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i MARTIE î
ȚARA SE PREGĂTEȘTE

IOSIP BROZ TITO

■

R.S.F. IUGOSLAVIA

ÎNCHEIEREA VIZITEI 
IN ȚARA NOASTRĂ 

A PREȘEDINTELUI

DE ALEGERI
MANIFESTUL FRONTULUI
UNITĂȚII SOCIALISTE

UN DOCUMENT AL
CERTITUDINILOR
INSUFLEȚITOARE
PENTRU PREZENTUL
Șl VIITORUL PATRIEI

TIMIȘOARA. Trimișii
speciali transmit: Duminică 

• seara, tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugosla- 

£ via, președintele Uniunii Co- 
muniștilor din Iugoslavia, și 
persoanele oficiale care l-au 

• însoțit au plecat spre patrie, 
după vizita de prietenie în 
țara noastră, făcută la invi- 

• tația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Comitetului Central al 

• Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 

• România.
în gara Timișoara, oaspeții 

iugoslavi au fost conduși de 
A tovarășii Nicolae Ceaușescu, 

Ion Gheorghe Maurer, Chivu 
Stoica, Manea Mănescu, pre- 

V cum și de tovarășii Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 

• externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R. și Au
rel Mălnășan, ambasadorul 

• Republicii Socialiste România 
la Belgrad.

Erau prezenți, de asemenea, 
0 tovarășii Mihai Telescu, prim- 

secretar al Comitetului jude- 
0 țean Timiș al P.C.R., preșe-

dintele Consiliului popular 
județean, conducători ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, sute de locuitori ai ora
șului.

Pe peronul gării, împodobit 
cu drapele românești și iu
goslave, garda militară a pre
zentat onorul. Tovarășii Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu 
au trecut în revistă garda mi
litară. Un grup de pionieri a 
oferit buchete de flori.

La despărțire, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito și-au luat rămas 
bun cu deosebită cordialitate.

Miile de timișoreni aflați pe 
traseul de la reședința oaspe
ților pînă la gară, precum și 
cei prezenți pe peron, au 
lutat cu multă căldură 
conducătorii de partid și 
stat români și iugoslavi.

De la fereastra vagonului, 
tovarășul Iosip Broz Tito a 
răspuns urărilor de drum bun 
ale mulțimii.

Pînă la punctul de fron
tieră Stamora-Moravița, to
varășul Iosip Broz Tito și 
ceilalți oaspeți au fost în-, 
soțiți de tovarășii Emil Bodjf 
naraș, Vasile Șandru, adjunct

sa
pe 
de

al ministrului afacerilor ex* 
terne, Vasile Daju, membru' 
al C.C. al P.C:R., prim-vice-.. 
președinte al Consiliului 
popular județean Timiș, pre/1 
cum și de Iakșa Petrici, am. 
basadorul R.S.F. Iugoslavia 13' 
București.

★
Seara a fost oferită o. cină 

în cadrul cărei tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
au toastat călduros pentru 
dezvoltarea în continuare a 
prieteniei dintre cele două țări 
și partide.

★
în cursul dimineții de du

minică, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer au invitat pe tova
rășul Iosip Broz Tito și pe 
ceilalți oaspeți iugoslavi, la o 
partidă de 
tul Timiș.

în drum 
vînătoare, 
și conducătorii de partid și 
de stat ai țării noastre au 
fost salutați cu deosebită 
cordialitate și prietenie de lo
cuitorii comunelor prin care 
ău trecut.

vînătoarf în jude-

spre terenurile de 
oaspeții iugoslavi

(Agerpres)

COMUNICAT

Pentru cei ce votează
Cu un sentiment de profundă mîndrie cetățenească, în

treaga națiune română a luat ieri cunoștință de un 
document de mare, de profundă importanță pentru ceea 

ce cu toții numim ziua de azi și de mîine a patriei: Manifestul 
Frontului Unității Socialiste. Chemare entuziastă, respirînd 
totodată un profund realism și maturitate de gîndire, apei 
cu puternice ancore în solul mănos, bine edificat al înfăp
tuirilor obținute de poporul nostru în cei 25 de ani de la 
Eliberare, Manifestul se adresează deopotrivă fiecărui cetă
țean. vîrstnicului și tînărului, bărbaților și femeilor, tuturor 
locuitorilor, indiferent de naționalitate, cu îndemnul de a păși 
strins uniți, cu și mai puternică hotărîre, la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Român, politică al cărei princi
pal țel este înflorirea continuă și prosperitatea României 
socialiste.

Generația tânără, care cunoaște din cărți și din povestirile 
părinților ce însemnau altădată campaniile electorale, luptele 
dintre partidele ce vorbeau în numele claselor exploatatoare, 
propaganda lor demagogică pentru obținerea puterii, are as
tăzi sub ochi o realitate politico-socială ce exclude prin însăși 
natura ei asemenea trăsături, opunîndu-le un program de 
activitate izvorît din aspirațiile fundamentale ale poporului, 
alcătuit pe baza propunerilor a milioane de cetățeni. Alegerile 
de Ia 2 martie înseamnă un moment semnificativ pentru 
esența orînduirii noastre, întruchipînd natura profund uma
nistă a dialogului dintre popor și candidații săi. In capitolele 
Manifestului sînt încorporate argumente grăitoare care de
monstrează democratismul orînduirii noastre socialiste, exem
ple concludente în favoarea adevărului că propunerile re
aliste, dar și de mare amploare cu care se prezintă repre
zentanții Frontului Unității Socialiste în alegeri se vor în
făptui cu siguranță.

Această certitudine se desprinde din exactitatea și con
secvența cu care, sub conducerea partidului, sînt transferate 
an de an capitolului „realizări" plahurile supuse spre apro
bare poporului. într-adevăr, ce altceva poate fi mai tonic, 
mai mobilizator pentru națiunea noastră și totodată pentru 
generația ei tîr.ără, decît să poată afla acum, înaintea unei 
noi sărbători a alegerilor, așa cum o poate face citind Mani
festul Frontului Unității Socialiste, că „a fost îndeplinit cu 
succes programul prezentat poporului în alegerile trecute" ?

Pe pămîntul românesc — putem afirma fără putință de tă
gadă — nici o guvernare, în afara anilor luminoși ai socialis
mului, n-a putut face o asemenea declarație !

Programul înfăptuit în perioada scursă de la alegerile tre
cute, conținînd în densitatea sa forța și amploarea directive
lor adoptate de cel de-al IX-lea Congres al partidului, ne dau 
posibilitatea să avem o imagine și mai elocventă a obiective
lor puse în fața poporului și a înfăptuirii lor : 155 miliarde 
lei investiții în perioada 1966—1968, zestrea industrială a țării 
sporind cu circa 700 uzine, fabrici și secții noi ; o depășire 
la producția agricolă cu 24 la sută a mediei anilor 1961— 
1965, pe ogoarele țării lucrînd azi aproape 100 000 de trac
toare : creșterea, în 1968, a veniturilor oamenilor muncii cu 
10 miliarde lei față de 1967 ; realizarea, din fondurile sta
tului, între anii 1966—1968, a peste 155 000 apartamente ; 
numărul locuințelor nou construite la sate a atins cifra de 
un milion, în timp ce numărul satelor electrificate a ajuns 
la 9 200 față de 4 600, în 1962... Toate acestea se conjugă armo
nios cu însuși conținutul orînduirii noastre socialiste ale

A .A *

intna oară
Încă din primele ore 
dimineții, chioșcurile 
ziare au fost asaltate 
cetățeni pentru a lua 
noștință de conținutul Ma
nifestului Frontului Unității ;

Socialiste

ale 
de 
de 

cu- ■
F

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a ll-a)

La Brăila sînt aproape cinci 
mii, la Baia Mare peste două mii. 
La Buzău, zece mii. Lucrează în- 
tr-o mare întreprindere, sau sînt 
încă elevi la liceu, la vreo școală 
profesională, sînt legumicultori 
sau zootehniști într-o comună din 
Bărăgan sau în Ardeal, pe un 
șantier de construcții. Cu toții au 
însă o trăsătură comună : au pă
șit nu de mult pragul maturității, 
în urmă cu două luni, cu cinci 
sau cu un an, împlineau vîrsta 
de 18 ani, care le oferea dreptul 
de a purta titlul de cetățeni ai 
țării, odată cu intrarea în majo
rat. Peste încă puțină vreme, un 
alt prilej îi va aduna din nou la
olaltă, așa cum s-au aflat și la 
sărbătorirea majoratului. La 2 
martie se vor găsi pentru întîia 
oară în fața urnelor de vot, e- 
xercitîndu-și unul din drepturile 
fundamentale cîștigate prin noua 
calitate și știind foarte bine că 
prin votul lor se angajează ei în
șiși să nu-și precupețească nici un 
efort pentru a se afla la înălți-

mea încrederii acordate de partid.
Pentru toate miile de tineri de 

18 ani din orașele patriei, pentru 
cele cîteva zeci sau sute din fie
care comună, organizațiile U.T.C. 
inițiază în această perioadă ac
țiuni prin care le prezintă expli
cit semnificațiile profunde ale în
tâiului lor vot, răspunderile ma
jore care îi așteaptă în viață. La 
liceul agricol din Călărași aflăm 
că la o asemenea acțiune un ju
rist le-a vorbit tinerilor alegători 
despre diferite aspecte ale drep
tului civil și penal, despre drep
turile acordate cetățenilor prin 
constituție. La Baia Mare, comi
tetul municipal U.T.C. a orga
nizat o adunare de mai mari 
proporții, la care au luat cuvîntul 
nu numai cei mai tineri alegători, 
ci și cei mai în vîrstă decît ei. în 
aproape toate comunele județului 
Galați, ca să luăm un alt exem
plu, au loc întâlniri cu activiști de 
partid, președinți de cooperative

(Continuare în pag. a ll-a)
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_ I.a invitația tovarășului 
V Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Comitetului Central 
• al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia- 

• liste România, tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu- 

• goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a 
făcut o vizită de prietenie in 
Republica Socialistă România, 
în zilele de 1—2 februarie
1969.

A Președintele Iosip Broz Tito 
a vizitat cu acest prilej orașul

• • • • • • •

A DOUA MEDALIE DE ARGINT |

A BOBERILOR NOȘTRI I
Campîonatele europene de bob-4 persoane, desfășurate pe 

pîrtia de la Cervinla, au luat sfîrșit cu victoria echipajului I 
Italia II (condus de Alberto Frigo), care se afla în frunte și I 
după primele două manșe. Ultimele două coborîri nu au adus ■ 
modificări importante în clasament. Echipajul României, pilotat 
de Ion Panțuru, mărîndu-și avansul față de echipajul R. F. a 
Germaniei, s-a menținut pe locul doi șl a cucerit medalia de 
argint. l
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Avanpremieră la Brazi
Zilele acestea, la Brazi, în pă

durea de coloane metalice, con
ducte verticale și recipienți de 
culoarea aluminiului, am fost 
martorii unui eveniment marcant 
în biografia tînărului combinat 
petrochimic din preajma Ploieș- 
tiului. Cea de-a șasea fabrică a 
combinatului, instalația complexă 
pentru prepararea dimetilteresta- 
latului, numit aici pe scurt DMT, 
a produs primele 3,5 tone pulbere 
albă și solzoasă. DMT (dimetil- 
terestalat), iată o denumire pe 
care va trebui să o reținem, căci 
e în directă legătură cu viitorul 
nostru costum de tergal croit după 
criteriile modei anului 1969.

Solzii aceștia strălucitori, inso
lubili, avînd aspectul fulgilor de 
săpun menajeri, sînt gemenii a- 
celei „lîne“ ciudate, ale cărei fi
bre trainice, neșifonabile, cu as-

pect elegant, ne-am obișnuit m 
le numim tergal.

Cele 3,5 tone DMT, adunate 
în saci și contabilizate ieri în re
gistrele combinatului, constituie 
un serios avans la adresa terme
nului de intrare în producție a 
fabricii, planificat la 1 Mai. Căci,

noului de comandă, în preajma 
tînărului inginer Fetre Mihai, șe
ful secției DMT — ale cărei in
stalații se întind pe cîteva hec
tare și care ar fi alcătuit o veri
tabilă uzină independentă dacă 
n-ar fi fost înconjurată de păien
jenișul celorlalte secții. Beculețe

PROIECȚIILE CINCINALULUI
după ce, la 12 decembrie a.c., ul
tima piuliță era strînsă în trupul 
de oțel pur al agregatelor, prin 
conductele fabricii au început să 
pulseze energiile complicatelor 
reacții ale chimiei maselor plas
tice.

Ne aflăm în vasta sală a pa-

colorate se stingeau și aprindeau, 
acele indicatoare ale aparatelor 
de măsură se mișcau nervos. 
Deasupra fiecărei plăcuțe, ace 
indicatoare arătau ordinea pro
ceselor chimice: oxidarea, esteri- 
ficarea, distilația brută, recrista- 
Uzarea, distilația finală.

— Becristalizările se realizea
ză după comanda-program — 
ne-a spus, nu fără o undă de 
mîndrie, inginerul Petru Mihai. 
Apoi, cunoscînd probabil prover
biala goană a reporterilor după 
elementele ce ating neobișnuitul, 
a adăugat: 7 000 de contacte, 
din zecile de mii de contacte ale 
panoului de comandă, sînt tur
nate în aur. Avem aici, în spa
tele panourilor, aproape 1 kg de 
aur. Plus ceva platină. Iar toată 
instalația fabricii este realizată 
numai din oțeluri fine. Solzii albi 
ai DMT nu trebuie să conțină 
impurități feroase, care micșo-

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a IlI-a)

Timișoara, unde s-a întâlnit cu 
muncitori, intelectuali, condu
cători ai organelor locale de 
partid și de stat și a participat 
la o partidă de vînătoarc, or
ganizată în onoarea sa de pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. Oamenii 
muncii din județul Timiș au 
făcut o primire călduroasă 
înaltului oaspete iugoslav, ceea 
ce constituie o expresie a prie
teniei tradiționale și a rela
țiilor frățești dintre popoarele 
celor două țări socialiste ve
cine.

