
! COMUNICATUL Proletari din toate țările, uniți-vă!

Consiliului de Stat al Republicii
Socialiste România cu privire

la rezultatul alegerilor de deputați
in consiliile populare
Consiliul de Stat al Republicii

Ea 2 martie 1969, au avut loc alegeri pentru 39 consilii 
populare județene, pentru Consiliul popular al municipiu
lui București și pentru cele 8 sectoare ale acestuia, pentru 46 
consilii populare municipale, 189 consilii populare orășenești 
și pentru 2 706 consilii populare comunale.

Consiliul popular
Numărul 

alegătorilor
Numărul voturilor 

exprimate

Voturi pentru 
candidații 

Frontului Unității 
Socialiste

Voturi contra Voturi nule

dtre 
abso
lute

'1®
cifre 
abso
lute

cifre 
abso
lute

cifre 
abso
lute

Consiliile populare județene 12 368 429 12 363 677 99,96 12 327 577 99,71 33 618' 0,27 2482 0,02

Consiliul popular al mumei-

piului București 1 207 087 1 206 858 99,98 1 200 800 99,50 5063 0,42 995 0,08

Consiliile populare ale sectoa-

relor municipiului București Î113567 1113 217 99,97 1103911 99,16 8012 0,72 1294 0,12

Consiliile populare municipale 3 039 396 3 037 996 99,95 3019437 99,39 17 056 0,56 1 503 0,05

Consiliile populare orășenești 1 642 099 1 641 267 99,94 1 634460 99,58 6 429 0,39 878 0,03

Consiliile populare comunale 8 295 565 8292681 99,97 82S1 875 99,50 38607 0,47 2199 0,03

In total au fost aleși în consiliile populare 165 060 deputați 
care au candidat din partea Frontului Unității Socialiste. 
Dintre aceștia au fost aleși 7 818 deputați în consiliile popu
lare județene, 369 deputați în Consiliul popular al munici
piului București, 7 358 deputați in consiliile populare muni
cipale, 1208 deputați în consiliile populare ale sectoarelor 
municipiului București, 11 375 deputați în consiliile populare 
orășenești și 136 932 deputați în consiliile populare comunale.

. Nu au fost declarați aleși 6 capdidați pejptru consiliile

Mărturisesc dintru început 
că sînt un om al pămîntului 
și poate că tocmai de aceea 
anotimpurile germinațiilor și 
ale rodirilor au executat din- 
totdeauna asupra ființei mele 
o atracție și o influență ho- 
tărîtoare. Drumul ireversibil 
spre înflorire al mugurelui ivit 
sub coaja amară și încă ne- 
decisă a iernii s-a arătat me
reu sufletului și gîndurilor 
mele ca o înfățișare materia
lă, palpabilă, a visului care, 
atîta vreme cit în sclipirile 
sale fulgeră caratele unui țel 
nobil, nu poate avea decît 
soarta împlinirii. Marile pu
teri germinative ale miriadelor 
de constelații de boabe de 
grîu, semănate în fiecare 
toamnă în generosul pămînt 
al cîmpiilor românești, m-au 
făcut «ă intuiesc cu cîteva luni 
mai devreme imnul de bronz

PETRE GHELMEZ
grav al lanurilor îndoite sub 
rod, sunînd vast sub cupola 
soarelui de cuptor. Cred că 
dacă ani putea privi pămîn- 
tul țării, de undeva, din adine, 
într-un asemenea anotimp ger
minativ, cînd rădăcini și se
mințe încep să se ilumineze 
de marele flux al pornirilor 
spre rod, am avea priveliștea 
celui mai fantastic cer de ga
laxii pe care l-a văzut vreo
dată omul. Gîndiți-vă: Gala
xia grînelor din Bărăgan; Ga
laxia teraselor argeșene: Gala
xia livezilor de pe Mureș și 
de pe Crișuri; Galaxia lanu
rilor moldovene; Galaxia pă
durilor din Carpați...

Mi-am amintit de toate a- 
"estea acum, la început de pri
măvară, cînd pe plan social 
și politic, în calitate de cetă
țean al țarii mele, care poartă 
în sunetele numelui său și su
netele rodirii — am trăit emo
țiile pe care ființa mea nu le 
va putea uita niciodată. Vas
tul dialog al milioanelor de oa
meni ai țării cu conducătorii 
lor iubiți, în vederea alegeri-

(Corttinuare în pag, g (V-aț
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tineretului
'

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Socialiste România comunică:
Pe baza datelor centralizate de comisiile electorale Județe

ne, a municipiului București, ale sectoarelor acestuia, muni
cipiilor, orașelor și comunelor, rezultatele alegerilor de depu
tați sfnt următoarele:

ANUL XXV, SERIA II NR

PRELUDIU
Supliment literar - artistic

ÎN PAG. 3 și 4;

6 PAGINI 30 BANI MIERCURI 5 MARTIE 1969

STAT Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 46 alineatul 2 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională îrt 

prima sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 12 martie 1969, ora 
10 dimineața.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE STAT,

NICOLĂE CEAUȘESCU

Pe șantierul C. I. L. - Sebeș

RĂMlNERILE //V
URMĂ POT FT
RECUPERATE

populare comunale, întrucît nu au întrunit cel puțin Jumătate 
plus unu din totalul voturilor exprimate.

