind tot negre, se îngreunează 
astfel percepția mișcărilor corpului 
ansamblu băieți.

Fără să strălucească, orchestra 
Operei (la pupitru Cornel Trăilescu), 
a asigurat o interpretare merituoasă 
poemelor simfonice ale lui Dukas și 
Liszt. Acordajul insuficient, cîteva 
intrări greșite și disonante au frus
trat însă partitura lui Liviu Ionescu 
de varietatea intonațională ce o ca
racterizează.

N. SPIRESCU

EXPOZIȚII
La sala Dalles : H. H. Catarg!

Vineri 21 martie 1969 la orele 18 
sala Dalles din Bd. Bălcescu 12, 
va găzdui vernisajul expoziției ar
tistului poporului Henri H. Catargi. 
Expoziția va cuprinde o selecție 
din ultimele opere create de repu
tatul artist.

• în sala de expoziții a Ateneu
lui Român s-a deschis sîmbătă 
15 martie o expoziție de peisaj, lu
crările aparținînd membrilor Ce
naclului tineretului al Uniunii ar
tiștilor plastici.

• La sala Kalinderu se des
chide o expoziție de grup a 
unor tineri artiști : Răduș Ju- 
găurs, Gh. Bucătaru și Victor Pos- 
telnicu. Rămîn în continuare des
chise expozițiile de grup I. Krija- 
novski, Barbu Nițescu, Maria Meș- 
teru-Zamiirescu și Gil Nicolescu, 
și expoziția personală a pictorului 
Virgil Preda.

CONCERTE
• Astăzi, la ora 20. în Sala mică a 

Palatului, violoniștii Mihai Constan- 
tinescu și Ștefan Gheorghiu, violon
celistul Cătălin Ilea și Valentin 
Gheorghiu la clavecin interpretează 
lucrări de Vivaldi. Telemann, Haen- 
del.

• în această săptămînă, amatorii 
de muzică vor avea prilejul să ur
mărească concertele susținute de 
Orchestra națională a Radiotelevi- 
ziunii franceze.

Miercuri 19 martie. în Sala Palatu
lui, sub bagheta lui Jean Martinon, 
vor fi interpretate lucrări de Bizet, 
Enescu, Debussy, Roussel. Al doilea 
concert va avea loc joi 20 martie, 
sub conducerea dirijorului Roberto 
Benzi și va cuprinde lucrări de 
Schubert. Schumann, Dutilleux și 
Ravel.

• Baletul național din Cuba pre
zintă în sala Operei Române, în zi
lele de 22, 23, 24 și 25 martie, o se- 
lecțiune de creații coregrafice avînd 
ca primă solistă pe cunoscuta bale
rină Alicia Alonso.

• Vineri 21 și sîmbătă 22 martie, 
în sala Ateneului. Orchestra simfo

nică și Corul Filarmonicii sub ba
gheta lui Emanuel Elenescu (dirijo
rul corului Vasile Pîntea) va inter
preta „Damnațiunea lui Faust" de 
Berlioz. Soliști vor fi Emilia Petres
cu, Cornel Fînățeanu. Nicolae Florei 
și Dionisie Konya.

• Cvartetul „Muzica" prezintă, 
duminică 23 martie, Ia Sala mică a 
Palatului lucrări de Haydn si Mo
zart.

• După cum s-a mai anunțat în 
presă, balerina Elena Dacian a între
prins recent un turneu de trei săp- 
tămîni în S.U.A., dansînd la Teatrul 
de Balet din Baton Rouge (Loui
siana) și la televiziunea din New 
York. „Stilul ei — scria ziarul „State 
Times" din Louisiana — este de o 
fermecătoare feminitate. Mișcările ei 
sînt fluide și fiecare gest are gratia 
unui fulg..." Referindu-se printre al
tele la „veritabila performantă" rea
lizată de balerină în actul III din 
„Coppelia", ziarul subliniază : „Sări
turile și piruetele d-șoarei Dacian 
au fost strălucitoare dar, în același 
timp, atît de firești și cursive ca și 
cum totul se realiza cu minimum de 
efort".

15,

• Filarmonica de stat „George 
Enescu'* (Sala mică a Palatului): 
Concfert de muzică preclasică 
— 20.
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ceste! cooperări un ritm viu, de cea
sornic, de aceasta depinzînd îndepli
nirea riguroasă a planului în fiecare 
întreprindere. A fost exprimată a- 
tunci o cerință concretă față de Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini : să determine uzina de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din Capitală 
să livreze ritmic piesele turnate din 
oțel. Această solicitare a fost repe
tată ulterior, fiind făcute mai multe 
demersuri la Direcția generală ma
terial rulant și construcții navale, la 
Direcția generală de utilaj chimic și 
de rafinării și chiar la adjunctii mi
nistrului care coordonează cele două 
uzine. Aceste foruri au dat, se pare, 
dispoziție uzinei bucureștene să sa
tisfacă integral obligațiile contrac
tuale fată de Uzina mecanică Buzău. 
Spunem „se pare", întrucît dispozi
ția ori nu există, ori nu a fost în
țeleasă : pînă la începutul lunii mar
tie, uzina „Grivița roșie" nu livrase 
decît 23 de tone de piese turnate din 
cele 140 de tone contractate Pe pri
mul trimestru.

Reținem, prin urmare, jn prim și 
important aspect al sprijinului, ce se 
cere mai operativ și eficace, acordat 
de ministere întreprinderilor — cel 
a) aprovizionării tehnico-materiale.

La Uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă Buzău, ca și la Fabrica de 
mase plastice din aceeași localitate,

0 filă din cronica
• La est de Eden: SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete
— 2772) ; 20,15 (seria de bilete
— 2781), FESTIVAL — 8,45 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pentru încă puțini dolari
REPUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15
14.30 ; 16,45, BUCUREȘTI — 8,45 
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, FERO 
VIAR — 8—12,15 în continuare
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, EXCEL 
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45
18 ; 20,15, MODERN — 9,30 ; 11,45 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• Tată de familie : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.30 ; 21.
• Drumuri : VICTORIA 
20,45.
• Rio Bravo : VICTORIA — 9
12.15 ; 15,30, BUCEGI — 9,30
12.30 ; 16,30 ; 19,30.
• Cînd voi fi mort șl livid 
CENTRAL — 9; 11; 13; 15 
17 ; 19 ; 21.
• Păgînii din Kummerow : LU
MINA — 9,30—16 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
• Tom șî Jerry : DOINA —
10.15.
• Profesioniștii: DOINA — 11,30; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cuțitul In apă : UNION —
15.30 ; 18.
• Viața lui Mathens : UNION - 
20,30.
o Preludiul gloriei : CINEMA
TECA — 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Totul pentru rîs : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Rolls Royce-ul galben : GRI
VIȚA — 9,30 ; 13 ; 15.30 ; 18 ;
20.30.
• Judoka, agent secret : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Bună ziua, contesă : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18, ARTA — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• A fost odată un moș șl o 
babă : BUZEȘTI — 20,30.
• Căderea Imperiului Roman : 
DACIA — 8,30—20 în continuare, 
COSMOS — 15,30 ; 18,30.
• Feldmareșala : UNIREA
15.30 ; 18.
• Beata : UNIREA — 20,30.
• Hombre : LIRA — 15,30 ;
20.15.
• Expresul colonelului 
Ryan : DRUMUL SĂRII
17.30 ; 20.
• America, America (ambele 
serii) : FERENTARI — 15,30 ; 19.
• „...Apoi s-a născut legenda" : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Winnetou (seria a Ill-a): CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18.
a Zosia : COTROCENI — 20,30.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 19.
• Pașa : MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; FLO-
REASCA - 9 ; 11 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9,30—13,30 în continuare ; 16 :
18.15 ; 20,30.
• Becket : VOLGA — 8,30—17 în 
continuare ; 20.
• Pianele mecanice : VIITORUL
— 15,30 ; 18, MIORIȚA — 9 ; 11,15: 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Magazinul de pe Strada Mare: 
VIITORUL — 20,30.
• Casa mamei noastre : AURO
RA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;
20,36. XlXIȘWi ■: .
• Astă seară mă distrez 
ȘILOR — 13 ; 20,30;
• Hoțul de piersici : MOȘILOR
— 15,30.
• Pensiune pentru holtei : 
POPULAR — 15,30 : 18. RAHOVA
— 15,30.
• Cu mîlnlle pe oraș : POPU
LAR — 20,30.
• Planeta maimuțelor : MUNCA
— 15,30 ; 18.
• Falstaff : MUNCA — 20,15.
• Marele șarpe : FLACĂRA
15.30.
• Faraonul : FLACĂRA — 18.
• Lustragiul : VITAN
18.
• Fidelitate : VITAN — 20,30.
• La ora 5 după-amiază : RA
HOVA - 18 ; 20,30.
• Pantoful cenușăresel : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 : 20,30.

• Opera Română : Seară de ba
let Gerswin — 19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Idiotul
— 19,30 ; (sala Studio) : Travesti
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnlc
— 20,30.
• Teatrul Mic : Prețul — 
(la Teatrul „Lucia Sturdza 
landra", sala din bd. Schitu 
gureanu) : Tango — 20.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Garderobierele ; Vin sol- 
dații ; Există nervi — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Va- 
silescu" : De la Bach la Tom 
Jones

luptei antifasciste
în anii cînd cercurile cele mal 

reacționare burghezo-mosierești au 
instaurat dictatura militară-fascistă, 
au înfeudat tara imperialismului 
fascist german si au împins-o în 
războiul antisovietic, masele munci
toare. pături social-politice largi 
s-au manifestat activ în lupta îm
potriva agresiunii fasciste și a răz
boiului. pentru libertatea patriei. 
Stegar neînfricat al aspirațiilor și 
intereselor vitale ale poporului. 
Partidul Comunist Român a condus 
rezistenta antihitleristă. lupta de e- 
liberare de sub jugul fascist. De a- 
ceea, comuniștii au constituit pri
mul obiectiv al prigoanei și terorii 
sălbatice dezlănțuite de guver
nanții fasciști și de Gestapo. înce- 
pînd din anul 1940. s-au înființat în 
țară lagăre, care au fost umplute 
pînă la refuz cu deținuți comuniști 
și antifasciști.

