
DE „ZIUA CEFERIȘTILOR

1969(RIW AORIZONT
De „Ziua ceferistului", ce

lebrată ieri, ing. VASILE 
MLADIN, directorul Uzinei 
mecanice de material rulant 
„Grivița Roșie", ne-a înfățișat
— vorbind despre evoluția 
Griviței în anii socialismului
— următoarele date, extrase 
din cronica, deosebit de bo
gată, a ultimei perioade :

— De puțin timp, mai exact 
de la 1 noiembrie 1968, uzina 
noastră, profilată ca unitate 
nouă, s-a dedicat producției 
specifice la calea ferată. Hotă- 
rîrea creării acestei noi uzine 
—• desprinsă din trunchiul vi
guros al Griviței — a fost dic
tată de necesitățile nivelului 
și perspectivelor dezvoltării in
dustriei noastre socialiste. Ne 
ocupăm, astfel, în prezent, cu 
reparația vagoanelor de călă
tori pe patru osii, realizarea 
unor piese de schimb pentru 
repararea locomotivelor și va
goanelor necesare și altor a- 
teliere și — deocamdată, fapt 
unic — construcția unor apa
rate de reazim pentru poduri 
de cale ferată și rutiere, la 
care se alătură asimilarea re
parației unor noi sortimente 
de vagoane. Sînt fapte care, 
dincolo de ceea ce reprezintă 
în sine, vorbesc despre noul 
nivel de înzestrare a trans
porturilor noastre feroviare, 
care au cunoscut, asemenea 
întregii economii, o dezvoltare 
accelerată.

Cîteva cifre — extrase din 
Comunicatul cu privire la în
deplinirea planului de stat de 
dezvoltare a economiei națio
nale pe anul 1968 — sînt, în 
acest sens, elocvente i „în 
cursul anului 1968, căile 
ferate au fost înzestrate 
cu 77 locomotive Diesel 
electrice de 2100 CP, 10 
locomotive electrice de 6 950 
CP, 41 locomotive Die
sel și Diesel Hidraulice, 4 055 
vagoane de marfă de cale nor
mală în echivalent 4 osii, 144 
vagoane de călători; s-a ter
minat electrificarea liniei de 
cale ferată București-Brașov. 
Transporturile efectuate cu 
tracțiune Diesel și electrică au 
reprezentat 68 la sută din vo
lumul total al transporturilor 
de mărfuri și călători. Au con
tinuat lucrările de electrificare 
a liniei de cale ferată Cra- 
ipva — Caransebeș — Cli
nic — Reșița și acțiunea de 
modernizare și automatizare 
a proceselor de exploatare fe
roviară și s-au efectuat noi 
lucrări de sistematizare și 
centralizare electrodinamică în 
stațiile de cale ferată...".

Iată, așadar, rezultatele unui 
qn — unul singur dintre anii 
cincinalului — cu care cefe
riștii, lucrătorii din domeniul 
transporturilor feroviare, an
gajați cu abnegație și însufle
țite în înfăptuirea obiective
lor stabilite de partid, au in
trat în anul 1969, deciși să în
scrie pe agenda succeselor noi 
valori, noi prestigii adăugate 
la eroica istorie a „Griviței 
Roșii". Și angajamentele prind, 
pe zi ce trece, conturul viu și 
puternic al faptei. In cea din
ții lună a acestui an, unitățile 
feroviare au și recepționat 
primele locomotive electrice, 
cum și cîteva sute de vagoane 
de marfă șl călători. Se pre
vede ca, pînă Ia sfîrșitul anu
lui, parcul acestor unități să 
se îmbogățească cu alte 20 de

I. ANDREIȚA

(Continuare in pag. a Il-a)
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Sînt oare timizi
tinerii din Zărnești ?

Avînd ca principal obiectiv 
dezbaterea cifrelor de plan pe 
anul 1969, adunarea generală a 
salariaților Fabricii de hîrtie și 
celuIoză-Zărnești și-a propus să 
stabilească măsurile tehnico-or- 
ganizatorice necesare pentru 
realizarea lor exemplară. Era fi
resc să credem, avînd în vede
re ponderea lor însemnată în to
talul angajaților, circa 40 Ia sută
— că tinerii vor contribui efec
tiv la identificarea soluțiilor me
nite să impulsioneze activitatea 
întreprinderii, că vor participa 
în adevăratul sens al cuvîntului 
la hotărîrile ce se vor lua în 
cadrul acestui autentic forum de 
conducere colectivă a fabricii.

Prima surpriză : în sală consta
tăm că în totalul celor prezenți
— 350 — numărul tinerilor este 
extrem de redus.

— Vreo 20 — aproximează cu 
vădită largheță, în lipsa unei 
cunoașteri precise a situației, to
varășul Vasile Gherghiceanu, loc
țiitorul secretarului comitetului 
U.T.C. coordonator.

Explicațiile unei atari stări de 
lucruri ?

— In unele sectoare își desfă
șoară activitatea mai mulți ti
neri, în altele mai puțini, aici 
sînt prezenți 
secțiilor...

Privind cu

doar reprezentanții

regret către scau-

Un fapt, de acum cotidian, în 
Gara de Nord: pe ruta Bucu
rești — Ploiești — Brașov 
trenurile electrice întrețin un 
continuu dialog cu distanțele 

și timpul.
Foto: C. CIOBOATĂ

ȚARA SE PREGĂTEȘTE
i MARTIE i

DE ALEGERI
ACȚIUNI ALE

ORGANIZAȚIILOR U.T.C
Craiova, asemeni 

tuturor orașelor pa
triei, trăiește zile de 
intensă efervescență 
politică și de muncă, 
întîmpinînd alegerile 
de la 2 martie prin- 
tr-o intensă mobili
zare a tuturor ener
giilor creatoare, prin 
bogate acțiuni poli
tice, social-culiurale, 
educative, consacrate 
acestui eveniment. In 
agenda electorală a 
orașului, acțiunile în
treprinse de organiza
țiile U.T.C. ocupă un 
loc însemnat. Nu
meroase întîlniri ale 
tinerilor cu candidații 
Frontului Unității So
cialiste, simpozioane, 
expuneri etc., dedi
cate tinerilor alegă
tori, au avut loc în- 
tr-o serie de circum
scripții electorale și 

instituții. Astfel, ele
vii claselor a Xll-a de 
la Liceul nr. 4 din 
noul cartier Brazda 
lui Novac — impo
zantă prezență arhi
tectonică în peisajul 
Craiovei -■ au luat 
cunoștință prin ex
punerea too. Con
stantin Mosorescu, 
vicepreședinte al con
siliului popular muni
cipal, de ampla dez
voltare pe care a a- 
tins-o, în ultimii ani, 
municipiul Craiova, 
devenit un puternic 
centru economic și 
social al patriei. U- 
nei teme asemănă
toare i-a fost consa
crată și tntîlnirea ele
vilor de la Centrul 
școlar agricol nr. 2 cu 
tov. Marin Roman, 
candidat în alegeri 
pentru consiliul mu

• ••••••*•••••••

nele goale, ce-și așteaptă în zadar 
ocupanții și luînd drept bune ex
plicațiile tovarășului Gherghicea- 
nu (deși 20 față de 350 înseam
nă, de fapt, foarte puțin), spe
ram ca cei prezenți să demon
streze că au venit aici cu depli
na înțelegere a mandatului pe 
care îl au, cu convingerea că le 
este așteptată părerea în cele 
mai diferite probleme. Aceasta, 
cu atît mai mult cu cît cinci din-

Adunări generale
ale salariaților

din întreprinderi

tre ei fac parte din comitetul 
U.T.C, coordonator, dețin, deci, 
permanent mandatele întregii 
mase de tineri, lucrează în secții 
unde se ridică încă suficiente 
probleme de rezolvarea cărora 
depinde bunul mers al activită
ții întreprinderii.

— Deși in anul care a trecut 
— arăta în cuvîntul său tov, 
Moise Filote, președintele comi
tetului de direcție — fabrica a
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• CONSILIULUI U.A.S.R. ADRESATĂ

Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Român, tnvarășului
LUNI 17 FEBRUARIE 1969

TIPURI NOI DE ELEMENTE
PREFABRICATE DIN BETON

edilitar-gospo- 
ale Craiovei 

1969, i-a reu- 
sala Casei de 

a sindicate-

nicipal, iar expune
rea iov. prim-vice- 
președinte al munici
piului, Marin Năstase, 
referitoare la proble
mele 
dărești 
anului 
nit în 
cultură 
lor, pe tinerii de la 
întreprinderile Arta 
populară, „indepen
dența"', cooperativele 
meșteșugărești și alte 
întreprinderi ale ora
șului. Tov. Ion Vir
gil, vicepreședinte al 
consiliului municipal, 
a prezentat tinerilor 
de la I.R.A. Craiova 
principalele 
în

direcții
care s-a dezvoltat

V. RAVESCU

(Contlnuare 
în pag. a ll-a)
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încheiat un bilanț economico-fi- 
nanciar pozitiv, planul producției 
marfă vîndută și încasată fiind 
depășit cu peste 5 milioane lei, 
cel al productivității muncii cu 
1,8 la sută — nu este pentru ni
meni un secret că pe tot par
cursul perioadei la care mă refer 
au existat, influențînd nefavora
bil realizările în ansamblu, o 
seamă de deficiențe. Pentru a 
putea face față sarcinilor sporite 
ce ne revin în 1969, remedierea 
și prevenirea lor este absolut 
necesară.

Cu alte cuvinte, un îndemn că
tre toți cei prezenți de a medita, 
de a căuta soluții. Eficiența eco
nomică a activității fabricii de 
celuloză și hîrtie Zămești ar fi 
putut fi considerabil mărită, ne 
dăm seama din datele la înde- 
mînă, dacă exista o urmărire 
continuă a producției orare a 
fiecărei mașini, dacă se acționa 
ferm în direcția îmbunătățirii 
disciplinei în atelierele depozit, 
celuloză, mecanic șef, aprovizio
nare și transporturi — la aceste 
compartimente înregistrîndu-se 
un volum important de absențe 
nemotivate, părăsiri de instalații, 
nerespectări ale haremurilor de

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Atmosferă rodnică de lucru
In intilnirile cu alegătorii

Tovarășul CHIVU STOICA, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
candidat în circumscripția 
electorală nr. 1 Ploiești-sud 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, a 
participat Ia adunarea salaria
ților de la rafinăria Brazi. Aci 
numeroși vorbitori au relevat 
eforturile pe care le face colec
tivul uneia din cele mai moder
ne rafinării din țara noastră 
pentru îmbunătățirea neconte
nită a calității produselor pe
troliere, pentru valorificarea 
cît mai înaltă a țițeiului.

Un mare număr de cetățeni
— petroliști, chimiști, feroviari 
de la depoul C.F.R. triaj și 
Complexul C.F.R. și numeroși 
alți cetățeni din cadrul circum
scripției electorale în care can
didează tovarășul Chivu Stoica
— s-au întîlnit în sala de festi
vități a rafinăriei Ploiești cu 
candidatul lor în alegerile de 
la 2 martie.

Tot Ia Ploiești, tovarășul 
Chivu Stoica a participat la a- 
dunarea generală a salariaților 
de Ia Uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai“, în cadrul căreia s-au 
dezbătut rezultatele activității 
economice pe anul 1968 și sar-

I

Săniuța

(Continuare în pag. a ll-a)
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A 3-A a elevilorolimpiadă

• Echipajul României format din

a cucerit MEDALIA DE ARGINT la cam

DOICHIȚA 
ANGHELUȘ — 

locul III

ELENA GOGIU — 
locul II

vârâtă

MIHAI NIȘO1 — 
locul II

ION PANTURU si DUMITRU FOCSENEANU

pionatul mondial de bob din S.U.A,

• CRONICA COMPETIȚIILOR DE IERI

Manifestul 
Socialiste, 
a acestui

VERDET.

cinile pe anul în curs, și s-a 
întîlnit în comuna Brazi cu 
constructori de utilaj chimic 
din Ploiești și țărani coopera
tor! din comună.

Luînd cuvîntul la adunări, 
tovarășul Chivu Stoica a trecut 
în revistă principalele reali
zări dobîndite de poporul nos
tru în construcția socialistă și a 
subliniat forța mobilizatoare a 
ideilor cuprinse în 
Frontului Unității 
importanța politică 
document.

Tovarășul ILIE 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, candidat al Fron
tului Unității Socialiste pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională în circum
scripția electorală nr. 2 Hune- 
doara-nord, a participat la a- 
dunările generale ale salaria
ților de la Combinatul siderur- 
gio din Hunedoara și între
prinderea de construcții side
rurgice.

Participanții Ia aceste adu-

Ponderea principală în 
munca lucrătorilor Institutu
lui de cercetări în construc
ții sl economia construcțiilor 
o dețin cercetările legate di
rect de producție. Astfel, pe 
baza experimentărilor efec
tuate aici. Institutul de pro
iectare a construcțiilor tip a 
•laborat proiectele de execu
ție a unor noi elemente pre
fabricate din beton armat șl 
orecomprlmat. destinate rea
lizării clădirilor industriale. 
Specialiștii de la ÎNCERC lu
crează în prezent la elabora
rea prescripțiilor tehnice de 
folosire pe șantiere a unor 
noi materiale de construcții 
— plăcuțe colorate din sticlă, 
betoane aparente pentru pa
nouri mari. împlslitură din 
fibre din sticlă pentru izola
ții. în vederea întrebuință
rii, la unele obiective, a ma
terialelor mal ieftine, se ex
perimentează realizarea unei 
construcții din blocuri mari 
din beton celular autoclavl- 
zat. Se întreprind, de aseme
nea. studii care privesc re
ducerea consumului de oțel 
In construcții, realizarea 
unor noi tipuri de prefabri
cate, I

fAgerpres)

nări au dezbătut cele mai im 
portante probleme privind 
dezvoltarea și modernizarea 
capacităților de producție ale 
combinatului din Hunedoara 
și au făcut numeroase propu
neri pentru creșterea produc
ției de metal, pentru ridicarea 
la un nivel superior a activi
tății de organizare a produc
ției și a muncii. Au fost făcute 
totodată, propuneri pentru ex
tinderea colaborării cu institu
tele centrale de cercetări, pen
tru soluționarea mai operativă 
a problemelor legate de intro
ducerea și aplicarea celor mai 
avansate tehnologii de elabora 
re și prelucrare a metalului.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestor adunări, tovarășul Ilie 
Verdeț a subliniat preocuparea 
permanentă a partidului șl sta
tului pentru perfecționarea 
metodelor de conducere și pla
nificare a economiei țării. Ace
ste adunări — a arătat vorbi
torul — constituie o formă de 
participare reală și efectivă a 
întregului colectiv la condu
cerea întreprinderilor.