In 12 circumscripții electorale ml au avut loo alegeri: 
în 2 circumscripții electorale comunale, din cauza retragerii 
candidaturilor; într-o circumscripție electorală județeană, 
2 circumscripții electorale municipale și în 7 circumscripții 
electorale comunale, din cauza decesului candidaților.

în circumscripțiile electorale rămase vacante vor avea 
noi alegeri în termenul prevăzut de art. 85 din Legea 
28/1966.

SĂRBĂTORIND FRUNTAȘII

ÎN ACȚIUNILE DE MUNCĂ

VOLUNTAR-PATRIOTICĂ

DIN 1968, TINERII SE AN

GAJEAZĂ CA ÎN ACEST AN

SĂ ÎNSCRIE

al „Scinteii tineretului"

loc
nr.

Uzina de motoare electrice 
Pitești. Muncitorul Cojocaru 
llie, efectuînd operația de 
presare a rulmenților pe ro
toare și poziționarea statoare

lor pe dispozitiv

pentru elevi

...DACĂ BENEFICIARUL Șl CONSTRUCTORUL] 
ÎȘI VOR SINCRONIZA INTENȚIILE

Deplasîndu-ne pe șantierul 
viitorului Combinat de industria
lizare a lemnului din Sebeș cu 
intenția de a vedea stadiul reali
zării lucrărilor (amintim că pri-

Noi fapte

.țr

în cartea de aur
a muncii voluntar-patriotice

leri, în cadrul unor însuflețite adunări, pentru rezultatele 
deosebite obținute în întrecerea tinerească de muncă voluntar- 
patriotică din anul trecut, au fost conferite organizației munici
pale București a U.T.C. — PREMIUL SPECIAL și organizației jude
țene Prahova a U.T.C. — DRAPELUL DE ONOARE. Ambele organizații 
au fost distinse și cu DIPLOMA DE ONOARE A C.C. AL U.T.C.

PRAHOVA; pentru a treia oară consecutiv

„Aproape 2 500 de tineri au 
fost prezenți duminică dimineața 
in sala clubului Uzinei „1 Mai" 
din Ploiești. Prilejul care ii în
trunea pe acești reprezentanți ai 
tineretului din regiunea Ploiești 
era adunarea festivă care marca 
un moment de o deosebi
tă importanță : decernarea Dra
pelului și Diplomei de Onoare 
a C.C. al U.T.C. organizației re
gionale Ploiești a U.T.C. care s-a 
situat pe primul loc în îndepli
nirea angajamentelor de muncă 
voluntar-patriotică pentru anul 
1966“.

Așa își începea relatarea, în 
martie 1967, reporterul, consem- 
nînd semnificația momentului 
festiv. Cu cuvinte asemănătoare, 
reporterul anului următor trans
mitea din același loc — același 
eveniment: organizația județeană 
Ploiești a U.T.C. primea, pentru 
a doua oară, distincția locului I.

Și iată-1 astăzi, pe reporterul 
anului 1969, transmițînd din a- 
ceeași sală a clubului Uzinelor 
„1 Mai" : organizația județeană 
Prahova a U.T.C. ciștigă, pentru

