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> MARTIE i
ȚARA SE PREGĂTEȘTE

A

DE ALEGERI
Întîlnirile dintre candidați și alegători

Acțiuni ale organi
zaliilnr II.T.C,Prilej de fructuoase

dezbateri cetățenești
Alegerile de deputați în Ma

rea Adunare Națională și în Con
siliile populare, eveniment aștep
tat cu unanim interes la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, prileju
iesc entuziaste manifestări politi
ce și culturale pe întreg cuprinsul 
țării.

Pînă în prezent, în județul 
Constanța au avut loc aproape 
3 000 de întîlniri ale alegătorilor 
cu candidații Frontului Unității 
Socialiste, la care au luat parte 
aproape 180 000 de cetățeni. In 
cadrul întrunirilor electorale s-au 
făcut peste 2 100 de propuneri 
din cele mai variate domenii de 
activitate. De asemenea, în ca- 
diul cluburilor, caselor de cultu-
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...Undeva, pe miile de kilome

tri ai „retortelor" de la Rafi

năria Teleafen

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Sigur, nu sînt dese momen

tele în care omul își schimbă 
subit comportamentul, face o 
întoarcere de o sută optzeci de 
grade. Nu de la această idee 
am pornit scriind articolul 
....Si s-au răzbunat pe copii 1“ 
în care relatam tribulațiilor so
ților Petre și Magdalena R. 
într-o căsnicie clădită pe dra
goste. acum ajunsă, din false 
și meschine motive, pe cale 
de a se destrăma. Mobilul 
esențial ce ne-a determinat să 
intervenim în speranța că lu
crurile nu au ajuns pînă acolo 
îneît totul să fie ireversibil, 
sînt cei doi copii ai soților R. 
peste care aceștia treceau cu o 
ușurință mai mult decît con
damnabilă. cu o glacialitate ne
firească în argumentarea „drep
tății mele" și „vinovăției ce
luilalt". Cei doi copii, cum se 
exprima unul dintre tovarășii 
lor de muncă, fac figurație, 
sînt doar decorul pe care soții 
R. cred că îl pot 
vor, schimbîndu-1 
nevoie.

Spuneam, deci.
fi așteptat ca soții să se împa
ce în următoarele cinci minute 
apariției articolului. Totuși, 
ni s-a părut interesant să aflăm 
reacția lor imediată la apelul 
nostru.

El — a întrebat dacă repor
terul a stat de vorbă șl cu cea
laltă parte (adică cu soția — 
n.n.) întrucît a dedus unele 
^carențe" de documentare ; Ea:

manevra cum 
cu altul, la

că nu ne-am

4»

ră și căminelor culturale din a- 
cest 
760
329 spectacole artistice, 50 de 
simpozioane și seri literare dedi
cate alegerilor de la 2 martie, 
la care au luat parte 195 000 de 
cetățeni. în perioada campaniei 
electorale, 90 de lectori au vorbit 
în fața a peste 45 000 de alegă
tori, înfățișînd în cadrul expune
rilor tabloul marilor realizări ob
ținute în anii socialismului sub 
conducerea clarvăzătoare a parti
dului.

în perioada actualei campanii 
electorale, în județul Vîlcea au a- 
vut loc peste 3 200 de adunări, 
reunind 155 000 de alegători. Cei

județ s-au ținut pînă acum 
de conferințe, s-au organizat

u

(Continuare în pag. a Il-a)

Politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român de 
Industrializare socialistă a țării 
a confirmat și confirmă adevă
rul general valabil cu privire la 
rolul determinant al industriei 
în dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a societății în înflorirea 
multilaterală a economiei, ști
inței și culturii, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului, 
în apărarea si consolidarea in
dependenței naționale. în asi
gurarea participării active a 
poporului la progresul general 
al umanității, la schimbul de 
bunuri materiale și spirituale pe 
plan mondial.

„In ultimii ani — se arată în 
„Manifestul Frontului Unității 
Socialiste" — opera de indus
trializare socialistă — temelia 
dezvoltării economice și cultu
rale a țării. în progresul ei ge
neral — a parcurs o etapă nouă, 
calitativ superioară. Volumul 
producției industriale este cu 
peste 40 la sută mai mare decît 
în 1965, ritmul mediu anual de

..articolul e scris bine" (și cî- 
teva cuvinte măgulitoare pen
tru cel care-1 semnase !) Atît. 
In rest, nici o tresărire a ini
milor care bat în piepturile a 
doi foști îndrăgostiți, deveniti 
tată și mamă. El va plăti pen
sia alimentară, ea ducînd „gre

ECOURI LA
UN ARTICOL' „ACEȘTI SOȚI

SE POT ÎMPĂCA!"

rr CHIAR DACĂ PLĂTEȘTI, ESTE INUMAN SĂ-ȚI

ABANDONEZI COPIII PENSIEI ALIMENTARE.,/'

I

utatea creșterii copiilor pe 
umeri". Altfel de ajutor din par
tea lui 7

Ea — «îmbăta la copil de 
la căminul fabricii unde lu
crează șl 11 duce la părinții ei, 
de unde luni dimineața îi în
toarce din nou la căminul cu 
program săptămînal. Un fel de

luat10 000 de cetățeni care au 
cuvîntul, Ia întîlnirile cu candi- 
dații Frontului Unității Socialiste 
au trecut în revistă succesele de 
ordin economic și social-cultural 
obținute de poporul nostru și de 
oamenii muncii din județul Vîl- 
cea. Interesați în ridicarea pe 
mai departe a așezărilor din acest 
tînăr județ, vorbitorii au formu
lat aproape 4 500 de propuneri 
menite să contribuie la soluționa
rea unor cerințe de larg interes 
cetățenesc.

Duminică, în toate comunele 
județului Vîlcea au avut loc con
ferințe, simpozioane și spectacole 

creștere a producției a fost de 
peste 12 la sută, față de 10,7 la 
sută, cit prevedea planul cinci
nal. România se situează astfel 
printre statele cu economia cea 
mai dinamică. întreaga produc
ție industrială a anului 1938 se 
obține astăzi în 24 de zile".

în elaborarea și înfăptuirea 
programului de industrializare 
socialistă, partidul nostru a ți
nut șl tine seama de necesită
țile progresului economic al 
țării, de resursele materiale, 
naturale și umane, de posibilită
țile ce le oferă colaborarea cu 
țările socialiste și extinderea 
relațiilor de schimb cu cele
lalte țări, indiferent de orîndui- 
rea lor socială.

Subliniind la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. că și în viitor 
în centrul politicii partidului 
nostru rămîne industrializarea 
tării, dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele. în special a 
industriei constructoare de 
mașini. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta totodată că 

picioare.

curse printr-un pustiu făcute 
de doi oameni care n-au ochi 
să se vadă și nici prea mult 
timp să se ocupe de copiii ce 
li se încurcă printre
Intre timp fiecare își pregăteș
te motivele de divorț. O înde
letnicire altfel „onorabilă" și 

care cere efort. Nu-1 ușor să 
„îndosariezi" atîtea și atîtea 
cîte „am suportat". Dar nu-i 
nimic, avem răbdare, nu ne 
bate nimeni la cap. de copii 
are cine îngriji că de ala exis
tă cămine și bătrîni care-și iu
besc nepoții. Pînă una-alta nu 
• rău să se familiarizeze el cu 

%

în aceste zile, pe agenda 
acțiunilor consacrate alegerilor de 
la 2 martie, au fost înscrise o se
rie de manifestări organizate din 
inițiativa Comitetului județean 
Gorj al U.T.C. Astfel, în peste o 
sută de organizații de pe raza ju
dețului a fost prelucrat Manifes
tul Frontului Unității Socialiste, 
s-au ținut expuneri privind pro
blemele democratismului socialist, 
au fost organizate peste 50 de în- 
tîlniri ale tinerilor cu activiști de 
partid și de stat, precum și întîl- 
niri ale candidaților cu tinerii 
caro votează pentru prima dată 
din comunele Săulești, Tismana, 
Peștișani și orașele bfovaci și Mo-

CRĂCIUN VASILE
Subredacția 

„Scînteia tineretului" Gorf

(Continuare In pag. a Il-a)

„este Imperios necesar ca in
dustrializarea să se realizeze pe A 
baza tehnicii celei mai avansate, ” 
să se asigure introducerea con
tinuă in producție a celor mai a 
noi cuceriri alo științei, acor- V 
dindu-se atenția principală me
canizării și automatizării proce- 
selor de producție — condiție W 
hotărîtoare a creării unei indus
trii și economii moderne". _

Pentru a răspunde acestei ce- 
rințe. Congresul al IX-lea al 
partidului a subliniat necesi
tatea de a acorda o deosebită A 
atenție lărgirii bazei de materii ~ 
prime. dezvoltării producției 
de energie, siderurgiei. con a 
strucțiilor de mașini, chimiei, W 
industriei ușoare și alimentare, 
ca principale direcții ale indus- - 
trializării socialiste a țării. In- 9 
tre aceste ramuri ale Industriei 
există o strînsă interdepen
dentă. care necesită o justă pro-

PETRE POPESCU

(Continuare în pag. a U-a)

tribunalul. Ea îl dă în judeca
tă. se mai întîlnesc acolo, se 
mai dau în spectacol își mai 
varsă „veninul" șl pleacă ușu
rați fiecare în direcția lui.

Stăm din nou de vorbă cu to
varășii de muncă ai celor doi. 
Am fost tentat! să credem, la 

cîtăînceput, după ce aflasem 
„dreptate" au Petre șl Magda
lena R, că „ordinea" pe care 
și-au pus-o în viață, atitudinea 
minată de falsitate, gesturile 
necugetate se manifestă $i la 
locul de muncă. Nu, ni se 
spune. Sînt muncitori foarte 
buni, aerioși. își văd de treaba

I

Ieri, numeroși cetățeni au verificat listele de alegători. Fotore- 
la Centrul de afișare 

sectorul VIII
porterul nostru a surprins un instantaneu 

Nr. 8 dina listelor de alegători

S-a mai scris în legătură cu 
evoluția colecției „Luceafărul" 
și dintre multele opinii aș re
tine-o pe aceea a unui confrate 
care observă odată concret că 
unii poet! lansați în colecția 
aceasta și-au pierdut... silabele 
pe parcurs. S-a scris apoi des
pre fiecare debut în parte, 
cronici, recenzii, succinte con
semnări în funcție de universul 
vibratoriu care circula în căr
țile cutărui debutant. Ce prin
cipii stetice au prezidat la 
inaugurarea acestei colecții o 
știm mai mult sau mai puțin, 
deoarece Ia „botezul" ei nu a 
fost lansat — cum magistral au 
făcut-o odinioară unii mentori 
estetici sau animatori ai cul
turii noastre — un manifest, 
un credo de perspectivă. Toate 
acestea nu înseamnă însă că 
din construcția inițială a co-

Transporturi-Ministerul 
lor Auto, Navale și Aeriene 
anunță că incepînd cu data 
de 24 februarie, ora 7 s-a 
redeschis trecerea cu bacul 
peste Dunăre la punctul de 
trecere Giurgeni-Vadul Oii 
pentru toate tipurile de au
tovehicule.

lor. nu se ceartă cu nimeni ni
ciodată. nu lipsesc de la ser- 
vicl. nu întîrzie sînt buni ca
marazi.

Care este „misterul", expli
cația acestor antipozi în com
portamentul celor doi ? — iată 
întrebarea care îi frămînta 
sincer pe cei din jurul familiei 
R (cit se mai poate numi așa).

„Ne aflăm în fata unui caz 
de iresponsabilitate morală și 
socială regretabilă, ne spune 
inginerul Dumitru Casapu. Nu 
cunosc motivele care au deter
minat... ruptura între cei doi 
decît din articolul publicat. 
Fresupunînd că ar exista totuși 
vreunul, cum poți uita că ești 
părinte a doi copii. în numele 
cărui drept le ignori existenta? 
— pentru că am impresia, așa 
se întîmplă în cazul celor doi; 
cine îți dă dreptul să-ti aban
donezi copiii pensiei alimentare 
sau căminului ?“

A confunda familia cu un 
teritoriu ..tabu" și în care ai 
drepturi discreționare înseam
nă a nesocoti elementare legi 
morale. înseamnă a contraveni 
onor reguli de conduită socială 
unanim acceptate si care stau 
la temelia colectivității din 
care faci parte. îndatoririle pe 
care le incumbă necondiționat 
familia, infinit sporite tn situa-

NICOLAE ADAM

(Continuare tn pag. a Il-a)

MĂSURI DE MAXIMĂ IMPORTANȚĂ

PENTRU OCROTIREA SĂNĂTĂȚII UN NOU
IMBOLD CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE MEDICALE

Una din problemele de pri
mă însemnătate dezbătute în 
Directivele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român cu privire la îmbună
tățirea asistenței medicale a 
populației este cercetarea ști
ințifică medicală. Lucru firesc, 
deoarece, în munca de per
fecționare a asistenței medica
le, de ridicare a ei la nivelul 
celor mai avansate țări, un rol 
de cea mai mare importanță 
revine cercetării științelor me
dicale. De rezultatele ei de
pinde, într-o mare măsură, 
cunoașterea celor mai intime 
procese ale biologiei, fiziolo
giei și patologiei organismu
lui. Cercetarea științifică adu
ce, în medicină, fundamenta

La Mediaț s-a inaugurat noua casa I 
de cultură

La Mediaș a fost inaugurată duminică noua Casă de Cultură 
a sindicatelor. Clădirea monumentalului edificiu adăpostește o 
sală de festivități cu 550 de locuri, o bibliotecă, săli de lectură și H 
repetiții. Cu prilejul inaugurării, cele mai cunoscute formații I 
artistice din localitate au prezentat un reușit program festiv.

După moderna stație de cale ferată și palatul poștelor și tele- - 
foanelor, inaugurate în cursul lunii trecute, Casa de cultură a I 
sindicatelor vine să confere și mai multă prospețime Mediașului, I 
oraș care a intrat în cel de-al optulea veac de existență.

(Agerpres) |

EXIGENȚELE
UNEI COLECȚII

CONSTANTIN CRIȘAN

au lipsit principiile, 
nemărturisit mani- 
desigur, talentul.

lecției 
Criteriul, 
fest a fost 
Dar cum. cuvîntul în sine este 
indefinisabil și interpretabil 
la infinit, semantica lui a fost 
adesea uitată pe drum, fiind 
înlocuită, în/multe cazuri, cu 
aceea a unei vătămătoare gene
rozități. Se înțelege, se știe de 
altfel — deci nu pot evita un 
loc comun — în această colec
ție au debutat poeți, a căror 
creație, și astăzi ascendentă, 
a fost deja de mult, unanim 
validată. De prisos rețin

CU BACUL 
DUNĂRE

REDESCHIDEREA 
TRECERII

PESTE

(Continuare în pag. a IlI-a)

INPAG.A3-A CU SPORTIVII PREFERAȚI

CRONICA NESENTIMEN
TALA de FANUȘ NEAGU.

ÎN „C.C.E." LA VOLEI 
STEAUA A MAI TRECUT 
UN OBSTACOL.

DIAGRAMA „AMICALE
LOR" DE FOTBAL.

RAPID — CAMPIOANA 
NAȚIONALA LA JUDO.

IN „CUPA U.A.S.R." 
LA SCHI — AVALANȘA... 
DE PARTICIPANT!.

NOTE, COMENTARII 
REZULTATE LA ZI.

și

MERIDIAN.

V. SARUCAN — 
NOU RECORD 

LA LUNGIME

• IN SALA „23 AUGUST" 
a luat sfirșit duminică con
cursul de atletism organizat 
de clubul „Steaua". Un re
zultat valoros a înregistrat 
V. Sărăcan care a obținut la 
săritura în lungime 7,64 m. 
(nou record republican pe 
teren acoperit).

(Agerprea)

Prof. dr. doc

IANCU GONȚEA

rea științifică a metodelor și 
tehnicilor care dezvoltă perpe
tuu practica medicală.

Dînd o înaltă însemnătate 
contribuției cercetării științi
fice medicale la dezvoltarea 
ocrotirii sanitare a populației, 
statul nostru a acordat, an de 
an, fonduri sporite pentru dez
voltarea rețelei de cercetare. 
S-au înființat — și dotat cu 
aparatură modernă — nume
roase institute și laboratoare, 
au fost creat toate condițiile 
unei rodnice activități științi
fice. Dar, așa după cum se 
subliniază în Directive, cerce
tarea științifică medicală, cu 
toate că a înregistrat o serie 
de rezultate pozitive, nu a re
ușit să îndeplinească, în mă
sura care se impunea, obiec
tivele care i-au stat în față. 
Este cazul, de pildă, al cer
cetărilor întreprinse în dome
nii ca bolile cardiovasculare, 
neuropsihice, cancer, boli de 
nutriție, al cercetărilor din do
meniul medicamentelor și al 
tehnicii medicale, rămase în 
urmă față de dezvoltarea ac
tuală a științelor medicale pe 
plan mondial.

