
Proletari din toate țările, uniți-vă!

DUMINICA, LA UZINA DE AUTOCAMIOANE BRAȘOV, PESTE 
90 CONCURENTI AU PARTICIPAT LA FINALA PE ȚARA A 

„OLIMPIADEI TINERILOR STRUNGARI"
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Fiecare tînăr prezent aici, con

curent la faza finală a Olimpiadei 
strungarilor — competiție orga
nizată de C.C. al U.T.C. în cola
borare cu Consiliul Central al 
U.G.S.R., Ministerul Industriei 
constructoare de mașini și Editu
ra tehnică — are de construit a- 
ceeași piesă. Pentru realizarea a- 
cesteia ei pun în joc tot ce știu, 
tot ce au învățat, sub îndrumarea 
profesorilor, maiștrilor, a munci
torilor alături de care lucrează 
zi de zi și de la care învață mă
iestria, devotamentul profesional, 
pasiunea pe care un adevărat 
muncitor o pune în exercitarea 
meseriei sale. Ei vin, aici la Bra
șov, de la Oradea, Galați, de la 
Giurgiu, unde s-au dovedit cei mai 
buni strungari, adevărate „vede
te" ale acestei frumoase meserii 
a unui întreg eșalon al marelui 
detașament al clasei noastre mun
citoare.

Sînt peste 90 de concurenți.
Să vă facem cunoștință cu cîți- 

va dintre ei.
Numărul 13 din concurs : Ale

xandru Sava de la Uzina Trac
torul. Reporterul îl cunoaște de 
mult. Reținut de obiectivul foto
reporterului cu cîțiva ani în ur
mă, ziarul i-a publicat un por
tret, prezentîndu-1 ca pe un veri
tabil „as" al meseriei. Peste 100 
de scrisori din toată țara aveau 
să sosească pe adresa tînărului 
strungar. Scrisori pline de felici
tări și urări de succes în activi
tatea sa.

— Ce-ți spune acest număr, 13?

— La faza pe județ am purtat 
acest număr. Și am luat locul I.

— Datorez contactul cu mese
ria, ne spune Dumitru Lefter de 
la Șantierul Naval Brăila, tova
rășului Alexandru Boală care, în 
anii de școală, mi-a făcut cunos
cută experiența sa.

Nicolae Șerban, lucrează la o 
unitate industrială din Alba Iu- 
lia : Atelierele Centrale de Repa
rații. Tatăl — strungar, bunicul 
■— strungar ; un unchi, în același 
timp și maistru-strungar. „Gustul" 
meseriei se bizuie deci pe o res
pectabilă tradiție.

Iată acum și un test: din 5 ti
neri participant, aleși cu totul la 
întîmplare, unul are examenul de 
bacalaureat și patru sînt în curs 
de a-și termina liceul.

„Schimbul" de azi al acestei 
frumoase dar și pretențioase me
serii este, deci, conștient de răs
punderile ce-i revin, de modul în 
care trebuie să-și înțeleagă profe
sia : o neîncetată calificare, învă
țătură continuă.

Cine va intra în posesia „Strun
gului de aur" ? La această ori 
juriul triază rezultatele la proba 
practică. Fiecare dintre concu- 
renți speră, firește, să se nume
re printre competitorii direcți la 
adjudecarea trofeului, în cadrul 
probei orale programată pentru 
astăzi, luni, după amiază. Asupra 
rezultatelor acestei competiții re
publicane cititorii noștri vor pri
mi informațiile cuvenite.
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PIATRA

și un ingi- 
schimbe te-

Combinatul de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș

ȚARA SE PREGĂ TESTE

ÎNTÎLNIRILE DINTRE ALEGĂTORI Șl CANDIDAȚI! FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE Trimișii noștri speciali transmit

PARTICIPARE ENTUZIASTA
LA ORGANIZAREA TREBURILOR OBȘTEȘTI

Șase operatori 
net aveau să-mi 
ma anchetei pentru care ve
nisem la Combinatul de în
grășăminte azotoase din Tîrgu 
Mureș. Și iată cum.

Cei șapte răspundeau, în 
schimbul doi, de trei linii ale 
Fabricii de acid azotic. Zeci 
de aparate ale tabloului de 
comandă indicau temperaturi, 
presiuni, penițe înregistrau pe 
hîrtie milimetrică zig-zagul 
tuturor simptomelor tehnice. 
Acești moderni ochi pri
veau reacțiile chimice trans
mitted oamenilor semne liniș
titoare. Totul era normal. 
Poate, într-un fel, doar vizi
ta mea nocturnă era mai pu
țin obișnuită.

Discutam cu inginerul A- 
lexandru Coman, secretar al 
comitetului U.T.C. din com
binat, despre mobilitatea pro
fesională necesară operatoru
lui chimist, acea capacitate 
de orientare în situații deose
bite ce solicită reacții rapide, 
reflexe antrenate, aptitudini 
psiho-nervoase. Brusc, discu
ția noastră a fost întrerup
tă de un șuierat lung, alar
mant, care avea să dea aces
tor noțiuni aparent abstracte 
în vorbirea curentă, contururi 
palpabile, concrete.

M-am trezit, dintr-o dată, 
singură. Nimeni nu mă mai lua 
în seamă. încet, cu teamă, 
m-am apropiat de pragul 
care mă despărțea de camera

AVARIEI
de comandă. Penițele înțepe
niseră undeva, într-un punct 
al hîrtiei, acele indicatoare 
căzuseră la zero, iar beculețe 
roșii pîlpîiau ca pulsațiile ri
nei inimi agitate. N-am înțe
les ce se întîmplase. Dar, 
după felul în care alergau oa
menii, după paloarea fețelor 
lor, după comenzile precipita
te pe care le dădea ingine
rul mi-am dat seama că ceva 
nu era normal.

Cînd metabolismul insta
lației și-a reluat încet, încet 
ritmul, inginerul Coman s-a 
reașezat pe scaun, în fața 
mea:

— Unde am rămas ?
11 simțeam nervos, aproape 

iritat că trebuia să continue 
discuția. Cred că era ultimul 
lucru pe care și-l dorea lo 
ora aceea.

— Știți ce ? N-are impor
tanță unde am rămas. Expli
cați-mi, mai bine, ce s-a în- 
tîmplat (credeam că asta îl va 
mai liniști).

— A căzut o linie!
Apoi, evident, numai pen

tru mine :
— Un dereglaj în raportul, 

foarte strict, al debitului de 
aer și al celui de amoniac. Din 
cauza gerului, aburii din aer 
au înghețat la intrarea în site, 
(îmi explică didactic, pe un
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• Cronica plasticâ : POLI
VALENȚA REALITĂȚII (Ex
poziție do pictură Roaica 
Bondi și Expoziția de pic
tură și grafică Yvonne 
Hasan).

• Cronica muzicală : IN
TEGRALA BEETHOVENIA
NĂ A UNUI TINĂR PIA
NIST.

• ACTUALITATEA PE 
SCURT.

TN PAG. a 3-a :

• SPORT.

In toate localitățile din țară se desfășoară întilnirile din
tre candidați și alegători, veritabile adunări de lucru însu- 
flețitoare, caracterizate de hotărîrea tuturor cetățenilor patriei 
noastre de a transforma în faptă programul de desăvîrșire a 
construcției socialismului, elaborat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. In spiritul ideilor călăuzitoare ale Manifestului Frontu
lui Unității Socialiste — expresie a realizărilor de azi și a 
celor viitoare — oamenii muncii participă larg la campania 
electorală, contribuind direct prin discuții, propuneri, sugestii 
Ia organizarea gospodărească a treburilor obștești, exprimin- 
du-și, în același timp, voința de a nu precupeți nimic pentru 
continua dezvoltare a țării, a tuturor județelor, municipiilor și 
comunelor ei.
Sute de alegători, romAni, 

maghiari, germani și de alte 
naționalități, locuitori ai co
munei Gătaia, s-au întîlnit la 
căminul cultural din comună 
cu candidatul lor în alegerile 
de deputați pentru Marea Adu
nare Națională, Anton Breiten- 
hofer, redactor-șef al ziarului 
„Neuer Weg", membru al Con
siliului de Stat.

Asemenea fiecărei așezări 
din cîmpia Banatului, Gătaia 
a cunoscut transformările în

noitoare, înfăptuite prin mun
ca unită a tuturor sătenilor, 
în ultimii patru ani, cînd 
populația comunei a sporit la 
peste 10 mii de locuitori, au 
fost date în folosință noi ca
pacități de producție la între
prinderea agricolă de stat și 
întreprinderea de industrie lo
cală pentru produs mobilă, la 
baza de recepție și stația 
C.F.R. Au fost deschise Aoi 
magazine universale, s-au re
novat căminul cultural și ci-

nețnatograful, au luat ființă 
un liceu, un spital de psihia
trie. Peste 7 000 de mp de 
străzi și șosele au fost pavate 
sau asfaltate, a fost amenajată 
o modernă piață comunală, 
zone verzi și spații florale. 
A sporit zestrea edilitar-gos- 
podărească a comunei, decla
rată recent fruntașă pe județ 
în întrecerea patriotică pen
tru înfrumusețarea comunelor 
și satelor.

Vorbind despre aceste înfăp
tuiri, care au sporit gradul de 
civilizație al întregii comune, 
Ioan Drăgan, primarul comu
nei, a arătat că ele sînt rodul 
muncii înfrățite a tuturor lo
cuitorilor. El a asigurat pe 
candidatul lor că și de acum 
înainte vor munci, în același 
spirit de prietenie și frăție, 
pentru dezvoltarea și înfru
musețarea continuă a comunei

(Continuare în pag. a Il-a)

Iama moldovenească nu s-a 
dezmințit nici de data aceasta. 
Ne-a însoțit în drumul spre Pia
tra Neamț cu trena rece și stră
lucitoare. Pluteam în alb și ne 
gîndeam la Alecsandri. Totul în 
jurul nostru era „dalb" — pe 
cîmp, în vale — iar drept „fan
tasme albe", nu ne mai răsăreau 
în cale plopii cunoscutului pastel 
ci stîlpii argintii ai înaltei tensi
uni de la Bicaz și de la Bicaz 
în aval, turnurile cetăților chimi
ei moldovene de la Borzești, 
Roznov, Săvinești.

în municipiul moldovean tră
iesc și muncesc 15 000 tineri. Ve
chiul tîrg provincial a întinerit 
o dată cu industria petro-chimi- 
că — cea mai tînără din indus
triile acestei țări — o dată cu 
contingentele de tineri ce popu
lează combinatele de la Săvi
nești și Roznov, o dată cu blocu
rile turn ce au ridicat pe verti
cală arhitectura orașului. (în a- 
ceastă ambianță de tinerețe, ta-

O imagine obișnuită azi în noul oraș Piatra Neamț. Arhitectura 
pe verticală a semănat la poalele străvechilor Carpați moldavi 
„Ceahlăi In miniatură" — cetăți din beton ale confortului și civi

lizației care se integrează atît de armonios în peisajul montan

NEAMȚ
lentatul și tînărul colectiv acto
ricesc din Piatra Neamț, recent 
întors dintr-un triumfal turneu 
peste hotare — nici nu-și putea 
găsi un nume mai nimerit decît 
cel pe care îl poartă : „Teatrul 
tineretului").

Iată de ce ieri, la întrebarea : 
„cîți tineri candidează pentru 
locuri de deputat în Consiliul 
Popular Municipal ? — aflînd
că numărul lor se ridică la 41, 
nu am scos nici o exclamație de 
mirare, așa cum s-ar fi așteptat 
poate interlocutorul nostru, se
cretarul comitetului municipal 
U.T.C. Ne așteptam la un aseme
nea răspuns. Numai cu cîteva 
minute mai înainte răsfoisem do
sarul ce cuprinde stenograma lu
crărilor Conferinței municipale 
U.T.C. Citisem acolo cuvîntul se
cretarului comitetului municipal 
P.C.R., aprecierile elogioase pe 
care organul de partid le adresa 
activității harnicului tineret din 
Piatra Neamț care își aduce o 
contribuție de seamă la viața so
cială și politică a orașului, mun
cește cu tragere de inimă pen
tru realizarea sarcinilor cincina
lului. Semnătura entuziastă a 
celor 15 000 tineri în marea car
te a realizărilor din municipiul 
Piatra Neamț a cărei producție 
globală s-a dublat în perioada 
1964—1968 poartă astfel girul 
unei înalte autorități. Tinerii a- 
ceștia sînt coautorii faimoasei 
lîni artificiale numită „Melana" 
și a cărei producție pe 1968 a 
întrecut întreaga cantitate de lînă 
ovină produsă în anul 1938, ai 
celor 240 000 tone îngrășăminte 
chimice ce pleacă anual pe ogoa-

ATANASIE TOMA
GH. ISTRATE

Telegramă adresată Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu,

de organizația U.T.C. de la Uniunea Scriitorilor
Organizația U.T.C. de la Uniunea Scriitorilor, care a dezbătut într-o recentă adu

nare probleme ale activității și creației tinerilor scriitori, a adresat conducerii partidu
lui, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU personal, următoarea telegramă :

Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Aflată intr-un moment de serioasă cercetare a 

vieții și activității generației tinere de scriitori, 
organizația U.T.C. de la Uniunea Scriitorilor în
dreaptă cele mai bune ginduri ale membrilor ei, 
talentul și onestitatea scriitorilor care o compun, 
întregul nostru elan, bătăile de inimă, cuvintele, 
spuse și nespuse, îndrăzneala de care e capabilă 
și nobila patimă a transformării de care se sim
te cuprinsă, către Comitetul Central al Parti
dului, către bărbații din fruntea Statului Ro
mân, către dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
fiu, prieten și conducător al națiunii, axă trează a 
unei politici care dă poporului nostru încredere 
in ziua de azi și șansă pentru ziua de miine.