In timpul vizitei, au avut

loc la Timișoara convorbiri în
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și Iosip 
Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Ia care au participat:

Din partea română : tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu-

(Continuare în pag. a 'Ul-a)

ANUL I
prima verificare
l-am vizitat pe studenții 

din primul an al Institutului 
de petrol din Ploiești. După 
un semestru de viață studen
țească, pentru ei urmează a- 
cum o perioadă de bilanț: 
sesiunea de examene. Firește, 
sesiunea nu va spune iotul 
despre cei mai tineri studenți 
ai celui mai tînăr centru uni
versitar din țară, dar rezul
tatele constituie totuși un cri
teriu palid pentru aprecierea 
calității muncii desfășurate 
aici.

Așadar, să vedem ce spun 
rezultatele. Anul I al Facul
tății de utilaj petrolier cu
prinde două grupe (103 și 
104) în care învață 64 de slu- 
denți. Pînă la 26 ianua
rie ambele grupe au susținut 
un singur examen, la chimie. 
Bilanț general: 22 note între 
7 și 10; 27 între 5 și 6; 15 
studenți (adică aproape un 
sfert) nu au promovat exame- ■ 
nul...

Înainte de a analiza ele
mentele bilanțului, să reamin
tim istoria anului universitar 
trecut: studenții aflați acum 
în anul II au pășit la începu
tul activității lor universitare

tot „cu stîngul". Prima sesiune 
de examene (ianuarie-februarie 
1968) s-a soldat cu multe re
zultate nesatisfăcătoare. După 
aceea însă au găsit cadența. 
Au descoperit, de fapt, că o 
pregătire de bună calitate 
impune anumite rigori, că 
fără disciplină în studiu, în 
respectarea orarului de 
cursuri, setninarii și lucrări 
practice, fără o activitate con
tinuă în bibliotecă, pasiunea 
și aptitudinile nu pot fi fruc
tificate. Spiritul de discipli
nă în studiu a devenit trăsă
tură dominantă.

Toți factorii de răspundere 
din institut au dorit ca tinerii 
care au devenit studenți în 
acest an universitar să se în
cadreze de la început în at
mosfera generală de studiu, 
să intre în ritmul de pregă
tire al colegilor lor din anul 
II, fără să le repete experi
ența tristă a primei sesiuni. 
Climatul creat în această co
lectivitate restrînsă era pri-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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SORIN IONESCU
Sorin Ionescu este un nume 

binecunoscut publicului bucureș- 
tean. Recenta expoziție personală 
de pictură, deschisă la Galeriile 
Fondului Plastic din B-dul Băl- 
cescu nr. 23 este cea de a 13-a 
din cariera sa artistică. Artistul 
se remarcă printr-o notabilă sen
sibilitate cromatică, prin preocu
parea sa constantă pentru valo
rile luminii. „Poet al luminii —

tură o limitare ideatică și afecti
vă care creează uneori un dezacord 
vizibil între ceea ce se propune 
astăzi atit de alert și complex 
spiritului contemporan, ceea ce 
așteaptă un public atent la tot 
ceea ce se propune ca înnoire 
de valoare în realitatea vie, co
tidiană sau în artă și expresie 
propriu-zisă. Desigur, această pic
tură, așa cum relevam, are nume-

SPECTACOL FESTIV G. STEPHĂNESCU
• PERSPECTIVELE CELEI MAI TINERE FORMAȚII

(Urmare din pag. I)

cărei principii de organizare 
pornesc de Ia concepția că so
cialismul și democrația sînt de 
nedespărțit, că societatea poate 
și trebuie să asigure cetățeni
lor săi cele mai largi drepturi 
și libertăți, concepție pe baza 
căreia partidul nostru pro
movează politica de adîncire 
și perfecționare a democrației 
socialiste. Coeziunea societății 
noastre și largul ei democra
tism își găsesc expresia în în
săși existența, azi, a Frontului 
Unității Socialiste, care înmă
nunchează forțele social-politi- 
ce ale țării, organizațiile de 
masă și obștești, asigurînd par
ticiparea efectivă a întregului 
popor Ia conducerea țării.

Anii care au trecut de la 
precedentele alegeri s-au ilus
trat prin noi și pregnante ma
nifestări ale grijii și preocupă
rii partidului și statului nostru 
față de tineret. în uzine și fa
brici, pe ogoarele agriculturii 
noastre cooperatiste, în școli și 
universități, tînăra generație a 
simțit permanent, zi de zi, răs- 
frîngerea materială a acestei 
griji părintești, îmbunătățirea 
continuă a condițiilor sale de 
muncă, studiu și viață. E su
ficient să amintim, în acest 
sens, creșterea continuă a alo
cațiilor destinate învățămîntu- 
lui, generalizarea învățămîntu- 
lui de 8 ani și prevederile pri
vind extinderea acestuia la 10 
ani, promulgarea noii Legi a 
învățămîntului — toate menite 
să ofere tinerilor nelimitate 
posibilități de însușire a como
rilor științei și culturii, de pre
gătire profesional - culturală 
înaltă. Numai pentru nevoile 
învățămîntului s-au alocat, in 
perioada 1966—1968 — 15,4 mi
liarde lei ; In anul care a tre
cut, bursele studenților s-au 
mărit cu aproape 20 la sută.

Iată de ce pe bună dreptate 
putem spune cu toții că anali- 
zînd planurile și perspectivele 
spre înfăptuirea cărora ne 
cheamă Manifestul Frontului 
Unității Socialiste, fiecare 
rînd, fiecare cuvînt are o soli
dă și nobilă acoperire în aur i 
ea izvorăște din nobila gîndire 
și dreapta conducere exerci
tate de către Partidul Comu
nist Român, partid care întru
chipează strălucit idealurile 
cele mai înalte ale poporului.

Cu literă de poem sînt în
scrise în Manifest obiectivele 
fundamentale cărora țara este 
chemată la 2 martie să le a- 
corde votul ei. Aflăm, astfel, că 
Frontul Unității Socialiste va 
acorda cea mai mare atenție 
continuării în ritm susținut a 
industrializării, dezvoltării for
țelor de producție — obiectiv 
central al programului de în
florire multilaterală a Româ
niei socialiste. Ca o concluzie 
logică, rezultantă a aplicării 
consecvente a principiilor 
marxist-leniniste, în Manifest 
se subliniază că „industrializa
rea este și va rămine factorul 
hotărîtor al progresului socie
tății socialiste, al ridicării ni
velului de trai ai populației, al 
asigurării independenței și su
veranității naționale". Și iată 
fapte care susțin cu pregnanță 
aceste principii-program : pînă 
în 1970 vor mai fi date in 
funcțiune aproape 1 000 de noi 
capacități industriale înzes
trate cu tehnica modernă ; nu
mai investițiile anului 1970. în 
industrie, vor fi cu peste 8 mi
liarde lei mai mari decît tota
lul investițiilor realizate in 
perioada 1951—1955.

Frontul Unității Socialiste 
își va concentra de asemenea 
eforturile tn direcția înfăptuirii 
politicii Partidului Comunist 
Român de dezvoltare intensivă 
și multilaterală a agriculturii 
noastre socialiste, de sporire 
continuă a producției vegetale 
și animale. Aceasta este o con
diție dintre cele mai impor
tante pentru mersul înainte a! 
întregii economii, pentru buna 
aprovizionare a populației și a 

ridicarea 
satelor și 

de trai al 
1969—1970 

următorului

industriei. pentru 
social-economieă a 
creșterea nivelului 
țărănimii Tn anii 
și în perioada 
cincinal, agricultura va fi do
tată cu noi mașini, utilaje și

agregate moderne pentru me
canizarea complexă a lucrări
lor, va primi importante can
tități de îngrășăminte chimice 
și insectofungicide. In 1969 se 
vor folosi de 2,5 ori mai multe 
îngrășăminte în raport cu anii 
1961—1968. Vor continua să 
crească suprafețele irigate, se 
vor întreprinde noi măsuri 
pentru combaterea eroziunii 
solului, desecarea și îndigui
rea terenurilor supuse inundă
rii. In 1970 suprafața amena
jată pentru irigații va ajunge la 
un milion de hectare.

Vast și mobilizator se arată 
a fi programul cu care Fron
tul Unității Socialiste se pre
zintă în fața alegătorilor Ia 
capitolul sporirea nivelului de 
trai. Majoritatea cunoscute din 
planurile curente și de pers
pectivă ale partidului, cifrele 
aduc și la acest capitol argu
mente capitale '■ pînă la sfîr- 
șitul anului 1969 se va încheia 
acțiunea de majorare a sala
riilor și aplicarea noului sis
tem de salarizare în toate do
meniile. Se va înfăptui preve
derea din Directivele Congre
sului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român ca salariul 
real să crească pînă la sfârși
tul anului viitor cu 20—25 la 
sută față de 1965. In 1969 și 
1970 statul va construi cu 50 
la sută mai multe locuințe 
față de prevederile din cinci
nal ; în 1969 vor fi date în fo
losință 90 000 de apartamente.

Creșterea puterii economice 
a cooperativelor agricole, ca șl 
a vînzărilor de produse agri
cole către stat, va duce la spo
rirea veniturilor reale ale ță
rănimii, care vor fi în 1970 cu 
circa 20 la sută mai mari de
cît în 1965.

în mod deosebit se cere a fi 
subliniat faptul că un capitol 
special este dedicat în Mani
fest tineretului țării, față de 
care se exprimă o înaltă apre
ciere. „Frontul Unității Socia
liste, se spune în Manifest, în
tregul popor înconjoară 
toată dragostea și atenția 
năra generație, care aduce 
contribuție activă la opera 
edificare a socialismului, 
înfăptuirea programului 
dezvoltare a României".

Programul cu care se pre
zintă în alegerile de la 2 mar
tie Frontul Unității Socialiste 
conține totodată, alături de 
capitolele privind dezvoltarea 
în ansamblu a țării, în care 
generația tînăra se înscrie cu 
toată forța sa de creație, pre
vederi de înfăptuirea cărora 
ea beneficiază cu prioritate și 
care stabilesc condiția mate- A 
rială concretă, determinantă 
pentru ritmul progresului ei. 
Și în anii care urmează, în- ț 
vățămîntul public — principa
lul izvor de cultură, de pre
gătire și educare a generații- £ 
lor tinere — se va dezvolta pe 
baza Directivelor Comitetului 
Central al Partidului Comu- £ 
nist Român, a prevederilor noii 
legi a învățămîntului. Se va _ 
generaliza învățămîntul cu 9 
durata de 10 ani ; va fi extins, 
diferențiat și se va perfecționa — 
învățămîntul liceal, de cui- ® 
tură generală și de speciali
tate ; în pas cu progresul con- 
tinuu al economiei și cu ne- W 
voile ei de cadre, se va lărgi 
rețeaua școlilor profesionale și 
tehnice. Va continua procesul " 
de modernizare a structurii și 
conținutul învățămîntului su- a 
perior, potrivit nivelului atins " 
de știința contemporană șl ce
rințele practicii. Statul va a- 
loca fonduri însemnate pentru 
construirea de noi unități șco
lare și înzestrarea lor cores- A 
punzătoare, pentru îmbunătă- 
țirea condițiilor de viață ale 
elevilor și studenților. Numai A 
în 1969 și 1970 vor fi construi- 
te 7 000 săli de clasă pentru 
învățămîntul de cultură gene- £ 
rală, tehnic și profesional, spa- W 
ții pentru învățămîntul supe
rior în suprafață de 100 000 ț 
m.p.. noi cămine și cantine. 
Vor fi date în folosință noua 
clădire a Institutului politehnic 
din București, precum și nu
meroase alte construcții pen
tru învățămintul de toate gra- £ 
dele.

Răspunsul pe care tînăra 
generație îl dă acestei griji nu "

poate fi decît unul singur : 
munca neobosită, perseveren
tă, făcută din inimă și cu pri
cepere pentru traducerea în 
viață a obiectivelor către care 
ne cheamă partidul. Acordînd 
votul nostru celor ce ne pro
pun aceste obiective, nu facem 
altceva decît că votăm pentru 
propriile visuri de generație. 
Luptînd pentru înfăptuirea 
lor, luptăm, deci, pentru ca 
propriile aspirații să devină 
certitudinile, realitățile coti
diene ale vieții noastre, în a- 
ceastă perfectă simbioză în- 
truchipîndu-se însăși trăsătura 
fundamentală a programului 
cu care Frontul Unității Socia
liste se prezintă în alegerile 
de la 2 martie : el are înălți
mea și se bucură de aprecie
rea de care se bucură însăși 
politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român. 
Astfel, prevederile cuprinse 
în Manifestul Frontului Unită
ții Socialiste ne dau garanția 
că la 2 martie, poporul nostru 
va sărbători încă o dată o vic
torie strălucită, a unității sale 
de monolit în jurul partidului, 
conducătorul său 
încercat.

