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In Editura Politică 
a apărut o broșură, 
în tiraj de masă, 
avînd următorul con
ținut :

• Comunicatul ședinței 
plenare extraordinare a 
C.C. al P.C.R. din 1 mar
tie 1968.

• Hotărîrea Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român.
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• Cuvîntarea tovară
șului Paul Niculescu-Mi- 
zil la întîlnirea consulta
tivă a partidelor comu
niste și muncitorești de 
la Budapesta.

 I

PENTRU INTÂRIREA Alături de întregul popor, J 
»77/ PARTIDE- tineretul patriei își exprimă ;
LOR COMUNISTE

SI MUNCITOREȘTI

adeziunea deplină față de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R

COMPETIȚIA
HĂRNICIEI

Am primit la redacție 
primele vești despre înmî- 
narea steagurilor și decer
narea titlurilor de între
prinderi fruntașe pe ramu
ră. Cea mai lungă și cea 
mai exigentă dintre compe
tiții — cea a hărniciei, 
care solicită timp de un an

ramură este, prin esența ei, 
un moment catalizator in 
valorificarea spiritului crea
tor al muncii. Uzina de au
tocamioane din Brașov — 
deținătoarea steagului și 
titlului de unitate fruntașă 
pe ramura mijloace de 
transport — accelerează a-

La înmînarea steagurilor ți decer 
narea titlurilor de intreprinderi 

fruntașe

in mod egal și permanent 
eforturile creatoare ale co
lectivelor de muncă, care 
nu admite oscilații de or
ganizare sau de ritm — își 
anunță public învingătorii. 
Ceremonia e, de fapt, 
nou start luat 
cursă. Anul 1968 a început 
de două luni. — și primele 
vești confirmă că a început 
cu rezultate bune. Efortu
rile 
mai 
rea 
nue

un
în plină

pentru realizări mereu 
mari, pentru asigura- 
unei dezvoltări conti- 

economiei socialiste, nu 
cunosc răgazuri. Obiective
le și țelurile ei — 
nlzarea științifică a mun
cii, rentabilitatea, 
tea șl diversitatea — soli
cită permanent dinamismul 
și spiritul creator al fiecărui 
colectiv de muncă. Decer
narea steagurilor și titluri
lor de unități fruntașe pe

orga-

calita-

cum pentru a adăuga rezul
tatelor de anul trecut (a 
realizat planul producției 
globale și marfă in propor
ție de 106,4 și respectiv 
108,6 la sută) altele peste 
nivelul lor. Spre alte di
mensiuni s-a îndreptat, 
chiar de-a doua zi, și com
binatul siderurgic Reșița — 
și el deținător al titlului de 
fruntaș pe ramură — care 
anul trecut, pe lingă depă
șiri substanțiale la produc
ția globală și marfă, a li
vrat in contul de benefi
cii peste 70 000 000 lei.

Cu asemenea gînduri au 
pornit a doua zi la muncă 
toți fruntașii pe ramură și 
nu numai ei. Finalul in 
această competiție a hărni
ciei este, in același timp, 
Începutul ei.

C. PRIESCU

împreună cu întregul- popor, 
tineretul patriei noastre își 
exprimă adeziunea profundă, 
totală, față de hotărîrea plena
rei extraordinare a C.C. al 
P.C.R. din 1 martie, plenară 
care a examinat informarea în 
legătură cu activitatea delega
ției române și modul cum s-au 
desfășurat pînă în prezent lu
crările întîlnirii consultative 
de la Budapesta. în hotărîrea 
adoptată de plenară își găseș
te o nouă afirmare consec
vența. și principialitatea cu 
car ’arii ciul Comunist Român 
mi ază pentru întărirea uni
tății partidelor comuniste și 
muncitorești, pentru promova
rea principiilor independenței, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, 
respectării dreptului fiecărui 
partid de a hotărî de sine stă
tător asupra politicii și activi
tății sale spre a se asigura ast
fel o unitate de tip superior, 
bazată pe stricta respectare a 
normelor de independență și 
egalitate a partidelor, pe apor
tul propriu de inițiativă, gîn- 
dire și acțiune revoluționară a 
fiecărui partid.

După cum este cunoscut, 
plenara C.C. al P.C.R. din 14 
februarie a.c. a hotărît ca o 
delegație a partidului să par
ticipe la întîlnirea consultativă 
de ,1a Budapesta, în scopul de 
a- și aduce contribuția activă la 
întărirea unității mișcării co
muniste, de a acționa, alături 
de celelalte partide participan
te, în sensul pregătirii unei 
consfătuiri internaționale care 
să poată aduce un raport real 
la normalizarea relațiilor din
tre partidele comuniste și 
muncitorești, ia restabilirea u- 
nității lor.

în acest spirit și în numele 
acestor țeluri și-a desfășurat 
activitatea delegația română 
la întîlnirea de la Budapesta.

încă înainte de întîlnire, în 
documentele unor partide co
muniste, în declarații publi
ce ale conducătorilor unor 
partide frățești, ca și în con
tacte pe care le-a avut con
ducerea partidului nostru cu 
reprezentanții acestora, s-a 
subliniat necesitatea ca în
tîlnirea să aibă caracter con
sultativ, să fie prilejul unui 
schimb liber și democratic de 
păreri, să nu se atace, con
damne sau pună în discuție, 
sub nici o formă, activitatea 
vreunui partid frățesc. Cu toa

te acestea, încă de la începu
tul întîlnirii, asemenea înțe
legeri au fost încălcate. In luă
rile de cuvîrit ale unor vorbi
tori au fost aduse critici și au 
fost pronunțate condamnări 
și etichetări în legătură cu po
litica unor partide comuniste. 
Accentuîndu-se vizibil un ase
menea curs al discuțiilor s-a 
ajuns la atacurile îndreptate 
de delegația Partidului Comu
nist din Siria împotriva Par
tidului Comunist Român și a 
politicii sale.

în aceste împrejurări, parti
dul nostru n-a precupețit efor
turile pentru a ajuta la impri
marea unui curs prin'cipial și 
democratic lucrărilor întîlnirii. 
Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. s-a adresat deîn- 
dată conducerilor unor partide 
comuniste și muncitorești par
ticipante Ia întîlnire, chemînd 
la găsirea unei soluții care să 
înlătare1 situația gravă care s-a 
creat și să asigure condiții 
pentru desfășurarea normală a 
lucrărilor într-o atmosferă to
vărășească, în spirit construc
tiv. Potrivit mandatului pri
mit, delegația română la Bu
dapesta a acționat, în același 
sens, pentru depășirea situației 
create și pentru asigurarea în 
desfășurarea lucrărilor întîlni
rii a unui climat constructiv. 
Cu toate eforturile pline de 
stăruință și deși unele delega
ții au considerat justificate in
tervențiile P.C.R. de a se re
nunța la punerea în discuție, 
criticarea sau condamnarea 
altor partide, întîlnirea nu s-a 
desolidarizat de aceste critic 
și condamnări și nu și-a însu
șit apelul ca în cadrul lucră
rilor să nu se atace vreun 
partid frățesc.

Analizînd situația existentă. 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1 
martie, constatînd că la întîl
nirea de la Budapesta nu au 
fost create condiții pentru o 
dezbatere democratică a punc
telor de vedere ale partidelor, 
a aprobat atitudinea și acțiu
nile întreprinse de Comitetul 
Executiv al Comitetului Cen
tral. poziția și activitatea dele
gației P.C.R. Ia întîlnire, inclu
siv părăsirea de către aceasta 
a întîlnirii. Plenara consideră 
— se arată în hotărîrea adop
tată — că participarea în con
tinuare la întîlnirea consulta
tivă de la Budapesta ar însem-

| 
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In întreaga țară, în fabrici și uzine, în unitățile econo
mice din agricultură, în instituții științifice, de învăță- 
mînt, pretutindeni întruniți în impunătoare adunări, 
oamenii muncii, vîrstnici și tineri, și-au exprimat în 
cursul zilelor de sîmbătă și duminică adeziunea față de 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. din 1 martie, aprobarea față

de activitatea delegației române la întîlnirea consulta- Q 
tivă de la Budapesta.

în cele ce urmează, desprindem cîteva file din aceas- £ 
tă expresivă cronică a devotamentului nețărmurit cu 
care poporul, tineretul patriei, urmează politica Parti- 
dului Comunist Român. •

La Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“

rea consultativă de la Buda
pesta a fost o urmare a dorin- _ 
țet partidului nostru de a-și 9 
aduce aportul, alături de alte 
partide, la găsirea celor mai 
bune căi pentru organizarea V 
unei consfătuiri internaționale 
care să contribuie la îmbună- 
tățirea climatului, la aprecie- " 
rea și înțelegerea dintre parti
de, să ducă la întărirea coeziu- £ 
nii mișcării comuniste și muri- 
citorești internaționale.

Muncitorii reșițeni au adop, A 
tat ?i trimis o telegramă C.C. 
al P.C.R., în care este expri
mată încă o dată hotărîrea A 
fermă a miilor de siderurgiști. 
și constructori de mașini de a 
fi alături de partid, de a spri- £ 
jini politica sa internă și in
ternațională, convinși de jus- 
tețea și principialitatea ce o 
caracterizează, pe deplin de — 
acord cu hotărîrea partidului 9 
de a nu-și precupeți eforturile 
și a milita în continuare pen- 
tru dezvoltarea relațiilor cu W 
toate partidele frățești, pen- 
tru normalizarea relațiilor din a 
mișcarea comunistă și munci- ™ 
torească, pentru întărirea uni
tății ei, a solidarității tuturor 
forțelor progresiste din lume. "

Pe meleaguri sucevene *

• ••••••••••••

AMÎNAREA VIZITEI ÎN SUEDIA 
A TOVARĂȘULUI 

ION GHEORGHE MAURER
Conform înțelegerii interveni

te între guvernul român și gu
vernul suedez, vizita în Suedia 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste

România, Ion Gheorghe Maurer, 
și a ministrului afacerilor exter
ne, Comeliu Mănescu, a fost a- 
mînată pentru prima jumătate a 
lunii aprilie 1968.

SEISMUL „
A FOST CALM

CUPEI»

Farul, U.T.A. și Steagul-• Trei echipe de categoria A — T f 1 Z._
roșu — eliminate • Fruntașele clasamentului — Steaua, F.C. 
Argeș, Universitatea Cluj — calificate... chinuit • Mai mult 
de 130 de înaintași au înscris 42 de goluri! • O echipă de 
categoria A — Universitatea Craiova — calificată onorabil.
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Fănuț Neagu comentează meciurile de cupă

în cetatea de foc
< Reșiței

Muncitorii Combinatului si
derurgic și Uzinei Construc
toare de mașini din Reșița au 
primit cu deplină satisfacție 
comunicatul ședinței plenare 
extraordinare a C.C. al P.C.R. 
și Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

îmi exprim pe deplin ade
ziunea față de Hotărîrea adop
tată de Plenara C.C. al P.C.R.

— a spus în cuvîntul său mai
strul principal Ion Olaru, din 
secția laminare. In actuala si
tuație din mișcarea comunistă 
și muncitorească, cea mai bu
nă cale pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre partidele co
muniste, pentru salvgardarea 
unității lor o constituie legătu
rile și contactele bilaterale și 
multilaterale, care dau posibi
litatea unei mai bune cunoaș
teri și înțelegeri a pozițiilor, 
precum și a găsirii căilor pen
tru a se ajunge la concluzii și 
aprecieri comune.

Poziția delegației P.C.R. la 
întîlnire — a spus Francisc

din Capitală

Antoh, șeful secției fine de la
minare — a relevat că proble
mele unității partidelor comu
niste și muncitorești, întărirea 
solidarității lor de luptă, pe 
baza principiilor marxist-leni- 
niste și a internaționalismului 
proletar, întărirea solidarității 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste constituie un imperativ 
categoric al zilelor noastre, 
este, în ultimă instanță, o ca
uză vitală a clasei muncitoare 
internaționale și a întregii o- 
meniri progresiste.