RUSU MARILENA — locul 1

de argint"

EMIL IONIȚĂ

Acum, la începutul unui an de intens patos creator, de febrilă 
și înnoitoare angajare a întregului popor în îndeplinirea și depă
șirea mărețelor obiective consacrate propășirii neîncetate a Româ
niei socialiste, în anul jubiliar al unui sfert de veac de la eliberarea 
patriei, în anul celui de-al X-lea Congres al Partidului, Plenara 
Consiliului U.A.S.R. vă transmite, cu unanimă și profundă emo
ție, sentimentele de deosebită stimă și respect ale întregii stu- 
dențimi române, dragostea ce o nutrim cu ardoare pentru 
conducerea partidului, pentru dumneavoastră personal, Iubite to
varășe Ceaușescu — expresie desăvîrșită a idealurilor patriotice 
care ne animă ca 
azi întreaga țară, 
poporului, patriei.

Aflați fiind, o , , . _ __________
de actul major, de o deosebită semnificație politică — alegerile 
de la 2 martie — noi, toți studenții patriei, parte integrantă a 
tinerei generații a socialismului victorios, ne vom exprima și cu 
acest prilej opțiunea fundamentală pentru politica partidului, 
pentru viitorul luminos, deschis cu atîta clarviziune în fața noas
tră de către partidul comunist — forța conducătoare a întregii 
societăți.

Bilanțul cu care partidul, Frontul Unității Socialiste se prezintă 
în alegeri înmănunchează toate marile cuceriri ale luptei și de
voțiunii pentru socialism a poporului, materializate în ridicarea 
noilor cetăți industriale pe tot cuprinsul țării, în rodul bogat al 
ogoarelor socialiste, în dezvoltarea fără precedent a întregii 
noastre economii, în efervescența culturii, a științei și artei româ
nești, în creșterea și formarea noastră, a celor mai tinere generații 
de militanți activi ai aplicării politicii partidului, pentru înălțarea 
și propășirea națiunii socialiste.

Vedem, totodată, cu legitimă satisfacție, concretizate în înfăp
tuirile poporului nostru, condițiile minunate de studiu și viață 
pe care conducerea partidului și statului, cu grija și solicitudinea

părtași ai marelui avînt constructiv ce străbate 
a dăruirii inimilor noastre tinere partidului,

dată cu țara, Ia numai cîteva zile înainte

PLENARA CONSILIULUI UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR DIN ROMANIA

(Continuare în pag. a IlI-a)

plenara comun
I/MIINII ASOCIAȚIILOR

• STiinrviiifrt nomm
£ In ziua de 15 februarie 1969 a 

avut loc Plenara Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 

£ din România.
La lucrările Plenarei au luat 

__ parte tovarășii : Virgil Trofin. 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion 

A Iliescu, membru al Comitetului 
” Central al P.C.R., prim-secretar 

al C.C. al U.T.C., ministru pen- 
A tru problemele tineretului, Ion 

Teoreanu. șef de secție la C.C. 
al P.C.R., acad. Stefan Bălan. 

• ministrul învățămîntului, prof.
univ. Miron Constantinescu, ad
junct al ministrului învățămîn- 

• tului. La plenară au participat
ca invitați cadre ale Uniunii Ti
neretului Comunist și ale Aso- 

_  ciațiilor Studenților din centrele 
universitare.

Pe baza referatului prezentat 
de Mircea Angelescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., președintele 
Consiliului U.A.S.R., plenara a 

— dezbătut activitatea desfășurată 
0 de organizațiile U.T.C. și asoci

ațiile studenților în primul se
mestru al acestui an universitar 

A și sarcinile ce le revin în se- 
mestrul următor.

Consiliul a luat în discuție, 
A în lumina Directivelor Comite

tului Central al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea învățămîntului, 

A contribuția organizațiilor U.T.C. 
“ șl asociațiilor studenților la per

fecționarea procesului instructiv 
• educativ în școala noastră supe

rioară, creșterea responsabilită
ții studenților față de îndeplini- 

_  rea îndatoririlor lor profesionale. 
W Au luat cuvîntul, în cadrul 

dezbaterilor, tovarășii Ion De- 
leanu, asistent universitar, se
cretarul Comitetului U.T.C. din 
Centrul universitar Cluj. Emi- 
lian Stâncii, student, secretarul 
Comitetului U.T.C. al Universi
tății București, Florin Miclea, 
student, redactor șef al revistei 
studențești „Scalpelul" — organ 
al Comitetului U.T.C. și al Con
siliului U.A.S. din Institutul de 
medicină și farmacie din Timi
șoara, Nicolae Niculescu, asis-

din Centrul universitar 
Traian Ion Stefă- 

asistent universitar, se- 
Comitetului U.T.C. din 
universitar București, 
Bujdoiu, asistent uni- 
secretarul Comitetului 

Centrul universitar

tent universitar, secretarul Co
mitetului U.T.C. din Centrul 
universitar Iași, Gheorghe 
Paisie, director general în Mi
nisterul învățămîntului, Con
stantin Boștină, student, secre
tarul Comitetului U.T.C. al Aca
demiei de studii economice, 
Gheorghe Cretu, asistent uni
versitar. secretarul Comitetului 
U.T.C. - - - -
Timișoara, 
nescu, 
cretarul 
Centrul 
Nicolae 
versitar, 
U.T.C. din
Brașov, Pali Kikeli, absolvent al 
Institutului de medicină și far
macie din Tg. Mureș. Ecaterina 
Ailincăi, studentă la Institutul 
politehnic din Iași. Florin Popa, 
student, președintele Consiliului 
U.A.S. din Institutul de medici
nă și farmacie din București, 
prof. univ. Miron Constantines- 
cu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntulul. Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. mi
nistru pentru problemele tine
retului.

In încheierea dezbaterilor ple
narei a vorbit
Trofin.

Plenara a stabilit măsuri re
feritoare la îmbunătățirea mun
cii politice a organizațiilor 
U.T.C. și Asociațiilor Studenților, 
sporirea aportului lor în antre
narea studenților la activitățile 
profesionale, politico-educative, 
cultural-artistice și obștești, par
ticiparea activă Ia înfăptuirea 
prevederilor Directivelor C.C. al 
P.C.R. privind dezvoltarea în- 
vătămîntului 
mîntului.

Plenara a 
conferinței 
lunii aprilie a.c., stabilind măsu
rile politlco-organizatorice în 
vederea pregătirii ei.

într-o atmosferă entuziastă, 
participanții 13 plenară au adop
tat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

tovarășul Virgil

și Legii învătă-
hotărît convocarea 
U.A.S.R. în cursul

MIRCEA CÎNDEA — 
locul III
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TARA SE PREGĂTEȘTE PAUL KLEE. — „Cămilă In

peisaj ritmic ou arbori?

DE ALEGERI
Atmosferă rodnică de lucru în AGENDĂ

intîlnirile cu alegătorii ELECTORALĂ

(Urmare din pag. I)

Ieri, circa 300 de cetățeni din 
comuna Belinț, județul Timiș, 
s-au întâlnit cu candidatul pentru 
un loc de deputat în M.A.N., a- 
cademicianul Remus Răduleț. 
Participanții la discuții au trecut 
în revistă înfăptuirile realizate 
în ultimii ani în comuna care, 
în vara acestui an își sărbăto
rește 600 de ani de existență. In 
același timp, cetățenii au făcut 
o serie de propuneri menite să 
valorifice tradiția hărniciei lo
calnicilor, renumiți în recolte a- 
gricole bogate. Davițoiu Petru, 
de pildă, a propus ca în perioada 
ce urmează să fie terminată ame
najarea trotuarelor din satul a- 
parținător, ca și amenajarea dru
murilor de legătură. Dărăbanț 
Constantin, cooperator din Ghi- 
zălău, spunea : „Tot ceea ce se 
înfăptuiește în patria noastră, 
slujește binelui comun. Să dăm 
viață hotărîrilor menite să spri
jine această bunăstare".

In continuare, academicianul 
Remus Răduleț a prezentat ce
tățenilor un bilanț al înfăptuiri
lor obținute de poporul nostru, 
arătînd că „singura sursă pentru 
ridicarea nivelului de trai este 
sporirea eficienței muncii, în ca
zul celor prezenți, a muncii în a- 
gri cultură".

Totodată, candidatul s-a anga
jat să prezinte organelor în drept 
propunerile cetățenilor spre a fi 
rezolvate, arătînd că toate aees-

tea trebuie armonizate cu cerin
țele întregii țări. In cinstea oas
petelui formația artistică din co
mună a prezentat un frumos pro
gram artistic.

David 
Comi- 
partid 
Consi-

I. D. DANCEA
★

Duminică, la Iscroni, 
bazăr, prim-secretar al 
totului municipal de 
Petroșani, președintele
liului popular municipal, can
didat în alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională 
în circumscripția electorală nr. 
5 Petroșani, s-a întîlnitcuun 
mare număr de localnici. Ale
gătorii împreună cu candidatul 
lor au dezbătut probleme de 
larg interes cetățenesc. Partici
panții 
despre 
luate 
lucrări menite să ducă la spo
rirea capacităților de producție 
a unităților industriale și ridi
carea gradului de urbanizare a 
localităților din această cir
cumscripție electorală.

Pînă la 16 februarie, în ju
dețul Hunedoara s-au ținut a- 
proape 2 000 de întâlniri ale 
candidaților în alegeri cu ale
gătorii. la oare au luat parte 
peste 95 000 de cetățeni. Au 
luat cuvîntul un mare număr 
de cetățeni, care au făcut peste 
3 700 propuneri în probleme de 
interes obștesc.

au discutat, totodată, 
măsurile ce trebuie 

pentru efectuarea unor

în județul Satu Mare, 213 sec
ții de votare stau în aceste zile 
la dispoziția cetățenilor. Pînă în 
dimineața zilei de 14 februarie, 
150 000 de alegători, tineri și 
vîrstnici, și-au aflat numele în
scrise pe listele de votare, pri
mind, în același timp, tichetele 
de ordine. Secțiile de votare 
și punctele de consultații polari
zează zilnic mii de cetățeni. Ei 
fac aici cunoștință cu realizările 
obținute de poporul nostru în o- 
pera de construcție a socialismu
lui. consultă broșuri, pliante, foto- 
gazete.

Frontul Unității Socialiste din 
județul Satu Mare a editat, în 
35 000 de exemplare, o fotoga- 
zetă intitulată „Realizări social- 
culturale în județul și munici
piul Satu Mare" și „Municipiul 
Satu Mare in plină construcție". 
Alte pliante prezintă succesiv o- 
crotirea sănătății în județul Satu 
Mare, activitatea formațiilor ar
tistice de amatori pe meleaguri 
sătmărene, precum și alte succese 
ale oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități din această parte a 
țării.

ț Paul Klee (1879—1940) rămîne 
una dintre cele mai remarcabile 
figuri ale artei plastice modeme.

• Fiul unui profesor german de 
muzică, care-i va transmite a- 

_ ceasta pasiune (multă vreme, 
V viitorul artist va oscila între pic

tură și muzică, arte între care

•
 descoperă infinite și subtile afi
nități, sesizabile în lucrările sale 
ulterioare), a debutat tîrziu, si-

•
 nuos, lent. Personalitatea acestui 
artist cerebral se va contura 
printr-o continuă și profundă de-

•
 cantare. Abia după anii tinereții 
va cunoaște arta europeană, la 
Miinchen, la Paris (unde se a- 
A propie de opera lui Van Gogh, 
Matisse și mai ales de cea a lui 
Cezanne), în Italia (unde spiri
tul său analitic se va simți atras 
mai ales de arta lui Leonardo 
da Vinci, Pinturicchio sau Botti
celli). Stabilit pentru un timp din 
nou la Miinchen, va cunoaște 
principalele grupări de avangardă 
germane, va lega o strînsă prie
tenie cu Kandinsky și Franz 
Marc, fondatorii grupului „Der 
Blaue Reiter", în compania că
rora va expune o suită de desene 
și acuarele. Marea sa aventură 
spirituală, care va marca și o co
titură în destinul său artistic, vaxx± uvoumii sau aiiistiu, va

•
 fi călătoria în Tunisia, Egipt, ță
rile din Asia Mică întreprinsă îm-

La alegerile de la 2 mar-

ACJIUNI ALE
ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

( Urmare 
din pag. I)

orașul, precum și con
tribuția tinerei gene
rații la realizarea 
noilor obiective care 
au schimbat din te
melii înfățișarea Cra- 
iovei.

Alături de bilanțu
rile — atît de gene
roase — ale înfăptu
irilor, numeroase ex
puneri sînt consacra
te perspectivelor de 
viitor ale dezvoltării 
orașului, coordonate
lor lor, în lumina pre
vederilor cincinalului. 
La I.I.S. „Indepen
dența", tov. Ion Ză-

■ăleanu, prim-secre- 
tar al comitetului mu
nicipal P.C.R., pre
ședintele consiliului 
popular municipal, a 
vorbit, astfel, într-o 
adunare la care au 
participat tinerii în
treprinderii, care au 
împlinit vîrsta de 18 
ani, și care votează 
pentru prima oară, 
prezentîndu-le pe larg 
viitoarea dezvoltare a 
municipiului, așa cum 
se proiectează ea 
pentru anii ce vin.

Un ciclu de acti
vități politico-educa
tive înmănunchiate 
sub titlul: „Votăm 
pentru tine, Româ-

nie", s-a desfășurat în 
toate comunele jude
țului, organizat de 
comitetul U.T.C. Alte 
activități, „Buletinul 
tineretului", „Dialog 
cu istoria", „Ora nou
tăților literare și ști
ințifice", propunîn- 
du-și ca scop infor
marea tineretului din 
mediul rural într-o 
serie de probleme po 
litice și social-cultu 
rale, s-au bucurat, de 
asemenea, de un viu 
interes în rîndul tine
rilor din comunele 
Giurgița, Dăbuleni, 
Drănic, Bîrca, Valea 
S tancului, Goicea, 
Moțăței etc.

tie. peste 2 000 de elevi și A 
muncitori tineri din munlci- ” 
piui Baia Mare vor vota 
pentru prima oară. In acest 
scop. Comitetul municipal al W 
U.T.C. Baia Mare a organi
zat o dezbatere pe tema ,,A- 
legerile in trecut șl azi", la 
care au fost invitați candi
dați ai Frontului Unității 
Socialiste, activiști de partid A 
sl de stat, juriști, oameni în 
vîrstă.

