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Intr-o atmosferă de puternic avint constructiv, de intensă mobilizare
a tuturor energiilor creatoare ale poporului nostru

ȚARA SE PREGA TEȘTE
PENTR U ALEGERI

\\ Printre cuceririle epocale ale 
» științei moderne, care dezvăluie 
i> cu ingeniozitate, una cîte una, 

: tainele cele mai nepătrunse ale 
( naturii, punîndu-se în slujba 
( societății umane, una dintre cele 
■ mai prețioase este chiar apariția 
> ei victorioasă printre forțele de 
t producție. în contextul acestora, 
f știința capătă, pe zi ce trece, o 

importanță din ce în ce mai co- 
' > vîrșitoare prin aportul ei la dez- 
’> voltarea civilizației. Economia 
>> modernă nu mai poate fi con- 
,? cepută decît pe baza ur.ei teh- 
<< nici înaintate, care se dezvoltă 
<< și se perfecționează, întreeîn- 
5) du-se pe sine de la un an la 
>) altul. Revoluția tehnico-științifi- 
„ că. sub semnul căreia se desfă- 
$j joară viața societății actuale în 
>> majoritatea țărilor globului, a 
,? transformat din temelii atît fo
ri'’ losirea mijloacelor de producție, 
■’ <$t și organizarea și conducerea
ri, acestora, punînd în lumină posi- 
<< billtăți incalculabile și premise- 
» le unei noi revoluții industriale. 

Societatea noastră oferă. în a- 
<( cest sens, un cadru deosebit de 

generos, întemeiat pe însăși le
gătura indisolubilă între socia
lism și știință. Politica profund 
științifică a partidului nostru 
privitoare Ia dezvoltarea econo
miei naționale a adoptat, încor- 
porînd-o organic, ca pe un 
principiu de bază, axioma că 
știința și tehnica modifică, pro
fund și în mod radical, condiții
le producției materiale, deschi- 

jid noi căi pentru sporirea a- 
cesteia. mărind posibilitățile de 
valorificare superioară a bogă
țiilor naturale existente, desco
perind și sintetizînd noi sub
stanțe utile, dintre care multe 
necunoscute în natură. Ca ur
mare a acestei orientări, cerce
tarea științifică a fost stimulată 
și ridicată la o înflorire fără pre
cedent. căpătînd o bază materia
lă și financiară tot mai bogată, 
la nivelul cerințelor mereu mai 
ample și mai complexe ale eco
nomiei noastre socialiste.

Oglinda cifrelor e concluden
tă. Fondurile destinate cercetă
rii îri perioada actualului cinci
nal au crescut cu 44.8 la sută, 
față de cincinalul precedent. In 
momentul de față, rețeaua știin
țifică din țara noastră dispune 
de aproape 270 de unități de 
cercetare. Cele 820 de catedre îin 
cadrul învățământului superior 
reprezintă, de asemenea, o im
portantă forță de cercetare, ca
re desfășoară o activitate de in
vestigație multilaterală si fecun
dă. Academia R.S.R., continua
toarea vechii Academii Române, 
reorganizată pe baze noi, este 
astăzi un organism viu și com- 
Dlex. cuprinzînd institute de 
cercetare de mare_ prestigiu, în 
care se desfășoară o intensă 
muncă de investigație științifi
că. Filialele și bazele sale, de la 
Iași. Cluj. Timișoara și Craiova, 
au devenit centre științifice im
portante, notorii. Un număr în-

Acad. NICOLAE TEODORESCU,
membru în Biroul Executiv 

al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice

semnat de institute de cercetări 
departamentale, înzestrate la ni
velul cerințelor actuale, au fost, 
de asemenea, organizate pe lin
gă unele ministere.

O dată cu transformarea cer
cetării științifice într-o activita
te socială de primă însemnătate, 
menită să răspundă oerințelor 
dezvoltării economiei naționale, 
ale înfloririi multilaterale a pa
triei, a apărut și necesitatea co
ordonării și orientării atente a 
acestei activități. Transpunîn- 
du-se în practică, și în acest 
domeniu, indicațiile Congresului 
al IX-lea al partidului, a fost 
înființat șl a intrat în funcțiu
ne, începînd din 1966, Consiliul

Național al Cercetării Științifi
ce, for menit să pună în con
cordanță, la un nivel superior, 
țelurile cercetării științifice cu 
problemele majore ridicate de 
producție. Cu alte cuvinte, s-a 
pus problema încadrării organi
ce a cercetării științifice în re
voluția tehnico-științifică din 
țara noastră, urmărindu-se, în 
acest scop, îmbunătățirea sub
stanțială a sistemului de organi
zare a muncii științifice. Țelul 
principal l-a constituit concen
trarea forțelor de cercetare — 
și a mijloacelor materiale afec
tate științei — spre obiectivele 
majore, de mare eficiență.

In toate ramurile economiei 
noastre naționale au fost intro
duse, astfel, pe o scară din ce 
în ce mai largă și într-un ritm 
impresionant, cele mal noi cu
ceriri ale tehnicii moderne, a 
căror utilizare implică stăpînî-

(Continuare în pag. a ll-a)
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In 1969, produefia industriei chimice va crește cu 19 la sută față de nivelul anului 1968, insetiin- 
du-se, astfel, cu consecvență în ritmurile înalte înregistrate în anii trecuți. Fotografia noastră înf& 

țișeaxă una din puternicele cetăți ale chimiei românești: Combinatul chimic din Craiova

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Din totdeauna au 
existat indivizi care 
au dorit să separe, 
pe scriitor de reali
tatea timpului său. 
Intre aceștia, cei mai 
înverșunați propaga
tori ai apolitismului 
erau cei ce practicau 
meseria demagogiei, 
profesînd-o din mo
tive egoiste. Un con
deier. chiar _ unul 
oarecare, deține a- 
vantajul de a avea un

ochi mai sagace,, un 
instinct cu care fiin
țele obișnuite nu sînt 
dotate și lucrul de
vine stingheritor
pentru mincinosul 
specializat în căutare 
de voturi și de ade
ziuni. Iată de ce ro
mancierul, poetul sau 
marele reporter tre
buia lăsat la vatră. 
Gîndiți-vă la panfle- 
tele eminesciene, la 
paginile lui Caragi- 
ale, la diatribele ar
gheziene, modele de 
gen în care tot tre
cutul caricatural 
este înfățișat vitrio
lant. Mărturii zgu
duitoare despre felul 
în care erau mințite

o

Am asistat deunăzi la o adunare ce
tățenească pentru desemnarea candida
tului Frontului Unității Socialiste în 
circumscripția electorală nr. 3 Videle 
a Marii Adunări Naționale și am desco
perit că dincolo de peisajul neutru pe 
care îl oferă fereastra vagonului de cale 
ferată, exista aici un univers uman și 
social de o deosebită semnificație. 11 
ascultam în adunare pe directorul sche
lei petroliere din localitate, care cu 
mîndrie, reamintea adunării eveni
mentul cel mai important din bio
grafia comunei devenită oraș in vara 
anului trecut și anume faptul că „și 
aici s-a născut și dezvoltat clasa mun-

VIDELE
CRONICĂ

ELECTORALĂ

IN PAG. A 2-A
mulțimile există încă 
și vor rămîne mărtu
rie de neclintit pen
tru viitorime.

Făceau deci, din 
totdeauna, scriitorii 
politică ? Făceau ! A- 
ristotel și-a intitulat 
o seric de prelegeri 
cu un titlu care ar 
jena pe mulți azi : 
Politica. El afirma de 
la început că binele 
în politică este jus
tiția, situînd etica în-

tre ramurile nume
roase ale acestei dis
cipline. In vechi pa
gini poți să găsești și 
astăzi lucruri inte
resante, cum ar fi în 
graiul nostru, o cri
tică la adresa impe
rialismului. Spunea 
Aristotel că arta răz
boiului este arta în
avuțirii, după cum 
arta vlnătorului este 
o parte a artei răz
boiului. Platon reco
manda în Republica 
Iui ca femeile să ia 
parte la dezbaterile 
cetățenești rămînînd • 
primul teoretician al

(Continuare în 
pag. a Ill-a)

ÎNTRUNIRI PENTRU PROPUNERI DE CANDI

DAȚI Al FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

ÎN ALEGERILE DE LA 2 MARTIE

Grupul școlar profesional și tehnic de maiștri 
de pe lingă întreprinderea F.R.B., pregătește 
muncitori calificați și maiștri pentru industria 
noastră ușoară. Din anul 1966, cînd a luat ființă 
grupul școlar, au fost repartizați în producție 
peste 1 100 muncitori calificați și aproape 500 
maiștri. In foto : Elevii primesc îndrumări 

tehnice asupra mașinii de bobinat.

tuoase

citoare"... Noutatea este de-a dreptul 
revoluționară pentru urmașii nenumă
ratelor dinastii de agricultori succedate 
în aceste locuri, căci din pămîntul 
muncit de moșii și strămoșii alegătorilor 
de la 2 martie curge a mare parte din 
întreaga cantitate de petrol extrasă în 
România contemporană. Peste 1 000 a- 
gricultori dintre care 300 tineri au de
venit petroliști. Videle a intrat în circui
tul industrial al României socialiste da
torită, îl citez din nou pe directorul 
schelei de extracție : „...grijii deosebite 
a Partidului Comunist Român ca fie
care regiune a țării să se dezvolte 
armonios, să fructifice în întregime e- 
nergiile umane și materiale..."

Petrol în Cimpia Teleormanului! 
Cine ar fi bănuit una ca asta cu cîteva 
decenii în urmă, pe vremea cînd docto
rul de plasă George Ulieru denunța în 
zguduitoarele sale „însemnări ale unui 
medic de plasă" mizeria cumplită, ftizia, 
pelagra și paludismul care situau morta
litatea, în această zonă a țării, la dimen
siuni de flagel! Deschid un ziar de epo
că la întîmplare, în ziua de 8 august 
1937 : „In județul Teleorman nu există 
nici un fel de asistență medicală pentru 
țărani" ; „Prețul unui manual școlar se 
ridică la o sută sau peste o sută lei..." ; 
„Peste 400 familii țărănești sînt lipsite 
de atelaje", „Un pachet de bumbac a a- 
juns în ultimii 3,ani de la 300 lei la 800 
lei...".

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a Ill-a)

startul a înghețat?"
REVENIND LA UN ARTICOL PUBLICAT SAPTĂMÎNA TRECUTA 
IN ZIARUL NOSTRU AFIRMAM, ÎNCĂ ODATĂ, CA ÎN JUDEȚUL 

DÎMBOVIȚA STARTUL A ÎNGHEȚAT

Fază la poartă din tumeul-fulger de handbal pentru juniori 
(Amănunte în pag. a 3-a)

In raidul anchetă publicat în „Scsnteia tineretului" din 15 ia
nuarie. am citat, ca avînd o preocupare slabă în organizarea 
„Cupei tineretului de la sate" și trei comune din județul Dîm
bovița. într-o convorbire telefonică, primul secretar al comite
tului județean al U.T.C. a cerut reverificarea situației în co
munele amintite, și în special în Produlești, întrucît ea nu co
respunde adevărului. Redacția a trimis reporterul în cauză din 
nou în documentare.

Citiți în pagina a III-a constatările sale efectuate chiar în pre
zența unor activiști ai Comitetului județean al U.T.C.

ClT LA SUTĂ INVES
TIM INTELIGENȚĂ P

Clubul tehnic al tinerilor in
gineri, tehnicieni și muncitori 
de la Șantierul naval din Ga
lati — inițiativă, după cite 
știm, singulară, care-și așteaptă 
încă ecoul în alte uzine și 
combinate — împlinește, în 
martie, un an de activitate. 
Am consemnat, la timpul cu
venit, momentul înființării a- 
cestui club, ecoul său în viața 
întreprinderii. înființat din ini
țiativa comitetului U.T.C. al 
șantierului naval în scopul 
mijlocirii unei strînse colabo
rări între tinerii cu aptitudini 
pentru investigație științifică, 
precum și pentru orientarea 
și îndrumarea acestora spre

obiectivele majore de cerce
tare, clubul și-a început acti
vitatea pe un sol fertil. Cele 
trei sesiuni de comunicări 
tehnico-științifice care i-au 
premers au creat cadrul și at
mosfera propice participării 
active a tinerilor la dez
voltarea problemelor 
ducției, solicitîndu-le 
tribuția în punctele 
mai dificile, în 
rea celor mai complexe și mai 
importante sarcini curente și 
de perspectivă, puse în fața 
întreprinderii.

Ce reprezintă, în prezent, 
acest club, ce punți de legă
tură se stabilesc în cadrul lui

pro- 
con- 
cele 

rezolva-

între tinerii aspiranți la acti
vitatea de cercetare, cum în
mănunchează el energiile lor 
creatoare, dirijîndu-le spre 
problemele majore ale produc
ției ?

— Clubul tehnic — ne 
spune ing. Constantin Tănase, 
secretarul comitetului U.T.C. 
— s-a străduit de la început 
să mijlocească între tinerii 
specialiști o colaborare opera
tivă, „la obiect11. Am insistat 
și insistam ca eforturile să 
fie îndreptate, în special, spre 
acele teme de cercetare care 
izvorăsc din realitatea imedi
ată, și ca ele — aceste teme 
și eforturile pentru realizarea

lor — să fie înmănunchiate 
într-un unic flux creator, în 
scopul rezolvării problemelor 
mari, complexe, din procesul 
construcției de nave. Practic, 
întrebarea de la care am por
nit — și pe care trebuie să 
și-o pună în permanență mem
brii clubului — e următoarea : 
cît la sută investim inteligență 
în soluționarea problemelor 
mari ale producției'? Putem 
spune că, la ora actuală, toți 
cei 30 de membri ai clubului 
întreprind o cercetare aplica
tivă care răspunde direct ne
cesităților producției. In ca
drul clubului, tinerii specia
liști fac schimb de opinii, sa 
sprijină reciproc în realizarea 
obiectivelor propuse,

Ancorarea temeinică a 
membrilor clubului în rezol
varea diferitelor sarcini ale 
întreprinderii este ilustrată 
pregnant prin lucrările pre
zentate pînă acum. Oferind un 
procedeu tehnologic nou în 
studiul „Debitarea materiale-

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Ill-a)
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CRONICA PLASTICĂ

DE CANDIDAȚI Al FRONTULUI

ALEGERILE DE LA 2 MARTIE
în întreaga țară au conti

nuat să se desfășoare dtimi- 
nică, entuziaste adunări cetă
țenești în cadrul cărora oameni 
ai muncii au desemnat noi 
candidați pentru alegerile de 
deputați care vor avea loc la 
2 martie. Pentru Marea Adu
nare Națională au fost desem
nați :

In județul Bacău : Dumitru

Asaftei, inginer Ia C.A.P. „Ni
colae Bălcescu", în circum
scripția electorală nr. 7 Răcă- 
ciuni, Ioan Popa, secretarul 
Consiliului județean U.G.S.R., 
în circumscripția electorală 
nr. 6, Podu Turcului.