„Comitetul Central dl Parti- 
'dutui Comunist Român — se 
spune în Directive — consi
deră că cercetarea științifică 
medicală trebuie orientată, 
înainte de toate, spre rezolva-

I
I
I
I

cîteva nume știute. Si to- 
: Nichita Stănescu, Ana

aici 
tuși
Blandiana. Ilie Constantin. Ma
rin Sorescu Cezar Baltag, Ion 
Alexandru și. mai noi : George 
Alboiu, Dumitru M. Ion, Gheor- 
ghe Istrate. (Am spicuit nu 
chiar la întîmplare dar. din 
lipsă de spațiu, nu are rost să 
întîrziem asupra unor lucruri 
la care conferă, cu bun simț, 
oricine).

Un criteriu infra-estetic — 
tacit — a fost apoi acela al 
vîrstei ; colecția era menită — 
am consemnat cu bucurie faP-

Cine ar încerca să demons
treze că sportul nu și-a pus 
pecetea pe emblema spirituală 
a secolului XX ar comite o 
mare eroare. Dovezi ? Fie 
chiar și una singură: orașul 
Alba Iulia s-a trezit, ieri sub 
„comanda" unor afișe care a- 
nunțau că la orele 10, în sala 
cinematografului Victoria, va 
avea loc prima întîlnire — 
dintr-o serie organizată de 
„Scînteia tineretului" și sec
ția propagandă a C.N.E.F.S.
— între tineri și sportivii lor 
preferați.

Peste 600 de tineri din oraș
— mulți alții au venit din îm
prejurimi — au ținut să fie 
prezenți (ce păcat că sala nu 
a avut o capacitate mai mare) 
la intîlnirea cu Ion Voinescu, 
Nicolae Linca și Cornel Oțe
lea, maeștri emeriți ai spor
tului, campioni mondiali și o- 
limpici. Evenimentul — și el 
nu poate fi reconstituit în cî- 
teva cuvinte — a dominat 
viața duminicală a orașului. 
Am asistat timp de mai bine 
de 4 ore (adăugind celor 3 
ore de întrebări și confesiuni 
și durata 
Cupp 66") 
pagini care 
frumusețea
sportul românesc. 

filmului „World 
la evocarea unor 
au înnobilat prin 

și măreția lor

rea problemelor esențiale ale 
ocrotirii sănătății, să fie legată 
de om, de nevoile sănătății 
poporului, să ducă la obține
rea de rezultate cu aplicabili
tate în proctica medicală" 
Pentru traducerea în viață a 
acestor indicații de mare în
semnătate pentru viitorul ști
ințelor medicale din țara noa
stră, este necesar ca Ministe
rul Sănătății să stabilească, de 
urgență, principalele domenii 
de cercetare, să planifice și să 
elaboreze într-un mod mâi 
judicios problematica ce de
curge din stadiul actual al 
morbidității și, în general, din 
cerințele asistenței medicale 
din țara noastră. Se impune 
stabilirea acelor măsuri care 
să ducă — pe căi cît mai di
recte — la creșterea randa
mentului și eficienței cercetă
rii, la valorificarea tot mai in
tensă, în practica medicală, a 
rezultatelor. Una din măsurile 
importante și oportune este 
după părerea mea, și hotărî- 
rea de a se înființa Academia 
de Științe Medicale, for căruia 
îi va reveni misiunea de a 
concentra toate forțele științei 
noastre medicale și de a cu
prinde, sub o conducere uni
că, întreaga rețea de institute 
de cercetări. Academia de Ști
ințe Medicale — în concepția 
preconizată de Directivele par
tidului — va controla întreaga 
activitate științifică medicală,

(Continuare tn pag. a lll-a)

I

tul și în unele studii apărute 
în străinătate — să încurajeze, 
să ofere spațiu public și, în al 
doilea rînd. editorial — tipo
grafic. celor mai tineri crea
tori de talent.

Nu mi-am propus în cele ce 
urmează să disting nominal va
lorile certe sau pe acelea stre
curate altcumva pe poarta su- 
pra-generoasă a acestei colecții. 
O va face, o va fi făcut altci
neva poate mai bine. Mi se 
pare însă la fel de esențial să 
notez acum, la aproape un de
ceniu de la ivirea colecției 
știute, viabilitatea estetic-sti-

Ion Voinescu a „plonjat" în 
amintirile unei cariere de pes
te 20 de ani ca pe vremuri 
în poartă și i-a convins pe ti
nerii săi ascultători că drumul 
spre performanță se pietruieș- 
te cu cel mai nobil și prețios 
metal — munca I Nicolae Lin
ca a reconstituit (numai foto
grafia vă va putea convinge 
de autenticitatea „reconstitui
rii") filmul celei mai dramati
ce finale din istoria boxului 
mondial: finala de la Mel
bourne din 1956 pe care a 
cîștigat-o boxînd cu o singu
ră mină I Cornel Oțelea s-a 
definit singur ca un sportiv 
care datorează toate satisfac
țiile pe care i le-a adus hand
balul numai muncii șl iarăși 
muncii 1 Iată modestia insta
lată pe podiumul de onoare I

Intîlnirea, susținută de o 
spirituală și la obiect avan
cronică a lui Ioan Chirilă, a 
fost înainte de toate o adevă
rată sociologie a relației din
tre marea pasiune pentru sport 
și marea performanță în sport.

Amănunte și fotografii veți 
găsi în numărul nostru de 
mîine.

C. PRIESCU
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DE ALEGERI
(Urmare din pag. I) 

consacrate apropiatului eveni
ment a) alegerilor. Potrivit date
lor furnizate de Consiliul jude
țean al Frontului Unității Socia
liste, expunerile prezentate au 
fost audiate cu viu interes de 
peste 70 000 de alegători, iar 
spectacolele susținute de forma
țiile artistice de amatori au atras 
circa 100 000 de cetățeni.

Mai bine de 60 de cămine cui-

turale din județul Alba au orga
nizat duminică conferințe consa
crate alegerilor de deputati. U- 
nele conferințe au fost însoțite de 
programe artistice susținute de 
formații locale de amatori. în zi
lele anterioare 150 de brigăzi ar
tistice de agitație au prezentat 
spectacole atractive în numeroa
se localități din cuprinsul jude
țului Alba.

Și în județul Gorj alegerile de

la 2 martie sînt întîmpinate cu 
deplin interes. De la începutul 
campaniei electorale formațiile 
artistice au prezentat 200 de 
spectacole care au fost urmărite 
de aproape 50 000 de cetățeni. în 
85 de comune $i sate s-au ținut 
conferințe pe teme legate de ale
geri, iar în 20 de localități au 
fost organizate simpozioane și seri 
literare. *

(Agerpres)

Acțiuni ale organizațiilor 

U.T.C.
(Urmare din pag. 1) 

tru. în toate liceele și șoolile pro
fesionale din județ au avut loc 
întîlniri ale elevilor cu activiști 
ai comitetului județean de partid 
care au vorbit acestora despre 
principalele realizări obținute în 
ultimii ani, despre perspectivele 
de dezvoltare ale județului Gorj

Sîmbătă a apărut de sub tipar 
pliantul intitulat „Tineretul gor- 
jan răspunde prezent", editat de 
comitetul județean al U.T.C. în 
peste 5 000 de exemplare. Demnă 
de a fi remarcat este și apariția 
broșurilor intitulate „Gorjul, din 
vîrful Parînguiui și pînă în șesul 
Motrulni" și „Preocupări și reali
zări ale consiliului popular".

DIRECȚIILE INDUSTRIALI
ZĂRII SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)

porționalitate a planului de 
investiții a eforturilor materi
ale si de muncă ale economiei 
noastre naționale. Toate aceste 
direcții ale industrializării au 
cunoscut creșteri cantitative și 
calitative cu care poporul nostru 
se mîndrește și care constituie 
fundamentul trainic pentru ob
ținerea unor rezultate tot mai 
înalte în viitor.

în comparație cu 1950 indus
tria noastră produce, în 1967. de 
16 ori mai multă energie elec
trică. de 19 ori mai multe ma
șini unelte de 37 de ori mai 
multe produse electrotehnice, de 
31 dc ori mai multe produse 
chimice de aproape 8 ori mai 
mu'te produse prelucrate din 
lemn de circa 6 ori mai multe 
confecții de 5 ori mai multe 
produse de pielărie, blănărie și 
îr.călțăm’nte de peste 4 ori mai 
multe produse alimentare. în 
timp ce în 1938 nu se produceau 
în România nici un tractor, nici 
un autovehicul nici o locomo
tivă Diesel sau electrică, în 1967 
industria noastră a produs 17 571 
de tractoare. 31 801 autovehicule, 
133 de locomotive Diesel și elec
trice magistrale. Prin intrarea 
în funcțiune în 1968 a Fabri
cii de autoturisme din Pitești, 
în 1969 potrivit prevederilor, 
12 009 de autoturisme românești 
îsi vor lua startul pe arterele de 
circulație ale tării. Dacă în tre
cut România importa întregul 
necesar de masini-unelte. în 1968 
au fost nroduse în întreprinde
rile de specialitate 12 600 de 
masini-unelte în 122 de tipodi- 
m.ensinni. Semnificativ este și 
faptul că cea mai mare parte 
din cele peste 6 000 de produse 
ale industriei chimice românești 
nu se fabricau în urmă cu 10 
ani, iar în industria alimentară 
numărul produselor a sporit de 
la circa 1 000 în 1950 la peste 
4 000 în pi ezent.

Rezultatele obținute ilustrează 
justețea politicii marxist-leni- 
niste a Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare mai rapidă 
a producție! mijloacelor de pro
ducție (grupa A), care în com
parație cu 1938 este azi de peste 
18 ori mal mare, precum și de 
lichidare a rămînerli în urmă 
a industriei producătoare de 
bunuri de consum (grupa B), 
care în anul 1969 trebuie să rea
lizeze un ritm de creștere la 
nivelul celui stabilit pentru 
grupa A. Aslgurînd o justă 
pronortionalitate în ceea ce 
privește ponderea ce trebuie 
să o ocupe cele două sectoare 
principale In economie partidul 
nostru pune accentul pe dez
voltarea armonioasă a tuturor 
ramurilor industriale si. îndeo- 
șebi a acelor ramuri care asi

gură promovarea și extinderea 
în ritm rapid a tehnicii celei 
mai înaintate (energia electrică, 
metalurgia, construcțiile de 
mașini — îndeosebi electronica 
și electrotehnica — chimia).

Dacă, de pildă, analizăm con
sumul de energie electrică pe 
un muncitor în industrie — ca 
unul din indicatorii progresului 
tehnic — constatăm că acest 
consum a crescut de la 2 323 
kWh. în 1950 la 4 922 kWh. în 
1960 și la 10 446 în 1970. 
Orientarea industriei energeti
ce — pe baza programului 
de 10 ani aprobat de Con
gresul al IX-lea al parti
dului — continuă linia generală 
de dezvoltare a producției de 
energie electrică cu un paa 
înaintea industrializării. de 
mobilizare a tuturor resurselor 
și posibilităților proprii pentru 
satisfacerea necesităților cres- 
cînde de energie electrică ale 
economiei Pînă la sfîrșitul anu
lui 1968. au fost date în func
țiune mai bine de două treimi 
din puterea de 4 000 MW pre
văzută a fi instalată în centra
lele electrice în cincinalul ac
tual.

O dată cu principala sursă 
energetică a tării — electrici
tatea — s-au dezvoltat extrac
ția petrolului, cărbunelui și ga
zului metan. Față de 1938. pro
ducția de petrol era mai mare 
în 1967 de 3,6 ori. cea de căr
bune de peste 4,7 ori iar cea de 
gaz metan de 66 de ori.

Un indicator important al ni
velului de dezvoltare a econo
miei îl reprezintă producția de 
metal Tinînd seama de aceasta, 
partidul și statul nostru acorda 
o atenție deosebită dezvoltării, 
unei siderurgii moderne bazate- 
pe procedee tehnologice înain
tate. care să asigure sporirea 
simțitoare a producției • și îm
bogățirea sortimentelor. în com
parație cu 1938 producția meta
lurgiei feroase (inclusiv extrac
ția minereurilor feroase) a fost, 
în 1968, de 18 ori mai mare, iar 
producția metalurgiei neferoase 
(inclusiv extracția minereurilor 
neferoase) a crescut de 15 ori.

Mentinîndu-șl rolul de pivot 
puternic al modernizării econo
miei naționale, industria con
strucțiilor de mașini a cunos
cut un ritm accelerat de dez
voltare continuă. Fată de 1938. 
producția acestei ramuri indus
triale a fost mal mare de 23 de 
ori în 1965 și de 36 de ori în 
1968. In primii trei ani ai actua
lului cincinal a fost îndeplinită 
cu succes sarcina — de mare 
răspundere — trasată de Con
gresul al IX-lea a] P.C.R. de a 
asigura din producția internă, 
aproximativ două treimi din 
necesarul de mașini și utilaje 
pentru dotarea economiei națio
nale. Prin dezvoltarea produc

ției electrotehnice și de apara
tură fină s-a creat posibilitatea 
de a se asimila și produce ma
șini și utilaje în totalitatea lor, 
renuntîndu-se treptat la impor
tul de aparatură. Numai în 1969, 
valoarea aparaturii și utilajelor 
scoase de ia import reprezintă 
400 milioane de lei valută. Con
ducerea partidului a subliniat 
faptul — definitoriu pentru as
censiunea economiei noastre — 
că avem posibilitatea ca atît în 
actualul cincinal dar mai cu 
seamă în cincinalul următor, să 
renunțăm complet la importuri 
în acest domeniu.

Programul de dezvoltare teh
nică pe anul 1969 are ca princi
pale obiective diversificarea 
sortimentelor și adaptarea lor 
la cerințele tehnologice mo
derne. îmbunătățirea caracte
risticilor și parametrilor de ex
ploatare realizarea unor uti
laje cu un înalt grad de auto
matizare, precum și asimilarea 
unor utilaje sau ansamble com
ponente în a căror structură in
tră o pondere însemnată da 
mecanisme și elemente de me
canică de precizie.

Este meritul partidului nos
tru a conducerii sale, de a fi 
atribuit din timp, pe baza unei 
juste viziuni de ansamblu, a 
unei analize științifice a reali
tății o importanță deosebită 
construcției unei industrii chi
mice moderne a cărei produc
ție continuă să crească impe
tuos. Fată de 1938, producția 
acestei ramuri a fost în 1968, de 
61 de ori mai mare, O impor
tantă deosebită se acordă, în a- 
cest cincinal, dezvoltării susți
nute a industriei petrochimice, 
care asigură valorificarea supe
rioară a gazului metan și a 
produselor petroliere. Calcule
le arată că, prin folosirea ga
tului metan la fabricarea îngră
șămintelor chimice de exemplu, 
valoarea acestuia crește de 10 
ori în raport cu folosirea lui 
drept combustibil, iar prin folo
sirea gazelor de rafinărie — va
loarea acestora creste de peste 
17 ori

Congtesul al IX-lea al P.C.R. 
a stabilit, de asemenea, o serie 
de măsuri menite să asigure sa
tisfacerea într-o măsură tot mal 
mare de către industria bunu
rilor de consum a nevoilor cres- 
cînde ale populației, măsuri care 
se aplică ou succes. Față de 
1938, producția industriei tex
tile a fost în 1968 de aproape 
9 ori mai mare, cea a confec
țiilor de 19 ori. cea alimentară 
de 4,8 ori. O dată cu creșterea 
nivelului de trai al populației, 
structura mărfurilor pentru 
consumul individual produse în 
tara noastră se modifică con
tinuu. dobîndind o pondere tot

mal mare bunurile de consum 
de lungă durată — mobila, 
aparate de radio și televizoare, 
frigidere mașini de spălat rufe 
și alte articole electrotehnice de 
uz casnic.

Toate aceste importante di
recții ale industrializării socia
liste a tării — destinate edifi
cării unei economii puternice 
și. pe această bază, a ridicării 
continue a bunăstării poporului
— sînt luminate de planurile 
partidului, de concepția sa asu
pra dezvoltării multilaterale a 
tării Ansamblul de măsuri a- 
doptat de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a 
P.CR. pentru perfecționarea 
conducerii si planificării eco
nomiei naționale, corespunzător 
actualului stadiu de dezvoltare 
socialistă a României. e. în 
acest sens, definitoriu, prin do
meniile de înaintare pe care le 
angajează îmbunătățirea sub
stanțială a structurii industriei 
pe ramuri ; angajarea fiecărei 
unități in circuitu! economic, cu 
toate tesursele și rezervele ei 
interne ; creșterea gradului de 
calificare de oraganizare și uti
lizare a forței de muncă ; fun
damentarea științifică a decizii
lor economice, ridicarea gradului 
de adaptabilitate a întreprinde
rilor la cerințele tot mai di
verse și în continuă schimbare 
ale producției și consumului : 
întărirea rolului stimulator al 
pîrghiilor economice ; perfec
tionarea legăturilor dintre în
treprinderi. astfel încît să spo
rească exigenta, competenta și 
răspunderea în tratarea și re
zolvarea problemelor econo
mice.