In municipiu, cît și în lo- 
calitățile aparținătoare, casa 
de cultură, clubul șl cămine- 
le culturale sînt gazdele de V 
fiecare seară ale sutelor de 
tineri care iau parte la sim- £ 
pozioane, montaje literar- 
muzicale, informări pe teme 
ale politicii interne și ex- V 
terne ale partidului si statu
lui nostru. A

V. MOINEAGU

Aproape 8 000 de tineri din 
județul Constanța, care votează 
la 2 martie pentru întîia oară, 
au luat parte, pînă acum, la in- 
tîlniri cu activiști de partid și de 
stat, cadre de conducere din în
treprinderi și instituții, care le-au 
vorbit despre drepturile și liber
tățile consfințite de Constituția 
Republicii Socialiste România, 
despre trecutul de luptă al parti- 
dului și poporului nostru și re- 

, alizările obținute de poporul nos
tru sub conducerea partidului.

preună cu Macke și Moilliet 
(Klee avea atunci 35 de ani și nu 
se afirmase decît ca un sensibil 
desenator și acuarelist). Orientul 
îl fascinează, prin spiritul său fa
bulos, aparent ermetic și simbo
lic, prin înclinația către visare și 
filozofare, prin lumină și culoa
re. Amintirea Orientului (nu în 
sensul pitorescului) se va pre
lungi în toată opera sa, mai ales 
în acele peisaje fantastice '(„Pei
saj cu păsări galbene", „Cu vul
turul", „Muntele Niesen"), în 
care se insinuează o vrajă
malefică, amețitoare ca în-
tr-un basm din „O mie și una de 
nopți". O altă experiență cu con
secințe adînci pentru evoluția ar
tistului este și activitatea sa pe
dagogică în cadrul Școlii de la 
Bauhaus (între 1921—1925, unde 
a fost invitat de către Walter 
Gropius). Aci, această personali
tate izolată și intransigentă în 
crezul său artistic, care sintetiza 
multiple sugestii și cîștiguri ale 
artei moderne, se va afirma în
tr-un cadru comun, într-un „spi
rit de echipă", obligată să for
muleze, pentru elevi, principiile 
artei sale care sînt și principiile 
fundamentale ale artei moderne. 
Herbert Read crede că Paul Klee 
ocupă, în estetica artelor plastice, 
un loc comparabil cu cel al lui 
Newton în domeniul fizicii. 
..Dacă Klee n-ar fi făcut nimic 
altceva decît să-și expună prin
cipiile — continuă același autor 
în „Istoria picturii moderne" — 
el ar fi fost cea mai proeminentă 
figură a întregii mișcări (artistice 
— n.n.) moderne". In această 

A perioadă, în care este vizibilă 
influența constructivistă a mediu
lui în rigoarea și chiar în moti- 
vul geometric, pictorul intuind 
exact pericolul intransigenței tco- 

_ retice în planul artei, refuză în- 
9 regimentarea, în limitele unui 

crez rigid, urmînd căile inspira- 
• ției, fanteziei proprii, ale poeziei

care, în contact cu norma se u- 
sucă, ale libertății în artă pentru 
care a militat intransigent toată 
viața (de unde și excepționala 
varietate și bogăție a operei sale). 

• S-a spus, pe bună dreptate, că 
desprinderea sa dintr-o lume sen-

Sînt oare timizi
tinerii din Zărnești?

(Urmare din pag. I)

calitate ; dacă ar fi fost folosite 
la valoarea maximă capacitățile 
de producție. Deci, un număr în
semnat de po.Abilități irosite, de 
a căror activizare organizația 
U.T.C. are datoria să se ocupe 
zi de zi ; cu atît mai mult, cu 
cît tinerii sînt aceia care de 
cele mai multe ori se fac vino- 
vați de asemenea derogări de la 
normele riguroase ale producției.

Așteptam, deci, ca după în
cheierea dării de seamă a comi
tetului de direcție, după prezen
tarea planului de măsuri tehnico- 
organizatorice întocmit de colec
tivul de conducere în vederea 
îndeplinirii sarcinilor acestui an, 
cînd productivitatea muncii va 
trebui să crească, iar cheltuielile 
de 1 000 de lei producție marfă 
să fie reduse la 857 lei — dele
gații uteciștilor din întreprinde
re să se numere printre partici
pants Ia discuții, să vină cu 
completări, cu noi soluții și mo
dalități — reieșite din studiul a- 
profundat al situației reale — 
care, înscrise în agenda de lucru 
a Comitetului de direcție să 
COiisfiluie puncte de sprijin în 
optimizarea rezultatelor.

Si totuși... Pînă la ora cînd 
s-au terminat dezbaterile (meri
tă subliniat nivelul de compe
tentă și spiritul creator al lor) 
nici un tînăr nil a încercat mă
car să se înscrie la cuvînt, fie
care s-a complăcut în postura 
cuminte a celui care stă și as
cultă, care nu are nimic de spus 
de parcă problemele dezbătute 
nu aveau nici o contingență cu 
calitatea lor de salariați ai în
treprinderii.

Ne-am gîndit că, cine știe, se 
mai întîmplă, s-ar putea să nu 
se fi știut că adunarea generală 
a salariaților are loc azi...

— Cunoșteam programarea — 
ne spune locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. coordonator 
— încă de la sfîrșitul lunii de
cembrie.

Așadar, 
atenuantă 
pregătire 
nume a

tala indiferență, călduța pasivi
tate în care s-au complăcut, fără 
excepție, tinerii prezenți ? Să fie 
vorba oare de timiditate ? De 
puțina obișnuință de a vorbi în 
public ? Puțin probabil, pentru 
că „publicul" era reprezentat de 
colegii mai vîrstnici de muncă, 
de oamenii care au aceleași preo
cupări și același scop : randa
mentul superior al întreprinderii. 
Adevărul este că, pasivitatea re
prezintă reflexul sistemului de 
lucru al comitetului U.T.C., ne
înțelegerea de către organizația 
U.T.C. a datoriei de a-și face 
cunoscut punctul de vedere în
tr-o problemă atît de importantă. 
Optica actuală, străină sarcinilor 
majore ce revin tuturor organi
zațiilor U.T.C. din unitățile pro
ductive, trebuie fundamental 
schimbată.

această „circumstanță" 
cade. Timp pentru 

exista suficient. Ce a- 
determinnt atunci, to-

RIO BRAVO rulează la Patria 
orele : 9,30; 13; 16,30; 20, Bucu
rești orele ; 9; 12,15; 16,30; 20,
Modern orele : 8,30; 11,15; 14,30; 
17,30; 20,30.

BUNA ZIUA, CONTESĂ ru
lează la Republica orele : 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
Festival orele : 8,30; 11; 13,30;
18; 18,30; 21, Feroviar orele :
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Ex
celsior orele : 9,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 19,45.

PIANELE MECANICE rulea
ză la Luceafărul orele : 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21.

PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează la Victoria orele : 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează Ia Central orele : 10; 
12,30; 15;CUȚITUL IN APĂ o- 
rele : 17,30; 19,15; 21, Melodia
orele: 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.

WTNNETOU (seria a IH-a)

PAUL

KLEE
zorial-concretă, s-a săvîrșit mai 
întotdeauna în continuarea na
turii. Klee a înțeles din experien
țele anterioare că opera este un 
univers constituit, că existența 
ei este o prezență intrinsecă a 
cărei rațiune nu se justifică însă 
exclusiv prin voința și subiecti
vismul adesea exacerbat al crea
torului (căruia nu-i acordă, în 
celebra sa comparație cu copacul, 
decît rolul de mediu, de trunchi 
între rădăcină și coroană : „El 
nu slujește, nici nu comandă, e 
doar un mediator"), ci prin în
scrierea sa în sensurile formative 
ale naturii, ale creației în genere. 
Respingînd caduce programe na
turaliste, Klee cercetează asiduu 
realitatea (convins de posibilita
tea comprehensiunii lumii feno
menale și traducerii legității, me
canismului său în artă), în cele 
mai diverse ipostaze începînd cu 
macrocosmul și sfîrșind cu micro
cosmul, fără prejudecăți în fața 
regnurilor, între care se va stră
dui să realizeze o sinteză proprie 
(„o îneîntătoare fabulă în care 
regnul mineral, regnul vegetal, 
regnul animal, spațiile cosmice și 
universurile stelare se întîlnesc"). 
Viziunea sa este viziunea unei 
minți lucide capabilă să se de
baraseze de „optica sentimentală 
a locuitorului terrei", să înțelea
gă că și galaxiile extraterestre 
sînt o realitate tot atît de obiecti
vă ca și realitatea noastră, că ceea 
ce importă este faptul că astăzi 
creația (a materiei ca și a spiri
tului) nu e încheiată, că geneza 
e un proces evolutiv căreia ar
tistul are datoria să-i răspundă 
cu mijloacele artei și numai în 
sensurile acestui proces. Arta a- 
pare astfel nu o gratuitate, ci o 
filozofie, o generalizare cu mij
loace poetice a realității, a vieții. 
Arta lui Paul Klee este o artă 
adînc și tulburător umană, ea nu 
izvorăște dintr-un optimism fa
bricat și nici dintr-o falsă ipos
tază tragică, a anxietății (carte
zianismul său funciar respinge 
stările tulburi, neclarei inexpri
mabile, presiunile și automatis- 
mele subconștientului). In anii 
venirii nazismului la putere în 
Germania (1933), artistul se va 
retrage pînă la sfîrșitul vieții în
tr-un sat din Elveția (cantonul 
Tessin), iar cu prilejul morții 
bunului său prieten, pictorul 
Macke (una dintre primele victi
me ale primului război mondial), 
avea să noteze, profund afectat, 
în „Jurnalul" său : „Cu cît lu
mea este mai înfricoșetoare, cu 
atît arta devine mai abstractă, 
în timp ce o lume mai norocoasă 
ar suscita o artă imanentă".

Recenta expoziție organizată la 
Muzeul de artă al R. S. Româ
nia, deși nu cuprinde cele mai 
reprezentative opere ale lui Paul 
Klee, permite, totuși, datorită u- 
nor lucrări de o excepțională 
valoare să se contureze ceva din

universul său atît de nuanțat șl 
variat. Remarcabile sînt, în acest 
ansamblu, desenele și acuarelele 
sale care, afectînd candoarea, 
inocența infantilă (există și în a- 
cest gest o cultivare a primor
dialității), aduc la lumină idei, 
reflexii profunde într-un regis
tru afectiv care se dezvoltă gra
dat de la duioșie la duritate, de 
la malițiozitate la sarcasm, de la 
nonșalanță la gravitate și tragic. 
Linia este cîteodată subțire, de
licată, filiformă, vegetală, alteori 
abruptă, sonoră. Cîteodată, ezi
tantă și temătoare, alteori agilă 
sau categorică, dar întotdeauna 
adecvată perfect „motivului", 
sentimentului, exigențelor plasti
ce care fac din desen nu o na- 
rație oarecare, ci o suprafață sa
vant și perfect dirijată. Intre u- 
leiurile sale, care ne fac, totuși, 
o idee despre diversele sale etape 
remarcăm „Cămilă în peisaj rit
mic cu arbori", lucrare predis
pusă unei fabulații orientale, 

piesa de rezistență, „Prințul

negru", un soi de Othello ger
manic, în care nota de mister 
tragic, de insinuant exotism se 
topește într-o undă de umor sau 
acele lucrări („Cristalizare fizio- 
nomică", „Solie înflăcărată", Gră
dină după furtună") cu evi
dente ritmuri constructive în 
care sensul capătă o maximă ex
presivitate și potențialitate plas
tică. Lucrările în ansamblu ne 
pot face o idee precisă asupra 
subtilităților sale plastice, asupra 
spiritului artistului, care e în 
stare să îmbrace, așa cum remar
cam, cele mai diverse ipostaze, 
de la explicit la mister, de la 
grație și delicatețe la gravitate, 
de la rigoare la capriciu, de la 
spontaneitate la calcul. In toate 
a știut să rămînă un poet pro
fund, un pictor 
adecvare artistică.
cestei expoziții In 
stituie o inițiativă 
merită salutată ca

de o perfectă 
Aducerea a- 

România con- 
de valoare ce 
atare.

CORNEL RADU 
CONST ANTINESCU

(Urmare din pag. 1)

CARNET 
MUZICAL

SPECTACOL

CLUJEAN
Continuind să ofer în con

tinuare cititorilor noștri cile- 
va elemente ale vieții muzi
cale clujene, m-aș opri de 
astă dată la unul din spec
tacolele Operei Române.

Am vizionat spectacolul cu 
„Bal mascat" la premieră in 
zilele primei „Toamne muzi
cale clujene". L-am revăzut 
acum pentru că eram domic 
să-mi dau seama nu numai 
cum rezistă montarea roda
jului unei stagiuni, ci și pen
tru că Teatrul anunța o nouă 
distribuție.

Indiscutabil că spectacolul 
a meritat superlativele cu 
care cronicarii au înconjurat 
de la început montarea clu
jeană. In regia lui Ilie Bolea 
și scenografia lui Silviu Bog
dan, „Bal moscat" reprezintă 
un spectacol nou, de o moder
nă teatralitate.

Reducînd gesturile pateti- 
co-romantice, îndrumînd in
terpretarea spre un joc de an
samblu sobru, stilizat, făcînd 
într-un cuvînt loc înainte de 
toate fermecătoarei muzici 
verdiene (cu „Bal mascat", 
Verdi compozitorul încerca o 
nouă mișcare de înnoire artis
tică), Ilie Bolea a creat un 
spectacol de elevație și au
tenticitate artistică.

Echipa de noi interpreți s-a 
integrat perfect coordonate
lor spectacolului. Sara Buțiu 
ne-a oferit un Oscar plin de 
temperament. Ana Manciulea 
a creat o teatrală Ulrica și E- 
milia Cat ană a făurit, In an
samblu, o interesantă compo
ziție scenică.