Județul Bihor : Ianoș De
meter, secretar ia Universita
tea „Babeș Bolyai", președin
tele Consiliului oamenilor

al 
în

ma- 
elec-

Rău,Aurel 
revistei 
circum-

muncii de naționalitate 
ghiară, în circumscripția 
torală nr. 13, Ținea.

Județul Cluj : 
redactor șef 
„Steaua" - Cluj,
scripția electorală nr. 14 Bo- 
bîlna, Clement Rusu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
popular județean, în circum
scripția electorală nr. 11, Gilâu.

A Expoziția de sculptură 
și grafică a tînărului ar
tist NICOLAE ADAM se 

• poate numi în cel mai 
bun sens al cuvintului un 
debut. Cele cîteva parti- 

• tipări anterioare la ex
poziții colective au fost 
neconcludente pentru in- 
tențille și posibilitățile 
sale. Astăzi, însă fără a 
putea emite judecăți de
finitive avem posibilitatea 

A de a formula considerații 
” asupra acestora. Una din 

trăsăturile distincte ale 
• sclupturii sale este culti

varea expresivității deco
rative a formelor pe un 
suport figurativ care 

V s^-i faciliteze aceasta 
(pești, păsări, forme geo
metrice). Motivul figu- 

A rativ, și condiționat de 
” el, compoziția propriu- 

zisă, vădesc în fond o că-

w *) Expoziția de sculp
tură și grafică, NICOLAE 
ADAM, deschisă în sala 

9 Kalinderu din București 
(str. Dr. Sion nr. 2).

a • <■«■«
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utare minimă chiar 
sensul citat, și din 
ceastă circumscriere de
liberată locului comun se 
poate desprinde poate 
mai mult un refuz struc
tural al insolitului, al șo
cului într-un înțeles mai 
general, decît o indife
rență la sens, la conți
nut. „Himeră", „Pasărea 
răulni", „Dansul ielei" 
insinuează o fascinație 
malefică, valori de simbol 
ale unor personaje de 
reminiscențe folclorice, de 
pildă. Uneori, sensul vizat 
cunoaște o diluare neaș
teptată care poate fi pusă 
firesc numai pe seama 
unei inadecvări, ca în 
„Construcții", „Familie". 
„Maternitate" care tind 
să transfere tot interesul 
într-un plan strict formal. 
Ciudat e însă că și expre
sivitatea lor decorativă 
suferă poate în aceeași 
măsură, mai interesante 
din acest punct de vedeTe 
fiind lucrări ca „Geomc-

CRONICA MUZICALĂ

tric“ sau „Verticale". Cre
dem că unul dintre efor
turile serioase pe care 
artistul trebuie să le în
treprindă în viitor va fi 
șl în direcția unei opțiuni 
decise între o scluptură 
cu valențe pur decorative 
și una de 
adecvări 
intenție și 
plastică, 
ambiguități 
presive.

simbol, a unei 
perfecte Intre 

realizarea ei 
evitarea 

terne, 
Ceea ce

unor 
lnex- 

dorlm

calități pe care aceasta le 
enunță, șl care decantate 
atît din punct de vedere 
al semnificației cît si cel 
al adecvării plastice (ne 
referim la o vagă mono
tonie a soduțiilor, la o 
exploatare prea intensă 
a traforului în dauna des
fășurării volumetrice, la 
o potențare și relevare 
mai exactă a ideii, a 
sentimentului prin for
mă) îl vor conduce fără

CĂUTĂRI ■)
acestei sculpturi este 
claritate, nu forță, căci ea 
definește în primul rînd 
o structură delicată, re
flexivă, predispusă unoT 
gestații mai îndelungate, 
aplecată către o sculptură 

dimensiuni (o 
de

de mici 
adevărată sculptură 
interior) nu lipsită în a- 
ceastă ipostază de un oa
recare aer Intimist, toc
mai prin fragilitatea ei, 
prin frica ei de spații 
ample. Există, desigur

Îndoială către ctștigurt 
certe, solide. Grafica sa 
(pe care o cultivă, ca și 
alțl sculptori, dacă ar fi 
să ne amintim un singur 
exemplu prestigios în 
acest sens, I.G. Popovicî, 
în mod distinct, atent la 
rigorile genului) se re
marcă prin aceeași viziu
ne decorativă.

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU „HZMERA Sculptură de Nicolae Adam

★

în întreaga țară, campania 
electorală se află în plină des
fășurare, polarizînd în cadrul 
manifestărilor sale Interesul 
unanim al maselor largi de oa
meni 11 muncii față de pro
bleme majore de ordin politic, 
economic și social care stau la 
temelia dezvoltării pe mai de
parte a patriei noastre socia
liste.

în cele aproape 55 000 adu
nări care au avut loc în decurs 
de o săptămînă au fost pro
puși 434 candidați ai Frontului 
Unității Socialiste, pentru Ma
rea Adunare Națională, ceea ce 
reprezintă 93,3 la sută din nu
mărul total al deputaților în 
viitoarea legislatură. Pentru 
consiliile populare județene, 
municipale, orășenești și comu
nale au fost înregistrate mai 
mult de 67 000 candidaturi.

Printre cei propuși să candi
deze în alegerile de la 2 martie, 
se află oameni ai muncii, ro
mâni și din rîndul naționali
tăților conlocuitoare, din cele 
mai diverse sectoare ale acti
vității materiale șl spirituale,

★

fruntași ai vieții politice, eco
nomice și sociale, oameni care 
prin întreaga lor activitate 
și-au legat nemijlocit viața de 
destinele țării, de interesele 
poporului. Astfel, cetățenii au 
aprobat cu căldură candidatu
rile pentru M.A.N. ale eroilor 
muncii socialiste Ștefan Tripșa, 
prim-maistru oțelar și Teodor 
Maghiar, președintele C.A.P. 
Mădăraș, nume bine cunoscute 
în întreaga țară. La loc de 
frunte, figurează, de asemenea, 
numele altor candidați ca Teo
dor Coman, prim-secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., acad. Costin Nenițescu, 
Gelu Kahu, directorul Institu
tului de proiectări nave — 
Galați, minerul Mitrea Băluță, 
Costache Antoniu, artist al po
porului, Rudolf Palocsay — 
biolog, Mia Groza, vicepreșe
dintă a Consiliului Național al 
Femeilor, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, Cornel 
Berian, strungar, general-loco- 
tenent Ion Gheorghe, Antim 
Angelescu, episcop al Buzăului, 
Elisabeta Iarosevitz, profesoa
ră. Au fost, de asemenea, pri-

★

miți cu deplină aprobare can- ® 
didaturile sculptorului Vida 
Geza, vicepreședinte al Uniunii _ 
Artiștilor Plastici, Dorina Ce- 0 
gus, inginer, Anton Breiten- 
hofer, redactor-șef al ziarului _ 
„Neuer Weg", Nicolae Pădu- O 
ranu, maistru sudor, Melania 
Crețu, medic, Maria Diaconu, 
președinta Comitetului sindical 
al întreprinderii „Dacia" și 
alții.

în această săptămînă vor 
continua adunările electorale 
pentru desemnarea candidați- 
lor Frontului Unității Socia- ® 
liste. Totodată, în întreaga țară 
se desfășoară operațiile de în- 
scriere a cetățenilor cu drept w 
de vot în listele electorale. 
Pînă duminică seara, s-au în
scris în liste aproape 5 milioa
ne cetățeni.

Concomitent cu delimitarea 
circumscripțiilor electorale, la 
orașe și sate se desfășoară o 
intensă muncă propagandisti
că. Afișe, grafice, panouri în
fățișează marile realizări obți
nute de poporul nostru în pe
rioada ultimei legislaturi.

(Agerpres)

O

PREMIERA „GONDOLIERII"

înnoire continuă a 
este o trăsătură 
pentru colectivul

A.

Dorința de 
repertoriului 
caracteristică 
Operei române din Cluj, insti
tuție ce-și va aniversa 
semicentenarul.

Orlentindu-se spre 
cuprindere și luînd ca 
pornire exigențele i 
valoric, Opera clujeană prezin
tă spectatorilor alături de mon
tările capodoperelor tradiționale 
ale genului, nenumărate 
titluri mai puțin frecvente 
scenele muzicale, dar nu 
puțin reprezentative pentru 
numite stiluri sau epoci.

Zilele trecute scena Operei 
române din Cluj a găzduit o 
nouă premieră a stagiunii : ope

în curînd

o largă 
i punct de 
criteriului

alte 
pe 

mai 
a-

ra populară „Gondolierii" de 
Sullivan.

Lucrarea este o revărsare 
fascinantă de umor, inteligență 
și vervă de ritmuri șl melodii 
captivante.

Pentru a fi cu adevărat con
vingătoare, interpretarea solici
tă deci, alături de voce și muzi-

dirijorul I. Iancu a asigurat par
titurii muzicale o desfășurare 
plină de nerv.

Lăsînd la o parte momentele 
de decalaj între orchestră și co
rul de fete sau impreciziile de 
intonație, ocazionale, ale unora 
dintre soliști, s-a cîntat sensibil, 
cu muzicalitate și simț ritmic. 
Preferind spațiul în locul deco
rului fastuos, încărcat, regizorul 
A. I. Arbore a creat o monta
re vie, firească.

T. ALBESCU

Georges Auric la Nadia Boulan
ger și Werner Egk ml-au vor
bit de altfel în superlative en
tuziaste despre calitatea orches
trei care a oferit poate cel mai 
interesant concert simfonic al 
reuniunii internaționale).

Am avut zilele trecute prile
jul să ascult Filarmonica clujea
nă, în sala el de concert, într-u- 
na din obișnuitele manifestări 
săptămînale.

Cultura stilistică, omogenita
tea compartimentelor, plăcerea

VALORI CLUJENE
calitate mult talent actori
cesc, multă mișcare, spontanei
tate scenică. Sînt imperative că
rora colectivul clujean le-a răs
puns în spectacolul de premieră 
cu o înaltă competență profesio
nală.

Impunîndu-se cu autoritate,

CONCERT SIMFONIC

Virtuțile orchestrei clujene, 
unanim apreciate în ultimii ani 
drept una din cele mai bune 
formații ale tării îmi erau cu
noscute (La ultimul Festival „G. 
Enescu" zeci de oaspeți de la

cu care flecare din 
tiști cultivă muzica 
blu, mi-au impus din primul 
moment.

Programul reunea, sub condu
cerea tînărului dirijor Emil Si
mon, două din creațiile remarca
bile de la încrucișarea ultimilor

instrumen- 
în ansam-

două veacuri (Concertul nr. 1 
pentru pian de Ceaikovskl și 
„Iberia" de Debussy) și o nouă 
piesă românească „Dialoguri 
dramatice" a lui D. Bughici.

Scrutind adine izvoarele par
titurii, Emil Simon ne-a creio
nat, în perfecte coordonate sti
listice, o muzică plină de vi
brație.

Intereșantă ni s-a părut 
„Dialogurile" lui D. Bughici la 
această reaudiere — o piesă ex- 
primînd, după mărturia compo
zitorului, impresiile lecturii vo
lumului de versuri a poetel Ma
riana Dumitrescu. Dirijorul a 
știut să ne sublinieze toată poe
zia „Dialogurilor" paginile de 
autentic patetism și lirică evo
care.

într-o excelentă formă, Dan 
Grigore ne-a tălmăcit partitura 
ceaicovskiană cu o brianță și o 
emotivitate care ne face să ne 
gindim și la o nouă întîlnire 
bucureșteană.

I. SAVA

In această săptăminâ pe ecraneIN JUDEȚUL ALBA

MANIFESTĂRI

CONSACRATE

UNIRII I

Concurs de lucrări științifice
(Urmare din pag. 1)

ale cadrelor didactice
producție 
premiată filmele 

ale 
na

și 
fe-

rea deplină a cunoștințelor ști
ințifice. In succesele economiei 
noastre, în dinamica dezvoltării 
ei, se materializează, în prezent, 
tot maj pregnant, roadele cerce
tării științifice, a 
se cere, în viitor, 
lărgită, la nivelul 
al marilor sarcini pe care ni le 
pune în față partidul. Noi, oa
menii de știință apreciem că 
munca de cercetare poate, în- 
tr-adevăr, să valorifice mai 
mult potențialul de gîndire al 
specialiștilor noștri, imperati
vele acestei cereri fiind deter
minate, pe de o parte, de e- 
forturile pe care statul le face 
pentru calificarea lucrătorilor 
din acest domeniu, pentru uti
larea cu aparatura cea mai mo
dernă, dar și mai ales, de ce
rințele pe care ni le pune în 
față economia națională, cu 
multiplele ei domenii de dez
voltare.