Sîntețn, tovarășe Ceaușescu, o parte din gene
rația tînără de scriitori, și vă asigurăm în nu
mele acestei generații, în numele a ceea ce am 
scris pînă acum și, mai ales, in numele a ceea ce 
am dori să scriem, că nu avem nimic mai scump 
decît să slujim în felul specific al literaturii Ro
mânia socialistă, idealurile intime de libertate, 
neatîrnare și pace ale mult încercatului nostru 
popor. Noi am crescut într-un climat de nemai
văzută descătușare a energiilor, într-un climat 
de libertate activă șl fertilă, cărțile noastre au 
cunoscut prima consacrare exact în anii buni 
care au urmat Congresului al IX-Iea al partidu
lui. Toate lucrurile extraordinare care s-au pe
trecut în această vreme, larga democratizare a 
societății noastre, și-au găsit ecoul în cultură, 
iar gindirea contemporană a înregistrat o pu

ternică înflorire a marxismului, înflorire la care 
comuniștii români și-au adus contribuția cea mai 
de preț Prin politica generală a partidului. Noi 
știm toate acestea, iubite tovarășe Ceaușescu, 
cunoaștem gustul copleșitor al libertății, ne sînt 
sfinte idealurile generoase ale democrației și so
cialismului, șl acum, în anul hotăritor 1969, ne an
gajăm în fața dumneavoastră, în fata acestei(Continuare în pag. a Il-a)

CINE VA ACHITA 
„CONTURILE 

SPORTULUI DE MASĂ?
• CUM ESTE ÎNȚELEASĂ COLABORAREA : ORGANIZAȚIA 

U.T.C. FACE CÎTE CEVA, IAR ASOCIAȚIA SPORTIVA... 
NIMIC !

• CONSILIUL ASOCIAȚIEI Șl COMITETUL1 DE SPRIJIN — OR
GANISME ALE INACTIVITĂȚII.

• CÎND LEGISLAȚIA RAMÎNE PE HÎRTIE : „N-AVEM FONDURI l" 
Șl... FONDURILE SÎNT RISIPITE.

— In cadrul „Cupei tineretu
lui de la sate" — ne spunea 
secretarul comitetului U.T.C. 
— am organizat, pînă acum. 3 
concursuri de șah (la care au 
luat parte o sută de concurer.ti) 
și 4 concursuri de tenis de masă. 
Dar aici n-am avut decît 10 a- 
matori. Pentru schi și săniuțe, 
comuna Mircea Vodă fiind o

așezare de cimpie n-aveam 
condiții. Poate că la patinaj am 
fi putut face ceva, dacă ne 'am 
fi gîadit mai bine. Gîrla Erotă- 
celul, deși cam departe, ne-ar 
fi oferit posibilitatea organiză
rii unor concursuri. Mal în 
toamnă, chiar pe terenul de 
fotbal, am organizat un concurs 
de trîntă — sport cu tradiții la

noi — care s-a bucurat de suc
ces și de foarte mulți concu- 
renți. Aș mai vrea să mențio
nez un concurs de tir desfășurat 
în decembrie. într-un poligon 
improvizat, la care au luat parte 
vreo 50 de tineri.

Partenerul de dialog este 
Gheorghe Malanca. secretarul 
comitetului U.T.C. din comuna 
Mircea Vodă, județul Brăila. 
Am fi tentați, la prima vedere, 
să apreciem că organizatorul 
activității sportive din comună 
— comitetul U.T.C. — și-a înțe
les pe deplin atribuțiunile și se 
ocupă de organizarea sportului 
pe măsura răspunderilor cu 
care a fost investit. Cercetînd 
însă cu mai multă atenție lu
crurile — situația se schimbă 
întrucîtva. Nimeni nu pune Ia 
îndoia1 ă că cele relatate nu 'u 
fi realizări care merită să fie 
salutate. Dar luate în raport cu 
posibilitățile existente, cu do
rințele tinerilor, cu sarcinile ca
re prevăd asigurarea unei conti
nuități în activitatea sportivă.

meritele încep să scadă serios. 
Spre confirmare, am confruntat 
aprecierile secretarului comi
tetului U.T.C cu cele ale bene
ficiarilor competițiilor sportive 
organizate. Ce sporturi se prac
tică în comuna dv. ? Răspunsul 
a fost inevitabil „așa, cite oda
tă, fotbal. Cîndva se mai juca 
și volei, mai făceam alergări, 
trîntă, dar acum"...

Explicația acestui „acum" am 
găsit-o repede. Conform regu
lamentului, faza întîi a Cupei 
tineretului de la sate ar ft tre
buit să fie încheiată și cunos- 
cuti pe comună campionii la 
șah, tenis, schi... Nu le-am aflat 
numele. în comună r.u s-a între
prins nimic pentru sporturile de 
iarnă, nici pentru organizarea 
cupei, nici pentru amenajarea 
unor l>are sportive simple (de 
ger, apă și găleți nu se putea

V. CĂBULEA
(Continuare în pag. a IlI-a)

uriașe forte pe care o reprezintă Partidul 
munist Român, in fata patriei și in fata ' 
rului ei, precum și în fața viitorului nostr 
fata conștiinței noastre, să nu obosim apărin 
ce s-a ciștigat, să nu incetăm să năzuim de i 
bindi noi inăltimi spirituale și să facem, 
ființa noastră șl din opera noastră, albii ni 
in care gindirea să-și hrănească miracolele 

Sintem hotărîți ca in acest an bogat în 
nimente politice, mai mult ca pină azi, să 
exprimăm cu o șl mai mare claritate și ind 
neală opiniile, să trimitem oamenilor care n 
cesc din greu pentru propășirea noastră a 
turor, o literatură adevărată, curajoasă, sin 
fată de sine și fată de obște, încărcată de s 
nificafii, reprezentativă pentru spiritualitatea 
poleitoare, fățișă, ce caracterizează toată trac 
noastră culturală.

In sprijinul acestei literaturi ne vine mar 
mul cu știința sa precisă de a spune și de a 
vedi adevărul, și, tot in sprijinul acestui idea 
terar, ne vine pilda neîntreruptă a activi 
partidului, exemplul dumneavoastră perso 
tovarășe Ceaușescu, exemplu de osîrdie ex< 
tională, de patos revoluționar, de pricepere ; 
podărească, de simt critic și de curaj națio 

Generația tinără de scriitori, generație pei 
care lupta cu inertia a devenit un legămint 
transmite dumneavoastră, conducerii partid 
și statului voința sa categorică de a desco 
căile adevărate spre marca literatură, voinț; 
de a trăi in planul literar cu intensitatea 
care trăiește cetățeanul român de azi, voint: 
de a crea o literatură profundă și indrăzneat 
sensul în care ne îndeamnă partidul, in se 
in care se desfășoară toată politica sa spre 
zonturile cele mai omenești, cele mai dura 
cele mai îndrăznețe.

loan Șerban în încercarea care i-a adus noul record
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Gătaia și a satelor din ju
rul ei.

În cuvîntul lor, ing. Valeriu 
Baicu și ing. Augustin Billi 
au vorbit cu mîndrie despre 
succesele obținute de unitățile 
agricole socialiste din Gătaia 
pe drumul consolidării și dez
voltării lor economice.

Vorbitorii au făcut numeroa
se propuneri menite să asigu
re dezvoltarea și 
rea unor sectoare 
ție agricolă.

Alți participanți 
re, printre care 
loan Pasăre și dr. 
han, au subliniat 
inițierii unor noi acțiuni gos
podărești pentru extinderea 
drumurilor comunale asfalta
te, amenajarea unui parc 
plantarea de arbori ornamen
tali și zone florale, angajîn- 
du-se în același timp să par
ticipe la înfăptuirea acestora 
alături de toți cetățenii comu
nei.

La căminul cultural din 
Șimnicul de Sus a avut loc. 
duminică dimineața, întîlnirea 
alegătorilor de aici cu ingine
rul Alexandru Heinrich, di
rectorul general al uzinei „E- 
lectroputere" din Craiova, can
didat în circumscripția nr. 2 
Brazda lui Novac, pentru ale
gerile de deputațl în Marea 
Adunare Națională. Partici
panții la discuții — Antonie 
Penea, contabil, Gheorghe Șer- 
ban, brigadier, și Ioana Io- 
nașcu, șefă de echipă în 
cooperativa agricolă de pro
ducție, Dumitru Constantl- 
nescu, muncitor Ia Combinatul

moderniza - 
de produc-

la întîlni- 
munci torul 
Traian Io- 
necesitatea

chimic și alții — au vorbit cu 
însuflețire despre noua față ce 
a căpătat-o țara noastră în ul
timii ani, despre realizările 
din județ și comuna lor.

Nu trebuie să privim prea 
departe pentru a ne crea o 
imagine a realizărilor din țară, 
spre a ilustra politica științi
fică, realistă a partidului și 
statului nostru de edificare a 
noii societăți — spunea în cu
vîntul său învățătorul pensio
nar Marin Păunescu. Craiova 
— care în ultimii trei ani și-a 
dublat producția industrială, 
dînd țării locomotive electri
ce și Diesel-electrice, transfor
matoare de forță și motoare 
electrice de mare putere, ma
șini agricole și îngrășăminte 
chimice, sute de alte diferite 
sortimente din aproape 
ramurile principale ale 
ducției materiale, unde 
construit peste 10 000 de 
tamente — constituie un exem
plu elocvent al roadelor în
deplinirii planurilor de dezvol
tare multilaterală a țării. 
Suburbie a orașului, comuna 
noastră a suferit profunde 
transformări : peste 500 de fa
milii și-au construit case noi. 
avem școală, cămin cultural, 
cinematograf, bibliotecă etc. 
Veniturile cooperatorilor au 
crescut. Trăim anii cînd așe
zarea noastră se ridică treptat 
la nivelul orașului.

toate 
pro- 
s-au 

apar-

în sala căminului cultural 
din comuna Sărmaș, jude
țul Harghita, ing. Alexandru 
Marcu, candidat în alegerile 
de deputațl în Marea Adunare 
Națională, la circumscripția e- 
lectorală nr. 6 Toplița, s-a în-

(Urmare din pag. I)

rele patriei de la Roznov, iar o 
parte din ei învață în cele 31 
școli ale orașului — din care 9 
au fost construite recent.

Unul din 15 tineri ai orașului 
activează în renumitele formații 
artistice locale — fapt ce a deter
minat comitetul municipal U.T.C. 
să ia hotărfrea organizării unui 
ansamblu artistic propriu.

Așadar, sub 41 de mandate de 
deputat .în Consiliul popular în 
alegerile de la 2 martie se află 
semnături tinere. Ieri, toți acești 
tineri candidați — sau aproape 
toți — se aflau fie în sala casei 
de cultură, alături de cei 800 de 
tineri ce votează pentru prima 
oară și care participau la spec
tacolul oferit de cele mai bune 
formații artistice din oraș după 
ce mai înainte li se vorbise des
pre noua lor calitate de cetă
țean și de alegător, fie la seara 
distractivă cu care s-a încheiat 
schimbul de experiență dintre 
activele U.T.C. de la Uzina de 
fibre sintetice Săvinești și cele de 
la postăvăria din Buhuși, fie la 
discuțiile pe teme electorale.

Unul dintre tinerii candidați, 
Cojocaru loan, secretar al comi
tetului municipal U.T.C., avea 
ieri, prima sa întîlnire cu alegă
torii din circumscripția electorală 
nr. 13. O bună parte din alegă
tori (600 tineri) — locuiesc în- 
tr-un imens bloc-tum și mulți 
din ei vor vota la 2 martie pen
tru prima oară. De fapt, cei 
care l-au propus drept candidat 
în cadrul unei adunări populare 
au fost tinerii aceștia. Avînd în 
vedere componența majoritară a 
adutoriului său, candidatul și-a 
încheiat cuvîntul cu un scurt 
rezumat al principalelor acțiuni 
pe care organizația municipală 
U.T.C. și le-a propus să le rea
lizeze în acest an. 
din ele : antrenarea șl mai puter
nică a tineretului la realizarea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei, a celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R., intensificarea ac
țiunilor de muncă patriotică, în
frumusețarea municipiului, petre
cerea timpului liber, organizarea 
excursiilor, cumpărarea din fon
durile rezultate din acțiunile de 
muncă patriotică a unui autobuz 
cu care să se deplaseze viitorul 
ansamblu artistic și cu care să 
realizeze excursii.

Și pentru că 
drept candidat 
dicat și unele 
de transportul 
țeaua comercială, tovarășul Co
jocaru Ioan a invitat la întîlnire 
și doi specialiști al domeniilor 
amintite șf anume un director de 
la comerț și un altul de la între
prinderea de transport.

Seara, tîrziu, după ce aduna
rea electorală de la hlocul-tum 
luase sfîrșit, l-am reîntîlnit pe 
secretând comitetului U.T.C. la 
sediu. în compania unui colectiv 
de redactori ai ziarului local 
„Ceahlăul". cîțiva pedagogi si 
juriști. Se analizau rezultatele an
chetei sociologice întreprinse în 
ziua aceea de colectivul citat în 
municipiul Piatra Neamț printre

NEAMȚ
tineri, avînd ca temă petrecerea 
timpului liber.

„Concluziile anchetei — ne-a 
spus tînărul candidat — vor fi 
publicate în ziarul local și vor 
alcătui totodată sugestii pe agen
da celor 41 de tineri candidați 
în Consiliul popular municipal 
Piatra Neamț".

Iată cîteva

«e

sa
ri-

la desemnarea 
alegătorii au 
probleme legate 

în comun și re-

tîlnit duminică cu peste 350 de 
alegători. Discuțiile care au a- ■ 
vut loc cu acest prilej au rele
vat faptul că în ultimii ani lo- ■ 
calitățile de pe cursul superior B 
al Mureșului, asemenea tutu
ror localităților țării, au cu- ■ 
noscut o continuă dezvoltare. 
Vorbitorii au arătat că atît în H 
comuna lor, cit și în cele înve- g 
cinate, cum sînt Ditrău, Subce- 
tate, Gălăuțaș, Bilbor, Tul- ■ 
gheș, Corbu și altele, au fost 
construite școli, magazine uni
versale, dispensare. Sînt în 
plină desfășurare lucrările de 
modernizare și asfaltare a șo
selei Toplița-Gheorghieni, în 
curînd va începe modernizarea 
drumului între Toplița— 
Borsec-Corbu. In orașul Topli- 
ța, devenit în ultimii ani un 
frumos centru turistic, s-au 
ridicat numeroase blocuri de 
locuințe, magazine comerciale 
și unități de deservire. Alți 
vorbitori s-au referit la am
plele acțiuni patriotice desfă
șurate în anul trecut în satele 
județului.

CRONICA PLASTICĂ Rodica Bondi — Jn grădină" 
fvonne Hat an ..Portret"

i

CRONICA MUZICALĂ
Radu Lupu are numai 23 de 

ani, dar este, de acum, laureat 
a trei concursuri internaționale 
de prestigiu : Viena (1965), Vam 
Clibum (1988) și George Enes- 
cu (1967). La acestea se mai a- 
daugă alte două distincții ob
ținute în S.U.A. : premiul pen
tru cea mai bună interpretare 
a unei lucrări de Willard 
Straight și medalia de aur „Au- 
nunciata Beell" pentru cea mai 
bună interpretare a Sonatei 
pentru pian a lui Aaron Cop
land.