înfăptuirea complexului de 
măsuri adoptat de partid șl 
guvern pe baza hotărîrilor 
Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale a P.C.R.
— și care privesc perfecționarea 
tuturor laturilor vieții sociale 
a României — constituie cheză
șia prog-esului neîntrerupt al 
societății noastre a înfloririi 
multilaterale a națiunii noastre 
socialiste.

'f Un program complex și tot
odată echilibrat — iată 

■ care este prima impresie 
lăsată de recentul concert al 
Filarmonicii bucureștene. Am 
putea spune, chiar, programul 
ideal al concertului simfonic 
săptămînal, cuprinzînd, alături 
de o primă audiție (cea mai re
centă simfonie a lui Mihail An- 
dricu — a X-a), o piesă de largă 
popularitate (Concertul nr. 2 de 
Rachmaninov) și, în sfîrșit, din 
patrimoniul muzicii contempo
rane universale, o lucrare mai 
puțin cintată (Simfonia a V-a 
de Prokofiev).

Sub bagheta lui Em. Elenescu. 
și el oaspete al Filarmonicii, la 
aceste merite s-au adăugat și 
acela al realizării unitare, vă
dind seriozitatea pregătirii par
titurilor și în plus, o anumită 
căldură a participării întregu
lui ansamblu la actul inter
pretativ. In mod deosebit aș 
putea cita Fuga finală a Sim
foniei lui Andricu, trecerea în
tre părțile II și III în Concer
tul Rachmaninov, sfîrșitul păr
ții a H-a a Simfoniei lui Proko
fiev.

• După cît se pare, a intrat în 
intenția dirijorului menajarea

• efectelor dinamice pe parcursul 
dezvoltărilor. în vederea ex
ploziei finale. Și dacă, pe a-

• locuri — ne referim acum în 
special la Simfonia lui Proko-

• fiev — în Scherzo-ul părții a 
Il-a de exemplu, tonul era in-

• suficient de incisiv. atacurile
• puțin prea moi, prea blînde, în 

schimb. în finaluri, pe care di-
• rijorul ie-a văzut de obicei ca 
e puncte culminante, am avut bu

curia de a descoperi sonorități
• de o foiță și de o expresivitate 

cuceritoare.
• Și acum cîteva cuvinte des-
• pre noua Simfonie a lui Mihail 

Andricu.
• Mergînd pe linia propusă de 

ultimele sale piese simfonice
• nonl opus se remarcă în primul 

rînd prin conciziune și printr-o
• încercare de sinteză. în sensul 

îmbinării sau mai precis al
• alternării scriiturilor omofonă
• si polifonă și a formelor co

respunzătoare. avînd la bază un
• limbaj tonal cu unele momente 

de politonallsm, momente cerute
’ de procesul tehnic-muzical șl
• estetic al devenirii sonore. Con- 

ciziunii lucrării îi este opusă
• utilizat ea unui vast aparat or-
• chestral. ceea ce accentuează 

impresia de densitate. Interpre-
• tarea s-a caracterizat prin pre

cizia execuției, prin gradarea
• evoluției dinamice pînă la cul- 
e minanța finală a Fugii.

«

★
Parcă pentru a ne aminti 

că ne apropiem de cum
pănă timpului ce separă 

trecutul și viitorul Festival 
,,Enescu“. în săptămînile din ur
mă, trei tineri laureat! au evo
luat pe scena vieții muzicale a 
Capitalei : Radu Lupu. cu in
tegrala concertelor beethoveni- 
en* Elisabeta Leonskaia. cu ln-

• •••••••••*

Secvență din filmul „DOMINIKA ȘI PRIETENII El"

1. SIMFONIA A IA k mihml «»■
2. III EIDLENT CUPLU DE TINEIii MUZICIENI
3. m iotbi «spui: SEBASTIAN DUDA
spirata interpretare a Concer
tului nr. 2 pentru pian și or
chestră de Rachmaninov și 
miercuri seara — din nou Radu 
Lupu, de data asta prezentînd, 
împreună cu violonista Mariana 
Sîrbu, un recita! de sonate.

Programul a cuprins o gamă 
destul de largă de stiluri mu
zicale de la clasicism la impre
sionism — într-o evoluție cro
nologică ce pornea de la Beeth
oven și trecînd prin Brahms 
și Franck, mergea pînă la De
bussy, lucrări a căror interpre
tate a vădit o profundă înțele
gere a»textului muzical, o con
topire cu ceea ce tradiția ne-a 
t’-ansmis ca fiind spiritul com
pozitorilor respectivi. Evident, 
la baza unității compozitor-in- 
terpret stă în acest caz în pri
mul rînd acordul celor doi in
terpret! în ceea ce privește vi
ziunea asupra lucrării, acord 
prezent nu numai în desena
rea liniei generale a execuției, 
dar în cele mai mici amănunte 
ale frazării, dinamicii și ago- 
gicii. Perfecta sincronizare, 
precizia ritmică, atacurile im
pecabile sînt tot a'tîteâ calități — 
la care firește, nu se reduce 
interpretarea, dar care consti-. 
tuie totuși, fundamentul de loc 
neglijabil al acesteia : de soli
ditatea lui depinde în ultimă 
instanță, armonia întregii con
strucții.

Pe baza strictei interdepen
dențe, cei doi interpret! își pot 
permite anumite libertăți care 
dau impresia unei paradoxale 
și. prin neașteptatul ei cu atît 
mai interesante — independente, 
gradul acesteia din urmă va
riază. determinat fiind în spe
cial de scriitura omofonă sau 
po’ifcnă în diferite momente 
ale partiturii.

Dialogul celor doi interpreți 
dezvăluie preferința pentru to
nul retinut. pentru atmosfera 
meditativă fără renunțarea la

un anume lirism Interiorizat ; 
Sonata a II-a, de Brahms, a 
purtat amprenta acestei predi
lecții.

Avantajul utilizării sonorită
ților scăzute, pure și transpa
rente, este și acela al estompării 
singurului defect de omogeni
zare al cuplului : contrastul 
între tonul cald vibrant a! pia
nistului și sunetul puțin cam 
sec. cam aspru, fără putere de 
pătrundere al violonistei. 
Acesta este — printre altele — 
și motivul pentru care cele mai 
realizate momente ale concer
tului au fost Recitativul — fan
tezie din Sonata lui Franck și 
diafana Sonată a lui Debussy,

In concluzie, tinerii inter- 
preți ne-au oferit o seară de 
muzică de cameră care, dacă 
nu a fost o revelație, sperăm — 
și le-o dorim, sau mai bine-zis, 
ne-o dorim nouă, publicului — 
să fie un început promițător.

★

3 Indiscutabil, interesul pen
tru orice concert di
rijat de C. Bugeanu în

cepe de la programul anunțat. 
Tmprospătîndu-și permanent re
pertoriul. C. Bugeanu ne des
chide mereu în concertele sale 
noi orizonturi, ne descifrează 
sensurile unei lucrări abia ieșite 
de pe șantierul componistic, ne 
oferă întotdeauna opusuri mai, 
puțin circulate.

Momentul de maxim interes 
al recitalului simfonic al or
chestrei Radioteleviziunii a fost 
desigur prima audiție a Medi
tațiilor lui Wilhelm Berger. 
După ciclul simfoniilor, cvarte
telor lucrărilor instrumentale 
(unele dintre ele distinse cu 
înalte premîi internaționale). 
W. Berger ne-a dăruit sub ti
tlul de Meditații o serie de va- 
riatiuni pentru orchestră de 
cameră ce par a sintetiza arta 
tînărului compozitor român.

în complexitatea și diversita
tea gîndirii muzicale contem
porane — ne declara creatorul 
— compozitorul este pus să 
descopere în felul Iul elemente 
primare de discurs muzical, 
adecvate sensibilității și vizi
unii sale, dar totodată existenta 
și în fondul aperceptiv al se
menilor săi, pentru a ajunga 
la comunicarea artistică dori
tă.

Porninid de la această pro
blematică — care poate oferi un 
inepuizabil subiect de medita
ții — propunîndu-și interfera
rea unor elemente de scriitură 
simfonică, camerală și concer
tantă — W. Berger, a compus 
o suită de variatiuni ramarca- 
bi’e prin densitate, prin inedi
tul timbral, prin cromatica so
noră.

Simfonicul de joi ne-a mal 
permis ca alături de o sucu
lentă tălmăcire a ..Domesticii" 
lui Richard Strauss — căruia 
C. Bugeanu i-a intuit totalita
tea izvoarelor — să-1 reascul- 
tăm pe celebrul pianist elvețian 
Sebastian Benda.

Trecutele sale apariții pe sce
nele de concert ale Bucureștiu- 
lui (ultima oară l-am ascultat 
în 1966 într-un bogat recital), 
ne-au creionat parametrii ar
tei sale interpretative : solidi
tate. pondere, simț arhitecto
nic. ton ardent.

De astă dată Concertul de 
Grieg i-a dat posibilitatea eta
lării tuturor resurselor sala 
tehnice.

Deși Sebastian Benda consu
mă uneori în sine paginile ro
mantice ce par a-1 seduce pe 
măsura derulării lor. cîntul său 
mărturisește continuu o adîn- 
că efervescentă interioară, o 
luxuriantă fantezie, o inega
labilă capacitate de a crea mo
mente de seducătoare liniște.

LUMINIȚA VARTOLOMEI 
IOSIF SAVA

m
Pictura lui Gheorghe Rădu- 

canu (artist ajuns la a patra 
expoziție personală) este limpe
de și echilibrată. Ea evocă în 
ritmuri calme, molcome, poezia 
frustă a peisajului natural, re- 
fuzînd orice implicație metafo
rică (în sens literar), orice co
mentariu sau divagație pe care 
acesta l-ar putea suscita. Pen
tru Gheorghe Răducanu peisa
jul, în general realitatea își

• ajunge sieși ca valență lirică și 
în această viziune deslușim nu

• numai o structură predispusă 
, unei concreteți, evocării lumii

sensibile, perfect comprehensi-
• bile, ci și o atitudine onestă.

Lipsită de vanități, de progra-
• me artistice „elevate", artifi- 
a cioase și complicate, pictura sa

cîștigă, la dimensiunile posibi-
• lităților sale evident, în auten

ticitate. Pentru artist lumea are
• dimensiuni, volume certe (exis- 
t tă în pictura sa un sens con

structiv relevabil nu numai prin,
• efecte de perspectivă, ci și prin 

contururile formelor decis șl
• grafic subliniate, amintind, 
a fără a ștabili similitudini direc

te, egalizatoare, de Camil Ressu
• al cărui elev a fost) pe care le 

învăluie, le estompează adesea
• într-o atmosferă vibrată nu cu
• intenția de a le distruge mate

rialitatea, cl de a le pune în
• valoare fiorul poetic. („Vedere
• Ia marginea Sighișearei", „Pei-
• saj de iarnă", „Peisaj en case", 
e „Gară in Moldova"). Statismul

celor mal multe lucrări, paleta
• monocromă (care poate fi și o
• îndepărtare subliniată de impli-

AUTENTICITĂȚII ■>
cații naturaliste) îi conferă o 
oarecare atemporalitate în an
samblu, un soi de langoare, un 
ton elegiac. ’

Naturile moarte, florile ca și 
portretele („Portret colectiv", 
„Portret de bătrînă") sînt abor
date în aceeași manieră vibra
tă (se poate afirma că artistul 
și-a găsit deja o expresie dis
tinctă. un alfabet plastic pro
priu) ce recompune Imaginea 
din infinite și delicate detalii, 
ci într-un filigran. Artistul 
este un artizan de bună calita
te, un artizan cu o mare pasiu
ne , pentru detaliu, pentru fini
sarea extremă a acestuia, pen
tru elaborarea migăloasă, meto
dică ca în realizarea unei bro
derii, în ciuda unei aparențe de 
spontaneitate cultivată probabil 
tocmai pentru a-1 îndepărta pe 
privitor de ușoara senzație de 
mecanic, de „tipar", de „pre
stabilit stilistic". Aceeași expre
sie o cultivă și tn pictura tn 
frescă pe care o aduce în expo
ziție (la dimensiuni miniatura
le, de șevalet) care dacă nu-i dă 
satisfacția unei adecvări depli
ne la cerințele genului (mare 
simplitate în sensul economiei 
de mijloace, planuri și contu
ruri ferme, decorativ și monu
mental înțelese), l-o oferă pe 
aceea a dobîndiril unei transpa
rențe de acuarelă (modalitate

pe care pictorul o poate cultiva 
cu rezultate remarcabile. Tot 
în frescă Gheorghe Răducanu 
mai abordează fie compoziția 
simbolică („Sărbătoarea recol
tei") fie compoziția istorică în 
care înregistrează cîteva reușite 
(„Peisaj cu monument istoric". 
„Mărturii din trecut", „Ștefan 
cel Mare", „Locuri istorîciȘ. în 
compozițiile istorice ca îh mul
te dintre peisaje de altfel, nu 
face apel la metaforă, la o con- 
trapunere antitetică de simbo
luri ci evocă atmosfera, rezo
nanța lirică difuză (dar inteli
gibilă) în fața unor locuri în
cărcate de sensurile istoriei, o 
reverie care nu abdică de Ia 
punctul de vedere al actualită
ții, care se revendică de la lu
ciditatea acesteia. Această abor
dare vădește, ca și creația sa 
în ansamblu, un refuz al gestu
rilor mari, pretențioase. Aripile 
sensibilității sale artistice se 
deschid într-un orizont mediu, 
obișnuit, cotidian dar de aci ne 
aduce emoții stabile, sincere, 
adevărate. Ceea ce șl certifică 
autenticitatea artei sale.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

• Expoziția de pictură (ulei șl 
frescă) — Gheorghe Răducanu 
— deschisă la Galeriile de Artă 
din Bulevardul Magheru nr. 20.

(Urmare din pag. I) 

ția existenței copiilor dincolo 
de orice legături afective, nu 
pot fi trecute cu vederea sau 
Dur și simplu ..subtilizate" după 
bunul olac al fiecăruia.

..Irtr-o familie continuă ing. 
Casapu. ordinea firească a in
tereselor începe întotdeauna 
în funcție de copii. In familia 
R. pe temeiuri care mie îmi 
scapă, s-a alcătuit o alta duoă 
..criteriul" .eu. eu. eu si abia 
apoi ceilalți". Nimeni nu spu
ne că într-o căsnicie totul poa
te fi roz, perfect etc. Dar toc
mai înțelegerea, poate și o oa
recare tolerantă, discuția prie
tenească sau ajutorul acționea
ză în formarea coeziunii, cimen
tării familiei. In cazul copiilor, 
este de la sine înțeles că le
găturile îsi vor mări trăinicia. 
Cred cu toată convingerea că 
în cazul acestor doi tineri îm
păcarea este posibilă. R. Petre 
afirmă că nu-și poate vedea 
copiii deoarece soția îi duce 
la părinții ei în timp ce ea 
locuiește în aceeași casă cu el. 
Las la o parte această bizarerie 
și-1 întreb și eu sînt părinte : 
cine te oprește omule, să te 
duci sîmbăta la cămin să-ți 
Iei copiii și nevasta și să vă în
toarceți la casa voastră ? Ce 
anume te poate opri dacă. în- 
tr-adevăr pretinzi că ești un 
om întreg ?"

Vișan Dumitru : „Lucrăm 
împreună. îl știu de om mun
citor. la locui lui. și nu-mi pot 
explica ce-1 îndeamnă pe R. 
Petre să se facă surd Ia exis
tenta copiilor iui ?“ Mă cîndesc 
ce-ar fi spus el dacă tatăl său 
l-ar fi abandonat la un an si 
patru luni si s-ar fi spălat P® 
mîini cu o pensie alimentară ? 
Să presupunem că eu i-aș da 
dreptate TI mai cred încă zece, 
încă o sută. La ce-i folosește? 
SI încă odată : ce-ar crede des
pre tatăl său dacă ar fi proce
dat așa cum face el acum cu 
Cei do! eonii ?”