Un prim pas spre îndeplinirea 
sarcinilor de mare răspundere 
ce-i revin Consiliului Național 
al Cercetării Științifice a fost 
întocmirea Programului unitar 
al cercetării pentru perioada 
cincinalului. Acest program 
constituie un îndreptar și un 
rezervor de teme de cercetări 
fundamentale, aplicative și de 
dezvoltare, din care, în prezent, 
se fructifică mai ales cele care 
corespund nevoilor actuale ale 
producției, fără ca, prin aceasta, 
să se neglijeze realizarea celor 
care pot constitui o rezervă pre
țioasă pentru țelurile teoretice 
ale cercetării de mîine.

în fundamentarea acestui pro
gram, operă colectivă a oame
nilor noștri de știință, s-au avut 
în vedere atît rezultatele ime
diate, cît și cele de perspectivă 
ale cercetării. S-a stabilit ca 
principiu de judecată a valorii 
cercetărilor aplicative — recla
mat de înseși exigentele econo
miei și științei noastre — contri
buția lor la valorificarea supe
rioară a marilor resurse natu
rale ale țării, la elaborarea de 
tehnologii și produse noi, me
nite să înscrie un aport deosebit 
în dezvoltarea celor mai variate 
ramuri ale economiei naționale, 
în alcătuirea programului uni
tar — ca și a planurilor anuale 
extrase din acesta și îmbogățite 
cu teme apărute ulterior în o- 
biectivele cercetărilor — s-a 
urmărit, în mod deosebit, spri
jinirea țelurilor principale ale 
industrializării tării, dezvolta
rea cu precădere a industriei 
firele și în special a construcției 
de mașini, dezvoltarea intensivă 
și multilaterală a agriculturii, 
ridicarea continuă a eficientei 
economiei naționale p,e baza 
progresului tehnic, a promovării 
în producție a celor mai noi cu
ceriri. Contribuția însuflețită, 
activă, plină de înaltă răspunde
re, a oamenilor de știință din 
țara noastră la realizarea aces
tor importante obiective o ilus
trează cu pregnanță faptul că 
două treimi din temele cuprinse 
în programul unitar și aproape 
70 Ia sută din cele promovate o 
dată cu alcătuirea acestuia în 
planul de stat țin de domeniul 
științelor tehnice. Problema ma
joră, care s-a pus cu acuitate în 
Ultimii ani și cu o deosebită

căror măsură 
considerabil 
de exigență

stringență in momentul de față 
este valorificarea in practică a 
cercetărilor efectuate, intr-o 
măsură corespunzătoare atît ne
cesităților economiei naționale 
cît și eforturilor făcute de între
gul popor pentru a promova 
cercetarea științifică, a-i spori 
rolul și contribuția la înflorirea 
țării, și pentru a asigura oame
nilor noștri de știință condiții de 
lucru prielnice, un climat ge
neros și fecund de creație.

Exemplele sînt numeroase și 
elocvente. In progresul tehnic al 
industriei metalurgice, de pildă, 
cercetarea și-a spus și pînă a- 
cum, din plin cuvîntul. Nume
roasele mărci de oțeluri cu per
formante suoerioare, asimilate 
în ultimul timp, dovedesc înal
ta capacitate a oamenilor de ști
ință din acest domeniu. Printre 
mărcile noi de oțeluri superi
oare se numără și cele folosite 
pe șantierele podului de peste 
Dunăre si ale Centralei hidro
tehnice de la Porțile de Fier, 
mărci care posedă proprietăți 
mecanice superioare și prezintă, 
în același timp, o capacitate 
sporită de sudare. O realizare 
tot atît de importantă a cerce
tării metalurgice este asimila
rea, pentru prima dată în țară, a 
plăcutelor din aliaje 
te 
se 
ca 
în 
lare provenite din import. Dar 
cercetarea metalurgică este mult 
mai diversificată ; ea s-a pre
ocupat de lărgirea bazei de ma
terii prime, de producerea de 
noi tipuri de materiale semicon
ductoare șl de automatizarea 
proceselor metalurgice, inclusiv 
de folosirea calculatoarelor elec
tronice. cu rezultate care se cer 
dezvoltate.

Tn domeniul fizicii s-au reali
zat cercetări complexe asupra 
semiconductorilor, plasmei, 
spectroscopiei și opticii. S-au 
realizat fotodiode, fotorezistente, 
termistori, diode-tunel, iar în 
prezent cercetările au dus la 
obținerea unor straturi subțiri 
amorfe de germaniu și siliciu, 
de foarte mare actualitate în e- 
conomia modernă.

Rezultate importante au fost 
obtinut.e și în celelalte ramuri 
științifice. în matematică, elec
trotehnică, electronică, automa
tică, chimie, agronomie, biolo
gie. medicină ș.a.

Pentru dezvoltarea în conti
nuare a economiei naționale, 
pentru ridicarea ei la nivelul e- 
conomiilor moderne, pentru rea
lizarea, deci, a unei industrii 
competitive, se impune, ca un 
comandament de prim ordin, 
dezvoltarea și mal accentuată a 
științei și tehnicii românești, 
perfecționarea lor continuă. O 
astfel de perfecționare trebuie 
să aibă loc — așa cum se subli
nia la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român — 
prlntr-o îmbinare tot mai armo
nioasă a cercetării fundamentale, 
cu cea aplicativă și de dezvolta
re, printr-o sporire continuă a a- 
portului laboratoarelor uzinale, 
a stațiilor pilot sau de experi
mentare. Perfecționarea trebuie 
să se realizeze, de asemenea, 
prin reducerea continuă a peri
oadei dintre începutul unei cer-

denumi- 
semnificativ „Durom" — care 
dovedesc tot atît de dure 
diamantul și net superioare, 
unele privințe, aliajelor simi-

cetări și aplicarea rezultatelor 
acesteia în producție, prin creș
terea competenței și a respon
sabilității în muncă pe întrea
ga rețea de cercetare-producție. 

Pătrunderea celor mai valo
roase cuceriri științifice și teh
nice în toate domeniile economi
ei românești se poate realiza. în 
primul rînd, prin dezvoltarea și
valorificarea — la nivelul atins V 
pe plan mondial — a activității 
de cercetare proprie. „A te măr- 
gini — spunea tovarășul Nicolae 9 
Ceaușescu — să achiziționezi 
rezultatele cercetării științifice 
din străinătate Înseamnă să A 
cumperi tot timpul inteligența 
— cel 
astăzi, 
de ce, 
sitatea 
spre domeniile în care au fost 
deja create premisele atingerii 9 
nivelului mondial, spre domenii
le care condiționează progresul 
tehnic și economic și care asi- A 
gură, implicit, o eficientă maxi- w 
mă a cercetării științifice. în a- 
cest scop au fost luate o serie ta 
de măsuri însemnate, cum ar fi " 
înființarea Comisiei guverna
mentale pentru dotarea cu echi- 
pament de calcul și automatiza- W 
rea prelucrării datelor. în ca
drul Consiliului Național al Cer- 
cetării Științifice au fost, de a- 
semenea, elaborate o serie de 
studii, proiecte și acte normative 
care privesc producerea în tara 
noastră a aparatajului de cer- “ 
cetare : s-au luat măsuri pentru 
perfecționarea finanțării cerce- 
țărilor științifice, pe bază de W 
gestiune economică proprie și pe 
bază de contract ; se întreprind 
măsurile necesare în vederea 
organizării sistemului național 
de informare șl documentare 
științifică și tehnică.

Un rol dintre cele mai impor
tante în perfectionarea si dez- 
voltarea cercetărilor științifice @ 
îl au recentele măsuri luate de 
partid în vederea folosirii judi
cioase a fondului bogat de cadre aM 
tinere, existent în momentul de w 
față în nomenclatorul rețelei de 
cercetare. Cu entuziasmul, dina- a 
mismul. capacitatea lor de mun- W 
că și de creație, cadrele 
se afirmă tot mai mult ca un 
detașament de valoare al științei @ 
noastre, în plin urcuș 
dent spre viitor.

încrederea tn realizările vii- A 
toare ne-o dă și larga mișcare * 
care a cuprins, anul acesta, în
treaga noastră rețea de cerceta- 
re. Toate instituțiile științifice. 
centrele de cercetare, institutele 
de învătămînt superior au răs
puns cu însuflețire la chemarea 
celor trei institute de cercetări 
st proiectări din sectorul 7 al 
Capitalei, luîndu-și angajamen
te concrete, orientate spre obiec
tive de anvergură

Economia națională, care a- 
st.eapt.ă mult mai mult dm par
tea electronicii, automaticii, fi
zicii. chimiei, electrotehnicii, do
menii ce dețin un rol de prim 
Dlan în realizarea progresului 
tehnic, ca si din partea tuturor 
celorlalte domenii ale științei 
noastre. își va realiza, astfel, o- 
biectivele într-un grafic mereu 
ascendent, care va contribui la 
o înflorire tot mal accentuată a 
României, la înscrierea el pe or
bita civilizației avansate.

DUMINICĂ au avut Ioc în 
județul Alba numeroase ma
nifestări culturai-artistice 
consacrate zilei de 24 ianua
rie, dată care marchează îm
plinirea a 110 ani de Ia Uni
rea Principatelor române. In 
peste 60 de cămine culturale 
printre care cele din Pianu 
de sus, Vintu de jos, Baia de 
Arieș, Lupșa, Fărău și altele 
s-au ținut conferințe și expu
neri cu tema „Unirea princi
patelor — eveniment care 
marchează formarea statului 
național român". In numeroa
se localități au avut loc pro
grame artistice, simpozioane 
și seri literare consacrate a- 
cestui eveniment.

MARCEL JULLIAN : „Bătălia Angliei" ; iei 8,75.
JEAN LEYMARIE : „Monet — perioada 1859—1883 ; E. Me

ridiane lei 10.
EDOUARD JULIEN : „Toulouse-Lautrec" — „La circ" E. 

Meridiane, lei 10 ;
JOSE GUDIOL RICART : „Arta romanică din Catalonia", 

(picturi murale) ; E. Meridiane, lei 10 ;
AUREL TEODORESCU : „Michelangelo" ; E. Meridiane lei 10 >- 
ROMULUS VULPESCU : „Hoinărind prin București", album. 

E. Meridiane, lei 75 ;
I. DELEANU : „Valea Mureșului" (Ghid) ; E. Meridiane lei 9; 
LUCIA WALD, ELENA SLAVE „Ce limbi se vorbesc pe 

glob" ; E.S., lei 8,25 ;
S. E. ELMAGHRABY : „Proiectarea sistemelor de producție" 

(trad, din 1. engleză — S.U.A.) ; E. Tehnică, 35 lei.
M. PREDA ȘI P. CRISTEA : „Analiza și sinteza circuitelor 

electrice" ; E. Tehnică, lei 30 ;
C. CRUCERU : „Conductele electrice" ; E. Tehnică, lei 16 ; 

I. GRIGORESCU : „Intervenții chirurgicale la animale" ; E.
Agrosilvică lei 33

RADU MIRON : „Geometrie elementară" E.D.P. lei 7,45.

inteligența 
mai scump bun existent 
pe piața mondială". Iată 
apare ca relevantă nece- 

orientării cercetărilor 
fost

tinere

ascen-

e

• CLOVNI PE PE
REȚI : o 
maghiară 
la Karlovy-Vary în 
1968 cu Diploma ju
riului tehnicienilor și 
Premiul special al 
Festivalului. Filmul 
este investigație în 
lumea adolescenților 
aflați în etapa nu 
lipsită de sinuozități 
a drumului spre ma
turitate. în distribu
ție : Vera Venczel, o 
stea în devenire a 
cinematografiei din

Andrea Cunderlikova interpreta principală din 
„Mica romanță de vară" 
tara prietenă, care 
a apărut pe ecranele 
noastre în 
„Cele trei nopți 
unei iubiri", „Un 
bab maghiar" 
„Studiul despre 
mei".

care a urmărit deli
catele probleme ale 
vîrstei tinere în fil
mele „Viața fără 
ghitară" și „Bunicul, 
Kilijan și eu".

• MICA ROMAN
ȚĂ DE VARĂ : un 
film poem despre 
prima dragoste, des
pre universul fasci
nant al adolescenți
lor, realizat de 
Hanibal,

Jirl
un regizor

• RIO BRAVO: 
un western model în 
care veteranul Ho
ward Hawks înscrie 
în tiparele genului cu 
aceeași și mereu altă 
poveste a oamenilor 
care iubind viața și 
adevărul nu-și pre
cupețesc nici un risc.

La închiderea concursului 
de lucrări științifice ale ca
drelor didactice, organizat 
din doi în doi ani de Socie
tatea de științe filologice, 
comisia a acordat trei premii 
Si trei mențiuni. PREMIUL 
I a fost obținut de prof. Ion 
Dumitrescu, din București, 
pentru lucrarea „Schiță pen
tru elația de adîncime Scho-

CURSURI PENTRU INGINERII AGRONOMI
La Institutul agronomlo 

„Nicolae Bălcescu" au înce
put cursuri pentru inginerii 
agronomi din întreprinderile 
agricole de stat. în vederea 
cunoașterii utilajelor noi cu

CADRAN ELECTORAL
In aproape 

din Gorj au 
nică întîlniri 
cu profesori, 
neri, juriști 
partid, membri 
județene pentru răspîndirea 
cunoștințelor științifice. în 
cadrul acestor întîlniri, ță
rani cooperatori au urmărit 
interesante expuneri despre 
realizările economice și so- 
cial-culturale obținute în anii 
construcției socialiste pe cu
prinsul județului Gorj și 
despre perspectivele ce se 
deschid în fața acestuia. Vor
bitorii au evidențiat, în ca
drul expunerilor, alături de 
realizările de ordin econo
mic, înaltul democratism ce 
stă Ia baza orinduirii noas
tre, precum șl semnificația 
alegerilor de deputați de la 
2 martie.