In spiritul acestor principii, 
noi considerăm că participarea 
delegației P.C.R. la întîlni-

Comunicatul și Hotărîrea șe
dinței plenare a C.C. al P.C.R. 
au fost primite cu unanimă apro- 
bare și de către oamenii muncii 
din orașele și satele sucevene. 
Numeroși vorbitori care au luat £ 
cuvîntul în entuziaste adunări 
ale colectivelor de muncă de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie Q 
din Suceava, Fabrica de mobilă 
Rădăuți, Cooperativele agricole 
Salcea și Liteni, Fabrica de che- 
restea Vama și-au exprimat de
plina aprobare pentru fermitatea _ 
cu care partidul nostru dă viață W 
principiilor care stau la baza

(Continuare în pag. a II-a) Frig, o foarfecă, ninsoare, un „libero" : Cupa 1
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SĂRBĂTORI
TINEREȘTI 
SUB EGIDA 
GHIOCELULUI

Sîmbătă și duminică tineretul 
bucureștean și-a dat întîlnire 
cu primăvara în cadrul carna
valurilor și sărbătorilor mărți
șorului, organizate de comite
tele U.T.C. ale sectoarelor 1, 2, 
3, 6. și 8.

Casa de cultură a tineretului 
„Grivița Roșie". Soliștii Lili 
Bulaesi, Dbrin Anastasiu, Sonia 
Cluceru au oferit în dar mărți- 
șoare muzicale, iar formația de 
dansuri a casei de cultură un 
dans din Făgăraș. Veselie șl ti
nerețe : tombolă cu mărțișoare, 
surpriză, concursuri „Miss măr
țișor 1968“, originalul concurs 
de catrene „Vine, vine primă
vara" au configurat „biografia 
sărbătorii".

întîlnirea cu primăvara a
(Continuare tn pag. a II-a)

Primul mineralier româ
nesc de 10—-12 500 tdw se 
află la ora cînd apar aceste 
rînduri, în probele de marș, 
în largul Mării Negre. Nava 
făurită la șantierul de la mila 
80, la Galați, își începe des
tinul de cărăuș peste întin
derile acvatice cu orizonturi 
necuprinse, cu această „mini- 
călătorie" 
îndrăzneala 
cumulul i 
nească, 
examen 
lor desprinderi de țărm.

Am urcat pe bordul mine
ralierului cu cîteva ore îna
inte de părăsirea cheului de 
armare. La pupa, la prova, 
sus, la puntea de comandă 
sau in sala mașinilor, o con
centrare masivă de forțe. Re
plici scurte, șlaufuri de su
dură pe culoarele albe, mai 
mult de cit confortabile ; pes
te tot amprentele 
fort general aflat 
ciile nervoase ale 
care se scurge 
împotriva tuturor 
stricte, strînse, 
cate.

Pornim după inginerul Ni-

Reportaj de 
llie Tănăsache

în care fantezia și 
i constructorilor, 
de energie ome- 

vo' da un ultim 
înaintea romantice-

acestui e- 
sub auspi- 
unui timp 
implacabil, 
termenelor 
neînduple-

colae Pestrea, unul dintre oa
menii solicitați și suprasolici
tați. „E o lucrare mare. E cea 
mai mare lucrare a șantieru
lui și, îndrăznesc, uite că în
drăznesc, și a mea".

Inginerul Pestrea e obosit 
— navele își au și ele nop
țile de nesomn și zbucium — 
însă păstrează în acțiuni o a- 
nume rapiditate a sincroni
zării la faptul imediat, o anu
me nonșalanță a deciziilor. 
Sus, deasupra punții de co
mandă, elicea radarului se în- 
vîrte bezmetică pentru a iz
buti pe ecranul roșu aceleași 
fulgerări luminoase, repetate 
exasperant. Bărcile albe, de 
plastic, n-au fost așezate încă 
în grui, motoriștii se bucură 
pentru că uite, gata, au făcut 
plinul, iar cineva mai încearcă 
odată instalația hidraulină a 
capacelor de la magaziile 
unde vor intra miile de tone 
de minereu pentru cea mai 
tînără cetate de foc a Româ
niei — Combinatul siderur
gic de la Galați.

Nava vibrează fără răgaz

sub picioarele noastre. Și mo
toarele principale încă n-au 
fost pornite 1 Conglomeratul 
acesta de metal și melami
nă, de alb și roșu — împere
cherea fantastică a luminilor 
de la pupitrele de comandă 
(roșu, galben, alb, verde) cu 
zgomotul acela imperceptibil 
de legături electronice delica
te, strînse îhtr-un păienjeniș 
greu de descifrat — își mai 
află încă legături trainice cu 
pămîntul prin cablurile groa
se, de oțel, ce zbîrnîie în aerul 
rece al Dunării. Sînt un fel de 
legături ancestrale, a căror 
putere va înceta peste cîteva 
ore.

Undeva, sub picioarele noa
stre se află statornicită mate
rial, dacă vreți, o imagine pe 
care memoria o reînvie acum 
dintr-un hazard al ei. Iată o- 
brazul străluminat de o tine
rețe tonică al constructorului 
Radu Paraschiv, iată gestul său 
la comanda șefului de echipă. 
Avram Popovici. Prima tablă 
a mineralierului, cu o plăcuță 
prinsă în nituri de aur, își 
începea din mîinile acestor oa
meni călătoria plină de fabu-

(Continuare în pag. a II-a)
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politicii Jale externe, pentru 
înalta răspundere cu care se a- 
chită de îndatoririle sale interna
ționale.

Luînd cuvîntul în cadrul adu
nării ce a avut loc la Combina
tul de celuloză și hîrtie din Su
ceava, maistrul Nicolae Agavri- 
loaie a spus printre altele : „A- 
preciez în mod deosebit practica 
conducerii partidului de a infor
ma și pune în discuția maselor 

de oameni ai muncii toate 
lemele fundamentale ale 

gjliticii și activității partidului. 
*te o expresie grăitoare a pro

fundului democratism ttatomicit 
Ia întreaga activitate a partidu
lui și statului nostru, o garanție 
a stabilirii celor mai judicioase 
măsuri care privesc destinele ță
rii, ale națiunii".

Numeroși vorbitori au afirmat 
că forța și vitalitatea politicii 
partidului își află izvorul în fap
tul că ea este indisolubil legată 
de aspirațiile nobile ale poporu
lui, că slujește cu pilduitoare 
abnegație aceste aspirații, mili- 
tind în același timp, pentru în
făptuirea țelurilor supreme ale 
umanității, pentru victoria cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Participanții la miting au adop
tat o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care își reafirmă 
adeziunea deplină față de poli
tica partidului de promovare a 
unor relații de prietenie și cola
borare tovărășească între toate 
partidele comuniste și muncito
rești, bazată pe egalitate în 
drepturi, respect reciproc și ne
amestec în treburile interne, pen
tru atenuarea neînțelegerilor și 
divergențelor existente în miș
carea comunistă internațională.

La Timișoara
La adunările care au avut 

loc în întreprinderile și insti
tuțiile orașului Timișoara, la 
care au participat mii de oa
meni ai muncii, a fost puter
nic exprimată adeziunea to
tală față de politica principială 
și constructivă a partidului, 
față de activitatea desfășurată 
de delegația partidului nostru 
la Budapesta.

La adunarea de la Uzinele 
mecanice din Timișoara, în 
numele celor peste 1 000 de 
participanți, al tuturor lucrăto
rilor uzinei, muncitorul VASI- 
LE CREȚU subliniind intere
sul cu care a fost primit comu
nicatul plenarei, considerînd 
pe de-a-ntregul justă hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R., a spus: 
„Din fiecare frază a Hotărîrii 
reiese poziția constructivă a 
partidului nostru privind pro
movarea între partidele comu
niste a unor relații bazate pe 
principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismuîui 
proletar, pe respectarea inde
pendenței, a egalității și 
neamestecului în treburile in
terne, pe dreptul fiecărui par
tid de a-și elabora de sine stă
tător politica internă și ex
ternă".

La adunarea cadrelor didac
tice și studenților de la institu
tele politehnic și agronomic 
din Timișoara, a luat cuvîntul, 
în numele corpului profesoral 
și al studenților de la Faculta
tea de chimie industrială, prof. 
Vasile Cocheci, decanul facul
tății. Poziția principială a par
tidului nostru în problemele 
mișcării comuniste și muncito
rești — a spus el — întreaga 
sa politică internă și interna
țională întrunesc adeziunea to
tală a clasei muncitoare, a ță
rănimii, a intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii din 
România socialistă, cu ale că
ror aspirații se identifică în
tru totul.

După ce a vorbit despre e- 
forturile stăruitoare depuse de 
delegația P.C.R. pentru a se 
renunța la orice atacuri și cri
tici la adresa unor partide fră
țești, prezente sau nu la întîl- 
nire. prof. Constantin Cojoca- 
riu, de la Institutul Agronomic, 
a spus : Comuniștii, întregul 
corp didactic și studențesc de 
la institutul nostru consideră 
că singura cale justă, în situa
ția creată, a fost cea adoptată 
de delegația P.C.R.

In numele cadrelor didactice 
și al studenților de la cele două 
institute timișorene, prof. Zeno 
Gropșianu a dat citire textului 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care partici
panții și-au exprimat deplina 
aprobare față de hotărîrea a- 
doptată de plenara extraordi
nară a C C. al P.C.R.

în unități militare
Ofițerii, subofițerii și întregul 

personal dintr-o unitate milita
ră s-au întrunit într-un însufle-
țitor miting în cadrul căruia
și-au exprimat deplinul acord
față de Hotărîrea C.C. al P.C.R., 
adoptată în ședința plenară ex
traordinară care a avut 
1 martie.

Spicuim din cuvîntul 
vorbitori :

Colonelul Gheorghe 
*pus ; „Sînt intru totul

loc la

cîtorva

Bulea a 
de a-

cord cu poziția partidului nos
tru exprimată de delegația care 
a participat la întîlnirea consul
tativă de la Budapesta. Ea a 
făcut încă o dată dovada matu
rității partidului nostru, care 
luptă cu principialitate fi per
severență pentru refacerea uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești".

Colonelul Gheorghe Gogan, 
exprimîndu-și deplinul acord cu 
Hotărîrea Plenarei extraordinare 
a C.C. al P.C.R., a arătat, în 
continuare : „Convingerea mea 
fermă este că principiile pentru 
respectarea cărora militează par
tidul nostru vor triumfa, contri
buind astfel la normalizarea rela
țiilor dintre partidele comuniste 
fi muncitorești".

dresat Comitetului Central 
Partidului Comunist Român

Participanții la adunare au a-
- jj

  ...__ ____ o 
telegramă în care_se spune, prin
tre altele : „Ne exprimăm totala 
adeziune față de poziția și mă
surile adoptate de partidul nos
tru. Acordăm o înaltă prețuire 
perseverenței? cu care P.C.R. mi
litează pentru refacerea și con
solidarea unității mișcării comu
niste internaționale, pentru întă
rirea solidarității tuturor forțe
lor progresiste din lume, a în
tregului front antiimperialist, 
pentru victoria socialismului și 
a păcii. Dînd glas simțămintelor 
de dragoste fierbinte și atașament 
profund față de partid, asigurăm 
Comitetul Central, pe dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom consacra 
toată energia și priceperea pen
tru a îndeplini exemplar sarcini
le ce ne revin...".

În cooperativa 
agricolă de producție 
din Mădăraș

In sala căminului cultural din 
comuna Mădăraș s-au adunat 
duminică, numeroși țărani coope
ratori și intelectuali, români și 
maghiari, care, dezbătînd docu
mentele Plenarei extraordinare a 
C.C. al P.C.R., și-au exprimat a- 
deziunea lor totală față de poli
tica internă și externă a partidu
lui.

Recenta hotărîre a Plenarei
partidului, evidențiază încă o
dată înalta principialitate de care 
este animat partidul nostru în 
relațiile sale cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești din lu
mea întreagă — a spus Eroul 
muncii socialiste, Teodor Ma
ghiar, deputat în M.A.N., preșe
dintele C.A.P. din Mădăraș. Ho
tărîrea Plenarei subliniază în mod 
deosebit dorința P.C.R. de a mili
ta și pe viitor pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești de solidari
tate internationalists și de cola
borare cu toate partidele comu
niste. Personal mă declar întru- ’ ' luj 
totul de acord cu asemenea ho- 
tărîri de înaltă răspundere față 
de interesele vitale ale poporului 
român, ale cauzei socialismului și 
păcii.