Sub conducerea muzicală a 
lui Anatol Chisadji și Petru 
Sbîrcea, „Bal mascat" deru
lează sub semnul unor elevate 
comandamente estetice ce 
transformă spectacolul clujean 
într-un real eveniment al sta
giunii lirice.

I. SAVA

Duminică, mii de elevi au luat startul într-o tradițională competițieDuminică, mii de elevi au luat startul într-o tradițională competiție a hărniciei și a bunei pre
gătiri : concursurile de literatură română, matematică, fizică și chimie. Fotografia de mai sus 
surprinde un aspect de la concursul de literatură română, prima fază, care s-a desfășurat la Li
ceul „I. L. Caragiale" din Capitală Foto : C. CONSTANTIN

locomotive electrice, 148 loco
motive Diesel electrice și 6 000 
vagoane. Investiții importante 
sînt alocate și pentru moder
nizarea transporturilor fero
viare, terminarea electrificării 
liniei Craiova — Tr. Severin 
— Orșova, sistematizarea unor 
stații, centralizarea electrodi- 
namică a sute de macaze. In 
raport cu traficul de călători 
și mărfuri în continuă crește
re, se prevede ca, în acest an, 
calea ferată să transporte a- 
proximativ 300 
persoane și 160 
tone marfă.

Grivița acestui 
citadelă muncitorească — 
urcă noi și moderne trepte ale 
progresului industrial. Pînă 
la sfîrșitul anului 1970 — ca 
urmare a creșterii productivi
tății muncii și a unor investi
ții în valoare de 15 milioane 
lei — sporul producției va fi 
cu peste 50 la sută mai mare 
față de 1969.

Dar emblema Griviței — în 
acest al patrulea an al planu
lui cincinal — cuprinde, în 
strălucirile ei, mult mai mult; 
Alături

Here de reparat vagoane, ci
tim azi, tot aici, însemnele 
noii Uzine de utilaj chimic 
„Grivița Roșie", creație a ul
timilor ani, ca expresie a a- 
vîntului economiei noastre, a 
direcțiilor noi pe care evoluea
ză opera industrializării socia-

milioane de 
de milioane

an — eroica

de tradiționalele ate-

GRIVIȚA

orizont
1969

liste. Numeroși muncitori, pre
gătiți în noile meserii, fabri
că în prezent utilaj tehnologic 
pentru industria chimică și 
prelucrarea țițeiului, necesar 
noilor combinate ale patriei, 
rafinăriilor etc. In acest an,

uzina va asimila șl produce 
patru linii tehnologice com
plete : linia de fabricare a 
ureei, a sodei prin metoda ca- 
todului de mercur, a acidului 
fosforic și amoniacului — ne
cesare Combinatului de îngră
șăminte chimice de la Turnu 
Măgurele, Combinatului chimic 
Rm. Vîlcea, Uzinei de super- 
fosfați și acid sulfuric Năvo
dari. Uzina va realiza, de ase
menea, rezervoare subterane 
pentru depozitarea propanului, 
vagoane cisternă pentru liniile 
magistrale, cazane de aburi 
industriale — competitive att 
în țară, cît și pe piața ex
ternă.

...Grivlța înseamnă azi mo
dernizare, diversificare înaltă 
a producției, progres. Grivița 
— străvechea și eroica Grl- 
viță — înseamnă azi oameni 
noi, într-o uzină nouă, încon
jurată de un cartier modern 
de locuințe (vechea Cale a 
Griviței cuprinde azi peste 
20 000 de apartamente noi), 
înălțînd mîndria și demnitatea 
muncitorilor ei, profilînd, pe 
fundalul marilor cetăți mun
citorești ale patriei, luminile 
vii ale încrederii, ale înaintă
rii impetuoase spre viitor.

Cu prilejul „Zilei ceferiștilor66
• La

Craiova 
mineața 
erată „Zilei ceferiștilor". Despre 
glorioasele lupte de acum 36 de 
ani ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști, despre succesele cu 
care feroviarii de pe cuprinsul re
gionalei Craiova au întîmpinat 
ziua lor, a vorbit ing. Gheorghe 
Lupu, secretar al Comitetului 
municipal al P.C.R. In încheiere,

Teatrul Național din 
a avut loc duminică di- 
o adunare festivă consa-

formații artistice ale ceferiștilor 
locali au prezentat un bogat pro
gram omagial, precum și monta
jul literar-muzical „Cîntare 
României Socialiste".

• Duminică 
loc la Teatrul 
lăți o adunare 
împlinirii a 36

dimineața a avut 
muzical din Ga- 
festivă consacrată 
de ani de la eroi-

cele lupte ale ceferiștilor și pe
troliștilor. Despre importanța is
torică a acestui eveniment a vor
bit Gheorgbe Moca, secretar al 
Comitetului municipal de partid 
Calați.

Adunarea a fost urmată de un 
program artistic susținut de for
mații ale Clubului C.F.R. din 
Galați.

(Agerpres)

rulează la Lumina orele : 9— 
16,15 (în continuare) ; 18,45; 20,45.

BECKET rulează la Doina o- 
rele 11 ; 14; 17; 20, Arta orele : 
8,30—14 (în continuare) ; 17; 20.

STRIGATUL rulează la Union 
orele : 15,30; 18; 20,30.

MARIANA, AGENTUL 055 
rulează la înfrățirea orele: 
15,15; î’,45; 20.

CÎND TU NU EȘTI rulează la 
Buzești orele : 18; 20,30.

ASTĂ SEARĂ MĂ DISTREZ 
rulează la Dacia orele : 8,30— 
20,45 în continuare.

FELDMAREȘALA rulează la 
Floreasca orele : 9; 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20,30; 
9; 11,15; 13,30;
Bucegi orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,45; 20,30.

MIRCEȘTII ÎN PASTEL, NI
COLAE LABIȘ, GEORGE COȘ- 
BUC, PAȘI SPRE BRĂNCUȘI, 
UN MĂREȚ PROGRAM DE 
PROPĂȘIRE ECONOMICĂ.

Aurora orele :
16; 18,15; 20,30,

LEUL AFRICAN rulează la 
Timpuri Noi orele 9—21 în con
tinuare.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Rahova 
orele 15,30—19.

COLUMNA rulează la Unirea 
orele : 15,30—19, Pacea orele : 
16—19.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează la Lira orele : 
15,30; 18; 20,30, Progresul orele : 
18; 20,30, ACUZATUL la orele
15.30.

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Drumul Sării orele : 
15; 17,45; 20, Miorița orele : 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Ferentari orele : 
15,30—19.

PROFESIONIȘTII rulează la 
Glulești orele 15.30; 18; 20,30.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Volga o- 
rele : 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.30.

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ. 
FIUL LUI TARZAN rulează la 
Cotroceni orele : 18; BALUL DE 
SÎMBĂTĂ SEARA orele : 15,30.

SÎNT ȘI FIT NUMAI O FF.~

MEIE rulează la Crîngași orele : 
15,30; 18; 20,15.

HOMBRE rulează la Viitorul 
orele : 18; 20,30 ; NIKOLAI
BAUMAN la orele 15,30.

MARELE ȘARPE rulează la 
Gloria orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, Flamura orele : 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

MICA ROMANȚĂ DE VARĂ 
rulează la Moșilor orele : 15,30; 
CAPCANA orele : 18; 20,30.

ÎMPUȘCĂTURI sub spîn- 
ZURĂTOARE rulează la Popu
lar orele : 18; 20,30, EU TE-AM 
IUBIT orele : 15,30.

HAIDUCII — RĂZBUNAREA 
HAIDUCILOR rulează la Mun
ca orele : 15,30—19.

JUDOKA. AGENT SECRET 
rulează la Cosmos orele : 15,30; 
18; 20,15.

ACEST PĂMÎNT E AL MEU 
rulează la Tomis orele : 9; 11,15; 
13,30- 15,45; 18,15; 20,30.

PRIMĂVARA PE ODER ru
lează la Flacăra orele : 15,30, 
AVENTURIERII orele : 18; 20,30.

HEROINA rulează la Vitan o- 
rele : 15,30, O LUME NEBUNA, 
NEBUNA. NEBUNA orele : 18.

PENSIUNE PENTRU HOLTEI 
rulează la Grivița orele : 9;
11.15: 13.30; 16; 18,15; 20.30.

LUNI,
17 FEBRUARIE 1969

• Opera r o m â n ă i 
LOHENGRIN, ora 19 ;
• Teatrul de Operetă i 
MY FAIR LADY, ora 
19,30 • Teatrul Mic : 
IERTAREA, ora 20 • 
Teatrul de estradă „Ion 
Vasilescu" : DE LA 
BACH LA TOM JONES, 
ora 20 • Teatrul „Al. Da- 
villa" din Pitești (în sala 
Teatrului de Comedie) t 
ACT VENETIAN, ora 20
• Teatrul de păpuși din 
Constanța (în sala din 
Calea Victoriei 50 a Tea
trului „Țăndărică") : PI
RAȚII CIRCULUI, orele 
10,13 și 17.

t m viziune
LUNI, 17 FEBRUARIE 1969

• 19,00 — Telejurnalul de 
din campania electorală. 
20,05 — Gong — emisiune

• 17,30 — Telex TV • 17,35 — TV pentru specialiștii din indus
trie. Chimie. Reacții catalitice și noi catalizatori pentru industria 
chimică. Prezintă prof. dr. docent I. V. Nicolescu. • 18,05 — 
Limba franceză — lecția 47 • 18.30 — Alma Mater — emisiune 
pentru studenți. „Absolvenții ’69". 
seară • 19,30 — Știri și reportaje 
• 19,40 — Actualitatea științifică •
de actualitate teatrală • 20,30 — Roman-folleton „Forsyte Saga"
— XVI • 21,20 — Orele amiezii — reportaj filmat • 21,40 — 
Cronica ideilor. Tema : Dinamica democrației socialiste • 22.00
— Laureați ai concursurilor internaționale. Transmisiune de la 
Sofia • 22,20 — Prefață Ia ediția a Il-a a Festivalului de muzică 
ușoară „Cerbul de aur" — Brașov • 22,40 — Seară de romanțe 
cu Mia Braia și Nicolae Nitescu acompanlațl de o formație con
dusă de Ștefan Țăranu • 22,55 — Telejurnalul de noapte • 23,05
— închiderea emisiunii.
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Comitetului Central 
al Partidului Comunist

Nicnlae Ceausescu
(Urmare din pag. I)

de atîtea ori dovedite, ni le-au creat tn anii construcției noii noas
tre orfnduiri.

în Directivele Comitetului Central al P.C.R. și !n Legea învă- 
țămîntului, tineretul nostru studențesc a văzut o nouă expresie 
a grijii neprecupețite a partidului și statului nostru pentru pro
pășirea școlii românești, în conformitate cu necesitățile societății 
noastre, cu imperativele revoluției tehnico-științifice contempo
rane. Recenta Conferință națională a cadrelor didactice — amplă 
și fructuoasă dezbatere privind dezvoltarea și perfecționarea în- 
vățămîntulul — a reliefat pregnant sarcinile pe care partidul — 
prin cuvîntul secretarului său general — le pune și în fața noas
tră, a studenților, pentru a ne înțelege cît mai profund menirea, 
rolul adine social al pregătirii noastre ca viitori specialiști In de
plin acord cu cerințele actuale și de perspectivă ale economiei, 
științei și culturii noastre naționale, devotați trup și suflet cauzei 
socialismului și comunismului.

Conștienți de răspunderea ce ne revine prin atribuțiile acordate 
Uniunii Tineretului Comunist și Asociațiilor Studenților de a 
participa activ la conducerea vieții universitare, simțim încrede
rea unei Investiri cu consecințe profunde pentru prezența întregii 
studențimi la activitatea politică și socială a țării, o satisfacție 
deosebită, pentru care nu vom pregeta să muncim, să învățăm cu 
și mai multă sîrguință, cu și mai mult temei.

Cei douăzeci și cinci de ani de libertate și multilaterală înflo
rire a patriei sînt anii noștri. Le aparținem cu întreaga noastră 
ființă, și — prin ei — aparținem Partidului Comunist Român. 
Adeziunea noastră la politica partidului este, deci, firească; 
ea se conjugă cu mîndria patriotică de a avea în partidul comu
niștilor forța conducătoare a destinelor României, militantul cel 
mai activ al edificării orînduirii noastre socialiste, promotorul 
celor mai avansate idei în gîndirea și practica socială contempo
rană, al perfecționării democrației socialiste, al afirmării depline 
a personalității umane, a principiilor înaintate ale învățăturii 
marxist-leniniste, ale umanismului socialist.

Integrată organic aspirațiilor noastre istorice de pace și progres 
social, politica externă a partidului și statului are în noi un 

-reazim pe deplin conștient, convinși fiind de justețea principiilor 
ei călăuzitoare bazate pe respectarea neabătută a independenței și 
suveranității naționale, a egalității depline între națiuni și popoare, 
neamestecului In treburile interne ale altor state, pe stimă și 
respect reciproc. Atașamentul nostru la politica externă a P.C.R. 
are deplin temei în slujirea cu consecvență de către partidul și 
statul nostru a intereselor fundamentale ale țării, ale întregului 
sistem socialist, prin promovarea relațiilor de prietenie cu toate 
țările socialiste, a colaborării multilaterale cu toate țările lumii 
în interesul păcii, al instaurării unui climat de destindere și înțe
legere între popoare.

încrederea, atenția deosebită cu care partidul înconjoară tînăra 
generație, răspunderile de o importanță covîrșitoare pentru viitorul 
patriei care îi sînt atribuite, trezesc în conștiința noastră, a stu- 
dențimii, dorința nestrămutată de a ne activiza toate resursele 
și energiile pentru a da acțiunii organizațiilor U.T.C. și asocia
țiilor o eficiență sporită în sprijinirea procesului de învățămînt, o 
prezență dinamică în realitatea universitară, pentru desfășurarea 
unei munci mai intense în scopul însușirii științei și culturii înain
tate, pentru formarea noastră ca specialiști de înaltă competență, 
cu o largă cultură umanistă, o solidă formație filozofică marxistă, 
militanți activi pentru socialism și comunism.