„E destul de greu dar abso
lut necesar să te pronunți în 

asemenea situații continuă 
discuția Iliescu Nicolae. Eu aș 
vrea ca amîndoi să înțeleagă 
un lucru : nu e de glumit cu 
viitorul copiilor. în numele 
unor ambiții vane. Eu nu cred 
că R. Petre sau soția nu-și dau 
seama ce fac. Ambițiile, sînt 
sigili au adus după ele un în
ceput de ură și acum li se pare 
că nu se mai pot împăca. Ar 
fi trebuit să se adune un ..va
gon" de ură între ei. Or. eu nu 
l-am cunoscut așa pe el și nici 
nu l-am crezut capabil de fapte 
lipsite de omenie si cred că va 
înțelege că nu-i o joacă obli
gațiile pe care Ie ai fată de 
proprii tăi copii, familie, față

„ACEȘTI

SOȚI..."

de oamenii din jurul tău. O 
chibzuință matură i-ar face 
pe amîndoi să vadă că de fapt, 
nu există nici un motiv să nu 
se întoarcă cum spunea tova
rășul inginer Casapu. într-o 
sîmbătă. de la cămin, acasă, 
toți patru. E trist să-ți amin
tească cineva despre obligațiile 
tale de om și de părinte, dar 
e și mai trist să rămîi_ nepăsă
tor. să nu tii cont decît de pă
rerile tale care, nu odată, se 
dovedesc a fi greșite. In cazul 
lui. greșeala ar fi gravă. Spun 
ar fi. pentru că nu e timpul 
pierdut să înțeleagă".

O atitudine de dezaprobare, 
nu lipsită însă de căldură și 
înțelegere — cum se poate ob- 
șerva — s-a degajat din discu-

ția pe care am purtat-o cu to-
varășl de muncă ai lui R.
Petre.

Cu aceeași tărie și-au mani-
festat atitudinea colege ale
Magdalenei R., muncitoare la
I.I.S. Progresul.

. Ce fe! de părinți sînt ei,
cine si cum i-a educat, dacă 
la cea mai mică adiere de vînt 
își ia fiecare geamantanul plin 
cu egoism și pleacă la plimba
re ? Nu are nimeni obligația 
să le crească copiii. Prea multă 
neseriozitate si lipsă de răs
pundere ; mai tîrziu vor înțe
lege vor regreta" își spune 
părerea Dumitru Aurelia.

„Eu n-aș putea face așa ceva, 
intervine Maria Titirișcă. Cît 
trăiesc eu șl muncesc, copii să 
stea lingă mine. Fiecare putem 
avea unele necazuri familiale. 
Asta nu înseamnă că la o vor
bă care nu ne place să dezer
tăm de ia datoria sfîntă de pă
rinte. în loc să vegheze la creș
terea copiilor, unul se plimbă, 
celălalt își vede de treburile 
lui. Copiii vor crește societa
tea noastră va veghea la edu
cația lor desigur dar ei se 
pot plimba în voie, n-au nici o 
obligație fată de nimeni ?“

Si totuși...
O experiență dureroasă, un 

moment dificil — oricît de di
ficil — nu pot si nu trebuie să 
aibă greutatea gestului irepa
rabil. Biruindu-și neînțelege
rile nu e tîrziu să redevină el 
înșiși, cei de la înceDutul căs
niciei cei care după cum 
ne-a.i mărturisit, au simtit că 
trăiesc cu adevărat atunci cînd 
li s-au născut cei doi copii. To
varășii de muncă nu și-au pier
dut incă încrederea în puterea 
sentimentelor lor.

Un apel la luciditate, dublat 
de căldura si atentia tuturor 
celor care-i cunosc a fost lansat 
în direcția familiei Radu. Va 
fi oare receptat pe lungimea 
de undă a lucidității, omeniei, 
în sensul înalt al cuvîntului 
„omenie" ?

Premierele cinematografice ale sâptâminii
...APOI S-A NĂSCUT LE

GENDA, al doilea film al 
cuplului Andrei Blaier (re
gia) — Constantin Stoiciu 
(scenariul) pe o temă asemă
nătoare „Dimineților unui 
băiat cuminte" — psihologia 
unui contemporan. In distri
buție : Margareta Pogonat, 
Ilarion Ciobanu, Stefan Ciu- 
botărașu. Dan Nuțu, Virgil 
Ogășanu.

DOMINIKA ȘI PRIETE
NII EI — un film ceho
slovac în culori regizat de 
Jan Valasek. In rolul princi

ffînema
-

ROLLS ROYCE-UL GALBEN 
rulează la Patria orele : 10 ;
12,45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.

BUNA ZIUA, CONTESA ru
lează la Republica orele • 9;
11,15; 13,45; 16,15, Gală ora 20,30. 
Festival orele : 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Grivița orele ; 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, Modern orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

PIANELE MECANICE rulează 
la Luceafărul orele : 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, Victoria ore
le : 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

TATA DE FAMILIE rulează 
la București orele 9; 11,15; 13,45; 
16.15; 18,45; 21.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează la Central orele : 
9,15; 11.45; 14,15, CUȚITUL DIN 
APA orele 16,45; 19; 21, Gloria 
orele : 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.

FELDMAREȘALA rulează la 
Lumina orele : 9—15,45 în con
tinuare ; 18,30; 20,45, Miorița
orele : 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21. Buzești orele : 15,30, 18, UR
LETUL LUPILOR orele : 20,30.

DOMINIKA ȘI PRIETENII EI 
rulează la Doina orele : 9; 10,30; 
12; 13,30; 16, NEÎNȚELESUL o

pal al acestui film despre 
zburdălniciile copilăriei : Da- 
șa Beranova.

TATA DE FAMILIE, o co
producție franco-ltaliană re
gizată de Nanny Loy — cu
noscutul autor al filmelor 
„O zi ca leii" și „Made in 
Italy". O pendulare între 
„bucuria în doi" sau „singu
rătatea în doi" a unei căsni
cii contemporane italiene. Pe 
generic : Nino Manfredi, 
Leslie Caron, Claudine Au
ger, Ugo Tognazzi.

rele 18,15; 20,30.
HIROȘIMA, DRAGOSTEA 

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

RIO BRAVO rulează la Fero
viar orele 8,45; 11,45; 14,45;
17,45; 20,45, Excelsior orele : 10; 
13; 16; 19, Melodia orele : 9,30; 
13; 16,45; 20, Flamura orele : 9; 
12; 16; 19,30.

MARELE ȘARPE rulează la 
Aurora orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 : 20,30, VOLGA orele : 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30

PLANETA MAIMUȚELOR ru
lează la înfrățirea orele : 15,15; 
17,45; 20.

BECKET rulează la Dacia o- 
rele : 8,30—20 în continuare.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON KYAN rulează la Bucegi 
orele : 9,30; 12; 15,45; 18,15; 20,45, 
Tomis orele : 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30; 21.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează Ia Unirea orele : 
15,30; 19.

PRIMĂVARA PE ODER ru
lează la Lira orele: 15,30; 18;
20.30.

PROFESIONIȘTII rulează la 
Drumul Sării orele : 15; 17,30; 
20.

ACEST PĂMÎNT ESTE AL 
MEU rulează la Giulești orele : 
15,30; 18; 20,30.

PENTRU TIMPUL ©V. LIBER
ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 

rulează la Cotroceni orele : 15,30; 
18, RASCOALA orele : 20,30.

ASTA SEARĂ MA DISTREZ 
rulează la Floreasca orele : 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Viitorul orele 20,30, 
SAMURAIUL orele : 15,30; 18.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează la Moșilor orele : 
15,30; 18, SOARE ȘI UMBRA 
orele : 20,30, Rahova orele :
15,30; 18, TUNELUL orele :
20,30.

HOMBRE rulează la Popular 
orele : 15,30 ; 18, BELA orele :
20,30.

CE NOAPTE. BĂIEȚI rulează 
la Munca orele : 16; 18, MICA 
ROMANȚA DE VARĂ orele : 
20.

WINNETOU (seria a IlI-a) ru
lează la Flacăra orele 15,30; 18, 
HOȚUL DE PIERSICI orele : 
20,30

PENSIUNE PENTRU HOLTEI 
rulează la Arta orele : 9,15—16,15 
în continuare ; 18,15; 20,15.

COLUMNA (ambele serii) ru
lează la Vitan orele : 15,30; 19.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Progresul 
orele : 15,30; 19.

OPERAȚIUNEA SAN GENA- 
RO rulează la Ferentari orele : 
15,30; 18; 20,15.

PRINȚESA rulează la Pacea 
orele 15,45; 18; 20,15.

CANALIILE rulează la Crîn- 
gași orele : 15,30; 18; 20,15.

SUFLETE TARI rulează la 
Cosmos orele ; 15,30—19.

BILANȚ IN PLIN MARȘ, UN 
PROGRAM DE PROPĂȘIRE E- 
CONOMICĂ — AGRICULTURA 
SOCIALISTA IN PLIN AVÎNT, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
1/1969, ATLETISM — META
MORFOZE rulează la Timpuri 
Noi orele 9—12 în continuare.

ROLS ROYCE-UL GALBEN— 
24, 25, 26 februarie, Sala Pala
tului.

Opera Română ; AMORUL 
VRĂJITOR ; BOLERO ; TRI
CORNUL, ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : VOIEVODUL ȚIGA
NILOR, ora 19,30 ; Teatrul de 
comedie : NICNIC, ora 20 ; Tea
trul Mic : PREȚUL. ora 20 ; 
Teatrul Țăndărică, (sala din Ca
lea Victoriei) : AVENTURILE 
LUI PLUM-PLUM, ora 17 ; 
Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : DE LA BACH LA TOM 
JONES, ora 20.

• 17,30 — Telex TV. • 17,35
— TV. pentru specialiștii din 
Industrie. Chimie. Schimbători 
de ioni șl utilizarea lor în do
meniul chimiei. Prezintă dr. ing. 
D. Goidea • 18,05 — Limba 
franceză. Lecția a 48-a • 18,30
— Lyceum : „Elev în clasa a 
XII-a“ • 19,00 — Telejurnalul 
de seară • 19,30 — Știri șl re
portaje din campania electorală
• 19,40 — Actualitatea științi
fică. Realizări științifice româ
nești • 20,05 — Gong — emi
siune de actualitate teatrală • 
20,30 — Roman foileton : For
syte Saga .(XVII) • 21,20 — 
Primplan : Sică Alexandrescu, 
21,45 — Filme documentare • 
întâlnire cu Lizuca, Film 
realizat după „Dumbrava minu
nată" de Mihail Sadoveanu • „O 
vînătoare neobișnuită" • 22.00
— Cărți și autori • „Literatura 
populară română" de Ovidiu 
Papadima. Prezintă Adrian Fochi
• Cărți noi în librării • 22.20
— Varietăți pe peliculă • 22,45
— Telejurnalul de noapte • 
23,00 — închiderea emisiunii.

Case de cultură studențești
BUCUREȘTI :

• „România în viața politică 
internațională contemporană" — 
prezintă Nicolae Chilie, atașat 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne ; Film artistic românesc 
(Sala Mare, marți ora 20,80).

• Din creația membrilor ce
naclului studențesc „Atlantida"
— citesc Radu George Serafim, 
George Țîrnea, Ion Nicolescu și 
Silvestru Popescu ; Secvențe de 
dans modern, cu Anca Beuran, 
Anca Drăgoescu, Camelia Iftode; 
Cîntă formația „Coral" (Stu- 
dent-Club, marți, ora 20).

• Film pe 16 mm : „Paris" — 
ciclul „Țări și orașe ale lumii" 
(Sala Mică, marți, ora 19),
IAȘI :

• Medalion „Mozart" — parti
cipă soliști ai Operei de stat 
(„Clubul artelor" marți, ora 20).
TIMIȘOARA :

• Dicționar plastic : „Compo
ziția istorică" — proiecții co
mentate de asistent universitar 
Fr. Schreiber ; Film (Sala nr 
11, marți, ora 20,30).

• Recital de poezie patriotică
— participă membrii ai cena
clurilor studențești și ai Stu
dioului .,Thalia" ; Spectacol fol
cloric — cu ansamblul „Doina 
Timișului" (Sala de spectacole, 
marți, ora 20,30).

• „Pentru fiecare melodia 
preferată" — audiție muzicală 
(Sala de lectură a bibliotecii, 
marți, ora 20,30).
GALAȚI :

• „Prezenta Republicii Socia
liste România în organismele 
internaționale" — Interviul săp- 
tămînii, cu lector univ. Viorel 
Mircea (Saia nr. 19, marți, ora 
20).
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Un nou imbold
(Urmare din pag. 1)

răspunzînd de buna desfășura
re și valorificare a cercetării, 
preconizînd 
de urmat.

Una din 
care vor sta 
medical va 
profilarea judicioasă a unități
lor de cercetare existente, con
centrarea și comasarea colec
tivelor de oameni de știință, 
ca și a valorilor finind de ba
za materială a cercetării, pen
tru înmănunchierea eforturilor 
— uneori disparate — în- 

unic șuvoi creator, 
necesară, de aseme- 

organizarea unor mo- 
laboratoare cu pro-

direcțiile fi căii*

sarcinile majore 
în fața noului for 
fi, cu siguranță,

tr-un 
Este 
nea, 
derne 
fii central, care să aibă ro
lul de a sluji acele domenii ale 
cercetării științifice care cer o 
pregătire fi o dotare tehnică 
cu totul deosebite, cum ar fi 
microscopia electronică, izoto
pii radioactivi, genetica.

Pentru atingerea tuturor a- 
cestor obiective e necesară, în 
continuare, dezvoltarea acelui 
climat sănătos fi fertil al mun
cii de creație, atît de util a- 
firmării talentelor, a cadrelor 
tinere,, asigurarea cointeresării 
cercetătorilor în funcție de 
calitatea lucrărilor, a contri
buțiilor efective aduse la pro
pășirea științei și practicii me
dicale românești. Stimularea 
schimbului de opinii, a dezba
terilor științifice, încurajarea 
spiritului creator în gîndirea 
teoretică, critica deschisă față 
de manifestările de conserva
torism, sînt tot atitea mijloace

redutabile, verificate, pentru 
promovarea ideilor novatoare V 
în științele medicale.

Un alt obiectiv major — cu 
implicații profunde în activi
tatea științifică — este acela 
al legării tot mai strtnse a ac
tivității institutelor de cerce
tare de problematica concre
tă, cotidiană, din rețeaua a- 
sistenței sanitare. Este nece
sar, astfel, ca instituțiile de 
cercetări să îndrume și să spri- A 
jine tot mai eficient, din punct 
de vedere tehnic, munca prac
tică, desfășurată pe teren, și Q 
să valorifice în mod operativ 
rezultatele cercetării științi
fice. ț

Desigur, pentru continua ri
dicare a activității de cerceta- _ 
re științifică, se impune, in V 
ultimă instanță, să acordăm 
o atenție tot mai mare per- —. 
fecționării cadrelor, prin mo- W 
dernizarea și lărgirea canalelor 
de informare științifică, prin 
intensificarea schimburilor de ~ 
experiență în domeniul cerce
tării și practicii medicale.

Alături de toți membrii 
corpului medical din (ara noa
stră, îmi exprim profunda re- 
cunoștință pentru măsurile de 
maximă importanță pentru 
destinele medicinii românești 
stabilite de partidul nostru, 
împreună cu hotărîrea de a-mi A 
dărui toate forțele traducerii 9 
în viață a Directivelor, mili- 
tînd activ pentru continua per- 
fecționare a asistenței medi- — 
cale a populației, pentru con
tinua înflorire a științei medi- 9 
cale românești.

INTRE
Sporturi

de sezon de FĂNUȘ NEAGU
letinul meteorologic, 
vrea să însemne că avem
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(Urmare din pag. I)

ligțfsă a „Luceafărului". Mă voi 
referi cu deosebire la poezie, 
nu fără a menționa mai înainte 
că, din structura principală a 
editorilor colecției, a lipsit în 
fond .acoperirea" tuturor genu
rilor literare. Dacă în cadrul 
acesta instituțional de litera
tură au fost prezente poezia și 
proza, de ce — mă întreb cu 
atîta întirziere — a lipsit tea
trul ? Este, poate, aceasta o ca
uză esențială, că astăzi nu 
avem o colecție a tinerilor dra
maturgi. $i nu mi s-ar fi părut 
ceva mai potrivit și mai nor
mal totodată ca „Luceafărul" 
(colecția) să racoleze și să în
drepte spre public întreaga 
pleiadă de dramaturgi începă
tori tineri care 
rajată în umbră.

Dar. timpul a 
cu el .. Nu nu 
s-au consumat 
virtuali diverși 
da se poate afirma că aceștia 
au fost lifesiți de o primă... 
consacrare publică, de una din 
posibilitățile esențiale de rea
lizare a acesteia.