Mă bucur sincer — a spus în 
cuvîntul său Teodor Roman, pro
fesor la școala generală din Mă
dăraș — și îmi afirm încă o dată 
satisfacția să sînt membru al 
P.C.R., partid care, prin întrea
ga sa politică, înfăptuiește cu 
consecvență principiile marxism- 
leninismului, depunînd eforturi 
neobosite pentru dezvoltarea u- 
nității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pentru 
pace și democrație în lumea în
treagă".

La Tîrgu Mureș
Alături de întregul popor, oa

menii muncii români, maghiari, 
germani din județul Mureș și-au 
exprimat în numeroase adunări 
aprecierea unanimă fată de po
ziția principială a partidului nos
tru privind natura relațiilor în
tre partidele comuniste și munci
torești. Luînd cuvîntul la aduna
rea ce a avut loc la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase din Tg. 
Mureș, inginerul Valeriu Platon 
spunea : „Poziția Partidului Co
munist Român cu privire la miș
carea comunistă și muncitorească 
internațională, constituie prilejul 
unei mîndrii legitime a întregu
lui nostru popor",

în adunarea intelectualilor 
din Tg. Mureș scriitorul Siito 
Andras a spus s „P.C.R. a mili
tat întotdeauna pentru promova
rea unui climat de înțelegere și 
colaborare tovărășească între par
tidele frățești, pentru lichidarea 
oricăror forme de presiuni exer
citate de unele partide împotriva 
altora, a practicării invectivelor, 
criticilor neprincipiale. In acest 
spirit și-a desfășurat activitatea 
și delegația partidului nostru ■ la 
întîlnirea consultativă de la 
Budapesta. Noi, intelectualii din 
Tg. Mureș ca și întreaga inte
lectualitate a națiunii noastre so
cialiste, profund devotată parti
dului și patriei, aprobăm fără re
zerve măsurile adoptate de C.C. 
al P.C.R. In Hotărîre, a spus vor
bitorul, își găsește expresie linia 
principială a partidului nostru în 
problemele relațiilor dintre par
tidele comuniste și muncitorești 
și a unității lor, poziția sa con
secventă de a depune toate efor
turile, de a face tot ce depinde 
de el pentru a contribui la îmbu
nătățirea acestor relații".

Urmărind acțiunile întreprin

a

se de partidul nostru în scopul 
normalizării relațiilor dintre par
tidele comuniste și muncitorești 
și al restabilirii unității lor — a 
spus prof. univ. Vasile Săbădea- 
nu — ajungem în mod fireso la 
concluzia că tocmai printr-o ase
menea politică justă și-a cîști
gat P.C.R. înaltul prestigiu de 
care se bucură astăzi în lume. 
Sînt întru totul de acord cu ati
tudinea consecventă a partidului 
nostru de a nu se face părtaș la 
promovarea unor principii și me
tode care ar dăuna unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Adunarea intelectualilor din 
Tg. Mureș a adoptat o telegra
mă, adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, In 
care se spune, printre altele : 

urmărit cu profund intere* 
activitatea desfășurată de dele
gația P.C.R. la întîlnirea oonsul- 
tativă de la Budapesta, eforturile 
sale constructive îndreptate în di
recția îmbunătățirii relațiilor din
tre partidele comuniste și mun
citorești, fără excepție, în intere- 
*ul întăririi forțelor revoluționare 
anțiimperialiste din lumea întrea
gă. Din păcate, poziția justă a 
partidului nostru n-a găsit pe de
plin un climat favorabil la Buda
pesta, fapt pentru care delegația 
română a hotărît să nu mai par
ticipe în continuare la lucrările 
întîlnirii. Noi, reprezentanții in
telectualității din municipiul Tg. 
Mureș, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, ne expri
măm adeziunea deplină față de 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu pri
vire la activitatea delegației ro
mâne, hotărîre pe care o socotim 
o expresie fidelă a năzuințelor 
întregului popor". In telegramă 
se exprima convingerea partici- 
panților la adunare că principiile 
și metodele pe care se întemeia
ză politica partidului nostru vor 
învinge, 
muniste 
lismului 
gă.

în interesul mișcării co
și muncitorești, al socia- 
și păcii în lumea întrea-

La Combinatul de 
industrializare 
lemnului din Pitești

împărtășind întru totul princi
piile marxist-leninlste care stau 
la baza politicii partidului nos
tru, vorbitorii care au luat cu- 
vîptul la adunarea de la Combi
natul pentru industrializarea 
lemnului din Pitești au aprobat 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. în le
gătură cu activitatea delegației 
române la lucrările întîlnirii con
sultative de la Budapesta.

„Aprobăm întru totul poziția 
Partidului Comunist Româp, de
oarece aceasta este izvorîtă din 
năzuințele și interesele poporu- 
T.i român — a spus maistrul 
Dumitru Ciordan. Sprijinim po
litica Partidului Comunist Ro
mân, care se pronunță cu toată 
claritatea pentru contacte multi
laterale, pentru întîlniri largi în
tre partidele comuniste și mun
citorești".

Ea sfîrșit s-a dat citire unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune : „Am luat 
cunoștință- cu deosebită satisfac
ție că partidul nostru, animat de 
dorința întăririi coeziunii miș
cării comuniste internaționale, 
nu-și va slăbi eforturile pentru 
promovarea pe mai departe a 
relațiilor principiale între partide, 
relații întemeiate pe independen
ta, egalitatea .și neamestecul în 
treburile lor interne, că în acest 
spirit, partidul nostru va acțio
na cil perseverentă, va dezvolta 
și în viitor contactele, colabora
rea prietenească, solidaritatea ac
tivă cu toate partidele comunis
te, lupta comună în interesul ca
uzei socialismului și păcii".

Pentru întărirea unității parti

delor comuniste și muncitorești
(Urmare din pag. I)

na acceptarea promovării unor 
practici și metode de condam
nare a altor partide, de impu
nere a voinței unor partide al
tor partide, practici care dău
nează in mod grav eforturilor 
pentru normalizarea relațiilor 
dintre partide, contribuie la a- 
dincirea divergențelor existen
te în sinul mișcării comunis
te, agravează și mai mult pe
ricolul adincirii sciziunii.

Hotărîrea luată de plenara 
C,C. al P.C.R, se înscrie pe li
nia principială promovată cu 
consecvență de partidul nos
tru de a milita pentru crearea 
unui climat cu adevărat demo
cratic în mișcarea comunistă, 
pentru lichidarea orieăror for
me de presiuni, de a nu se aso
cia și a nu admite nici o ac
țiune oare lezează independen-

Un juriu adevărat, o olimpiadă adevărată, cea a tinerilor din cooperația meșteșugăreas
că a municipiului București, și mii de spectatori care urmăresc întrecerea finaliștilor pe 

meserii. Amănunte despre această inițiativă veți citi în ziarul nostru de miine

SĂRBĂTORI TINEREȘTI
(Urmare din pag. 1}

foet inedită șl la Casa de cultu
ră din lectorul 6. După sfatu
rile în materie de frumusețe, 
s-au prezentat noile modele de 
coafură premiate la Saloanele 
internaționale de la Paris, rea
lizate de tinerele Lica Degel, 
Nina Cobuz, Geta Pisea, Mioa
ra Endreș, specializate la Praga, 
Paris, Varșovia, Leipzig, Sofia. 
Parada modei a evidențiat cele 
mai frumoase creații ale unor 
întreprinderi specializate.

Punctuali, ca pe scena Tea
trului de operetă, au venit la 
întîlnirea cu primăvara și prim 
soliștii Maria Mitrache șl Vic
tor Vlase, și soliștii de muzică 
ușoară Viorica Pop, Bogdan 
Dronca, Mihal Cernea. Aplauze 
meritate și comitetului U.T.C. 
de Ia Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" pentru concursul 
ghicitoare „Recunoașteți perso
najul" la care participanții s-au 
prezentat în costume de epocă.

AUTOGRAFUL PRIMELOR EMOȚII
Interviuri cu participanții la Festi

valul internațional de muzică ușoară 

de la Brasov

RENEE MARTIN

IORDANKA HRISTOVA

„O MIE DE

ENIGME"

RENEE MARTIN
— R. F. a Germaniei

— Sînt foarte emoționată. 
Nu cunosc publicul, nu știu

ța vreunui partid, care încalcă 
normele relațiilor dintre par
tide. Această poziție principia
lă izvorîtă din practica rela
țiilor între partide, exprimă în 
mod elocvent preocuparea sta
tornică a Partidului Comunist 
Român pentru promovarea a 
tot ceea ce poate servi unității 
mișcării comuniste, opunîn- 
du-se, în același timp, oricărei 
acțiuni, oricăror practici care, 
ar putea dăuna acestei unități.

Partidul nostru acordă cea 
mai mare atenție problemelor 
întăririi unității partidelor co
muniste și muncitorești, 
coeziunii țărilor socialiste ; el 
a depus și va depune eforturi 
pentru a-și aduce contribuția 
la găsirea căilor de salvgardare 
și întărire a unității, va milita 
în continuare neobosit pentru 
dezvoltarea legăturilor tovără-

...Pocnetul biciului Lidiei Jiga 
cheamă tn zcenă formațiile 
„Sincron" și „Rolf Albrich". în-’;, 
cepe spectacolul organizat de 
Comitetul U.T.C. al municipiu
lui București tn cinstea primă
verii și a zilei de 8 Mar
tie. Duelul dintre doi muș
chetari, Șerb an Cantacuzino 
și Ion Arcudeanu — prezenta
torii spectacolului — rezolvă 
bărbătește dilema. Margareta 
Pîslaru, Puica Igirofeanu, Lu
minița Dobrescu, Gabriela Teo- 
dorescu, Angela Drăgulescu, An
ca Agemolu, oferă pe rînd măr- 
țifoarele lor publicului. Taraful 
Casei de cultură a studenților 
condus de C. Limberea împre
ună cu Tița Ștefan, Maria Pie- 
traru și Irina Loghin ne reamin
tesc cîteva din minunatele cîn- 
tece ne care tradiția populară 
le-a închinat femeii. Momente 
coregrafice (regia Cornel Pa
triciii) și numărul executat de 
„Plastic Augustin" au constituit 
surprize plăcute întărind linia 
de modernitate a spectacolului 

cum va fi orchestra, cit de 
puternici vor fi concurenții. 
O mie de enigme...

— ,,,pe care Je veți dezlega 
însă în curînd. Ce veți pre
zenta publicului și juriului ?

— „Cred în fericirea noas
tră" (în limba franceză) și 
„Sweet dreams for you my 
iove o melodie ritmată care 
sper că va place.

— Ce ne puteți spune des
pre „antecedentele" dvs. mu
zicale ?

— Am eîntat anul trecut în 
Italia, unde am apărut la te
leviziune. Am debutat în 1966, 
la 20 de ani, și în prezent 
pregătesc cel de-al 4-lea disc 
la casa ,,Hansa".

MĂ GÎNDESC LA

CERBUL DE AUR"
JACQUES HUSTIN

- Belqia
— Sînteți un artist com

plet : pictor și sculptor, com
pozitor, poet și interpret...

— Da, și aceasta pentru că 
muzica îmi oferă posibilitatea 
unui contact direct cu toate, 
permițîndu-mi să „simt“ pu
blicul.

— Cind ați debutat și ce 
șlagăre ați lansat ?

— La 24 de ani, în 1965, la 
Liege (unde locuiesc). Am 
cîștigat Premiul I la Festi
valul de la Spa și am partici
pat la cel de la Rennes 
(Franța).

— Păreți frămîntat : la ce 
vă gîndiți ?