Tineri și tinere, 
năm alegerile de 
cu noi succese în 
sarcinilor in producție și în 
învățătură, să ne dăruim, îm
preună cu întregul popor, e- 
nergia și elanul măreței cauze 
a propășirii patriei, să cinstim 
cu fapte care să facă mîndria 
generației noastre, cea de-a 
25-a aniversare a Eliberării 
României, cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român !

înțelept și

să întîmpi- 
la 2 martie 
îndeplinirea

Pentru cei
A - A *

intua
(Urmare din pag. a l-a)

agricole sau candidați nu cu mult 
mai în vîrstă decît ascultătorii 
din sală. La căminele culturale 
din Zetea și Joseni, județul Mu
reș, au participat la astfel de în- 
tîlniri organizate de comitetul co
munal U.T.C., elevii celor două 
licee și muncitorii de la topito
ria din Joseni. Elevii din munici
piul Odorheiul Secuiesc, un mara

CRONICA PLASTICĂ

Portret

II Tz

ln fața a

nota un critic 
undeva — picto
rul reface cu 
mijloace moder
ne, experiența 
seducătoare a lui 
Claude Lorrain 
în multe din pei
sajele sale în fi
lei, unde cerurile 
și apa au o tran
sparență și o pu
ritate de mare 
efect liric". Pei
sajele sale din 
Sighișoara, Do- 
brogea, Constan
ța, din Praga sau 
Ttrnovo, deși au 
un suport precis 
în realitate, ne 
apar mai mult 
ca divagații plas
tice în căutarea 
unei atmosfere de 
basm, de feerie 
în care se insi
nuează o încli
nație către trans
figurare, un dra
matism ușor fabricat,
ceea ce ni se propune cu greu pu
tem afirma așa cum au făcut-o 
alții că avem de a face cu o „vi
ziune cosmică". Sorin Iones
cu își realizează aspirația sa 
către sublim, către măreț (în 
fond o cerebrare a stenicu
lui natural) printr-o dinami
zare interioară a elemente
lor compoziției (ca în peisaje și 
poate mai ales ca în numeroasele 
sale tablouri cu flori), printr-un 
apel insistent la monumental. Este 
ciudat totuși că efectele par mai 
degrabă intimiste, de un tonus 
elegiac, din care nu putem eli
mina persistența unei oarecare 
dulcegării. Există in această pic-

roase calități, vădește o mare ac
cesibilitate, o seducție chiar pe 
care nu o socotim fără o acope
rire totală, o autentică vibrație 
lirică dar nu putem limita forța 
posibilităților de generalizare ale 
artei numai la ceea ce ne pro
pune ea. Trebuie să recunoaștem 
că simplele calități formale nu 
ne apar ca suficiente, tot așa cum 
o expresie nouă, insolită nu poate 
suscita interesul nostru numai din 
acest punct de vedere, că realita
tea propusă dintr-un unghi unic, 
cu anume înclinații paseiste, limi
tează forța de convingere a artei.

CORNEL R ADU
CONSTANTINESCU

A
n suita de manifestări din 

ultimele zile fără epi
soade inedite, fără pri

mele audiții promise, fără ținuta 
interpretativă așteptată, un sin
gur moment se detașează ; spec
tacolul festiv oferit de Opera 
bucureșteană cu prilejul a- 
niversării a 125 de ani de la 
nașterea întemeietorului Operei 
Române.

George Stephănescu rămîne 
fără îndoială unul din cele mai 
strălucitoare nume din istoria 
artei românești.

Muzician de multilaterală ți 
adîncă formație, dascălul unei 
remarcabile pleiade de cîntăreți 
români, realizatorul primelor 
spectacole de operă în limba 
română. George Stephănescu 
esto și autorul a zeci de lucrări 
care-i perpetuează amintirea 
(„Muzica lui Stephănescu — 
scria încă în 1904 Mihail Măr- 
găritescu — reprezintă în mu
zica noastră ceea ce Alecsan- 
dri și Grigorescu sînt în do
meniul poeziei ți al picturii.")

Construcția spectacolului fes
tiv oferit de Opera Română ră
mîne desigur discutabilă (am fi 
preferat in locul unui act din 
„Traviata" cel puțin un frag
ment dintr-o partitură a com
pozitorului român) ; dar el a 
reușit să ne contureze valoarea 
și permanența unora dintre 
creațiile lui Stephănescu. atît de 
legate de pămîntul țării, pline 
de prospețime și sugestivitate, 
vădind uneori o înaltă măies
trie componistică.

Chiar dacă salutarei inițiative 
a Operei nu i s-au unit ți efor
turile celorlalte instituții ale 
tării (și există tn creația lui 
Stephănescu pagini ce pot figura 
în orice simfonic) trebuie să 
reauzim curînd buchetul de lie
duri (în care El. Neculce-Car- 
tlț, N. Florei ți Viorica Cortez 
ne-au dat tălmăciri de adîncă 
vibrație) Intr-omul din concer
tele camerale ale Filarmonicii.

★

Este cazul să oferim de 
astă dată cititorilor noștri 
și cîteva informații despre 

manifestările celei mal tinere 
formații a tării : ansamblul ins
trumental „Ars Nova" condus 
de cunoscutul compozitor și 
profesor al Conservatorului 
clujean : Cornel Țăranu.

I Am fost cu totii în ultimii ani 
martorii înfloririi genului came
ral. La București și în celelalte 
centre muzicale ale țării, au a- 
părut cîteva cvartete și alte an
sambluri instrumentale de prim 
ordin ; serile de muzică de ca
meră și-au ocupat locul meritat 
în întreaga viață de concert iar 
șantierul componistic româ
nesc ne-a oferit în ultimul timp 
o bogată literatură camerală.

Faptele acestea au avut largi 
repercusiuni în activitatea e- 
ducativ-estetică.

Este știut : muzica de cameră 
este o artă de esență unde cele 
mai mici detalii prind relief și 
converg spre cuprinderea șl 
transmiterea conținutului emo
țional. Stilul cameral este într- 
adevăr o mare școală artistică 
pentru instrumentiști și pentru 
public.

Apariția continuă a unor noi 
ansambluri camerale de cele 
mai diferite alcătuiri instrumen
tale, dorința celor mai buni ins
trumentiști din formațiile noas
tre simfonice de a-și perfecționa 
măiestria într-un ansamblu in
strumental reprezintă tocmai de 
aceea unul din cele mai intere
sante evenimente ale vieții ar
tistice românești.

Noul ansamblu instrumental 
„Ars Nova" își propune înainte 
de toate să îmbogățească peisa
jul muzical clujean și național 
cu o suită de manifestări dedi
cate unei literaturi muzicale na
ționale și universale care nu au 
fost încă programate în țara 
noastră.

Format din cei mal buni ti
neri instrumentiști clujeni, an
samblul și-a fixat un program 
de concerte cuprinzînd cele mai 
diverse piese instrumentale ce 
încep cu lucrările solo pînă la 
piese ce solicită 10—11—12 in
strumentiști. în primele con
certe ale formației „Ars Nova", 
clujenii au putut astfel audia o 
suită de lucrări ca „Improviza
ții pe versuri de Mallarme" de 
Boulez, „Improvizații pentru 4 
instrumente" de Gilbert Amy, 
piesa lui Roman Vlad după ver
surile Iul Rilke ,.Immer wieder", 
„Crochiuri sonore" de Ivo Pe- 
tricl, cvartete de Mihai Moldo
van și L. Mețianu, „Rezonanțele 
Bacovia" de A. Vieru, „Lieduri

pe versuri de Ana Blandiana" 
de Comei Țăranu, „în marea 
trecere" pe versuri de Blaga de 
D. Popovici, lieduri de Dan 
Volculescu etc.

Cele patru concerte susținute 
la sediul Filarmonicii sau la 
Casa de cultură a studenților 
clujeni au avut un larg succes 
de public.

Fixîndu-și drept unic coman
dament continua lărgire a ori
zonturilor artistice ale iubitori
lor de artă, ansamblul repetă 
în prezent o serie de lucrări 
printre care amintim ciclul de 
lieduri „Grădina suspendată" de 
Schonberg, piese de Nonno 
Dallapicolla, Gorecki, Vasile 
Herman, D. Constantinescu etc.

împărtășindu-mi aceste pro
iecte. Cornel Țăranu îmi vor
bea plin de satisfacție nu nu
mai despre viitoarele manifes
tări ale ansamblului, (care pre
văd, printre altele, un spectacol 
scenic la care au trimis de a- 
cum lucrări Octavian Nemescu 
și Ștefan Zorzor) ci în primul 
rînd despre largile ecouri pe 
care tînăra formație le-a tre
zit în rîndul compozitorilor clu
jeni »i bucureșteni care și-au 
exprimat dorința de^ a îmbogăți 
permanent cu ' 
pertoriul celui 
blu al țării.

lucrări noi, re- 
mai nou ansam-

IOSIF SAVA

ANUL I
(Urmare din pag. I)

PREMIERELE SAPTAMINII
PE ECRANEELECTORAL ALBERTO BEVILACUA : „Acest fel de dragoste", E.L.U., lei 7,75.

ÎN LIBRARII

„Victor Ion 
vocali și 

orchestrei

L. N. TOLSTOI : „Puterea copilăriei", E.T., lei 1,25.

SABIN POP : „Activitatea sindicatelor în domeniul normării 
muncii", E.P., lei 2,50.

A. MALRAUX : „Speranfa", E.L.U., lei 13.

MARCUS TULLIUS CICERO : „Filipice — discursuri împotriva lui 
Marcus Antonius", E.L.U., lei 8.

WOLF SCHNEIDER : „Omniprezentul Babilon", E.P., lei 16.

ȘTEFAN NICULESCU : „Construcții telecomandate", col. „Ly
ceum", nr. 46, E.T., lei 5.

• în 16 localități din jt> 
dețul Vaslui, actori ai Tea
trului de atât 
Popa" și soliști 
instrumentiști ai 
de muzică populară „Tranda
fir de la Moldova” din Bîr- 
lad au prezentat în ultimele 
ziie programe artistice con
sacrate alegerilor de la 2 
martie. în același județ, o se
rie de formații de artiști a- 
niatori au pregătit piesele 
„O scrisoare pierdută' de Ca- 
ragiale, „Ultima oră” de Mi
hail Sebastian. „Titanic vals” 
de Tudor Mușatetcu, „Omul 
care a văzut moartea” de 
Victor Eftlmiu, pe care le 
vor juca în viitoarele zile.

• Repertoriul celor peste 
1 100 de formații artistice 
județul Mureș — în care 
tivează mii de tineri — 
prezenta spectatorilor în 
drill campaniei electorale, o 
mare varietate de piese de la 
cele clasice pînă la culegeri 
folclorice locale. Cele mai 
multe sînt însă axate pe 
viata de azi a satului.

din 
ac- 
va 
ca-

• Copiii se alătură părin
ților cu realizări închinate 
alegerilor de la 2 martie. 
Astfel, elevii școlilor gene
rale nr. 7 și nr. 27 din Con
stanța au organizat, în ho
lul cinematografului „Repu
blica" din localitate, o ex
poziție cuprinzînd peste 80 
de desene realizate de ei în 
peniță, acuarelă și creion, cu 
subiecte inspirate din acti
vitatea și înfățișarea actuală 
a municipiului.

ce votează

• Conferințele și simpozi
oanele care au loc în județul 
Alba cu prilejul actualei 
campanii electorale înfăți
șează numeroasele realizări 
social-culturale și edilitare 
obținute în această parte a 
tării. Anul trecut, de exem
plu, au fost date în folo
sință 486 de apartamente. 23 
săli de clasă, 28 km șosele și 
numeroase alte obiective de 
interes cetățenesc. Continuă 
construcția unui grup școlar 
profesional al întreprinderii 
„Refractara" din Alba Iulia, 
compus din 8 săli de clasă și 
Internat cu 300 de iocuri, 
se clădește un cinematograf 
cu 500 de locuri și urmează 
să fie dat în folosință noul 
palat al poștei.

oară
număr de tineri români și ma
ghiari, s-au înscris deja la un con
curs „Cine știe cîștigă" cu tema 
„Trecut și prezent pe meleaguri

> liarghitene".
în întîmpinarea alegerilor de 

la 2 martie, cei mai tineri alegă
tori sînt, așadar, în centrul aten
ției organizațiilor U.T.C., care se 
străduiesc să imprime acestui e- 
veniment dimensiunile unui mo
ment sărbătoresc pentru toți cei 
ce îl vor trăi acum prima dată.

Bulzești,

• La casele de cultură din 
orașele Filiași și Segarcea, în 
comunele Siliștea Crucii, 
Stoina, Melineștl. Tunari și 
Poiana Mare s-au desfășurat 
programe artistice dedicate 
apropiatelor alegeri. în ace
eași zi în satele
Frățila, Murgașu. Balota și 
Velești brigăzi 
constituite din economiști, 
juriști, profesori, din lectori 
ai Comitetului județean Dolj 
ai P.C.R. au conferențiat 
despre profundul democra
tism ce stă la baza orîndu- 
irii noastre.

științifice
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17,30 Telex T. V.

19,45

taje din campania elec
torală.

• Romanul lui E. 
Kazakievici, PRIMĂ
VARA —
dedicat 
lor din 
1945, cînd armata so
vietică dădea lovitu
ra de grație hitleris- 
mului, a fost ecrani-

PE ODER, evenimente- 
aprilie—mai

zat de L. Saakov în studiourile Mostilm. 
In distribuție : Ana- 
tol Kuznețov, Liud
mila Giursina, Ana- 
tol Gracev, Viktor 
Otisko. (în fotogra
fie, o secvență din 
film).