20 de localități 
avut loc dumi- 

ale sătenilor 
medici, ingi- 
și activiști de 

ai comisiei

„Adîncirea democratis
mului orinduirii noastre so
cialiste și de stat" și „Româ
nia socialistă în contextul 
relațiilor internaționale" au 
constituit temele expuse în 
cadrul manifestărilor organi
zate duminică în întîmplna- 
rea alegerilor de la 2 martie 
in peste 30 de cămine cultu
rale din județul Iași. Aceste 
conferințe, care au fost as
cultate cu interes de aproape 
6 000 de persoane, au fost 
prezentate de cadre didactice 
din invățămîntul superior șl 
mediu, de conducători de în
treprinderi și instituții, de 
activiști ai Comitetului jude
țean P.C.R. și activiști ai Co
mitetului județean pentru 
cultură șl artă.

I
I I
I

I
II
I

I
I

care sînt dotate unitățile șl 
însușirii metodelor moderne 
ce se vor folosi în acest an 
la irigarea culturilor. Aseme
nea cursuri vor avea loc Ia 
Casele agronomului $1 pentru 
inginerii din cooperativele a- 
gricoie care au terenuri in 
irigație.

Consiliul Superior al Agri
culturii a luat măsuri și pen
tru pregătirea cadrelor ce 
vor lucra la manipularea uti
lajelor și aplicarea udărilor, 
în școli profesionale sau în 
diferite unități de producție 
fac în prezent asemenea pre
gătiri peste 1 300 de meca
nici, manipulatori de instala
ții de aspersiune șl udători in 
majoritate tineri.

I
V

I
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FELDMAREȘALA
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

I PANTOFUL CENUȘARESEI
I rulează la Republica (orele 10; 

12; 14,30; 17; 19; 21).
I EXPRESUL COLONELULUI 

VON RYAN
rulează la Luceafărul (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

DRUMUL SPRE SATURN • 
SFÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Modern (orele 9,30; 
13; 16,30; 20).

GISELLE
rulează la
11,15; 13,45;

NOAPTEA
18.30) . AVENTURA (orele 11;
13.30) . STRIGATUL (orele 8,30;
21).

ANNA KARENINA
rulează la Lumina (orele 9— 
16 în continuare;

HOMBRE
rulează Ia Rahova
18).

AVENTURILE LUI 
WYER, MOARTEA 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9;
12,15; 16; 19,30), Giulești (orele

Victoria (orele 9; 
16,15; 18,30; 20,45).

Central (orele 16;

19,30).

(orele 15,30;

TOM 
LUI

SA- 
JOE

LUNI 20 IANUARIE 1969
17.30 — Telex TV.
17,35 — TV. Pentru specialiștii din industrie. Calculatoarele 

electronice în activitatea de proiectare și cercetare.
18,05 — Limba franceză. Lecția a 43-a.
18.30 — ALBATROS — revistă literară pentru tineret. „Revista

școlară".
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Publicitate.
19,40 — STOP ! Emisiune pentru automobiliștl : • Poziția Ia 

volan • Cum se face o pană de cauciuc • Pe teme 
de circulație rutieră.

20,00 — ZOO — Din lumea animalelor. Insulele fermecate (III). 
20,05 — întrebări la care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a 

răspuns. Ce știm și ce nu știm încă despre „vecina 
noastră... Luna.

20,45 — Film artistic : Lenin în Polonia.
21,15 — Cronica ideilor. Frontul Unității Socialiste — sinte

ză a tuturor forțelor politice și sociale ale națiunii 
noastre socialiste.

22.30 — Recitalul pianistei Sofia Cosma.

15,30; 19), Arta (orele 9—15,45 
în continuare; 19,15).

FRAGII SĂLBATICI
rulează la Union (orele 15,30; 
18: 20,30).

ACUZATUL
rulează la Floreasca (orele 
18.15; 20,30). FREDY, LOVEȘ
TE TU INT1I ! (orele 9; 11,15; 
13,45; 16).

ALO, JAPONIA !
rulează
le 9—21

BECKET
rulează
9,30; 13; 16,30; 20).

UN DELICT APROAPE 
FECT

(rulează
9: 11,15;
Melodia
16; 18,30; 20.45), Gloria 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
Flamura (orele 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30).

PROFESIONIȘTII

la Timpuri Noi (ore- 
în continuare).
la Feroviar

Ia Excelsior 
13,30; 15,45; 18; 
(orele 9; 11,15;

(orele
PER-
(orele
20.30) , 
13,30;
(orele
20.30) , 
13,30;

rulează la Gri vita (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la înfrățirea 
15,15: 17,45; 20).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Buzești 
15,30; 19), Dramul Sării 
le 15,30; 19), Cotrocenl 
15,30; 19)

VERA CRUZ 
rulează la Dacia (orele 8,30;
16.30 în continuare; 
20,45).

URLETUL LUPILOR 
rulează la Bucegi (orele 9—
13.30 în continuare; 15,45; 
18,15; 20,45).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

rulează Ia Unirea (orele 18). 
MARIANA, AGENTUL 0555 
(ora 15,30).

HEIDI

(orele

(orele 
(ore- 

(orele

18,30;

penhauer — Eminescu", 
PREMIUL II de prof. Ioan 
Codău, de la Școala genera
lă din Slcula, județul Arad, 
pentru lucrarea „Graiul co
munei Sicula", iar PREMIUL y 
III de prof. Marin Naht, din S 
Arad, pentru lucrarea „Des
pre vocabular".

MENȚIUNILE au fost ciș- 
tigate de profesorii Traian 
Pătrășcanu, din Alba Iulia, 
I. Basamac, din Buzău și 
Grațian Jncan, din Cîmpu- 
lung Moldovenesc.

ANIVERSARI

Colectivul Teatrului de 
Stat din Deva, care a împli
nit un deceniu de activitate, 
a prezentat duminică după- 
amiază, în premieră pe țară, 
un spectacol de estradă In
titulat „Revista revistelor". 
Spectacolul a adus pe scenă 
tablouri de proză — come
die care se bucură de mult 
succes, melodii lansate In 
primă audiție, scenete, balet, 
cuplete care plac mult publi
cului, unele selecționate din 
cele mai reușite reprezen
tații date în decursul celor 
10 ani de existență a acestui 
colectiv artistic.

(orele 15,30;
SECRET 
(orele 14,30;

rulează la Lira
18 ; 20.15).

JUDOKA, AGENT 
rulează la Volga 
16.30; 18,30; 20,30).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30).

ASTĂ SEARA MA DISTREZ 
rulează la Miorița (orele 9; j 
11,15; 13,30: 16; 18.15; 20,30), 
Tomis (orele 9—15,45 tn con- ! 
tinunre; 18.15; 20,30). ,

CĂDEREA IMPERIULUI RO- , 
MAN

rulează la Moșilor (orele 18).
TANDREȚE (ora 15,30). ‘

TOPKAPI |
rulează la Popular (orele 18;
20 30). ÎNTOARCEREA VRA- , 
JITORULUI (ora 15,30).

TREI COPII „MINUNE"
rulează Ia Munca (orele 16: 
18). CASA NOASTRĂ (ora 20).

VIVA MARIA
rulează la Flacăra (orele I 
15.30; 18). SUPERAUTOMA-
TUL (ora 20,30).

HEROINA
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).
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în urma tratativelor desfășu
rate la București într-un spirit de 
prietenie și înțelegere reciprocă 
între delegațiile ministerelor co
merțului interior din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară, duminică au 
fost semnate două protocoale pri
vind schimbul de mărfuri și co
laborarea tehnico-științifică în
tre cele două ministere, pe anul 
1969.

Desfășurarea în bune condițiuni 
a schimbului de mărfuri și a co
laborării tehnico-științifice între 
cele două ministere pe anul 1968 
a pennis ca pentru anul în curs 
să crească volumul de mărfuri, 
să se extindă nomenclatorul de 
sortimente și să se dezvolte cola
borarea și în alte domenii ale 
comerțului interior, în condiții de 
avantaj economic reciproc.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de Ion Pă- 
țan, ministrul comerțului interior, 
iar din partea ungară, de Istvan 
Szurdi, ministrul comerțului in
terior.

La semnare au fost da față 
membri celor două delegații pre- 
cum și Jozsef Vince, amabasado- 
rul R. P. Ungare la București, _ 
și membri ai ambasadei. V

★
Cu acest prilej, ambasadorul — 

R. P. Ungare la București a oferit W 
un cocteil. Au luat parte miniș
trii comerțului interior al Repu- 
blicii Socialiste România și R. P. W 
Ungare, membrii celor două de
legații, ai conducerii ministerului a 
comerțului interior, funcționari W 
superiori din ministerul afacerilor 
externe. < a

Seara, Ion Pățan a oferit tn ™ 
saloanele restaurantului Athenee 
Palace, un dineu în cinstea oas- 
peților.

ANCHETA 
NOASTRĂ

ți se jucători intenționați să 
promovați ?

3. Ce turnee ați proiectat tn 
străinătate P

Așadar, noutăți de ultimă 
oră.

Azi avem vești de ia t

• CRAIOVA

• PITEȘTI

• IAȘI

La Casa Prieteniei Româno- 
Sovietice din Capitală a avut loc 
duminică seara, în prezența unui W 
numeros public, simpozionul cu 
tema : „Prima stație orbitală ex- q 
perimentală —* joncțiunea navelor • 
cosmice „Soiuz-4“ și „Soiuz-5".

•

Toate formațiile din A, fără 
excepție, se află acum la 
lucru în săli de sport, în aer 
liber. Startul pregătirilor pen
tru „lovitura de gong" de la 
9 martie s-a dat din primele 
zile ale lunii ianuarie.

Intr-o oonvorbire telefonică 
pe oare am avut-o în cursul 
zilelor de sîmbătă și duminică 
cu antrenorii echipelor de di
vizia A am primit răspunsuri 
la următoarele întrebări :

1. Cum se desfășoară pre
gătirile pentru retur ?

2. Pe ce lot contați în retur

VIDELE
CRONICĂ la
ELECTORALA o

(Urmare din pag. a l-a)

Privesc, apoi, alături, o altă 
statistică, realizată în 1969: 
„Durata medie de viață tn Te
leorman s-a ridicat la 68 ani".

Oamenii aceștia sănătoși sînt 
urmașii celor despre care 
Ulieru scria: „Candidați de 
tuberculoză mai sînt 70 la 
sută dintre copiii școlilor: copii 
slabi, anemici, fără vlagă, fără 
vioiciune, majoritatea cu cata
ruri ale căilor respiratorii, cu 
ganglionii mari. Candidați la 
tuberculoză mai sînt toți ado
lescenții și adulții debili și 
compromiși fizicește...". Revin 
la statistica lui 1969 : Teleor
manul posedă 11 spitale și 71 
case de nașteri. 49 la sută din 
bugetul județului este dedicat 
acțiunilor social-culturale. 272 
sate din toate cele 280 exis
tente sînt electrificate.

Județul pășește ferm pe dru
mul industrializării, 8 200 din 
locuitorii săi lucrînd în fabri
cile și combinatele care vor 
aduce în 1969 un venit de 2,5 
miliarde lei. La fiecare a pa
tra familie s-a construit sau 
renovat o casă.. 4 800 trac
toare ară ogoarele cooperati
velor agricole de producție. 
800 milioane lei vor fi inves
tiți în acest an pentru con
strucția unor noi obiective e- 
conomice. Cifrele continuă: 
209 grădinițe, 297 școli gene
rale, 27 licee, școli profesionale 
sau tehnice.

„In brațele muncitorului și 
ale meseriașului stă puterea

care dă viață ogoarelor, care 
taie drumuri, care dă combus- „ 
tibil, care țese, care zidește ți V 
hrănește..." scria in 1923 doc
torul Ulieru, pătruns de o 
imensă încredere tn capacita- “ 
tea clasei muncitoare de a 
trasforma lumea. a

Videle... Era o comună oare- “ 
care tn Cîmpia Sumarului. In 
1969 orașul Videle va da eco- A 
nomiei naționale bunuri tn 
valoare de 419 776 000 lei. Toa
te aceste lucruri le știau și le 
etntăreau tn minte sutele de “ 
cetățeni adunați tn sala Casei 
de cultură pentru desemnarea A 
candidatului lor în Mareaw 
Adunare Națională. Și poate că 
tn gtndurile celor cu părul A 
argintiu reveneau amintiri din w 
trecut.

Videle 1969, aflat la orele A 
maturității, se găsește la dis
tanțe astronomice de trecutul 
de care nu-l desparte decît A 
un sfert de veac. Alegătorii 
circumscripției electorale nr. 3 
știau aceasta și poate nicioda- 
td nu le-a fost mai la înde- 
mînă nevoia de comparație ca 
atunci cînd la tribuna adunării A 
a urmat o elevă din clasa a 
Xll-a a liceului local. Emoția 
primului ei vot, de care o 
despart doar cîteva săptămîni, 

copleșea.
Ea reprezenta în fața tuturor 

celor ce se aflau de față însăși 
tinerețea și vitalitatea orașului 
lor ți poate de aceea aplauzele 
lor au fost atît de vii și atît 
de prelungite.

SCRIITORUL Șl POLITICA
(Urmare din 

pag. a l-a)

comunismului. Filo
zofii lacedemonicni 
recomandau prlnzurl 
comune, faimoasele 
phiditii. Ce sînt la 
arma urmelor poeme
le homerice decit un 
fel de cîntece patrio
tice, evocînd trecutul 
patriei ? Ce erau sco
liile decit niște cîn
tece de masă ? En- 
comiilele făceau lau
da oamenilor mari al 
națiunii și eplnlcllle, 
nu erau ele niște 
ode triumfale, adre
sate învingătorilor la 
Olimpiade, unde se 
făcea și multă poli
tică, folosindu-se 
chiar atletica șl 
sprintul pentru pro-

Soion nu 
deopotrivă, 

legiuitor. 
Arii-

pagzndă T 
era el, 
și comerciant, 
poet, și 
și soldat 7 
tide și Chimon. mari 
soldați, au fost șl 
mari oratori, pledlnd 
eausa politică. Feri- 
ole, vorbitor Ia O- 
iimpiade s-a dovedit 
și un mare general, 
ca să nu mai vorbim 
despre reformele lui 
sociale care au dat 
laolaltă numele unul 
secol. Tucldlde, cu
noscut pentru opera 
sa istorică, a fost și 
general. Xenofon, au
torul Elenioelor scrie 
șl o oarte asupra 
Artei echltațlei sau 
mal preeis asupra 
tehnice! cavaleriei.