șești, a contactelor și schimbu
rilor de păreri cu partidele 
frățești slujind astfel cauza în
tăririi unității partidelor co
muniste, a tuturor forțelor pro
gresiste anțiimperialiste din 
lume. „Apreciem — a 
spus tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea 
rostită la 17 februarie — că 
drumul spre consolidarea uni
tății acestor forțe este restabi
lirea legăturilor, normalizarea 
relațiilor dintre partidele co
muniste și muncitorești. Tre
buie făcut, după părerea noas
tră, totul pentru a pune capăt 
actualei stări de încordare din 
mișcarea comunistă și munci
torească și nu trebuie între
prins nimic care ar putea a- 
dăuga noi elemente de încor
dare, de înrăutățire a relații
lor dintre partidele comuniste 
fi muncitorești".

de(proiecții, diapozitive, orgă 
lumini ,efecte speciale"). Creato
rii de modele ai Fabricii de 
Confecții fi tricotaje București 
și-au prezentat tn primi con
fruntare cu publicul ultimele 
creații — moda feminină „Pri
măvara 1968".

TECUCI (de la corespondentul 
nostru).

Peste 80 de băieți șl tot atîtea 
fete, invitați Ia Casa de cultură 
din Tecuci — fruntași la învă
țătură șl în muncă — și-au pe
trecut cîteva ore la seara desti
nată Mărțișorului, în compania 
muzicii și a dansului, a poeziei 
și cîntecului.

Organizatorii au oferit 
lor și mai ales tinerelor 
roase surprize : dăruirea 
șorului, concursuri de 
concurs de epigrame.

țineri- 
nume- 
mărți- 

dans, 
__  . concurs 

pentru recunoașterea Interpre
tului preferat etc. Banda mag
netofonului a înregistrat dorin
țele tinerilor pentru viitoarele 
seri de distracție.

NICKY HILTON 
— Analia

ÎN ROMÂNIA"

„VIN CU SPERANȚE

NICKY HILTON

La ghitara mea rătăcită în 
avion și la..... Cerbul de aur“.

— Ce melodii ați pregătit 
pentru concurs ?

— „Nu mai plînge Baby" 
(cîntărețul englez a „pronun
țat" titlul in românește !) și 
melodia lui Gene Pitney 
„Something got a hole in my 
heart". Vin cu speranțe in 
România.

„IUBESC PUBLICUL

ROMÂN"
IORDANKA HRISTOVA 

— Bulgaria
— Sînteți pentru prima 

dată în România ?
— Nu. Am mai fost în 1964 

împreună cu orchestra Radio

Plenara C.C. al P.C.R. 
reafirmă cu fermitate hotă
rîrea partidului nostru de 
a milita în continuare pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
partidele frățești — fie că 
participă sau nu la întîlnirea 
de la Budapesta — pentru 
normalizarea relațiilor din 
mișcarea comunistă și munci
torească, pentru întărirea uni
tății ei, pentru întărirea soli
darității tuturor forțelor pro
gresiste din lume, a întregului 
front antiimperialist, pentru 
victoria cauzei socialismului, 
păcii și progresului.

Exprimînd eu fidelitate inte
resele și voința poporului, a 
națiunii noastre socialiste, po
litica Partidului Comunist Ro
mân corespunde, totodată, în 
întregime intereselor cauzei 
socialismului în întreaga lume, 
intereselor unității partidelor 
comuniste și muncitorești, for
țelor care luptă împotriva im
perialismului, pentru progres 
social și pace. Văzînd în poli
tica internă și internațională a 
partidului expresia propriilor 
lor năzuințe și interese, oame
nii muncii din țara noastră, ti
neretul României socialiste, 
sprijină cu fermitate și entu
ziasm această politică, mili
tează activ, eu convingere și

navă!
(Urmare din pag. I)

los pînă la lebăda albă de azi, 
gata de plecare în probele de 
marș. Tabla aceasta se află 
undeva sub picioarele noastre, 
e prinsă trainic în lanțul unor 
utilități pe umerii cărora se 
sprijină mineralierul. Radu 
Paraschiv a silabisit în ziua 
aceea de la capătul voiajelor 
visate, cuvintele gravate pe 
metalul integrat firesc în 
corpul navei: „Șantierul na
val Galați. Prima tablă trasa
tă la cargoul mineralier de 
10—12 500 tdw, comanda 570. 
15.—IV.—1965".

Radu Paraschiv era atunci 
tulburat. Am întîlnit însă o 
altă ipostază a lui, în secto
rul de construcții. Un mun
citor, tot tînăr, supraveghea 
calm mașina de debitat tablă, 
pentru coaste, pentru bord, 
pentru suprastructură și, în 
clipele de răgaz oferite de 
tehnică, cu o cretă în mină, 
se îndeletnicea pe tablele ne
gre cu probleme de matema
tici superioare. Constructorul 
acesta urma, la fără frecven
ță, facultatea de mecanică.

Oare tablele lui, înnobilate 
de socotelile acelea, in care 
parte a navei or fi fiind ?

La puntea de comandă, un 
pupitru uriaș, cu sute de mii 
de legături electronice. Aici 
se concentrează toți nervii 
navei, inteligența și geniul o- 
mului și datele exacte oferite 
de instalațiile făurite de om. 
„Marea privește cu dușmănie 
lucrurile prost făcute — re
marcă unul dintre oamenii a- 
plecați asupra unor semnale 
luminoase pentru descifrat. 
Ea nu iartă nici acum, cum 
nu a iertat nici în trecut, gre
șelile constructorilor".

FU liniștită Mare ! In nava 
aceasta în toate navele noa
stre, se află încorporat cel 
mai solid material — sub 
formă de tabele, de proiecte, 
de calcule — inteligența con
structorilor.

JACQUES HUSTIN
din Sofia și am dorit foarte 
mult să revin.

— Prima dorință e îndepli
nită ! Următoarea dorință ?

— Să mă prezint cit mai 
bine la concurs, iar publicul 
român, pe care îl cunosc și îl 
iubesc încă de la prima mea 
vizită în România, să fie mul
țumit.

Interviuri consemnate 
de CORNELIA DANTEȘ 
și OCT. URSULESCU

pasiune pentru înfăptuirea ei. 
în aceste zile, adeziunea totală 
a poporului față de politica 
partidului își găsește o nouă și 
puternică afirmare în felul 
cum a fost primită hotărîrea 
plenarei C,C, al P.C.R. din 
1 martie.

în adunările care au avut 
loc în întreprinderi, la sate, în 
instituții de cultură, științifice, 
în instituții de învățămînt, în 
unități militare, pretutindeni, 
în întreaga țară, oamenii mun
cii, indiferent de naționalitate, 
au dat o înaltă apreciere poli
ticii internaționale a partidu
lui nostru, eforturilor pe care 
le-a depus și le depune în con
tinuare pentru cauza unității 
partidelor comuniste și munci
torești. Asemenea gînduri și 
sentimente de profundă pre
țuire nutresc față de politica 
înțeleaptă a P.C.R. tineretul 
muncitoresc, țărănesc, tinere
tul studios, toți tinerii din pa
tria noastră. Dînd expresie a- 
cestor gînduri și sentimente, 
studențimea clujeană, asemeni 
tuturor tinerilor țării, a adre
sat cu prilejul adunării studen
ților și cadrelor didactice din 
centrul universitar, o telegra
mă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în care se 
spune : „Aprobăm întru totul 
hotărîrea partidului nostru.

Văzînd in politica partidului

CINEMATOGRAFE
O LUME NEBUNA, NEBU

NĂ, NEBUNĂ — rulează la 
Feroviar (orele 9,30; 13 ;
16,30; 20.) ; Modern (orele
9.30 ; 13 ; 16.30 ; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU — rulează le Repu
blica (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16,15; 18,45; 21,15); în com
pletare Naică pleacă Ia Bucu
rești ;Festival (orele 8.3u ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 în com
pletare Lauri, celor mai buni).

SFÎNTUL LA PÎNDĂ — ru
lează la Luceafărul (orele 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Bucu
rești (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 : 16.45 ; 19 ; 21.).

ZECE NEGRI MITITEI — 
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
16, 30 în continuare 18,45 ; 
20,45) ; în completare încer
cări.

AM INTILNIT ȚIGANI FE
RICIȚI — rulează le Central 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 j 
21).

NĂICA PLEACĂ LA BUCU. 
REȘTI — ATENȚIUNE — 
CIUPERCI, ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC NR. 1/1968 CAMPIO
NATELE MONDIALE DE 
LUPTE — GUSTAV ȘI CIOA
RA NERECUNOSCĂTOARE
— CÎNTECE IN LEMN — 
Rulează la TIMPURI NOI (o 
rele 9—21 în continuare).

PASĂREA PHOENIX — ru. 
lează la Union (ar»l« 14,45 ț
17.30 ; 20,15); Joi «i sîmbătâ 
filme de animație ora 18.
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN- 

GĂRIȚA — rulează la Doina 
(orele 9 ; 10 pentru copil —•
11.30 j 13,45 ; 16 ; 18,15 ; —
20.30) ; pentru adulțt In com
pletare Plinea noastră.

CEI ȘAPTE SAMURAI — 
rulează la Excelsior (orele
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20); Victoria 
(orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20 ;). 
Muzicantul în programul vi
itor .

EXISTĂ ÎNCĂ SCLAVE — 
rulează la Grivița (orele 9 j
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
În completare Salut Kenya. 
Capitol (orele 9,15 ; 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). Nu
uita gara Lugovala în progra
mul viitor.

SINGUR PE LUME — ru
lează la înfrățirea (orele 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30).

REÎNTOARCEREA L U I 
SURCOUF — rulează la Bu- 
zești — (orele 15,30 ; 18; 20,30); 
în completare Pilule II.

SPARTACUS — rulează la 
Dacia (orele 9 ; 19,30; în con
tinuare).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
— rulează la Bucegi (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 2Ț,30) ; 
în completare Orizont șt -ți- 
fic nr. 11 1967); Mioriț. >- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,*5 ;
18 ; 20,30); în completare O- 
rizont științific nr. 12/1967.

LOANA — rulează la Unirea 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; în
completare Echipa.

SINBAD MARINARUL — 
rulează la Lira (orele 16 ; 18,15 ;
20.30) ; In completare Pași 
spre Brâncuși.
DE TREI ORI BUCUREȘTI
— rulează la Drumul Sării 
(orele 15 ; 17,30 ; 20).

MARELE RESTURANT — 
rulează le Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30); în comple
tare Fetiță sau băiat. De la 
7 martie Reîntoarcerea lui 
Surcouf (orele 15,30 ; 18 ;
20,30);  în completare Dacă aș 
fi știut.

MOARTEA DUPĂ CORTI? A
— rulează la Ciulești (oreîe
15.30 ; 18 ; 20,30) ; în copletare 
Stăpîn pe sine.
DIMINEȚI DE IARNA — ru
lează la Cctroceni (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) ; în completare A- 
natolia ospitalieră.

CORIJENȚA DOMNULUI 
PROFESOR — rulează la Pa
cea (orele 16 ; 18 ; 20).

ZOSIA — rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30 ; 18 ; 20,30) ;

VALETUL DE PICA — ru
lează la Melodia (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

CAPCANA — rulează la 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45).

RĂZBOI ȘI PACE seriile I 
și II — rulează la Volga 
(orele 9,30 ; 14,45 ; 19,15).

CINE CĂLĂREȘTE UN TI
GRU — rulează la Viitorul 
(orele 15,30 ; 18 ; 20.30) ; De la 
7 martie rulează De trei ori 
București

O FATA FERICITA — ru
lează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

nostru expresia năzuințelor și 
intereselor fundamentale ale 
întregului popor, respectarea 
neabătută a principiilor inter
naționalismului proletar, încre
dințăm C.C. al P.C.R. și pe dv. 
personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că strînși uniți în 
jurul Comitetului Centrai al 
partidului vom lupta neabătut 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru, spre binele 
și propășirea patriei și poporu
lui român".

Afirniîndu-și, alături de în
tregul popor, aprobarea depli
nă față de hotărîrea C.C. al 
P.C.R., tînăra generație a țării 
noastre, profund recunoscă
toare și devotată Partidului 
Comunist Român își exprimă 
încă odată hotărîrea de a-și de
dica toate energiile, tot elanul 
său creator luptei pentru în
făptuirea politicii marxist-le- 
niniste a partidului, pentru ri
dicarea patriei pe cele mai 
înalte culmi ale progresului, 
conștientă că prin aceasta* Ro
mânia își aduce o contribuție 
concretă la întărirea forțelor 
socialismului, la afirmarea su
periorității socialismului în 
lume, la întărirea prieteniei și 
solidarității cu toate forțele so
cialismului, păcii și progresu
lui.