în toamna anului 1942, guvernul 
fascist-antonescian a hotărît ca un 
grup de cîteva 
sute de internați 
și deținuți poli
tici, aflați pînă 
atunci în închiso
rile Văcărești și 
Caransebeș, pre
cum și în lagărul 
de la Tg. Jiu, 
să fie deportați, 
îmi amintesc că 
am fost încăr
cat! în vagoa
ne care transpor
taseră var. O- 
chii ni se în
roșiseră, nările 
usturau, tușeam 
continuu, aproape nu ne vedeam unii 
pe alții. După aproape o săptămînă 
de chin, am ajuns la destinație — 
lagărul din Vapniarca — supranu
mit de localnici „Lagărul mortii" — 
deoarece, din cauza lipsei de hrană 
și a ravagiilor făcute de tifosul e- 
xantematic. muriseră aci.. sute de 
oameni.

în grupul noilor. sosiți se aflau și 
Bernat Andrei și Lazăr Griinberg, 
din conducerea Uniunii Tineretului 
Comunist din România. Amîndoi in
traseră de tineri în rîndurile miș
cării muncitorești. revoluționare. 
Bernat Andrei, muncitor tîmplar. a 
devenit activist al U.T.C. la 19 ani. 
A organizat o serie de acțiuni ale 
tineretului muncitoresc din Tg. Mu
reș și din alte orașe, fapt pentru 
care a fost în mai multe rînduri a- 
restat și condamnat la ani grei de 
închisoare. Meritele sale în activita
tea revoluționară i-au atras promo
varea ca secretar al C.C. al U.T.C. 
Lazăr Griinberg, muncitor lăcătuș, 
și-a început activitatea în U.T.C. la 
vîrsta de 16 ani. Pentru devotamen
tul și priceperea dovedite, a fost ales 
membru al C.C. al U.T.C,. încredin- 
țîndu-i-se sarcina de secretar al Co
mitetului regional Prahova al orga
nizației revoluționare a tineretului, 
In această . calitate, a desfășu
rat o " intensă'' ’ activitate pentru a 
organiză parțicipșreâ tineretului'..', lh 
eroi'dele lupte muncitorești din:“ia
nuarie—februarie 1933.

Era limpede că prin internarea 
detinutilor politici în lagărul de la 
Vapniarca, se urmărea distrugerea 
lor morală și fizică. Organizația de 
partid activînd ilegal în lagăr — 
din conducerea căreia făceau parte 
Bernat Andrei și Lazăr Griinberg 
— a organizat însă o luptă dîrză 
împotriva regimului de extermina
re. instaurat de călăii fasciști. Cu 
putinele posibilități existente. au 
fost construite unele instalații sa
nitare. s-a organizat o infirmerie 
condusă de un grup de medici din
tre internați. Cu ajutorul organiza
țiilor revoluționare din țară conduse 
de P.C.R., s-a făcut totul pentru îm
bunătățirea hranei zilnice. Totodată 
comuniștii au transformat lagărul de 
la Vapniarca într-o scoală de luptă
tori antifasciști.

Tocmai de aceea administrația la
gărului a hotărît izolarea grupului 
detinutilor politici proveniti din în
chisori, format din 52 de tovarăși — 
prin transferarea lor în închisoarea 
de la Rîbnița, orășel situat pe ma
lul sting al Nistrului.

Omagiu 
celor căzuți 
la Rîbnița

în această închisoare, instalată în
tr-o fostă cazarmă, detinutii poli
tici au fost supuși unui regim și mai 
aspru. în ciuda tuturor interdicții
lor. ei s-au organizat însă într-un 
colectiv puternic, solidar si comba
tiv, izbutind astfel să reziste si să 
evite provocările la care erau per
manent supuși. în scurt timp au 
înjghebat cîteva ateliere, ceea ce 
le-a permis să-si îmbunătățească 
condițiile de alimentare și posibili
tățile de informație. Au fost sta
bilite strînse legături cu organiza
ția de partid a lagărului de la Gro- 
sulovo — care a găsit posibilitatea 
de a le trimite în mai multe rîn
duri ajutoare materiale. Detinutii 
politici de la Rîbnița au reușit, de 
asemenea, să intre în legătură cu 
cei 300 deținuți sovietici aflați în
tr-o altă aripă a închisorii, precum 
și cu organizația ilegală a cetățe
nilor sovietici din localitate.

în condițiile apropierii frontului, 
ca rezultat al în- 
frîngerilor sufe
rite de trupele 
hitleriste, deți- 
nuții politici au 
trecut la unele 
pregătiri de lup
tă armată. Totuși, 
evenimentele s-au 
succedat prea ra
pid. iar posibili
tățile de care dis
puneau în condi
țiile de detențiu
ne erau prea pu
ține pentru a se 
organiza o apă
rare eficace.

La mijlocul lunii martie 1944, în 
închisoare domnea o mare fierbe
re. Frontul • era acum foarte aproa
pe de oraș. Printre gratiile de la 
ferestre se zăreau trupele fascists 
în plină retragere. Detinutii prove
niti din România erau echipați de 
plecare așteptînd.— așa cum li se 
promisese de către administrația în
chisorii — să fie duși înapoi în 
tară.

în ziua de 17 martie însă, după 
ora prînzuluî, fasciștii antoncscleni 
au predat închisoarea Gestapoului, 
în aceeași zi — în jurul orei 22 — 
a început masacrul. Primele victi
me au fost detinutii sovietici. în 
intervalul deschiderii și închiderii 
ușilor celulelor, se auzeau detună
turile armelor automate : nici un 
strigăt, nici un geamăt, doar cîn- 
tece de luptă retezate scurt — o- 
dată cu încetarea vieții celui care 
cînta.

Asasinii au sosit și pe coridorul 
de la parter unde se aflau deti
nutii români, cărora le-au ordonat, 
să se întoarcă cu fata la perete si 
să se așeze în genunchi. S-au prins 
unul pe altul de braț și au în
ceput să cînte Internaționala. Un 
glas răspicat a răsunat deasupra 
detunăturilor : .„Trăiască Partidul 
Comunist. Român !“. Asasinii au in
cendiat apoi. închisoarea. Printr-o 
întîmplare, numai trei dintre . deți
nuți am supraviețuit acestui îngro
zitor masacru.

Flăcările au mistuit zidurile în
chisorii. au prefăcut în cenușă 
țrupprile tovarășilor care și-au gă
sit acolo mormîntul. dar n-au putut 
mistui amintirea luminoasă a celor 
căzuți. Neuitată va rămîne în ini
mile oamenilor muncii din patriș 
noastră memoria comuniștilor Bernat 
Andrei și Lazăr Griinberg și a to
varășilor lor. memoria sutelor și 
miilor de eroi și martiri căzuti în 
lupta pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist, pentru dobîndi- 
rea unei adevărate independente 
naționale, pentru construirea orîn- 
duirii noi, socialiste, pe pămîntul 
României. împlinirea a 25 de ani 
de la masacrul de la Rîbnița. în a- 
celași an în care sărbătorim îm
plinirea a 25 de ani de la elibe
rarea României de sub jugul fascist, 
constituie pentru poporul nostru 
încă un prilej de a omagia lupta și 
jertfa lor și de a le aduce prinosul 
nostru de recunoștință.

I. VALTER

17;30 — Telex T V.
17,35 — TV. pentru specialiștii din 

industrie. Chimie. Produse 
de bază din industria a- 
norganlcă. Prezintă 
Ing. Anton Constantinescu.

18,05 — Limba franceză — Lec
ția 50.

18,30 — „Șoimii" — emisiune pen
tru tineret.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Film documentar „Istria".
20,00 — „Flori de primăvară". Muzică populară românească.
20.25 — Roman foileton : Forsyte Saga (XX).
21,15 — Prim plan. Acad. Elie Carafoll. Emisiune de Toma George Ma- 

lorescu.
21,35 — Parada vedetelor : Eddy Mitchell.
21,55 — Gong — emisiune de actualitate teatrală.
22.25 — Recitalul violoncelistului Radu Aldulescu. La plan Albert Gutman.
22,45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Închiderea emisiunii.

Forurile tutelare și solicitările întreprinderilor
au fost exprimate anumite observa
ții în legătură cu modul în care mi
nisterele de resort soluționează 
unele măsuri tehnice și organizato
rice de maximă importanță pentru 
producție. „Chiar zilele trecute, co
mitetul nostru de direcție a exami
nat stadiul înfăptuirii măsurilor sta
bilite în adunarea generală a repre
zentanților salariaților și cu alte 
prilejuri pentru realizarea planului 
pe anul în curs — ne-a spus tov. ing. 
Marin Ionescu, directorul Fabricii de 
mase plastice. A rezultat că majo
ritatea problemelor ce depind de 
concursul ministerului nu și-au gă
sit o rezolvare favorabilă. Conclu
dentă în acest sens este măsura 
privitoare la dublarea capacității in
stalației de cărbune activ. Studiul 
tehnico-economic elaborat a demon
strat înalta eficientă a acestei mă
suri, fondurile alocate putînd fi a- 
mortizate, prin economia de valută 
la importul cărbunelui activ. în cir
ca un an. Propunerea noastră se în
temeiază pe faptul că cererea de 
cărbune activ este tot mai mare atît 
în țară, cît și la export".

După cum ni s-a spus, acceptarea 
propunerii nu presupune neapărat a- 
cordarea de noi investiții fabricii. 
Această lucrare se poate realiza prin 
restructurarea fondurilor alocate, 
pentru instalația de recuperare a sa
cilor de polietilenă, obiectiv inclus 
în planul de investiții pe acest an al 
întreprinderii, fără să existe cel 
puțin studiul tehnico-economic de 
fundamentare a lucrărilor, fără a se 
efectua riguros cercetările impuse 
de verificarea procesului tehnologic. 
O chestiune mult discutată în aceas
tă fabrică, căreia nu i s-a găsit încă 
soluția cuvenită, privește încărcarea 
completă a secției de reșapat anve
lope. Un studiu efectuat aici a de
monstrat că asigurarea anvelopelor 
uzate pentru reșapare la nivelul ca
pacității secției — de 50 O00 bucăți 
pe an — ar permite realizarea unei 
economii de peste 17 milioane lei pe 
an. în ianuarie si februarie a. c. nu 
s-au reșapat însă decît 3 000 bucăți, 
astfel că îndeplinirea planului pe în
tregul an la acest sortiment este 
pusă sub semnul incertitudinii.