Sofoele comandă flo
ta împotriva Samosu- 
lul după succesul A 
Antigo nei. Și așa
mat departe.

Pe cine supără a- 
tunol activitatea în W 
cetate a scriitorului 
tn epoca socialismu
lui? De ea sînt întris- 
tați unii etnd o pană 
viguroasă face servi
cii unei cauze puse în A 
slujba mulțimii, cînd 
este prezentă In via
ța socială 7 Pretutin- A 
deni, poetul mănîncă “ 
și alergind după pli
nea sa, este silit să A 
vadă ce se petrece In — 
societate, și văzind 
ce se petrece In ao- 
oletate, scrie !

A face politică este 
inevitabil. ®

(Urmare din pag. 1)

lor unidimensionale", matema
ticianul Vladimir Fîrța ajunge, 
în final, la concluzia că se 
poate reduce cu 2 la sută 
cantitatea materialului neuti
lizabil. De altfel, la puțin 
timp de la ultima sesiune de 
comunicări tehnico-științifice 
desfășurată în cadrul clubu
lui, multe din lucrările pregă
tite și prezentate acolo au fost 
aplicate în producție, dove- 
dindu-și eficiența. Printre a- 
cestea se numără „Instalația 
pentru etalonarea releelor ma
xime la motoarele și genera
toarele de pe navă" de ing. 
Mihai Daniliuc, „Contribuții 
la proiectarea neutralității lo
cale cu aspirație uniformă 
pentru turnătorie" de ing. 
Radu Popovici; alte lucrări 
se află în diferite stadii de 
aplicare.

Tema pe care o studiez — 
ne spune ing. Corneliu Con
stan tinescu — se intitulează 
„Posibilități tehnice existente 
în Șantierul naval Galați pen
tru realizarea de aparatură e- 
lectrcnică de tip naval cu 
înalte calități tehnico-econo- 
mice". Am optat pentru o ase
menea temă deoarece ea con
stituie o preocupare importantă 
a întreprinderii noastre. Eu 
mă ocup — din această temă 
— de două aspecte. Primul se 
referă la realizarea unei ins-

talații de bord de tip naval cu 
curenți purtători de înaltă 
frecvență, iar al doilea la rea
lizarea unui receptor de tra
fic naval cu detecție sincronă. 
Aparatura electronică pe care 
o avem în întreprindere pro
vine din import, fiind foarte 
scumpă și, de multe ori, nea
decvată. Prin realizarea insta
lației pe care o propunem a- 
cum, se reduc, după calculele 
făcute, 86 la sută din cabluri

de fotbal a preluat tratati
vele începute de noi cu for
mația Ha j duc Split. In caz de 
nereușită — sperăm totuși în 
operativitatea federației — nu 
ne rămîne altceva de făcut 
decît obișnuita călătorie pe 
Valea Prahovei.

Antrenamentele au fost în
cepute cu aproape întregul 
lot. Două excepții: Neagu, 
plecat la... Galați pentru sus-

alcătui ecliipa A și cea de ti
neret. In lot au fost promo
vați doi tineri : Ion Chițu și 
Ion Ariciu. Sportivii Cornel 
Pavlovici și Ioachim Popescu 
au primit la cerere dezlegarea. 
Dobrin dovedește la antrena
ment o mare dorință de mun
că — a efectuat tot atîtea 
antrenamente cîte zile a avut 
vacanța și un plus de mo
destie.

și rezistență. De la 20 ianua
rie pînă la 4 februarie vom 
efectua cîte două antrena
mente pe zi, mărita ca vo
lum și intensitate, cu accent 
pe rezistență specifică și 
pe pregătirea tehnică. In peri
oada 4 ianuarie — 25 fe
bruarie : un turneu în Is
rael (în fază de tratative 
pentru realizarea căruia avem 
nevoie de sprijinul F.R.F. și

CE FAC ECHIPELE DIN DIVIZIA A?
ȘTEFAN COIDUM — U- 

niversitatea Craiova :
„In 15 săptămîni vom juca 

nu mai puțin de 20 meciuri, 
amănunt care a reclamat ca o- 
biectiv principal asigurarea u- 
nei bune condiții fizice. In 
prima etapă — pînă la 2 fe
bruarie — pregătirile se vor 
desfășura acasă. In continuare, 
avem proiectat un turneu de 
zece zile (5—15 februarie) în 
Iugoslavia. Asupra realizării 
turneului nu avem depline 
certitudini deoarece federația

ținerea examenului de stat și 
Popa încă nerestabnlit.

N-avem nevoie de alți jucă
tori în lot. Dar n-ar fi exclus 
să promovăm cîțiva jucători 
din echipa de tineret (Țană, 
Zdrailă, Bălan, Tacoi).

EUGEN MLADIN — F. C. 
Argeș :

Am reluat pregătirile la 9 
ianuarie. Ne antrenăm zilnio 
în aer liber, prin exerciții de 
pregătire fizică generală și 
specifică.

Am început pregătirile cu 
25 de jucători din care vom

ȘERBAN JUSTIN — Poli
tehnica Iași:

La primul antrenament pro
gramat în ziua de 8 ianuarie 
Ștefănescu, Romilă, C. Po
pescu, Cizic, Gavrilă și 
Costăchescu s-au prezentat 
cu o oră mai devreme pentru 
a juca... baschet.

In programul nostru : an
trenamente zilnice, în sală 
(mai corect spus într-o încă
pere insalubră deoarece, la 
stadionul „23 August", nu sînt 
gata instalațiile de încălzire) 
și afară, cu accent pe forță

al Ministerului Invățămîntu- 
lui).

Promovări în echipă ? Da. 
(un portar deosebit de talen
tat, de la echipa de tineret, 
Indache și, probabil, Trăznea, 
de la „Gloria" Bîrlad. Și-a ex
primat dorința de a juca la 
noi și Sorin Avram. L-am 
refuzat categoric. Motivul : 
antecedente disciplinare.

Tn numerele viitoare vom 
rjublica răspunsurile ce- 
orlalji antrenori ai echipelor 

de divizia A.

VA JUCA POLITEHNICA
In finala?

Duel pasionant la panou (fază 
din partida: Universitatea 

Cluj—I.E.F.S.)

I

I

IN CUPA TINERETULUI
STARTUL A ÎNGHEȚA T"?

Derbiuri în anonimat

I
I

I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I

Jocurile de baschet mascu
lin programate în București, 
care numai cu puțini ani în 
urmă făceau neîncăpătoare 
tribunele sălii Floreasca, în ul
timul timp se desfășoară în
tr-un anonimat îngrijorător. 
Așa s-a întîmplat și ieri, cînd 
prima etapă a returului divi
ziei naționale A, a adus în 
sală numai 250 de spectatori. 
Cei care pot îndrepta acea
stă stare de lucruri sînt numai 
jucătorii și antrenorii. Or, me
ciurile de ieri au fost depar
te de a satisface cerințele 
jpectacolului baschetbalistic. 
Prima partidă a reuniunii a- 
mintite, Dinamo—Politehnica 
Iași (77—62) nu a atins decît 
nivelul unui meci de categorie 
inferioară în care au abundat 
pasele greșite, ratările de sub 
panou, acțiunile de atac în- 
tîmplătoare, greșelile persona-

le fără rost. Dinamo fără Albu 
și apoi fără Diaconescu și 
Novac este o echipă oarecare.

Nici partida dintre studen
ții I.E.F.S. și cei de la „U“ 
Cluj nu au depășit calificati
vul de modest. Un singur ju
cător, Ruhring, (30 de puncte) 
a învins pe teren propriu 
(72—60) echipa antrenată de 
maestrul emerit al sportului, 
Mihai Nedef. Intîlnirea ve
detă a reuniunii, derbiul 
bucureștean, Steaua—Rapid 
(106—86) a fost ceva mai pa
sionantă, deoarece Steaua, care 
pare a fi cea mai în formă 
echipă a campionatului la ora 
actuală, după ce și-a asigurat 
o diferență de 20 de puncte, 
a folosit după pauză rezerve
le. Și în această situație a reu
șit în final să înscrie 106 
puncte.

VIOREL PAUNESCU

I

Fiind vorba de o perioadă 
de început, se simte, desigur, 
necesitatea perfectării neîn
trerupte a activității clubului. 
Comitetul U.T.C. și conduce
rea clubului vor trebui să a- 
corde o tot mai mare atenție 
posibilităților de punere în 
valoare o întregii capacități a 
membrilor săi. Întîlnirile din 
cadrul clubului tehnic se cer 
mai largi și cu un caracter de 
lucru mai pronunțat, care să

CÎT LA SUEA IIWESTIM

HIELISEtfĂ ?
și de cinci ori prețul întregii 
instalații. Cît privește cel de 
al doilea aspect al problemei, 
el vizează realizarea unui re
ceptor naval cu calități teh
nice înalte,

Prin astfel de preocupări, 
Clubul tehnic a devenit un ve
ritabil organism de intervenție 
operativă la care fac apel de
seori conducerea secțiilor și 
cea a șantierului naval, pentru 
rezolvarea diferitelor probleme 
tehnico-științifice care se ivesc 
în desfășurarea producției.

permită fiecărui tînăr prezent 
să-și poată susține ideile cu 
toate argumentele necesare să 
poată demonstra cît mai bine 
cele afirmate teoretic.

Pînă acum, membri ai clu
bului pot fi doar cei care au 
prezentat cel puțin o lucrare 
într-o sesiune de comunicări 
tehnico-științifice. Fără să ce
rem abdicarea de la criteri
ile maximei exigențe, ni se 
pare, totuși, necesar să atra
gem atenția că unul din sco
purile pentru care a luat fi-

ință clubul este — pe lîngă 
orientarea și valorificarea 
muncii de cercetare — și a- 
cela de atragere a tinerilor 
spre cercetarea științifică. O 
astfel de activitate presupune 
o operă pedagogică, un aju
tor permanent, care se pot 
efectua/ cel mai bine nu în 
afara clubului, ci înăuntrul 
lui. Am sugera ca o primă e- 
tapă, cuprinderea în cadrul 
clubului tehnic a tinerilor ino
vatori, a căror activitate, mă
surată prin rezultatele obți
nute, îi desemnează ca pe 
niște virtuali cercetători.

O ultimă chestiune s-ar re
feri la atribuțiile curente ale 
clubului. Ar fi cît se poate de 
firesc, după părerea noastră, 
ca acest organism să se preo
cupe — în modalitățile adec
vate — și de răspîndirea căr
ții tehnice, de stimularea pa
siunii pentru studiul literaturii 
de specialitate.

In zilele acestea urmează a 
lua ființă cluburi similare în 
cadrul altor două întreprin
deri din Galați : întreprinde
rea de electricitate și Combi
natul siderurgic. Așteptăm și 
de la ele un start la fel de e- 
dificator al activității și o rază 
de cuprindere a problemelor 
tot mai mare, în funcție de 
exigențele actuale și de pers
pectivă ale producției.

Tragerea la sorti a turneu
lui final al C.C.E. la baschet 
feminin (Politehnica Bucu
rești, reprezentanta tării 
noastre, va evolua în grupa 
D semifinală ' 
Sparta Praga 
Sofia) a adus 
posibilitățile 
nostru de a obține un titlu 
european.

— Șansa sorților v-a surla 
sau nu 7

— Programările „Politeh
nicii" — ne spune antrenorul 
GRIGORE COSTESCU — 
se pare că ne avantajează. 
Primul meci îl avem acasă, la 
30 ianuarie, cu Akademik- 
Sofia. Returul va avea loc la 
6 februarie la Sofia. Meciul- 
cheie, cel cu Sparta Praga 
are o programare inversă — 
20 februarie la Praga și 27 
februarie la București.

— Fetele vor lupta pentru 
primul loo în grupă sau 
pentru evitarea... celui de-al 
treilea 7

— Mizăm ca obiectiv cel 
puțin locul secund, care ne 
asigură 
finală.

— Ce 
preciatt 
doi în grupă ?

— Calculele hîrtiei indică 
favorită echipa noastră. în 
..Cupa orașului Timișoara", 
organizată în ultimele zile ale 
anului trecut, cu participarea 
naționalelor Bulgariei și Iu
goslaviei, am învins ambele 
formații. Echipa României 
a evoluat pe scheletul Poli
tehnicii (Vogel, Taflan. Cio
can, Diaconescu — n.n.) iar 
cea a Bulgariei a cuprins, 
de asemenea, multe jucătoare 
de la Akademik.

— Va juca, deci, Politeh
nica în finală 7

— Dacă n-ar fi examenele 
și dacă opt din jucătoarele 
mele n-ar fi studente; dacă 
examenele nu s-ar suprapu
ne cu programul meciurilor 
și dacă n-as fi obligat să 
modific programul obișnuit. 
Așa, aștept ca optimismul să 
vină pe parcurs.

împreună cu 
șl Akademik 
în actualitate 

baschetului

rămînerea în cursa
vă determită să a- 
că vom ocupa locul

S. SPIREA
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Prima etapă a „Cupei tine
retului" de la sate ediția de iar
nă — faza pe comună — s-a !n- 
cheiat de cîteva zile (15 Ianua
rie). începem discuția cu tova
rășa CONSTANȚA STOICA,_se- 
cretara ..........." “
dulești, 
zultate 
etapă ?

— Cei mal mulți amatori pen
tru etapa I a „Cupei" i-am avut 
la șah — 7 tineri. Cu tenisul 
de ma3ă stăm ceva mai slab. 
Doar două fete au : 
în concurs : Maria 
ședința asociației 
Floarea Amza. Dar 
mite pe amîndouă 
centre de comună.