FOTBAL CU
ZĂ FADA

de FĂNUȘ NEAGU
Reluarea activității fotbalis

tice a coincis — există o răz
bunare pe lumea asta — cu 
revenirea iernii. Ar fi fost ne
drept ca băieții (mulți dintre 
ei ghiftuiți de ananas, prăjiți 
de soare și purtați cu zăhăre
lul de către un impresar du
bios) să intre pe stadioane 
călcînd pe covor de brîndușe 
albastre. Le stă mai frumos 
de-a bearca pe gheață. Și, ca 
să fiu cinstit, eu cred că ei 
s-au rugat cu frunțile la pă- 
mînt să cadă cîteva care de 
zăpadă — ai pe cine da vina.

Deci, prin viscol, plumb de 
gheață și noroi, fotbaliștii pri
mei divizii au intrat în luptă 
dreaptă (vorbă să fie!) pen
tru promovarea în 16-imile 
„Cupei României". Brașovenii, 
cărora le e gîndul la Cupă 
cum îmi este mie acum să fac 
baie-n Colentina, au lăsat Va- 
gonului-Arad cale liberă; 
V.T.A. a pierdut în fața stu
denților din Iași la distanță de 
3 goluri, iar Farul a lăsat am
bele galoane la Suceava, In 
rest, ursul la smeură. 
Dar cită chinuială pe ma
rii maeștri ca să iasă 
cu fața curată. Progresul s-a 
calificat, ca și C.F.R. Timișoa
ra, numai datorită unei lite
re strîmbe a regulamentului 
învechit. Echipa lui Constan
tin a învins pe Chimia Făgă
raș cu 2—1 și va primi feli
citări... Nu contează că Chi
mia activează în C. Dinamo 
București, întoarsă din Iran 
cu patru cocoașe de cămilă, a 
înscris și ea un gol și respiră 
fericită. Argeșul —• echipă 
pentru care Eftimie lonescu 
înfruntă și pe dumnezeu — 
a gîfîit 120 de minute ca să 
poată reveni la Pitești ziua în 
amiaza mare.

Și acum, Realul — celebră 
prin participarea la ultima e- 
diție a Cupei. Realul a învins 
pe Dinamo Obor cu 2—0 (pe- 
naltiul din care s-a înscris 
primul gol e, după părerea 
discutabil) printre altele gra
ție întîlnirii de sîmbătă cu 

'slujitorii artei, Horia Căciules- 
cu, Ciupi Rădulescu și Dori
na Drăghici. Ciupi, care în a- 
tîtea rînduri ne-a făcut să 
plîngem de bucurie că-i sin-

tem contemporani, le-a cîntat 
băieților, cu minunata lui vo
ce, toate schemele tactice, iar 
Jamaischi s-a legat cu jură- 
mint să bea o vadră de ceai. 
Și ieri dimineață, în fața a 
vreo 8 000 de spectatori, tro
păind ca niște veritabili in
fanteriști, Realul, cu Neagu 
în poftă de gol, a învins des
tul de greu pe dinamoviști. 
Formula cu Lupescu — libe
ro, riscantă, Greavu — ex
cepțional, Dan — anemiat de 
efortul la care l-au supus 
vedetele de mina a cincispre
zecea din fotbalul brazilian, 
Dumitriu — incisiv în repri
za a doua.

Peste tot, spectatori puțini 
(cu excepția Giuleștiului). 
Timpul, complet nefavorabil, 
i-a ținut pe plătitori în casă.

La Odorhei — ca să vezi 
unde crapă butoiul I — meciul 
dintre echipa locală și Jiul s-a 
încheiat în minutul 60. La 
scorul de 2—1 pentru mineri, 
spectatori recalcitranți au es
caladat gardurile și au invadat 
stadionul. Nădăjduim că or
ganele in drept le vor aplica 
sancțiuni exemplare. Federația 
va suspenda terenul, dar asta 
este o jumătate de măsură 
căci, la Odorhei, oricum, fot
balul se joacă din an în paști.

★
Rezultatele : Chimia Sucea

va—Farul Constanța 2-1 (2-0); 
Dinamo Obor—Rapid Bucu
rești 0-2 (0-1) ; Progresul 
Brăila— Dinamo Bacău 
(1-2) ; Metalul București 
Dinamo București 
(0-1) ; Marina Mangalia 
Politehnica Timișoara 
(2-3) ; Ancora Galați—C.F.R. 
Timișoara 2-2 (după prelun
giri) ; TUG București—A.S.A. 
Tg. Mureș 0-3 (0-0) ; Politeh
nica Iași—U.T. Arad 3-0 (2-0); 
Metalul Tîrgoviște—Progre
sul București 1-î (după pre
lungiri) C.S.M. Sibiu— F. C. 
Argeș 0-1 (după prelungiri) ; 
Victoria Tg. Jiu— Universita
tea Cluj 1-2 (după prelungiri); 
Vagonul Arad—Steagul Roșu 
Brașov (2-0 (2-0) ; Crișul O- 
radea—Petrolul Ploiești 0-1 
(după prelungiri) ; Chimia 
Făgăraș—Steaua București
1-2 (0-1) ; Minerul Baia Mare 
—Universitatea Craiova 1-3 
(0-2) ; Lemnarul Odorhei— 
Jiul Petroșeni 1-2 (întrerupt 
în minutul 60).

1-4

2-3

LA ZURICH
S-A STABILIT

Jocurile din grupa I a preli- • 
minariilor campionatului mon- A 
dial de fotbal (din care face 
parte și echipa României), vor * 
avea loc la următoarele date. •

1968 *
12 Octombrie : Elveția—Grecia • 
27 Octombrie : Portugalia—Ro- a 

mânia
23 Noiembrie : România—Elveția • 

Decembrie : Grecia—Portu- • 
galia e

1969 • 
16 Aprilie : Grecia—România și »

Portugalia—Elveția
4 Mai : Portugalia—Grecia *
14 Mai : Elveția—România •
10 Octombrie : România—Portu- a

galia
15 Octombrie : Grecia—Elveția • 
2 Noiembrie : Elveția—Portuga- »

Ha
16 Noiembrie : România—Grecia

TEAȘCĂ •
S-A REÎNTORS *

LA CLUJ
Ieri, ni s-a comunicat că antre

norul C. Teașcă fi-a reluat mun
ca de pregătire a echipei studen
ților clujeni ca urmare a rezol
vării litigiilor. Intr-o ședință re
centă a fost analizată activitatea 
unor membri ai conducerii clubu
lui „Universitatea" și s-au făcut 
precizările de rigoare în legătură 
cu răspunderile, atribuțiile și au
toritatea antrenorului asupra ju
cătorilor. Biroul clubului a re
înnoit hotărîrea privind suspenda
rea pe timp de 2 ani din viața 
sportivă a jucătorului Zoltan 
Ivansuc. In zilele următoare a- 
ceastă măsură urmează să fie ra
tificată de Federație ca și aceea 
ratificată recent privind suspen
darea jucătorului Solomon pe 
timp de 1 an.

Rezolvată astfel situația creată, 
asupra căreia ziarul nostru și-a 
afirmat în coloanele sale punctul 
de vedere, era firesc ca antreno
rul C. Teașcă să aibă toate mo
tivele să se reîntoarcă la Cluj, 
să-și continue activitatea de pre
gătire a echipei studențești.

EFICACITATEA 
LUI EUSEBIO

Eusebio, unul din eroii ulti
mului campionat mondial de fot
bal, este în formă pe toată linia. 
El conduce în clasamentul gol- 
geterilor campionatului Portuga
liei cu 22 de goluri, iar recent a 
cîștigat o sumă importantă la 
pronosportul portughez, indicînd 
12 rezultate exacte.

INFORMAȚII# NOTE • COMENTARII

Fracțiunea de secundă a unei duble lovituri: în dreapta Sepeșiu, cîștigătorul asaltului
Foto :R. VIOREL

VEDETE
ne

Un mare campion 

fără titlu olimpic

vor vizita

• Australianul Ron Clarke se poate considera unul dintre cei mai
• nefericiți atleți : deși el a corectat în numeroase dăți recordurile
• mondiale la dificilele probe de 5 000 și 10 000 m, n-a reușit
• niciodată să cucerească medalia de aur olimpică. Pentru Tokio, 

el era unul dintre marii favoriți, dar spre stupefacția tuturor —
• victimă a unei stupide indisponibilități de moment — el a ră-
• mas în afara marii întreceri. I s-a mai întîmplat acestui tînăr ca
• după ce bătuse un nou record mondial, producînd senzație pe 
e toate meridianele, într-un concurs oarecare să fie învins de un

necunoscut.
• Federația Română de Atletism i-a adresat o invitație de par-
• ticipare la Internaționalele de atletism ale României ce vor avea
• loc, în iulie, la Poiana Brașov.
•
• ■■■»■■•«•■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■

• DIN ȚARĂ ȘI DE

• /N FINALĂ,

• DOUĂ ROMĂNCE
• în finala probelor individuale
• ale campionatelor internaționale
• de tenis de masă ale Angliei, în- 
e tilnind-o pe colega și compa

trioata ei, Maria Alexandru,
• tânăra Eleonora Mihalca a cuce-
• rit victoria.
• REEDITARE

• SPECTACULOASĂ

A 59 ediție a Campionatelor
• mondiale de patinaj artistic, car»

au avut loc sub cupola „Palatului 
de gheață" din Geneva, n-a reușit 
să schimbe cu nimic ierarhia 
patinajului artistic feminin. Ordi
nea premierei de la Jocurile O- 
limpice de la Grenoble s-a păs
trat aidoma :

1. Peggy Fleming
2. Gabriele Seyfert
3. Hana Maskova

ANTICIPAȚIE la
CROSUL BALCANIC

Ieri, la Pitești, s-a desfășurat 
un eoncurs de selecție la cros 
în vederea desemnării celor mai

„SĂPTĂMÎNA“ 

în săli și pe stadioane
ATLETISM: — Concurs republican universitar de sală,

9-10 martie, sala „Steaua“, începînd de la 
orele 17 (sîmbătă) și orele 9, 17 (duminică).

BOX t — Turneul dotat cu „Centura Sportul", 7 și 
9 martie la Cluj, sala „Sporturilor".

FOTBAL : — Prima etapă a returului programează du
minică, 10 martie :

— PI TEȘTI : F.C. Argeș — Rapid ;
— CONSTANȚA : Farul — Steagul Roșu; 
— PETROȘENI : Jiul — „U“ Craiova ;
— CLUJ : „U“ Cluj — A.SA. Tg. Mureș; 
— ARAD : U.T.A. — Progresul.

SCHI i — Concurs internațional la Predeal, pe pîrtia 
Clăbucet; 8 martie ; antrenament coborfre 
nonstop ; 9 martie : coborfre pe pîrtia Lupu
lui ; slalom special în nocturnă pe pîrtia Clă
bucet ; 10 martie : slalom special în Poiana 
Brașov.

La scăldat ?
Elevii școlilor generale 

din toate sectoarele Capita
lei au participat — în cursul 
dimineții de ieri — la un 
concurs de selecție organi
zat de Comisia municipală 
de natație. Concurs, este un 
fel de a spune, pentru că 
ceea ce s-a întâmplat nu a 
adus nici pe departe a com
petiție sportivă.

Dornici probabil de a rea
liza o acțiune de răsunet, 
dar grăbiți s-o ducă prea re
pede la capăt, organizatorii 
au înghesuit în culoarele u- 
nicului nostru bazin acoperit 
in două ore de ooncurs, nu 
mai puțin de... 1 200 de copil.

Foto : VIOREL BABA

Echipa de floretă a clubului Steaua

CAMPIOANĂ A EUROPEI

COLOSUL 
SPANGHERO

O întâlnire rugbistică de 
maxim interes : România-Fran- 
ța, în noiembrie, la Bucu
rești, contînd pentru Cupa 
Națiunilor, va prilejui publi
cului nostru reîntâlnirea cu 
cel pe care colegii săi de e- 
chipă și cronicarii revistelor 
franceze de specialitate l-au 
botezat, prietenește „Elefan
tul".