• MARELE ȘARPE 
— moda westernuri
lor turnate in Euro
pa continuă : DEFA 
prezintă o ecraniza
re după Fenimore 
Cooper, în regia lui 
Richard Groschopp.

Opera Română : BAL MASCAT ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă : MY FAIR LADY, ora 19,30 ; Teatrul Mic : ÎNGRIJITO
RUL, ora 20 ; I.A.T.C. : GARDEROBIERELE ; VIN SOLDAȚII ; 
EXISTA NERVI, ora 19,30 : Teatrul „Ion Vasilescu" : DE LA 
BACH LA TOM JONES, ora 20.

RIO BRAVO (ambele serii) 
rulează Ia Patria (orele 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20) ; București (o- 
rele 9 ; 12,15 ; 16.15 ; 20).

UN OM PENTRU ETERNITATE 
rulează la Republica 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;

21,15).
MARELE ȘARPE

rulează la Luceafărul
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.45) ; Festival (orele 9 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

PRIMĂVARA PE ODER 
rulează la Capitol (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Victoria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) ; Miorița (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 : 18,15 ; 20,45).

ASTĂ SEARĂ MĂ
rulează Ia
13.45 ; 16 ;

NOAPTEA
rulează la
18 ; 20,30) ; simbătă 
program de de3ene animate.

FELDMAREȘALA
rulează la Feroviar (orele
8.30 ; II ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Excelsior (orele 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 19,45) ; Modern 
(orele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45) ; Flamura (orele
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Lumina (orele 
8.45—16,30 în continuare; 18,45; 
20,45) ; Aurora (orele 9—16. în 
continuare ; 18,15 ; 20,30).

BECKET
rulează Ia Grlvlța (orele 9,30 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,30) ; Tomia (o- 
rele 10 ; 12,45 ; 15,30 ; 19).

Dolna
18.15 ;

Union

(orele
18,45 ;

(orele
18,30 ; 

; 11,15;

9;

DISTREZ 
(orele 11,30 ; 
20,30).

(orele 15,30 ; 
orele 18

Întoarcerea vrăjitoru
lui

rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18) ; RĂPIREA FECIOARE
LOR (orele 20.30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Cobroeeni (orele 
15.30 ; 19) ; Dacia (orale 

19.45).
PROFESIONIȘTII 

rulează la Bucegi (orele 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ;
(orele 9—15,45, în continuare ;
18.15 ; 20,45).

IIOMBRE
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18) ; VALURILE DUNĂRII (o- 
rele 20,30).

INIMĂ NEBUNĂ, NEBUNĂ 
DE LEGAT

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18), ACUZATUL (orele 20,30).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA, 
FIUL LUI TARZAN

rulează Ia Drumul sării (ore
le 16 ; 19).

COLUMNA (ambele Berii) 
rulează la Ferentari (oreile

8,30 :

9,30 ; 
Arta

I__ H/e/© A/ixiunc

17,35 T. V. pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul 
Chimie (I). Industria 
chimică în economia 
națională ; dezvoltarea 
ei în prezent și în per
spectivă, Prezintă ing. 
Nicolae 
junct al 
dustriei

Arheologia științelor. 
Fenomenologia spiritu
lui. Gîndirea științifică 
și marile epoci crea
toare.

18,05

18,30

19,00

Limbra 
tia 45.

Ionescu, ad- 
ministrului in- 
chimice.

franceză. Lec-

Pentru
„Macii
—scenariu de C. Banu.

tineret : Șoimii, 
din Lanul alb“

Telejurnalul de seară.

19,30 Tara se pregătește da 
alegeri. Știri și repor-

15,30; 19) ; Moșilor (orele
15,30 ; 19).

URLETUL LUPILOR
rulează la Giulețti (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

JUDOKA AGENT SECRET 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18) ; RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20,30).

PRINȚESA
rulează Ia Progresul (orele 
15,30 ; 20,30) ; TUNELUL (o- 
rele 18).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Pacea (orele 16; 
18 ; 20) ; de la 6 februarie
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (orele 16 ; 19,30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează 
15,30; 19) ;
ULTIMUL VOIEVOD (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

Înțeleptul de pe munte
le BLESTEMA'1'

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15) ; de Ia 6 februarie 
CE NOAPTE, BĂIEȚI I (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,15).

CLOVNI PE PEREȚI
rulează la Central (orele 16,45; 
18.45 ; 20,45) ; NOAPTEA fo- 
rele 11,45) ; AVENTURA (ore-

la Crîngași (orele 
De la 6 februarie

Șapte arte. Gong — e- 
misiune de actualitate 
teatrală.

20,30 „Steaua fără nume" — 
emisiune - concurs de 
muzică ușoară. Prezin
tă : Dan Deșliu.

21,20 Film artistic : „Miraj", 
cu Gregory Peck și 
Diana Brake. Reluare 
la cererea telespectato
rilor.

23,00 Telejurnalul de noapte.

(orele
18,30 ;
11,15 ;

le 14,15) ; STRIGATUL (orele 
9,15).

ClNTECELE RENAȘTERII : 
OMUL DIN LUNA ; MISTE
RUL CULORILOR ; CIMEN
TUL : MERELE : ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 12/1968

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON KYAN

rulează la Melodia
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21) ; Gloria (orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURI SUB SPlNZU- 
RĂTOARE

rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.30 ; 14 : 17.30 ; 20).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Volga (orele 14,30 ;
16.30 ; 18.30 ; 20,30).

LUSTRAGIUL
rulează Ia Viitorul (orele
15.30 ; 18) ; MICA ROMANȚĂ 
DE VARA (ora 20,30).

MADE IN ITALY
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 20,30) ; TELEGRAME
(orele 18).

VEȘNICUL 1NTIRZIAT
rulează la Munca (orele 16 ; 
18) ; DUMINICA LA ORA 6 
(orele 20).

OSCAR
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18) ; NICOLAI BAUMANN (o- 
rele 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18) ; IN ORAȘUL „S“ (orele 
20,30).

etnic unei astfel de integrări. 
Adăugăm și faptul că „bo
bocii" au dovedit de la în
ceput dorința de a se afirma 
ca studenți buni, pasiune pen
tru studiu, putere de învăță
tură. Decanul facultății, to
varășul conf. dr. ing. Viorel 
Micloși, se referă insă la un 
fenomen nedorit care a ri
dicat o barieră in calea afir
mării întregului an ca un co
lectiv bun : concepțiile unor 
studenți cu privire la modul 
de viață universitară. Este lă. 
udabil că la primul examen 
s-au obținut 22 de note intre 
7 și 10, dar nu este tot atlt de 
lăudabil că 15 studenți nu au 
promovat examenul, că 27 de 
note indică o situație de me
diocritate. Invățind numai în 
sesiune, unii studenți au trans
format perioada primului se
mestru intr-o vacanță prelun
gită. La facultate nimeni nu-l 
obligă pe student să stea un 
anumit număr de ore la masa 
de studiu, nimeni nti-i pla
nifică timpul, dar orice sus
tragere sau proastă gospodă
rire în această privință are 
un termen mai mult sau mai 
puțin precis de scadență. Emil 
Răducanu, de pildă, -se în
treabă cu mirare de ce i sria 
acordat numai nota 4 la ,exp 
menul de chimie. El a învă
țat, a pierdut multe nopți 
pentru a pregăti acest exa
men. Ce i se poate răspunde ? 
Exact ce li se poate răspunde 
celorlalți colegi ai săi care 
aduc aceeași „justificare" 
(pentru examen am învățat, 
am făcut multe „nopți albe" 
în această sesiune): studen
ția nu înseamnă o întîlnire, în 
sesiune, cu caietul de notițe 
sau cu manualul universitar. 
Studenția înseamnă studiu 
continuu, înseamnă o perma
nentă activitate de informare 
— la curs, în seminar, în 
bibliotecă, citind zilnic, stu
diind manuale, tratate, revis
te de specialitate, acumulind 
cunoștințe și păreri ale mai 
multor autori și desprinzînd 
concluzii proprii. Sînt în acest 
an studenți — o să ne referim 
numai la Eugen Voicu, Mlhai 
llie, Marian Tomescu. deși 
numărul lor este mult mai 
mare — ale căror rezultate 
obținute la examenul de chi. 
mie confirmă două lucruri 
simple: ambiția nobilă de a 
se pregăti temeinic din pri
ma zi a studenției și price
perea de a drămui bine tim
pul de studiu, timpul de re
flecție și timpul de distrac
ție.

Secretarul comitetului 
U.T.C. din institut, Eugenia 
Șovărel, îi cunoaște bine pe 
toți colegii săi din primul an, 
știe care le sînt preocupările, 
aspirațiile, concepțiile. 11 fră- 
mintă faptul că unii dintre 
ei și-au „conceput un mod 
„personal" de a parcurge eta
pa studenției. El este însă 
optimist, are convingerea că 
acest „duș rece" (rezultatul 
destul de slab din sesiunea 
actuală) îi va trezi. Crede că 
la aceasta va contribui și 
succesul acelor studenți care 
au încununat un semestru de 
muncă disciplinată și pasio
nată cu note mari în sesiunea 
din iarna. Nu-l contrazicem. 
Ne exprimăm însă părerea că 
organizația V.T.C., asociația 
studenților au datoria să de
vină factori activi, să deter
mine direct acest proces de 
antrenare a întregului colectiv 
de studenți la o activitate me- 
rltorie. Rezultatele sesiunii din 
iarnă dezvăluie o anumită re
alitate. Or, tocmai de la ace
astă realitate trebuie să por
nească organizațiile de tine
ret din institut pentru a rea
liza dezideratul la care
nesc: integrarea tuturor stu
denților din anul I tn ritmul 
de muncă al fruntașilor.

rîv-
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tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ma
nea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C, al P.C.R., președintele 
Consiliului Economic, Corne- 
liu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul Afacerilor 
Externe, Vasile Vlad, șef de 
sec(ie la C.C. al P.C.R., Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Belgrad.

Din partea iugoslavă: to
varășii Mialko Todorovici, se
cretar al Comitetului Execu
tiv al C.C. al U.C.I., Kiro 
Gligorov, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale și 
membru al C.C. al U.C.I., Vla
dimir Popovici, secretar ge
neral al președintelui repu
blicii, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Mișo Pavice- 
vici, secretar de stat ad-inte- 
rlm pentru afacerile externe, 
Iakșa Petrici, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

In cursul convorbirilor, ca
re s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, cordiali
tate șl înțelegere reciprocă, a 
fost efectuat un schimb de 
păreri privind relațiile bilate
rale și probleme actuale ale 
relațiilor internaționale și 
mișcării comuniste și munci
torești, precum și o informa
re reciprocă asupra construc
ției socialiste in cele două 
țări.

Cei doi președinți au con
statat din nou, cu deosebită 
satisfacție, că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia se 
dezvoltă cu succes în toate 
domeniile în spiritul deplinei 
Încrederi, stime și înțelegeri 
reciproce.

Pronunțîndu-se pentru a- 
dîncirea dezvoltării multilate
rale a relațiilor dintre cele

două țări, ei au botărît să se " 
întreprindă noi măsuri pentru 
extinderea colaborării în spe- 
cial în domeniul cooperării * 
industriale tehnice și științi
fice. Cei doi președinți au a 
subliniat că întărirea continuă “ 
a colaborării româno-iugo- 
slave este in interesul po- A 
poarelor celor două țări, al" 
cauzei socialismului și pro
gresului și constituie o A 
contribuție activă la întărirea • 
păcii și la dezvoltarea colabo
rării internaționale. £

In cursul schimbului de pă- 
reri privind situația actuală 
internațională și din mișcarea £ 
comunistă și muncitorească, 
cei doi președinți au consta
tat identitatea sau apropierea £ 
punctelor de vedere ale celor 
două partide și guverne 
în principalele probleme care 
au făcut obiectul convor
birilor.

Cei doi președinți au reafir- 0 
mat hotărirea Republicii So
cialiste România și Republicii 
Socialiste Federative Iugosla- £ 
via de a continua eforturile 
pentru apărarea și întărirea — 
păcii, pentru instaurarea unei O 
atmosfere de înțelegere și de 
largă colaborare internațio- — 
nală, subliniind importanța V 
deosebită pe care o are în a- 
cest scop respectarea consec- 
ventă în relațiile dintre toate V 
statele a principiilor Cartei 
O.N.U. și, în primul rînd, a a 
principiilor independenței, su- " 
veranității, egalității depline 
în drepturi și neamestecului în a 
treburile interne. în acest sens " 
cele două părți au acordat o 
atenție deosebită situației din * 
Europa și au subliniat impor- " 
tanța activității tuturor state
lor în direcția promovării u- 
nor relații de bună vecinătate 
și colaborare in conformitate
cu rezoluția adoptată în una- * 
nimitate de cea de-a XX-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

Cei doi președinți au subli
niat hotărirea celoș două par- — 
tide și guverne de a acționa ® 
și în viitor în direcția dezvol
tării relațiilor de prietenie și 
colaborare egală în drepturi W 
cu țările socialiste, partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele progresiste și de
mocratice, ceea ce constituie 
un factor important pentru a- 
sigurarea păcii și progresului 
în lume.