Cum vede comitetul de direcție în
lăturarea neajunsurilor în acest do
meniu ? „Desigur, nu extinzînd 
practica actuală de a trimite delegați 
în fabricile de cărămidă și țiglă, 
unde anvelopele uzate se ard. și la 
diferite depozite din tară pentru a 
selecționa anvelopele ce se pretează 
pentru reșapare — ne-a spus ingi
nerul șef adjunct Ștefan PoscJam. 
Normal este — și în aceasta constă 
propunerea noastră, exprimată de 
mult timp, dar neluată încă în sea
mă — ca prin plan să se stabilească 
obligația întreprinderilor posesoare 
de autovehicule de a returna pentru 
reșapare circa 10 la sută din consu
mul lor anual de anvelope. Aceste 
zece procente ar asigura întregul 
nostru necesar dintr-un an" Este 
oare atît de greu să se stabilească 
anumite criterii și răspunderile în
treprinderilor pentru strîngerea an
velopelor uzate ? Adresăm această 
întrebare Comitetului de Stat al 
Planificării și altor ministere econo
mice în măsură a lua c decizie în 
legătură cu această problemă de 
mare însemnătate nu numai pentru

Fabrica de mase plastice din Buzău, 
ci pentru întreaga economie națio
nală.

O examinare aparte se cuvine as
pectelor din activitatea productivă a 
colectivului tinerei Uzine de sîrmă 
și produse din sîrmă din Buzău. 
Pentru a se asigura o mai judicioasă 
programare a producției — element 
esențial pentru încărcarea completă 
a capacității secțiilor de fabricație — 
conducerea uzinei a cerut Ministe
rului Industriei Metalurgice să pre
cizeze mai din vreme beneficiarii 
producției finite. Solicitare legitimă, 
corespunzătoare cerințelor planifică
rii științifice a producției, nesocoti
tă însă de forul de resort : trimestru 
de trimestru, producția finită este 
repartizată cu mare întîrziere. ceea 
ce provoacă suprastocări, blocarea 
spatiilor de producție și, în final, 
generează pagube uzinei.

Referindu-se la toate aceste aspec
te, tov. ing. Constantin Dincă, secre
tar al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., releva că reprezentanții mi
nisterelor au obiceiul să vină în uni
tăți numai cu ocazia unor eveni

mente deosebite, cum au fost adu
nările generale ale salariaților. cînd 
ei au promis tot sprijinul lor colec
tivelor din întreprinderi (promisiuni 
uitate, în bună parte, cînd s-au în
tors în Capitală). El sublinia nece
sitatea ca specialiștii cu funcții de 
răspundere din ministere, din alte 
organe economice centrale, să fie 
sistematic prezent! în fabrici și 
uzine, să participe la dezbaterile în 
comitetele de direcție pentru a da un 
sprijin competent si operativ, pen
tru a putea lua decizii. într-o pro
blemă sau alta. în cunoștință de 
cauză.

Nimeni nu pledează pentru o tute
lare măruntă a întreprinderilor. Dar 
atunci cînd în fata lor se pun sar
cini mereu sporite si complexe, ele 
trebuie să se bucure de tot concursul 
și sprijinul ministerelor în rezolva
rea problemelor esențiale de care de
pinde îndeplinirea exemplară a pla
nului. Or, numai cunoscînd perma
nent „pulsul" activității unităților în 
subordine și dovedind receptivitate 
față de cerințele pe care realizarea 
sarcinilor de pian le ridică în fiecare 
întreprindere, ministerele vor putea 
să intervină cu eficacitate și prompti
tudine pentru soluționarea efectivă a 
problemelor dificile apărute Pe par
curs, în scopul asigurării tuturor 
condițiilor pentru bunul mers al ac
tivității economice.
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAIIȘESCII

CU PRILEJUI REALEGERII SALE

CA PREȘEDIIVTE Al CONSILIULUI 01 STAT
Secretarului General al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
ni Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România vă transmitem 
felicitările noastre prietenești și urări de succese în activitatea dum
neavoastră plină de răspundere pentru cauza socialismului în România, 
pentru dezvoltarea pe mai departe a prieteniei și colaborării dintre 
țările noastre frățești, pentru întărirea păcii în întreaga lume.

L. BREJNEV 
N. PODGORNÎI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România am plăcerea 
de a vă transmite în numele Prezidiului Adunării Populare a Repu
blicii Populare Albania, ca și al meu personal, sincere urări de succese 
în înalta dumneavoastră funcție. Adresez urările cele mai călduroase 
de noi succese poporului frate român în construirea socialismului, pen
tru întărirea pe mai departe a prieteniei tradiționale între ambele noas
tre popoare.

HADYI LLESHI
Președintele Prezidiului

Adunării Populare a Republicii Populare Albania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar General al Comitetului. Central al Partidului Comunist Român, 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășe Ceaușescu,
BUCUREȘTI

Permiteți-ne ca în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, al Prezidiului Adunării Populare al Republicii Popu
lare Bulgaria, precum și în numele nostru personal să vă felicităm 
cordial cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și să 
vă urăm sănătate și succese în exercitarea acestei funcții de înaltă 
răspundere. Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socialistă România se vor dezvolta și 
adinei și în viitor spre binele ambelor popoare, în interesul întăririi 
imității țărilor socialiste și a păcii în lumea întreagă, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Permiteți-mi ca în numele Prezidiului Marelui Hural Popular al 

Republicii Populare Mongole și al meu personal să vă felicit cordial 
cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România. Vă doresc din suflet 
și pe mai departe mari succese în activitatea dumneavoastră îndrep
tată spre dezvoltarea și înflorirea României socialiste, spre întărirea 
păcii și prieteniei între popoare.

J. SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

Bulgar, 
președinte al Consiliului 

de Miniștri 
tal Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHITRAIKOV 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

In numele guvernului și poporului din Pakistan am plăcerea de a 
transmite Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase cu 
ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. Spei' că relațiile de prietenie care există 
între țările noastre vor continua să se dezvolte și în viitor. Folosesc 
acest prilej pentru a ura Excelenței Voastre sănătate, fericire și succes 
în înalta dumneavoastră misiune.

MOHAMMAD AYUB KHAN 
Președintele Pakistanului

CA l’IIEȘEIIIATE AL «SILIM UE MINIȘTRI
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în legătură cu realegerea dumneavoastră ca președinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, vă rog să primiți 
sincerele mele felicitări și urări de activitate rodnică în această funcție 
de mare răspundere în slujba socialismului în România, pentru întări
rea prieteniei și colaborării multilaterale între țările noastre frățești.

A. KOSÎGHIN

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Maurer,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, binevoiți să primiți 
felicitările mele cele mai sincere.

Vă doresc multă sănătate și noi succese în îndeplinirea înaltei dum
neavoastră sarcini pentru binele poporului român.

OLDRICH CERNIK 
Președintele guvernului Republicii 

Socialiste Cehoslovace

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, sînt bucuros 
să vă transmit felicitări și cele mai bune urări de sănătate și activitate 
fructuoasă, spre binele patriei dv. socialiste, pentru adîncirea, pe mai 
departe, a prieteniei dintre popoarele noastre.

JOZEF CYRANKIEWICZ 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Primul spectacol al
Burgtheater-ului la București

După ce au fost 
oaspeții publicului 
brașovean, actorii 
Burgtheater-ului din 
Viena au avut dumi
nică seara prima în- 
tîlnire cu spectatorii 
bucureșteni în sala 
Teatrului Giulești. 
Aici ei au prezentat 
comedia „Parazitul 
sau arta de a-și 
făuri norocul”, adap
tare de Friedrich 
Schiller, după drama
turgul francez Louis 
Bendit Picard.

Spectacolul actual

— regie, decoruri și 
costume — poartă 
semnătura lui Willi 

* Schmidt, muzica fiind 
scrisă de Herbert 
Baumann. Conduce
rea unei mici forma
ții muzicale acompa
niatoare a aparținut 
lui Hans Totzauer.

Alături de Boy Go- 
bert, care a deținut 
rolul titular, din dis
tribuția spectacolului 
au mai făcut parte 
Erich Auer, Alma 
Seidler, Sylvia Lu- 
kan, Hans Hessling,

Hans Thimig, Willi 
Kowalj, Peter Schratt 
și Fritz Grieb.

Printre persoanele 
oficiale prezente la 
spectacol se aflau 
Ion Brad, vicepre
ședinte al Comitetu
lui de Stat pentru 
Cultură și Artă, re
prezentanți ai altor 
instituții culturale. La 
spectacol au asistat 
Eduard Tschâp, am
basadorul Austriei la 
București, și alți 
membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, în numele Vecei 
Executive Federale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al 
meu personal, vă transmit cele mai sincere felicitări și urări de noi 
succese în activitatea dumneavoastră rodnică pentru bunăstarea poporu
lui României socialiste frățești.

Sînt convins, tovarășe președinte, că prietenia și colaborarea multi
laterală dintre țările și popoarele noastre vor continua să se dezvolte 
cu succes, în folosul reciproc, în interesul păcii și socialismului.

MIRA ȘPILIAK

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe prim-ministru,

Permiteți-mi să vă exprim în numele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar și al meu personal cele mai bune și sin
cere urări cu ocazia alegerii dv. ca președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

Vă doresc multă sănătate și mari succese în munca dv. plină de 
răspundere.

JENO FOCK 
Președintele guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănese Ungar 
BUDAPESTA

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se răcească în toate regiunile 
țării, exceptînd Banatul și Crișa- 
na, unde s-a menținut în general 
călduroasă. Cerul a fost schimbă
tor, mai mult acoperit în sudul 
și estul țării. A plouat temporar 
în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și 
cu caracter local în Banat și 
Transilvania. In Moldova a nins. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensi
ficări din sectorul nord-estic, vis
colind pe alocuri, în Moldova, 
zăpada. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 5 grade 
la Dorohoi și Rădăuți, Tg. Neamț, 
Avrămeni și Cotnari și 17 grade la 
Răuțl. In București : Vremea a 
continuat să se răcească. Cerul a 
fost acoperit. A plouat temporar.