în sfîrșit. Contlnuînd subi
ectul articolului nostru, în ce 
măsură — în domeniul poeziei, 
deocamdată — servește colec
ția ..Luceafărul” adevăratul ta
lent, cum îl orientează spre 
pub1’ Este suficientă opinia 
unul referent extern, comple- 
mentată de aceea a redactoru
lui de carte, pentru a dispune 
ieșirea în arenă a unui tînăr 
poet ? S- a văzut că. în multe 
cazuri, ambele atitudini au fost 
inoperante. Pe de altă parte, 
timpul „generos" care asigură 
apariția unei cărți chiar în 
ceastă colecție — fiindcă des
pre ea este vorba — creează 
un enorm decalaj între adevă
rata vîrstă de debut (data de
punerii manuscrisului) și aceea 
a apariției. Se ridică apoi, de 

___ complementar. o 
problemă : pot oare, două-

stătea, neîncu-

trecut și o dată 
pot spune că 
talentele unor 

dramaturgi,

a-

se înfățișeze încă în public. ® 
s-au trezit autori de volum și 
au formulat în continuare tot 
mai largi pretenții editoriale. A- 
ceștia scăpațr ușor pe „poarta” 
colecției, au scos ulterior șî

asemenea 
altă

alte volume, chiar sub nivelul 
primului și. totuși au reușit să • 
intimideze editurile : interve
nea în toată această magmă de 
pretenții și... 
volum care 
spulberat, nu 
ci și practic.

Nu forma grafică a poeziei, 
cu aspecte Insolite, nu verbul « 
căutat. , căznit”, nu versul li- ™ 
ber adulat la infinit și. în unele 
cazuri gol. trebuie să decidă, 
așa cum s-a întîmplat adesea. A 
Marii maeștri ai picturii, 
sculptorii, chiar cei moderni, 
aveau de pildă nobilul obicei 
să-și supună ucenicii la un mic 
examen draconic : să execute 
mal întîi o pînză figurativă, 
un nortret, un bust după un 
model anume. Nu zic neapărat 
că un poet-debutănt ar trebui 
să ne convingă printr-un ade
vărat poem în vers „clasic", 
dar atît de mult ne-a invadat 
versul alb îneît îhsăși critica 
a început aproape să 
volumele care vin cu 
echilihrate, ca fiind... 
în artă nimic nu este 
dacă știi să înțelegi exact ame
țitoarea adîncime a uhui ade
văr ca acesta exnrimt de Ei- 
chendorff : „în flecare lucru 
doarme un cîntec t v'sînd neîn
trerupt / Dacă numerti cuvîn
tul magic /Lumea începe să 
cînte".

Făcînd o spontană perifrază, 
în fata cîtor volume poetice de 
debut începe lumea să cînte ? 
Nu cumva estetica 
lecții este un mare 
Nu cumva organismele 
petente, 
întreaga 
terară, 
ze maî 
lă

mitul omului cu 
ar trebui O dată 
numai teoretic,

ignore 
armonii 
vetuste.

vetust

acestei co- 
perieol ? 

com- 
de comun acord cu 
noastră breaslă 11- 

trebuie să reflecte- 
adînc la o veritabi- 

revitalizare estetică a co
lecției în cauză ? Poezia, proza.

Exigențele 
unei colecții

„gusturi" adunate Ia 
să decidă în numele a

un 
mii

trei 
loc. 
de cititori ? Cu toții avem anu
mite preferințe stilistice dar 
exclusivismul unora dintre a- 
cestea — pericol enorm — poa
te să ducă în cel mai... bun caz 
la o uniformizare. Mai putem 
vorbi atunci de o pluralitate de 
stiluri de fizionomii estetice 
diferențiate cînd cel puțin 
cinci tineri poeți apăruți în 
196R seamănă între ei, cultivă 
cu îndîrjtre formule criptice, 
o poetică a încifrării similară, 
acreditînd peste normal aria 
mimetismului liric, a clișeiză- 
rii?

Multe edituri străine — șl am 
vizitat cîteva, am discutat cu 
directorii și directorii lor lite
rari — procedează mai întîi, 
evitînd și astfel falimentul cul
tural. la o investigație largă ; 
volumul-manuscris este dat 
spre lectură benevolă adesea 
la cel puțin zece referenți. 
Uneori se cere opinia și mai 
mnltor persoane. Mai util chiar 
— mă refer, de pildă, la editura 
de poezie .Libralrie Saint-Ger
main — des — Prâs" din Paris, 
care scoate cca 30 de volume 
de poezie pe an și în care lu
crează trei... oameni — pentru 
o investigare a gustului public, 
se procedează lâ o verificare 
prealabilă Se publică în revis
ta editurii — „Le Pont de 
L’Epâe" — cîteva dîn poemele, 
prevăzute în principiu să fie 
adunate în volum. Este un pro
cedeu valoros care permite un 
larg examen anterior : un bun 
calcul al probabilităților din 
toate punctele de vedere.

tn evoluția colecției „Lucea
fărul” nu am auzit practicîn- 
du-se astfel de metode sau al
tele similare, căci există — dacă 
ne eîndim bine — atitea altele. 
Deși inaueurarea ei a fost o 
excelentă inițiativă, cu exce
lente intenții, ea a dat roade 
singulare care pot fi numărate 
pe degete mai ales dacă stăm 
să ne gîndim că tinerii creatori 
autentic' ar fi demarat” ori
cum — editorial — și în afara 
f’-nntariilor unei „serii" anume. 
De aici reversul : unii debu- 
tanti care, de fapt, nu aveau 
dreptul prin non-arta lor să

nevoie 
anume.

e

astfel de 
acest nu- 
să existe, 
restructu-

: Niculescu-Juncu
sportiv Sinaia) — 
naționali pe 1969 ;

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE FOND

Vineri și sîmbătă s-a desfă
șurat pe pîrtia din Sinaia — 
singura din țară! — finala 
campionatului național de bob 
la seniori și tineret. Timpul ne
favorabil a influențat foarte 
mult asupra bunei desfășurări 
a concursului obligînd pe or
ganizatori să micșoreze dis
tanța pînă la ieșirea din vira
jul nr. 8. Sinăienii s-ou do
vedit imbatabili cîștigînd am
bele probe.

Rezultatele tehnice: seni
ori : Stoica-Lospă (Clubul 
sportiv Sinaia) campioni na
ționali pe anul 1969 —
■3:29,28.

Tineret 
(clubul 
campioni 
3:29,27.
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

DE SCHI JUNIORI
Iată lista noilor campioni de 

schi fond : juniori mari — 10 
km : Papuc Vasile (Construc
torul Cîmpulung Moldove
nesc) ; juniori mici — 5 km : 
Cristoloveanu Nicolae (A.S.A. 
Brașov) ; junioare mari — 5 
km : Cojocaru Paraschiva 
(Constructorul Cîmpulung 
Moldovenesc) ; junioare mici 
— 3 km. • Bășea Elena (Di. 
namo Brașov) .

La schi alpin : 
special
Bîrsan Ioana (Creația Bra
șov) ; junioare mari : 
teanu Daniela — (A.S.A. Bra
șov) ; juniori mici: Tutura 
Ovidiu — (Școala sportivă 
Brașov); juniori mari : Bogdan 
Alexandru — (Clubul sportiv 
Sinaia).

Slalom uriaș — junioare 
mici . Maria Roșculeț — 
(Școala sportivă 
junioare mari : 
kos (Dinamo 
juniori mici: Bolan 
(A.S.A. Brașov) ; juniori mari : 
Bogdan Alexandru — Clubul 
sportiv Sinaia).

junioare
slalom 
mici :

Mtin-

Predeal);
Eva Mar- 

Brașov), 
Mihai

S. B.

CRONICA
• VOLEI

In „C.C.E." Steaua
București — Csepel

Budapesta 3-0

• în prima manșă clin optimile 
de finală ale „C.C.E." Ia volei, 
Steaua a obținut, ieri, o victorie 

• lejeră în doar 50 de minute cu
3—0 (4, 7, 9).

Practic, Csepel Budapesta n-a 
devenit incomodă decît în se
tul al treilea, cînd voleibaliștii 
noștri manifestînd o stare de 
oboseală, inexplicabilă într-un 
fel, au permis adversarilor să Ia 
conducerea cu 3—2, 6—3, 9—6, 

9 dîndu-ne emoții. Dar, amintin- 
du-și de solilocul susținut cu brio 

_ la fileu în primul șf al doilea set, 
V cînd și-an etalat și calitățile de 

care dispun,steliștii. pulverizează 
• speranțele adversarilor de a cîș- 

tiga setul și temerile spectato
rilor. printr-o revenire puternică 
egalînd și cîștigînd într-o manie
ră categorică. Partida nu s-a ri
dicat, totuși, la nivelul așteptat 
și aceasta din cauza diferenței 
de valoare dintre cele două e- 
chipe. Csepel Budapesta, o echi
pă fără pretenții deosebite, a 
fost periculoasă printr-un singur 
jucător de clasă certă — gigan
tul Buzek — care e un trăgător 
extraordinar. Dar numai cu acest 
atu, deși de proporții, echipa din 
Budapesta nu credem că va pu
tea furniza o surpriză chiar pe 
terenul propriu în meciul retur 
din 2 martie. Steaua a căutat să 
dea un colorit partidei, creînd 
atacuri, variate și subtile, la plasă, 
combinații care au fost finalizale 
în majoritatea lor de „tunarii" 
Porosnicu, Cristiani, Bartha și 
Ranch.

Totuși, deși a obținut o nouă 
victorie în competiția europeană, 
echipa bucureșteană a manifestat 
și unele fisuri în pregătirea tac- 
tico-tehnică, în special în aco
perirea zonei din linia întîi și 
pe colțurile terenului, în pregă
tirea fizică generală.

teatrul adevărat nu au 
în fond de o colecție 
Căci așa cum se prezintă acum, 
doar frontispiciul denominativ, 
numele, continuă să stăruie cu 
noblețe. O colecție adevărată, 
dirijată competent și pasionat 
trebuie mai întîi să asigure de
mersurile interioare, să reali
zeze practic o nobilă efigie di
versificată de la un individ 
creator la altul.

în sfîrșit. dacă o 
colecție cu sau fără 
me continuă totuși 
ea trebuie integral
rată : să vieze. în anii ce vin. _ 
sub cupola unor principii este- M 
tice stringente, clar definite. 
Căci, să nu uităm, publicul larg 
de cititori solicită realmente a 
o poezie diversă, dar adevărată. W 
țîsnită din solul bogat al tradi
țiilor noastre clasice și moder- _ 
no. O poezie care să se adre- 9 
seze fără jenă cititorilor de 
varie formație intelectuală și 
nu unor grupuri restrînse. de A 
un gust perisabil. O nouă co- 
lactie deschisă 'ari? tinerilor 
scriitori 6r trebui așezată din- 4b 
tru început sub egida Uniunii ” 
Scriitorilor, a unei comisii de 
critici și mari poeți, eventual ». 
a unei reviste cu un colegiu W 
ed'torial special și specializat.

De vreme ce dispunem de un 
întreg arsenal de condiții ma- 
teriale în acest sens, de ce să 
nu lc fructificăm ? Iar în cazul 
volumelor cărora li se prevede 4K 
în mod onest succes de public. — 
acestora să li se acorde un 
tirai mai mare ; scăzînd pro- 
gresiv si în mod arbitrar tira- w 
jul răpim sl din dialogul auto
rului cu cititorii, reducem au- 
tomat — implicit numărul W 
acestora din urmă.

Este mai mult decît dificil să „—» , » ..........v, 
desfăsori în cîteva pagini cri- rul Bacău 0—3 ; Dinamo Bucu-
teriile estetice ale unei astfel rești — Celuloza Brăila 3—0.
de colecții. O astfel de proble
mă < 
poate în cadrul ---- - -------
adine eventual colectiv, întru
nind ” ’
Tn ce ne privește ne-am expri- A 
mat doar unele — sincere — 
păreri de rău. alături de cîteva — 
foarte modeste sugestii. De- 0 
parte de noi gîndul absurd că 
aici se poate pune punct.

Ninge mereu. Ninge peste 
toată Europa, se spune la bu- 

ceea ce 
o 

consolare, că ninge chiar și la 
Napoli. Foarte frumos, adică 
de ce noi intre mormane de 
zăpezi sau cu săniuța, (fără 
clopoței, să nu prindă de veste 
toți din bloc) la centrul de în
cărcat butelii de aragaz, și ăia 
din Napoli la meci, cu soare 
blajin deasupra capului și cu 
tufe de dafin foșnindu-le plă
cut la ureche !? E bine că și ei 
duc dorul lui Juliano cum îl 
duce și Giuleștiul pe-al lui 
Dumitriu II ?

Acest februarie ne-a băgat 
și pe unii și pe alții în casă. 
Norocul cel mare e că n-avem 
an bisect. Asta mai lipsea! 
Sînt fericit că ciugulim din 
calendar o zi. O zi, în perioada 
asta, e ca un punct în depla
sare, iar din cauza unui punct 
(bateți în lemn toți cei de din
colo de podul Grant) Rapidul 
s-a dus o dată pe copcă, în di
vizia B... Am întors-o pe ca
lea asta ca să va anunț că 
„Realul" va deschide balul pri
măverii : miercuri trage cu o 
echipă din Cehoslovacia (nu 
Dukla Praga, cum greșit s-a 
anunțat, dar tot o formație de 
primă mînă). Mă rog, mi-a 
spus profesorul de muzică de 
o vîrstă cu Dumitriu și care a 
vrut — nu-i nici o glumă la 
mijloc — să-l înfieze pe Niki, 
poate să tragă cu oricine, ce, 
noi ne ducem la meci să ve
dem adversarii Rapidului ? I 
Noi mergem să vedem Rapi
dul. Scurt, Rapidul și pe Ma- 
zurachis care, ajuns pe pero
nul Gării de Nord, a fost bote
zat Zorba. Dansatorul de la 
Cluj, introdus pe postul lui 
Puiu, va '.fi oare capabil să 
furnizeze cîrciumilor din Giu- 
lești, în care se naște și înflo
rește legenda cea fără de care 
fotbalul n-ar putea trăi, atîtea 
clipe de bucurie cite a dăruit 
Ionescu ? L-am văzut evo- 
luînd într-o partidă amicală și 
mi-am dat seama că a trecut 
munții ca să se măsoare pe 
cîmpurile de bătaie ale Bucu- 
reștiului cu băiatul cel roib

din Obor, cu Dumitrache. Pes
te iarnă, roibul de care spun, 
ne-a dăruit tuturor cîte o 
creangă de liliac. In semn că 
ne prețuiește dragostea cu ca- 
re-l pomenim în pauza de la 
servici, el l-a azvîrlit pe 
Banks în stingă porții și a tri
mis balonul, magistral, în 
partea opusă. O. K — roibul 
și-a făcut datoria. Și la fel toți 
ceilalți coechipieri ai lui — 
chiar și Gornea aș zice lui — 
dar în virtutea cărui scop te
leviziunea a făcut un regal din 
filmul trimis de B.B.C. ? Fil
mul ăla chiar dacă ne va mai 
fi servit și-a treia oară pe 
micul ecran (și nu m-aș mira 
să nu se întîmple așa) nu ne 
va face să uităm de durerile 
acute ale fotbalului nostru. Ni 
s-a dat cu pămătuful pe la 
nas, ca să strănutăm și să ne 
facem ureche surdă. Nu era 
cazul. Strănutul, știm noi mai 
bine, aduce noroc atunci cînd 
lucrurile merg cum trebuie 
peste tot. Egalul cu Anglia, pe 
Wembley, ca să fim cinstiți 
n-a schimbat cu nimic situa
ția. Aștept partida cu Grecia. 
Atunci vom vedea ce putem. 
Deocamdată, toate formațiile

noastre plecate pe lingă mări 
neocolite de bunăvoința zeilor 
se întorc acasă de zilele babe
lor cu piroane în pantofi. Tre
cem peste acest fel de supă 
chioară cu speranța că pînă în 
aprilie antrenorii îi vor aduce 
în formă pe toți selecționabi- 
lii. La Lisabona am pierdut o 
șansă unică. La Atena, între 
livezi de lămîi înfloriți, pu
tem să întoarcem apele. Cred, 
încă din februarie, în acea zi 
care ar fi a surîsului fericit. 
Dar pentru ca acea zi să se 
poată rotunji, trebuie să ui
tăm (pe la Federație, mai cu 
seamă, unde alchimiștii se țin 
tari în scări de cînd lumea 
fără să fi izbutit pînă acum să 
schimbe o tonă de plumb jn- 
tf-un gram de aur) falsele tri
umfuri.

Noi, cei din tribune, putem 
(și chiar o facem) să ne bucu
răm copilărește de fiecare fen
tă izbutită. Cei numtți (n-am 
putut să scriu cei chemați) să 
se ocupe de ridicarea fotbalu
lui românesc din masa de lut 
a mediocrității, au datoria să 
fie cît mai reținuți cu laudele 
la adresa onorabilelor lor per
soane.