9

• Ce au văzut reporterii noștri! pe traseul celei mai tinere competiții • Ieri,

fotbalul a „atacat", în mai multe orașe, masa de prînz a

suporterilor • O SUGESTIE DE SUB PANOUL DE BASCHET PE CARE O

vrem auzită • Atlcții juniori s au comportat la înălțime, în primul
rînd, In probele de înălțime • Tur de orizont in principalele

competiții internaționale

In meciurile amicale de ieri ale 

divizionarelor A s-a observat

POFTĂ
DE GOLURI

• Turneul feminin din ca
drul festivalului șahist anual 
de la Beverwijk s-a înche
iat cu succesul reprezentan
tei României, Alexandra Ni- 
colau, care a ocupat primul 
loc cu 8,5 puncte din 11 po
sibile (7 victorii, 3 remize, 
o partidă pierdută). In ulti
ma rundă, șahista noastră a 
învins-o cu piesele negre pe 
Gutierrez (Spania). Clasa-

9»

V
SĂNIUȚĂ DE ARGINT"

se îndreaptă spre finală
RAPID—PROGRESUL 

(BRĂILA) 5—2
Peste 10 000 de spectatori au 

ținut să semneze ieri condica în 
„Giulești" la primul amical sus
ținut de „copiii teribili“ al Gran- 
tului. întîlnind un adversar 
(Progresul Brăila) destul de in
comod, rapidiștii au demonstrat 
că sînt puși pe fapte mari în re
tur. Atacul, punctul nevralgic în 
toamnă, a creat faze de mare 
spectacol șl, ceea ce este esenți
al. a punctat de patru ori (Năș- 
turescu două goluri, Mazurachis 
și Cazan — autogol). Noul cuplu 
de atacanți centrali (Mazurachis- 
Adam — promovat din echipa 
de tineret) s-a înțeles așa de 
bine cu cei doi „cărăuși" — Năs- 
turescu și Codreanu — de parcă 
ar fi jucat împreună de cînd lu
mea.

Bine au mai evoluat, ieri, Ja- 
maischi (care în vacanța de iar
nă a devenit mai suplu și a prins 
o poftă mare de joc — să fi inter
venit ceva și în optica lui despre 
viața sportivă ?) și Rămureanu. 
în schimb, Răducanu (introdus 
la pauză) a deziluzionat din nou. 
După ce a făcut numeroase gre
șeli a fost coautorul celor două 
goluri ale brăilenilor (Stoicescu 
și Plugaru).

DAN VLAD

ie da posibilitatea jucătorilor să 
depună mal multe eforturi.

NICOLAE TOKACEC

„U" CRAIOVA — 
ELECTROPUTERE : 3—0

Pe stadionul tineretului din 
Craiova, potrivit programului de 
pregătire dinainte stabilit. Uni
versitatea a întîlnit ieri, într-un 
meci amical pe Electroputere 
pe care a învins-o cu scorul de 
3—0. Au marcat: Niță, Stănescu 
și Bălan.

V. RAVESCU

A. S. A. TG. MURES— 
INDUSTRIA SIRMEI 

C1MPIA TURZII : 5—1

Autorii golurilor : Mureșan (3) 
și Lucaci (2) pentru învingători 
și Demeter din 11 metri pentru 
învinși.

C.S.M. REȘIȚA—VAGONUL 
ARAD 4—0 11

Au înscris în ordine Rotaru, 
Jac, Comisar și Pîrvan. Să fie oare 
aceasta o explicație a plecării an
trenorului Jurcă ?

ȘAH
ALEXANDRA

NICOLAU
A CÎȘTIGAT

TURNEUL DE LA
BEVERWIJK

ment final : 1. Alexandra
Nicolau (România) 8,5 punc
te ; 2. Vokralova (Cehoslo
vacia) 8 puncte ; 3—5. Tim
mer (Olanda), Sokolova (Iu
goslavia), Vreeken (Olanda)
7.5 puncte.

In grupa maeștrilor, pri
mul loc a fost împărțit de 
iugoslavul Kurajița și fin
landezul Vesterinen care au 
totalizat fiecare cite 11 punc
te din 15 posibile. Urmează 
în clasament Honfi (Ungaria)
10.5 puncte, Ciocîltea (Ro
mânia), Cortlever (Olanda) 
cite 9,5 puncte.

Ieri, pe numeroase pîrtii din (ară, s-a desfășurat cea de a treia 
fază — pe județ — a popularei competiții de masă inițiată de 
C.C. al U.T.C. — destinată tuturor elevilor din licee, școli pro
fesionale și tehnice „Săniuța de argint”, prima ediție. In județele . 
Brașov, Bacău, Ialomița, Alba, Bistrița, Mureș și Dîmbovița, sute 
și sute de concurenți și-au măsurat forțele pentru cîștigarea cali
ficării la faza finală care va avea loc la Poiana Brașov.

Cei mai buni din 5000
Pîrtia de pe dealul Rusca, si

tuată în marginea orașului Ale
xandria, a chemat ieri dimi
neață la start finaliștii etapei 
județene a primei ediții a con
cursului Săniuța de argint, re
zervată elevilor din licee șl școli 
profesionale. In lupta pentru 
cucerirea titlului de campion al 
județului, s-au aflat 16 băieți șl 
15 fete. In fazele preliminare ei 
s-au dovedit cei mai buni din 
cei peste 5 000 de școlari pre- 
zenti la etapa de masă a între
cerii și 242 concurenți calificați 
pentru etapa a doua.

Disputate în două manșe, am
bele probe au oferit o întrecere 
pasionantă. Cei mai buni „pi- 
loți de săniuțe" ai județului au 
dovedit un deosebit curaj, price
pere și măiestrie. De altfel, nici 
una din probe nu a avut un 
cîștigător virtual din prima 
manșă. Victoria a surîs aproape 
fiecărui concurent în parte pînă 
la evoluția ultimului sportiv.

In disputa contra cronometru

cel mal rapizi coborîtori șl tot
odată cei mai abili conducători 
de săniuțe s-au dovedit sportivii 
roșioreni, care au reușit să cu
cerească locul I și III la fete, 
locul II șl III la băieți. Perfor
manța formației din Roșiori se 
datorește unei bune pregătiri pe 
o pistă mai dificilă ca cea a 
competiției județene. Pe pîrtia 
de la Poiana Brașov școlarii te
leormăneni vor fi reprezentațl 
d« Viorel Mija, elev în clasa a 
Xl-a a liceului din Videle șl 
Ioana Mănăilă. elevă în anul III 
al liceului economic din Roșiori.

V. RANGA

Brașovenii învinși 
la ei acasă

Rafinăria Brazi: Imagine de la Complexul de cracare catalitică

• DINAMO BUCUREȘTI — 
ELECTRONICA OBOR : 3—1

A Dinamo — echipa care anunță 
” un retur-șoc — și-a măsurat for

țele într-un meci amical cu E- 
a lectronica Obor. Ambele echipe 
” au desfășurat un joc rapid cu 

numeroase faze spectaculoase, 
spre satisfacția spectatorilor 
care au ținut să asiste la această 

a avanpremieră fotbalistică.
” Au înscris : Păunescu minutul 

17 (autogol), Dinu minutul 87 și

• Preda de la Electronica în mi
nutul 98 !? De menționat că an
trenorul Bazil Marian a hotărît 
ca jocul să se desfășoare în două 
reprize a 50 de minute pentru a

DINAMO BACĂU—CHIMIA 
ORAȘUL GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ : 3—0

Rugiubei, Duțan și Simionaș 
sînt autorii celor trei goluri ale 
dinamoviștilor.

POLITEHNICA IAȘI — 
C.F.R. PAȘCANI : 2—1

Meci în familie pe care stu
denții l-au cîștigat, totuși, greu.

Statisticile arată că liniile de 
atac au fost — cu excepția 
„Vagonului" — productive, în
scriind 21 de goluri, ceea ce re
vine 3 pe meci.

Pentru începutul pregătirilor, 
e o medie de eficacitate bună.

Străzile Brașovului cunosc, 
încă din primele ore ale dimi
neții o animație deosebită. Bă- 
trini șl tineri, femei și copii, cu 
rucsacuri, schiuri și săniuțe se 
îndreptau cu pași vioi spre star
tul etapei județene a competiției 
dotată cu cupa SĂNIUȚA DE 
ARGINT. întrecerea reluată 
după o întrerupere de 18 ani, 
s-a disputat pe traseul extrem 
de dificil al drumului vechi spre 
Poiana Brașov. Ciștlgătorii : 
băieți locul I — Ion Cojocaru, 
liceul Rîșnov, locul II — Con
stantin Teșileanu, liceul Săcele, 
locul III — Mircea Jurăscu, li
ceul nr. 4 Brașov. Fete : locul I 
— Manuela Olteanu, liceul 1 
Brașov, locul II — Florina An- 
gelescu, 
M.I.U. 
gareta

Atenf ie 
la sighișoreni!

Cei 60 de concurenți din mu» 
nicipiul Tg. Mureș, în egală mă
sură băieți șl fete, au avut la 
dispoziție o pîrtie corespunză
toare. Adică a fost prelungită 
substanțial pe alocuri cu un
ghiul de înclinație a pantei de 
45° și cu cîteva puncte de veri
ficare a perspicacității. Astfel, la 
jumătatea distanței o cotitură 
bruscă era dublată cu dificultăți 
printr-o trambulină naturală 
unde puteau fi cîștigate secun
de prețioase prin saltul în aer 
pe o lungime de peste 7 metri în 
funcție de îndemînarea concu
rentului. (

Elevii din Tg. Mureș, Tîrnă- 
veni. Reghin, Sovata, din comu
nele Rîciu, Band, Iernut, Săr- 
maș, Miercurea Niraj, Gurghiu 
și alte localități și-au pus în 
joc toată îndemînarea, dar ca la 
orice concurs primele locuri sînt 
unice, așa că toți au urat suc
ces Evei Boros șl lui Mircea 
Cîndea pentru a reprezenta cu 
cinste județul Mureș la faza pe 
țară de la Poiana Brașov. Ambii 
sînt din municipiul Sighișoara, 
respectiv de la liceele nr. 1 și 
nr. 2.

C, POGACEANU

în primul campionat de sală al juniorilor atleți 
desfășurat ieri în Capitală

Șapte recorduri bătute 
și două egalate

Concursurile de sală și-au cîș- 
tigat dreptul de a fi considerate 
un veritabil sezon atletic. Cam
pionatul național de sală al juni- 

• orilor de categoria I desfășurat 
ieri și alaltăieri în noua sală de 
atletism a Complexului „23 Au- 

• gust", a confirmat cu prisosință 
aceasta. Dovadă — cei aproape 
300 de concurenți, cele șapte re- 

• corduri bătute și două egalate ; 
apoi evoluțiile celor cîțiva juni
ori care se pot măsura de la 
egal la cîteva probe cu seniorii, 
precum și faptul că federația de

AVANPREMIERĂ

LA BRAZI
(Urmare din pag. I) 

rează rezistența tergalului și pă
tează fibrele. Și încă ceva — 
continuă cu un zîmbet inginerul 
nostru, observînd graba cu care 
notam spusele sale: dimetilteres- 
talatul îngheață la plus 140 de 
grade. Toată rețeaua fabricii, șl 
vedeți cit e de întinsă, o încăl
zim in permanență cu abur. Ori
ce neatenție o poți plăti scump I 

— Veți devansa termenul de 
intrare în producție cu toată ca
pacitatea ?

Șeful secției calculează ceva în 
minte, ezită, apoi răspunde:

— Tot ce pot să vă spun e 
că în trimestrul acesta vom rea
liza mai bine de 1 000 de tone 
DMT. Cînd se vor termina pro
bele tehnologice ? In orice caz, 
înainte de termen. Oricum, vom 
depăși cele 6 000 tone planifi
cate pe acest an, după cum în

fiecare an vom depăși cele 14 0Q0 
tone pentru care a fost calculată 
fabrica.

Vizităm, în continuare, halele 
de fabricație. Pe sub căștile de 
protecție, vopsite în culori pas
tel, ne zîmbesc fețe tinere.

— Aveți mulți tineri aici — 
remarcăm.

— Mai mult de jumătate din 
muncitori. Toți acești tineri de
butează în muncă la fabrica 
noastră; trei sferturi din opera
torii chimiști n-au mai lucrat 
pînă acum în industrie. Ei au 
primit botezul muncii aici, sub 
retortele care distilează DMT.

Dimetilterestalat... Un praf sol
zos, cu nume bizar, care, amba
lat în saci, va pomi spre bătrinul 
Iași, unde o fabrică la fel de tî- 
nără ca și cea de la Brazi îl va 
transforma în fire colorate și elas
tice de tergal românesc.

specialitate a ridicat pentru pri
ma oară acest concurs la „ran
gul" de campionat național de 
sală.

Au plăcut, în special disputele 
dîrze de la cîteva probe, prin
tre care remarcăm înălțime fete, 
unde gălățeanca Marghiolița 
Matei a reușit să întreacă pe 
„consacrata" Cornelia Popescu, 
care a concurat și la olimpiada 
mexicană, cu o performanță 
bună. (1,65 m.) iar Crețu Elvira, 
sărind 1,62 m., a trecut și ea 
peste recordul categoriei de ju
nioare II. De asemenea, Doja 
Csaba a fost la „înălțime", obți- 
nînd un nou record de sală cu 
2,07 ra iai la 2,10 m. a avut o 
încercare unde de foarte puțin 
a „șters" ștacheta. O bună im
presie au mai lăsat sprinterii 
Sabo Tamaș (5,8 sec. — record) 
și Veronica Angliei, Cornelia Po
pescu și Elena Mîrza, pentru ca
litățile multilaterale demonstrate 
(au concurat la mai multe probe) 
merită să fie evidențiate. Prima a 
cîștigat cu un nou record săritura 
în lungime iar a doua, de aseme
nea, cu record, proba de 50 
metri garduri.