Vîntul a prezentat intensificări din 
sectorul nord-estic. Temperatura 
maximă a atins 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 martie. In țară : Vre
mea continuă să se răcească ușor, 
mai ales în nordul țării. Cerul va 
fi mai mult noros în jumătatea 
de sud a țării și variabil în rest. 
Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de lapoviță șl 
ninsoare. Vînt potrivit, cu intensi
ficări la începutul intervalului, 
predominînd din sectorul nord-es
tic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 14 șl minus 6 
grade în nordul țării șl minus 6 
și zero grade în rest, iar maxi
mele între minus 5 și plus 5 grade. 
In București : Vremea continuă 
să se răcească ușor, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații temporare. Vînt potrivit, 
cu unele intensificări la începutul 
intervalului din sectorul estic. 
Temperatura în scădere ușoară.
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tovarășului Nicolae Ceausescu
7 y
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1 mân la politica internă 
( a partidului și statului

asigura, sub conducerea dv., mersul 
i ascendent al patriei noastre pe dru

mul socialismului și comunismului. 
Nutrind o profundă încredere în 

I politica științifică, realistă a parti
dului nostru, comuniștii și ceilalți 
lucrători din Ministerul Justiției 
își vor pune și în viitor întreaga 

1 lor capacitate și energie în slujba 
, promovării legalității și a spiritu

lui de echitate socială, a înfăptuirii 
I idealurilor scumpe poporului ro

mân".
întruniți în sesiunea de constitui

re a Consiliului popular județean 
Ilfov, deputății aleși în orașele și 
comunele județului au adoptat tex
tul unei telegrame în care se arată : 
„Impresionanta unanimitate și en
tuziasmul cu care forul suprem ai 
puterii de stat v-a reales în func
ția de președinte al Consiliului de 
Stat exprimă sentimentele de sti
mă și adîncă prețuire pe care în
tregul popor le nutrește față de 
secretarul general al Comitetului 
Central al P.C.R. Prezența dum
neavoastră în fruntea Consiliului 
de Stat — organ al cărui rol crește 
în conformitate cu hotărîrile adop
tate de Marea Adunare Națională — 
constituie o chezășie a înfăptuirii 
neabătute a politicii Partidului Co
munist Român, politică îndreptată 
spre continua înflorire a României 
socialiste și fericirea poporului".

Deputății aleși la 2 martie 1969 
în Consiliul popular al județului 
Neamț, întruniți în sesiune de con
stituire, au arătat în telegrama 
trimisă : „Actul realegerii dv. în 
fruntea Consiliului de Stat este o 
expresie a încrederii neabătute a 
poporului nostru în politica internă 
și externă a partidului și a statului, 
expresia hotărîrii oamenilor muncii 
de la orașe și sate de a lupta și 
munci pentru înfăptuirea consec
ventă a acestei politici. Consiliul 
popular județean Neamț vă asigu
ră că în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României și 
în întîmpinarea celui de-al X-lea 
Congres al Partidului, va depune 
toate eforturile pentru ca viața 
noastră, a tuturor, să fie din zi în 
zi mai îmbelșugată, pentru ca mun
ca noastră să contribuie și mai mult 
la prosperitatea patriei".

„Oamenii muncii din 
Cluj, români, maghiari și 
naționalități, au urmărit cu 
viu interes, alături de întregul nos
tru popor, lucrările recentei plenare 
a Comitetului Central al partidului 
și ale sesiunii Marii Adunări Na
ționale și au salutat cu entuziasm 
realegerea dv. în înalta funcție de 
președinte al Consiliului de Stat — 
expresie elocventă a prețuirii și

și externă 
nostru va

județul 
de alte 
cel mai

dragostei pe care întregul nostru 
popor o poartă Partidului Comunist 
Român și dv., iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu" — se arată în 
telegrama transmisă de sesiunea de 
constituire a Consiliului popular 
județean Cluj.

„Prin învestirea dumneavoastră 
în această funcție de mare răspun
dere de către cel mai înalt îot al 
puterii de stat vedem totodată o 
nouă recunoaștere a rolului istoric 
al partidului, a calităților dum
neavoastră de conducător încercat 
al poporului român — se arată în 
telegrama trimisă de corpul profe
soral și studenții Institutului poli
tehnic București. Politica internă și 
externă a partidului și statului, care 
stă la baza succeselor obținute de 
poporul nostru, a prestigiului de 
care se bucură România socialistă 
în lume, găsește o totală adeziune 
î<n rîndul tuturor cadrelor didac
tice și studenților din Institutul 
politehnic".

„Poporul român, angrenat puter
nic în vasta activitate creatoare de 
înflorire a tării, și-a dat votul său 
la 2 martie candidaților Frontului 
Unității Socialiste, convins fiind că 
partidul și guvernul vor promova și 
pe mai departe linia politică de în
tărire continuă a unității poporului, 
de înflorire a patriei, de ridicare 
continuă a nivelului material și cul
tural al poporului — se arată în te
legrama colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri al Uzinei me
canice de reparat material rulant 
„Grivița Roșie". Urmași ai unor 
glorioase tradiții revoluționare, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Uzinei „Grivița Roșie" se anga
jează să-și depășească sarcinile de 
plan, contribuind astfel la înflori
rea patriei și prosperitatea poporu
lui. Vă urăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multi ani feri
ciți, succese în înalta misiune în
credințată și vă asigurăm că vom 
munci neabătut pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului nos
tru".

„Colectivul nostru își manifestă 
totala adeziune față de politica par
tidului și statului, fiind încredințat 
că realegerea dv. în înalta funcție 
va contribui la îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a vastului pro
gram de înflorire multilaterală a 
României pentru propășirea și bu
năstarea întregului popor — se a- 
rată în telegrama trimisă de mun
citorii, inginerii și tehnicienii de la 
Șantierul Naval Oltenița. Ne an
gajăm ca, în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și a 
25-a aniversare a eliberării patriei 
noastre, să depunem toată capaci
tatea de muncă pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan".

în telegrama colectivului de mun-

citori, tehnicieni, ingineri șl func
ționari ai Fabricii de confecții și 
tricotaje București se arată : „Poli
tica promovată de partidul și gu
vernul nostru pe linia coordonate
lor stabilite de Congresul al IX-lea 
al partidului a creat condiții mi
nunate deplinei desfășurări a ener
giei creatoare a poporului nostru în 
toate domeniile vieții. Succesele do- 
bîndite în dezvoltarea economică, 
politică și culturală a țării, promo
varea unei politici externe profund 
internaționaliste, principiale, au ri
dicat prestigiul României în viața 
internațională. Ne angajăm în fața 
partidului să muncim cu entuziasm, 
cu pricepere sporită, pentru a con
tribui cu noi realizări la bunăstarea 
și fericirea poporului român".

în telegrama trimisă de țăranii 
cooperatori, inginerii și tehnicienii 
din cooperativa agricolă de pro
ducție Gîrbovi, județul Ilfov, se 
spune : „Prezența dv. în fruntea 
Consiliului de Stat constituie che
zășia înfăptuirii neabătute a politi
cii Partidului Comunist Român- 
Sîntem hotărîți ca prin eforturile 
ce le vom depune să obținem în 
acest an, cînd sărbătorim cea de-a 
25-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist și în 
cinstea celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R., rezultate deosebite. Consa- 
crînd capacitatea noastră creatoare 
înfăptuirii sarcinilor de mare răs
pundere trasate de partid și guvern, 
vă asigurăm că ne vom aduce în
treaga contribuție la dezvoltarea a- 
griculturii noastre socialiste".

Telegrame au mai fost trimise de 
colectivele întreprinderilor „Auto
buzul", Combinatul de cauciuc Ji
lava, Combinatul siderurgic Galați, 
întreprinderea de construcții meta
lice și prefabricate, Uzina „Poli- 
color", I.S.C.E. Autotractor, I.R.A. 
Tecuci, I.A.S- Borănești — jud. Il
fov, Institutul pentru studierea con
juncturii economice internaționale, 
Filatura românească de bumbac, 
Institutul politehnic-Galați, Șantie
rul naval Galați, I.A.S. Dealul Bu
jorului, Electroaparataj, Uzina de 
anvelope Danubiana, întreprinderea 
de piese radio și semiconductori 
Băneasa, Uzina de piese auto Co- 
libași, I.S.E. Petrol-export, I.S.E. 
Industrial-import, I.S.E. Tehno- 
import, Uzina mecanică fină Bucu
rești, Uzina de mașini grele Bucu
rești, I.I.S- Tricotajul Roșu-Bucu- 
rești, Fabrica de stofe de mobilă 
București, Corpul didactic și elevii 
liceului „D. Golescu" Cîmpulung 
Muscel, Fabrica de uleiuri vegetale 
Muntenia-București, Șantierul na
val Giurgiu, Uzinele textile „7 No- 
iembrie"-București, Liceul „Gh. 
Șincai", Liceul „E. Racoviță“-Bucu- 
rești, Uzina de țevi „Republica" 
etc. etc.

Of: '„Jll?

de la... începutul anului
(Urmare din pag. I)

de peste 70 milioane lei, față de 65 
milioane lei cît s-a prevăzut în an
gajamentul inițial.