Radu Lupu a dăruit, zilele a- 
cestea, melomanilor bucureșteni 
o bucurie unică : integrala con
certelor pentru pian ale lui 
Beethoven. A te încumeta să 
prezinți în două aerl consecu
tive cinci concerte, dintre care 
cel puțin trei constituie o se
rioasă piatră de încercare a vir
tuozității pianistice (mai ales 
cînd interpretarea de acum trei 
ani a lui Wilhelm Kempff este 
încă proaspătă în memoria iu
bitorilor de muzică) ; dar a pre
zenta * 
siune 
nală, 
timp, 
este,

acum cîteva 
participanta 

pentru laurii
secole, 
făceau 
aplau-

Lupu,

pentru ce orchestranțil să-și 
poată acorda instrumentele ; 
sau cind se așează la pian pen
tru a cînta din nou ultima parte 
a Concertului nr. 5, oferind o 
versiune și mai vie, mal plină 
de prospețime și de energie, 
decît cea a primei execuții. Veți 
avea, în acele momente, iluzia 
autenticelor seri de muzică de 
cameră de 
unde toți 
muzică nu 
zelor.

Am apreciat la Radu 
mai mult decît lăudabilul efort 
de a elimina absurdele și mal 
ales antimuzicalele pauze dintre 
părțile concertelor. S-a dovedit, 
deci, că depinde numai de in
terpret ca trecerea între miș
cările unei lucrări să fie rea
dusă la ceea ce este menirea ei ! 
un moment de concentrare, de 
reculegere, a cărui durată este 
lăsată, de obicei, de către com
pozitor la latitudinea interpre
tului, dar pe care publicul tre
buie să-1 respecte, ca pe orice 
pauză generală inclusă în par
titură.

Personalității artistice a tână
rului pianist nu-1 este propriu 
— sau, cine știe, poate nu-i este

în fata publicului o ver- 
proprie, cu o linie origi- 
inspirată și, în același 

cizelată cu minuțiozitate, 
fără îndoială, o perfor-

fi senină. cu 
de predilecție

aparte, cerebrală, oarecum dură, 
punind accent pe urmele unui 
Rouault, pe expresivitatea maximă 
a valorii, a suprafeței, a liniei 
decise, impetuoase. In ciuda 
spontaneității, enunțate de unele 
tratări, de schema compozițio
nală, uneori abruptă și inadec
vată, artista aspiră la elaborat, la 
virtuți aproape clasice ale com
poziției fi desenului. Dorința de 
spontaneitate, de „modernitate" 
sau poate disimularea unei prea 
accentuate gravități o fac să re
curgă capricios și la tehnica co
lajului, întrebuințînd cele mai 
„antipoetice" materiale (pîrtză 
veche, decupaje din reclame etc). 
Sînt cazuri în care mijloacele 
rint adecvate fericit intenției, 
sentimentului căutat ea tn acel 
„Omagiu unul poet grec" (Ianis 
Ritsos), dar sint și destule exem
ple de utilizare gratuită în tex
tura picturală a lucrării, a aces
tor materiale, textură poate prea 
picturală ca să le asimileze or
ganic (ca în tabloul „Căpițele", 
de pildă, unde pînza aplicată e 
neutră, nu adaugă nimic sensu
rilor acestuia). Același aspect 
superflu l-am întilnit și în gra
fica sa în care încearcă din sim
ple fi cotidiene crochiuri să im
pună o „lucrare" printr-un pro
cedeu care ar insinua o modali
tate aparte de „colaj spiritual". 
Deși pictorița se află la a treia 
expoziție personală, pare să re
zerve ea însăși încă mult loc de
venirilor viitoare, a căror garan
ție pentru noi este pasiunea, 
sinceritatea, efervescența cu care 
se apleacă asupra picturii.

sa francă, calmă 
mijloacele care sint 
directe, lipsite de ambiguități.Pentru pictorița R o d i c a 

Bondi (aflată la cea de-a 
doua expoziție personală), 

motivul oricărei divagații lirice 
rămîne, fără îndoială, realitatea. 
Nu o realitate înregistrată insen
sibil, „stilizată", ci una trăită, ca
pabilă de recreeri subiective. Deși 
temele au limpezime, o mare ac- 

■ cesibilitate, nu de aici am des- 
prinde, în primul rînd, intima sa 

’ apartenență la realitate (subiec
ți tele sale au o ușoară înclinație 
q către o simbolică fabricată pe 
" urmele lui Theodorescu-Sion, a 

cărui elevă a fost, vădind subli
niate atribute decorative), ci, mai 
degrabă, dintr-un sentiment al 
naturii, al vegetalului, dezvoltat 
sărbătoresc și luxuriant. Există în 
pictura sa o senzorială explozie 
de vegetal, urmărit aproape di
dactic în ipostazele sale latente, 
germinative („Arături de primă- 

■ vară"), în plenara sa maturitate 
(„Peisaj dobrogean") ori In fru- 

■ moșul și poate prea „fotogeni- 
a cui" său amurg („Stejari toam

na", „Ultimele frunze"). Vn ve- 
■ getal care se insinuează și altoi 

regnuri, metamorfozînd trupurile 
■ umane in lujere unduitoare 
B („Fete pe plajă", „în grădină"). 

Contururile moi, delicate, ca și 
■ cele mai ferme și contorsionate 
■ ale desenului său, ne conduc că- 

tre aceleași similitudini. Fără a 
B subscrie unui program estetic 

anume, fără a căuta o cazuistică 
• obositoare și falsă a stărilor afec- 
g tive, Rodica Bondi știe să des

copere în peisaj, fie stenicul na- 
■ furii, o undă de umor, pitorescul 

cotidian al acestuia, fie o notă 
■ de nostalgie, de solitudine, ca tn 
q acele „Păsări de iarnă". Drama

tismul pe care îl afișează uneori 
■ prin contorsionări expresioniste, 

prin învolburări de forme ce a- 
minte-SQ de „art nouveau", ori 

■ printr-un mister al' lumii vegeta- 
a le („Rădăcini") numai intenționat 

timid, caligrafic, ni se pare o 
** trăsătură căutată, mai mult dori- 
■ tă decît conformă cu structura

■

Sute de cetățeni din comu
na Vama Buzăului s-au întîl- 
nit cu președinta cooperativei 
agricole de producție din co
muna Teliu — Elena Farcaș, 
candidată în circumscripția e- 
lectorală nr. 5 Feldioara, pen
tru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională. ■ 
Deopotrivă interesați să con
tribuie la înflorirea așezărilor 
din cuprinsul circumscripției 
lor, candidata șl alegătorii au 
abordat în cadrul discuțiilor o 
serie de probleme cu caracter 
gospodăresc. Relevînd că în 
ultimii ani în această așezare 
montană s-a introdus lumina 
electrică, s-a construit o școa
lă, a luat ființă un dispensar, 
s-a dezvoltat rețeaua comer
cială, vorbitorii au făcut în a- 
celașl timp valoroase propu
neri.

Umăr la umăr, am realizat 
multe lucruri, a spus briga
dierul silvic Alexandru Vlad. 
Am amenajat noi parcuri, am 
modernizat străzile, am 
tribuit la înfrumusețarea 
munei.

Numeroși alți cetățeni 
au luat cuvîntul, printre
Nicolae Vrîncea și Adalbert 
Haas, au propus noi măsuri 
menite să ducă la buna gos
podărire a comunei lor, la în
frumusețarea acestor locuri 
pitorești.

Yvonne Hasan evocă ziduri 
calcinate, străzi pustii, pro
iectate într-un fantastic lip

sit de nota grotescă, o atmosfe
ră grea, metalizată (tradusă prin 
acorduri obsesive de roșuri, bru- 
nuri și albastruri dense cu pre 
țiozități de vitraliu) („Stradela", 
„Balconul", „Podul*, „Fabrica 
de săpun", „Acoperișuri"). Uneori 
această fervoare se surdinizează, 
se topește într-o delicatețe, în- 
tr-o tandrețe fi neașteptată fe
minitate, ca în poetica imagine a

Poliva
lența rea

f/tât/i')

con-
co-

ca re 
care

„Casei dobrogene". Existența oa
menilor, acolo unde apar perso
naje, pare copleșită de o încor
dată așteptare („Restaurantul"). 
Cînd se apropie de mediul ru
ral, optica ni se pare artificială. 
Dramele presupuse, agitația din 
pînze ca „Familia pescarului", 
ori „Spălatul cînepii" sînt cău
tate fără un suport intim in mo
tiv. și implicit intr-o anume 
realitate, motiv pe care-l cultivă 
mai mult pentru posibilitățile 
sale plastice, pentru ceea ce-i în
găduie să dezvolte in planul for
mei. Yvonne Hasan are certe da
ruri de colorist, o sensibilitate

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

•) Expoziția de pictură — Ro- 
dica Bondi. Galeriile de Artă 
din Calea Victoriei nr. 132. Ex
poziția de pictură și grafică — 
Yvonne Hasan, Saia Kalinderu 
din str. Dr. Sion nr. 2—4.

IN TECRALA BEETHOVENIANĂ
w

mantă artistică demnă de con
semnat tn cartea manifestărilor 
de prestigiu nu numai ale sta
giunii, destul de săracă anul a- 
cesta în evenimente deosebite, 
dar ale vieții muzicale româ
nești, în general.

Spațiul nu-mi permite să mă 
opresc la o analiză amănunțită 
a interpretării fiecăruia dintre 
cele cinci concerte ; voi încerca 
doar să consemnez cîteva im
presii de moment.

Radu Lupu are prezența sce
nică a veritabilului muzician de 
elită. Există gesturi, atitudini 
— studiate sau înăscute, nu are 
importanță — care-i conferă u- 
nui interpret rara calitate de a 
crea o anumită intimitate — în 
sensul bun al cuvîntului — în
tre el șl public, în așa fel, îneît 
auditoriul este Implicat în fău
rirea procesului sonor, are ilu
zia participării efective la actul 
interpretativ. Priviți-1, de exem
plu, pe Radu Lupu cum „ascul
tă", parcă din afară, fiecare 
dintre sunetele cărora degetele 
sale le dau viață ; sau cum, după 
execuția Concertului nr. 1 mul
țumește publicului, întrerupe 
grăbit aplauzele și dă tonul

încă propriu — atit tonul ve
hement, dt mai ales cel liric, 
meditativ sau elegiac. Dacă for- 
tlsslmo-ul său este uneori pu
țin aspru, colțuros, în schimb, 
în nuanțele scăzute, interpreta
rea sa atinge o perfecțiune și o 
elevație pe oare de la Frederic 
Guida, nu le-am mai întilnit. 
Sensibilele gradații dinamice șl 
agogice, noblețea șl profunzi
mea viziunii, au creat momente 
de o asemenea frumusețe sono
ră, incit aproape te întrebai de 
ce oare nu există ca la operă, 
posibilitatea aplauzelor la sce
nă deschisă. Fiindcă, cel puțin 
două asemenea „scene" le-ar fi ■ 
meritat cu prisosință : cadența 
părții întîi și partea a doua a 
Concertului nr. 3.

Si, ca o concluzie, să-mi fie 
îngăduit să văd în tînărul Radu 
Lupu un virtual pianist al in
tegralelor. Calitățile interpreta
tive, energia și puterea sa de 
muncă, justifică speranța unor 
viitoare recitale în care să pu
tem asculta Clavecinul bine 
temperat sau Sonatele lui Scar
latti, Mozart sau Beethoven, 
Preludiile lui Debussy, sau — 
de ce nu — aproape necunoscu
tele la noi — Luduș tonalis al 
lui Hindemith și Preludiile Șl 
fugile lui Șostakovicl.

LUMINIȚA VARTOLOMEI

Festivalul artistic al
n
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CE VOM GĂSI

ÎN MAGAZINE?
Aflăm de la Direcția ma

rilor magazine că în partea 
a doua a lunii februarie, 
cumpărătorii vor găsi circa 
40 de noi modele de rochii 
din jerse supraelastic — ma
terial din import : croială, 
culori totul pe o țesătură 
excepțională în ton eu moda 
Magazinele vor primi, de ase
menea. numeroase tricotaje 
cu un finisaj deosebit, exe
cutate în secția specială s 
Fabricii „Tînăra gardă". Voi 
fi apoi lansate articole pro
venite din schimbul de măr
furi lntermagazlne : articole 
de cosmetică, jucării, lenje
rie. perdele, cele din urmă 
provenind din Grecia șl Aus
tria.

Tinerii vor găsi în perioada 
următoare un bogat sorti
ment de articole pentru «port 
și turiam din sectoarele tri
cotaje. confecții și încălță
minte.

Zilnic, patinoarul Floreasca 
este vizitat de sute fi sute de 
tineri care-fi petrec cîteva 

ore pe luciul ghieții

I. B.

Reuniune a matematicienilor din Balcani

La Uni verși» ’s« 
București se des
fășoară incepînd de 
stmbătă, 8 februarie, 
lucrările Comitetului 
Executiv al Uniunii 
Balcanice a matema
ticienilor. în legătu
ră cu această mani
festare științifică 
ne-am adresat aca
demicianului Gheor- 
ghe Vrănceanu, 
membru al Comite
tului Executiv al U- 
niunii Balcanice a 
matematicienilor, cu 
rugămintea de a in
forma pe cititorii zia
rului nostru asupra

problemelor ce se 
discută în cadrul se
siunii.

Inttlnirea, la care 
participă 
tanti 81 
Greciei,
României și Turciei, 
are ca scop stabili
rea activității pe a- 
cest an a comitetelor 
naționale și a Co
mitetului Executiv, 
precum și alcătuirea 
planului de perspec
tivă pe 4 ani, în ve
derea întăririi cola
borării 
dintre 
nil din țările mem-

reprezen- 
Bulgariei, 

Iugoslaviei,

științifice 
matematicie-

bre ale Uniunii. Tot 
cu acest prilej se 
hotărăște 
rea celui 
tea Congres al Uniu
nii Balcanice a 
tematlcienilor 
va avea loc în 
1970 în Turcia), 
jinirea 
științifice 
loc în
verselor țări din ca
drul Uniunii, orga
nizarea cursurilor de 
vară, reluarea publi
cării revistei uniu- 
111 etc.

organlza- 
de-al IV-

ma-
(care 
anul 
spri- 

reuniunilor 
care

cadrul
au 
di-

Ieri, în orașul Timișoara, din 
inițiativa comitetului municipal 
U.T.C. în colaborare cu Inspec
toratul de învățâmînt, a in
put desfășurarea Festivalului 
artistio al elevilor din licee șl 
școli profesionale, manifestare 
care va dura două luni. Reper
toriul, deosebit de bogat, se 
compune din montaje închina
te sărbătoririi celei de a 25-a »• 
niversări a eliberării patriei.