TIMIȘ VASILIU

Probele de înălțime au fost 
la... înălțime I

Concursul 
internațional de schi

„CUPA POIANA"

• Proba de slalom uriaș 
din cadrul concursului inter
național de schi „Cupa Po
iana* s-a încheiat cu victoria 
concurentului român Comei 
Tăbăraș — 1’10", urmat de 
Ch. Vulpe — TU", Șt. Mol
dovan — l’12v. Dintre parti- 
cipanții străini, primul a so
sit italianul E. Mangaroni — 
pe locul 7 cu T16”.

3 ★
Concursul de sărituri eu 

schiurile disputat în Poiana 
Brașov a fost cîștigat de V. 
Mărgineanu (Tractorul), cu 
două sărituri de 51,5 m și res
pectiv 49 m.

Concurenfii au 
depășit dificultățile 

traseului
In județul Dîmbovița, compe

tiția s-a desfășurat în localita
tea Pietroșița, pe o distanță de 
900 metri. Traseul cu mai multe 
turnante a ridicat dificultăți 
pentru participanțl. Numărul 
concurenților a fost de 44 din
tre care 24 băieți și 20 de fete. 
Locul I la fete : Stochița Doina, 
de la liceul Pucioasa ; locul 
II Cosma Georgeta, liceul Pu
cioasa și locul III Savu Silvia, 
liceul agricol Voinești.

Chiran Nicolae de Ia liceul 
din Pucioasa a ocupat locul I 
iar Gheorghe Moraru de la li
ceul agricol Voinești locul II la 
băieți.

GHEORGHE MARINESCU 
șeful secției sport și turism 

a Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C.

Școala profesională 
Brașov, locul III — Mar- 
Pripoș, liceul Codlea.

GH. GHIDRIGAN

care a ratat

Novac înscrie din nou, asistat de pivoții gălățeni

R I D I A M

Felicitări organizării ex
celente b concursului, care a 
fost privit ca o competiție ma
tură. Calificativ excelent pro
fesorilor de educație fizică care 
au ajutat la desfășurarea lui în 
bune condiții.

BASCHET

Așa cum au început meciurile 
celei de-a treia etape a campio
natului diviziei A la baschet 
masculin se părea că vom asista 
la cîteva surprize de proporții, 
marile favorite fiind pe punctul 
de a înclina steagul în cîteva 
partide decisive pentru configu
rația clasamentului.

In sala Giulești rapidiștii bucu- 
reșteni și-au onorat poziția din 
clasament dispunînd mai ușor 
decît indică scorul de „U“ Cluj, 
care e wtualmente umbra puter
nicei formații de acum cîțiva ani. 
Acuzînd obligațiile sesiuni, stu-

denții au deplasat în Capitală 
un lot restrîns care a reușit to
tuși să „întindă" echipa giuleș- 
teană mai ales spre finalul me
ciului. Scor : 71—65 (24—19). Cei 
mai eficace jucători de pe teren 
s-au dovedit Cristian Popescu (18) 
și Predulea (18) — de la Rapid, 
Demian (17) și Ruhring (15) de 
la Udiversitatea.

In meciul de ieri, cu Dinamo 
București, Politehnica Galați a 
atacat cu hotărîre încă din pri
mele minute și, punctînd îndeo-

DOILEA MECI de 
pe gheață disputat la 
Brașov între selecțio- 

de tineret ale Româ- 
a revenit

hochei 
Poiana 
natele 
niei și Bulgariei, 
jucătorilor români cu scorul
de 6—1 (1—0, 3—0, 2—1). 
In prima partidă cîștigase, de 
asemenea, formația română 
(scor — 6—3).

• In primul meci al BI
NALEI CUPEI CAMPIONI
LOR EUROPENI LA POLO 
PE APĂ, Mladost Zagreb a 
întrecut cu 7—3 (0—0, 3—0, 
1—1, 3—2) pe Dinamo Mos
cova. Meciul retur va avea 
loc la 8 februarie la Moscova.

ÎN CAMPIONATUL EN
GLEZ de fotbal conduce e- 
chipa Liverpool cu 45 
puncte, urmată de Leeds 44 
puncte (un joc mai puțin). 
Rezultatele tehnice: Arse
nal—Nottingham 1—1 ; Li
verpool—Sheffield Wednes
day 1—0 ; Wolverhampton— 
Burnley 1—1 ;
Town—Manchester 
1—0 ; Stoke—W. B. Albion 
1—1.

Ipswich 
United

• IN PENULTIMA ETA
PĂ a turneului hexagonal de

fotbal de la Santiago de 
Chile, Dinamo Moscova a fă
cut foc egal: 1—1 (0—1) cu 
formația braziliană Corinthi
ans, iar echipa chiliana Colo 
Colo a învins cu 3—2 (1—1) 
pe Steaua Roșie Belgrad. In 
clasament conduce Dinamo 
Moscova cu 7 puncte, urmată 
de Colo Colo 6 puncte, Co-

Lorenzo 4

cedat, în urma rănilor, la 
spitalul din Berchtesgaden. 
Din cauza vitezei mari, săniu
ța condusă de Paczka a ieșit 
de pe pîrtie la un viraj și s-a 
izbit de un copac. Paczka, în 
vîrstă de 23 de ani, era cam
pion al Poloniei pe anul 1969.

rinlhians și San 
puncte etc.

ÎN CADRUL 
LUI pe care îl 
în prezent în Columbia, 
cliipa austriacă de fotbal First 
Viena a jucat la Bogota cu 
formația locală Millionarios. 
Întîlnirea s-a încheiat la e- 
galitate : 2—2 (2—2).

TURNEU- 
întreprinde 

e-

• ÎNTR-UN MECI DE
MONSTRATIV de fotbal, 
disputat la Lourenco Marques, 
echipa braziliană F. C. San
tos a dispus cu 2—0 (2—0) 
de formația vieneză F. C. 
Austria. Au înscris Toninho și 
Lima.

• TENISMANUL ROMÂN 
PETRE MĂRMUREANU s-a 
calificat în finala turneului 
internațional de la Jaipur (In
dia), învingînd ' în semifinale 
cu 4—6, 12—10, 7—5 pe po
lonezul Rvbarczyk. 
reanu va întîlni în finală pe 
polonezul Nowicki, 
eliminat cu 6—2, 6—0 pe Se
ver Dron. în semifinalele pro
bei de dublu bărbați, românii 
Mărmureanu și Dron 
trecut cu 6—2, 6—4 
chea Naidu — Prakash 
dia).

Mărmu-

care l-a

au în- 
pere-

(In-

spec-

• ACCIDENTAT GRAV tn 
timpul desfășurării primei 
manșe a campionatului mon
dial de săniuțe, sportivul po
lonez Stanislav Paczka a de-

• PESTE 60 000 de 
tatori au asistat pe stadionul 
Murrayfield din Edinburg la 
meciul de rugby dintre echi
pele Țării Galilor și Scoției, 
contînd pentru turneul celor 
cinci națiuni. Au încins rug- 
biștii din Țara Galilor cu sco
rul de 17—3 (6—0).

sebi prin Chivulescu, a reușit să 
se distanțeze la 7 puncte, minu
tul 8 : 14—7. Revenindu-și din 
șocul surprizei, dinamoviștii se 
apără mai atenți, folosesc mai 
mult avantajul de talie și de
tentă al lui Novac, Cernea, forma 
bună a lui Mihai Albu se deta
șează, cîștigînd în final cu 81—72 
(37—35).

Cei mai buni realizatori în acest 
meci — Cemea (27) și Novac (24) 
de la Dinamo, Chivulescu (16) și 
Moraru (15) de la Politehnica Ga
lați. Excelent arbitrajul prestat 
de cuplul L. Vasilescu — V. Bor- 
deianu.

O a treia surpriză pe cale să 
se producă în etapa de ieri a 
fost ratată de formația proiectan- 
ților bucureșteni, I.C.H.F., care 
— cum se spune — „s-a bătut 
singură", pierzînd cu 65—67 
după ce, în minutul 39 condu
cea cu 63—60 în fața Politehni
cii București. Arbitrii G. Chira- 
leu și V. Marcovici au condus 
bine un meci dificil, mai ales 
în final.

Fără a încerca să explicăm prin 
aceasta evoluțiile palide ale echi
pelor studențești în primele etape 
ale returului, ne exprimăm to
tuși dezacordul fața de lipsa de 
înțelegere a F.R. de Baschet cara 
a programat reluarea campiona
tului în plină sesiune de examene. 
Să nu uităm că 7 din cele 12 for
mații divizionare, apără culorile 
unor eluburi universitare !

OV PĂUN
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După o scurtă perioadă de a- 
calmie relativă, săptămîna trecută 
s-au înregistrat în Republica Fe
derală a Germaniei greve și de
monstrații de stradă studențești.. 
Luni și marți studenții din cen
trele Hamburg și Tubingen aui 
organizat „greve demonstrative” 
de cite o zi în sprijinul cererilor 
lor pentru mărirea spațiilor uni
versitare și a numărului de cadre 
didactice. Joi, studenții facultății 
de litere din Heidelberg au de
monstrat pe străzile orașului pen
tru „o reformă structurală a șco
lii superioare”. Vineri seara, s-aui 
semnalat puternice demonstrații 
protestatare studențești, urmate: 
de ciocniri cu poliția, la Frank
furt și Koln.

De două ori în decurs de o 
săptămîna, marți și simbătă, can
celarul Kicssinger a conferit cu 
președinții guvernelor landurilor 
în problema demonstrațiilor stu
dențești. într-o cuvîntare rostită 
la Stuttgart el s-a pronunțat pen
tru măsuri severe împotriva a ceea 
ce a denumit „excesele unei mi
norități extremiste” și, totodată, 
pentru „o accelerare a reformei 
universitare’.

Două idei sint subliniate de nu
meroase ziare vest-germane în 
contextul mișcării studențești și a 
ultimelor luări de poziție guver
namentale. Se remarcă în primul 
rind, asa cum relevă FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEI- 
Tl'NG, că „dacă în cazul ulti
melor demonstrații studențești 
găsim și prezența unor elemente 
extremiste, realitatea esențială es
te că niciodată avantajul pături
lor, cercurilor și organizațiilor stu
dențești nemulțumite de structu
rile școlii noastre nu a fost atît 
de larg”. Mișcarea protestatară 
reflectă — așa cum argumentea
ză influentul cotidian din Frank
furt — „nu reacțiile unei minori
tăți ci dezideratele unei majori
tăți”. In al doilea rind, mulți ob
servatori ai vieții universitare 
vestgermane scot în evidență, pre 
cum Sebastian Haffner în DER 
STERN că „revolta studențească 
este perfect justificată dacă ne 
gindim că reforma universitară 
se lasă mult așteptată, deși do 
20 de ani se vorbește despre ne
cesitatea unor modificări sub
stanțiale în sistemul de învăță-

mint", numărul redus de locuri 
la multe discipline, lipsa spațiu
lui de învățămint și a locurilor 
de practică, dar, mai ales, sis
temul învechit de conducere a 
universităților DIE ZEIT vor
bește despre „existența unei uni
versități organizate în stil me
dieval care nu poate dăinui în 
mijlocul revoluției tehnologice 
moderne” și ignorarea propune
rilor de reforme formulate de 
cercurile studențești au făcut ca 
studenții să-și exprime mereu mai 
apăsat protestul și nemulțumirea. 
Justețea revendicărilor studenți-

SPIEGEL, analizînd moțiunile 
și memoriile adoptate de stu- 
denți ai diferitelor școli superi
oare vest-germane în ultimii doi 
ani apreciază că „dincolo de 
propunerile specifice de reorga
nizare a studiilor și de demo
cratizare a școlii superioare, se 
impune atenției mai ales un 
punct: dobîndirea unei conștiințe 
mult mai limpezi decît în trecut 
a unor probleme referitoare nu 
numai Ia unele structuri sclero
zate ale vechii universități, la 
deficiențele, contradicțiile și ne
dreptățile sistemului nostru de

MIȘCĂRI PROTESTATARE 
IN UNIVERSITĂȚILE

VEST-GERMANE
lor cu privire Ia modernizarea și 
democratizarea universității a 
fost confirmată, în mod semni
ficativ, de ministrul federal al 
cercetării științifice, Stoltenberg 
care declara că „formele de or
ganizare prezente nu mai cores
pund cerințelor stadiului actual 
din învățămint și cercetare” și că 
„se impune un program construc
tiv de reformă pentru invățămin- 
tui superior, inclusiv o participa
re mai activă a studenților Ia ad
ministrarea universității". Confe
rința anuală a rectorilor, desfă
șurată Ia mijlocul lunii ianuarie 
s-a pronunțat împotriva „po
liticii de sancțiuni" la adresa par- 
ticipanților la demonstrațiile stu
dențești, susținind, totodată, „ne
cesitatea adaptării mai rapide a 
universității la structurile mo
derne" și „nevoia acută a mo
bilizării unor mai mari resurse 
materiale pentru școala superi
oară”. Abordînd chestiunea in
tr-un sens mai larg, revista DER

învățămînt, dar și a rolului ce 
revine universității, a raportu
rilor ei cu societatea... Tinerii 
din universități — ca și cei din 
alte sectoare — se arată a fi ex
trem de receptivi la problemele 
societății, preocupați de evoluția 
socială. Revolta studențească 
pare unora un teribilism dar tre
buie să nc întrebăm dacă ca nu 
constituie o privire foarte lucidă 
aruncată asupra situației și defec
telor actuale nu numai ale univer
sității, ci ale întregii societăți vest- 
germane".