E un punct de vedere zban- 
ghiu ? Nu. Pentru că acest soi 
de laude nu ne-a adus nimic 
bun.

Pe pîrtia înzăpezită

■
rrAW 

"»
Prima ediție a Cupei U.A.S.R. la «hi 4 

«•

Avalanșă... de concurenți pe Clăbucct
Sute de studenți din întreaga țară au ținutSute de studenți din întreaga țară au ținut să fie prezenți 

sîmbătă și duminică la prima ediție a Cupei U.A.S.R. la schi. 
Este pentru prima oară cînd la un concurs de schi se prezintă 
un număr așa de mare de concurenți, peste 300 !

Spre surprinderea generală nu brașovenii au fost cei care au 
dominat întrecerile ci bucureștenii. Aceștia au cîștigat toate 
probele alpine și în plus au obținut cele două cupe oferite de 
ziarul „Sportul" celui mai bun concurent — Virgil Damian și 
antrenorului cu cele mai frumoase rezultate — asistentul D. 
Hazaparu. O notă discordantă, un gest nesportiv au comis stu
denții ieșeni care la sfatul conducătorului lor, supărat pe juriu, 
nu s-au prezentat la festivitatea de premiere. Ce părere are 
comitetul U.T.C. din Centrul Universitar Iași despre această 
atitudine P

Iată cîștigătorii probelor slalom special: fete — Ursula Orendi 
— București ; băieți: Wilhelm Miilstater — București ; slalom 
uriaș — fete : Eda Streiderd — București ; băieți: Mircea Mun- 
teanu — București. Fond: fete : Viorica Calboreanu — Bra
șov ; băieți: Manta Dorin —• Iași.

Cupa U.A.S.R. a revenit Centrului Universitar București.
ȘERBAN BASARAB

«

Secvență plină de dinamism 
din ziua a doua a finalelor de 

judo ECHIPAJUL ROMÂNIEI — 
LOCUL 5 LA BOB 

PATRU PERSOANE

COMPETIȚIILOR DE IERI
• FOTBAL

Iii

I
I Iîn stațiunea americană de 

sporturi de iarnă Lake Pla
cid au luat sfîrșit duminică 
campionatele mondiale de 
bob. Peste 4 000 de spectatori 
au urmărit ultimele două 
„manșe" ale probei rezerva
te boburilor de 4 persoane. 
Victoria a revenit echipaju
lui R. F. a Germaniei condus 
de Wolfgan Zammerer, în 
vîrstă de 28 de ani, de profe
siune brutar. în cele 4 manșe 
(două s-au dispu ,at sîmbătă), 
echipajul R. F. a Germaniei 
a totalizat timpul de 4’20” 
75/100. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele Italiei 
II (Gaspari) — 4'21” 20/100 și 
S.U.A. I (Fenner) — 4’21” 
44/100. în manșa a 4-a cînd 
se afla în fruntea clasamen
tului echipajul Elveției, con
dus de Jean Wikki s-a răs
turnat ieșind din concurs. 
Locul 4 a fost ocupat de e- 
chipajul S.U.A. II — 4’21” 
97/100 iar locul 5 de echipa
jul României — 4’22” 00, pi
lotat de Ion Panțuru.
• FLORETISTUL român 

Ardeleanu a ciștigat con
cursul internațional de la 
Plovdiv. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Dimitrov 
(Bulgaria), Tiu (România) și 
Hertel (R. D. Germană).
• ÎN CADRUL concursu

lui atletic desfășurat pe te
ren acoperit Ia San Diego, 
George Young (S.U.A.) a e- 
galat cea mai bună perfor
manță mondială de sală în 
proba de 2 mile cu timpul de 
8’27”. Primul alergător care 
a obținut această performan
ță a fost australianul Pearce 
Kerry.
• TURNEUL INTERNA

TIONAL de tenis de masă 
de Ia Middlesbrough (York
shire) a fost ciștigat de echi
pa Angliei care 
întrecut cu 3—2 
hoslovaciei.

In semifinale, 
gliei a eliminat 
chipa României, 
slovacia a dispus cu 3—0 de 
echipa secundă a Angliei. în 
primul tur echipa României 
a învins cu 3—1 selecționata 
secundă a Scoției, iar în tu
rul doi a întrecut cu 3—1 o 
reprezentativă din localitate.

• IN CLASAMENTUL 
golgeterllor campionatului 
grec de fotbal conduce în 
prezent Sideris de la A.E.K. 
Atena. El totalizează 16 
puncte. Pină acum in cam
pionatul grec de fotbal, edi
ția din acest an, s-au înscris 
în 171 de meciuri, 458 de 
puncte (medie de 2,73).

• ÎN CADRUL „Cupei 
campionilor europeni” Ia 
volei masculin echipa Blok- 
ker (Olanda) a învins cu

I scorul de 3—0 (15—0. 15—2,
IF-2) echipa V.B.C. Genova.

tui eveniment nu sînt în măsu
ră să insufle prea mult opti
mism. Cel puțin ultimele trei 
„examene" publice ne sugerea
ză această apreciere.

T. POGOCEANU
N.R. : In reuniunea de box 

desfășurată ieri dimineață în 
sala sporturilor din Constanta, 
Ion Dinu (Farul Constanța) a 
reușit să-l învingă la puncte pe 
Vasile Antonju (Dinamo Bucu
rești), campionul țării la cat. u- 
șoară. In repriza a doua, Anto- 
niu a fost și numărat. Alte re
zultate tehnice : V, Zilberman 
(Steaua) b. ab. O. Baciu (Fa
rul) ; I. Alexe (Dinamo) b. ab. 
Zadrigal (Farul) ; C. Cuțov (Di
namo) b. ab. Gh. Anton (Farul) ; 
N. Gîju (Steaua) b. p. M. Duml- 
trașcu (Farul) ; A. Iliescu bate 
descalificare C. Slanev (Dina
mo) ; I. Covaci (Dinamo) b. p. 
I. Olteanu (Dinamo).

• JUDO

deloc o etapă de „tatonări", ci 
dimpotrivă, a consemnat odată 
cu primele confruntări scoruri 
destul de _ ~ "
București — Vagonul Arad 11—1, 
I.E.F.S. — Universitatea 8—4. 
A fost, de asemenea, și ziua 
unor surprize cu totul neaștep
tate : sportivii din Roman s-au 
aflat la un pas de victorie, în 
partida cu Politehnica București, 
iar cei din Mediaș s-au situat 
la egalitate cu timișorenii, corn- 
ponențli uneia din formațiile 
pretendente la titlu.

Aseară. în lupta directă pen
tru titlul suprem s-au aliniat 
3 formații bucureștene : Rapid, 
Politehnica și I.E.F.S., șl una 
singură din provincie — res
pectiv, Politehnica Timișoara. 
In ultimul asalt susținut în 
compania timișorenilor, rapi- 
diștii au dovedit că alcătuiesc 
formația cea mai omogenă și 
evident, cea mai valoroasă și 
sub raportul pregătirii tehnico- 
tactice. De altfel, învingînd și 
formația de pe malul Begăi, 
Rapid București a reușit per
formanța de a cuceri titlul de 
campioană națională la judo.

în ordine s-au clasat : Poli
tehnica Timișoara, I.E.F.S. și 
Politehnica București.

R. VASILE

• TENIS

IIcategorice : RapidMeciul a avut un istoric puțin 
obișnuit. în minutul 65, la sco
rul 1—0 pentru Progresul — 
prin golul înscris de Oaidă în 
minutul 2. echipele s-au retras 
de pe teren, întrucît condițiile 
de joc deveniseră improprii. 
Cum ? Arbitrul, un amator de 
pe margine, ca să echilibreze 
situația, a acordat în minutul 
64 un penalti pe care Voinea îl 
ratează De la acest episod s-au 
aprins spiritele. Spectatorii, în 
urma unor dialoguri mai inci- 
si.e cu jucătorii Progresului, 
au năvălit pe teren. Iată dar, 
că lipsa unor oameni de ordine, 
încredințarea conducerii parti
dei unui arbitru, ...necalificat, 
într-un cuvînt proasta organiza
re a partidei, a dus la un eșec 
nedorit, la incitarea spiritelor. 
Si aceasta cu atît mai regreta
bil cu cît partida n-avea 
un fel de miză.

RAPID A CIȘTIGAT CU 4—2 
LA BEIRUT. In continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde 
în Liban, echipa de fotbal Ra
pid București a învins duminică 
cu scorul de 4—2 (1—1), o se
lecționată a cluburilor din Bei
rut.

Diuamo București — Hapoei 
Nicosia : 7—1. In primul meci 
din cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în Cipru, echipa 
Dinamo București a întîlnlt, 
ieri, la Nicosia, formația Hapoei 
pe care a întrecut-o cu scorul 
de 7—1. Cele 7 puncte ale echi
pei noastre au fost semnate de 
Frățilă, Dinu — două, Sălcea- 
nu, Dumitrache, Lucescu și 
N aghi.
C.F.R. Cluj—V.S.S, Kosice : 3—0. 
Sîmbătă. la Cluj, in prezența a 
circa 3 000 de spectatori, s-a 
disputat un meci între echipa 
locală C.F.R., și echipa ceho
slovacă V.S.S. Kosice, din pri
ma divizie. Meciul s-a încheiat 
cu victoria clară a gazdelor :
3— 0 prin golurile înscrise de 
Zanca, Marian Popescu și Soos.

Olimpia — Z. A. Kikinda
4— 2. După un joc echilibrat, 
orădenii au reușit să obțină 
victoria cu scorul de 4—2. Au 
înscris David în minutul 2, 
Stainovit — autogol, Petrică și 
Covaci pentru Olimpia, Kneze- 
rics și Savin pentru oaspeți.

Crișul Oradea — V.S.S. Ko
sice : 0—2. Cele două echipe 
s-au străduit să ofere spectato
rilor prezenți un spectacol de 
bună calitate. In prima repriză 
oaspeții au dominat cu autori
tate dar nu au reușit Să înscrie 
decît îh repriza secundă prin 
Straus și... Sărac (autogol).

U. M. Timișoara — Spartak 
Subotița : 2—0.

A.S.A. Tg. Mureș — „U" Cluj : 
3—0. Studenții clujeni n-au re
zistat iureșului localnicilor și au 
cedat la 
Au înscris 
Caniaro.

Vagonul 
șița : 4—0. 
învingătorul : 
goluri. Al patrulea gol se dato
rează lui Arnoțchi.

Diuamo Bacău — Politehnică 
Iași : 3—1. Așa o fi oare și în 
returul campionatului ? E greu 
de presupus : totuși, studenții 
ieșeni au fost nevoiți, ca în 
acest amical, să încline steagul : 
3—1 pentru gazde, prin golurile 
înscrise de Ene Daniel de 2 ori, 
și Dembrovschi pentru gazde șl 
Lupulescu pentru oaspeți.

F. C. Argeș — Petrolul : 0—1. 
Meciul s-a desfășurat la Topo- 
loveni. A înscris Dincuță, din- 
tr-o^lovitură liberă de la 25 m. 
în minutul 65.

Farul — Portul : 0—ID Cel
mai bu de pe teren... Koszka.

Steagul roșu Brașov — Meta
lul Hunedoara : 4—0. Au înscris 
Pescaru și Florescu de 3 ori.

un meci fara miza 
ȘI FARA... FAIR-PLAY 

Ieri pe terenul Ghencea, 
Steaua a întîlnit Progresul.

• BOX
UNDE NE SINT
SPECTATORII?

nici

de

I
I
I
I
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IUltima... rundă a turneului 

final al primei ediții a campio
natului national de judo a de
butat sîmbătă seara Ia Floreas- 
ca. Cea mai tînără disciplină a 
sportului românesc, bine repre
zentată și de provincie — în fi
nale se află formații din Ro
man, Mediaș, Arad, Timișoara 
— și-a invitat spectatorii ca în 
zilele marilor gale de box. 
Este un semn bun ce confirmă 
popularitatea în continuă creș
tere a sportului care n-a împli
nit încă un an de activitate 
competițlonală. Dacă, am mai 
adăuga aici că dispunem de pe 
acum de aproape 2 000 de judoka 
clasificați, avem o imagine în 
plus a perspectivelor de a ne 
permite — de altfel cum și pre
vede calendarul federației — 
participări la competiții inter
naționale.

...Ziua I-a a finalelor n-a fost

I
IO gală de box, chiar și 

cartier, chiar și de juniori se 
bucura. întotdeauna, în Bucu
rești, de o numeroasă asistență. 
Dar sîmbătă seara, la „Dina
mo", nu sînt sigur dacă au fost 
200 de spectatori. Și asta cînd 
în această gală evoluau boxeri 
Cunoscuți, membri ai lotului na
țional ca : Pavel Nedelcea, V. 
Ivan, Gheorghe Ene, C. Ghiță, 
P. Dobrescu. M. Constantinescu, 
I. Petrea, Gh. Bădoi, P. Cîm- 
peanu, Gh. Pușcaș, Ion Gyorfi, 
P. Ganea.

Deci, gala se anunța disputa
tă. Dar spectatorii nu i-au a- 
cordat atenția cuvenită. Și este 
de mirare pentru că nici nu" au 
existat, în „concurență", alte 
spectacole sportive. Doar, poa
te „Sfîntul" la... televizor. „Sfîn- 
tul" care, probabil, și-a oferit 
recitalul său obișnuit de... box. 
Oare federația de specialitate 
nu este surprinsă de această pe
nibilă situație ? Oricum, lipsa 
galelor de box din această iar
nă — de fapt un „sezon mort" 
pentru acest sport ! — și-a spus 
elocvent cuvîntul și printre 
spectatori. Au pierdut oamenii 
„gustul" meciurilor de box (?) 
Astfel, greșelile făcute în pregă
tirea boxerilor cu „ușile închi
se" și-au primit o replică adec
vată.

Despre gala propriu-zisă, pu
tem spune puține cuvinte admi
rative. Boxerii din lotul națio
nal au''evoluat mediocru. Doar 
Pavel Nedelcea și tînărul Ion 
Gyorfi au avut o comportare 
mai bună. Ceilalți boxeri se 
pare că au luat gaia în „glumă” 
și s-au jucat de-a boxul, altfel 
nu se explică evoluția lor cu 
totul sub așteptări.

Regretabil ! Regretabil, pentru 
că campionatele europene „bat 
la ușă" și, pentru că, pregătirile 
care se desfășoară în prezent cu 
lotul national în vederea aces-

Ieri a luat sfîrșit, în sala 
Steaua, după 7 zile de întreceri 
pasionante, prima ediție a con
cursului republican de tenis pe 
teren acoperit, la care au parti
cipat 32 de concurenți. La mas
culin, victoria a revenit repre
zentantului clubului Steaua, Con
stantin Popovici, care a dominat 
<°u autoritate întregul turn*"1’

La feminin concursul a fost 
cîștigat de Ecaterina Horșa,

I
I
I

CORNEL VALEANU

în finală a 
echipa Ce-

un Scor sever, 3—0. 
Mureșan de 2 ori și
Arad — C.S.M. Re-

Adam este de fapt 
el a înscris trei

echipa An- 
cu 3—1 e- 
iar Ceho- I

I
I

IATA ȘI CITE VA REZULTA
TE TEHNICE DIN CAMPIO
NATUL CATEGORIEI A:

FEMININ : „U." Craiova —
„U“ Timișoara 3—1 ; „U” Cluj 
— Ceahlăul Piatra Neamț 3—0; 
Penicilina Iași — Medicina 
București 3—1 ; C.P.B. — Dina
mo București 0—3 ; MASCULIN: 
Rapid — Farul Constanta 3—0 ; 
Progresul București — Politeh
nica Galați 1—3 ; Petrolul Plo
iești — Politehnica Timișoara 
3—2 ; Politehnica Cluj — Viito-

complexă ar fi rezolvată A 
în cadrul unui studiu w
numeroase semnături

Dispută la fileu în tntîlnirea Steaua—Csepel Budapesta

I



săptămâna pe glob
După furtuna diplomatică 

care părea să scufunde corabia 
fragilă a Uniunii Europei Occi
dentale a urmat o clipă de acal
mie. O mișcare abilă Ia Bonn și 
naufragiul nu s-a mai produs. 
Corabia continua să navigheze, 
dar avariile pe care le-a suferit 
fiind greu reparabile, mulți se 
îndoiesc că va mai putea ajunge 
cu bine la țărm. Criza din 
U.E.O., organism cu o existență 
temporară, reliefată — pînă în 
prezent — prin anoste sesiuni 
ministeriale, de o sterilitate evi
dentă, s-a declanșat spectaculos 
după ce Ia Londra s-a desfășu
rat o reuniune a acestui orga
nism fără participarea Franței și 
împotriva voinței acesteia. Pari
sul a reacționat nervos, mai ales 
pentru că britanicii încercau să 
forțeze pe ușa de serviciu intra
rea in Piața comună, încurajați 
de vest-germani (LE FIGARO 
scria că micul război diplomatic 
„nu este decît un episod al con
flictului latent provocat de can
didatura britanică la Piața Co
mună"). Ronnul a acționat pru
dent (cancelarul și-a întrerupt 
vacanța spre a urmări desfă
șurarea evenimentelor). Un co
municat vest-german împrăștia 
temerile exprimate pe malurile 
Senei că Bonnul a trecut în ta
băra adversarilor Franței. Comu
nicatul accepta teza franceză 
potrivit căreia este necesar acor
dul unanim al celor șapte mem
bri ai U.E.O. pentru convoca
rea unei reuniuni. Deci, Bonnul 
după avansurile adresate Londrei 
a făcut un pas înapoi. A fost 
rîndul britanicilor să se neliniș
tească. Londra a solicitat „cla
rificări" și cunoscători ai atmos
ferei politice afirmau că, după 
o scurtă încălzire, relațiile anglo- 
vest-germane sînt în curs de 
răcire. Mulțumiți! și nemulțumiții 
ca și cei care nu aveau motive 
speciale spre a fi mulțumiți sau 
nemulțumiți, păreau să se îm
pace cu ghidul că nu trebuie dra
matizată criza din U.E.O., că 
fără intervenții violente rănile 
se vor cicatriza. Franța nu a pă
răsit U.E.O., Germania federală 
a revenit pe pozițiile tradiționale, 
iar Anglia a întocmit un bilanț 
negativ al afacerii. LE FIGARO 
scria : „In mod real, vest-germa- 
nii au pus capăt speranțelor pe 
care unii le puteau nutri de a 
izola Franța în sinul U.E.O. Ma
nevra engleză eșuînd, Marea Bri- 
tanie se regăsește în aceeași ri-

tuațle ca înaintea crizei**. Panza 
relativă, adică momentul de re
laxare intervenit în desfășurarea 
crizei, a fost asociată de 
FRANCE PRESSE cu „simpto- 
me de destindere". Despre a- 
ceste simptome agenția parizia
nă scria că „vor fi primite favo
rabil Ia Washington, unde se do
rește ca toate aparențele unei 
crize să se șteargă în momentul 
în care președintele Nixon se 
pregătește să viziteze capitalele 
vest-europene".