Se vorbește mereu despre 
tinerețea Deltei românești 
Cum se asigură această 
„vîrstă dificilă" ?

— Avem pentru acest an — 
ne spune NICOLAE 
DUC, vicepreședintele 
tetulul județean pentru 
ră șl artă — un plan 
Lucrăm la amenajarea unui 
complex muzeistic in aer li
ber în orașul Tulcea în punc
tul „Lacul Zagăn-Monu- 
ment". El va oglindi specifi
cul regiunii nord-dobrogene 
din punct de vedere istoric,

Opera Romana : TRUBADURUL, ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă ; MY FAIR LADY, ora 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : UN TRAMVAI NUMIT DORIN
ȚA, ora 20 ; Teatrul Mio : TANGO, ora 20 ; Teatrul satlric- 
muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : C.A LA TANASE, ora 19,30 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : DE LA BACH LA TOM JONES, ora 
20 ; Circul de Stat : RAPSODIA ACROBATICA, ora 19,30.

biologic, geografic, etnografic 
și folcloric. In cadrul muzeu
lui „Delta Dunării" vom în
ființa o secție de artă plas
tică.

— Dar In domeniul cerce
tărilor arheologice ?

— în comuna Nalbat 
descoperit o necropolă 
etapa feudală timpurie, la 
Telița un 
șl tezaure monetare. După 
cum ștltl. 
vedea vizltînd expoziția din 
muncipiul Tulcea. Continu
ăm, în colaborare cu institu
tul de arheologie, cercetări 
științifice la cetatea Dinoge- 
ția. la Enlsala. Babadag, 
Capul Doroșman, Sarinasuf 
și Caraorman.

în convorbirea de ieri am 
aflat că o grijă deosebită o 
vor cunoaște rezervațiile na
turale de la Perișor-Zătoane. 
Periteasca-Leahova. zonele 
de cuibărit, locurile de re
fugiu pentru păsările Deltei 
de pe insula Poplina șl co
loniile de păsări de la Uzllna, 
Golovița, Murighiol și Plopul.

Ieri a avut loc la Beiuș, 
în sala festivă a Consiliului 
popular orășenesc aniver
sarea a 65 de ani de la în
ființarea corului Lira al că
rui act de naștere datează 
din 1903. Cu acest prilej 
și-au dat concursul forma
țiile corale „Lira", a Sindi
catului Învățămîntului din 
Oradea și a Liceului peda
gogic din localitate.

La festivitățile ce au a- 
vut loc a luat parte tovară
șul Pompllfu Macovei, pre
ședintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

LUNI, lt FEBRUARIE 1988

CURSURI DE INSTRUIRE A CADRELOR

CE VOR LUCRA PE TERENURI IRIGATE
In aceste zile, în diferite centre școlare agricole, în întreprin

deri de stat și cooperative de producție sînt organizate cursuri 
de instruire a cadrelor ce își vor desfășura activitatea pe tere
nurile amenajate pentru irigarea culturilor. Fină în prezent au 
fost instruit! aproape 5 500 de mecanici — aspersiune, manipu- 
lanfl de instalații pentru irigat și ud&torl pe brazde. Alte serii 
de lucrători din C.A.P. și I.A.S. au început asemenea cursuri 
o dată cu primele zile ale lunii februarie.

17.30 Telex T. V.
17,35 T. V. pentru specialiștii 

din industrie. Chimie. 
Dezvoltarea bazei de 
materii prima pentru 
industria chimică. Pre
zintă ing. M. Moldovan.

18,05 Limba franceză. Lec
ția 46.

10.30 Albatros — revistă li
terară pentru tineret. 
„Poeți reporteri".

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Știri șl reportaje din 

campania electorală.
19,45 Actualitatea științifică.

• Aliaje dure din 
pulberi • Alge marine 
și alge comestibile de 
laborator • Caleidos
cop.

29,10 Șapte arte • Gong — 
emisiune de actualitate 
teatrală.
Roman-foileton : „For
syte Saga" (XV).
Prim plan — Vida 
Gâza. Emisiune de To
ma George Malorescu. 
Filme
• Viile 
mfineștl 
vală la 
burg.
Scriitori 
cui Eugen Simion des
pre „Flntîna somnam
bulă" de Adrian Pău- 
nescu.
Varietăți pe peliculă. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

20,30
21,20

21,40

22,00

22.20
22,45
23,00

documentare 
șl vinurile ro- 
• Artă medie- 
castelul Wart-

șl cărți. Criti-

RIO BRAVO (ambele serii) 
rulează la Patria (orele 9,30; 
13; 10,30; 20), București (orele 
9; 12,15; 16,30; 20).

UN OM PENTRU ETERNI
TATE

rulează la Republica (orele 9; 
11,15; 12,45; 10,15; 18,45; 21,15).

ACEST PAMINT ESTE AL 
MEU

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

MARELE ȘARPE
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Feroviar (orele 8; 10,15; 12,30; 
15; 17.15; 19,45), Excelsior (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 21), Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Dacia (orele 8,30—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,45), Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (ambele serii)

rulează la Lumina (orele 
9,30—16 în continuare; 19.30).

CONCERTUL ANIMALELOR — 
DESPRE PIȚIGOI — NU VA 
MAI FI RĂZBOI — GALERIA 
— ISTEȚUL ȘI FIII SAl

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

CE NOAPTE, BĂIEȚI I
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45) (Dimi
neața orele 9—10 pentru co
pii).

CLOVVNI PE PEREȚI
rulează la Union (orele 18; 
16.45; 18,30; 20.45).

(orelt 
(orele 
18,15;

(orele

PRIMĂVARA PE ODER 
rulează la Gluleștl 
15,30; 18; 20,30), Aurora 
9,15; 11,30; 13,45; 18;
20,30).

HOMBRE 
rulează la înfrățirea 
15,15; 17,45; 20).

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Buzești (orele 15,30;
18) , RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR (orele 20,30), Arta (o- 
rele 9—15,45 în continuare; 
18; 20,15).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 19), Viitorul (orele 15,30;
19) .

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Gri vita (orele 9; 
11,15; 13; 15,45; 18,15; 20,30),
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
18; 18,15; 20,30).

ASTA SEARA MĂ DISTREZ 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FELDMAREȘALA
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Unirea (orele 18;
20.30) , MICA ROMANȚA DE 
VARA (orele 15,30).

ÎMPUȘCATURI SUB SPlNZU- 
RĂTOARE

rulează la Flacăra (orele 15,30;
18) , AVENTURA (orele 20,30).

ZIUA In care vin peștii 
rulează la Vltan (orele 15,30, 
18; 20,15).

BECKET
rulează la Miorița (orele 9,45; 
13; 10,30; 19,45)

PRINȚESA
rulează la Popular (orele 13;
20.30) . RASCOALA (orele
15.30) .

SAMURAIUL
rulează la Munca
20), BALUL DE 
SEARA (orele 16).

AVENTURILE 
SAWYER — MOARTEA 
JOE INDIANUL

rulează la Moșilor (orele
19), Drumul Sării (orele
19) .

VIVA MARIA
rulează la Cosmos (orele
18; 20,30).

(orele 18;
SIMBATA

LUI TOM 
LUI

15,30;
15,30;

15,30,

PROFESIONIȘTII
rulează la Floreasca (orele 9; 
11,30; 15,30; 18; 20,30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Rahova (orele 15,30), 
TARZAN, OMUL MAIMUȚA 
— FIUL LUI TARZAN (orels 
18,30).

MADE IN ITALY
rulează la Progresul (orels 
18 ; 20,15), TELEGRAME (o- 
rele 15,30).

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

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30), NEÎNȚELE
SUL (orele 15,30 ; 18 ; 20.30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Cotroceni (orele 
14,45; 17,30), NICOLAI
BAUMAN (orele 20.15).

VERA CRUZ
rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20.30).

CUȚITUL ÎN APA
rulează la Central (orele 17,30' 
19.15; 21),UN OM PENTRU E- 
TERNITATE (orele 10; 12,30; 
15).

RIO BRAVO — la Sala Pala
tului. in zilele de 10, 11 și 12 
februarie. ACEST PĂMÎNT 
ESTE AL MEU — în ziua de 
14 februarie.

•*
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Meciurile

de verifi

care ale

echipelor

de divizia

A con'

tinuâ

STEAUA-PROGRESUL 1-0

DE

BASCHET

Sute de iubitori ai fotbalu
lui s-au deplasat ieri piuă la 
stadionul Ghencea pentru a 
afla că întâlnirea Steaua—Pro
gresul se desfășoară pe tere
nul... din strada dr. Stai co vioi. 
La poartă, o altă surpriză i pe 
acest teren nu este valabil 
permisul de ziarist eliberat de 
C.N.E.F.S. (deși pe marginea 
terenului se aflau mulți spec
tatori care, nu se știe cum, 
intraseră în „grațiile" contro
lorilor de bilete). Oare nu poa
te nimeni să pună o dată or
dine în organizarea manifes
tațiilor sportive ?

Terenul, acoperit cu zăpa
dă, a supus jucătorii la efor
turi deosebite, obligîndu-i să

FOTBAL — ZAPADA10
renunța la artificiile tehnloe 
și să paseze imediat balonul. 
Cu o pregătire fizică mal bu
nă, stellștii s-au impus de la 
jumătatea reprizei secunde, 
după ce DumitriuIII a scutu
rat plasa porții lui Mîndru cu 
un șut puternic tras din afara 
careului. O bună impresie a 
lăsat mijlocașul Ștefănescu, 
care, din păcate, așa cum ne 
spunea antrenorul St Covaci, 
nu va putea fi folosit în retur 
deoarece este reținut la lotul 
de juniori. Bine au mal evo
luat Sătmăreanu, Constantin,

HANDBAL

Rezultatele tehnice ale ce
lei de a treia zi a turneului 
desfășurat în sala Floreasca 
(etapa a XV-a).

Dinamo București — Timi
șul Lugoj : 27—15 ; Politeh
nica Timișoara — Dlnamo 
Bacău : 15—11 ! Politehnica 
Galați — „U" Cluj : 25—16 ; 
Steaua — „U" București : 
23—14 ; Dlnamo Brașov — 
Rafinăria Teleajen : 18—17.

După etapa a XV-a clasa
mentul primei divizii a cam
pionatului republican arată 
astfel :

Steaua 28 ; Dinamo Bucu
rești 26 ; Politehnica Timi
șoara 16 ; „U“ Cluj 16 ; Di
namo Bacău 15 ; Rafinăria 
Teleajen 13 ; „U“ București 
11 ; Dinamo Brașov 11 ; Po- 
itehnica Galați 10 ; Timișul 
Lugoj 0.

In maratonul

la Floreasca,

balon a fort

handbalistic de

lupta pentru...

deosebit de In-

dlrjită

Criză de...

.DEȘI ION ȘERBAN

RECORD NAȚIONAL
2,16 M. LA SĂRITURA

DIVIZIA ȘCOLARA DE VOLEI

O ÎNTREBARE PENTRU
ORGANIZATORI

Cea de a V-a etapă a re
turului diviziei școlare de vo
lei, disputată duminică dimi
neața în sala Dinamo din Ca
pitală a consemnat pentru cele 
patru partide — una de fete 
și trei de băieți — scorul de 
3—0 : (Cutezătorii — Viitorul, 
Clubul sportiv școlar — Sănă
tatea, Școala sportivă Ploiești- 
Grupul școlar „23 August", 
Școala sportivă nr. 2 — Liceul 
Videle). O etapă „cuminte", o 
sală aproape goală, învinși re
semnați și dinainte cunoscuți 
la scoruri ușor de anticipat 
chiar după primul schimb de 
mingi ; oficiali care își făceau, 
cu plictis, datoria.

La o examinare mai aten
tă a situației în serie se poate 
observa că din cele opt echi
pe care o compun șapte re
prezintă școli sportive sau clu
buri puternice și una singu
ră, Liceul Videle, este o for
mație autentică a unei școli,

înjghebată cu posibilități mult 
mai reduse. Altfel spus este 
vorba, în seriile diviziei șco
lare, de echipe reprezentative 
ale mai multor școli și licee 
puse alături de alte reprezen
tative, autentice însă, ale u- 
nor licee izolate. De aici ine
galitatea disputelor : unii vi
zează titlul, alții fac eforturi 
să supraviețuiască. Nu este 
oare tocmai acest fapt explica
ția scorurilor categorice înre
gistrate și mai departe explica
ția lipsei de interes manifes
tat în jurul acestei competi
ții ? Organizatorii — 
ția de specialitate și Ministe
rul învățămîntului — trebuie 
să aibă în vedere pentru ur
mătoarea ediție — acum, cu 
două etape înainte de final 
este deja tîrziu — reorgani
zarea seriilor avînd în vedere 
și alte criterii decît cele geo
grafice.

VIOREL RABA

:ompi 
Federa-

(Urmare din pag. I)

desen, ce sînt sitele, cum ara
tă schematic o „linie"). La un 
procent maxim depășit intră 
în acțiune blocajul automat, 
care avertizează. Trebuie acți
onat repede. Nu-i cine știe ce 
lucru. Sînt. manevre obliga
torii : închizi unele ventile, le 
deschizi pe altele...

Dezinvolt, cu un calm de
loc forțat, ca și cum nimic nu 
s-ar fi întîmplat!

Da, dar aceste operații pre
supun cunoașterea unui com
plicat și subtil aparat circula
tor compus din zeci de con
ducte, vane și ventile, cunoaș
terea sistemului nervos al in
stalației alcătuit din nume
roase manometre, termometre, 
și aparate de control. In a- 
cest modern decor industrial, 
scenele precipitate la care a- 
sistasem erau dominate de om, 
ilustrînd forța, competența, 
marea capacitate de a stăpmi 
reacțiile nevăzute. Creierul 
instalației nu se afla în spa
tele tabloului de comandă, ci 
în dibăcia și priceperea aces
te tineri. Cine sînt ei ?

Operatorul IV. Gros a ve
nit de afară roșu de frig să-i 
comunice inginerului:

— A revenit la trei, 
bubuit-o și a cedat.

Adică, mi se explică, prin

deschiderea totală a unui ven
til, presiunea mare care se 
degajă „bubuie", sparge crus
ta de gheață de pe sitele de 
absorbție a aerului. Aceasta 
pînă la aplicarea transformă
rilor ce se preconizează. „E 
un bun operator. Un pic cam 
„filozof", îi cam place să co
menteze dispozițiile, Aurel 
Chencișan. A fost mai har
nic, dar acum o lasă mai în-

Am

LA BRAȘOV

VOLEI

Cioboiu.