Adoptînd hotărîrea de a convoca în primăvara acestui an 
Conferința a Vil-a a U.A.S.R., ne angajăm să întîmpinăm acest 
eveniment important în viața organizației, a studențimii noastre 
prin rezultate tot mai bune în activitatea profesională și obștească, 
în munca politico-educativă, astfel îneît Conferința să constituie 
o mărturie elocventă a înaltei responsabilități sociale a studenților, 
a maturității cu care înțeleg să se pregătească pe băncile facul
tăților pentru a răspunde exigențelor actuale ale economiei, științei 
și culturii noastre socialiste.

Cuvintele părintești, de caldă și generoasă afecțiune, îndemnu
rile însuflețitoare pe care nu o dată ni le-ați adresat, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, au un viu răsunet în inima și conștiința noas
tră, constituie o chemare la responsabilitate față de viitorul țării, 
față de condițiile materiale, intelectuale și morale în care ne 
realizăm ca specialiști, ca cetățeni de nădejde ai patriei. Vă 
încredințăm că prin întreaga noastră muncă pusă în slujba pro
gresului multilateral al patriei, vom răspunde activității pildui
toare prin care Partidul Comunist Român își îndeplinește cu 
abnegație și hotărîre rolul său istoric de conducător al destinelor 
poporului, chezășie a prezentului și viitorului luminos al națiunii 
române.

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al 

P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România șl tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au pri
mit următoarea telegramă de la JANOS KADAR, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., PAL LOSONCZI, președintele Consiliului 
Prezidențial al Republicii Populare Ungare, JENO FOCK. pre
ședintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țăr&nesc Ungar.

Vă rugăm să primiți mulțumiri sincere pentru condoleanțele 
exprimate eu ocazia accidentului de cale ferată din stația 
Herend.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a trimis președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, RASHID KARAME, 
următoarea telegramă :

Primiți vă rog Excelență sincere felicitări, precum și cele mai 
bune urări de succes șl fericire personală cu ocazia numirii dv. 
în înalta funcție de președinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Liban.

Folosesc acest prilej pentru a-mi reafirma convingerea că re
lațiile prietenești de colaborare româno-libaneze se vor dez
volta în continuare în interesul celor două popoare și al cauzei 
păcii în lume.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit următoarea 
telegramă de la RASHID KARAME, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Liban :

Am primit cu plăcere mesajul pe care Excelența Voastră mi 
I-a adresat cu ocazia numirii mele în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Libanului.

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri și cele mai bune 
urări.

Paradă a portului popular
Sîmhăfă și duminică, la Varias, 

județul Timiș, a avut loc o paradă 
a portului popular șvăbesc din 
Banat, care prin diversitatea cos
tumelor prezentate — de nuntă, 
pentru diferite festivități, de 
lucru etc. — marchează prima 
manifestare de acest fel în viața 
culturală a acestei naționalități 
conlocuitoare din patria noastră. 
Conf. dr. Traian Bunescu, pre
ședintele Comitetului județean 
Timiș pentru cultură și artă, și pu
blicistul Nikolaus Berwanger, pre
ședintele Consiliului județean Ti
miș al oamenilor muncii de na
ționalitate germană, au vorbit cu

acest prilej la căminul cultural în 
limba română și limba germană 
despre rezolvarea marxist-leninistă 
a problemei naționale în patria 
noastră și semnificația alegerilor 
de la 2 martie. Parada, care a 
fost deschisă de către o pereche 
de țărani octogenari din Variaș, 
care purta costume după moda 
de acum două secole, copiate de 
pe o pictură a vremii, s-a înche
iat cu festivitatea înmînării unor 
premii acordate de ziarele „Neuer 
Weg“, „Karpaten Rundscau" și 
„Neue Banater Zeitung".

(Agerpres)
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In pragul
returului

(2—0) pe F.C. 
golurilor — 

șl Viorel Popescu,

SĂNIUȚA DE ARGINT

0 adevărată
olimpiadă a elevilor

■

(Prin telefon de la trimisul 
nostru, VASILE CABULEA).

Mica olimpiadă albă a ele
vilor inițiată de C.C. al 
U.T.C. — Săniuța de argint, — 
s-a încheiat ieri, la orele prîn- 
zului, pe platoul din fața Hote
lului Sporturilor din Poiana 
Brașov, cu festivitatea de pre
miere a cîștigătorilor primei 
ediții.

Atmosfera solemnă, asistența 
numeroasă — mii de turiști 
susținători ai particlpanțllor so
siți de la București, Tg. Mureș, 
Ploiești, Sibiu, Craiova au sem
nat prezența la marea dispută a 
celor mai dibaci șl temerari 
mînuitorl al săniuței.

Iată-i pe vașnlcii luptători 
cu secundele și distanțele, cu 
dificultățile pîrtiei, așezați în 
careu : avînd în față, după le
gile nescrise ale fastului olim
pic, pancarta cu județul pe ca- 
re-1 reprezintă : 39 de băieți șl 
39 de fete de pe toate meleagu
rile țării (absenți nemotivați re
prezentanții județului Con
stanța) în așteptarea rezultate
lor. Clipe de emoție, de înfri
gurate retrospecții...

Dar, pînă arbitrii fac calcu
lele de rigoare în vederea stabi
lirii primilor clasați, să încer
căm în cîteva secvențe să pre
zentăm filmul dramaticei între
ceri de pe pîrtia oe se lasă, de 
la cabana Vînătorul din Poiană 
prin pădure, în pante abrupte șl 
serpentine periculoase, pînă 
ceva mal în sus de Pietrele lui 
Solomon. Și povestea a început 
de sîmbătă dimineața, cînd toți 
concurențil au făcut două cobo- 
rîri în cadrul unul antrenament 
oficial. Cine va învinge ? Șanse 
mari se acordau gazdelor, bra
șovenilor, apoi reprezentanților 
județelor Alba, Cluj, Prahova, 
Baia Mare, Covasna, Mureș, 
Vîlcea. Multe pronosticuri au 
fost răsturnate de apariția ta 
concurs a unei sănii de o oon-

strucție specială, din import, cu 
care se concurează de fapt la 
întrecerile olimpice și mondiale. 
Reprezentanții județului Neamț, 
elevii Maria Răileanu și Emil 
Ioniță, prin profesorul șl an
trenorul lor Ion Balcîza, o îm
prumutaseră de la fostul cam
pion, boberul Maftel de la Ro
man. A încercat-o mai întîi 
Maria. N-a dat rezultate. Să
niuța solitară zbura ca gîndul. 
Frînată mereu se răsturna. Apoi, 
Ioniță : el a condus-o ceva mai 
bine. Cine să concureze cu ea ? 
Sorții au decis că Ioniță.

Cîteva din sănii n-au rezistat 
examenului. Dar au fost înlo
cuite cu... rezervele. La antre
namente, cel mal frumos, mai 
rapid și mai tehnic a coborît 
Manuela Olteanu, elevă în clasa 
a IX-a la Liceul nr. 1 din Bra
șov.

Era, ie pare, și cea mal tî- 
nără — 15 ani — dintre con
curente. Profesorul ei, Ion Nanu, 
făcuse în cursul lăptămtnll zeci 
de repetiții.

Dar iată că sînt chemate la 
start concurentele pentru pri
ma manșă.

— 15 secunde... 10 secunde... 
5, 4, 3, 2 „go“ (pleacă I).

Această formulă, starterul con
cursului o repetă, apoi din 30 
în 30 de secunde. După prima 
manșă a fetelor (1 000 metri) 
urmează băieții. (2 000 m) apoi 
manșa a doua a fetelor șl, în 
încheiere, din nou băieții. Mici
le echipaje se lansează ca niște 
bolizi pe pîrtia lucioasă șl cu 
serpentine ocrotite de parapețl. 
Nu lipsesc tumbele șl răstur
nările spectaculoase. Dar cu 
agilitate și prezentă de spirit 
concurențil se redresează, recă- 
pătîndu-si echilibrul spre admi
rația acelor care-i privesc. Zei
ța Fortuna își dezvăluie si ea : 
intențiile. Arbitrii au terminat ; 
între timp calculele și lată-i 
prezentînd în fața microfonului

In turnantă, secvență din disputa fetelor

lista cu... marile surprize. Lo
cul I la fete, contrar așteptări
lor, îl ocupă eleva Rusu Mari- 
lena. elevă în clasa a IX-a la 
liceul nr. 1 din Mediaș (Sibiu) 
cu timpul de : 6 :51,1. Locul doi 
îl ocupă Elena Gogiu de la li
ceul agricol din Drăgășani (Vîl- 
cea) cu : 6 : 56,7 iar trei Doichi- 
ța Angheluș, clasa a X-a la Li
ceul din Liteni (Suceava). La 
băieți, cum era și firesc, cîștigă 
pilotul „săniuței miraculoase". 
Emil Ioniță, de la școala profe
sională I. M. Roman (Neamț) 
cu : 10 :35,0. Locurile următoare 
sînt ocupate. în ordine, de elevii 
Mihai Nișol — liceul din Liteni 
— coleg al Doichițel (Suceava) 
cu : 10 : 40,0 și Mircea Cîndea, 
de Ia liceul nr. 2 din Sighișoara 
(Mureș). Clasarea în primele 
trei locuri a celor doi repre
zentanți al județului Suceava, 
le aduce șl „Cupa" pentru echi
pa cea mai bine clasată, oferi
tă de Comitetul județean Brașov 
al U.T.C., o gazdă excelentă, 
care a organizat Ireproșabil 
competiția. Pentru cea mal teh
nică evoluție elevei Eva Boroș, 
din Sighișoara, și celui mai tînăr 
șl mal combativ concurent, 
Sandor Biro comisia de organi
zare a acordat premii speciale. 
(Surprinzător, deși la finala 
competiției au asistai reprezen
tanți al Ministerului Invăță- 
mîntulul. din partea acestui for 
al școlilor nu s-a oferit nici un 
premiu, nici un trofeu 1 ?).

Si cu aceasta, mica olimpiadă 
albă a elevilor, s-a încheiat. 
Tovarășul Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.T.C., oars a înmt- 
nat trofeul „Săniuța de argint** 
olștigătorilor a felicitat călduros 
pe totl partiolpanțil *1 organi
zatorii oonoursulul, pe totl cel 
oare au sprijinit. Intr-un fel sau 
altul, aoeastă reușită oompetițle 
a elevilor. Vorbitorul a înche
iat apoi cu aceste cuvinte : „Vă 
doreso tuturor mult succes șl la 
revedere, la ediția a doua a 
Săniuței de argint din 1970**.

Campionatul mondial de 
bob pentru echipajele de 2 
persoane, desfășurat pe pîrtia 
de Ia Lake Placid (S.U.A.), s-a 
încheiat cu victoria echi
pajului Italia U (Nevio de 
Zordo-Adriano Frassinelli), 
care a totalizat în 4 manșe 
(pîrtia a măsurat 1500 m) 
timpul de 4’31”73/100. Bo- 
berii italieni stabiliseră în 
manșa a doua și recordul pir
itei cu timpul de 1’06”62/100. 
MEDALIA DE ARGINT A 
FOST CUCERITA DE 
ECHIPAJUL ROMÂNIEI, 
FORMAT DIN ION PAN- 
ȚURU ȘI DUMITRU FOC- 
ȘENEANU. înregistrat la to
talul celor patru manșe cu 
timpul de 53 *09/100. Pe lo
cul 3 s-a clasat Italia I (Gas- 
pari-Armano) — 4’33’*29/100, 
iar pe locul 4 echipajul 
S.U.A. I (Sheffleld-Siler) 
4’33”52/100. La concurs au 
luat parte 21 de echipaje din 
13 țări.

Rezultatul obținut de ho
herii români este deosebit de 
valoros și specialiștii sublinia
ză faptul că echipajul româ
nesc a fost cel mai constant 
de-a lungul întrecerii. Ion 
Panțuru, de două ori vice
campion european, anal a- 
cesta, și-a confirmat din 
nou clasa, dovedindu-se ace
lași pilot inteligent care știe 
să îmbine priceperea cu teme
ritatea în cele mai dificile 
condiții și pe cele mai rapide 
pîrtii. La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, tot la Lake Placid, 
este programat campionatul I 
mondial de bob rezervat e- I 
chipajelor de 4 persoane. ]

ATLETISM

Duel pasionant în proba rezervată băieților

CRONICA COMPETIȚIILOR DE IERI

„CUPA DE CRISTAL

SÎNT NECESARE TN CONTI-

F. C. RIJEKA—U.T.A. 3—0.
• U.T.A., lidera campiona

tului diviziei A, a susținut 
cel de-al doilea joc ta cadrul 
turneului din R.S.F. Iugosla
via. Ieri, jucînd la Rijâka, 
cu echipa locală, a pierdut 
neașteptat de sever : 3—0.

A.S.A. TG. MUREȘ—CRI- 
ȘUL ORADEA 1—1.
• Atît A.S.A. Tg. Mureș cît 

și Crișul Oradea au căutat 
să practice un fotbal în vi
teză. Numai că primăvara... 
grăbită a înmuiat zgura îneît 
greu era cu putință să mai 
distingi jucătorii împroșcați 
cu noroi. In asemenea condi
ții nervii au izbucnit de am
bele părți, mai ales în repri
za a doua cînd s-au marcat 
cele două goluri. Scor final : 
1—1.

PROGRESUL — F.C. AR
GEȘ 2—1.

• Spectatorii bucureșteni 
n-au fost nici optimiști, nici 
dezamăgiți. Pe un teren im
practicabil „Progresul" a_în- 
vins cu 2—1 
Argeș. Autorii 
Oaidă 
pentru gazde și Rolu pentru 
oaspeți.

PETROLUL — UNIVERSI
TATEA CLUJ 2—3.

• Petroliștii, pe teren pro
priu, au cedat în fața uni
versitarilor clujeni la mare 
luptă — 2—3. Semne rele, se 
pare, pentru retur !

REZULTATELE UNOR 
MECIURI 

INTERNAȚIONALE 
LIMA: Steaua Roșie Bel

grad — Universitario 7—2 
(3—0) ; Dukla Fraga — Alian
za 3—2 (0—0) ; SAN JOSE 
(Costa Rica) : Gornik Zabrze 
— „Liga deportiva Alajuelen- 
se" 3—2 (2—2).

★
Finala turneului internațio

nal de fotbal (rezervat junio
rilor) de la Viareggio se va 
disputa între echipele italiene 
Atalanta Bergamo și F, C. 
Neapole. în semifinale, Nea- 
pole a eliminat cu 1—0 (1—0) 
pe Fiorentina, iar Atalanta 
pe Dukla Praga, la număr de 
lovituri de la 11 m, după ce 
la eflrșitul timpului regle
mentar scorul era alb (0—0).