Deci, moment de relaxare. Re
lativ, pentru că așa cum decla
ra președintele Adunării U.E.O., 
Vittorio Badini Confalioneri, 
„succesiunea protestelor și con
testărilor nu se explică decît

afirma la Londra, an fost respin
se de Anglia. La Paris s-a propus 
o imediată dezmințire, negîn- 
du-se că președintele ar fi preco
nizat „o orientare diferită față 
de aceea precizată în mod cons
tant și public în cursul ultimilor 
ani". Tensiunea a crescut iarăși 
în relațiile anglo-franceze. Am
basadorul britanic la Paris, eroul 
întîmplării, a fost chemat de ur
gență pe malurile Tamisei pen
tru consultări, iar ministrul de 
externe al Angliei a completat 
dosarul divergențelor afirmînd că 
varianta publicată la Londra 
„nu deformează sensul și nici 
nu exagerează importanța celor 
spuse de generalul de Gaulle".

Mul ți observatori încearcă să

Controversa dintre
Londra și Paris

prin amploarea neîncrederii care 
domnește între guvernele noas
tre". Neîncredere care, se cuvi
ne să adăugăm, nu poate fi de
pășită doar prin declarații de 
hune intenții. Către sfîrșitul 
săptăminii, cînd ecourile furtu
nii care bîntuie între Londra și 
Paris păreau să se stingă, a ex
plodat o veritabilă „bombă di
plomatică". Agenția britanică 
PRESS ASSOCIATION apolînd 
la „surse informate" dezvăluia 
conținutul unei convorbiri inti
me între generalul de Gaulle și 
ambasadorul Marii Britanii la 
Paris. Președintele ar fi înfăți
șat interlocutorului său britanic 
un proiect european care ar în
locui Piața comună și ar face 
inutil N.A.T.O. 
urma să fie creată 
ciație 
care să dispună și de un „con
siliu restrîns de conducere poli
tică" compus din Franța, R.F.G., 
Marea Britanie și Italia. De 
Gaulle s-ar fi pronunțai pentru „o 
grupare europeană cu adevărat 
independentă. ceea ce ar face 
inutil N.A.T.O. în forma în caro 
există astăzi, sub dominația Sta
telor Unite". Ideile franceze, se

In esență, ar 
„o nouă as<>- 

economică europeană"

descifreze mobilurile „dezvăluiri
lor" publicate de Londra. De ce 
a fost ales acest moment ? Nu
mai pentru a prelungi criza din 
U.E.O. pe un teren în care Pa
risul să fie mai vulnerabil ? Sau 
oare diplomația britanică în
cearcă să demonstreze noului pre
ședinte al S.U.A. că revizuirea 
relațiilor cu Parisul (al cărui 
antiamericanism constant este 
scos în evidență) nu-i poate pro
mite nimic bun și că este mai a- 
vantajoasă pentru Washington 
continuarea „relațiilor speciale" 
cu Londra ? Se vizează o ruptură 
între Franța și partenerii ei mai 
mărunți din C.E.E. amenințați 
do ideea „directoratului în pa
tru" ? Desigur, enumerarea su
pozițiilor ar putea fi continuată. 
Comentatorii sînt preocupați, 
insă, nu numai de intenții, ci și 
de consecințe. S-ar părea că 
ruptura dintre Londra și Paris 
este mai profundă decît s-a cre
zut și că șansele unei reconcilieri 
sînt in prezent mai îndepărtate 
decît orieînd. „Noua controversă 
aduce relațiile anglo-franceze Ia 
punctul lor cel mai scăzut din 
ultimii ani" —- afirmă agenția 
REUTER.

d elp e s t e o t are

I
R. P. BULGARIA. — Aspect de la fabrica de placi laminate din Velingrad

• ÎNTRE 15 și 22 februarie 
au avut loc la Berlin tratati
ve între reprezentanți ai 
Consiliului Superior al Agri
culturii din Republica Socia
listă România și ai Consiliu
lui pentru producția agricolă 
și producția alimentară a 
R.D. Germane, privind cola
borarea științifică și tehnică 
în domeniul agricol.

A fost semnat un protocol 
privind colaborarea științifi
că și tehnică în domeniul a- 
griculturii, între cele două 
țări pentru perioada 1971— 
1975.

președintelui Nixon
Duminică Ia ora 12,45 

G.M.T., președintele Sta
telor Unite, Richard Ni
xon, însoțit de secretarul 
de Stat, William Rogers, 
și de un numeros grup 
de consilieri și experți, 
a plecat pe calea aeru
lui în primul său turneu 
oficial in Europa occi
dentală.

Personalități ale Casei Albe fi 
Departamentului de Stat au ținut 
să precizeze pînă în ultimul mo
ment că prefedintele a plecat 
spre Europa într-un „turneu de 
lucru" fi nu de negocieri, că el 
va asculta cu mare atenție păre
rile aliaților față de principalele 
probleme internaționale actuale, 
va avea schimburi de opinii cu 
liderii celor cinci țări fără, însă, 
a face propuneri concrete in ve
derea soluționării vreuneia din

• IN Sala Congresului din 
Varșovia au fost prezentate 2 
concerte organizate de Federația 
poloneză de jazz, cu concursul 
unor soliști și orchestre din Po
lonia și dc peste hotare. Cornel 
Fugaru și orchestra „Sincron" 
s-au bucurat de succes în rîndul 
publicului polonez, fiind aplau
dați la scenă deschisă pentru 
varietatea repertoriului. Au fost 
apreciate în mod deosebit pre
lucrările lor de folclor.

• ÎN legătură cu încetarea 
din viată a lui Johannes Dieck- 
mann, presa de duminică din 
R. D. Germană a publicat un 
necrolog în care sînt scoase în 
evidență meritele acestuia în 
consolidarea unității forțelor 
antifasciste și democratice ale 
poporului german, în construi
rea statului socialist iubitor de 
pace pe pămîntul german,

Johannes Dieckmann s-a năs
cut la 19 ianuarie 1893 la 
Fischerhude, lîngă Bremen. El 
a studiat economia și filologia 
la Universitățile din Berlin, 
Giessen, Goettingen și Freiburg. 
In perioada dictaturii naziste el 
a fost supus în repetate rîndurl 
persecuțiilor. Din anul 1949, a 
devenit președinte al Camerei 
Populare a R. D. Germane, iar 
din 1960 și vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

• PRIMA operație 
reușită de transplan
tare a inimii a du
rat cinci ore, iar ul
tima, mai puțin de o 
oră ; prima grefă a 
fascinat imaginația 
lumii, în timp ce ul
tima a fost 
ca o operație 
tină — scrie 
Associated 
menționînd

au 
la

tratată 
de ru- 
agenția 
Press, 

că pînă 
în prezent au fost 
fectuate 119 grefe 
inimă și aproape 
de transplantări 
ficat.

e- 
de
50 
de

Grefa multiplă e- 
fectuată săptămîna 
trecută la New York 
— în cursul căreia 
șase organe ale unui 
singur donator 
fost transferate 
persoane diferite
indică progresul rea
lizat de ideea trans
plantărilor de or
gane.

Asemenea operații 
au fost efectuate îrf 
peste 20 de țări și 
în unele locuri au 
ridicat șl probleme 
legate 
ca nu

de temerea 
cumva chi-

rurgil, grăbiți să a- 
jute primitorul po
tențial, să extragă 
organe de la un do
nator care ar fi pu
tut fi salvat încă. în 
cazul ultimei opera
ții de la New York, 
„moartea creierului" 
— absenta totală a 
activității electrice 
a creierului — a stat 
la baza aprecierii 
morții donatorului, 
conform cu recoman
dările unor organis
me medicale interna
ționale.

marile probleme care confruntă 
alianța nord-atlantică sau a pune 
în dezbatere vreo nouă strategie.

Hotărîrea prefedintelui Nixon 
de a se întîlni încă de la începu
tul turneului său, luni dimineața, 
cu reprezentanții politici fi mili
tari ai țărilor membre ale Pactu
lui Nord-Atlantic este apreciată 
de surse competente din Was
hington ca semnificînd importan
ța pe care noua administrație o 
acordă acestei alianțe. După pă
rerea prefedintelui, această întîl- 
nire ar urma să constituie un pas 
înainte spre stabilirea unui dia
log interaliat fi transoceanic în ve
derea încercării aplanării conflic
telor dintre S.U.A. fi aliații euro
peni, pe de o parte, ți a celor care 
dezbină puterile vest-europene, 
pe de altă parte.

Intîlnirea, care va avea loc la 
sediul N.A.T.O. din Bruxelles, este 
planificată a dura o oră fi 45 de 
minute, timp în care reprezentan
ții celor 13 țări membre ale blo
cului, îți vor expune punctele lor 
de vedere în legătură cu războiul 
din Vietnam, cererea S.U.A. ca 
aliații să preia o mai mare parte 
din povara financiari a N.A.T.O., 
politica atomică a alianței, întări
rea forțelor militare convenționa
le ale fiecărei țări membre, ni
velul trupelor americane stațio
nate în Europa occidentală, rela
țiile Est—Vest, conflictele majore 
care amenință alianța cu desfiin
țarea etc.

La rîndul său prefedintele Ni
xon, ața cum a declarat în repe
tate rînduri înaintea plecării, Pa 
expune aliaților punctele de vede
re ale noii administrații față de 
problemele ce se vor ridica fi 
va asigura pe liderii celor 5 țări 
că pe viitor se va consulta cu ei 
în orice problemă internațională 
majoră, lucru pe care fosta ad
ministrație nu l-a făcut, fi va în
cerca să-i convingă că Statele Fi
nite va acorda Europei occiden
tale atenția ce 1 m cuvine.

De astă dată, demonstrațiile de 
protest au avut o notă mai acută 
comparativ cu cele provocate de 
vizitele precedente ale navelor 
militare americane în porturile 
turcești. La sosirea portavionului 
„Forestal" (care întreprindea pri
ma sa cursă după înlăturarea 
gravelor avarii pricinuite de uni
tățile armatei R. D. Vietnam în
tr-o bătălie desfășurată in anul 
1967) precum și a celor cinci dis
trugătoare aparținînd flotei a 6-a 
americane din Marea Meditera- 
nă, mii de persoane — in mare 
majoritate tineri muncitori șl 
studențl — au organizat puter
nice demonstrații, mitinguri și 
marșuri de protest. La Istanbul, 
Izmir, Ankara, ca și in alte lo
calități. participanții la manifes
tații au cerut promovarea unei 
politici independente, au purtat 
pancarte pe care se putea citi : 
„Turcia nu este Vietnam", „Yan
kei, plecați acasă", „Noi vrem 
o Turcie Independentă”. Un 
grup numeros de tineri au depus 
pe soclul statuii iul Atatilrk din 
centrul Ankarei o inscripție pe 
care scria : „Pentru o Turcie 
tot atit de Independentă ca in 
timpul fondatorului republicii". 
Pe toată durata staționării na
velor americane demonstrațiile 
protestatare nu au încetat. In- 
cercînd să preîntîmpine extinde
rea valului antiamerican, auto
ritățile au concentrat in zona 
unde au ancorat vasele de război 
ale S.U.A., importante forțe ale 
poliției. La Izmir au sosit forțe 
speciale din Istanbul, iar rada 
de la Dolmabahoe a devenit pe
rimetru Interzis persoanelor ci
vile. Dar, înciuda măsurilor lua
te. demonstrațiile au avut loc ; 
pc alocuri ele au luat caracterul 
unor puternice ciocniri, soldate 
cu numeroși răniți. Au fost ope» 
rate zeci de arestări. în urmă
toarele zile 
derea unor 
20 de tineri 
festatli. De 
comandantul american

donat anularea debarcării Ia 
țărm a efectivelor din subordine. 
Fapt rar întilnit. de la bordul 
navelor americane nu a coborit 
pentru a vizita orașele turcești 
nici un marinar al „U. S. Navy" 1 

Demonstrațiile prilejuite de 
vizita navelor militare america
ne, au determinat pe observatori 
să examineze dosarul relațiilor 
dintre Ankara și Washington. 
Cazul Turciei este un exemplu 
tipic de tară mică, pentru care 
participarea Ia o alianță militară 
dominată de o mare putere, are 
serioase consecințe negative mai 
ales în ceea ce privește respec
tarea intereselor naționale. Ul-

rindu-se la „surditatea" admi
nistrațiilor americane fată de 
restabilirea unor noi raporturi 
cu Turcia, WASHINGTON POST 
arăta că „Statele Unite nu au 
acordat atentie reconsiderării a- 
liantei cu această tară. în func
ție de împrejurările actuale. îna
inte ca doleanțele Turciei să se 
manifeste prin demonstrații de 
stradă". „Turcia — continua zia
rul din capitala S.U.A. — nu 
este singurul caz în care politi
cienii americani ,i . . 
seama că o asociație începută 
îndeosebi ca o cruciadă antico
munistă. trebuie să fie revizuită 
și modificată pe măsură ce în-

nu și-au dat

Sensul unui protest

se așteaptă deschl- 
procese împotriva a 
participant! la mani- 
teama încăierărilor.

a or-

Urnele demonstrații din Turcia 
nu sint un fenomen izolat. De 
cîtiva ani în această tară se fac 
auzite glasuri care cer revizui
rea participării Turciei la 
N.A.T.O. și prin aceasta și a ra
porturilor dintre Ankara și 
Washington. Dar pînă în pre
zent Washingtonul nu s-a dove
dit receptiv la aceste revendi
cări. NEW YORK TIMES din 
18 februarie, sublinia că deși 
„demonstrațiile studențești nu 
pot vesti o schimbare bruscă a 
politicii prooccidentale a Tur
ciei" totuși „vehementa protes
telor recente împotriva militari
lor americani și a noului amba
sador al S.U.A. la Ankara arată o 
nemulțumire tot mai mare față 
de prezenta americană șl fată 
de unele aspecte ale politicii 
americane". Cotidianul new- 
yorkez cere politicienilor din 
Washington să tină seama în 
măsură mai mare de ..mîndria 
Si sensibilitatea Turciei". Refe-

cordarea Internațională scade". 
INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE consemna că „tulbu
rările care au însorit vizita u- 
nor nave americane au determi
nat pe multi să examineze răci
rea prieteniei dintre Turcia șl 
Statele Unite, prietenie care era 
odinioară caldă. Si problema 
merită într-adevăr studiată, nu 
pentru că situația Turciei este 
unică, ci pentru că are atit de 
multe asemănări cu alte cazuri 
în care o alianță a provocat 
fricțiuni".