C. POGACEANU

final : 1. Rapid, 
Progresul, 4. Ze-

DAN VLAD 
întors dintr-un

SĂNIUȚA DE ARGINT"

V. RAVESCU
Comun* Brînova a avut teri oaspeți deosebiți: 201 
eleve ai liceelor șl școlilor profesionale din județul

FINALISTll SE GlNDESC

Ultimul start înaintea marii finale de la Poiana Brașov

Dumitrtu HI (Steaua) și Gra
ma, Beldeanu, Deou (Progre
sul).

ȘERBAN BASARAB 
„U“ CRAIOVA — 

DINAMO BUCUREȘTI 3—2 
Spectatorii oraioveni au a- 

sistat, duminici, la partida de 
fotbal de pe Stadionul Tine
retului din Craiova dintre e- 
chipa locală Universitatea și 
Dinamo București. După un 
meci echilibrat, Universitatea 
a reușit să învingă echipa 
bucureșteană cu scorul 3—2.

Au însorit Oblsmsuoo de 
două ori ri Bălan pentru Uni
versitatea, și Frățilă și SUoea- 
nu pentru Dinamo.

V. RĂVESCU
CRIȘUL ORADEA — 

BIHOREANA MARQHITA 
7—0

Pe un viscol puternlo și pe 
o zăpadă a cărei dimensiune 
are aproape jumătate de me
tru, la Marghita s-a desfășu
rat meciul amical dintre for
mația de categoria C, Biho
reana, și Crișul Oradea. în 
ciuda condițiilor atmosferice 
neprielnice fotbaliștii de la 
Crișul au manifestat multă 
poftă de joc Înscriind nu mai 
puțin de / goluri. Iată autorii 
lor: Suciu 3, Cun I — 3, Pe
trescu.

CRONICA COMPETIȚIILOR DE IERI
DOUĂ SURPRIZE

PROPORȚII
Două surprise de 

proporții au „pig
mentat" cea de a pa
tra etapă a returului 
campionatului mas
culin de baschet. 
Ambele au fost în
registrate In Capita
lă și sînt datorate 
celor două echipe 
studențești bucureș- 
tene, Politehnica șl 
I.E.F.S.

Campionii au pier
dut In propria lor 
sală in fața elevilor 
lui Mlhal Nedef, stu
denții de la I.E.F.S. 
(80—84). Dlnamovlș- 
tli, ta special Albu și 
Novac, aint leșițl din 
formă. S-ar putea ca 
această situație să-i 
coste scump în eta
pele viitoare. în par
tida din sala Dlnamo 
cel mal 
teren a 
cu care 
puncte,
au evoluat șl foștii

bun de pe 
fost Podvar- 
a înscris 21 
Foarte bine

dinamovlști Marian 
Spiridon și Antones
cu (cîte 12 puncte). 
De la Dlnamo o for
mă bună a avut doar 
Diaconeecu, autorul a 
20 de puncte. Dar cu 
o floare... Se părea 
că înfrîngerea dina- 
moviștilor va da șan
se echipei Steaua să

devină lidera clasa
mentului deoarece în 
meciul cu Politehni
ca steliștll porneau 
favorițl. Dar jocul 
excepțional al stu
denților precum șl 
greșelile de tehnică 
ale militarilor au fă
cut ca in 
reasca să 
trată cea 
surpriză 
Politehnica a jucat

sala Flo- 
fle inregis- 
de-a doua 
a etapei.

foarte bine la fieca
re început de repriză 
șl a cîștigat cu 75— 
68. După cum a evo
luat scorul se părea 
că vom asista chiar 
la o infringers la 
scor a echipei Steaua 
(minutul 8 : 26—6,
minutul 23 : 55—33
pentru Politehnica J) 
dar eforturile titani
ce ale lui Nosievicl 
in finalul partidei au 
echilibrat situația de 
pe teren.

Cele două surpri
ze ale etapei au pro
dus o regrupare în 
plutonul fruntaș al 
clasamentului. S-ar 
putea ca etapele vii
toare să dea din nou 
șanse Politehnicii șl 
Rapidului de a se a- 
propia de primele 
două clasate interve
nind în lupta pentru 
titlu.

OVIDIU PĂUN

ATLETISM

atleți și de performanțe?
Valoarea unul concurs atletic 

trăiește uneori șl numai prin 
performanta deosebită realizată 
la o singură probă. Așa s-a în- 
tîmplat șl cu primul campionat 
de sală al seniorilor (în anii pre
cedent! 
cursuri 
mintesc 
săritură 
..spulberat' 
așa cum a reușit Ion Șerban, 
sîmbătă seara, cînd a trecut 
2,18 m. Ultima tentativă la 2,18 m 
a fost o încercare aproape reu
șită : ștacheta a stat în cum
pănă pînă la aterizarea sportivu
lui și apoi a căzut ! Cu această 
performantă, datorată în primul 
rînd tehnicii mult îmbunătățite, 
el se înscrie printre pretendent!! 
la un loc pe podiumul Campio
natelor Europene de sală ce vor 
avea loc în luna martie, la Bel
grad.

în rest, performantele rămîn 
în umbră. La lungime femei, 
primele trei locuri s-au decis în 
funcție de... trei centimetri. A 
cîștigat Elena Vintilă (5.84 m), 
urmată de Alina Popescu (5,82 m) 
și Cornelia Popescu (5,81 m).
Campioana olimpică Viorica Vls- 
copoleanu a absentat, fiind acci
dentată. La triplu salt un alt 
accidentat, Șerban Ciochină, care 
a urmărit proba de pe margine. 
Primii trei 
Dumitresou 
Corbu 15,79 
15,63 m.

Probele de viteză au fost cîș- 
tigate la băieți de studentul Ri- 
zom, în mod surprinzător, și de 
Mariana Goth, cum era de aș
teptat.

Aruncarea greutății femei s-a 
desfășurat fără să fi participat 
vreo componentă a lotului re
publican (?). Printr-o decizie, cel 
puțin bizară, a federației, la a- 
ceastă probă este considerată în 
lotul republican doar Ana Sălă- 
jan care, după cum ne-a decla-

s-au desfășurat con- 
republicane). Nu-mi a- 
ca un record român de 
în înălțime să fi fost 

vreodată cu 6 cm

clasați sînt Vasile
15,85 m — Carol 
m și Mihal Zaharia

Completăm aceste succinte 
schițe de portret făcute de 
inginer cu un scurt test. La 
întrebarea „Ce însușiri îi sînt 
necesare unui tînăr pentru a 
învinge obstacolele ivite?" O- 
peratorii numesc, în primul 
rînd, pregătirea profesională, 
apoi curajul, perseverența, a- 
jutorul colegilor". La o altă în
trebare „Ce înțelegeți prin 
reușita în viață răspund :

CEI 7 ÎMPOTRIVA
AYARIEI

cet. Urmează liceul seral". 
Căbuz Romulus, de abia s-a 
întors din armată. Alexandru 
Szekel e tabloist. A venit din 
Ploiești, absolvent al școlii 
tehnice. „E foarte bine pregă
tit, îi dau mină liberă ca să 
învețe". Emil Trif șl Moldo
van Marin sînt operatori dis
ciplinați, dar cam uituci. „De 
fapt, ăsta e și rolul nostru, să 
nu uităm ce uită ei".

„Să ai o meserie pe care să o 
faci cu plăcere", „Să nu-ți fie 
rușine de nimic din ce faci", 
„Să simți că oamenii din ju
rul tău au încredere în tine".

Așadar, elementele esen
țiale în structurarea persona
lității lor s-au dovedit a fi 
semnificația pe care o atribuie 
muncii, legătura afectivă cu 
munca, sentimentul integrării 
lor în colectiv. Cercetări re-

PREMIERA CAMPIONATULUI
Tradiționala competiție orga

nizată de clubul feroviar — ex
celent prilej de verificare a e- 
chlpelor in vederea reluării 
campionatului — a oferit antre
norilor de la Rapid șl Dlnamo 
(in absența jucătorilor chemați 
la lot) posibilitatea de a folosi 
integral o serie de tinerii care 
bat cu insistență la poarta con
sacrării. Dacă antrenorul rapl- 
diștdlor, Olcă Fetrescu, se poa
te declara pe deplin mulțumit 
de evoluția tinerilor, L. Dumi
trescu, Cătălin și Paraschivesou, 
hi evident progres, nu același 
lucru poate face antrenorul S. 
Mlh&ilescu (Dlnamo). Tinerii săi 
(excepție Dumănolu) au evoluat 
șters, manifestând o plictiseală 
și apatie nejustificate la vîrsta 
lor. înfrîngerea severă suferi
tă în fața rapldlștilor ar trebui 
să-i facă să reflecteze la obliga
țiile pe care le au față de club 
șl față de el înșiși.

Revenind la Rapid, trebuie să 
subliniem dezvoltarea gtndirll 
tactice attt in atac, cit șl în a- 
părare, față de trecutul apropiat. 
Jocul bun prestat in compania 
dinamoviștllor dovedește că nu 
este departe ceasul cînd fero
viarii vor avea din nou o mare

echipă. Prezența in teren a lui 
A. Drăgan — folosit doar spo
radic in toamnă — o conside
răm de mare preț pentru evo
luția viitoare a acestor tineri. 
Este doar o... sugestie.

Celelalte două formații — 
Progresul și Zelesnlciar Bel
grad — au avut evoluții modes
te. De la oaspeți am reținut 
jocul excelent al lui Boanjac, 
care ar fi meritat, poate, o cupă 
pentru cel mal bun jucător al 
turneului.

Rezultatele tehnica : Rapid — 
Progresul 3—0 : Dlnamo—Zeles
nlciar 3—2 ; Rapid — Dlnamo 
3—0 ; Dlnamo — Progresul 3—0 ; 
Rapid — Zelesnidar 3—0._

Clasamentul 
2. Dlnamo, 3. 
lesnlclar.

Recent s-au
turneu efectuat în R.D.G. vo
leibalistele de la Dlnamo Buou- 
reștl. Din cele cinci întîlnlrl 
susținute în compania formați
ei Dinamo Berlin, bucureștence- 
le au câștigat patru și au pder- 
dut una (3—1 ; 8—1 ; 3—2 ; 1— 
3 : 3—1 1).

rat, s-a si retras din activitatea 
sportivă.

Recordul Valerlel Bufanu, la 
50 m garduri, nu are criterii o- 
biective de apreciere. In schimb, 
recordul obținut de Niculae 
Perța la 50 metri garduri de 6,7 
sec. are o valoare internațională. 
Virginia Bonei cu 1,72 m la 
înălțime, s-a aproipiat întrucîtva 
de valoarea colegului său de an
trenament — loan Șerban. Sur
priza probei a realizat-o însă ju
nioara Marghiolita Matei din 
Galați, care trecînd 1,69 m, s-a 
clasat pe locul II.

în ansamblu, concursul
sală al seniorilor a ridicat o 
problemă stringentă a atletismu
lui nostru : numărul foarte mic 
de participant! 
toate probele), 
probe la care 
au întrunit nici
prezintă numărul finaliștilor la 
fiecare probă. De altfel proba de 
50 m garduri fete s-a desfășurat 
direct finală, fără serii, doar cu 
cinci concurente !

de

(sub o sută la 
Au fost multe 
participanțll nu 
8, cifră care re-

• In turneul internațio
nal de fotbal pentru echi
pele de juniori de la Via- 
reggio, A. C. Milano a în
vins cu 1—0 (1—0) pe Va- 
sas Budapesta, C.S.K.A. So
fia a întrecut cu 2—0 (1—0) 
pe Internazionale Milano, 
iar Atlanta Bergamo a dis
pus cu același scor de Ein
tracht (Frankfurt pe Main). 
Alte rezultate : Neapole — 
Vojvodina (Iugoslavia) 3—1 
(2—1) ; Juventus Torino — 
selecționata orașului Lodz 
2—0 (1—0) ; Benfica Lisa
bona — Pisa 2—1 (1—0).

TIMIȘ VASILIU

• în cadrul competiției 
internaționale de volei (fe
minin) pentru „Cupa cam
pionilor europeni", la Lisa
bona s-au întîlnit echipele 
Slavia Bratislava și Benfi
ca Lisabona. Voleibalistele 
cehoslovace au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 
(15—3, 15—2, 15—9).

N. R.
Este de neînțeles cum, !n 

preajma organizării celei de a 
doua ediții a internaționalelor 
de sală ale României, și cu nu
mai o lună înaintea 
lor" de la Belgrad, i 
tre atleții noștri de i 
sit de la startul 
După ce atletismul i 
cîștigat un binemeritat prestigiu 
la olimpiada mexicană, (și-1 aș
teaptă confruntări in 
bule să-și confirme 
Federația, in loc să 
„naționalele" de sală 
test menit să elucideze toate pro
blemele viitoarelor participări, 
se complace in postura de orga
nizator care face concesii clu
burilor, sportivilor, și, in ultimă 
instanță, reușitei competiției. 
DE CE ?

l „europene- 
o serie din- 
elită au lip- 
întrecerilor. 
nostru și-a

care tre- 
valoarea), 
privească 
drept un

cente de psihologie a muncii 
constată că satisfacția produsă 
de muncă, atitudinea față de 
muncă este determinată, întîi 
de toate, de conținutul inte
lectual al muncii: „Viața e 
un examen permanent, un 
concurs în care ți se pun în
trebări zi de zi, ceas de ceas" 
— ne spunea unul din ei.

Alexandru Coman mai avea 
la data vizitei noastre cinci 
zile pînă la terminarea sta- 
giaturii, această verificare a 
potențialului profesional și 
uman de care dispune un tî
năr absolvent. Ne-a încredin
țat multe din ideile, aspirații
le, preocupările lui. Ne făcea, 
printre altele, o profesiune de 
credință :

A doua zi dimineață, cînd 
am revenit în combinat, am 
aflat că valoarea producției 
realizată peste plan în 1968 
a fost de circa 30 de milioa
ne că productivitatea muncii 
a țust cu 20 la sută mai mare 
decît nivelul de proiect, iar 
beneficiile obținute sînt mai 
mari cu circa 40 de milioane.

In spatele acestor cifre îi 
vedem pe cei șapte împotriva 
avariei. Și, îi vedem și pe cei
lalți cîteva sute de tineri din 
combinat, pentru că, de fapt, 
vîrsta medie a salariaților nu 
depășește 27 de ani!

Ieri, tn mai multe județe, au continuat întrecerile etapei 
IlI-a cere au desemnat finaliștii concursului „Săniuța de 

argint" care se vor întrece duminică 16 februarie, la Poiana 
Brașov, pentru cucerirea trofeului.