Opinia aproape generală a ob
servatorilor actualelor frămîntări 
studențești din Germania occi
dentală concură spre concluzia 
că e vorba de o componentă a 
unei mișcări ample și profunde 
vizînd grăbirea unor transfor
mări ale universității pe care 
masa studenților (ca și majorita
tea opiniei publice vest-germane) 
le consideră ca fiind imperios 
necesare.

DEMONSTRAȚII1
FULGER"

LA MADRID
sute de persoane, 
și intelectuali, au 
simbătă seara la o 

.demonstrații fulger"

Cîteva 
muncitori 
participat 
serie de „c , . „
pe străzile centrale ale Madri
dului. Manifestanta purtau 
pancarte protestind împotriva 
stării excepționale introduse 
recent în întreaga Spanie și 
scandau : „libertate" /

La apariția polițiștilor, de
monstranții se dispersau spon
tan, pentru a se regrupa din 
nou la cîteva sute de metri 
mai departe.

Observatorii politici aprecia
ză că sînt primele demonstra
ții de protest organizate la 
Madrid de Comisiile muncito
rești de la instaurarea stării 
excepționale, la 24 ianuarie. 
S-a anunțat că alte demons
trații de protest vor avea loc 
în zilele următoare. .

R. P. UNGARA. — Vedere 
de la fabrica de hîrtie din 

Szolnok

ORIENTUL APROPIAT
• Declarația lui U

Messmer in Kuweit
organizații

• într-o declarație făcută pe 
aeroportul din Addis Abeba, unde 
a sosit pentru a participa la reu
niunea Comisiei economice 
O.N.U. pentru Africa, secretând 
general al O.N.U., U Thant, a 
arătat că, după părerea sa, S.U.A., 
U.R.S.S., Marea Britanie și Fran
ța trebuie să se angajeze în cău
tarea unei soluții a crizei din 
Orientul Apropiat. Acest lucru, a 
precizat el, trebuie să fie făcut, 
fie prin convocarea unei Confe
rințe în patru, fie prin măsuri 
separate, cu condiția ca re
zultatele acestor căutări să 
fie supuse spre discutare 
Consiliului de Securitate. „Dacă 
vor exista unele măsuri pen
tru a se ajunge , la înțelegere, 
sau vreo formulă (5e reglementa
re, Consiliul de Securitate tre
buie să participe la aceasta”, a 
declarat U Thant In ceea ce pri
vește problema vietnameză, se
cretarul general al O.N.U. și-a 
exprimat părerea că perspectivele 
unei păci sînt „mai largi decît 
în trecut”. < .

In cursul șe3erii sale la Addis 
Abeba, U Thant urmează să ai
bă convorbiri cu împăratul Haile 
Selassie și cu membri ai guvernu
lui etiopian în probleme care in
teresează Organizația Națiunilor 
Unite și Etiopia.

Thant • Vizita lui
Reuniunea unor

palestiniene

unor organizații palestiniene de 
rezistență, s-a întrunit simbătă la 
Cairo. Intr-o cuvîntare, rostită cu 
acest prilej, președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a vorbit 
despre situația actuală din Orien
tul Apropiat.

Consiliul național palestinian a 
fost constituit în scopul coordo
nării activității diferitelor organi
zații palestiniene de rezistență. 
Potrivit informațiilor transmise de 
agențiile de presă din diverse ca
pitale ale țărilor arabe, la reu
niunea de Ia Cairo nu participă 
reprezentanții tuturor organizații
lor palestiniene de rezistență, ca 
urmare a unor divergențe ivite 
între conducătorii acestor organi
zații în legătură cu reprezentarea 
fiecăreia în Consiliul național pa
lestinian.

Evoluția 
conflictului

„O sesiune fără nici un rezul
tat". Aceasta este concluzia ge
nerală care se desprinde din 
parcurgerea știrilor transmise de 
agențiile occidentale de presă 
privind sesiunea lărgită a Consi
liului ministerial al Pieței co
mune, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat la Bruxelles.

Agenda reuniunii a cuprins 
doua probleme principale : „Pla
nul Mansholt" de restructurare 
a agriculturii comunitare in ur
mătorul deceniu și acordarea 
unpr înlesniri comerciale An
gliei și celorlalte state vest-eu- 
ropene care au solicitat adera
rea la Piața comună. Dezbate
rile la primul punct s-au de
clanșat, după ce cu citcva săp- 
tămini in urmă, „cei șase" adre
saseră numeroase intrebări ini
țiatorilor planului de restructu
rare a agriculturii Pieței comu
ne. Luările de poziție din ca
drul sesiunii au evidențiat că 
răspunsurile adepților progra
mului „Agricultura 1980" (cum 
este denumit oficial noul dosar) 
nu au satisfăcut o scrie de gu
verne. Reprezentanții Franței. 
R. F. a Germaniei. Belgiei și O- 
landci au exprimat obiecții îm
potriva „aspectelor financiare" 
ale „planului Mansholt". Obser
vatorii prezenți la Bruxelles re
levă insă existența și a altor ob
stacole extra-economice, obsta
cole de ordin politic și social de 
care miniștrii prezenți Ia sesiune 
au fost ncvoiți să țină seama.

După cum se știe, „planul 
Mansholt" proiect ce poartă nu
mele vicepreședintelui Comisiei 
executive a Pieței comune, in- 
cercînd să înlăture dificultățile 
apărute ca urmare a creării 
pieței agricole comune, prevede 
lichidarea a milioane de gospo
dării țărănești, concentrarea 
producției și a forței de muncă, 
renunțarea la întinse suprafețe 
agricole. Asemenea proiecte au 
generat un puternic val de cri
tici, provenite în special din 
partea țărilor afectate de aceas
tă reformă a agriculturii. Tea
ma in fața unor mișcări sociale 
cu profund caracter politic ca 
și apropierea unor confruntări 
electorale au determinat parti- 
cipanții Ia recenta sesiune să a- 
dopte față de „planul Mansholt" 
o atitudine rezervată. Consiliul 
ministerial s-a limitat să se de
clare de acord cu „necesitatea

unei reforme a agriculturii" ur- 
mînd ca o hotărîre în acest sens 
să fie adoptată cu... alt prilej.

După cum scria presa iran- 
ceză. negocierile asupra proiec
tului de „modernizare" a agri
culturii comunitare, „se anunță 
lungi și dificile" ; ele vor su
pune Piața comună Ia noi încer
cări. Chiar și la actuala sesiune, 
ministrul de externe al Franței, 
Michel Debre, a ținut să preci
zeze, in fața celorlalți parteneri, 
că politica dc restructurare a 
agriculturii este o problemă 
deosebit dc importantă care so
licită o răspundere fundamen
tală din partea guvernelor, căci 
ea angajează nu numai perspec-

și-au exprimat opoziția fermă 
față de „planul Mansholt".

In sfirșit, problema aranja
mentelor comerciale cu Anglia, 
Irlanda, Danemarca și Norvegia, 
țări care au solicitat aderarea 
Ia Piața comună, nu a reușit să 
creeze o atmosferă mai opti
mistă decît cea a politicii agri
cole. După încheierea dezbateri
lor la acest punct, agenția 
americană UNITED PRESS IN
TERNATIONAL consemna că 
„cei șase au rămas scindați". 
Planul francez, cuprinzind o se
rie de propuneri ce prevedeau 
necesitatea aranjamentelor co
merciale între Piața comună și 
alte state europene, deci nu nu-

In cadrul unui discurs pro
nunțat duminică, în orașul 
Quimper din Bretania, preșe
dintele Charles de Gaulle a a- 
nunțat că referendumul pentru 
adoptarea reformei regionale și 
a Senatului francez va avea 
loc în primăvara acestui an.

Motivînd hotărîrea guvernu
lui de a efectua o reformă pri
vind o nouă organizare terito
rială a Franței și de a conferi 
un nou statut Senatului, gene
ralul de Gaulle a invocat ne
cesitatea de a se pune capăt 
„unei puteri sistematic cen
tralizate în toate domeniile", 
„în epoca noastră, cînd pro
gresul economic și social are o 
importanță primordială pentru 
toți, a spus președintele fran-

cez, unitatea Franței reclamă 
ca în timp ce i 
ale țării trăiesc 
profunde, altele 
neze".

Referindu-se la 
natului, președintele francez a 
precizat că, această a doua ca
meră a parlamentului va_ par
ticipa și în viitor la pregătirea 
legilor, dar nu va mai avea 
competența de a le sancționa, 
pierzîndu-și astfel puterea le
gislativă.

Totodată, în componența Se
natului, vor intra, pe lingă re
prezentanții aleși ai colectivi
tăților locale și reprezentanți 
desemnați de diferite organis
me economice, sociale și uni
versitare.

unele regiuni 
transformări 
să nu stag-

reforma Se- DIETA JAPONEZĂ

//
Actul instituțional nr. 6"
Alte persoane braziliene vor fi 

private de drepturi politice

C.E.E.: SESIUNE
FARA REZULTATE

tivele Pieței comune dar însăși 
viitorul țărilor semnatare ale 
Tratatului de la Roma. LE FI
GARO plasa cuvîntarea minis
trului francez intr-un context 
mai larg, vizînd refuzul Pari
sului de a se lăsa antrenat, prin 
intermediul „Europei verzi", la 
adoptarea oricăror măsuri me
nite a da naștere unor organis
me supranaționale. Apreciind 
drept utopii așa-zisele „remedii 
comunitare" pentru dificultățile 
din agricultura „celor șase", De- 
bre considera că specificul fie
cărei agriculturi naționale im
pune soluții adaptate realităților 
proprii fiecăreia din aceste agri
culturi. Rezerve serioase privind 
adoptarea planului propus de 
Comisia executivă a exprimat și 
R. F. a Germaniei, care se află 
în prezent în perioada pre-elec- 
torală (COMBAT). De altfel 
încă din luna decembrie, aso
ciații țărănești din această țară

mai cu acele care au solicitat 
aderarea la C.E.E., a intimpinat 
opoziția celorlalți „cinci". încer
carea de a accelera deschide
rea „porții comunitare" a eșuat, 
in ciuda insistenței oficialităților 
britanice de a-și vedea țara 
printre membrii C.E.E. Discuțiile 
vor fi reluate de pe aceleași po
ziții Ia Începutul lunii viitoare.

„Orice se va intimpla in vii
tor — nota LE FIGARO intr-un 
comentariu consacrat ultimei se
siuni ministeriale — dezbaterea 
asupra „planului Mansholt" a 
dus Ia reliefarea divergențelor 
care există nu numai între gu
verne, dar și în rîndurile aces
tora intre diferiți miniștri... 
Există, deci, temerea că dacă 
problemele ridicate de mutațiile 
din sectorul agricol nu vor fi 
reglementate, ciocnirile nu vor 
intirzia să se producă...".

I

Costumul lunar
Primul american 

ce va păși pe Lună 
va purta un costum 
al cărui preț este de 
100 000 dolari și este 
proiectat să-i asigure 
protecția pentru si
tuații încă neexperi
mentate de către om.

Costumul lunar „A- 
pollo" este o cameră 
mobilă pentru un as
tronaut, cu atmosfe
ră respirabilă, cc 
poate asigura protec
ția împotriva schim
burilor fantastice de 
temperatură și a 
ciocnirilor cu meteo
riți și permite men
ținerea legăturii cu 
baza de plecare la o 
distanță de aproxi
mativ 240 000 mile 
(380 000 km).

Costumul este alb 
și, spre deosebire de 
costumele folosite 
de astronauții
„Mercury" și „Ge
mini", are un înveliș 
de protecție.

In comparație 
celelalte 
spațiale, 
me sînt 
flexibile

cu 
costume 

noile costu- 
mult mal 

ș. vor per-

mite exploratorilor 
să meargă pe supra
fața Lunii cu o rela
tivă ușurință.

Astronautul va pu
tea să îngenuncheze, 
să se ghemuiască, să 
privească de jur îm
prejur prin coiful de 
material plastic al 
costumului.

Dr. Mueller, direc
torul adjunct al 
N.A.S.A. (Adminis
trația națională pen
tru problemele aero
nauticii și cercetarea 
spațiului cosmic), a- 
rată că mobilitatea 
crescută a acestui 
costum a fost obți
nută prin folosirea 
unui sistem de foaie, 
ce egalizează presi
unea la încheieturi, 
și printr-o ingenioa
să aranjare a siste
melor de scripeți și 
pîrghii cu care este 
dotat.

In acest costum, un 
astronaut va putea 
petrece mai mult de 
trei ore pe supra
fața Lunii, la distan
ță de nava spațială, 
datorită portbagaju-

Guvernul brazilian a emis „Ac
tul instituțional nr. 6“, în virtutea 
căruia se reduce de la 16 la 11 
numărul membrilor Tribunalului 
Suprem federal, cea mai înaltă 
curte de justiție din țară. Recent, 
guvernul a anulat mandatele a 
trei judecători de la acest tribu
nal, dintre care doi fuseseră nu
miți de fostul președinte Joao 
Goulart și unul de către fostul 
președinte Kubitschek. Această 
măsură a atras demisia altor doi 
membri ai Tribunalului Suprem 
federal.

Pe de altă parte, la Rio <le Ja
neiro s-a anunțat că săptămîna 
viitoare va avea loc o nouă șe
dință a Consiliului Securității 
Naționale consacrată elaborării 
unei noi liste de persoane care 
vor fi private de drepturi politi
ce. De la data de 13 decembrie 
cînd parlamentul a fost dizol
vat, un număr de 45 de persoane 
au fost private de drepturile po
litice, dintre care 42 erau de
putați.