Colosul din linia a II-a, 
Walter Spanghero, este un tî
năr fermier care cîntărește nu 
mai puțin de o sută de kilo
grame, și pentru care rugbiul 
nu mai are secrete. Din for
mația „cocoșului galic", în
delung rodată în turnee de 
prestigiu (Africa de Sud, me
ciurile cu „AII Backs") nu vor 
lipsi nici celelalte vedete : 
Cabanier, Dauga, frații Cam- 
berabero, Graurin, Carere, 
Gachassin, Salut, etc.

Scrima românească a cu
cerit, la acest sfîrșit de 
săptămînă, noi trepte in 
ierarhia sportului cu „arme 
albe". In „Cupa Campioni- 
lor Europeni", cea mai im
portantă întrecere pe echipe 
din acest an, echipa de flo
retă feminină a clubului 
Steaua, întâlnind la Torino 
în finală echipa similară, 
campioana Uniunii Sovieti
ce, a reușit un strălucit suc
ces, intrind în posesia ma
relui trofeu. Este pentru 
prima oară cînd o echipă 
românească de scrimă cuce
rește acest titlu.

Olga Szabo, Ecaterina 
Iencic-Sthal. Ana Ene. 
Ileana Drîmbă și Suzana 
Ardeleanu s-au dovedit a 
fi imbatabile reușind să ter
mine turneul — Ia care au 
luat parte 13 echipe din Eu
ropa — fără nici o înfrîn- 
gere.

în clasamentul individual 
întocmit la sfirșitul între
cerii primul Ioc a revenit 
Ecaterinei Iencic-Sthal care 
a și cîștigat cupa pentru 
„cea mai eficace floretistă 
a turneului".

Succesul ob(inut este un 
ascendent de ordin „psiho-

logic" pentru floretistele 
noastre în vederea întrece
rilor din cadrul J.O.

La București, în cadrul 
turneului internațional al 
României, spadasinii noștri 
au avut ocazia să-și încru
cișeze „armele" cu cei din 
R. P. Polonă. U.R.S.S., R. D. 
Germană și R. P. Ungară.

După o evoluție mal 
mult decît modestă în tur
neul individual, spadasinii 
români au abordat turneul 
pe echipe cu mai mult cu
raj și hotărîre. 
Obținerea unei 
victorii

Urmarea ? 
excelente 

în fața formației 
sovietice, din care nu au lip
sit Vîtebeski și Bâcov.

Sepeșiu. Moldanschi, Hu
sarii și Cristof au demon
strat că, alături de alți 
tineri (Pongraț, Al. Istrațe, 
C. Duțu) au posibilități 
multiple de a progresa, cu 
condiția ca ei să-și formeze 
un stil ofensiv de luptă și 
în același timp să insiste 
mai serios asupra pregăti
rii moral-volitive.

ECATERINA IENCIC

OCT. VINTILA

Carte de vizită
neconcludentă
a atletismului

studențesc
UN TURNEU CU SURPRIZE

Vineri, simbătă și duminică 
s-au desfășurat, în Sala sporturi
lor din Cluj, întrecerile Cupei 
Federației române de handbal, 
Ia care au participat echipele de 
băieți „Steaua" București, „Di
namo" Bacău, „Politehnica" Ti
mișoara și „Universitatea" Cluj.

în ultima zi studenții clujeni 
au învins la scor cu 26—15 pe 
colegii lor din Timișoara, iar 
Steaua pe Dinamo Bacău cu

24—11. Astfel, realizînd o sur
prinzătoare victorie asupra hand- 
baliștilor de la Steaua, campioni 
ai țării și semifinaliști ai Cupei 
campionilor europeni, Universi
tatea Cluj, o echipă modestă, dar 
cu reale posibilități, acumulind 
5 puncte, a cîștigat Cupa oferită 
de Federația română de handbal. 

Felicitări !

I. RUS

PESTE HOTARE
buni concurenți pentru crosul 
balcanic ce va avea loc la 
Istanbul în 24 martie. Au par
ticipat, alături de cunoscuți 
crosiști români, șl concurenți 
din R. P. Bulgaria. Probele au 
fost dominate de sportivii ro
mâni. O bună pregătire au con
firmat Mariana Filip de la 
Școala Sportivă Roman (1 000 m. 
junioare), Viorica Gabor — ICF 
București (2 000 m senioare), Ion 
Dima — Metalul București 
(4 000 m. juniori). La 10 000 m. 
disputa a avut loc între Rusnac 
Ion (Steaua) cîștigătorul cursei. 
Nicolae Mustață (Dinamo) și Ion 
Cioca (Rapid). Andrei Barabaș 
■ sosit abia pe locul VII. Ră- 
mîn» să-i vedem la concur*.

PROTEST

LA GALERIE
La căminul cultural Găvana- 

Pitești s-a disputat ieri întîlni- 
rea amicală de box dintre echi
pele C.S.O. Pitești și clubul 
„Electroputere" Craiova. Victo
ria a revenit piteștenilor cu 
scorul 11—3. Dar dincolo de 
această palidă dispută, organiza
torii nu pot fi felicitați. Sala 
neincălzită, ringul defectuos ilu
minat, neatenția arbitrilor și 
consumul excesiv de semințe și 
tutun n-au înctntat nici chiar 
pe copiii gălăgioși care au um
plut la refuz balconul și inter
valele.

V. RĂVESCU

I.a sfirșitul acestei săptă- 
mîni se va desfășura, în Ca
pitală, concursul republican 
universitar de sală la atle
tism. In vederea acestei 
competiții, comisia sportivă 
a Centrului Universitar 
București a organizat simbă
tă și duminică, in sala Flo- 
reasca II, un concurs atle
tic al studenților bucureș- 
teni. Era de așteptat ca 
sportivii primului centru u- 
niversitar al țării să se pre
zinte în număr cit mai mare 
la competiție și să obțină și 
rezultate pe potrivă, 
că, lucrurile n-au 
conform așteptărilor, 
perație matematică 
ne demonstrează că la toate 
probele n-au participat de
cît 69 băieți și 39 fete. Să 
însemne oare aceasta că au 
concurat intr-adevăr 108 at- 
leți ? Nicidecum ! Mulți 
atleți participind la cite 2-3 
probe (pentatlonista Anemar- 
tie Vitalioș Ia 5 probe, iar 
decatlonistul Liviu Hodoș la 
6 probe) arată că practic, 
numărul participanților a 
a fost mult mai redus, doar 76 
(53 băieți și 23 fete). Numă
rul mic de concurenți a fă
cut ca la proba de 50 metri 
garduri să se alerge direct 
finala, la start fiind aliniate 
doar 3 studente ! Nici la tri- 
plusalt — 5 atleți — sau înăl
țime fete — 4 atlete — n-a 
fost prea mare înghesuială.

Și aceasta cînd în Bucu
rești sînt nu mai puțin de 9 
cluburi universitare.

Următoarea statistică e în 
măsură să exprime gradul 
preocupării față de eveni
mentul sportiv. Din cel 76 
de participant! la concurs 18

Numai 
decurs 
O o- 
simplă

au fost de la I.C.F., cite 13 
de la Politehnică și ASE. în 
schimb I.PJG.G.-ul și Artele 
au prezentat cite un singur 
atlet ! I.M.F.-ul i-a Întrecut 
cu... 4. Din păcate numai 
fete. Băieții, viitorii medici 
nu fac atletism ?

Nici în ceea ce privește 
valoarea rezultatelor con
cursul studențesc nu a stat 
mai strălucit, ele se situează 
la un nivel submediocru.

Proba de lungime băieți, de 
exemplu, a fost cîștigată cu 
o „performanță" de 6,56 m, 
mai slabă decît recordul fe
minin al Vioricăi Viscopo- 
leanu. 3,23 metri la lungime 
fete, 8,49 metri la greutate 
fețe, 8,40 metri la greutate 
băieți sînt de asemenea per
formanțe de-a dreptul deri
zorii.

Doar o mină de studenți 
pot fi considerați performeri 
autentici, cifrele realizate de 
ei insemnind ceva (un loc 
între primii 10 atleți pe plan 
național). Iată-i : Alexandru 
Mihu (ICF) — 15.05 m la tri- 
plusalt, Traian Bocu (ICF) 
și Sorin Marian (construcții) 
— 4,10 m la prăjină, Alexei 
Techirdalian (ICF) — 14,19 
m la greutate, Elena Lefter 
(ICF) 13,34 m 
fete. E drept 
Floreasca au 
studenți cotați
manțe bune. Dar 
nu schimbă cu nimic
■la lăsată de acest concurs, 
din care cartea de vizită a 
■portului universitar bucu- 
reștean r&mîne în bună par
te șifonată.

la greutate 
că din 
lipsit 
cu

sala 
cîțiva 

perfor- 
aceasta 
impre-

ANA ENE

OLGA SZABO

ILEANA DR1MBĂ

SUZANA ARDELEANU



Recent, la Tokio a avut loc o manifestație a profesorilor și studenților împotriva 
războiului dus de S.U.A. în Vietnam

LUPTELE 
DIN DELTA 
MEK0N6ULU1

• COMANDAMEN
TUL forțelor americane 
din Vietnamul de sud a 
anunțat că 48 de militari 
americani au fost uciși și 
alți 24 au fost răniți in 
urma unei ambuscade 
organizate de forțele pa
triotice la 14 kilometri 
nord de Saigon.

în sprijinul militarilor ameri
cani au intervenit unități de ar
tilerie, aviație și elicoptere. în 
delta fluviului Mekong, forțele 
patriotice au continuat bombar
damentele cu mortiere și tunuri 
fără recul în districtele Phung 
Hiep și Phong Dinh. Ca urmare

„AGITAȚIE GENERALIZATĂ"

• Sute de studenfi arestați la Madrid 
9 Profesori solidari cu mișcarea 

studenfească

Manifestare a prieteniei

româno-bulgare
SOFIA 3. — Corespondență 

de la L. Duță și Gh. leva : De
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovară
șul Chivu Stoica, care, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar 
și a Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, a luat parte 
la festivitățile prilejuite de cea 
de-a 90-a aniversare a elibe
rării Bulgariei de sub jugul 
otoman, a vizitat duminică lo
calitățile Plevna, Grivița și 
Pordim — locuri cu adîncă 
semnificație în istoria popoa
relor român și bulgar.

Oaspeții români au vizitat 
Mausoleul Eroilor din Plevna, 
Mausoleul ostașilor români de 
la Grivița, precum și Muzeul 
„Ostașul român 1877—1878“ 
din Pordim. La mausolee și la 
muzeu au fost depuse coroane 
de flori din partea delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România. 
Monumente de piatră, păstrate 
cu grijă, evocă eroismul cu 
care ostașii români au luptat 
— alături de voluntarii bul
gari, ostașii ruși și de alte na
ționalități — acum nouă de
cenii împotriva ocupației oto
mane, cimentînd cu sîngele lor 
prietenia româno-bulgară.

în localitățile în care au lup
tat ostașii români, populația 
bulgară a făcut numeroase 
manifestări de caldă simpa
tie față de delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România. Repre
zentanți ai organelor de par
tid și de stat bulgare, precum 
și numeroși locuitori și-au 
exprimat în cadrul întîlni.rilor 
avute cu delegația română re
cunoștința pentru jertfele adu
se de poporul nostru în timpul 
luptelor pentru eliberarea Bul
gariei și și-au manifestat bu
curia pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare între România și 
Bulgaria, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist Bulgar. Tovarășul Chivu 
Stoica a mulțumit pentru ma
nifestările de prietenie față de 
poporul român și a transmis 
poporului frate bulgar urările 
comuniștilor și ale întregului 
popor român pentru obținerea 
de noi succese în opera de con
struire a socialismului în R. P. 
Bulgaria.

La amiază, Comitetul jude
țean Plevna al Partidului Co
munist Bulgar a oferit o masă 
în cinstea delegațiilor română 
și finlandeză care au vizitat 
localități din această regiune 
cu prilejul sărbătoririi a 90 de 
ani de la eliberarea Bulgariei. 
A toastat tovarășul Peko Ta- 
kov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul comerțului 
exterior.