CLUJ. Pe o pîrtie amenajată în pHorescul peisaj al Cheilor 
Turzll, s-a desfășurat In zilele de 8 șl 9 februarie etapa a 
Il-a a Ooncursului. 82 de concurenți — băieți șl fete — și-au 
disputat în două manșe titlul de campion județean. Titlul a 
revenit elevului Colcher Alexandru (Liceul agricol Turda). 
Pe locurile următoare : Grosu Vasile (Liceul Ana Ipătescu 
Gherla) și Baciu Vasile (Centrul școlar Sticlărie Turda). La 
fete a învins Fărcaș Nastasia (Liceul Emil Racoviță Cluj).

M. MARONICARU
DOLJ. în primele ore ale dimineții de Ieri pe pîrtia de la 

Cîrligei — Bucovăț, și-au făcut apariția concurenți! finaliști 
ai etapei județene a concursului „Săniuța de argint". Primul 
concurent, Tudor Petre, elev la Liceul din Calafat a realizat 
șl un timp foarte bun. Dar disputa abia începuse. După cele 
două manșe învingătorul s-a conturat în persoana elevului 
Dorin Drăncescu (Liceul industrial Energetic din Craiova), 
care a cîștigat un avantaj substanțial.

Puțin mai tîrziu am făcut cunoștință șl ou campioana fe
telor Paula Bauchianov elevă a Liceului teoretic din Băi- 
leștl. Câștigătorilor le-au fost înmînate premii de către pri
mul secretar al Comitetului județean U.T.C. Dolj, tovarășul 
Adrian

IAȘI, 
elevi șl 
Iași, chemați să-și dispute întîietatea în etapa județeană a 
ooncursului „Săniuța de argint". întrecerile au fost viu dis
putate. Din primele 10 locuri pentru care s-au acordat pre
mii în materiale șl diplome, locurile I, V și VIII au fost 
acordate la cîte 2 concurenți aflațl — după cronometrare — 
la egalitate. Pentru faza finală de la Brașov s-a calificat 
elevul Romila Petru (Șooala profesională „Nicollna" Tași) și 
eleva Ianoș Mariana (Liceul teoretic din Pașcani).

I. TEODORESCU
HARGHITA Ttaseul prevăzut pentru etapa județeană a 

fost acoperit cu zăpadă abundentă. Dar timp de două zila 
400 de elevi au lucrat la amenajarea pîrtlel astfel că în ziua 
programată pentru întrecere totul a fost gata pentru start 
Ieri de dimineață o altă plăcută surpriză : numeroși locuitori 
ai orașului Mlrecurea Ciuc au populat o colină din apropie
re, transformînd-o într-o veritabilă tribună. Pe firul de la 
cumpăna apelor dintre dealurile Sumuleulul, 53 de săniuțe 
conduse de plloți pricepuți au coborît cu toată viteza. La 
Poiana Brașov, județul Harghita va fi reprezentat de Bodor 
Eva (Liceul din Toplița) șl Gali Francisc (Școabi profesională 
din Gheorghieni). Merită consemnată propunerea ca finala 
ediției 1970 a concursului „Săniuța de argint" să fie găzdui
tă aici, la Miercurea Ciuc.

Cine va achita „conturile" sportului de masă?
(Urmare din pag. I) 

plînge nimeni) necesare practi
cării lor.

Cadrul organizatoric al conti
nuității activității sportive în 
mediul sătesc e asigurat de a- 
soclația sportivă care este con
cepută ca un organism complex, 
cu numeroase secții și ramuri 
de sport. Singura secție viabilă 
a asociației sportive „Spicul" 
din comuna Mircea Vodă este 
(boală molipsitoare mai e fotba
lul !) cea de fotbal. Nu e rău că 
sportul cu mingea rotundă se 
bucură și aici, ca pretutindeni, 
de preferința multor tineri. Aso
ciația sportivă, bine îndrumată 
de organizația U.T.C., ar fl pu
tut organiza tot la fel de bine, 
și cu tot atîta „priză" la tineri : 
întreceri de ciclism (nu există 
casă fără bicicletă), concursuri 
de atletism care să desemneze 
campioni la viteză, fond, sări
turi, aruncări cu greutatea etc., 
secții de luptă și trîntă (com
petiții cu tradiție în viața ori
cărui sat), de volei, handbal etc.

Nu a fost greu deloc să des
coperim cauzele care generează 
„domnia" peste sporturi a fot
balului. Primele și cele deter
minante sînt de natură organi
zatorică. Organizațiile U.T.C. de 
la sate, prin asociațiile sportive, 
au fost investite cu organizarea 
activității sportive. Instrucțiu
nile elaborate în comun de că
tre C.C. al U.T.C. și C.N.E.F.S. 
stabilesc că : „Asociațiile sporti
ve au rolul de a cultiva în rin- 
duriie tineretului, și ale celor
lalți oameni ai muncii de la 
sate, interesul pentru sport, de 
a organiza DIFERITE MANI
FESTĂRI, ÎNTRECERI ȘI 
COMPETIȚII, in scopul antre
nării acestora la practicarea 
sistematică și organizată a exer- 
cițiilor fizice și sportului. Acti
vitatea sportivă a membrilor 
societății se va desfășura co
respunzător DORINȚELOR și 
ÎNCLINAȚIILOR acestora. ' 
„SECȚII PE RAMURĂ 
SPORT".

Un cadru organizatoric — și 
încă foarte bine definit — exis
tă. Dar despre felul cum este 
el folosit — de fapt cum nu este 
— să discutăm mal pe larg. în 
loc ca comitetul U.T.C. să fo
losească drep* pîrghie principală 
in organize, ja și desfășurarea

în 
DE

sportive în comună, 
sportivă — respectiv

activitățli 
asociația 
consiliul asociației — se subs
tituie acestuia și-i îndeplinește 
atribuțiile. Am stat o zi întreagă 
în comună și n-am reușit să 
cunosc numele unui alt membru 
din consiliul asociației în afară 
de cel al președintelui. în per
soana tehnicianului veterinar 
flie Cuconu. Nici secretarul 
U.T.C., după eforturi îndelungi, 
n-a putut ..descoperi" vreun 
alt membru. încercarea mea de 
a cunoaște secretarul și casierul 
asociației a rămas fără rezul
tat. Se mai poate vorbi atunci 
despre desfășurarea unei acti
vități sportive PE SECȚII ȘI 
RAMURI DE SPORT, se mai 
poate vorbi de CENTRALIZA
REA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 
de către asociație, care să-și 
desfășoare activitatea PE BAZA 
PLANULUI DE MUNCA, a 
CALENDARULUI SPORTIV 
Si a BUGETULUI PROPRIU? 
Nu, atîta vreme cît nici nu se 
cunoaște componența consiliu
lui. ca organism executiv, atîta 
vreme cît nu există un program, 
un calendar competițional, o 
evidență clară a membrilor aso
ciației, un buget.

Aceleași instrucțiuni — din 
care am citat mai sus — pre
văd că pentru a ajuta organiza
țiile U.T.C. în buna desfășurare 
a activității sportive la sate s-au 
constituit comitete de sprijin 
ale asociațiilor, alcătuite din 
reprezentant! ai consiliilor popu
lare, conducerilor C.A.P., între
prinderilor și fermelor agricole, 
școlilor, căminelor culturale etc. 
în esență acestea n-au atribuții 
organizatorice, ci de a acorda 
— la solicitările organizației 
U.T.C. șl asociației sportive — 
ajutor material și moral. în or
ganizarea diferitelor competi
ții. Un asemenea comitet de 
sprijin s-a constituit și aici dar, 
din păcate, el își exercită atri
buțiile numai pe... hîrtie, și nu 
unde este nevoie, 
rînd în 
este un 
care, de 
nu vine 
săptămînă.
consiliului popular Ion Gheor- 
ghieș, și președintele C.A.P., 
Ion Constantinescu. fac pairte 
obligatoriu din acest comitet 
de sprijin i-am întrebat : cum

în primul 
realitate. Președinte 

băiat tînăr. Ion Popa 
fapt, lucrînd la Galați, 
acasă decît o dată pe 

Cum președintele

asociația apor-
comitet ? 
întrebare

ml-a 
tova-

ajută comitetul 
tivă ?

— Ce fel de 
răspuns tot cu o 
răsul Constantinescu.

— Cum nu știi, dom’le ? în
cearcă să-1 ajute tovarășul Mîn- 
droiu, activist al comitetului 
județean U.T.C. ; nu eram eu 
aici, atunci cînd...

— Nu-mi amintesc. Crede- 
ți-mă...

îl credem. Dacă așa stau lu
crurile — tentativa de a afla 
ceva despre activitatea unui 
asemenea organism ajutător, 
este, din capul locului, sortită 
eșecului. Colaborarea între Co
mitetul U.T.C,. consiliul asocia
ției și comitetul de sprijin — 
acest triunghi care ar trebui să 
asigure viabilitatea și eferves
cența activității 
inexistentă.

Activitatea i 
responsabili este atît de „activă" 
incit nimeni nu știe de ce nu 
are asociația fonduri și cine 
i-ar putea oferi. Adică nu se 
cunoaște legislația în vigoare 
care reglementează cum se 
constituie fondurile. sursele 
lor, obligativitatea diverselor 
instituții pentru a contribui la 
dezvoltarea 
sportului la 
oferă, nimeni 
lumea-i liniștită. Dar ce se-n- 
tîmplă totuși cu banii care-s 
destinat! stimulării activității 
sportive ? Nu ne vom referi la 
alte venituri — (încasări la ma
nifestații sportive, cotizații, sub
venții), ci la două dintre sur
sele obligatorii de venituri ale 
bugetului asociației sportive. 
Stăm de vorbă cu contabilul 
șef al C.A.P., tovarășul Costică 
Moldoveana :

— Mai întîi de bani, ar trebui 
putină inimă pentru 
învățăm să păstrăm 
mesele de tenis de 
porțile de Ia terenul 
arată ca vai de ele...

— Anul trecut n-am 
fonduri pentru sport (?!) Dar 
anul acesta am dat 4 536 lei din 
fondul social-cultural, ceea ce 
reprezintă poate chiar mai mult 
de 10 la sută cît ne obligă le
gea. Au 
rînduri 
rînd de 
fotbal, 
cooperativei.

sportive este
acestor factori

bazei materiale a 
sate. Nimeni nu 
nu cere, toată

sport. Să 
avem : 
cămin 
fotbal

ce 
la 
de

alocat

și fost cumpărate două 
de echipament și un 
ghete pentru echipa de 
Ele sînt în magazia 

Așteptăm să ve-

dem cui trebuie să le dăm !n 
primire (I ?).

— Numai pentru fotbal 7
— ! ?
Un alt popas : la birourile 

cooperativei de consum. Interlo
cutor, tovarășul președinte 
Ghiță Ene. O suită de explicații 
și justificări : ba banii s-au vi
rat organelor sportive județene, 
care urmează să-1 redistribuia 
asociațiilor (asociația n-a primit 
niciodată bani de la Cooperativa 
de consum !) ba că s-a văr
sat tot fondul cultural-sportiv 
la...

— Unde ? Ce s-a cumpărat 7
— N-aș putea să vă spun I
Deschid „Instrucțiunile..." și 

citesc cu glas tare : „Art. 3. Con
tribuții alocate de Centrocoop : 
sumele care se vor însorie la 
acest articol provin din cota de 
30 la sută pe care cooperativele 
de consum o aplică asupra fon
dului destinat acțiunilor cul
tural-sportive. Sumele se vor 
vira in următoarele 30 de zile 
de la data tinerii adunărilor 
generale, in contul curent sau 
se vor depune pe libretul de de
puneri CEC al asociației spor
tive din raza de activitate a 
cooperativelor de consum". 
Limpede ca bună ziua ! Atunci 
de ce aceste sume primesc alte 
destinații ? Dar să vedem ce 
spune fișa contabilă pentru anul 
1967 (pe 1968 de abia 
cumentării se făceau 
Găsim la capitolul 
asemenea destinații 
lui cultural-sportiv : cheltuieli 
efectuate cu ocazia adunării ge
nerale — 1 557 lei, rațe — 75 
lei. bilete cinema, etc. etc. ...

Constatările noastre duc la 
o singură concluzie : inves
tirea organizației U.T.C. cu 
atribuțiuni și sarcini de răspun
dere în organizarea activității 
sportive la sate nu trebuie privi
tă de nimeni — și în primul 
rînd de organizațiile U.T.C. — 
ca un simplu ..act festiv", vala
bil numai pentru informări și 
rapoarte bilanțiere. Ea trebuie 
privită oa o realitate pe care 
însăși viața a impus-o. Sportu
lui de masă în mediul sătesc 1 
s-a asigurat, o dată cu această 
măsură, un bun cadru organi
zatoric si el trebuie folosit — 
în folosul miilor de tineri.

la ora do- 
socotelile). 
împricinat 
ale fondu-



săptămîna pe glob
Organizatorii manevrelor denu

mite convențional „Reforger-1“ 
le-au calificat drept „cele mai 
ample și mai costisitoare" din is
toria recentă a N.A.T.O. 12 000 
de militari americani au fost a- 
duși de Ia mii de kilometri, îm
preună cu materialul de război 
de care unitățile lor ar avea ne
voie în condițiile unor operațiuni 
reale. Desfășurarea de forțe de 
Ia Grafenwoehr, din Republica 
Federală a Germaniei, a suscitat 
multiple comentarii pentru că 
aspectul militar era dublat rlc 
un substrat politic și pentru că, 
în ansamblul ei, operațiunea „Re- 
forger-l“ se înscrie printre acele 
acte ce nu slujesc destinderii, 
normalizării relațiilor dintre sta
te. Dizlocarca unei forțe armate 
de considerabile dimensiuni și 
transplantarea ei — chiar tem
porară — pe un teritoriu străin, 
situat la o mare distanță de gra- 
nițelo naționale, cultivă încorda
rea, reînvie practicile „războiu
lui rece" pe care opinia publică 
lc spera definitiv înlăturate. Dru
mul spre o Europă pașnică, în 
care potențialul creator al po
poarelor continentului să fie pus 
în valoare sub semnul unor idea
luri nobile, în care țările cu sis
teme diferite să găsească modali
tățile unei fructuoase colaborări, 
nu poate fi cel al demonstrații
lor de forță sau al amenințării 
cu forța, indiferent de forma pe 
care ar îmbrăca-o aceste demons
trații sau amenințări. Subliniind 
că manevrele „Reforger-1“ — 
organizate aproape de frontierele 
cehoslovace — „prin caracterul 
lor servesc accentuării încordă
rii", ziarul „PRACE" din Praga 
remarca faptul că „într-o atmos
feră de încordare și nesiguranță 
este ușor să se ajungă la con
cluzia că grupările militare sini 
necesare..."