Cetățenii municipiului Craiova 
s-au angajat să realizeze lucrări a 
căror valoare depășește suma de 50 
milioane lei. din care peste 4 mili
oane lei vor fi economii de la lucră
rile prevăzute a se înfăptui din bu
getul statului. Dintre obiectivele mai 
importante prevăzute să se realizeze 
anul acesta am reținut: amenajarea 
parcului „Hanul doctorului" așezat 
pe artera de acces în Craiova la 
intrarea dinspre București — Pitești ; 
a parcului de la „Fîntîna Obedeanu", 
la ieșirea spre Turnu-Severin, a Mu
zeului „Satul oltenesc", a parcului 
„Cornițoiu", extinderea „Parcului 
Poporului" cu încă 20 ha etc. Volu
mul mare de lucrări pentru amena
jarea de spatii verzi printre blocu
rile din noile cartiere, ca si din 
parcuri, al căror contur a început să 
se mute de pe planșeta proiectanților 
(proiectele sînt realizate și ele tot 
prin muncă patriotică) pe locurile 
stabilite, impune pregătiri deosebite 
care privesc atît mobilizarea cetățe
nilor cît și asigurarea bazei mate
riale. La consiliul popular al muni
cipiului Craiova ni se relatează : 
„Desigur, am avut în vedere acest 
lucru. La baza angajamentelor au 
stat studii temeinice și o largă con
sultare a masei de cetățeni. Munici
piul Craiova a fost împărțit pe 5 
sectoare. De fiecare sector răspunde 
cite un membru al comitetului exe
cutiv, care și-a alcătuit un comanda
ment din care fac parte reprezentanți 
ai serviciilor si secțiilor din cadrul 
municipiului, deputat! și un mare 
număr de cetățeni".

Tot aici am consultat 6 hărți ale 
municipiului. Fiecare dintre ele cu
prinde locurile unde urmează să se 
efectueze acțiuni mai importante de 
muncă patriotică, în funcție de na
tura lucrărilor. Ne-am oprit privi
rea asupra celei destinate extinderii 
și amenajărilor de spatii verzi. Din 
loc în loc. pe hartă sînt prezente 
mici stegulețe. Ele reprezintă locu
rile unde a început acțiunea de în
făptuire a prevederilor din planuri si 
angajamentul luat. Sîntem încre
dințați că numărul steguletelor va 
spori o dată cu intensificarea activi
tății pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite.

La întreprinderea de gospodărie o- 
rășenească, Ia comitetul de femei al 
municipiului Craiova am întîlnit a- 
ceeași preocupare privind buna gos
podărire și înfrumusețare a orașului. 
La realizările din anii trecuți se vor 
adăuga încă 50 000 de trandafiri, 
peste 25 000 000 flori, sute de mii de 
arbuști. Vizitatorii ce vor trece în 
vara acestui an prin Cetatea banilor 
vor avea de străbătut Pe căile de 
acces, pe artere sau în parcurile o- 
rașului. adevărate coridoare de flori, 
simbol al ospitalității și hărniciei lo
cuitorilor municipiului Craiova.

în județul Alba se discută aprins... 
probleme organizatorice. Vizitînd mai 
multe localități din județ, discutînd 
cu cadre cu munci de răspundere în 
consiliile populare, cu președinți și 
vicepreședinți ai comitetelor execu
tive, am constatat, ca o caracteristică 
generală, că abia acum sînt abor
date, cu mai multă sau mai scăzută 
intensitate, probleme legate de orga
nizarea întrecerii.

Am găsit, e drept, și exemple care 
mărturisesc depășirea stadiului unor 
discuții organizatorice. Comuna Te- 
iuș, de pildă, este o localitate cu 
tradiție în realizarea de construcții 
de interes social și lucrări gospodă
rești prin contribuția patriotică a 
cetățenilor. De altfel, această loca
litate este deținătoarea locului I pe 
județ în întrecerea patriotică dintre 
comune desfășurată în 1968 și a altor 
diplome de fruntașă din anii ante
riori.

— Noi ne-am angajat — ne-a spus 
tovarășul loan Trifu, președintele 
consiliului popular, să executăm 
lucrări gospodărești în valoare de 
1 670 000 lei, în centrul de comună 
și satele aparținătoare. Se vor exe
cuta reparații și întrețineri pe dru
murile comunale, pe o lungime de 
24 km. realizînd astfel economii în 
valoare de circa 389 mii lei. Deși 
timid, datorită în bună parte vre
mii, lucrările au început deja. Avînd 
la dispoziție mijloacele materiale, 
vom trece temeinic la realizarea u- 
nora dintre obiectivele pe care ni 
le-am propus : curățirea șanțurilor, 
terminarea construcției unor poduri 
și podețe, construcții de trotuare din 
piatră de rîu, amenajarea de zone 
verzi. Noi ne-am propus ca școala cu 
14 săli de clasă din Teiuș, construită 
prin contribuția bănească a cetățeni
lor, să o terminăm în cinstea zilei de 
23 august — cu o lună mai devre
me față de termenul stabilit.

La consiliul popular orășenesc 
Aiud. se pare că angajamentul luat 
nu este privit cu toată răspunderea. 
Aici, bilanțul realizărilor e slab. 
Tovarășii din consiliul popular abia 
acum se gîndesc cum trebuie organi
zată munca, prin ce mijloace se poa
te asigura o participare numeroasă 
a cetățenilor la aceste acțiuni.

Un exemplu : deși în domeniul in
dustriei locale au fost luate angaja
mente de depășire a planului anual 
de producție, tovarășul loan Oniga, 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv, ține să precizeze că : „Proble
ma industriei locale e cu „cîntec". 
Pe primele două luni ei (industria 
locală — n.a.) au realizat doar 87 
la sută din plan. N-avem cum să le 
mai pretindem îndeplinirea angaja
mentelor".

Oare nu este datoria consiliului 
popular să mobilizeze toate forțele 
pentru perfecționarea activității în 
acest domeniu, să ajute efectiv in
dustria locală pentru a-și îndeplini 
sarcinile de plan ? Ce a făcut Con
siliul popular orășenesc Aiud în a- 
ceastă privință ? Răspunsul încape

într-un singur cuvînt: nimic. Totuși, 
industria locală a realizat unele 
prevederi din angajament. Pentru 
depistarea acestor rezultate, tovară
șul Oniga a trebuit să folosească te
lefonul. Așa am aflat că industria 
locală și-a propus să scurteze durata 
de fabricație a 40 produse cu două 
luni și a realizat lucrul acesta pen
tru jumătate din ele. Din cele 5 pro
duse prevăzute a fi reproiectate, 
două au ieșit deja de pe planșele 
proiectanților.

Pentru realizarea altor obiective 
ale întrecerii care necesită un vo
lum mare de muncă nu s-a între
prins aproape nimic demn de relevat. 
Realizarea unor prevederi — ame
najarea și lărgirea spațiului de ca
zare la cabana „Sloboda", extinde
rea rețelei comerciale cu încă trei 
magazine este de pe acum proble
matică.

Relatînd despre felul în care se 
preconizează asigurarea cadrului or
ganizatoric pentru îndeplinirea anga
jamentelor, tovarășul vicepreședinte 
Oniga ne-a lăsat să înțelegem că a- 
nul are 12 luni:

— Lucrările edilitare vor fi defal
cate pe circumscripții. Orașul a fost 
împărțit în zone de care răspunde 
cîte un tehnician din partea consi
liului.

Expectativa tovarășilor de la Con
siliul popular orășenesc Aiud este în 
discordanță cu avîntul și preocupa
rea pe care o presupune îndeplini
rea acestor angajamente, sarcină de 
onoare pentru orașul respectiv și o 
obligație de mare răspundere patrio
tică pentru consiliul popular.

— Pentru îndeplinirea angajamen
telor. în domeniul industriei locale 
nu s-a făcut încă nimic, ne infor
mează tovarășul Emil Comșa, vice
președinte al comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Alba Iulia. în trimestrul II se va ac
ționa eficient în acest sector.

— Sîntem informați că în sectorul 
gospodăriei comunale și locative se 
prevăd executări de prestații peste' 
plan în valoare de 180 000 lei. Ce rea
lizări s-au obținut pînă acum ?

— Nu vom putea ști decît la sfîr- 
șitul trimestrului.

Pentru că nu s-a elaborat un sis
tem de urmărire a executării obiec
tivelor, consiliul popular municipal 
nu cunoaște stadiul lucrărilor decît 
la anumite etape, destul de largi în 
cazul de față, și nu are posibilitatea 
să intervină operativ pentru asigura
rea ritmului de lucru necesar. Pre
lungirea în multe localități din ju
deț, pe durata a două luni de zile, 
a discuțiilor asupra problemelor or
ganizatorice ale desfășurării întrece
rii (discuții, desigur, necesare dar cu 
condiția să nu prejudicieze prin 
timpul ce le este afectat îndeplini
rea angajamentelor) nu se justifică 
oricîte argumente s-ar căuta. Cu atît 
mai mult este necesară intensifica
rea eforturilor pentru transpunerea 
neîntîrziată în viață a angajamen
telor.



PAGINA 4 SClNTEIA - luni 17 martie 1969

A doua oară consecutiv

RELAȚIILOR DIPLOMATICE

Cerințe pentru îngrădirea

PORTUGALIAeconomiei 
și cere o 
capitalului 
semnifica- 

starea de

SPORT
OPINII ALE UNOR

SENATORI AMERICANI

Paris în problema

$

$
ar fi

AUSTRALIA

cea mai con-

Lupta poporului
ZimbabweTRANSMIT

V. M.

pentru libertate
DIVIZIA B

LA VOLEI

Două veritabile
spectacole

la Bucu-

A. BUMBAC

Canadei 
cu scorul 
în favoa-

distanța de 46 km 955,69 m. Recor
dul precedent, deținut de italianul 
Ercole Baldini, era de 46 km 393 m.

două se- 
sigură de

Ș
■ș

&

redu-
ale

Afri- 
orga- 
sala- 
10 la

ITALIAN
etape,

lui 
ste- 
Du- 

pe

Mark Hatfield 
timp 

cu

• PE VELODROMUL OLIMPIC 
DIN CIUDAD DE MEXICO, ciclis
tul mexican Radames Trevino a 
stabilit un nou record mondial al 
orei (la amatori) acoperind în 60’

de cuvînt al M. A. E.