Să nu fi înțeles 
varășii din comisia 
comitetului județean al U.T.C. 
susțineau că la Produleștl sînt 
peste 160 de tineri și multe, 
foarte multe fete, care desfă
șoară o activitate sportivă con
tinuă. Organizația U.T.C. șl a- 
sociația sportivă de aici sînt 
date ca exemplu în fața tuturor 
organizațiilor din județ pentru 
rezultatele obținute în antrena
rea tinerilor la practicarea spor
tului. Secretara comitetului co
munal U.T.C. nu ne vorbește 
nimic despre disciplinele „Cu
pei tineretului de la sate", care 
asigură, prin posibilitățile de 
participare, baza de masă a 
competiției — schi și săniuțe.

— Nu le plac tinerilor spor
turile de iarnă ?

— Știți, vara e cu totul alt
ceva ! Sîntem campioane pe ju
deț la ediția de vară a Cupei, 
avem două terenuri de volei, 
fetelor le place handbalul ; bă
ieții joacă fotbal... Iama nu sînt 
condiții. Asociația nu are fon
duri si nu avem nici baza ma
terială. N-avem spațiu decît o 
sală Ia școală șl n-avem decît 
două șahuri.

Sigur, explicații au mai fost 
multe. (Ele au ocolit, însă, to
tal faptul că pentru schi șl să
niuțe exista baza materială și 
condiții naturale excelente — șl 
că, cu puțină inițiativă, fiecare 
tînăr și-ar fi putut face cel pu
țin săniuță). Dar una din ele 
vrem s-o lămurim pe loc. Mult 
discutata subvenție — fonduri
le asociației sportive se consti
tuie procentual din fondul ge
neral al C.A.P. șl al cooperati
vei de consum — nu a fost a- 
fectat asociației sportive nici

Comltetulul U.T.C. Pro- 
cu întrebarea : cu ce re- 

s-a încheiat prima

fost înscrise 
Badea, pie- 
sportive, și 
le vom tri- 
la faza pe
bine? To- 
sportivă a

din partea C.A.P.-ului nici din 
partea cooperației de consum.

— V-ați adresat serviciului de 
contabilitate de Ia C.A.P. ?

— încă nu. Știți... eu sînt șefa 
contabilă. Din partea „coopera
ției" s-ar fi putut lua fondurile, 
dar ne-a fost frică (!) să luăm 
banii... Ce să fi făcut, mai în- 
tîi, cu ei ? Cum 
țim ? (?!)...

Așadar, n-avem 
vem șahuri... dar 
preocupare pentru 
conform normativelor după care 
se constituie. Nu numai fondu
rile sînt cele care asigură po
sibilități de practicare a spor
tului la Produleștl, ci inițiati
va și preocuparea, în primul 
rînd. Să nu știe, oare, comite
tul U.T.C., asociația sportivă că, 
pe ambele părți ale șoselei ce 
trece prin fața saivanelor 
C.A.P.-ului sînt două spații na
turale excelente pentru patinaj ? 
Să nu știe că la marginea comu
nei, spre Costeștil din Deal, co
piii merg zilnic la sănluș ? Dar 
la organizarea concursului de 
săniuțe în cadrul întrecerilor de 
iarnă ale „Cupei", sănlușul este 
o probă obligatorie, nu s-a gîn- 
dit nimeni.

în timp ce numai 9 tineri au 
fost antrenați la etapa I, 160 aș
teaptă să vină... vara pentru a 
putea face sport, deoarece 
„Cupa" nu este temeinic orga
nizată pentru a-i antrena pe 
toți tinerii.

Alt popas, în comuna Lungu- 
lețu. într-o mică sală a cămi
nului cultural, cele două șahuri 
erau ocupate : patru săteni, în
tre care doi ceva mai în vîrstă, 
în trecere pe la cămin, își dis
putau întîietatea.

— La șah am disputat compe
tiția pe serii — ne spune Marin 
Neacșu, "
U.T.C. — pentru cei 30 de com
petitori. Avem și table ! Cam
pionii ? Ioana Gheorghe la fete 
și Marin Osiac la băieți. Afară 
de șah, tinerii noștri nu mal 
desfășoară Iarna alte activități. 
N-avem condiții, n-avem fon
duri, n-avem decît două șahuri. 
Păcat că tovarășa secretară nu 
este aici. Ea v-ar explica mal 
bine.

Șl povestea, aidoma celei de 
la Produleștl, capătă aceleași re- 
frenuri. Dar, la scurt Interval, 
apare șl secretara comitetului 
comunal al U.T.C., învățătoarea 
Petruța Clcloveanu.

să-i împăr-
fonduri, n-a- 
n-avem nici 
utilizarea lor

locțiitorul secretarului

INTERNAȚIONALELE DE BIATLON*

• România a învins, în meci direct
R.D.G. • Echipa U.R.S.8, (campioană 
mondială de tineret) a cîștigat competiția
• Victor Fontana a coborit echipa 
română pe locul al V-lea în clasament

POIANA BRAȘOV 
(prin telefon). — 
Ieri dimineața, nu
meroși brașoveni au 
urcat în Poiana Bra
șov pentru a asista 
Ia cea mai spectacu
loasă probă a între
cerilor de blatlon : 
ștafeta. Primii au 
luat startul compo- 
nenții reprezentati
velor de seniori (A 
și B) ale României 
și Republicii Demo
crate Germane în 
cadrul tradiționale
lor concursuri ale 
biatloniștilor din cele 
două țări.

Confirmînd forma 
bună manifestată 
sîmbătă, cînd, în 
proba de biatlom in
dividual, au ieșit, de 
asemenea, învingă
tori și la ștafetă, e- 
chipa A a României 
a învins comod. O 
comportare excelen
tă a avut-o, în am
bele concursuri, re
prezentantul nostru, 
Gh. Vilmos.

Startul în proba 
de ștafetă 3 x 7,5 km, 
s-a dat la 9,30. Com- 
ponenții celor 6 re
prezentative naționa
le de tineret se an
gajează într-o apri
gă dispută după 
parcurgerea prlmi-

lor 2,5 km, întrece
rea se arată a fi 
foarte strinsă. Para
doxal însă, Victor 
Fontana — care a- 
vusese cu două zile 
în urmă o excelentă 
comportare la indi
vidual, se comportă 
inexplicabil de slab 
încă de Ia prima 
tragere, ratînd toate 
focurile și, astfel, e- 
ihipa României I 
abia termină pe lo
zul al V-lea.

în schimb, echipa 
Uniunii Sovietice 
(campioană mo<ndla-

lă) manifestă încă de 
la început o bună 
dispoziție, domlnînd 
autoritar mal ales în 
proba de fond.

Reprezentativa Su
ediei, clasată pe lo- 

realizat 
unică 
cu 0 

(zero) puncte penali
zări, fiind urmată în 
clasament de repre
zentativele R. D. G. 
(locul III), R. P. Po
lonă (locul IV), R. S. 
România (locul V) și 
R.F.G. (locul VI).

Ultima mare veri
ficare internațională 
a biatloniștilor îna
intea campionatelor 
mondiale din luna 
martie a demonstrat 
o pregătire superi
oară tehnică și tac
tică a majorității 
concurenților sovie
tici și suedezi, ară- 
tîndu-se cel mai în
dreptățiți să aspire 
Ia locul suprem.

CONCURS DE PATINAJ

cui II. a 
performanța 
în concurs

Obișnuiții patinoarului Flo
reasca au fost ieri dimineață 
martorii unui concurs mai 
puțin... obișnuit. Pe drept
unghiul de gheață au fost 
invitați să se întreacă băieți 
și fete, elevi ai liceelor din 
București, într-un concurs 
rezervat începătorilor. In 
program două probe de vi
teză : 300 m - 
(băieți). 
Intr-un timp 
mai o oră și 
doar atît s-a 
unei asemenea întreceri — 
prima și sperăm nu și ulti
ma din acest sezon — con- 
curenții și-au desemnat în
vingătorii : 300 m : 1. Turcu 
Adriana — Liceul nr. 22 ; 2. 
Velea Monica — Liceul nr. 
22 ; 3. Filip Luminița — Li
ceul nr. 34 ; 500 m : 1. Solia- 
nicov Pavel — Liceul „Matei 
Basarab" ; 2. Lorentz Mihai 
— Liceul nr. 28 ; 3. Preotesa 
Silviu — Liceul „Mihail Sa- 
doveanu".

(fete) și 500 m
record, de nu- 
jumătate, căci 
putut rezerva

P. RUJAN

Finiș în proba de 50 m plat fete

TURNEUL

— Faza pe comună a Cupet 
este, la noi, în plină desfășu
rare (oare secretara nu știa că 
faza pe comună trebuie să se 
încheie la 15 ianuarie ?). Cu 
toții, să tot fie, la șah, 10—12' 
concurenți — fete și băieți...

Cînd am întrebat de cam
pionii fazei pe comună, ni s-au 
indicat cu totul alte nume față 
de cel pe care-1 aflasem mai 
înainte.

Observației noastre că și aici 
un număr de aproape 120 de ti
neri stau într-o totală inactivi-, 
tate în domeniul sportului, 1 se 
aduc unul după altul „argumen
te" că „mai mult de atîta nu se 
poate face". Mirarea noastră a - • 
dispărut cînd, după un număr 
de întrebări, ne-am dat seama 
că tovarășa secretară nici nu 
știa cum trebuie organizată și 
în cîte etape se desfășoară 
„Cupa tineretului de la sate". 
Cum să maj vorbim atunci des
pre rolul de organizator al co
mitetului comunal U.T.C. 
ceastă competiție ?

în a- ■

Poposim și în cea de-a 
comună, Odaia Turcului, 
țătortfl Valentin Nlcoicscu, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C., deține „evidența la zi" 
a Cupei : 22 de șahiști, 10 ju- ■ 
cătorl de tenis de masă și__
toată clasa a VIII-a înscrisă la 
săniuțe.'Am apreciat această „e-- 
vidență" pînă în momentul cînd. 
am aflat că în comună muncesc 
și învață peste 400 de tineri, iar 
la întreceri au fost antrenați • 
numai... 50.

Ce concluzii se pot desprinde' 
din constatarea stării de lucruri- 
în cele 3 comune ? Noi credem 
că una singură : comitetul jude
țean al U.T.C. ar fi făcut mult 
mai bine ca, în locul contesta
ției la critica adresată prin ziar, 
să se fi ocupat concret de orga
nizarea în bune condiții a 
„Cupei tineretului de Ia sate", 
să fi ajutat organizațiile U.T.C. 
în rezolvarea problemelor pe 
care le ridica competiția (baza 
materială, instructori etc.) și ar 
f| avut satisfacții mal mari dc- 
oît cele pe care 1 le oferi... a- 
mintirile competițiilor reușite 
din vară. Pentru că, așa cum 
bine se știe, „secretul" In spor
tul de masă, ca și In aportul da 
performanță, este continuitatea.

treia 
Invă-

VIOREL RARA

PENTRU ÎNCEPĂTORI

Antrenorii prezențl la 
concurs au șl recrutat cîteva 
„speranțe" care vor fl invi
tate să activeze în secțiile 
cluburilor. Există, totuși, un 
„de ce“. De ce de-abla la 
mijlocul sezonului de patinaj 
(și de ce nu măcar în timpul 
vacanțe! de iarnă 2) a fost 
organizată o competiție re
zervată începătorilor ? Expli
cațiile care se dau adesea 
— suprasolicitarea patinoaru
lui de către public, chiria 
exagerată și altele de acest 
gen — trebuie înlăturate din 
capul locului. Federația de 
specialitate, forul direct in
teresat în depistarea elemen
telor tinere, are obligația să 
găsească soluții pentru orga
nizarea și permanentizarea 
unor astfel 
deschise 
larilor.

de concursuri 
pionierilor șl șco-

R. VASII.E

FULGER PENTRU 
HANDBALIȘTII JUNIORI

Cinci ore de handbal, 10 
partide (a 24 de minute fie
care), 60 de jucători, dintre 
cele mai tinere stele ale hand
balului nostru, 175 de goluri 
— acesta ar fi, pe scurt, bi
lanțul turneului - fulger de 
handbal pentru juniori care 
s-a desfășurat, ieri după-amia- 
ză, în sala Floreasca. Inițiati
va aparține S.S.E. nr. 2, deci 
echipa ei a apărut, simbolic, 
în postura de gazdă. Federa
ția de handbal, în schimb, a 
favorizat acest dialog inedit 
a celor mai bune cinci echipe 
bucureștene.

REZULTATE
Steaua — Dinamo : 9 — 9;
Steaua — S.S.E. 2 : 9 —8 ;
S.S.E. 1—S.S.E. 3 : 7—10 ;
S.S.E. 2—S.S.E. 1 : 8—5 ;
S.S.E. 1—Dinam : 7—W ;
S.S.E. 3—S.S.E. 2: 5-4 ;
Din o mo—S.S.E. 3 : 9—10 ;
S.S.E. 1—Steaua : 13—11 ;
S.S.E. 3 — Steaua s 9 — 9 ;
S.S.E. 2—Dinamo : 9 -14.

CLASAMENT FINAL: 1.
S.S.E. 3 — 7 puncte, cîțfigă- 
toarea turneului ; 2. Dinamo 
— 5 ; 3. Steaua — 4 ; S.S.E. 
2 — 2 ; 5. S.S.E. 1 - 2.

a



Influenta F.N.E. se consoli
dacă acesta opune intervențio- 
niștilor forța de neînvins a uni
tății sale patriotice, năzuința 
de a trăi în libertate. „Nu pu
tem să obținem o victorie mili
tară ; iată de ce ne aflăm la 
Paris" a afirmat în esență con
ducătorul actual al Pentagonu
lui, Clifford. Rațiunea a îndem
nat la o soluție negociată în 
conflictul vietnamez dar promo
torii agresiunii au încercat să 
blocheze drumul tratativelor. 
Ultimul obstacol l-a reprezentat 
refuzul de a accepta pentru 
F.N.E. un statut egal, pe deplin 
independent. Dar manevrele de 
acest gen au eșuat. „Combatan
ții F.N.E. — scria LE MONDE 
DIPLOMATIQUE — se pot pre
zenta la masa conferinței cu 
fruntea sus. Victoria lor constă 
în aceea că au rezistat fără să 
cedeze giganticului val al 
corpului expediționar american 
și i-au obligat pe adversarii lor 
să-i respecte și să-i recunoască 
ca interlocutori".