Do altfel, în cazul acestor ma
nevre, nu se poate produce o

disociere de intențiile unor fac
tori conducători ai N.A.T.O. de 
a prelungi existența unui bloc 
militar anacronic. Apropiata sca
dență a tratatului nord-atlantic 
a alimentat incertitudinea promo
torilor politicii de forță. Curen
tele anti-N.A.T.O. care se mani
festă în Canada, unele țări nor
dice, atitudinea Parisului față de 
organismele militare ale alianței, 
relevă o indispoziție în curs de 
generalizare față de politica a- 
tlantică, reflex al tendinței opini-

mejdiei războiului. Apropierea 
de obiectivul unei păci trainice 
nu poate fi facilitată prin acte 
contrare colaborării internaționa
le, acte printre care se înscriu 
manevrele pe teritoriile altor 
state sau manevrele în apropierea 
Frontierelor unor state. Asemenea 
acțiuni creează noi obstacole în 
calea procesului de destindere, 
îngreunează stabilirea unei at
mosfere de încredere reciprocă, 
în cuvîntarea rostită Ia Conferin
ța națională a cadrelor didactice,

POLITICA FORȚEI

CERINȚELE DESTINDERII
ci publice de a considera depă
șită politica blocurilor militare 
cu toate consecințele ei. în a- 
cest context, manevrele america
no din centrul Europei au vizat 
perpetuarea unei situații care să 
Favorizeze existența N.A.T.O. și 
—, pe un alt plan — readucerea 
în coloană a celor dornici să-și 
recapete libertatea de mișcare. 
„Relansarea atlantică" înseamnă, 
in esență, reactualizarea practici
lor discreditate ale „războiului 
reco", ale tensiunii, dăunătoare 
evoluției normale a relațiilor in
ternaționale.

Trăim într-o lume care do
rește să înlăture coșmarul pri-

tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
linia : „Un rol profund dăunător 
au măsurile care duc la activiza
rea cursei înarmărilor — de ge
nul celor luate în cadrul recen
telor reuniuni ale N.A.T.O. — 
actele cu caracter militar — cum 
sînt organizarea de manevre cu 
participarea mai multor state, la 
granițele altor țări. Asemenea 
manevre nu pot fi socotite decît 
demonstrații de forță care urmă
resc scopuri de intimidare, tind 
să creeze neliniște și încordare, 
nu pot decît să aducă grave 
prejudicii intereselor popoarelor 
de pe continentul european și 
din toată lumea".

Experiența demonstrează că nu 
se poate înainta către destindere 
și colaborare internațională pro- 
movînd o politică a blocurilor 
militare, a intensificării cursei 
înarmărilor. Pacea Europei poate 
fi cel mai bine apărată prin re
tragerea tuturor trupelor străine 
în limitele granițelor lor națio
nale, desființarea bazelor milita
re pe teritorii străine, lichidarea, 
în ultimă instanță, a blocurilor. 
Orice demonstrație de forță, in
diferent de justificări sau pretex
te, acționează în sens negativ iar 
aducerea de trupe străine pe te
ritoriile altor țări europene su
verane, indiferent de împrejurări, 
înseamnă o abatere de la cerin
țele evoluției pașnice a relațiilor 
interstatale. Procesul destinderii 
reclamă eforturi stăruitoare din 
partea tuturor statelor mari sau 
mici, o atitudine constructivă 
față de problemele dificile, so
luționarea pe calea tratativelor a 
acestor probleme, potrivit cu in
teresele popoarelor. Imperativele 
majore ale colaborării europene 
revendică așezarea relațiilor din
tre state pe fundamentul trainic 
al respectării stricte a dreptului 
fiecărui popor de a-și decide 
singur destinele, pe aplicarea 
consecventă a principiilor inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, egalității depline în 
drepturi. Fiecărei țări, indiferent 
de dimensiunile ci, trebuie să-i 
fie respectat dreptul legitim de a 
alege calea dezvoltării, de a-și 
exercita prerogativele suverani
tății naționale.

Continentul nostru poate de
veni terenul unei conlucrări fer
tile, în interesul păcii mondiale, 
în această direcție se poate pro
gresa promovînd relații statorni
cite pe o bază sănătoasă, cores
punzătoare realismului politic, 
normelor legalității internaționale, 
intereselor vitale ale popoarelor 
și ale cauzei păcii.

delpe ste o t ar
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Imagina din Varșoviaministru iordanian la Cairo

Congresul

Duminică au continuat la 
Bologna lucrările Congresului 
al XIT-lea al Partidului Co
munist Italian. La ședința de 
dimineață au luat cuvîntul 
mal mulți delegați.

în discuții s-a afirmat spri
jinul ferm față de politica pro
movată de către P.C.I. în lup
ta pentru democrație, pace și 
progres social, s-au făcut pro
puneri în vederea dezvoltării 
influenței comuniștilor italieni 
în rîndurile oamenilor muncii, 
a forței lor de luptă și orga
nizatorice. Vorbitorii au expri
mat aprobarea față de rapor
tul prezentat de Luigi Longo, 
față de aprecierile și obiecti
vele cuprinse în raport cu pri
vire la problemele vieții so
ciale, politice și economice ita
liene, precum și la principa
lele probleme ale situației in
ternaționale, ale liniei politice 
și activității desfășurate de 
P.C.I. pentru unitatea mișcării 
comuniste, pentru dezvoltarea 
raporturilor bazate pe princi
piile marxlsm-leninismului și 
internaționalismului proletar 
între toate partidele frățești.

In amfiteatrele universitare 
din Pakistan a pătruns neliniș
tea. Demonstrațiile studențești 
au devenit un fenomen obișnuit, 
după cum de domeniul comunu
lui aparțin și ciocnirile cu poli
ția soldate deseori, cu morți și 
răniți. Bilanțul victimelor pare 
dificil de întocmit. Cifrele auto
rităților sînt mai reduse, pe cînd 
cele ce provin din mediul stu
dențesc sînt, firește, cu mult 
mai mari. Dar dincolo de cifre 
și de justificarea unor eveni
mente sîngeroase, se conturează 
o tensiune pe care scurgerea 
timpului nu a atenuat-o. La 
Rawalpindi, Karaci și Hydera
bad instituțiile de învățămînt 
superior au fost închise după o 
suită de incidente violente. 
După cum observa trimisul spe
cial al ziarului LE MONDE, re
presiunea „cea mai brutală" s-a 
produs la Rawalpindi. Oficiali
tățile au explicat reacția poli
tiei prin aceea că studenții ar 
fi atacat „forțele de ordine". La 
Dacca, polițiștii au deschis focul 
asupra coloanelor universitare 
și printre cei uciși s-a aflat un 
copil în vîrstă de 11 ani.

„Zona fierbinte" o reprezin
tă deobicei Pakistanul estic. Dar, 
în prezent, scena celor mai vio
lente manifestații a devenit Pa
kistanul occidental. Cele două 
provincii, separate prin peste 
1 500 km de teritoriu indian, în
fățișează același tablou : o at
mosferă politică încărcată, o

confruntare în care autoritățile 
și opoziția sînt angajate și care 
riscă să deterioreze echilibrul 
intern statornicit în ultimul de
ceniu. Frămîntările studențești 
trebuie puse în legătură cu 
conflictul politic care dezbină 
țara. Masele universitare au 
prezentat numeroase revendicări 
specific studențești, mai ales pe 
planul îmbunătățirii condițiilor 
materiale și al moderniză-

voia democratizării". Agitația 
întreținută de partidele care se 
opun guvernului a găsit răsu
net printre tineri. Prezența lor 
în masă în coloanele protesta
tare este remarcată de nume
roși comentatori. Un lider al 
studenților din Rawalpindi a 
clarat că actualele acțiuni 
care tineretul universitar le 
treprinde nu vor lua sfîrșit 
cit atunci cînd guvernul

de- 
pe 
în
de- 
va

B

rii structurii învățămîntului. 
într-un discurs radiodifuzat, 
președintele Ayub Khan a pro
mis luarea în considerare a 
acestor revendicări și adoptarea 
unor măsuri care să vină în 
întîmpinarea lor. Totuși, efer
vescența din universități nu s-a 
diminuat, deoarece studențimea 
— într-o mare măsură — con
sideră că satisfacerea cerințe
lor ei nu poate fi realizată de- 
cît în corelație cu o schimbare 
mai profundă în viața politică. 
Astfel, numeroși studenți reiau 
lozincile opoziției privind „ne

pune în libertate persoanele 
arestate șl va proceda la apli
carea unor reforme democratice

Criza politică din Pakistan, 
cu multiplele ei repercusiuni, nu 
a fost declanșată doar de apro
pierea momentului electoral : 
în 1970 urmează să se desfășoa
re alegeri' prezidențiale. După 
părerea unor observatori, aceas
tă criză își are originea într-un 
conflict mai vechi dintre gu
vern și opoziție. Tensiunea s-a 
amplificat odată cu arestarea 
fostului ministru de externe 
Zulfikar Aii Bhutto și cu trece-

rea de partea forțelor antigu
vernamentale a mareșalului ae
rului Asghar Khan, fost coman
dant șef al aviației pakistaneze, 
una din personalitățile cele mai 
respectate ale țării. Opoziția a 
dobîndit o forță care a obligat 
guvernul la concesii (ridicarea 
stării de urgență decretată încă 
din 1965). Concomitent, nu tre
buie omis faptul că adversarii 
guvernului nu au un program 
comun, că pozițiile lor în pro
bleme fundamentale sînt contra
dictorii, că disensiunile dintre 
ei nu sînt, uneori, mai puțin 
grave decît cele care îi separă 
de oficialități. în linii mari, de
monstrațiile opoziționiste re
vendică o reformă electorală, 
măsuri pe linia democratizării 
vieții publice, schimbări în 
structura politică a țării. Preșe
dintele Khan a admis posibili
tatea unor „amendamente con
forme cu dorințele poporului" 
dar a respins categoric ideea 
promulgării unei noi constituții. 
El a lansat un apel la unita
tea țării și a chemat la un dia
log constructiv forțele de opo
ziție (utilizînd, totuși, o formu
lă echivocă, care lăsa teren in
terpretărilor).

Tensiunea se menține în Pa
kistan atît pe plan politic gene
ral, cît și în lumea universi
tară. Opoziția își afirmă intran
sigența, dar timpul care trece, 
apropiind ziua alegerilor, obligă 
la o definire mai exactă a pozi
țiilor.

Intr-un articol publicat la 9 
februarie, ziarul „AL GUM- 
HURYA" scrie că contactele în 
vederea punerii în aplicare a pro
punerii franceze de consultări a 
celor patru puteri s-au referit 
pînă acum la următoarele cinci 
puncte :

1. — Data precisă a reuniunii ; 
nu înainte de prima săptămînă a 
lunii martie ;

2. — Nivelul reprezentării la 
ședințe, ținînd seama de faptul că 
propunerea franceză a sugerat ca 
ea să aibă loc la nivelul repre
zentanților permanenți la O.N.U.;

3. — Ordinea de zi a reuniunii;
4. — Elaborarea unei formule 

garantînd menținerea consultări
lor în cadrul O.N.U. și a rezo
luției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 — formulă

care ar trebui să țină seama de 
participarea secretarului general 
al O.N.U., U Thant, sau a lui 
Gunnar Jarring sau amîndorura 
la aceste consultări;

5. — Atitudinea israelienilor și 
arabilor față de reuniunile celor 
patru mari.

La Amman s-a anunțat că pri
mul ministru iordanian, Bahjat Al 
Talhouni, și ministrul de externe, 
Abdel Moneim Al-Rifai, vor face 
la începutul săptămînii viitoare 
o vizită Za Cairo. Cu această oca
zie, ei vor transmite președinte
lui Republicii Arabe Unite, Ca
rnal Abdel Nasser, un mesaj spe
cial din partea regelui Hussein 
al Iordaniei, referitor la evoluția 
situației din Orientul Mijlociu.

Măsuri ale ministerului de interne
al R. D. G.

BERLIN 9 (Agerpres). — In 
comunicatul Serviciului de presă 
de pe lingă Președinția Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germa
ne, dat publicității duminică la 
Berlin, se arată că cercurile con
ducătoare din Germania occiden
tală, cu sprijinul Senatului din 
Berlinul occidental, pregătesc or
ganizarea sesiunii Adunării Fede
rale a Germaniei occidentale și 
alegerea noului președinte al 
R.F.G. în Berlinul occidental — 
unitate politică de sine stătă
toare.

Printr-o ordonanță din 8 fe
bruarie 1969 a Ministerului de

Interne al R.D.G. se precizează 
că membrilor și colaboratorilor 
Adunării federale vest-germane, 
precum și ofițerilor superiori ai 
Bundeswehrului nu le va fi per
misă — pînă la noi dispozițiuni 
— călătoria pe teritoriul Repu
blicii Democrate Germane spre 
Berlinul occidental, cu prilejul 
plănuitei adunări federale vest- 
germane din Berlinul occidental

Se atrage atenția că guvernul 
Republicii Federale a Germaniei 
poartă întreaga răspundere pen
tru toate urmările acțiunilor Iui, 
care contravin 
țional.

dreptului interna-

Cereri pentru reducerea
bugetului militar in S.U.A

Un grup de 50 de congresmeni 
americani au dat publicității o 
declarație în care se cere reexa
minarea bugetului militar al 
S.U.A. pe exercițiul financiar 
1969—1970 pentru a-1 aduce la 
proporții „rezonabile”, urgenta
rea ratificării tratatului de ne_ 
proliferare, începerea convorbiri
lor bilaterale sovieto-americane a- 
supra limitării armamentului nu
clear și reconsiderarea deciziilor 
anterioare privind construirea sis
temului antibalistic „Sentinel".

Comentând atitudinea Congre
sului față de bugetul militar al 
S.U’.A. pe anul 1970, Mike Mans
field, liderul majorității demo
crate din Senat, a arătat că aceas
ta este mai critică ca orieînd. El 
a precizat că intenționează să-ii 
concentreze eforturile pentru a 
obține o reducere substanțială a 
cheltuielilor militare ale S.U.A., 
afirmînd că „este timpul să pu
nem la microscop cererile de 
bani pentru apărare".

în același sens s-a pronunțat 
și senatorul Jacob Javits, decla- 
rînd că există un puternic cu
rent în Congres favorabil redu
cerii bugetului militar al S.U.A., 
care în prezent atinge cifra re
cord de 81,5 miliarde dolari.