Politehnica Timi- 
Electro- 
Oradea

ale militarilor adminis- 
saigoneze împotriva pa- 

sud-vietnamezi — fotore- 
Eddy Adams a cîștigat con- 

Mon-

AGENȚIILE
DE PRESĂ

Chineze la

încheierea vizitei delegației
guvernamentale romane

in Noua Zeelandă
• SEMNAREA UNUI ACORD COMERCIAL • CELE DOUA 
ȚÂRI AU HOTĂRÎT SĂ FACĂ UN SCHIMB DE SCRISORI 
CU PRIVIRE LA STABILIREA

Vietnam: „Singura problemă 
ce trebuie negociată la Paris- 
retragerea trupelor S.U.A."

ionel Drîmbă a cîștigat 
trofeul „Adrien Rommel"

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Referindu-se la recenta hotărîre 
a președintelui S.U.A., Richard Ni
xon, de a continua construirea 
sistemului de rachete antirachetă 
„Sentinel", senatorul Charles 

Percy a declarat că o astfel de 
măsură nu va contribui la îmbu
nătățirea relațiilor și climatului 
politic internațional, ci va atrage 
după sine intensificarea cursei 
înarmărilor.

Alăturîndu-se criticilor împotri
va continuării construirii acestui 
sistem, senatorul
s-a pronunțat în același 
pentru dezvoltarea relațiilor 
țările socialiste și recunoașterea 
drepturilor R. P. “ ‘ ‘
O.N.U. El a afirmat că elabora
rea unor programe de schimburi 
culturale cu R. P. Chineză 
în favoarea ambelor state.

Ambii senatori au cerut 
cerea operațiunilor militare 
trupelor americane în Vietnamul

0 declarație 
a purtătorului

A ■ — — -

HANOI 16 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D. Vietnam a 
dat duminică publicității o decla
rație în care se arată că la 15 mar
tie 1969, patru avioane de bombarda
ment „F-4" ale forțelor armate ale 
S.U.A. au lansat bombe asupra unor 
localități nord-vietnameze din dis
trictul Bo Trach, regiunea Quang 
Binh. în aceeași zi. unități ale in
fanteriei americane, susținute de 
tancuri, au întreprins un raid în par
tea sudică a zonei demilitarizate, în 
timp ce artileria a bombardat loca
litatea Ving Quang, producînd pa
gube materiale și moartea mai multor 
locuitori. Aceste serioase incidente 
adăugate provocărilor zilnica ale for
țelor aeriene americane împotriva 
suveranității și securității R.D. Viet
nam dovedesc că S.U.A. continuă să 
intensifice actele lor de război îm
potriva poporului vietnamez. în ciu
da protestelor opiniei publice mon
diale și a forțelor progresiste din 
Statele Unite. Guvernul Republicii 
Democrate Vietnam denunță vehe
ment aceste acte de război ale Sta
telor Unite și cere hotărît ca S.U.A. 
să renunțe la ele. Statele Unite tre
buie să-și asume întreaga responsa
bilitate pentru consecințele care ar 
putea urma unor asemenea acte de 
război.

La sediul Națiunilor Unite 
va avea loc între 24 și 28 martie o 
masă rotundă privind finanțarea și asi
gurarea creditelor de export acordate 
țărilor în curs de dezvoltare. Vor par
ticipa reprezentanți ai Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.), ai Băncii 
Mondiale, ai băncilor regionale și sub- 
regionale de dezvoltare, precum și ai 
altor organizații internaționale.

Ihiașe manifestații,la care 
se apreciază că au participat peste 
200 000 de persoane, au avut loc du
minică la Tokio și în alte orașe japo
neze împotriva Tratatului de securitate 
japono-american și pentru retrocedarea 
Insulei Okinawa. Manifestațiile au 
fost organizate de Partidul Comunist 
din Japonia și de sindicate. în capi
tala țării, peste 80 000 de persoane au 
defilat pe străzi, scandînd lozinci îm
potriva existenței bazelor militare ame
ricane în Japonia. După aceea, în par
cul Yoyogi a avut loc un mare miting.

Cinci temerari navigatori 
au părăsit sîmbătă portul San Fran
cisco la bordul unor ambarcațiuni cu 
pînze pentru a efectua prima traver
sare solitară a Oceanului Pacific. Aceș
tia sînt francezii Eric Tabarly, Jean 
Yves Terlain, belgianul Rene Hau- 
waert, americanul Jerry Cartwright și 
vest-germanul Klaus Hehner. Ei vor 
străbate distanța de 9 600 kilometri ce 
desparte orașul San Francisco de To
kio. Patru dintre concurenți și-au ales 
un itinerar ce trece prin nordul Insu
lelor Hawai, în timp ce al cincilea a 
ales calea ce trece prin largul Insule
lor Aleutine.

ln Berlinul occidental a 
avut loc la 15 martie „adunarea ge
nerală" a organizației locale a „Parti
dului național-democrat". în tot timpul 
cît a durat această adunare, pe străzile 
orașului au avut Ioc demonstrații furtu
noase ale adversarilor acestui partid 
neonazist. 

de sud. în legătură cu convor
birile de la
vietnameză, senatorul Hatfield a 
arătat că „singura problemă care 
trebuie să fie negociată la Paris 
constă în stabilirea timpului și a 
metodelor de retragere a forțelor 
militare americane" din Asia de 
sud-est.

Tnfățișîntl imaginea zguduitoare de 
mai sus — care denunță represiunile 
barbare 
trației 
trioților 
porterul _ . _
cursul expoziției „Foto-Press 
dial" care a avut loc zilele acestea la 

Haga

investițiilor străine 9
lui străin este cumpă
rarea de societăți aus
traliene. într-.un caz a 
trebuit să intervină 
personal primul minis
tru, John Gorton, pen
tru a împiedica pre
luarea unei societăți de 
asigurare australiene 
de către un grup bri
tanic. El a dispus ca 
participarea capitalului 
străin la această socie
tate să nu treacă de 40 
la sută.

Ceea ce îi supără cel 
mai mult pe australieni 
este faptul că sume 
considerabile, consti
tuind profituri și divi
dende, sînt plătite străi
nătății. După cum ara
tă „Frankfurter Rund- 
schau", în 1969 sumele

Rund- 
îngri- 
lipsită 

ultimii 
brita- 
fran- 

vest-germane 
în Australia 
fertil pentru

„Australia este pe 
cale de a deveni o sur
să . bogată de venituri 
pentru străinătate ; noi 
periclităm viitorul nos
tru potențial economic" 
— este afirmația cea 
mai des repetată în 
cercurile economice 
din Australia, potrivit 
ziarului vest-german
„Frankfurter 
schau". Această 
j orare nu este 
de temei. în 
ani, capitalurile 
nice, americane, 
ceze și 
au găsit 
un teren 
profituri.

Forma 
testată în Australia de 
pătrundere a capitalu-

Opinia publică progresistă de 
pe întregul glob își manifestă 
astăzi sentimentele de solidari
tate cu lupta poporului Zim
babwe, poporul Rhodesiei, pen
tru independență, drepturi de
mocratice și împotriva discri
minării rasiale.

Țara de la sud de fluviul 
Zambezi are una dintre cele 
mai zbuciumate istorii din 
Africa- Celebrele ruine, cunos
cute sub numele de Marele 
Zimbabwe, demonstrează, fără 
putință de tăgadă că, de-a lun
gul secolelor, această țară a cu
noscut o înaltă dezvoltare a ci
vilizației. Dar această dezvol
tare a fost frînată, o dată cu 
pătrunderea primilor coloni. 
In goana lor după îmbogățire 
rapidă, aceștia au impus Rho
desiei de sud o serie de legi 
care privau populația băști
nașă de cele mai elementare 
drepturi.

O dată cu proclamarea Rhode
siei colonie britanică, în 1923, 
colonii au primit autoguverna
rea internă, ceea ce le-a permis 
să ia noi măsuri antidemo
cratice în țară. Anul 1934 a fost 
marcat de începutul înăspri
rii legislației rasiste- 
cânilor le-a fost interzisă 
nizarea în sindicate, iar 
riul lor a fost limitat la 
sută din cel al lucrătorilor 
de origine europeană. Consti
tuția din 1961 a instituționalizat 
toate privilegiile economice și 
politice ale rasiștilor de la Salis
bury. In baza ei au fost create 
lagăre de concentrare, au fost 
arestați principalii conducători 
ai organizațiilor politice ale 
africanilor. Venirea la putere 
a actualelor autorități conduse 
de Jan Smith și proclamarea de 
către acesta a „independenței" 
unilaterale a însemnat o nouă 
intensificare a represiunilor.

WELLINGTON 16 (Agerpres). — 
La invitația guvernului Noii Zee
lande, o delegație guvernamentală 
română condusă de Gheorghe Ră
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită 
oficială în Noua Zeelandă între 13 
și 16 martie 1969.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România a fost primit de Sir 
Arthur Porritt, guvernatorul gene
ral al Noii Zeelande, și a avut con
vorbiri cu vice-prim-ministrul și 
ministrul comerțului exterior, J. R. 
Marshall, cu ministrul finanțelor, 
R. H. Muldoon, cu ministrul vămi
lor, Norman Shelton, cu liderul 
opoziției, N. E. Kirk, și cu înalte 
oficialități guvernamentale.

Delegația română a avut convor
biri cu reprezentanți ai departa
mentelor de producție și cu oa
meni de afaceri din Noua Zeelandă, 
în vederea dezvoltării comerțului 
reciproc și a vizitat diferite unități 
economice.

Rezoluții adoptate de Conferința 
miniștrilor africani ai muncii

ALGER 16. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: La 
Alger s-au încheiat lucrările Confe
rinței miniștrilor africani ai muncii, 
la care au fost prezente 35 de de
legații. Conferința a adoptat o se- 

ieșite din Australia sub 
această formă se vor 
ridica la peste 2 mi
liarde mărci vest-ger- 
mane.

De cîțiva ani. Parti
dul laburist, aflat în o- 
poziție, atrage atenția 
asupra pericolului în
străinării 
australiene 
îngrădire a 
extern. Este 
tiv pentru 
spirit din Australia că 
însuși primul ministru 
Gorton împărtășește 
păreri asemănătoare. 
Deși nu se pronunță 
pentru oprirea investi
țiilor străine în Aus
tralia, el preconizează 
adoptarea unor măsuri 
care să ducă la o în
grădire a lor.