Comentatorii abordează cu 
prudență perspectivele negocie-

Kleber s-au întreprins primii 
pași pe calea tratativelor nu 
înseamnă, implicit, că o soluție 
a problemei vietnameze va fi 
obținută cu ușurință. NEW 
YORK TIMES scria că „nimeni 
nu-și imaginează că drumul ce 
va trebui parcurs va fi lipsit de 
obstacole".

NEW YORK TIMES semnala 
că anumite vîrfuri din coman
damentul american de la Saigon 
resping ideea unei reduceri a 
trupelor S.U.A. dislocate în Viet
namul de sud. „Zarva stârnită 
de profeții discreditați ai victo
riei militare nu trebuie să deru
teze națiunea de la singurul 
drum logic spre pacea în Viet
nam, drumul care trece prin 
Paris" — scrie cotidianul new- 
yorkez. Informații din Saigon, 
transmise de FRÂNCE PRESSE, 
pomenesc despre propunerile 
pe care el pregătesc americanii 
și echipa Thieu-Ky și care ar 
reprezenta „o ofertă de aran
jamente în bloc". Tactica „pro- 
punerilor-pachet" a mai fost 
utilizată și altă dată. Tn mod

în
de

Masa rotundă cu un diame
tru de patru metri a fost con
fecționată în grabă dar tâm
plarii n-au întârziat deschiderea 
conferinței în problema vietna
meză. Sîmbătă dimineață, ma
rele salon al clădirii din Ave
nue Kleber care a dobîndil 
notorietatea sediului unor reu
niuni internaționale prestigioa
se, a fost scena primei întâlniri 
a celor patru delegații. Confe
rința de la Paris care făcuse 
să înflorească speranța iar mai 
târziu părea năpădită de nori 
amenințători, a început, în stâr
cit, după amînări care s-au pre
lungit de-a lungul săptămînilor. 
La masa tratativelor au luat loc 
reprezentanții R. D. Vietnam, 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, S.U.A. și 
ai administrației de la Saigon. 
Masa este rotundă, fiecare de
legație se așează pe locul care 
ti convine iar nici un semn dis
tinctiv nu marchează prezenta 
celor patru delegații. Prima di
mineață de activități în cadrul 
conferinței a înregistrat o șe
dință de cinci ore și zece mi
nute.

Cinci ore de dezbateri 
seamnă nu numai o luare
contact, ci permite un exam"i 
aprofundat al problemelor pro
cedurale, deosebit de compli
cate în cazul acestei conferințe 
jvadripartite. Convorbirile s-au 
desfășurat cu ușile închise însă 
Ja capătul ședinței purtătorii de 
cuvînt și-au asumat misiunea de 
a informa opinia publică prin 
Intermediul presei. Faptul cel 
mai remarcabil îl reprezintă a- 
cordul intervenit în problemele 
de procedură. (FRANCE PRESSE 
scria că prima ședință a per
mis, chiar spre surpriza partici- 
panților înșiși, să se reglemen
teze în unanimitate toate pro
blemele de procedură). Acest 
acord deschide calea pentru 
imediata abordare a probleme
lor de fond. Delegația F.N.E. a 
prezentat propunerea ca la 21 
ianuarie să aibă loc viitoarea 
ședință. Reprezentantul S.U.A. 
a cerut un răgaz înainte de .. a 
da răspunsul. După discuțiile 
care s-au purtat s-a stabilit ca 
Ia începutul acestei șăptămîni 
dosarul vietnamez să fie exami
nat în fondul său..

Pe malurile Senei tratativele 
au intrat într-o fază nouă. Pre
lungitul impas provocat de tac
tica obstrucționistă a Washing
tonului și Saigonului a putut fi 
depășit deoarece în lumea în
treagă ,inclusiv în S.U.A.,, conti
nuarea intervenției în Vietnam 
se lovește de opoziția unor 
forțe politice al căror evantai 
s-a lărgit considerabil. Politica 
forței, a imixtiunii brutale, și-a 
vădit ineficienta. Cîmpurile de 
luptă din Vietnam au arătat că 
o mare putere, delată cu un 
potențial uriaș, nu poate in
fringe un popor —'cffiar mic —

Problema
vietnameză

la masa
tratativelor

rilor deoarece multe semne de 
întrebare planează încă deasu
pra salonului din Avenue Kleber. 
Delegația americană își va 
schimba în aceste zile compo
nența. Washingtonul va fi re
prezentat prin Cabot Lodge, un 
diplomat experimentat, care a 
cunoscut nemijlocit Vietnamul 
de sud, dar care, în trecut, se 
angajase într-o politică greu 
conciliabilă cu ideea tratative
lor. Desigur, au trecut ani,, s-au 
produs multe evenimente și s-ar 
putea ca optica fostului amba
sador american la Saigon să se 
fi modificat într-un sens realist, 
însă abia la masa tratativelor 
se vor putea verifica sincerita
tea, luciditatea, spiritul con
structiv.

Premierul italian, Mariano Ru
mor, avea dreptate cînd saluta 
ca pe „un act de înțelepciune 
reluarea pe baze realiste a ne
gocierilor de la Paris privind 
Vietnamul". Faptul că în Avenue

just, reprezentantul F.N.E. ce
rea ca „guvernul american și 
administrația de la Saigon să 
adopte o atitudine corectă la 
conferință, pentru ca aceasta să 
poată progresa, spre o regle
mentare corectă a problemei 
vietnameze". Cyrus Vance a a- 
firmat că guvernul american 
dorește să se poată ajunge ra
pid Ia încetarea luptelor în 
Vietnam.

Tn încheiere să consemnăm 
declarația delegatului R. D. 
Vietnam, Ha Van Lau, care a 
sintetizat esența negocierilor de 
la Paris : „Scopul acestei con
ferințe în patru este de a căuta 
o soluție politică problemei viet
nameze, pe baza respectării 
drepturilor naționale fundamen
tale ale poporului vietnamez, 
adică a independenței, suvera
nității, unității și integrității te
ritoriale a Vietnamului, recu
noscute de acordurile de la Ge
neva din 1954".

dează mereu mai profund
Interviul lui Tran Buu Kiem

Oricare ar fi influența perso
nalităților însărcinate să ia parte 
la conferința de la Paris, elemen
tul fundamental este și va rămî- 
ne situația reală de pe teren — 
a subliniat într-un interviu, acor
dat săptămînalului „L’Humanite- 
Dimanche", Tran Buu Kiem, șe
ful delegației Frontului Național 
de Eliberare, în legătură cu nu
mirea noului reprezentant al Sta
telor Unite, Cabot Lodge. în 
această ordine de idei, delegatul 
F.N.E. a relevat că strategia ame
ricană s-a redus Ja apărare în re
giunile pe care le ocupă. Difi
cultățile militare pe care america
nii le întîmpină în Vietnamul de 
sud i-au pus într-o situație difi
cilă : ei trebuie să înceapă o re
tragere a trupelor lor și să găsea
scă o soluție politică în problema 
sud-vietnameză, deoarece altfel 
sînt amenințați cu înfrîngeri și 
mai grave.

Pe plan militar, a declarat Tran 
Buu Kiem, trupele americane sînt 
concentrate în jurul orașelor, în 
principal la Saigon, fapt pentru 
care cea mai mare parte a for
țelor lor sînt închise în propriile 
lor poziții defensive. In ce pri
vește situația politică, este din ce 
în ce mai accentuată izolarea re
gimului saigonez, în timp ce riva
litatea dintre generalii Thieu și 
Ky rămîne foarte accentuată și 
se repercutează la toate eșaloa
nele. Concomitent, poziția și in
fluența Frontului Național de Eli
berare se consolidează din ce în 
ce mai în profunzime. In zonele 
eliberate au avut loc alegeri pon

Un imens drapel al Frontului 
Național de Eliberare a fost ar
borat pe unul din turnurile cate
dralei Notre-Dame de Paris, la 80 
de metri înălțime, de un grup de 
simpatizanți ai luptei populației 
sud-vietnameze. O ascensiune a- 
crobatică, cu ajutorul unor simple 
corzi de alpinist, a fost efectuată 
de cel care a purtat la această 
înălțime drapelul ce a putut fi 
zărit de parizieni în tot cursul 
dimineții de duminică de la mare 
distanță.

Sîmbătă după-amiază au avut 
loc ciocniri în Delta fluviului 
Mekong, în apropiere de locali
tatea Racii Gia, la 180 km sud- 
vest de Saigon.

Un purtător de cuvînt al arma
tei americane a declarat la Sai
gon, că în dimineața zilei de 
duminică, bombardierele ameri
cane B-52 au efectuat mai multe 
raiduri în apropiere de Dak Tho 
din zona platourilor înalte fi la 
nord-est de localitatea Tap Ninh.

In zorii zilei de duminică u- 
nități ale Frontului Național de 
Eliberare au atacat cu foc de 
mortiere posturile militare saigo- 
neze din localitățile Go Cong fi 
Ghau Doc, situate la 50 fi res
pectiv 170 de kilometru sud fi 
sud-est de Saigon, în delta flu
viului Mekong.

tru formarea Comitetelor popu
lare. Influența Frontului a cres
cut în numeroase cartiere din Sai
gon și în alte orașe din Vietna
mul de sud.

Conferința

în Bolivia
de urgentă

Președintele Boliviei 
Rene Barrientos a de
cretat stare de urgență, 
a suspendat toate garan
țiile constituționale și ■ 
impus interdicția de cir
culație pe timpul nopții 
în capitala țării.

la
Khartum

La uzina siderurgică Hwang* 
hai (R. P. D. Coreeană)

Mai mulți lideri ai partidelor 
de opoziție, dintre care șase mem
bri ai Mișcării Naționale Revolu
ționare, au fost arestați. Au fost 
operate arestări și în alte orașe 
alo țării.

Instituirea stării de urgență a 
fost motivată de autorități ca o 
necesitate datorită „atmosferei de 
subversiune" existente în țară. 
David Fernandez, ministru la in
terne, a declarat că Mișcarea Na
țională Revoluționară (M.N.R.) și 
alte partide de «poziție au com
plotat pentru răsturnarea preșe
dintelui Barrientos. El a adăugat 
că fostul vioe-președinte Juau Le- 
chin, de asemenea, membru al 
M.N.R., este suspectat de a fi 
participat Ia organizarea complo
tului.

Barrientos a venit Ia putere în 
1964 în urma unei lovituri de stat 
împotriva președintelui Paz Esten- 
soro. El a fost reales în funcția 
de președinte în 1966.

Astă seară, după terminarea 
ceremoniilor de instalare a 
succesorului său republican, 
Lyndon Johnson va urca, pen
tru ultima oară, la bordul avio
nului special „Air Force One" 
cu care a făcut de cîteva ori 
ocolul Pămîntului în cei cinci 
ani de președinție. De data a- 
ceasta el va face drumul spre 
Texasul natal unde își va croi 
preocupări de simplu cetățean 
american.

L.BJ. nu s-a resemnat, însă, 
să părăsească scena „în vîrful 
picioarelor", ca un înfrînt. Ru- 
pînd cu tradiția, el s-a prezen
tat marți în fața Congresului 
pentru a citi personal Mesajul 
„despre starea Uniunii", solem
nitate transmisă în direct. de 
toate posturile de radio și te
leviziune ale S.U.A. America 
n-a mai cunoscut ceva asemănă
tor din anul 1800, cînd John 
Adams a fost ultimul președinte 
care a venit să prezinte Mesa
jul către Congres cu cîteva zile 
înainte de a părăsi Casa Albă. 
De atunci, toți șefii executivu
lui american, la sfîrșitul exerci
tării funcției lor, se mărgineau 
să trimită Mesajul spre a fi ci
tit de unul din colaboratorii lor. 
Gestul lui Johnson dezvăluie 
dorința acestuia de a părăsi 
„cu strălucire' Casa Albă. A- 
ceasta transpare și din conținu
tul Mesajului care s-a revendi
cat ca un bilanț nu numai, al 
ultimului an, ci al celor cinci 
ani de exercitare a funcției su
preme. în Mesaj, au fost cu 
grijă și nu fără abilitate, esca
motate majoritatea problemelor 
interne și externe controversate, 
eșecurile și sursele de nemulțu
mire în rîndul națiunii care l-au 
determinat anul trecut să nu 
mai candideze. Trei zile mai 
tîrziu, la ultima sa conferință de 
presă, întrebat de ce au fost în- 
frînfi democrații la alegerile din 
5 noiembrie, președintele răs
pundea cu un amestec de ener
vare și evaziv : „Pentru că n-au 
întrunit voturile necesare".

Este, însă, evident că opinia 
publică americană (care și-a 
manifestat, de altfel, punctul său 
de vedere critic la alegerile pre
zidențiale) nu se arată dispusă 
să treacă cu buretele peste um
brele pronunțate ale politicii 
fostei administrații. „Nu pot fi 
negate administrației Johnson
— notează NEW YORK TIMES
— eforturi legislative în dome
niul lichidării segregației, asis
tenței medicale și dezvoltării 
sistemului de instrucțiune. Esen
țialul este, însă, că proiectul

„marii societăți", programul 
promis de realizări sociale a 
fost, practic, asasinat de esca
lada din Vietnam... Este o tristă 
certitudine că administrația 
Johnson și-a legat numele de 
cel mai nepopular război pe 
care l-au purtat vreodată Sta
tele Unite și care a dus națiu
nea la o divizare fără prece
dent*. Și, dacă în Mesajul său, 
Lyndon Johnson spunea, în trea
căt, că în multe cazuri acțiu
nile inițiate de administrația sa 
pe plan social , „nu au fost în
cheiate", majoritatea observato
rilor din Washington relevă că 
administrația republicană preia, 
asa.cum se exprimă WASHING
TON POST, „una din cele mai 
dificile moșteniri în toate do
meniile de acțiune".