Fără revizuirea vechilor rela
ții și stabilirea unor raporturi 
echitabile între Statele Unite 
și Turcia, „nu este posibilă ate
nuarea si mai ales suprimarea 
climatului antiamerican creat 
in Turcia" — scria ziarul turc 
AKSAM, exprimînd o opinie cu 
largă circulație la Ankara.

EUGENIU OBREA 
IOAN TIMOFTE

SESIUNEA CONSILIULUI 
MINISTERIAL AL O.U.A.

• SIMBATĂ seara s-au înche
iat la Addis Abeba lucrările se
siunii Consiliului ministerial al 
Organizației Unității Africane. 
La ultima ședință plenară, Con
siliul a adoptat o Declarație asu
pra situației din Orientul Apro
piat. precum și o serie de reco
mandări în legătură cu situația 
existentă în teritoriile aflate încă 
sub dominație colonială și cu po
litica de discriminare rasială 
promovată de regimurile din 
R.S.A. și Rhodesia. Consiliul re
comandă intensificarea sprijinu
lui acordat mișcărilor de elibe
rare din Angola și Mozambic și 
condamnă ..atitudinea negativă 
a guvernului britanic" fată de 
problema rhodesiană.

Următoarea sesiune a Consi
liului ministerial al O.U.A. va 
avea loc la Addis Abeba. într» 
27 august șl 4 septembrie 1969, 
iar șefii de stat și guvern ai ță
rilor membre se vor întruni în 
capitala Etiopiei în perioada 
6—10 septembrie a.c.

• STAȚIUNEA britanică de 
cercetări științifice din Insula 
antarctică Deception a fost pre
făcută în ruine în cursul erupției 
vulcanice care, după cum scrie 
agenția Reuter, a transformat 
insula într-un infern. Cei cinci 
cercetători britanici au fost sal
vați de un elicopter al armatei 
chiliene.

Zilele trecute. în 
serii de cutremure 
centrul insulei s-au 
cratere vulcanice.

în 1967, o erupție similară a 
modificat aspectul acestei insule 
antarctice.

ORIENTUL
APROPIAT

urma unei 
violente, în 
deschis trei

• DECLARAȚIA LUI MAH
MUD RIAD.

• MESAJE ADRESATE DE 
PREȘEDINTELE NASSER.

• MINISTRUL de interne 
vest-german, Ernst Benda, a 
declarat că guvernul va adop
ta. probabil, săptămîna care vi
ne o hotărîre privitoare la un 
eventual demers pentru interzi
cerea Partidului național demo
crat de esență neonazistă. 
Benda a spus într-un interviu 
radiodifuzat că a adunat sufi
cient material pentru a susține 
o acțiune judiciară în vederea 
interzicerii acestui partid.

Puternice atacuri

Țările arabe nu vor accepta 
nici o propunere de reglemen
tare care nu va prevedea re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate după răz
boiul din iunie 1967 — a de
clarat ministrul de externe al 
Republicii Arabe Unite, Mah
mud Riad, aflat într-o vizită 
oficială la Amman.

Referindu-se la propunerea 
franceză în legătură cu reu
niunea celor patru (Anglia, 
Franța, S.U.A. fi U.R.S.S.), el 
a sublimat că toate eforturile 
pentru reglementarea situației 
sînt binevenite, dar că criza 
trebuie să-fi găsească rezolva
rea în cadrul rezoluției adop
tată de Consiliul de Securitate 
la 22 noiembrie 1967.

• DR. MAHMOUD Fawzi, con
silier al președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, pentru pro
bleme externe, va efectua între 
9 si 12 martie o vizită oficială la 
Londra, la invitația guvernului 
britanic, s-a anunțat la Cairo.

în cursul vizitei, dr. Mahmoud 
Fawzi se va întîlni cu primul 
ministru Harold Wilson, căruia 
îi va înmîna un mesaj al preșe
dintelui Nasser, și va avea con
vorbiri cu ministrul de externe 
britanic. Michael Stewart. De la 
Londra, dr. Fawzi va pleca la 
Madrid, unde, între 13 și 16 mar
tie. se va întîlni cu generalul 
Franco, căruia îi va înmîna, de 
asemenea, un mesaj al președin
telui Nasser, și cu reprezentanți 
ai guvernului spaniol.

Noul anunț completează pe cel 
de acum o săptămînă, potrivit 
căruia dr. Mahmoud Fawzi va 
sosi la 3 martie la Paris pentru 
a înmîna președintelui Franței, 
generalul Charles de Gaulle, un 
mesaj al președintelui Nasser.

• UN GRUP de parlamentari 
Independenți a prezentat Sena
tului italian un proiect de lege 
privind dezarmarea poliției În
sărcinate cu menținerea ordinii 
in timpul manifestațiilor politice 
sau sindicale. Proiectul prevede 
că fondurile destinate achizițio
nării de arme pentru poliție tre
buie să fie folosite pentru cum
părarea de mijloace de apărare, 
altele decît arme. Proiectul pre
vede, de asemenea, agravarea 
pedepselor pentru delictele co
mise împotriva polițiștilor neîn
armați.

Problema dezarmării forțelor 
de poliție însărcinate cu supra
vegherea manifestațiilor se stlă 
în discuția cercurilor politive 
italiene din decembrie 1968, cînd 
doi muncitori agricoli au fost 
împușcat) în timpul unor mani
festații ce au avut loc în Sicilia. 
Pînă în prezent, guvernul italian 
s-a opus cererilor formulate în 
acest sens.

Alegeri în Irlanda de nord

Situația politică din Pakistan
• Eliberarea definufilor politici • In unele

orașe incidentele conținuâ
După ce a anunțat că nu mai 

candidează la viitoarele alegeri 
prezidențiale, prevăzute pentru 
1970, președintele pakistanez, 
Ayub Khan, a hotărît eliberarea 
tuturor deținuților politici, ca o 
ultimă inițiativă destinată să con
tribuie la restabilirea calmului în 
țară. Printre cei eliberați — total 
33 de peisoane, se numără și șei
cul Mujibur Rahman, lider al par
tidului de opoziție „Awami".

Imediat după eliberarea sa, a- 
cesta a făcut o declarație în care 
a lansat un apel la liniște și calm. 
„Numai pacea și liniștea ar putea 
ajuta poporul să-și cucerească 
drepturile", a menționat el în in
terviul transmis de agenția France 
Presse. Totodată cl a menționat 
că Pakistanul occidental și cel 
oriental constituie una și aceeași 
țară, iar populațiile celor două 
regiuni alcătuiesc împreună po
porul pakistanez.

Ultima afirmație a lui Mujibur 
Bahman, apreciază observatorii de 
presă, se referă la acuzațiile care 
i-au fost aduse în urmă cu trei

ani (cînd a fost arestat), potrivit 
cărora el s-ar fi pronunțat pentru 
secesiunea celor două părți ale 
țării.

La puțin timp după eliberarea 
sa, șeicul Mujibur Rahman a avut 
o întrevedere cu Zulficar Aii 
Bhutto, una din cele mai mar
cante figuri ale opoziției, cu care 
a comentat consecințele hotărîrii 
președintelui pakistanez de a nu 
mai candida la viitoarele alegeri.

Cu toate măsurile întreprinse 
de oficialități pentru restabilirea 
calmului în țară — continuă de
monstrațiile. S-au semnalat inci
dente în numeroase orașe ale 
țării. Șase persoane au fost ucise 
și cîteva sute rănite în urma in
cidentelor din ultimele zile care, 
de astă dată, au luat amploare la 
Khulna și Pabna, două localități 
din regiunea estică a Pakistanului, 
în acest mod, precizează agenția 
citată, numărul total al victimelor 
înregistrate în urma incidentelor 
declarate din luna noiembrie 1968 
se ridică la 73 de morți.

Aproximativ 5 000 de lo
cuitori ai prefecturii japo
neze Isikawa, in frunte cu 
guvernatorul prefecturii, au 
organizat in orașul Mito un 
miting cerînd lichidarea 
poligonului militar ameri
can din localitate, care pu
ne în primejdie securitatea 
populației. Poligonul, care 
este folosit de comanda
mentul american pentru in
struirea piloților în lansa
rea de bombe, este ampla
sat într-o zonă dens popu
lată din prefectura Isikawa.

ale patrioților sud vietnamezi
• Rachete asupra Saigonului
• Pierderi grele americano-

saigoneze
în noaptea de sîmbătă spre duminică, ca răspuns la acțiu

nile forțelor militare americane și ale aliaților lor, Saigonul 
și cele mai importante baze militare americane din Vietna
mul de sud au fost atacate 
nameze.

de forțele patriotice sud-viet-

Du-pă ce a avut timp de trei 
zile o serie de întrevederi cu 
regele Hussein, precum fi cu 
alte oficialități iordaniene, 
Mahmud Riad fi-a încheiat vi
zita întreprinsă în Iordania, în 
cadrul unui turneu proiectat 
prin diferite capitale arabe. 
Pînă în prezent, el a vizitat 
Siria, Libanul, Irakul, Arabia 
Saudită fi Iordania. Agenția 
France Presse apreciază că 
mesajele pe care le-a înmînat 
șefilor de state respectivi din 
partea prefedintelui Nasser se 
referă la evoluția situației din 
Orientul Mijlociu.

Astăzi, cei 900 000 de alegători ai Ulster-ului sînt chemați în 
fața urnelor ca să aleagă noul parlament al țării, dizolvat ca 
urmare a crizei politice care durează de trei luni.

Acțiunile patrioților, relatează 
în legătură cu aceasta corespon
dentul agenției Reuter, au fost 
concentrate în mod deosebit asu
pra celei de a treia regiuni tac
tice, care cuprinde capitala sud- 
vietnameză și provinciile situate 
în împrejurimile ei, precum și cea 
de a doua regiune tactică, Plato
urile înalte și cîmpiile de coastă 
din centrul teritoriului vietnamez.

Saigonul, bombardat pentru pri
ma dată în ultimele patru luni, 
a suferit două atacuri succesive 
întreprinse cu mortiere și rache
te asupra vaselor și instalațiilor 
navale de pe cheiul fluviului ca- 
re-1 străbate. Au fost, de aseme-

Duminică a avut loc deschiderea celei de-a 42-a ediții a Tîr- 
gului Internațional de la Frankfurt pe Main. Tîrgul se întinde 
pe o suprafață de peste 152 000 metri pătrați. La ediția actuală 
participă 44 de țări, 707 firme străine și 2 181 firme germane.

Printre țările participante se numără : Austria, Anglia, Argen
tina, Bulgaria, Brazilia, Cehoslovacia, Ceylon, Danemarca, Franța, 
India, Japonia, Maroc, Polonia, Pakistan, ' ‘ — - --
garia ș.a.

Țara noastră, care expune în pavilionul 
o gamă variată de produse ale industriei 
cooperației meșteșugărești. întreprinderile 
mâno-export. Artizanat și ICECOOP expun : ,
tricotaje, încălțăminte, marochinerie, articole de uz casnic, covoare 
românești și de tip oriental, articole de artizanat, articole de cam
ping, instrumente muzicale, ceramică neagră și colorată, sticlă 
metalizată, mic mobilier, articole din fier forjat, împletituri etc. 
Este prezent, de asemenea, și Oficiu] Național de Turism cu pa
nouri, diapozitive color și materiale de informare.

Pavilionul românesc cunoaște o mare afluență de vizitatori care 
admiră exponatele noastre.

S.U.A., U.R.S.S., Un-

„D“, este prezentă cu 
noastre ușoare și ale 
de comerț exterior Ro- 

țesături, confecții,

nea, atinse două posturi de po
liție situate unul în centrul capi
talei, celălalt într-o suburbie a ei, 
în limp ce cîteva obuze au ex
plodat în imediata vecinătate a 
Palatului Prezidențial și a coman
damentului militar american.

11 poziții întărite, reprezentînd 
cele 11 provincii, regiuni din ju
rul Saigonului au fost bombarda
te în același timp cu capitala sud- 
vietnameză.

Totodată, grupuri de patrioți 
au lansat rachete și obuze asu
pra altor cinci poziții deținute 
de americani în regiunea Platou- 
rilor înalte.

în același timp, relatează co
respondenții agențiilor de presă, 
au fost declanșate atacuri simul
tane sau succesive asupra princi
palelor baze americane din Viet
namul de sud, printre care gigan
tica bază aeriană de la Da Nang, 
bazele de la Bein Iloa, Long 
Binh, Chu Lai, An Hoa. în total, 
scrie corespondentul agenției As
sociated Press, în noaptea de sîm- 
bătă spre duminică, forțele patrio
tice sud-vietnameze au atacat 
peste 100 de poziții deținute de 
trupele americane și saigoneze, 45 
de posturi militare situate în ca
pitalele provinciale și districtuale, 
28 de baze militare americane.

în unele regiuni, în special la 
Da Nang, bombardamentele au 
fost însoțite de acțiuni ale for
mațiunilor patriotice de luptă.

Surse competente de la An
kara, citate de agenția France 
Presse, au anunțat că guver
nul turc a invitat, pe cale di
plomatică, guvernul israelian 
să se abțină de la orice replică 
militară în legătură cu atacul 
împotriva avionului companiei 
„El Al“, comis pe aeroportul 
din Ziirich de un1 grup de a- 
tentatori palestinieni.

„Ulster la răscruce" este titlul 
sub care primul ministru nord- 
irlandez Terence O’Neill a dat 
publicității manifestul său elec
toral în care anunță, printre al
tele, că cerința privind partici
parea la alegeri pe baza princi
piului „un om — un vot" 
mează să fie soluționată 
rior. Rămîne în vigoare, 
sistemul „voturilor multiple", 
potrivit căruia cei cai"e dispun 
de venituri mari (în această ca
tegorie situîndu-se mai ales pro
testanții) vor avea la îndemînă 
două sau trei voturi. 35 la sută 
din populație, reprezentînd mi
noritatea catolică, este lipsită 
de drepturi sociale și politice 
egale.

In acest manifest electoral un 
spațiu larg este rezervat stigma
tizării orientării „dure" a grupu
rilor scizioniste din Partidul u- 
nionist do guvernămînt (de 48 
de ani la putere) care au cerut 
cu insistentă, la începutul aces
tei luni, retragerea primului mi
nistru Terence O’Neill, partiza
nul politicii moderate, de acor
dare treptată a drepturilor civi
le. în timpul unei conferințe de

ur- 
ulte- 
deci,

S. U. A. — La capătul a 56 zile de grevă revendicările doche
rilor din New York au fost satisfăcute. lată-i pe unii reluîn- 

du-și munca

presă care a avut Ioc săptămî
na trecută, premierul nord-lr- 
Iandez aprecia alegerile care se 
desfășoară astăzi ca „o opțiu
ne între orientarea moderată în 
legătură cu problemele minori
tății catolice și mentalitatea 
tradiționalistă, retrogradă". Ce
le două fracțiuni, adepții lide
rului anticatolic, Ian Payseley 
și partizanii grupului parlamen
tar „rebel" —format din 12 de- 
putați care preconizează înfiin
țarea unui partid unionist disi
dent — și-au desemnat candida
ta în toate cele șase districte, 
in speranța cîștigării unor a- 
tu-uri serioase în parlament. Pe 
de altă parte, la 13 februarie, 
au fost desemnați șl candidații 
partidului laburist care se pro
nunță pentru un statut de in
dependentă al Irlandei de nord 
și partidul nationalist care mi
litează pentru alipirea tării la 
Republica Irlanda. „Această o- 
pozitie nu este suficient de pu
ternică — apreciază ziarul „THE 
TIMES" — și de aceea ea nu 
amenință cîtuși de puțin pozi
țiile partidului unionist".

Observatorii politici înclină 
să creadă că această foarte 
scurtă campanie electorală care 
a surprins opoziția aproape ne
pregătită se poate dovedi în fa»» 
voarea actualului premier card 
dispune în fiecare asociație lo< 
cală unionistă de o rezervă d€ 
sprijin așa îneît alegerile ge
nerale să-i aducă o majoritate 
certă în ..Stormont". Un alt ele
ment favorabil acestuia îl con
stituie desființarea mandatelor 
rezervate universității care erau 
Împărțite între trei unioniști și 
un liberal și înlocuirea lor cu 
patru noi circumscripții electo
rale în apropiere de Belfast, 
unde, mai mult ca sigur vor fl 
aleși patru unioniști din grupul 
O’Neill („THE FINANCIAL TI
MES").

Șansele de reformare a parti
dului unionist pe care le are 
O’Neill vor fi evidențiate după 
despuierea urnelor. O victorie 
va însemna, fără îndoială, cap
tarea unui sprijin larg din par
tea catolicilor șl protestanților 
pentru programul său de re
forme.
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