Țara trăiește de peste trei ani 
baza legilor marțiale. Numeroși 
patrioți africani au fost execu
tați, iar peste 10 000 arestați. In 
lagărele de concentrare st află 
peste 50 000 de africani. In fața 
acestei situații forțele patriotice 
s-au organizat în grupuri de 
partizani, care luptă cu arma 
în mină împotriva regimului ra
sist de la Salisbury. Aceste lupte 
capătă, pe zi ce trece, o am
ploare tot mai mare, ceea ce se 
recunoaște oficial la Salisbury. 
Pentru a împiedica extinderea 
lor, guvernul rhodesian a făcut 
apel la sprijinul confraților săi 
de la Pretoria. Trupele sud- 
africane participă la luptele din 
valea fluviului Zambezi- Pentru 
a intensifica acest sprijin, că
petenia rasiștilor de la Salis
bury a vizitat recent Africa de 
sud, de unde i s-a promis, de 
altfel, sporirea ajutorului.

După cum se știe, Națiunile 
Unite au adoptat o rezoluție 
prin care se cere tuturor țărilor 
din lume să nu facă schimburi 
comerciale sau de altă natură 
cu guvernul de la Salisbury. 
Recent, misiunea permanentă a 
Republicii Socialiste România a 
transmis secretarului general al 
O.N.U., U Thant, răspunsul gu
vernului român la rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
29 mai 1968. Așa după cum s-a 
arătat în nota verbală din 27 
august 1966, guvernul Republicii 
Socialiste România nu recu
noaște regimul rasist de la Sa
lisbury și nu întreține nici un 
fel de relații cu el.

Poporul român care sprijină 
și urmărește cu simpatie lupta 
popoarelor coloniale împotriva 
dominației străine, pentru in
dependență și libertate, își re
afirmă solidaritatea sa cu cauza 
dreaptă a poporului Zimbabwe.

La încheierea negocierilor a fost 
semnat un acord comercial între 
guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Noii Zeelande, 
care prevede acordarea reciprocă 
a clauzei națiunii celei mai favori
zate.

Acordul comercial a fost semnat 
în numele guvernului român de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației române, iar în 
numele guvernului Noii Zeelande 
de către John R. Marshall, vice- 
prim-ministru.

Părțile au subliniat că contac
tele dintre oficialități și repre
zentanți ai cercurilor de afaceri 
din România și Noua Zeelandă au 
contribuit la dezvoltarea relațiilor 
reciproce și la crearea unui climat 
favorabil pentru dezvoltarea rela
țiilor comerciale dintre cele două 
țări.

Guvernul României și guvernul 
Noii Zeelande au hotărît să facă 
un schimb de scrisori cu privire 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două țări.

rie de rezoluții în legătură cu mă
surile necesare pentru intensificarea 
relațiilor dintre țările continentului 
negru, precum și la diverse aspecte 
ale situației internaționale. Partici- 
panții au adoptat, printre altele, o 
rezoluție care reafirmă solidaritatea 
țărilor africane față de lupta po
porului vietnamez, Cerînd „retragerea 
necondiționată a trupelor americane 
din Vietnamul de Sud, precum și 
recunoașterea dreptului pe care îl 
are poporul acestei țări de a-și so
luționa problemele proprii fără a- 
mestec străin". O altă rezoluție, care 
condamnă regimurile rasiste de la 
Salisbury și Pretoria, cere instituții
lor sociale din cadrul O.N.U. să coo
pereze cu mișcările de eliberare din 
teritoriile aflate încă sub dominația

U. R. S. S. - Alegerile 
pentru sovietele locale

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Pe 
întregul teritoriu al U.R.S.S. au 
început la 16 martie alegerile pen
tru sovietele locale de deputați 
ai oamenilor muncii. în conformi
tate cu Constituția U.R.S.S., ale
gerile în sovietele sătești, raiona
le, orășenești și regionale au loc 
o dată la doi ani. Au fost înre
gistrați peste 147 000 000 de ale
gători, care urmează să aleagă 
2 071722 deputați.
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din Orientul Apropiat
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

Ministrul israelian al afacerilor 
externe, Abba Eban, a avut o 
trevedere la New York cu 
cretarul genera] al O.N.U., 
Thant. în cursul convorbirii 
fost examinată situația din 
rientul Apropiat. Răspunzînd 
trebărilor ziariștilor, Eban ț 
exprimat părerea că misiunea 
prezentantului special al secreta
rului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, Gunnar Jar
ring, „a intrat într-o fază nouă".

CAIRO 16 (Agerpres). — Rege
le Iordaniei, Hussein, a sosit du
minică la Cairo. în cadrul vizitei, 
relatează agențiile de presă, suve
ranul iordanian va avea o serie de 
întrevederi cu președintele Nasser.

COMPATRIOTUL NOSTRU 
ILIE NĂSTASE și cehoslovacul Jan 
Kodes își vor disputa finala probei 
de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Barranquilla (Columbia). într-o 
partidă remarcabilă, ca tehnică și 
spectacol, Ilie Năstase l-a învins 
în semifinale cu 7—5, 6—0, 5—7, 
6—4 pe englezul Mark Cox. La du
blu mixt, Ilie Năstase și austra- 
lianca Kerry Melville s-au calificat 
în semifinale, dispunînd cu 6—2, 
6—2 de cuplul american Heldman— 
Macmanus.

• CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI. — După un „scor 
fluviu" (17—2), înregistrat sîmbătă 
în meciul cu echipa S.U.A., repre
zentativa U.R.S.S. a obținut a doua 
victorie ieri, întrecînd la Stockholm

SPANIA
E greu să calculezi numărul 

arestărilor șl deportărilor ce au 
urmat după proclamarea etărll 
excepționale pe întregul teri
toriu al Spaniei. Pe baza de
cretului cu privire la instituirea 
stării excepționale, poliția poate 
opera arestări și percheziții ziua 
și noaptea, fără nici un mandat 
Măsurile excepționale, a căror 
anulare fusese cerută Încă din 
ianuarie de colegiul avocaților 
din Madrid, sînt menținute șl 
uneori chiar întărite. Restabili
rea unei cenzuri riguroase a- 
supra presei interzice ziarelor 
și radioului să facă publice mă
surile represive luate de autori
tăți. La Madrid, s-a comunicat 
oficial corespondenților de 
presă străini că de la 24 ianua
rie (data instituirii stării excep
ționale — n.r.) numărul ares
tărilor a atins „modesta" cifră 
de două sute. în cercurile opo
ziției se vorbește însă despre 
„mai multe mii de deținuți".

O serie de personalități cu
noscute ale vieții publice ca 
Gregorio Paces Barba. fost 
ministru, sau profesorul Elias 
Diaz, care au fost arestați, au 
fost eliberați între timp. în 
schimb, continuă să fie ridicați 
militanți ai comisiilor muncito
rești sau studenți catalogați de 
poliție ca „elemente subversive". 
Poliția operează, de preferință, 
noaptea. In aceste condiții, în 
prezent, numeroși ziariști, pro
fesori. avocați, lideri ai mișcării 
muncitorești, studenți nu-și mai 
petrec nopțile la domiciliul lor. 
„Primul cuvînt de ordine dat — 
declară un membru al unei co
misii muncitorești — a fost: 
nu rămîneți acasă. Dacă vor să 
vă aresteze, să o facă la uzină 
sau la birou, de față cu ceilalți". 
Valurile succesive de arestări 
lovesc întreaga opoziție (comu
niști, catolici, liberali, socialiști, 
moderați, monarhiști, carliști, 
conservatori).

Trei ani după adoptarea unei 
legi organice care conținea pro
misiuni privind o oarecare „li
beralizare" și treizeci de ani 
după intrarea trupelor fran- 
chiste în Barcelona, observa7 

' torul străin găsește din nou o 
1 Spanie în care domnește incerti- 
• tudinea, o Spanie înghețată 
l brusc, în care neliniștea e iarăși 
i prezentă.

De opt ani, Portugalia poartă 
războiul colonial din Africa. în 
fiecare an, cu ocazia stabilirii 
bugetului, autoritățile portu
gheze subliniază importanța 
crescîndă a cheltuielilor mili
tare. Astfel, bugetul pe 1969 pre
vede cheltuieli militare în va
loare de 6 340 milioane escudos, 
ceea ce reprezintă 38,5 la sută 
din întregul buget.

Importanța acestei cifre a de
venit o armă folosită în dublu 
sens : guvernului portughez îi 
servește în scopul justificării 
recesiunii economice a tării ; 
opoziției politice îi furnizează 
un indiciu cert al faptului că 
regimul actual se află în ceasul 
al 12-lea.

Pînă la mijlocul secolului 
nostru, Portugalia a fost o țară 
esențialmente agricolă, în ciuda 
condițiilor naturale nesatisfăcă
toare : zonele efectiv cultivabile 
nu reprezintă decît 8 la sută 
din suprafața totală a țării. în 
1950. participarea agriculturii la 
realizarea produsului brut era 
de 33 la sută, iar a industriei, 
de 29 la sută. Randamentul in
dustriei în ultimii ani le trezește 
autorităților portugheze o ne
liniște crescîndă.

Declanșarea în 1961 a operați
unilor militare în coloniile din 
Africa a dat naștere unei veri
tabile hemoragii de aur și de
vize, tulburînd în mod serios 
echilibrul economic. „Ciorapul 
de lină aJ bătrînului Antonio" 
(Salazar), cum obișnuiesc por
tughezii să numească rezervele 
statului, au scăzut substantial 
la scurt timp după declanșarea 
războiului colonial. Subțierea 
resurselor financiare a determi
nat autoritățile portugheze să 
recurgă la capitalurile particu
lare străine, ceea ce a dus la 
sporirea dependenței economiei 
portugheze de interesele mono
polurilor din afară.

cu scorul de 4-—2 (1—2, 1—0, 2—0) 
formația Suediei.

Meciul dintre echipele 
și Finlandei s-a încheiat 
de 5—1 (1—1, 1—0. 3—0) 
rea canadienilor.

OÎN CAMPIONATUL 
DE FOTBAL, după 22 de 
conduce echipa Fiorentina cu 32 de 
puncte, urmată de A. C. Milan și 
Cagliari, cu cîte 31 puncte. Iată re
zultatele din etapa a 22-a : Samp- 
doria — Fiorentina l—1 I Verona — 
Varese 1—1 ; Palermo — Napoli 
2—3 ; Internazionale — Pisa 4—0 ; 
Cagliari — Roma 0—0 ; Lanerossi — 
A. C. Milan 1—1.