Pe plan oficial, administrația 
Nixon a intrat în arenă odată 
cu începerea, miercurea tre
cută, a audierilor din Senat, în 
vederea confirmării membrilor 
noului cabinet. Membrii guver-

tate spre a obține aprobarea și 
sprijinul Congresului dominai 
de democrați, pentru aplicarea 
programelor sale în toate do
meniile. Tn acest sens, se emite, 
totodată, părerea că noul pre
ședinte va trebui să fie, în si
tuația dală, mai receptiv față 
de părerile Congresului, accep- 
tînd, de pildă, rezoluția ce ur
mează să fie discutată curînd în 
Senat și care — pe baza lecției 
amare a Vietnamului — pre
vede că în viitor președintele 
S.U.A. nu va putea trimite trupe 
americane pe teritorii străine 
fără autorizația Congresului.

Rămîne de văzut cum va ac
ționa noua administrație în re
zolvarea problemelor complexe 
ce-i stau în față. Mesajul de in- 
vestitură pe care-l va rosti Ri
chard Nixon va aduce unele 
clarificări. Probabil, însă, va 
trebui să așteptăm primele 100 
de zile ale noii echipe pentru 
a discerne mai bine contururi! : 
politicii republicane. „Ceea ce

După cuvîntul de descinde
re rostit de președintele Suda
nului, Ismail Al Âzhari, la Con
ferința internațională de solidari
tate cu lupta popoarelor din colo
niile portugheze și Africa de sud, 
conferință care se desfășoară la 
Khartum, s-a dat citire mesajelor 
mai multor șefi de state.

Președintele Comitetului de 
pregătire al conferinței, Youssef 
Sebai, a prezentat raportul Comi
tetului de solidaritate afro-asiatic. 
Delegația sudaneză a propus cre
area unui comitet internațional 
de solidaritate cu popoarele din 
coloniile portugheze și Africa de 
sud și crearea unui comitet de 
coordonare a ajutorului material 
destinat acestor mișcări.

In continuarea lucrărilor, Ra- 
mesh Chandra, secretar general 
al Consiliului Mondial al Păcii, 
a prezentat un raport asupra si
tuației din Africa de sud și din 
coloniile portugheze, iar condu
cători ai mișcărilor africane de 
eliberare din teritoriile respective 
au informat conferința asupra 
stadiului luptei împotriva rasiști
lor sud-africani și colonialiștilor 
portughezi.

Orientul
irakiană in Iordania

membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G.

gafiei parlamentare

Apropiat
• Interviul lui U Thant 9 Delegație militară

In cadrul unui interviu, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat că o întîlnire a celor 
patru puteri în legătură cu Orien
tul Apropiat ar ajuta „în orice 
caz" la rezolvarea actualei crize 
din această regiune.

U Thant a adăugat că orice 
întîlnire de acest fel „trebuie să 
se desfășoare în contextul 
O.N.U.", înțelegînd prin aceasta 
că se referă Ia rezoluția din 
noiembrie 1967 a Consiliului 
Securitate.

22 
de

— Imagine din Tașkent

Sîmbătă seara a sosit 
Amman o delegație irakiană 
condusă de Hardan Takriti, 
vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri și ministru al a- 
părării. Delegația, din care

la

■

• Convorbirile dele-
engleze la Cair&

fa

fac parte numeroși ofițeri ira
kieni, a fost primită în aceeași 
seară de premierul iordanian, 
Bahjat Taîhouni, și de vicepre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, Ahmed Toukane.

Ministrul apărării al Iraku
lui urmează ca astăzi, înainte 
de a părăsi Ammanul pentru a 
pleca spre Bagdad, să inspec
teze trupele irakiene stațio
nate în Iordania.

Schimbare

SIMBĂTĂ SEARA, 
sala Kurhaus din Haga a 
avut loc un concert susținut 
de Filarmonica de stat 
„George Enescu", dirijat de 
Mircea Basarab. Concertul, 
care a avut ca solist pe Va
lentin Gheorghiu, s-a bucu
rat de un deosebit succes.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerelor de Externe, 
culturii și învățămîntului din 
Olanda, oameni de cultură 
și artă, ziariști, precum și un 
numeros public.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la Haga și membri ai 
ambasadei țării noastre.

finanțarea planurilor de dezvol
tare din țările arabe, a precizat 
purtătorul de cuvînt. Consiliul 
economic va discuta, de aseme
nea, problema 
ciale cu țările 
(ei comune. 
Franța.

Referindu-se 
relațiilor economice 
R.A.U. și Franța, ministrul e- 
giptean al economiei și comer
țului exterior, Hassan Abbas 
Zaki, a anunțat că sîmbătă a 
fost semnat un acord comercial 
cu Franța.

relațiilor comer- 
membre ale Pie- 
în special cu

Ia dezvoltarea 
dintre

ACȚIUNI ALE PATRIOȚILOR 
TAILANDEZI

la Casa Albă

nului desemnat și președinții 
celor 22 de comisii speciale de 
lucru însărcinate de Nixon cu 
elaborarea liniilor directoare 
ale politicii noii administrații, 
s-au întrunit într-o reuniune de 
două zile. La sfîrșitul reuniunii 
s-a anunțat doar că „au fosl 
făcute recomandări privind dife
rite probleme politice". Ceea ce 
e interpretat ca o reafirmare a 
opțiunii președintelui ales de 
a-și păstra o cit mai largă li
bertate de mișcare.

Cort este că Nixon 
biroul său o agendă încărcată 
cu probleme spinoase, că pre
zentul moment Învederează 
căutări contradictorii în politica 
americană și că actuala prepon
derență a partidului democrat 
atît în Camera Reprezentanților 
cit și în Senat nu poate să nu 
creeze dificultăți administrației 
republicane. Președintele repu
blican va fi nevoit, așadar, să 
uzeze de cea mai mare abili-

are pe

cere America noului președinte 
— scrie Walter Lippmann în 
NEW YORK TIMES — este să 
folosească experiența greșelilor 
trecutului și sâ depunâ un mai 
mare efort de adaptare a obiec
tivelor politicii americane la 
realitățile lumii de astăzi". Va 
răspunde noul locatar al Casei 
Albe acestor cerințe ? Viitorul 
apropiat ne va edifica. Fapt 
este că problema cea mai im
portantă a politicii externe a- 
mericane — încetarea războiu
lui din Vietnam, ca și proble
mele de ordin intern care con
fruntă actualmente societatea 
americană (discriminările ra
siale, folosirea incompletă a 
mîinii de lucru, creșterea delic
ventei, acuitatea unor restruc
turări urbanistice, situația dola
rului, fiscalitatea), necesită mă
suri concrete care pun adminis
trația republicană în fața obli
gației de a adopta opțiuni clare.

• DUPĂ CUM Informează a- 
genția V.N.A., Fumi Vongvicit, 
secretar general al Comitetului 
Central al partidului Neo Lao 
Haksat, a adresat copreședinți
lor Conferinței de la Geneva 
cu privire la Laos un protest în 
legătură cu noile atacuri ale a- 
viației americano-saigoneze asu
pra unor localități din provin
cia Loang Prabang.

După cum se arată în acest 
document, în urma repetatelor 
raiduri ale aviației au fost uci
se și rănite 157 de persoane, iar 
alte 270 nevoite să-și părăseas
că satele. Aceste acțiuni îndrep
tate împotriva populației pașni
ce, se subliniază în protest, re
prezintă o încălcare a dreptu
rilor naționale ale poporului 
laoțian, o încălcare a acorduri
lor de la Geneva și ale dreptului 
internațional.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
al Pakistanului, Arshad Husain, 
va face o vizită de prietenie la 
Moscova în prima jumătate a 
lunii februarie, la invitația Iui 
Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., a- 
nunță agenția TASS.

• LA BERLIN a avut loc. 
duminică, un mare miting al 
oamenilor muncii închinat me
moriei eminenților luptători 
pentru cauza clasei muncitoare 
Karl Liebknecht și Roza Luxem
burg. asasinați în urmă cu 50 
de ani. La miting a rostit o 
cuvintare

• POTRIVIT unor știri trans
mise din Bangkok, între trupele 
guvernamentale și 
tailandezl au avut 
mele zile două 
ciocniri in nordul 
guvernamentale au 1 
cut că o unitate de parașutiști 
a fost atacată, joi, de partizani. 
Un elicopter care încerca să e- 
vacueze soldați! guvernamentali 
răniți, a fost atins de tirul par
tizanilor. In cel de-al doilea 
incident, unitățile de partizani 
au deschis focul împotriva unui 
convoi de cisterne destinate a- 
provizionării cu combustibil a 
trupelor guvernamentale.

• LUNI VA ÎNCEPE, în fața 
unui tribunal din Madrid, pro
cesul a opt lideri ai sindica
telor ilegale din Spania, acu
zați de a fi organizat demon
strațiile antiguvernamentale 
27 octombrie 1967.

I partizanii 
loc în ulti- 

importante 
țării. Surse 

făcut cunos-

din

EUGENIU OBREA 
EM. RUCAR

RELAȚIILE ECONOMICE 

FRANCO-ARABE
• CONSILIUL ECONOMIC 

al Ligii Arabe se întrunește 
luni la Cairo pentru a discuta 
instituirea unei organizații co
merciale franco-arabe, a anun
țat un purtător de cuvînt al 
Ligii Arabe. Capitalul pus la 
dispoziția noii organizații, atit 
de către țările arabe, cit șl de 
Franța, va fi utilizat pentru

Erich Honecker,

O veritabilă arhivă, sute de dosare cîntărind în 
cinci tone, înmănunchează depozițiile, rezultatele 
alte documente din „procesul Conterganului", care 

actualmente în R.F.G.

total aproape 
anchetelor și 
se desfășoară

• ÎNALTUL comisar britanic 
. în Nigeria, sir David Hunt, a 

sosit simbătă la Londra, unde 
urmează să aibă consultări cu 
oficialități din Ministerul de 
Externe britanic.

Prezența sa la Londra este 
pnsă de observatori în legătu
ră cu recentele inițiative bri
tanice în vederea încetării răz
boiului civil

Mahmud Fawzi, consilie
rul președintelui Nasser pen
tru problemele externe, a 
primit sîmbătă seara dele
gația parlamentară engleză 
care se află în vizită la Ca
iro, anunță agenția M.E.N. în 
continuare agenția precizează 
că discuțiile ce au avut loc 
cu acest prilej s-au referit la 
probleme ale actualei situa; 
din Orientul Mijlociu.

Delegația parlamentară 
britanică, formată din patru 
reprezentanți ai Camerei Co
munelor, a examinat, de ase
menea, aceste probleme, în 
timpul întrevederii avute cu 
Mahmud Riad, șeful diploma
ției egiptene, și Samih Aan- 
war, subsecretar de Stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

din Nigeria.

O NOUĂ „CARTE ALBĂ"

LA LONDRA

Israelul ține să mențină acordul 
de încetare a focului — a decla- 
lat Yigal Allon, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, la con
gresul partidului Ahduth Avo- 
dah, care are Ioc la Tiberiada, în 
Galileea. El a subliniat, totodată, 
că în cazul în care acțiunile por
nite de pe teritoriul iordanian 
s-ar intensifica, „Israelul ar fi o- 
bligat să acționeze și dincolo de 
limita acestei linii de încetare a 
focului".

• LA LONDRA a fost dată 
publicității o „carte albă" care 
conține o serie de propuneri re
feritoare la „îmbunătățirea re
lațiilor în producție", propuneri 
în baza cărora guvernul va pre
zenta in parlament un proiect 
de lege corespunzător.

Măsurile expuse în acest do
cument vizează în primul rînd 
limitarea grevelor la care oa
menii muncii recurg pentru a- 
părarea drepturilor lor vitale. 
Cartea albă prevede crearea u- 
nei comisii pentru problemele 
relațiilor în industrie, care va 
activa în strinsă legătură cu 
Ministerul pentru problemele 
productivității muncii.

Acest document este calificat 
de sindicate ca o violare a 
drepturilor lor, ca un instru
ment în apărarea patronilor. De 
asemenea, el este privit ca un 
prim pas al guvernului îndrep
tat spre o limitare maximă pe 
cale legislativă a grevelor.

★
Consiliul Organizației Aviației 

civile internaționale se întrunef- 
te luni la Montreal într-o sesiune 
extraordinară. Întrunirea are loc 
la cererea Libanului pentru 
a lua în discuție atacul israelian 
asupra aeroportului internațional 
din Beirut. Totodată, Israelul a 
depus o plîngere împotriva atacu
rilor comise împotriva avioanelor 
companiei „El Al“.

• MINISTRUL BRAZILIAN 
al justiției, Gama e Silva, a de
clarat că măsurile fi sancțiunile 
luate de guvern de la 13 decem
brie 1968 vor fi continuate în 
viitor fi că guvernul va acționa 
cu hotărîre împotriva acelor care 
vor încerca să răstoarne actualul 
regim.

La sfîrșitul acestei luni, Con
siliul național al securității va e- 
xamina dosarele a 30 de deputați 
federali care, după cum a decla
rat ministrul justiției, trebuie să 
fie privați de mandatele lor par
lamentare. ,

SIMBĂTĂ, LA TRIPOLI 
s-au deschis lucrările Confe
rinței asociațiilor de tineret 
din țările arabe, Ia care par 
ticipă reprezentanți ai Ligii 
Arabe, precum și delegați 
din R.A.U., Irak, Kuweit, 
Sudan, Siria, Republica 
Populară a Yemenului de 
Sud.

Pe ordinea de zi a reuniu
nii figurează probleme pri
vind rolul tineretului în ac
tuala situație din Orientul 
Mijlociu, precum șl cele re
feritoare la stabilirea unor 
legături trainice între orga
nizațiile de tineret arabe și 
cele din țările africane, pre
gătirea competițiilor sporti
ve interarabe care vor avea 
Ioc în 1970 în Libia etc.
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