Doar două 
meciuri si 
jumătate 
in sala 
Ciulești

A cincea etapă 
returului 
tului masculin de 
baschet a programat 
în Capitală trei în- 
tîlniri, toate opunînd 
unor fruntașe ale 
clasamentului for
mații aflate în lupta 
pentru evitarea re
trogradării.

Organizatorii se 
pot felicita pentru 
realizarea unui re
cord. probabil, unic. 
Din pricina unor 
grave deficiențe s-au 
disputat numai două 
meciuri și... jumă
tate (partida dintre 
Steaua și I.C.H.F., 
întreruptă Ia pauză 
din cauza defectării 
instalației de ilumi
nare. se va rejuca 
miercuri sau joi, 
conform înțelegerii 
dintre cele două clu
buri).

Programarea me
ciurilor într-o sală 
cu totul improprie 
spectacolului bas- 
chetbalistic (sală 
care a mai oferit si 
in alte rînduri mos
tre de proastă găz
duire a unor compe
tiții), nu este primul 
aocident organizato
ric și nu este nici 
prima dată criticat 
de presă. Ieri, gospo
darii complexului

rapidist au căzut în 
recidivă atît eub as
pectul neglijenței în 
ceea ce privește asi
gurarea condițiilor 
normale de desfășu» 
rare a jocului cît sî 
sub aspectul indisci
plinei unora dintre 
spectatori. In prima 
partidă, cea dintre 
Politehnica București 
și Politehnica Iași, 
viitorii 
bucureșteni 
gat comod 
omologilor 
dealul Copoului care 
s-au obișnuit, pare- 
se, să socotească de
plasările în Capitală 
drept simple excursii 
de plăcere. Scorul fi
nal : — 74—56 (39— 
31) — nu reflectă în
deajuns superiorita
tea studenților din 
București

Ultima 
cea dintre 
I.E.F.S. a 
punctul 
al galei 
studenții cu a doua 
șansă s-au bătut vi
tejește și au reușit 
să răstoarne calcu
lele hîrtiei întrecînd 
clar o echipă obosită, 
o echipă de bătrîni. 
Cu toate că Rapidul 
ocupă unul dintre 
primele patru locuri 
ale clasamentului 
vîrsta înaintată a 
compor.ențiior for
mației ca și lipsa de 
formă a unora din
tre ei (Cr. Popescu, 
Popovici) ne îndrep
tățesc să întrevedem 
o cădere a giulește- 
nilor spre pozițiile 
de mijloc. Scor fi
nal : 74—70 (45—35)
pentru I.E.F.S. Me
ciul a fost bine 
arbitrat de cuplul 
A. Berger — Pe
tre Marin. Dar, la 
sfîrșit. un grup de 
suporteri rapidiști a 
înconjurat masa ofi
cialilor încercînd să 
bruscheze pe arbl-

trul Petre Marin. în- 
trucît în sala Giu- 
lești s-au mai mani
festat șl altă dată 
astfel de acte de in
disciplină, conside
răm că Federația 
Română de baschet 
trebuie să retragă 
clubului Rapid drep
tul de organizare a 
unor competiții 
sportive în această 
sală.

Tradiția s-a repetat 
și anul acesta. Echi
pele bucureștene din 
prima divizie șl chiar 
unele din cea secun
dă au deschis sezo
nul rugbistic al fie
cărui an prin două 
competiții organizate 
de Comitetul muni
cipal pentru Educa
ție Fizică și Sport. 
Ieri, stadionul „Con
structorul" a găzduit 
cinci partide, patru 
contînd pentru „CU
PA DE IARNĂ" 
(participă opt echipe 
împărțite în două se
rii : Steaua, Progre
sul, Constructorul, 
Olimpia, și Grivița 
Roșie, Politehnica, 
Dinamo, Gloria, cîș- 
tigătoarele seriilor 
urmînd să-și dispute 
trofeul) șl o partidă 
din „CUPA TINERE
ȚII" : Rapld-Repre- 
zentativa de juniori, 
a doua partidă Vul-

oan-Constrncțll fiind 
amtaată.

Reprezentativa de 
juniori care va parti
cipa în competiția 
europeană „CUPA 
NAȚIUNILOR" — 
prima ediție organi
zată de F.I.R.A. în 
Spania — (care se va 
desfășura la Barcelo
na, la începutul lunii 
aprilie) și-a început 
pregătirile. Iată, ce 
ne dealara antreno
rul principal, prof. 
Comei Munteanu : 
„Rezultatele primei 
reprezentative ne o- 
bligă la o pregătire 
serioasă. Nu aspirăm 
la primul loc în 
„CUPA NAȚIUNI
LOR" dar la o pozi
ție fruntașă, da !“ 

Rezultatele de ieri : 
Constructorul 
limpla 6—6 ; Steaua
— Progresul 
Dinamo — 
3—0 ; Grivița Roșie
— Politehnica 25—0 ; 
Rapid — Reprezen
tativa de juniori 
0—6.

Inaugurarea ta acest an a 
întrecerilor atletice cu carac
ter internațional a fost de 
bun augur pentru atleții ro
mâni. Cu ocazia concursului 
internațional de sală dotat cu 
Cupa de cristal, atleții noștri 
au avut o comportare remar
cabilă. Spunem aceasta, ți- 
nînd seama, ta primul rînd, 
de performanțele obținute de 
ei deoarece, în ceea ce pri
vește participarea atleților 
din străinătate, aceasta nu a 
fost nici prea numeroasă, 
nici prea valoroasă. Doar ta 
cîteva cazuri s-a ridicat la 
nivel internațional.

Pentru viitoarele ediții 
(sîntem siguri că acest con
curs de sală va deveni o tra
diție) vor trebui luate din 
timp toate măsurile pentru 
a ridica concursul la valoarea 
pe care o merită atletismul 
nostru.

Săritura în înălțime băieți, 
unde Ion Șerban ('2,14 m) și, 
mai ales, Csaba Doja cu noul

După patru zile de aprige 
dispute pe planșele de la 
Floreasca „Turneul speranțe
lor olimpice" la scrimă și-a 
desemnat cîștigătorii la cele 
patru arme, individual și pe 
echipe. Singura confirmare 
ne-au adus-o, la floretă, fe
tele : locul I pentru Adriana 
Moroșan și echipa României. 
In rest, floreta băieți, spada 
șl, chiar, sabia nu ne-au lă
sat, în ciuda denumirii tur
neului, impresia de speranțe 
olimpice. Campionatele mon
dial pentru tineret care 
nul acesta vor avea loc 
Italia bat, totuși, la ușă...

record de juniori (2,11 m) 
s-au clasat pe primele două 
locuri înaintea săritorilor 
Rudolf Baudis (Cehoslovacia) 
și Nicolai Avilov, (U.R.S.S.), 
proba de triplu salt cîștigată 
de Carol Corbu cu cea mai 
bună performanță europeană 
a sezonului actual, și proba 
de 50 m garduri băieți, au 
fost probele cele mai spec
taculoase. în proba de gar
duri, numai developarea fo
tografiei a dat câștig de cau
ză consacratului alergător 
cehoslovac Lubomll Nadenl- 
cek, care alături de Nicolae 
Perța șl Dan Hidioșeanu au 
realizat timpul de 6,7 sec. 
egalînd recordul român.

Doru Bădinla la lungime 
băieți a confirmat ceea ce am 
considerat cu o săptămînă în 
urmă că a fost o surpriză, 
bătînd din nou recordul de 
sală al seniorilor : 7,60 m. El 
a trebuit însă să se mulțu
mească cu locul II, în urma 
atletului sovietic Mihail Ba- 
riban (7,74 m). Dinu Piștalu a 
cîștlgat proba de săritură cu 
prăjina, trecînd peste șta
cheta înălțată la 5,01 m — 
nou record republican pe te
ren acoperit (vechiul record 4.86 m).

Alte recorduri : 50 m plat 
fete Ecaterina Nourescu a 
obținut nou record cu 6,4 
sec., record egalat de Maria
na Goth și Aura Petrescu. 
Elena Mîrza la 50 m garduri 
a întrecut recordul junioare
lor și a egalat recordul Va
lerie! Bufanu la senioare : 
7,5 sec. Junioarele Viorica 
Brad la greutate 14,15 m și 
Alina Popescu la lungime 
(5,90 m) au obținut de ase
menea noi recorduri de ju
nioare, iar Tamași Szabo și 
Imre Biro le-au egalat la 50 
m plat și 50 m garduri.

Nu putem uita însă decala- 
jul față de valoarea interna- 
țională care există la unele 
probe, a reprezentanților 
noștri, ca de exemplu la 
greutate fete și băieți, lungi
me fete (în absența Vioricăi 
Viscopoleanu) și 50 m băieți.

Față de forma arătată de 
atleții noștri sugerăm ca a- 
cest sezon al concursurilor 
pe teren acoperit să se pre
lungească în februarie și 
martie, chiar dacă cîțiva din
tre ei vor participa la unele 
concursuri de sală în străină
tate sau Ia campionatele eu
ropene de la Belgrad.

TIMIȘ VASILIU



pe glob
Pe malurile Senei, negocierile 

„fn patru" în problema vietnamezei 
n-au înaintat către o soluție rea
listă. S-ar putea spune, iarăși, că 
distanța care separă pe protago
niștii conferinței nu s-a micșorat 
nici măcar cu un milimetru. Dez
acordul provine din modalitate» 
abordării problemelor dc fond de 
către delegațiile prezente în ju
rul mesei rotunde din Avenue 
Richer. Reprezentanții Republi
cii Democrate Vietnam și ai 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud exprimă a- 
titudini constructive, inspirate de 
dorința de a asigura o reglemen
tare pozitivă, de ansamblu, a vo
luminosului dosar vietnamez. 
Esența problemei o constituie în
cetarea agresiunii contra poporu
lui vietnamez. A ocoli esențialul 
înseamnă in ultimă instanță a 
bloca drumul către o soluție 

- justă, de natură să readucă pa
cea în Vietnam. Exponenții Wa
shingtonului se rezumă, deocam
dată, la laturi secundare ale pro
blemei. " ~
inte de 
dinte 
Franței 
dificâri 
delegației S.U.A. Dc-abia după 
acest voiaj, după studiul între
prins de Nixon „Ia fața locului", 
se va putea verifica măsura în 
care noua Administrație intențio
nează să revizuiască imobilismul 
Ia care — pînă acum — au fost 
condamnați trimișii Washingto
nului Ia convorbirile cvadripar- 

“ tite.
Atenția se concentrează, în ul

timele săptămîni, asupra mesei 
rotunde din Avenue Kleber și a 
informațiilor deseori contradicto
rii în legătură cu ceea ce repor
terii denumesc „culisele confe
rinței". Multe zvonuri au fost 
dezmințite dar autorii lor n-au 
dezarmat. Se remarcă, totodată, 
ceea ce se întîmplă Ia Saigon, 
în capitala sud-vietnamezii dom
nește o nervozitate perceptihilă 
cu deosebire în sferele oficiale. 
Fenomenul cel mai caracteristic 
al momentului îl reprezintă de
teriorarea în continuare a poziții
lor echipei Thicu-Kv. Opoziția 
față de regimul antipopular se 
generalizează : purtătorii ei dc 
cuvînt pot fi întîlniți în pagode, 
în facultăți, în cartierele popu
lare și chiar în armată. în „Pa
latul independenței", anturajul

lui Thieu se străduie să găseas
că „formule salvatoare". Miniș
trii propun măsuri draconice, a- 
restări, interdicții, decrete necru
țătoare. Chiar și muzica a ajuns 
să fie persecutată pentru că unii 
compozitori Ia modă îndrăznesc 
să descrie războiul și suferințele 
pe care acesta le cauzează, altfel 
decît dorește Thieu.

Oficialitățile saigoneze privesc 
cu suspiciune generația tînără, 
pentru că tineretul manifestă o 
poziție patriotică fermă, opu- 
nindu-se unei orientări străine de 
interesele poporului. Printre ares
tați în ultimele zile sînt multi ti
neri de vîrstă școlară, elevi în 
clasele superioare sau studenți ai

pe bulevardele Hung Voung, 
Phan Thanh Gian și Phan Dinh 
Phung demonstrînd împotriva Iui 
Thieu și Ky. Erau printre ei elevi 
și studenți — de la școala nor
mală superioară, de la facultă
țile de medicină, litere, știință, 
agricultură, de Ia universitatea 
budistă. 100 de tineri au fost a- 
restați.

Măsurile de acest gen n-au fă
cut decît să complice situația. A- 
gilația din amfiteatre s-a inten
sificat deși numeroși studenți au 
fost condamnați Ia ani grei de 
închisoare. Dorința de pace și 
dragostea de patrie au devenit 
„delicte" pedepsite cu temniță. 
Un avocat la Curtea de apel din

Documentele adoptate de
Congresul P. C. Italian

După alegerile

din India
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La Paris se crede că îna- 
prezența noului preșe- 
american, în capitala 
nu pot fi așteptate mo- 
spectaculoase în poziția

diferitelor facultăți din Saigon. 
Doi tineri au fost condamnați la 
5 ani muncă silnică pentru că a- 
supra lor s-au găsit drapele ale 
F.N.E. Din ..Saigon Post" aflăm 
că în săptămîna aceasta alți 6 ti
neri au fost trimiși în fața unei 
instanțe militare deoarece s-ar fi 
pronunțat pentru „un guvern al 
păcii". Bonzul Thicn Minh, con
ducătorul tineretului budist, a 
fost convocat la Ministerul de In
terne pentru a da explicații în le
gătură cu un discurs care a iritai 
autoritățile. Thien Minh a pri
mit „un serios avertisment".

Polițiștii din Saigon urmăresc 
în mod deosebit pe studenți. încă 
din iunie 1968, Comitetul Exe
cutiv al Uniunii Studenților din 
Saigon, care grupează 25 000 de 
tineri ce învață în nouă univer
sități, a adoptat un document a 
cărui cerință principală o consti
tuie încetarea intervenției ameri
cane în Vietnamul de sud. Puține 
zile mai tîrziu, asasinarea barbară 
a unui student și condamnarea 
altora a produs efervescență în 
lumea universitară. 18 studenți 
nu declarat greva foamei. Sfîrși
tul de an a găsit tineretul studios

Saigon a trimis un zguduitor 
mesaj. Frazele care denunțau ile
galitățile erau urmate de lista pe
depselor pe care le-au primit 
tinerii patrioți : mulți băieți care 
abia au trecut de 20 de ani au 
fost condamnați la muncă silnică 
pe viață sau la 20 de ani închi
soare. Nguyen Van Tu are doar 
15 ani și este elev. El a primit... 
15 ani de închisoare.