în toastul său, tovarășul 
Chivu Stoica, conducătorul 
delegației de partid și guver

namentală română, și-a expri
mat satisfacția de a vizita ora
șul Plevna, de numele căruia 
sînt legate episoade dintre cele 
mai dramatice și, în același 
timp, înălțătoare, ale luptelor 
duse acum nouă decenii pentru 
scuturarea dominației otomane 
și eliberarea popoarelor român 
și bulgar. Plevna, Grivița, Por
dim, evocă în chip emoționant 
vitejia și eroismul înaintașilor 
care și-au vărsat cu generozi
tate sîngele pentru libertatea 
și neatîrnarea țărilor noastre, 
a spus vorbitorul. Evenimente
le memorabile din 1877—1878 
au înscris o pagină glorioasă 
în cronica străvechii prietenii 
româno-bulgare. Cultivată și 
întărită permanent prin soli
daritatea internationalists a 
mișcării muncitorești a parti
delor'1 noastre comuniste, prie
tenia româno-bulgară a căpă
tat o nouă și trainică temelie, 
un nou și bogat conținut în 
anii edificării socialiste. Sîn- 
tem bucuroși că prietenia ro
mâno-bulgară se dezvoltă neîn
cetat spre binele ambelor noas
tre, popoare, în interesul cau
zei generale a socialismului și 
păcii. Bucurîndu-se de reali
zările harnicului și talentatului 
popor bulgar ca de propriile 
sale succese, poporul român 
îi urează să sporească necon
tenit izbînzile închinate înflo
ririi patriei sale socialiste — 
a spus conducătorul delegației 
române.

★
La plecare, delegația de 

partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România a 
fost salutată de Stanko Todo
rov. membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, de persoanele oficiale 
bulgare care au însoțit-o în 
timpul vizitei.

★
Duminică după-amiază s-a 

înapoiat în Capitală, venind de 
ia Sofia, delegația de partid si 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Chivu Stoica, membru a! 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C B., a participat la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 90-a 
aniversare a eliberării Bulgariei 
de sub jugul otoman.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii goneral-colonel Ion Io- 
niță, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul Forțelor Armate. Marin 
Drăgan, orim-secretar al Comite
tului județean Teleorman al 
P.C.R., președintele Comitetului 
executiv al Consiliului Popu
lar provizoriu al județului Te
leorman. Nicolae Blejan, amba
sadorul României în Bulgaria.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ilie Verdeț, Mihai Gere, 
membri ai C.C. al P.C.R., și ai 
guvernului.

Au fost prezenți Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București.

• BELGRAD: SUCCE
SUL MEZZOSOPRA- 
NEI VIORICA 
CORTEZ-GUGUIANU

PE SCENA Teatrului 
Național de Operă din 
Belgrad, mezzosoprana 
Viorica Cortez-Guguianu 
a obținut un frumos suc
ces interpretind rolurile 
principale din „Carmen" 
și „Aida". Artista română 
a plăcut publicului din 
Belgrad, obținînd de multe 
ori aplauze la scenă des
chisă.

• AL 10-LEA SALON 
AL TURISMULUI

AL 10-LEA SALON al 
turismului și sporturilor s-a 
deschis la Geneva în Pala
tul Beaulieu și pe platoul 
din incinta lui. Anul acesta 
sînt prezente 18 pavilioane 
străine, între care și unul 
românesc. Salonul este de 
cinci ori mai mare decît 
cel din 1966. El se bucură 
încă de la început de o 
foarte mare afluență.

a unei acțiuni îndrăznețe a pa- 
trioților, un important pod meta
lic care leagă Saigonul de regiu
nea deltei a fost avariat, circula
ția fiind întreruptă.

• LA HANOI a avut loc o 
plenară a C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam, prezi
dată de Ton Duc Thang, pre
ședintele Prezidiului C.C. al 
Frontului. In raportul politic 
prezentat la plenară se subli
niază că sarcina actuală a 
Frontului Patriei din Vietnam 
este de a-și concentra toate 
eforturile in vederea obținerii 
victoriei finale și înfăptuirii 
lozincii „Totul pentru lupta 
împotriva agresorilor ameri
cani".

In cadrul plenarei au luat 
cuvîntul reprezentanți ai or
ganizațiilor politice și obștești 
din R. D. Vietnam.

_ • LA BRUXELLES, a avut loc 
sîmbătă o demonstrație de pro
test împotriva agresiunii ameri
cane în Vietnam, organizată de 
„comitetul național pentru pace 
în Vietnam" din Belgia. In urma 
intervenției poliției s-au produs 
incidente care s-au soldat cu ră
niți. In aceeași zi, la frontiera 
dintre Belgia și Olanda, un grup 
de tineri olandezi care dorea să 
participe la manifestația de la 
Bruxelles a fost oprit de poliție. 
Intre polițiști și tineri s-au pro
dus ciocniri.

România la Tîrgul de la Leipzig
Corespondentă telefonică 
de la ARISTIDE BUHOIU

Tîrgul Internațional de la 
Leipzig își aniversează în acest 
an cea de a 803-a ediție.

Bătrîna Lipsea șt-a scuturat 
gulerul de zăpadă sub un soare 
prietenos. Orașul a fost invadat 
de numeroși vizitatori, veniți, fie 
de la tropice, fie din nordul con
tinentului pentru a participa la 
această tradițională manifestare 
comercială. Și. acum, ca și în 
alte vremuri, tîrgul acesta cu im
presionantul și pestrițul său du-tc- 
vino, este „o lume într-o coajă 
de nucă", cum ii spunea atit de 
bine Goethe. Pentru cel care 
vine întîia oară în acest oraș, o 
plimbare de recunoaștere este 
absolut necesară înainte de a lua 
drumul spre „Leipziger Messe".

La Tîrgul internațional din 
Leipzig sînt prezente firme din 
85 de țări. Pe ■"'10 000 m.p. sînt 
numeroase ștanduri care propun

privitorului obiecte diverse de la 
grăuntele tranzistorilor la marile 
utilaje sau la căi ferate cu loco
motive și vagoane. Obiceiul spu
ne că în fiecare an tîrgul trebuie 
să aibă un lucru de atracție. Cro
nicile menționează că prin sebo- 
lul XVIII a fost adus un... ele
fant. Nu știm dacă blîndul pachi
derm știa să mai facă altceva în 
afară de a-și mișca trompa! As
tăzi senzația este asigurată de un 
planetarium din sticlă fabricat la 
Jenna.

In fața halei 17 se înalță ca
targul cu drapelul nostru trico
lor. Standurile, concepute de ar
hitectul Mircea Bodianu, au un 
sistem original de montaj care a 
stîrnit Interesul specialiștilor.

La deschiderea festivă a tîr- 
gului a participat și o delegație 
guvernamentală română condusă 
de Mihai Marinescu, ministrul

Introducerea „poliției 
secrete universitare" 
(P. U.) pe culoarele, in 
amfiteatrele și sălile de 
studiu ale institutelor 
de învățământ superior 
din Spania urmărind 
„lichidarea" situației ex
plozive care dăinuie de 
cîteva luni printre stu
denți nu numai că nu 
și-a atins scopul propus 
dar a contribuit la in
tensificarea incidente
lor. Aproape zilnic sînt 
consemnate ciocniri în
tre studenți și poliție. 
Se operează numeroase 
arestări.

Recent în incinta uni
versității madrilene in
cidentele au reizbucnit 
mai puternic ca pînă a- 
tunci. Facultatea de 
drept a fost închisă pen
tru 24 de ore. Peste 200 
de studenți au fost a- 
r est ați. Unii profesori 
au intervenit pentru a 
împiedica poliția să a- 
resteze și alți studenți 
refugiați in biroul deca

nului. Majoritatea con
ducătorilor sindicatului 
democratic studențesc 
(S.D.E.U.) din Madrid 
nerecunoscut de oficia
lități, se află încarce
rați.

Ordinul dat de profe
sorul Isidoro Martin, 
rector al universității, 
prin care au fost inter
zise manifestațiile stu
dențești „nu a făcut de
cât să învenineze at
mosfera". (LE MONDE). 
Circa 800 de polițiști 
au pătruns in clădirile 
facultății de științe în 
momentul în care se or
ganiza o manifestație. 
Lovind studenții cu bas
toane de cauciuc poli
țiștii au procedat la noi 
arestări. Incidente ase
mănătoare au avut loc 
la facultatea de drept, 
unde peste 1 500 de stu 
denți au cerut retrage
rea P. U. (poliției uni
versitare) din facultăți. 
Pentru a scăpa de urmă
rirea poliției unii stu

denți s-au refugiat in 
capelă și în birourile 
decanatului. Facultatea 
de științe politice și eco
nomice a fost ocupată 
de studenți timp de 12 
ore. Profesorul Velarde, 
decanul facultății s-a o- 
pus pătrunderii detașa
mentelor de poliție în 
interiorul clădirii. La a- 
ceastă facultate, studen
ții după ce au asistat 
normal la cursuri, au re
citat versuri de Pablo 
Neruda, Antonio Ma
chado și Rafael Alberti. 
Ei au citit pasaje din 
Declarația Națiunilor U- 
nite cu privire la drep
turile omului și au ce
rut încetarea războiu
lui din Vietnam. La înce
putul săptămînii trecute 
studenții de la Facultatea 
de științe politice și eco
nomice au organizat o a- 
dunare liberă, autorizată 
de profesorul Velarde. In 
cursul adunării, partici- 
panții au hotărît să mani
festeze marți în fața Pa

latului Justiției din Ma
drid la ora cînd urmează 
să înceapă procesul inten
tat împotriva lui Frances
co Alburquerque și Carlos 
Hernandez, lideri ai Sin
dicatului democratic stu
dențesc (S.D.E.U.) de la 
această facultate. Cei doi 
inculpați sînt acuzați de 
a fi organizat „asociații 
ilegale".

„Agitația generalizată 
de la universitatea din 
Madrid" — cum o denu
mește LE MONDE — 
tinde să se extindă și a- 
supra altor centre uni
versitare. La Bilbao a 
avut loc o adunare de 
solidaritate a studenți
lor cu colegii lor din 
Madrid. La Barcelona o 
adunare studențească a 
fost interzisă; șapte 
studenți urmează să a- 
pară in fața unui tribu
nal al „ordinei publice".

Ceea ce amplifică în
grijorarea autorităților 
este faptul că acțiunile 
de solidaritate cu stu
denții se înmulțesc în 
rîndurile cadrelor di
dactice universitare. Ast
fel. profesorii de la fa
cultatea de drept au ho
tărît să nu aleagă un 
nou decan (în locul ce
lui ce și-a prezentat de
misia) pînă cînd nu vor fi adoptate următoarele 
măsuri: 1) Retragerea
agenților P. V. din fa

cultate ; 2) Retragerea 
forțelor de poliție din 
incinta orașului univer
sitar, unde s-au instalat 
in permanență de la în
ceputul lui noiembrie 
1967 ; 3) Amnistie totală 
studenților deținuți și 
ridicarea sancțiunilor 
participanților la fră- 
mîntările studențești.

Se pare că guvernul, 
în ciuda intensificării 
mișcării studențești, în
cearcă să evite închide
rea definitivă a facultă
ților din motive de pres
tigiu. Se așteaptă însă să 
fie luate noi măsuri, re
presive, întrucit cele a- 
doptate, inclusiv ocupa
rea facultăților de agen
ții P. U., s-au arătat 
fără rezultat.

Cele patru luni care 
au trecut de la declanșa
rea noului val al ac
țiunilor studențești au 
demonstrat însă că mă
surile represive indife
rent de natura lor nu 
pot frîna mișcarea am
plă protestatară a tine
retului studios spaniol. 
Satisfacerea revendică
rilor majore ale studen
ților și în primul rînd, 
democratizarea vieții u- 
niversitare rămîn singu
rele soluții capabile să 
pună capăt frământări
lor studențimii.

IOAN TIMOFTE

VALUL ÎMPOTRIVIRII

C

Pe un bulevard central din 
Nairobi, capitala Kenvei.