TOKIO. — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
In Dieta japoneză au conti
nuat dezbaterile asupra decla
rației de politică internă și 
externă, expusă de premierul 
Sato în fața celor două came
re ale Parlamentului japonez. 
In intervențiile lor, deputății 
partidelor de opoziție, pre
cum și deputați ai parti
dului de guvernămînt au 
evocat principalele proble
me care preocupă la ora 
actuală opinia publică japone
ză : viitorul tratatului de secu
ritate japono-american, căile 
de retrocedare a Insulei Oki
nawa către Japonia, situația 
din instituțiile de învățămînt 
superior, precum și cele privind 
politica economică a guvernu
lui și creșterea continuă a pre
țurilor la produsele de larg 
consum. Expunînd pozițiile 
partidelor lor, deputății opozi
ției au criticat intențiile — 
reafirmate, de altfel, de pre
mierul Sato în răspunsul la 
interpelările opoziției — de a 
prelungi acest tratat după 
data expirării lui — poziția 
guvernului față de reglemen
tarea problemei retrocedării 
Okinawei și alte măsuri ini
țiate îu domeniul politicii in
terne.

• Ministrul francez al armate
lor, Pierre Messmer, a sosit sîm- 
bătă în Kuweit în fruntea unei 
delegații militare, pentru a discu
ta cu autoritățile din această țară 
condițiile unor livrări de arme, 
înainte de a părăsi Arabia Saudi- 
tă, etapa anterioară a vizitei sale 
în Orientul Mijlociu, Messmer a 
declarat că această regiune este 
amenințată de „un adevărat de
zastru dacă nu se va găsi ime
diat o soluție a conflictului arabo- 
israelian“. Cercuri informate a- 
preciază că Franța a acceptat să 
furnizeze Arabiei Saudite vehi
cule blindate ușoare.

în ceea ce privește scopul vi
zitei în Kuweit, observatorii pre
supun că autoritățile din această 
țară vor profita de prezența lui 
Messmer pentru a încerca să ob
țină de la Franța vînzarea unor 
arme ușoare și a unor bombar
diere.

• Consiliul național palestinian, 
la care participă reprezentanți ai

nigeri&n
Guvernul biafrez a 

dezmințit categoric zvo
nurile presei străine po
trivit cărora aviația bia- 
freză ar fi atacat re
cent aeroporturi nige
riene.

Știrile se refereau la „avioane 
neidentificate, despre care se 
credea că ar fi biafreze“ și care 
au zburat deasupra localităților 
nigeriene Sapele și Koko.

Pe de altă parte, un comuni
cat militar biafrez publicat sîm- 
bătă, arată că forțele biafreZe ■ 
continuă să înainteze în sectorul 
Gwerri. în sectorul Ahoada, la 
nord-est de Port Harcourt, forțe
le biafreze continuă să-și menți
nă pozițiile ocupate în cursul săp- 
tămîmi, în ciuda contraatacuri
lor trupelor federale nigeriene.

în încheierea comunicatului se 
arată că în sectorul Abagana, la 
aproximativ 75 kilometri nord- 
est de Onitsha, forțele nigeriene 
și-au continuat ofensiva. Ele au 
atacat vineri pozițiile biafreze și 
au cîștigat teren în două 
toare.

sec-

• Anuarul Organizației Națiunilor Unite pe anul 1967, 
publicității la New York, conține cifrele privind venitul 
țional (anual) pe locuitor în diferite țări. Pe primul loc se 
situează Kuweitul, cu un venit de 4 552 de dolari, performanță 
explicată de specialiști prin producția masivă de petrol a aces
tei țări și prin numărul mic de locuitori. Urmează Statele 
Unite ale Americii, cu 3 842 de dolari. Islanda, cu 2 837, Suedia, 
2 732, Canada 2 660 și Elveția — 2 458 dolari.

Printre țările cu cel mai scăzut venit național pe locuitor se 
numără Uganda cu 95 dolari, India 88, Tanzania 73, Etiopia 64 
și Malawi — pe ultimul loc — cu 54 de dolari. Se apreciază, 
însă, că venitul național cel mai scăzut este cel din Burundi 
(în 1965 — 43 dolari), care nu face parte însă din cele 81. ue 
țări al căror venit național este cuprins în anuar.

dat 
na-

y

• LA invitația Comitetului 
Central al P.C.U.S., a Uniunii 
Asociațiilor de prietenie și _ re
lații culturale cu țările străine 
și a altor organizații obștești, 
la 2 februarie a sosit la Mosco
va, într-o vizită de prietenie, o 
delegație a Frontului Național 
din Cehoslovacia, în frunte cu 
Evzen Erban, membru al Pre
zidiului C.C. a! P. C. din Ceho
slovacia, președintele C.C. 
Frontului Național.

bina Nigeria și de a găsi o solu
ție a acestui conflict. a!

al

a 
si

• MISIUNEA de mediere 
Organizației Comune Africane 
Malgașe în conflictul din Nige
ria va fi condusă de Hamani 
Diori, președintele în exercițiu 
al O.C.A.M. și președintele con- 
golez (K), Joseph Mobutu, care, 
potrivit recentei reuniuni a or
ganizației, au misiunea de a lua 
contacte cu cele două părți în 
conflict în vederea restabilirii 
păcii în această tară africană. 
Președintele Ciadului a declarat, 
ceferindu-se la vizita pe care mi
siunea urmează să o facă la La
gos și Umuahia, că liderii țări
lor membre ale O.C.A.M. au da
toria de a face uz de întreaga 
lor autoritate pentru a lichida 
focarele de încordare care dez-

• OFICIALITĂȚILE Admi
nistrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) 
au declarăt, simbătă, că Statele 
Unite ar putea încerca lansarea 
unui echipaj uman pe Lună in 
mai, cu două luni mai devreme 
decît se planificașe, în cazul 
cînd misiunea cabinei spațiale 
„Apollo-9“ se va încheia cu 
succes.

U.R.S.S. Șl PERU AU STABILIT
RELAȚII DIPLOMATICE

• LA Moscova a fost dat pu
blicității 
în care 
Uni unii 
Peru au 
bilească 
februarie a.c. relații diplomatice 
la nivel de ambasadă.

Cele două guverne, arată co
municatul, sînt convinse că sta
bilirea de relații diplomatice 
între U.R.S.S. și Peru va con
tribui la dezvoltarea de relații

un comunicat 
se arată 
Sovietice 
căzut de 
incepind

oficial 
că guvernele 
și Republicii 
acord să sta- 
cu data de 1

EM. RUCĂR 
IOAN TIMOFTE

lui in care se poate 
lua rezerva necesară 
de oxigen.

Pe Pămînt, costu
mul cîntărește 27 de 
kilograme, iar port
bagajul 31 de kilo
grame. Pe lună, în 
condițiile unei gravi
tăți de 6 ori mai 
mici, întregul echi
pament va cîntări a- 
proximativ 9,5 kilo
grame.

Pentru asigurarea 
respirației, costumul 
este prevăzut cu o 

reținere a 
sub pre- 

pentru a- 
protectiei 
meteoriți-

cameră de 
oxigenului 
siune, iar 
sigurarea 
împotriva 
lor, costumul este 
prevăzut cu o îm
brăcăminte compusă 
din : 7 pelicule alu- 
minizate, 6 învelișuri 
din material cu fibră 
de sticlă și 2 înveli
șuri de neopren și 
nylon. în regiunea 
genunchilor și a u- 
merilor, costumul 
are în exterior piese 
metalice de protec
ție contra abrazi- 
unii.

CUBA. — Tn capitala țării ca și în alte orașe au fost construite în ultimii ani numeroase locu
ințe. In imagine, blocuri noi în unul din cartierele Havanei.

/

comerciale, economice, cultu
rale reciproc avantajoase în in
teresul intăririi colaborării in
ternaționale și a păcii generale.

• BANCA CENTRALA chilia
na a anunțat o nouă devalori
zare a monedei naționale — es
cudos. Paritatea cu dolarul este 
în urma acestei măsuri de 8.94 
de escudos. Aceasta este cea 
de-a doua devalorizare efectuată 
în Chile de la începutul anului. 
După prima, care a avut loc la 
17 ianuarie, un dolar era egal cu 
7,80 de escudo-. Agenția Asso
ciated Press apreciază că repe
tatele devalorizări sînt rezulta
tul situației economice critice 
căreia Chile trebuie să-i facă 
față in prezent.

Melvin Laird, Edward Kennedy 
a arătat că nu există nici un 
motiv serios să se presupună că 
actualul sistem „redus" „A.B.M." 
(anti-balistic-missils), al cărui 
cost este apreciat la 5 miliarde 
de dolari, ar putea să nu fie 
eficace în condițiile unui răz
boi. Senatorul Kennedy, adjunct 
al majorității democrate în Se
natul american, a precizat că o 
continuare a construirii siste
mului „A.B.M." ar putea stîn- 
jeni tratativele cu U.R.S.S. pri
vind limitarea armamentelor.

ACORD COMERCIAL
ROMÂNO - BIRMAN

• IN VEDEREA dezvoltării 
relațiilor economice dintre Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Birmană a lost sem
nat Ia Rangoon un acord co
mercial între guvernele celor 
două țări. Acordul a fost sem
nat de Gheorghe Popescu, am
basadorul României in Birma- 
nia, și Kyaw Zaw, secretar in 
ministerul comerțului al Uniunii 
Birraane.

Premiatii

DEZVĂLUIRILE 
LUI D. HEALEY

de la San Remo

• VORBIND în fața unei con
ferințe militare internaționale, 
care se desfășoară la Miinchen 
ministrul britanic al apărării, 
Denis Healey, a dezvăluit că 
reprezentanții guvernelor R. F. 
a Germaniei și Marii Britanii 
elaborează in prezent, in co
mun, o nouă doctrină strate
gică care va fi supusă spre a- 
probare N.A.T.O. Noua doctri
nă reanimă o concepție stra
tegică mai veche, cunoscută 
sub denumirea de „strategia re
presaliilor masive". în baza că
reia forțele N.A.T.O. ar urrxi 
să folosească din primele zile 
ale unui conflict militar ar
mele nucleare.

ED. KENNEDY
Șl RACHETELE ANTIRACHETA
• SENATORUL democrat Ed

ward Kennedy, fratele fostu
lui președinte John F. Kennedy, 
a cerut noii administrații a pre
ședintelui Nixon să sisteze con
strucția bazelor de rachete an- 
tirachetă, ca o contribuție la 
cauza păcii mondiale.

într-o serisoare adresată se
cretarului de stat al apărării,

• CEL de al 19-lea festival 
de muzică ușoară de la San 
Remo a fost cîștigat de cu
noscutul interpret 
Solo și cintăreața 
Iva Zamcchi, cu 
„Zingara” (Țiganca). Pe locul 
doi s-au clasat englezoaica 
Mary Hopkin și interpretul 
italian Sergio Endrigo — cu 
melodia „Lontano dagli oc- 
chi“.

Locul trei a fost ocupat de 
un alt cuplu italian — Don 
Backy și Milva cu melodia 
„Un sorriso" (Un surîs).

Celelalte 11 melodii < 
au participat în finală 
fost clasate la egalitate 
locul 4.

Printre participanții 
festival s-au aflat cîntărețul 
american Wilson Pickett și 
interpretul de culoare orb 
Stevie Wonder, cintăreața 
franceză France Gali și alții.

Concursul a fost urmărit 
de peste 200 de ziariști.

Bobby 
italiană 
melodia

care 
au 
Pe

la

• DUPĂ cum relatează din Johannesbourg corespondentul a- 
genției Reuter, seceta care a afectat o parte considerabilă din 
teritoriul Republicii Sud-Africane amenință că ia proporții ca
tastrofale și să depășească seceta „record" din anul 1966 — con
siderată drept cea mai pustiitoare din R.S.A., din ultimii 100 
de ani.

Pentru a asigura alimentarea cu apă a fermelor și salvarea 
recoltei de cereale, fructe și legume au fost mobilizate toate mij
loacele de transport principale.

e AGENȚIA China Nouă a- 
nunță că la Pekin a încetat din 
viață Li Tzun-ien, fost înalt 
demnitar în regimul ciankaișist 
din Taiwan, care din anul 1965 
s-a stabilit în Republica Popu
lară Chineză.

Comitetul pe întreaga Chină 
al Consiliului consultativ poli
tic popular a organizat o cere
monie funerară la care au fost 
prezenti Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R .P. Chi
neze, președinte al comitetului, 
Se Fu-ciji. vicepremier al Con
siliului de Stat. Go Mo-jo, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării reprezen
tanților populari din întreaga 
Chină, și alte personalități.

Încordare
LA CALCUTTA

• ATMOSFERA încordată, ca 
urmare a gravelor incidente 
între grupuri de musulmani și 
hinduși, care au avut loc vineri 
în orașul Calcuta, s-a atenuat 
în ultimele 24 de ore. Unități 
ale poliției au continuat sim- 
bătă să patruleze in cartierele 
unde s-au desfășurat demon
strațiile. In cursul incidentelor 
de vineri, în timpul cărora po
liția a deschis focul împotriva 
demonstranților. au fost ucise 
patru persoane, iar alte 67 ră
nite.

• COMUNICATUL Direcției 
Centrale de Statistică a 
R.S.F.S.R. cu privire Ia înde
plinirea planului de dezvoltare 
a economiei naționale in anul 
1968 arată că venitul național al 
republicii a sporit cu 7 la sută, 
producția industrială cu 7,8 la 
sută, producția agricolă cu 4,5 la 
sută fată de 1967.
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