Sorimerul român Ionel Drîmbă, 
campion olimpic la Ciudad de Me
xico. 61-a confirmat în chip stră
lucit valoarea sa internațională, 
cîștigînd pentru a doua oară con
secutiv trofeul „Adrien Rommel", 
în turneul care a reunit la Paris 
pe cel mal buni floretiștl din lume.

Ionel Drîmbă a ocupat primul loc 
după e« 1-e Bovina în meci de ba

Ieri, la fotbal

Ploaie, vînt, frig 
și... 13 goluri

REZULTATE TEHNICE
• RAPID — UNIVERSITATEA CLUI 1—0 (1—0). A marcat i Neagu 

(min. 30).
, « STEAUA — PETROLUL 2—I (1—0). Au marcat: Dumitriu III (min. 

15) și Voinea (min. 75) pentru Steaua ; Grozea (min. 85) pentru Pe
trolul.

• VAGONUL — DINAMO BUCUREȘTI 1—0 (0—0). A marcat: Sfir- 
logea (min. 85).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — JIUL 1—0 (1—0). A marcat: Oble- 
menco (min. 21).

• POLITEHNICA IAȘI — F. C. ARGEȘ 2—0 (0—0). Au marcat : 
Ștefănescu (min. 75) și Goliac (min. 85).

• CRIȘUL — U.T.A. 1—1 (1—1). Au marcat : Tomeș (min. 4) pentru 
Crișul; și Moț (min. 34) pentru U.T.A.

• DINAMO BACĂU — PROGRESUL 2—0 (0—0). Au marcat: Ne- 
delcu (min. 75) și Rugiubei (min. 85).
• A.S.A. TG. MUREȘ — FARUL 1—0 (0—0). marcat: Siko (min.

89 — din 11 m).

CLASAMENTUL
U.T.A. 17 11 3 3 29-14 2t>
Univ. Craiova 17 9 3 5 31-28 21
Politehnica 17 9 1 7 19-19 19
Dinamo Buc. 17 8 2 7 32-19 18
Jiul 17 7 4 6 19-16 18
Dinamo Bacău 17 8 2 7 21-21 18
Steaua 17 8 1 8 30-23 17
A. S. A. 17 8 1 8 23-25 17
Rapid 17 7 3 7 19-22 17
Farul 17 7 2 8 23-24 16
BR&. 1?

17
6
7

4
1

7
9

15-19
26-27

1Q
15

Crișul 17 5 5 7 17-18 15
Petrolul 17 7 1 9 17-22 15
F. C. Argeș 17 6 1 10 19-29 13
Vagonul 17 5 2 10 26-40 12

Intîi, Rapid și Universitatea, apoi 
Steaua și Petrolul s-au angajat ieri 
pe stadionul „23 August" din Capi
tală într-o luptă sportivă fără me
najamente fizice. Și trebuie remar
cat de la bun început, ținînd cont în 
special de condițiile neprielnice în 
care se desfășurau meciurile, că atît 
componenții celor două echipe bucu- 
reștene cît și clujenii și ploieștenii 
au pus în evidență o pregătire atle
tică bună, chiar ftfarte bună pentru 
o a patra partidă jucată în interva
lul scurt de 11 zile. Firește, din punct 
de vedere tehnico-tactic s-ar putea 
însă formula suficiente obiecții și 
critici la adresa fiecăreia dintre for
mații. Am scos totuși în relief par
tea pozitivă, pregătirea fizică, fiindcă 
bănuim că ea se datorează unui plus 
de conștiinciozitate în pregătire din 
partea jucătorilor si a profesorilor 
lor...

Rapid și-a luat revanșa pentru în- 
frîngerea suferită în toamnă la Cluj 
(0—2), cîștigînd la un scor minim 
(1—0, punct rezultat din fructificarea 
perfectă de către Neagu a unei pase

Seria I. Oțelul Galați — Steagul 
roșu Brașov 1—1 ; Portul Con
stanța — C.F.R. Pașcani 7—0 , Poli
tehnica București — Politehnica Ga
lați 0—0; Progresul Brăila — 
Ceahlăul Piatra Neamț 2—0 ; Me- 
trom Brașov — Electronica Obor
1— 0 ; Metalul București — Flacăra 
Moreni 3—0 ; Gloria Bîrlad — Poia
na Cîmpina 0—0 ; Dunărea Giurgiu — 
Chimia Suceava 1—0.

In clasament conduce Politehnica 
Galați (golaveraj 26—15), urmată de 
Steagul roșu (golaveraj 22—13) — 
ambele cu cîte 23 de puncte.

Seria a Il-a.
șoara — C.F.R. Cluj 1—1; 
putere Craiova — Olimpia
2— 1 ; Chimia Rm. Vîlcea — C.S.M. 
Reșița 1—1 ; Medicina Cluj — Gaz

• COMITETUL EXECUTIV AI, 
FEDERAȚIEI INTERNATIONALE 
DE HANDBAL reunit la Basel a 
stabilit, prin tragere la sorți, gru
pele viitorului campionat mondial 
masculin, care se va desfășura anul 
viitor (26 februarie—8 martie) în 
Franța. Echipa României a fost re
partizată în grupa C, împreună cu 
echipa Franței, învingătoarea me
ciului de calificare R. F. a Germa
niei—Olanda și învingătoarea dintre 
Elveția și Luxemburg.

• „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI" LA FLORETA bărbați a 
fost cîștigată anul acesta de echipa 
Burevestnik Moscova, care, la 
Paris, în meciul decisiv, a învins 
cu 9—2 pe Dozsa Budapesta. 

raj cu 5—2 pe sovieticul Plotr 
Stankovici. La sfîrșitul finalei, am
bii protagoniști realizaseră cîte pa
tru victorii. Iată clasamentul: 1. — 
I. Drîmbă (România) 4 v.; 2. — 
Stankovici (U.R.S.S.) 4 v. ; 3. — 
Helm (R.F.G.) 3 v.; 4. — Parulski 
(Polonia) 8 v, j 5. — Magnan (Fran
ța) 1 v.; 9. — Kozlesowskl (Polo
nia) 1 v.

in adincime primite de Ia Codreanu). 
Clujenii au jucat aproape la același 
nivel cu rapidiștii în prima repriză 
și mai bine decît aceștia în partea a 
doua a meciului. în general partida 
a fost egală ca perioade de dominare 
și ocazii de goluri. Ne-au plăcut de 
la giuleșteni Dan, Dumitru și Mazu- 
racnis (deși acestuia antrenorii nu 
par să-1 fi găsit încă încadrarea tac
tică potrivită), iar de la clujeni Pexa, 
Solomon și, parțial, Anca.

Steaua, ca și în toamnă, la înce
perea campionatului, joacă relativ 
bine și acumulează puncte. Vom ve
dea însă care va fi „productivitatea" 
formației atunci cînd fotbaliștii ei, 
Sătmăreanu, D. Nicolae, Hălmă- 
geanu, precum și Tătaru, Iordănescu, 
Ștefănescu și alții se vor pregăti și 
vor juca „pe două fronturi". Nu se 
va repeta căderea din toamnă ? Deo
camdată. Steaua a învins Petrolul la 
fel ca în tur la Ploiești, adică acti- 
vînd cu un plus de orientare tac
tică și de organizare. D if icul? ițile 
prin care a trecut ieri — și care'1 pu
teau duce la o spectaculoasă ajS;ur- 
nare de scor în finalul partidei — 
s-au datorat nu atît capacității de 
joc a ploieștenilor, cît propriilor ca
rențe din apărare și din atac (efica
citate redusă față de numărul oca
ziilor prielnice golurilor). Rezultatul 
de 2—1 pentru bucureșteni a fost 
fixat prin Dumitriu (la o pasă a lui 
Tătaru după mai multe combinații 
în careu) și Voinea (în urma celei 
mai reușite acțiuni de atac din tot 
meciul, între Tătaru și Dumitriu — 
însă avem impresia că într-adevăr 
Voinea se afla în ofsaid) și de Gro
zea, dintr-o excelentă pasă a 
Pavlovici. Am remarcat de la 
liști pe Hălmăgeanu, Tătaru și 
mitriu III, iar de la ploieșteni 
Iuhasz și Dincuță. Pavlovici, vreme 
de un sfert de oră a jucat fără gre
șeală, creînd coechipierilor situații 
clare de a înscrie...

metan Mediaș 1—1 ; Metalul Tr. Se
verin — C.F.R. Timișoara 2—1 ; Mi
nerul Baia Mare — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 3—0 ; A.S. Cugir — 
Metalul Hunedoara 1—0 : C.F.R. 
Arad — C.S.M. Sibiu 2—1.

In clasament, după 17 etape con
duce detașat, cu 4 puncte avans, 
C.F.R. Cluj (26 puncte), urmată de 
C.F.R. Arad.

Meciurile Politehnica Galați— 
Steaua (masculin) si Dinamo—Peni
cilina (feminin) au constituit, prin 
desfășurare și deznodămînt, atrac
țiile etapei a 16-a a diviziei na
ționale. Ambele întîlniri — verita
bile spectacole voleibalistice — s-au 
încheiat după peste două ore de 
joc, cu victoria la limită, 3—2, a 
gazdelor. O răsturnare de scor, viu 
comentată, s-a consemnat —__
rești. unde Penicilina a iucat ex
celent. cîștigînd primele 
turi. ca apoi (poate prea 
succes) să le piardă neașteptat pe 
următoarele trei si să „cedeze" ast
fel victoria (extrem de prețioasă în 
cursa pentru titlu) bucureștencelor.

Alte rezultate : masculin : Rapid— 
Progresul 3—0 ; Dinamo—Farul 
3—0 ; Politehnica Timișoara—Poli
tehnica Clui 3—0. Feminin : C.P.B.— 
l.E.F.S. 3—1 ; Rapid—Universitatea 
Timișoara 3—0 ; Medicina—Universi
tatea Craiova 3—1 ; C.S.M. Sibiu — 
Universitatea Clui 3—1.
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