Senatorul Allen Ellender, de. 
mocrat din partea statului 
Louisiana, a cerut președintelui 
Richard Nixon să nu întreprindă

acțiuni în direcția „reînnoirii sau 
extinderii alianței N.A.T.O.". în- 
tr-o cuvîntare rostită în Senat, el 
a subliniat că nu se poate vorbi 
în același timp de pace și de în
tărirea N.A.T.O. Senatorul demo
crat s-a pronunțat, de asemenea, 
în favoarea abandonării progra
mului de creare a unui sistea, do 
rachete antirachete.

Alegerile

parțiale

din India
Duminică s-au încheiat 

alegerile organizate în 
patru state indiene, Ben
galul de Vest, Bihar, Pen- 
jab și Uttar Pradesh pen
tru desemnarea membri
lor noilor parlamente lo
cale.

Lansat cu un deceniu in urmă 
in Consiliul nordic (organ care 
reunește periodic primii miniștri 
al oelor patru țări scandinave) 
așa-numitul proiect „Nordek" 
privind crearea unei uniuni eco
nomice intre Suedia, Norvegia, 
Finlanda și Danemarca — a fost 
repus în discuție Ia recenta 
reuniune ministerială scandina
vă desfășurată Ia Stockholm. 
Divergențele ivite în cadrul re
uniunii în legătură cu o serie 
de probleme fundamentale i-au 
determinat pe particlpanțl să-și 
acorde un răgaz în speranța 
unei armonizări a pozițiilor. 
Dar, majoritatea observatorilor 
prezenți în capitalele țărilor 
nordice pun la îndoială posibi
litatea ca pînă la 16 februarie, 
dată Ia care urmează să se în
trunească din nou primii mi
niștri nordici, neînțelegerile pri
vind crearea unei „piețe comu
ne scandinave" ar putea fi în
lăturate.

In 1959, principala promotoa
re a înființării unei organiza
ții economice integrate era Sue
dia. Potențialul ei avansat, deci 
și teama vecinilor de concu
rența produselor acestei țări pe 
propriile piețe, economiile mai 
slabe ale Norvegiei, Danemarcei 
și Finlandei, au constituit argu
mente puternice ale celor trei 
state de a se opune instituirii 
unei reuniuni economice scandi
nave. Ziarele de acum zece ani 
consemnau drept principal ad
versar al creării „Nordek"-ului, 
Danemarca...

Potrivit cotidianului francez

COMBAT, adepții „uniunii re
gionale a scandinavilor" preco
nizează : 1) integrarea vamală
a partenerilor ; 2) coordonarea 
agriculturii ; 3) sincronizarea
politicii economice ; 4) proble
mele financiare ; 5) jurispruden- 
ța economică ; 6) reglementarea 
concurenței ; 7) politica indus
trială și energetică comună ; 
8) ajutorul acordat țărilor în

contribuit Ia reducerea relativă 
a schimburilor — în special cu 
produse agricole — ale acestor 
state cu „cei șase". In relațiile 
comerciale Scandinavia—Piața 
comună, statisticile au consem
nat ca principal păgubaș Dane
marca. In acest mod încearcă 
să justifice, vechiul adversar al 
creării „uniunii economice nor
dice" — guvernul de la Copen-

HNORDEK" INTlMPINĂ
DIFICULTĂȚI

cnrs de dezvoltare ; 9) instruc
ția publică șl 10) promovarea In 
comun a cercetării științifice.

Ce a determinat reluarea dis
cutării, cu mici modificări, a 
unui proiect abandonat cu zece 
ani în urmă ? Potrivit unor 
cercuri vest-europene, acest 
fapt ar fi consecința degradării 
relațiilor economice ale unor 
state din Scandinavia cu țările 
membre ale Piețil comune. Ba
rajul strict al discriminărilor, 
obstacolele impuse produselor 
provenite din țările nordice au

haga — repunerea pe tapet 
chiar de către el a operațiunii 
„Nordek".

La ultima întîlnire nordică, 
desfășurată în apropierea Stock- 
holmului — Ia care a participat 
cn statutul de observator și 
Islanda — aceleași argumente 
invocate de Danemarca cu zece 
ani în urmă în sprijinul refu
zului său, cu referiri la Indus
tria suedeză, au fost expuse, 
de astă dată, de către premierul 
suedez Tage Eriander, cu preci
zări la adresa agriculturii dane
ze ; eventuala integrare va per-

mite Danemarcei — cu agricul
tura cea mai avansată din Scan
dinavia — să-și desfacă nestin- 
jenită produsele în detrimentul 
agriculturii celorlalte țări, ale 
căror produse din această ramu
ră a economiei sînt mai puțin 
competitive. Ziarul COMBAT 
relata că și Finlanda a expri
mat rezerve serioase în legătu
ră cu insistențele guvernului 
danez. Mauno Koivisto, șeful 
cabinetului finlandez sublinia 
că pentru țara sa, alături de 
dezvoltarea continuă a relații
lor economice cu țările din 
Vest, este foarte importantă in
tensificarea schimburilor și cu 
țările Europei răsăritene.

Economiile celor patru țări 
sînt nu numai complementare 
in unele ramuri dar șl competi
tive. Astfel, deși pescuitul este 
foarte dezvoltat in Norvegia, 
există o puternică tradiție și în 
celelalte țări in acest domeniu. 
Lucrurile sînt asemănătoare șl 
in alte ramuri. Fiecare din țări 
a adoptat planuri pentru dez
voltarea unor domenii rămase 
in urmă. Teama în fața perico
lului pe care-1 prezintă integra
rea progresivă — cu consecințe 
inevitabile privind limitarea po
liticii economice naționale prin 
crearea unor organisme supra
statale — împinge largi cercuri 
politice din Scandinavia la spo
rirea dozei de precauție în le
gătură cu proiectata „piață co
mună a nordului".
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Un nou sistem parlamentar
în Suedia

Riksdagul suedez se va reuni miercuri pentru a adopta legea 
finală privind dizolvarea actualului sistem bicameral și înlo
cuirea lui cu un sistem monocameral, în ianuarie 1971.

Amendamentul la constitu
ția suedeză privind schimba
rea actualului sistem bicame
ral a fost adoptat de 
cele două Camere ale 
mentului în primăvara 
tă, legea va trebui să 
la a doua citire prin
ment. în septembrie 1970 vor 
avea lor alegeri generale pen
tru desemnarea deputaților 
noii Camere.

Instaurarea sistemului par
lamentar monocameral se află 
în discuție de trei ani. în pre-

către 
parla- 
trecu- 
treacă 
Paria -

zent nu mai există opoziție din 
partea principalelor partide 
politice ale țării,

Viitoarea Cameră va fi for
mată din 350 de deputați, aleși 
prin vot universal, pe baza ac
tualului sistem al reprezentă
rii proporționale, în cele 28 de 
circumscripții electorale.

La viitoarele alegeri pentru 
a fi reprezentat în Parlament, 
fiecare partid trebuie să ob
țină minimum 4 la sută din to
talul voturilor.

• PARTIDUL 
JAPONEZ — cel 
partid de opoziție — intensifică 
în momentul de față acțiunile 
în vederea îmbunătățirii relații
lor dintre Japonia și R. P. Chi
neză. în Comitetul special pen
tru restabilirea relațiilor diplo
matice cu Republica Populară 
Chineză a fost luată hotărîrea 
ca partidul să prezinte în Die
tă cererile sale privind stabili
rea de relații prletemeștl dintre 
cele două țări, încheierea unui 
acord privind dezvoltarea rela
țiilor 
rilor 
gice.

SOCIALIST 
mai mare

comerciale și a schlmbu- 
de informații meteorolo-

Reducerea
programului

spafial al S.U.A. ?

• UN BULETIN AL CASEI 
ALBE anunță că președintele 
Nixon a cerut edmbătă Iul Lee 
Dubridge, consilierul său știin
țific, să întocmească un raport 
asupra posibilităților de reduce
re a programului spațial al 
S.U.A. șl să-și dea avizul asu
pra oportunității invitării De
partamentului Apărării șl Ad
ministrației naționale pentru

x

COSTA RICA. — Aspect din capitala țării — San Jose

cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) de a-și coordona cer
cetările lor în acest domeniu. 
Președintele Nixon a preconizat, 
de asemenea, crearea unei co
misii științifice, care să exami
neze perspectivele programului 
spațial american.

italieni perspectivele acestei 
pieți — anunță agenția M.T.I. 
Totodată, oficiul va furniza în
treprinderilor ungare informații 
asupra ofertelor de export ita
liene, a calității și nivelului 
tehnio al produselor ce urmea
ză să fie exportate.

Succese ale
invăfămintului

mongol
MINISTERUL EDUCAȚI-•

EI Republicii Populare Mongo
le aniversează 45 de ani de la 
înființarea sa cu un bilanț po
zitiv. în această perioadă a fost 
lichidat analfabetismul, s-a 
creat o largă rețea de școli e- 
lementare, medii și profesio
nale. Numai cursurile școlilor 
elementare sînt urmate în pre
zent de 196 060 de elevi. Școlile 
medii și profesionale sînt frec
ventate de 9 500 de 
mărul studenților 
7 000.

elevi. Nu-
depășește

INFORMA - 
Arabe Ye-

• MINISTRUL 
ȚIILOR Republicii 
men, Ismail AI-Akwaa, a decla
rat Ia Cairo că guvernul «ău 
salută orice efort Îndreptat spre 
reconciliere cu Republica Popu
lară a Yemenului de sud. Al- 
Akwaa a vorbit la o conferință 
de presă după ce ziarul din 
Cairo, „Al Ahram", a relatat 
că Yemenul șl Yemenul de sud 
au cerut medierea guvernului 
din R.A.U. pentru a pune capăt 
încordării dintre ele.

• In comunicatul comun cu 
privire la vizita în U.R.S.S. a pre
ședintelui Republicii Populare a 
Yemenului ds sud, Mohammed 
Kahtan Al-Shaabi, dat publicității 
la Moscova, se arată că în cursul 
schimbului de păreri cu conducă
torii sovietici, într-o serie de pro
bleme ale situației internaționale, 
s-a constatat coincidența sau a- 
propierea pozițiilor celor două 
părți. Guvernul sovietic, se arată 
în comunicat, a informat guver
nul Republicii Populare a Yeme
nului de sud despre noii pași pe 
care îi întreprinde în vederea a- 
jungerii la o reglementare în O- 
rientul Apropiat. Părțile și-au ex
primat sprijinul pentru lupta po
poarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină, pentru lichidarea 
deplină a colonialismului, pentru 
libertate și independență, precum 
și solidaritatea cu poporul viet
namez.

• ÎN PIAȚA din fața clădirii 
Parlamentului islandez a avut 
loc un miting al oamenilor 
muncii. Organizat de centralele 
sindicale Islandeze, mitingul s-a 
desfășurat sub lozinca : „împo
triva șomajului și scăderii nive
lului de trai al poporului". 
Luînd cuvîntul la miting, re- 
Drezentanții sindicatelor au cri
ticat cu severitate politica gu
vernului, care a provocat un șo
maj fără precedent în istoria ță
rii și lovește în nivelul de trai.
• INSTITUTUL ITALIAN 

pentru comerțul exterior a des
chis Ia Budapesta un oficiu, al 
cărui obiectiv este de a studia 
piața ungară și de a face cu
noscute oamenilor de afaceri

Importante efective ale poliției 
iu fost mobilizate pentru asigu
rarea ordinei, mai ales în statul 
Uttar Pradesh, cea mai populată 
regiune a Indiei, unde au fost 
semnalate o serie de incidente.

Actuala confruntare electorală 
a fost precedată de o intensă 
campanie electorală desfășurată 
de partidul de guvernămînt, Con
gresul Național Indian pentru 
a-și consolida poziția. După cum 
se știe, în urma alegerilor gene
rale din februarie 1967, guvernele 
celor patru state indiene nu și-au 
putut asigura o majoritate con
fortabilă în parlamentele locale, 
fapt care a provocat demisii în 
lanț. In ultimul timp statele Uttar 
Pradesh, Bengalul de Vest, Pen- 
jab și Bihar, au fost sub admi
nistrația guvernului central de la 
Delhi.

REUNIUNEA
DE LA BASEL

IERI l-a deschis la Bazei 
reuniunea lunară a guvernato
rilor băncilor centrale din cele 
zece state care dețin un rol de 
frunte în Fondul Monetar In
ternațional. Pe ordinea de zi 
figurează discutarea problemei 
împiedicării jocului speculativ 
care ar dăuna unora dintre n>o- 
netele occidentale. De aseme
nea, se așteaptă ca să fie discu
tată problema cumpărării de aur 
sud-afrlcan, în lumina propune
rilor făcute in diferite capitale 
vest-europene de ministrul de 
finanțe sud-african, Diederlchs, 
care a obținut un împrumut de 
la băncile elvețiene și vest-ger- 
mane.

„Războiul pescuitului"
în fața coastelor 

sud-americane la Co
ceanul Pacific se 
desfășoară în surdi
nă „un război al pes
cuitului". Unități ale 
marinei aparținînd 
Perului, Ecuadoru
lui, statului Chile 
obligă navele ameri
cane de pescuit să 
ancoreze în porturile 
latino-americane, iar 
căpitanii lor sînt o- 
bligați să plătească 
amenzi importante. 
Ambasadorii S.U.A. 
protestează, iar re
prezentanții diplo
matici ai celor trei 
țări înmînează la 
Washington contra 
proteste.

Apele 
Pacific 
zonă sînt

Oceanului 
In această 
extrem de

bogate în pește și 
plancton. Aceste sur
se sînt de o impor
tanță vitală pentru 
populația țărilor de 
pe coasta Pacificu
lui, care nu-și poate 
asigura necesitățile 
de alimente din agri
cultură. Dar unele 
companii din Cali
fornia nu se gîndesc- 
la acest lucru și pre
feră să înfrunte au
toritățile latino-ame
ricane. „Comporta
rea acestor companii 
este considerată Ia 
sud de Rio Grande 
ca o încălcare a 
suveranității state
lor latino-americane" 
semnalează 
vest-german 
WELT".

Pentru a

ziarul
..DIE

aplana

conflictul, dar, în a- 
celași timp, a pro
teja interesele com
paniilor de pescuit 
din California, Sta
tele Unite au recurs 
la o stratagemă. Au 
venit cu ideea în
ființării unui institut 
de pescuit pentru ex
plorarea „comună" a 
Pacificului de sud. 
Aceasta ar însemna 
practic deschiderea 
zonelor marine pen
tru flota de pescuit 
a S.U.A. Proiectul 
n-a găsit însă ade
renți. Ideea unei so
cietăți supranaționa- 
le pentru exploata
rea în comun a ape
lor de coastă din Pa
cificul de sud nu s-a 
dovedit deloc inspi
rată.
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