Un reportaj pe care l-a publi
cat „Le Monde" descrie atitudi
nea demnă a acestui tineret per
secutat. „F 
mentali" — 
nil parizian 
în nici un caz înfricoșați. O 
cesiune budistă a oferit un t. 
elocvent: cîțiva studenți s-au a- 
propiat de microfon Iansînd lo
zinci împotriva Iui Thieu Ș' Ky 
iar mai mulți colegi de ai lor au 
difuzat manifeste cu conținut si
milar. Trei au fost arestați. Cei
lalți — deși simt planînd asupra 
lor amenințarea cumplită a tem
niței — vor reapare mîine, poi- 
mîine, cu curajul pe care li-I in
suflă încrederea într-o cauză 
dreaptă, pentru a înfrunta poliția 
Iui Thieu.

.Studenții antiguvema- 
cum îi numește zia- 
— sînt prudenți dar 

□ pro- 
tanlou

l

u

Noi elemente tensionale . au 
venit să se adauge săptămîna 
aceasta conflictului peruviano- 
american, deschis cu patru luni 
in Urmă de naționalizarea pro
prietăților din Peru ale societă
ții petroliere International Pe
troleum 
trustului 
Jersey, 
intentat 
companiei I.P.C. a dat ciștig dc 
cauză statului Peru, conflictul a 
căpătat noi dimensiuni prin in
tervenția Departamentului de 
Stat al S.U.A., care a inițiat in 
ultimele săptămini o serie de 
acțiuni de presiune și intimida
re a regimului de la Lima. O 
notă a ambasadorului S.U.A. Ia 
Lima, adresată guvernului Peru
vian, cerea „un tratament just" 
pentru I.P.C., atributul „just" 
fiind interpretat de observatori 
ca ultimativ. După cîteva zile, 
guvernul S.U.A. își rechema la 
Washington, „pentru consultări", 
ambasadorul in Peru, ca mai 
apoi să amenințe cu aplicarea 
așa-numitului „amendament 
Hickenlooper", care prevede ca, 
in caz că la Lima nu se vor 
vădi semne dc revizuire a mă
surilor luate, la șase luni de Ia 
data naționalizării bunurilor 
I.P.C., deci in aprilie a.c„ gu
vernul american să suspende 
întreaga asistență economică a 
S.U.A. către Peru și să declare 
anularea achizițiilor americane 
de zahăr Peruvian (care sint 
masive și importante pentru 
Peru).

Pină în prezent, junta milita
ră peruviana instalată la 3 oc
tombrie 1968 nu a cedat presiu
nilor exercitate asupra sa și a 
răspuns acestor amenințări în
tr-un mod foarte hotărît. Decla
rației f principiu mai vechi a 
președintelui Juan Velasco Al
varado că „guvernul Peruvian 
respinge orice intervenție în 
exercitarea dreptului său de su
veranitate in cadrul teritoriului 
tării și refuză să se plece în 
fața unor amendamente care au 
rolul de a supune prin foame și 
mizerie popoarele mai puțin dez
voltate" i-a urmat săptămîna a- 
ceasta o luare de poziție și mai 
netă a ministrului de externe 
Edgardo Mercado Jarrin, care a 
făcut cunoscut că guvernul său 
va înainta o plingere oficială 
Organizației Statelor Americane 
(din care fac parte atît Peru cit 
ți S.U.A.) în legătură cu „»•

Company — filială a 
Standard Oil of New 

După ce procesul civil 
de guvernul Peruvian

gresiunca economică a S.U.A.". 
Peru va privi, a subliniat Jar- 
rin, orice acțiune „de pedepsire" 
întreprinsă de S.U.A. împotriva 
Republicii Peru ca o „violare a 
Cartei O.S.A ".

Concomitent, s-au înmulțit luă
rile de poziție favorabile măsu
rilor adoptate de statul Peru
vian. atît în rindurile opiniei 
publice din Peru cit și într-o 
serie întreagă de țări ale Ame- 
ricii Latine. Astfel, ziarele mexi
cane „Diario de la Tarde" și 
„El Dia“ subliniau că sprijină 
întrutotul poporul Peruvian și 
măsurile „legale și juste" ale a- 
cestuia privind naționalizarea 
bogățiilor tării și lansau un apel 
țărilor iatino-americane să se 
solidarizeze cu Peru. O poziție 
asemănătoare lua săptămîna a-

S.U.A. vor aplica Ia 9 aprilie 
represaliile prevăzute de „amen
damentul Hickenlooper", guver
nul Peruvian să proclame în a- 
ceeași zi naționalizarea tuturor 
proprietăților americane din a- 
ceastă tară, inclusiv a minelor 
de cupru de la Taquepala.

Conflictul iscat în jurul pe
trolului Peruvian, care, ca una 
din principalele bogății ale tării, 
și-a demonstrat din nou vocația 
politică (incepind din 1911, cind 
au apărut pentru prima dată 
îndoieli și discuții cu privire la 
legalitatea concesionării către 
I.P.C. a terenurilor petrolifere 
peruviene, această problemă a 
stat în mai multe rinduri — 
1922. sfîrșitul deceniului trecut, 
apoi decisiv în 1968 — în cen
trul vieții politice a țării) este

și Washington

care ar 
emisfera 

de sanc- 
de Peru

ceasta și ziarul columbian „Pre- 
sencia". Marele cotidian argen
tinian „Clarin" atrăgea atenția 
asupra încordării pe 
putea-o provoca în 
occidentală adoptarea 
țiuni economice față
iar „Prensa Libre" din Guate
mala condamna in termeni as
pri presiunile și intențiile repre
sive ale S.U.A. la adresa Peru
lui. Chiar un ziar ca „Neue 
Ziircher Zeitung" se vedea ne
voit să recunoască faptul că o- 
rientarca juntei de la Lima spre 
apărarea intereselor naționale 
vitale ale Perului, chiar dacă 
este exprimată de măsuri parția
le se bucură
mase 
marți 
Lima 
vernu1 
prin expulzarea din Peru a tu
turor cetățenilor americani, iar 
joi diferite organizații de tine
ret au cerut ca, în caz ră

de sprijinul unor 
largi. In cursul zilei de 
au putut fi văzute la 
lozinci care chemau gu
șa răspundă presiunilor

departe de a fi lichidat. Orice 
soluție echitabilă a conflictului 
trebuie să țină seama dc drep
turile suverane ale poporului 
Peruvian asupra bogățiilor țării 
sale. A suscitat interes 
dc întrebare) hotărirea 
lui Peruvian, anunțată 
bruarie, de a autoriza 
nord-americană „Peruvians Oil 
and Mineral Limited" să exploa
teze. împreună cu compania 
„Petroleo Ganso Azul United" 
zăcămintele petrolifere de pe o 
suprafață de 42 000 hectare.

Actuala evoluție poate condu
ce la o criză majoră în relațiile 
americano-peruviene și poate a- 
menința chiar și atît de șubreda 
construcție a O.S.A. ; Perul are 
de partea sa dreptul pe care i-1 
asigură principiul dc nezdrunci
nat al suveranității naționale, 
în temeiul căruia se apără cu 
hotărîre.

(și semne 
guvernu- 
la 15 fe- 
compania

M. RAMURA 
BAZIL ȘTEFAN

săptămînapeglob
ATENTAT ÎMPOTRIVA

LUI BHUTTO
• UN TÎNĂR pakistanez a în

cercat să-l asasineze pc Zulficar 
Aii Bhutto, fost ministru de ex
terne și în prezent principalul 
lider al opoziției din țară, a- 
nunță surse ale Partidului popu
lar, organizația condusă 
Bhutto.

Se precizează că, in momentul 
cind fostul ministru de externe 
se îndrepta în mașină descope
rită și înconjurat de mulțime 
spre locul unde fusese hotărită 
o adunare a partizanilor opozi
ției, o persoană necunoscută a 
îndreptat revolverul spre cl, 
dar a fost imediat imobilizată și 
condusă Ia centrul de poliție.

Congresul Partidului
ROMA 16. — Coresponden

tul Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite : După cum s-a a- 
nunțat, cel de-al XII-lea Con
gres Național al Partidului 
Comunist din Italia, care și-a 
încheiat lucrările la 15 fe
bruarie, a adoptat tezele pre
zentate de Comitetul Central, 
raportul tovarășului Luigi 
Longo și concluziile tovarășu
lui Enrico Berlinguer. După 
cum rezultă din documentul 
politic final elaborat în cadrul 
Comisiei Politice, Congresul a 
subliniat în mod deosebit de
plina sa adeziune cu linia te
zelor și a raportului în legă
tură cu trei teme esențiale : 
interpretarea dată coexistenței 
pașnice, concepția cu privire 
la o cale democratică de îna
intare spre socialism, linia 
din care decurge locul P.C.I. 
în mișcarea muncitorească co
munistă și revoluționară inter
națională și acțiunea partidu
lui pentru o nouă unitate a 
mișcării muncitorești și co
muniste internaționale, bazată 
pe egalitatea partidelor și pe 
respectarea reciprocă a suve
ranității și independenței.

în apelul adresat țării de 
către Congres se 
necesitatea întăririi

forțelor politice ale stîngii 
pentru o politică de pace, de 
întărire și dezvoltare a demo
crației, pentru profunde trans
formări economice și sociale. 
Dar, toate aceste obiective — 
se subliniază în apel — pot fi 
lipsite de valoare dacă nu este 
recucerită deplina indepen
dență a țării și dacă nu se 
garantează pacea. De aceea, 
este absolut necesar și urgent 
să se promoveze acțiuni popu
lare unitare și de amploare, 
larga mobilizare a maselor 
pentru ca Italia să iasă din 
N.A.T.O. și să adopte o po
ziție de 
vederea 
opuse.

neutralitate activă în 
desființării blocurilor

★
realegerea lui Luigi

subliniază 
unității

După
Longo în funcția de secretar 
general al partidului, Comi
tetul Central și Comisia Cen
trală de Control ale P.C.I. au 
ales în unanimitate pe Enrico 
Berlinguer în funcția de vice- 
secretar general al partidului. 
A fost aleasă, de asemenea, cu 
unanimitate de voturi, Direc
țiunea partidului, formată din 
30 de membri.

Arturo Colombi a fost ales 
președinte al Comisiei Cen
trale de Control.

Alegerile parțiale din India 
au fost urmărite cu viu inte
res, fiind apreciate ca un fel 
de barometru al ascensiunii 
sau descreșterii popularității 
diverselor partide politice în 
preajma marii confruntări e- 
lectorale din 1972. Reîntoar
cerea la putere a forțelor co
muniste în Bengalul occiden
tal și regresul parțial al parti
dului de guvernămînt, Con
gresul național indian, în sta
te ca Uttar Pradesh și Bihar, 
unde se conta pe o majorita
te absolută, rămîn principa
lele rezultate ale acestor ale
geri, 
state 
diei.

In
Pradesh, guvernul local ur
mează să fie constituit din di
verse coaliții, în funcție de 
numărul mandatelor obținute 
de fiecare partid. In conse
cință, Congresul național in
dian va fi nevoit să facă 
front comun cu alte partide, 
pe care le combate în cadrul 
parlamentului central.

desfășurate în patru 
din nordul și estul In-

Bihar, Pendjab și Uttar

Comunist din Danemarca
Mesajul de salut al C C. al P C R.

COPENHAGA 16 (Agerpres). 
— La Copenhaga au continuat 
lucrările celui de-al 23-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Danemarca. Delegații 
au dezbătut raportul prezentat 
de președintele partidului.

Tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., care 
a participat la lucrările Con
gresului, a înmînat tovarășu
lui Knud Jespersen, președin
tele Partidului Comunist din 
Danemarca, mesajul de salut 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. In mesaj se spune : Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român vă transmite 
dv., delegați la Congres, între
gului partid, clasei muncitoa
re și poporului danez un cald 
salut tovărășesc din partea co
muniștilor și a tuturor oame
nilor muncii din Republica 
Socialistă România.

Comuniștii români urmăresc 
cu sentimente de solidaritate 
internaționalistă activitatea 
partidului dv., consacrată sa
tisfacerii revendicărilor econo-

din Danemarca își 
contribuția la lupta 
pace și securitate în 
și în întreaga lume, 
solidaritatea interna-

TULBURĂRI IN MEXIC

r
f 1 ■' fi

• FEDERAȚIA INTERNA
ȚIONALĂ a sportului universi
tar (F.I.S.U.) a anunțat că ur
mătoarea ediție a jocurilor 
mondiale universitare va avea 
loc la Torino, în anul 1970. Data 
precisă a începerii jocurilor nu 
a fost stabilită, dar s-a propus 
sfîrșitul lui august sau începutul 
Iui septembrie. Initial, jocurile 
urmau să aibă loc in 1969 Ia Li
sabona. dar guvernul portughez 
a anunțat că nu poate găzdui 
competiția.
• IN CADRUL TURNEULUI 

pe care îl întreprinde într-o se
rie de țări africane, președinte
le Băncii Mondiale, Robert 
McNamara, a avut convorbiri la 
Kinshasa cu șeful statului Con
go (K), generalul Joseph Mobu
tu. Potrivit agenției M.A.P., pre
ședintele Băncii Mondiale și-a 
oferit bunele oficii în vederea 
reglementării disputei dintre 
Congo (Kinshasa) și societatea 
belgiană „Union Miniere du 
Haut Katanga". Această socie
tate, care a obținut profituri ex
trem de mari de pe urma ope
rațiunilor desfășurate pe terito
riul congolez, pretinde din 
partea guvernului de la Kinsha
sa suma de 40 miliarde franci 
belgieni, reprezentînd costul in
stalațiilor sale din provincia 
Katanga, naționalizate de auto
ritățile congoleze în ianuarie 
1967.

• IN LOCALITATEA mexi
cană Huehuetian el Chico (sta
tul Tueblo) au avut Ioc inci
dente. care s-au soldat cu uci
derea a 12 persoane, dintre care 
cinci militari și șapte civili.