Sala mare de festivi
tăți a Universității din 
Washington era plină 
pînă la refuz. Studenți, 
profesori, invitați, țineau 
să cinstească aniversarea 
a 75 de ani de la înfiin
țarea acestui prestigios 
institut de învățămînt. în 
momentul în care și-a 
făcut apariția vicepreșe
dintele Humphrey s-a is
cat un tumult, transfor
mat repede într-un veri
tabil cor de proteste. Din 
rîndurile tinerilor se au
zea aceiași ripostă : 
„Humphrey, nu vrem să 
murim în Vietnam !“. Și 
atunci cînd vicepreședin
tele a urcat la tribună 
pentru a-și rosti alocu
țiunea festivă, toți stu
denții au părăsit sala.

Gestul semnalat al studen
ților din Washington încheia 
o săptămină pe care presa din 
Statele Unite a calificat-o drept 
„una din cele mai explozive" pe 
care au cunoscut-o cindva univer
sitățile americane. In 31 de cen
tre universitare s-au desfășurat 
demonstrații și adunări de protest 
ale studenților împotriva războ
iului din Vietnam și împotriva 
suspendării de către Administra
ția Johnson a aminării serviciu
lui militar de care beneficiau 
pînă acum studenții. La Univer
sitatea din Michigan s-au înregis
trat ciocniri între studenți și po
liție, soldate cu răniți. Pentru 
prima oară în istoria universității 
americane s-au declarat greve 
studențești.

Amploarea și accentele viru
lente pe care ie-a luat protestul 
studențimii in această „săptă
mină a furtunii studențești" 
(WASHINGTON POST) poate fi 
apreciată chiar și numai din fap
tul că, așa cum semnala James 
Reston, unul din cei mai bine in
formați ziariști americani, ea a 
provocat „o neliniște vădită la 
Casa Albă, îngrijorîndu-1 în mod 
serios pe președinte". Dar, din
colo de datele statistice despre 
amploarea ultimului „val al îm
potrivirii" studențești, dincolo de 
informațiile despre numărul de 
centre universitare unde au avut 
loc demonstrații, uncie ziare ame
ricane nu pot să nu descifreze 
semnificații mai adinei.

Tone și tone de hîrtie, milioa
ne de metri de peliculă au încer
cat să prezinte un tineret ameri
can lipsit de preocupări, pendu- 
lînd între base-bail, aventuri a- 
moroase și goana dnpă dolari. în 
special școlile și universitățile 
americane erau prezentate ca 
adevărate citadele ale indiferen
ței politice. Această acțiune deli
berată de îndepărtare a tinerilor 
de la marile probleme ale con
temporaneității e subliniată în
tr-un articol din WASHINGTON 
POST. „Universitățile din Sta
tele Unite — scrie ziarul — 
apăreau pînă acum ca școli con
formiste unde puteai să faci stu
dii serioase într-un domeniu spe
cializat dar unde ideile politice 
erau prost văzute, dacă nu chiar 
interzise, cînd ele nu erau con
forme cu ideile oferite. între 
base-ball și fete nu este destul 
spațiu pentru discuții și opiniile 
de stingă, în afara cîtorva uni
versități din mari orașe conside
rate ca subversive sînt în general 
lovite de interdicții și, în anu

• „Humphrey, nu vrem să murim 
în Vietnam /" • Săptămină 

furtunii studențești

mite cazuri, sancționate". Și iată 
că acest zid al conformismului a 
început să fie dărîmaț. SțJ pus 
în mișcare — constată WAS
HINGTON POST în apelași arti
col — ceva ce nu a existat pînă a- 
cum decît într-o proporție infimă: 
un interes arzător pentru proble
mele și perspectivele societății și 
un sentiment de datorie și răspun
dere pentru prezentul și viitorul 
țării. Opoziția față de războiul 
din Vietnam constituie numai un 
aspect actual și pregnant al 
acestei noi configurații politico- 
spirituale a tineretului Americii".

Valul împotrivirii studenților 
americani față de intervenția 
S.U.A. în Vietnam, a atras aten
ția nu numai prin amploare ci și 
prin faptul că atinge cea mai 
acută problemă a vieții publice 
americane. Aceasta face ca miș
carea să se bucure de simpatia 
și sprijinul unor mase mereu mai 
largi de tineri și vîrstnici. Este 
tocmai ceea ce relevă H. Bran
don în NEW YORK TIMES : 
..Dacă pentru fiecare dintre stu
denții care au manifestat zilele 
acestea sînt trei sau patru care 
se află sufletește alături de ei dar 
care nu îndrăznesc să coboare 
în stradă de teama unor even
tuale ciocniri cu poliția, se ajun
ge la o masă de aproximativ 
două milioane de tineri". Și, 
apreciind că „un număr foarte

mare de tineri acționează pe baza 
unor convingeri ferme de drep
tate și echitate, pe baza unor 
principii morale și nu a avanta
jelor proprii" cunoscutul ziarist 
american scrie : „S-ar putea, poa
te, obiecta că tinerii manifestă 
un considerabil interes pentru 
protestul împotriva războiului 
din Vietnam, deoarece ei nu ar 
dori să devină soldați. Este însă 
cert că starea de spirit a tinere
tului studios s-a făcut simțită 
cu multe luni înainte ca Penta
gonul să hotărască mărirea nu
mărului de recruți." Acest punct 
de vedere este împărtășit și de 
alți observatori ai vieții publir 
americane. Subliniind că mișca-’ 
rea amplă a tineretului împotriva 
războiului din Vietnam „nu este 
o acțiune singulară răsărită din 
nimic" și că „stadiul protestelor 
fără țintă ale tinerilor furioși e 
demult depășit", ziarul CHI
CAGO TRIBUNE explicitează: 
„Fermentul politic a început să 
se manifeste prin mișcarea pentru 
interzicerea armelor nucleare, 
s-a accelerat cu manifestațiile în 
favoarea egalității rasiale și iată, 
în perioada actuală, izbucnește 
în acțiunile de protest față de 
războiul din Vietnam. Este o ve
ritabilă apariție a conștiinței po
litice a tineretului american la 
care asistăm în prezent".

EM. RUCĂR
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industriei construcțiilor de ma- B 
șini.

Pentru „Scînteia tineretului”, | 
tovarășul ministru Mihai Mari- ■ 
nescu a făcut declarația pe care gj 
o redau în continuare : „Romă- § 
nia se prezintă cu o gamă va- M 
riată de exponate. Remarc în B 
mod special sectorul de mașini- 9 
unelte unde strungul „Carusel" I 
deține primatul. II urmează freza K 
de danturat sau mașina de lepuit | 
bile. Constat că de o bună pri- I 
mire se bucură și tractorul pe 
șenile S 650 cu buldozer, avînd 
un înalt grad de tehnicitate. Mo
toarele electrice, mașinile pentru 
industria lemnului și în special 
locomotivele Diesel vorbesc des
pre gradul nostru de competitivi
tate mai ridicat, sînt o dovadă a 
realizărilor industriei noastre care 
intră în concurs de la egal la 
egal, cu firme de notorietate in
ternațională".

La ediția din acest an suprafa
ța ocupată de noi atinge 2 000 
m. p. J

Închei rîndurile mele transmi
se telefonic chiar de la pavilio
nul românesc, cu satisfacția de a 
constata încă odată că prezența 
țării noastre la asemenea mani
festări internaționale se bucură 
de aprecieri unanime.

• AGENȚIA TASS transmite 
că la 2 martie 1968 în Uniunea 
Sovietică a fost lansată stația 
cosmică automată „Sonda—4“, în 
conformitate cu programul de 
cercetare a spațiului cosmic. 
Plasarea pe traiectorie a stației 
automate a fost făcută de pe o 
orbită intermediară a unui sa
telit artificial al Pămîntului. 
Potrivit datelor primite, zborul 
stației „Sonda—4“ are loc pe o 
traiectorie apropiată de cea cal
culată inițial, iar centrul de cal
cul coordonator efectuează pre
lucrarea informațiilor.

• BOMBARDAREA ORAȘU
LUI BIAFREZ ONITSHA

• POSTUL de radio „Vocea 
Biafrei“ anunță că în urma bom
bardamentului efectuat vineri de 
avioane ale aviației federale ni- 
geriene asupra orașului Onitsha 
au fost uciși și răniți numeroși 
locuitori. în cursul atacului ae
rian au fost distruse mai multe 
locuințe și clădiri publice. Postul 
de radio precizează că pînă în 
prezent numărul civililor uciși în 
urma raidurilor întreprinse de a- 
viația federală nigeriană asupra 
teritoriului provinciei Biafra se 
ridică la peste 600.
• PESTE 200 de studenți de 

la Oxford au manifestat împo
triva legii cu privire la imigra
ție care interzice de fapt intra
rea în Anglia a cetățenilor de 
culoare cu pașaport britanic.

Manifestația a fost organizată 
în momentul în care sîmbătă 
seara ministrul afacerilor inter
ne ai Angliei, James Callaghan, 
a intrat într-un colegiu din Ox
ford pentru a participa la o șe
dință de consiliu.

Pentru a-și exprima dezacor
dul cu noua lege, tot sîmbătă 
seara și-a dat demisia întregul 
Comitet național pentru imigran
ții din țările Commonwealthului 
în frunte cu arhiepiscopul de 
Canterbury, M. Ramsey.

folosite pentru ascultarea con
vorbirilor particulare. Potrivit 
acestei legi, întrebuințarea unor 
asemenea aparate constituie 
„un amestec în viața particu
lară" și este pasibilă de pedepse 
cu închisoarea și amendă. Gu
vernul speră ca legea să intre 
în vigoare în cursul anului 
viitor.

• DUPĂ DEMISIA GUVER
NULUI ECUADORIAN

• ȘEFUL statului major al 
marinei militare sud-coreene, 
viceamiralul Kim En Hvan, a 
părăsit Seulul plecînd într-o vi
zită oficială de trei zile în Sta
tele Unite.

In cadrul unei conferințe de 
presă, Kim En Hvan a declarat 
că va avea convorbiri cu repre
zentanți ai Pentagonului în 
problemele legate de întărirea 
forțelor maritime militare sud- 
coreene. El a anunțat, de ase
menea, că marina sud-coreeană 
urmează să primească din partea 
S.U.A. două contratorpiloare de 
escadră cu un deplasament de 
3 000 tone fiecare.

• LEGE ÎMPOTRIVA 
„MINI-SPIONILOR"

• GUVERNUL elvețian a pu
blicat proiectul unei legi care 
prevede interzicerea vînzării și 
folosirii de „mini-spioni" — 
aparate electronice minuscule

• PREȘEDINTELE Ecuadoru
lui, Otto Arosemena, a numit un 
nou ministru de externe și un 
nou ministru al apărării în 
urma demisiei guvernului care 
a avut loc vineri. Guvernul 
a demisionat la propunerea 
tribunalului electoral care a 
considerat că această acțiune 
va înlătura bănuielile, potrivit 
cărora anumiti miniștri spri
jineau pe unii candidați care 
urmau să participe la alegerile 
prezidențiale fixate pentru 
2 iunie.
• ALAN Dudley, secretar de 

stat în Ministerul britanic al 
dezvoltării teritoriilor de peste 
mări, și-a încheiat convorbirile 
de două zile cu membri ai gu
vernului din Singapore referi
toare la urmările economice ale 
retragerii trupelor britanice în 
această regiune la sfîrșitul anu
lui 1971.
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La Havana se înalță noi construcții moderne

Campanie de represiuni
in Salvador

Autoritățile salcadoriene au 
declanșat o intensă campanie 
de represiuni împotriva mun
citorilor și studenților, care 
s-au solidarizat cu cadrele 
corpului didactic aflate în gre
vă. Guvernul a ordonat mobi
lizarea forțelor armate, în spe
cial la San Salvador și la 
Santa Ana, al doilea oraș ca 
mărime din Salvador. Trupe 
ale gărzii naționale, întărite

cu patrule ale poliției, au pă
truns în clădirea unde avea 
loc un miting al profesorilor 
greviști și au arestat cîteva 
zeci de persoane. In semn de 
protest, muncitorii de la fa
bricile textile „Tissa“ și „Mi
nerva", de la fabrica de saci 
„Malins", precum și din alte 
întreprinderi au declarat 
grevă.
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