Un purtător de cuvint al ar
matei a declarat că detașamen
tul de militari trimis în această 
localitate pentru a asigura ordi
nea cu prilejul ceremoniei de 
instalare a noii municipalități, 
a fost atacat de cetățeni înar
mați. în momentul cind soldatii 
au sosit în această localitate. 
Guvernul mexican a trimis în
tăriri pentru restabilirea ordi- 
nel în această localitate $1 a or
donat deschiderea unei anchete.

• CUNOSCUTUL ClNTĂREȚ 
francez de muzică ușoară, 
Johnny Hallyday, a fost con
damnat sîmbătă la o amendă de 
5 000 franci pentru lovire. în oc
tombrie 1967 Hallyday a provo
cat în timp ce își conducea au
tomobilul. un accident de circu
lație ciocnind patru automobile 
care staționau. în altercația 
care a urmat accidentului Hal
lyday l-a lovit pe unul dintre șo
feri.

mice, sociale și politice ale 
maselor, înfăptuirii unității de 
acțiune a clasei muncitoare și 
a tuturor forțelor de stînga în 
lupta pentru împlinirea aspi
rațiilor de progres social ale 
poporului danez, realizarea țe
lurilor socialiste. Partidul Co
munist 
aduce 
pentru 
Europa 
pentru
țională a tuturor forțelor anti- 
imperialiste, împotriva acțiu
nilor agresive ale forțelor im
perialiste, reacționare, revan
șarde, pentru independența și 
libertatea popoarelor.

Subliniind cu satisfacție re
lațiile frățești statornicite In
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Da
nemarca, ne exprimăm convin
gerea că dezvoltarea continuă 
a acestor relații servește întă
ririi prieteniei dintre cele două 
partide, dintre poporul român 
și poporul danez, cauzei uni
tății mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale.

Partidul Comunist Român 
consideră că în situația ac
tuală din mișcarea comunistă 
este imperios necesar să se de
pună eforturi stăruitoare pen
tru înlăturarea greutăților e- 
xistente, pentru restabilirea și 
întărirea unității și solidarită
ții partidelor comuniste și 
muncitorești pe baza princi
piilor egalității depline în 
drepturi și internaționalismu
lui proletar, pe respectarea 
dreptului fiecărui partid de 
a-și stabili în mod independent 
linia politică aplicind adevăru
rile generale ale marxism-le- 
ninismului în condițiile con
crete din țara respectivă.

Mesajul urează succes de
plin comuniștilor danezi în în
deplinirea hotărîrilor Congre
sului, în lupta pentru viito
rul luminos al poporului da
nez, al cauzei păcii, democra
ției și socialismului.

★
In seara zilei de 15 februa

rie, delegația Partidului Co
munist Român Ia Congresul al 
XXIII-Iea al P. C. din Dane
marca s-a întilnit cu membri 
de partid ai organizației car
tierului Balerup din Copen
haga.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

PROTEST CAMBODGIAN
• GUVERNUL CAMBODGIEI 

a protestat pe lingă guvernul 
tailandez in legătură cu pătrun
derea în apele teritoriale khme
re a unor 
înarmate 
război.

într-o 
cambodgian de 
că pescadoare 
navă de război au deschis foc 
împotriva unui vas de pescuit 
cambodgian care opera în apele 
teritoriale khmere. Guvernul 
Cambodgiei apreciază acest inci
dent ca pe un act provocator 
deosebit de grav și cere gu
vernului Taiiandei să adopte

pescadoare tailandeze 
Și a unui vas de

notă a ministerului 
externe se arată 
tailandeze ți o

CU OCAZIA ANULUI

R. P. UNGARA. Un prototip al locomotivei Diesel hidraulice 
maghiare, în cursă de probă

măsurile necesare pentru ca pe 
viitor asemenea acțiuni să nu se 
mal repete.

• CENTRUL DE CERCETĂRI 
medicale din Brookhaven, de 
pe lingă laboratorul național, a 
anunțat presei descoperirea 
unui nou medicament pentru 
tratarea bolii Parkinson. 20 din 
28 de pacienți supuși tratamen
tului cu noul preparat „au mar
cat evidente îmbunătățiri în 
starea sănătății lor", arată zia
rul dc specialitate „New En
gland Journal of Medicine". Me. 
dicamentul. aflat încă în faza do 
experimentare, va fi omologat și 
pus probabil în vînzare vara 
viitoare, au anuntat specialiștii.
• IN PORTUL CONAKRY a 

sosit într-o vizită oficială un 
grup de nave militare sovietice, 
printre care navele înzestrate cu

NOU VIETNAMEZ

în Vietnamul de sud
După cum s-a anunțat, forțele Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de sud au încetat focul pe timp de trei zile, cu 
ocazia Anului Nou vietnamez.

Patrioții și-au semnalat însă 
din nou prezenta în capitala țării 
de astă dată într-o manieră 
nouă: sîmbătă seara, pe aleile 
Saigonului, pe clădirile înalte pe 
străzile cele mai animate flutu
rau vesele drapelele Frontului — 
o bandă albastră, una roșie și o 
stea galbenă în mijloc, iar ba
loane colorate, „înarmate" cu a- 
celeași stegulețe — de astă dată 
în miniatură s-au înălțat în văz
duh. Unul din steaguri, scrie co
respondentul agenției France

ITALIA. Demonstrație pe străzile Romei a muncitorilor care au luat parte la recenta grevă 
generală de o zi

Presse, se înălța la mai puțin de 
500 de metri de palatul prezi
dențial.

Spre deosebire de forțele pa
triotice, comandamentul ameri- 
cano-saigonez a hotărît cu oca
zia Anului Nou vietnamez o în
cetare a focului de numai 24 de 
ore. Pînă în ultimul minut îna
inte de aplicarea acestei hotărîri, 
scrie corespondentul agenției ci
tate, uriașele bombardiere B-52 
și-au continuat misiunea de bom
bardament în jurul capitalei, a- 
jungînd ca în numai cinci zile 
(de Ia 12 la 16 februarie) să a- 
tingă recordul de 6 500 de tone 
de bombe lansate asupra unor 
regiuni pașnice sud-vietnameze. 
Forțele terestre americano-saigo- 
neze și-au continuat, de aseme
nea, operațiunile militare, dar au 
suferit pierderi neașteptate : trei 
elicoptere ale primei divizii de 
cavalerie aeromobile americane 
au fost doborîte, în apropiere de 
Tay Ninh și unități ale celei de-a 
patra divizii de infanterie, anga
jate în cadrul unei operații în re
giunea Piei Ku au fost surprinse 
de focul patrioților.

Duminică dimineața, relevă 
corespondenții agențiilor de 
presă, postul de radio al F.N.E. 
a criticat faptul că guvernul lui 
Thieu, „avid de război" a hotă
rît o pauză de numai 24 de ore. 
Postul de radio a invitat totodată 
pe soldatii saigonezi să-și pără
sească cazărmile și să-și petreacă 
sărbătorile în familie.

rachete,„Boiki" ți „Neulovimii", 
un submarin ți o navă cisternă. 
Vasele vor rămine la Conakry 
pînă la 20 februarie.

ETNA ERUPE
• VULCANUL ETNA a în

ceput sîmbătă din nou să erupă 
după ce în regiunea de vest a 
Siciliei a fost înregistrat un uțor 
cutremur de pămînt. Mișcarea 
seismică a fost urmată de o se
rie de explozii, iar vulcanul a 
început să arunce din craterul 
său tone de rocă incandescentă. 
Etna, cu o înălțime de 3 330 me
tri, este cel mai activ vulcan 
din Europa.

• IN ORAȘUL vest-german 
Hanovra a avut loc un mare mi
ting de protest împotriva repre
siunilor din Spania. Reprezen
tanții organizațiilor democra
tice din R. F. a Germaniei, 
muncitori vest-germanl și spa
nioli angajați în întreprinderile 
din R.F.G. au cerut încetarea 
imediată a acțiunilor represive 
ale autorităților spaniole împo
triva muncitorilor, intelectuali
lor și ale forțelor de opoziție 
din Spania.

• CORESPONDENTUL agen
ției France Presse informează 
că opt partide de opoziție pa
kistaneze, reunite într-un front 
comun denumit „Comitetul de 
acțiune democratică", au accep
tat propunerea președintelui 
Ayub Khan de a se întîlni cu 
reprezentanții guvernului pen
tru a discuta căile de soluțio
nare a conflictului dintre opozi
ție șl guvern.

Comitetul, precizează agenția 
citată, a propus însă ca această 
reuniune să aibe loc miercuri 
și nu luni, așa cum sugerase 
președintele Ayub Khan pentru 
a permite și altor organizații de 
opoziție participarea la nego
cieri.

• REVISTA „World Health", 
organ al Organizației Mondiale 
a Sănătății, a publicat o statis
tică in care arată că la fiecare 
un minut și jumătate în lume 
moare un om ca urmare a acci
dentelor de circulație. Primul 
Ioc în această statistică îl ocupă 
Statele Unite.

• PROIECTUL privind 
construcția unui tunel pe sub 
apele Canalului Mînecii în
tre Franța și Marea Britanie 
nu este încă pus la punct. 
Ultimele estimări privind 
costurile realizării proiectu
lui se ridică la cel puțin 250 
milioane lire sterline. Minis
trul britanic al transporturi
lor, Richard Marsh, a decla
rat în Camera Comunelor q* 
proiectul, a cărei realizai . 
va trebui să înceapă în 1971, 
va trebui încă o dată exami
nat pentru a se calcula ren
tabilitatea investițiilor. Re
zultatele acestei reexaminări 
vor fi date publicității înain
te de a se lua o hotărîre de
finitivă.

Orientul Apropiat
• VIITOARE ÎNTÎLNIRE HUSSEIN-NASSER • TURNEUL LUI
MAHMUD RIAD • DECLARAȚIILE MINISTRULUI DE EXTERNE

IORDANIAN

F. Borman
la Vatican

Eveniment cu semnificație 
istorică la Vatican : pentru 
prima oară un laic a luat 
cuvîntul în fața unei adunări 
a cardinalilor și 
prelațl ai bisericii 
care s-a desfășurat 
în sala amenajată 
pentru sinodul episcopal. Cel 
care a vorbit cardinalilor a 
fost cosmonautul american 
Frank Borman, care a con
dus nava spațială „Apollo-8", 
în misterioasele spații side
rale. Cardinalii au urmărit 
cu interes un film despre 
extraordinara călătorie în 
jurul Lunii a navei „Apol- 
lo-8“ și explicațiile cosmo
nautului. Apoi, au pus în
trebări și au primit răspun
suri. La o întrebare a unui 
prelat, Borman a răspuns, 
că nu a văzut draci pe Lună. 
„Mi-e teamă că sînt mult 
mai mulți draci pe Pămînt 
decît pe Lună“. a spus el.

înainte de adunare, Frank 
Borman a fost primit în au
diență de Papa Paul al VI- 
lea, care a rostit cu acest 
prilej, o cuvîntare în care a 
elogiat curajul și abnegația 
cosmonautului american și a 
colegilor săi și a evidențiat 
semnificația pe care biserica 
catolică o conferă realizărilor 
în domeniul cercetării spa
țiului cosmic.

înalților 
catolice, 
sîmbătă 
special

• CONTACTELE la nivel 
înalt între Republica Arabă 
Unită și Iordania se vor mul
tiplica în cursul săptămînii 
viitoare, scrie corespondentul 
agenției France Presse. Pe de 
o narte, regele Iordaniei, Hus- 
sei , a acceptat invitația de a 
veni la Cairo pentru a conferi 
cu președintele Nasser asupra 
situației din Orientul Mijlociu. 
(Invitația i-a fost transmisă în 
cadrul vizitei pe care primul 
ministru al Iordaniei, Bahjat 
Talhouni, a făcut-o recent in 
capitala R.A.U.).

Pe de altă parte, ministrul 
afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, este așteptat Ia 
Amman Ia 21 februarie.

• PREȘEDINTELE SIRIEI, 
Noureddin Al-Atasi, a primit 
duminică pe ministrul aface
rilor externe al R.A.U., Mah
mud Riad, sosit într-o vizită 
Ia Damasc. Mahmud Riad 
a înminat șefului statului 
sirian un mesaj din partea 
președintelui R.A.U. în cadrul 
convorbirilor care au avut Ioc 
cu această ocazie, au fost exa
minate probleme legate de e- 
voluția evenimentelor din O- 
rientul Apropiat și relațiile 
bilaterale dintre Siria și R.A.U.

Cu prilejul vizitei sale la 
Damasc, ministrul egiptean al 
afacerilor externe a avut, de 
asemenea, convorbiri cu omo
logul său, Mohamed Eid 
Achaoui. Au fost trecute în re
vistă acțiunile țărilor arabe 
consacrate căilor de reglemen-
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tare a situației actuale din O- 
rientul Apropiat și 
pecte ale relațiilor 
ceste țări.

unele as- 
dintre a-

speranțe• „NUTRIM mari 
in obținerea unei soluții pașni
ce a crizei din Orientul Mijlo
ciu", a declarat ministrul iorda
nian al afacerilor externe Abdel 
Moneim 
acordat 
„Akhbar 
țările de 
puteri cit și intensele contacte 
diplomatice între statele arabe 
reprezintă elemente încurajatoa
re pentru găsirea unei asemenea 
soluții, a precizat șeful diploma
ției iordaniene.

Rifai. intr-un interviu 
publicației egiptene 

Ei Yom“. Atît consul- 
la O.N.U. dintre marile

• REGELE HUSSEIN al Ior
daniei a avut duminică o între
vedere cu membrii delegației 
Comitetului Executiv al Consi
liului Național Palestinean, 
condus de Yasser Arafat. Po
trivit unor surse iordaniene 
citate de agențiile de presă au 
fost examinate cu această oca
zie aspecte ale evoluției situa
ției din Orientul Apropiat și 
probleme referitoare la activi
tatea grupurilor palestiniene de 
comando pe teritoriul Iordaniei.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ zia
rul „Al Ahram", președintele 
Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, a pregătit o serie 
de mesaje către președintele 
Republicii Arabe Yemen, Abdul 
Rahman Iriani, președintele Re
publicii Populare a Yemenului 
de sud. Kahtan Al Shaabi. și 
președintele sudanez, Ismail el 
Az.hari. Mesajele, scrie ziarul ci
tat. se referă la o serie de pro
bleme comune țărilor arabe.
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