(Continuare In pag. a Il-fll

BUCUREȘTI
Iată-i, îi recunoaștem, sînt ei, 

sînt cei pe care i-am întîlnit și-i 
întîlnim de-atîtea și atîtea ori, 
sub faldurile drapelelor roșii și 
tricolore, pretutindeni unde, sim
bol al vredniciei și tinereții lor, 
tîmăcopul și cîntecul avîntat rit
mează la unison. Sînt ei, e —1 
adevărat, doar o parte, dar cei 
700 prezenți aici, în uriașa sală 
a Modem Clubului din strada 
Turturele, îi reprezintă și sărbă
toarea aceasta e a lor, a tuturor. 
A sutelor de elevi și studenți care 
au lucrat la Ciorogîrla, la Petrești 
pe șantierul viitoarei magistrale ; 
a altor sute care în aceeași pe
rioadă a anului trecut și-au în
scris numele pe actul de naștere 
•al noului aeroport Otopeni și al 
unor moderne sisteme de irigații 
din Cîmpia Dunării ; a miilor de 
tineri, apoi, care și-au arătat vred
nicia și dragostea de muncă pe 
ogoare, la combaterea secetei și 
la strînsul recoltei ; a zecilor de 
mii, în sfîrșit, de tineri care răs- 
punzînd chemării organizației 
U.T.C. au dăruit din timpul lor 
liber sute de mii de ore șantiere
lor muncii voluntar-patriotice, 
statornicite darnic acolo unde, în , 
incinta fabricii sau a școlii, în 
cartier sau sector, frumusețea o- 
rașului a cerut prinosul brațelor 
tinere. A lor, a tuturor tinerilor, 
muncitori și ingineri, elevi, stu
denți și funcționari, fete și băieți 
ai Capitalei, a fost sărbătoarea 
aceasta. Sărbătoarea rezultatelor 
de anul trecut. Remarcabilul bi
lanț e partea fiecăruia pusă lîngă 
a celorlalți, suma — și ce sumă | 
aproape 4 milioane de lei la lu-

O 71

fcrări finanțata șî peste 35 milioa
ne Ia lucrări nefinanțate — la 
care au contribuit toți cei peste 
200 000 de tineri ai Capitalei, 
Sînt doar cîteva din elementele 
ce compun expresia cifrică a efor
tului tinerilor bucureșteni în 
cursul anului trecut. Sînt acum

rememorate cu mîndrie, cu satis
facție, de primul secretar al mu-A 
nicipiului U.T.C. Dumitru Gher- 
ghișan, ca și de numeroși tineri _ 
participant la festivitate. Sînt re-^J 
levate apoi, dimensiunile lor în 
contextul realizărilor pe tărîmul^^

(Continuare In pag. a Il-a)

UN EVENIMENT
CULTURAL

Considerată multă vreme 
gen minor și situată, prin nu 
se știe ce prejudecată, la 
periferia manifestărilor ar
tistice, muzica ușoară a cîș- 
tigat teren și aderenți deve
nind un simbol aproape al 
vivacității, al tinereții. Cele
britatea unui cîntăreț și a u- 
nei melodii poate fi aproa
pe inimaginabilă, iar răs- 
pîndirea acesteia din urmă 
de pe buzele unora pe ale 
altora urmează un proces 
imprevizibil, concurat îndea
proape numai de știrile care 
prin natura lor se imprimă 
cu o viteză fantastică în 
memoria mulțimilor. Astăzi, 
în era radioului și a televi
ziunii, nu ne mai putem mi
ra, de pildă, că un cîntec 
plin de vervă, lansat nu cu 
mult în urmă la un festival 
din America Latină, să zi-

GRIGORE ARBORE
cem, este fredonat de un 
puști de zece ani din nu știu 
care cartier al Bucureștiului.

Râu aservitâ ani în șir de 
texte și cîntârefi, dar și de 
organizatorii de spectacole 
cârora un ritm puțin mai 
sincopat era în stare a le 
da amețeli profesionale, 
muzica noastrâ ușoară (s-au 
revărsat despre ea în presă 
atîtea tone de cerneală 1) a 
făcut o figură destul de pa
lidă pe arena internaționa
lă. Remarcabilele succese 
cîștigate peste hotare anul 
trecut de o cîntăreață ca 
Margareta Pîslaru, aflată la 
noi în scădere de succes și

mul obiectiv al combinatului, fa
brica de P.F.L. are ca termen de 
punere în funcțiune trimestrul al 
IV-Iea a.c.), ne-am aflat în fața 
unor situații stranii: datele fur
nizate de constructor, pe de a 
parte, și de conducerea combi
natului pe de alta nu coincideau. 
In unele locuri se contraziceau 
atît de mult îneît însăși esența 
problemei nu mai putea fi elu
cidată. Există sau nu rămîneri îrt 
urmă ?

Pe cei doi interlocutori nu-i pu
team pune față în față pentru 
simplul motiv că sînt supărați 
fiecare unul pe altul și nu vor
besc de mai multă vreme.

—■ Anul trecut, declară ingine
rul ION MOLODEȚ, directorul 
combinatului •— principalul con
structor — șantierul 504 al Trus
tului 5 de construcții montaj 
Brașov — a rămas în restanță cu 
un milion de lei față de plan. 
Anul acesta, a mers mai bine: în 
primele două luni a realizat 14,5 
la sută din planul anual. Aceasta 
ne face să credem că în primul 
trimestru va depăși cele 20 de 
procente planificate. In ceea ce 
privește însă realizarea stadiilor 
fizice, sînt multe rămîneri în ur
mă. La cuva preselor,' cea mai 
importantă secție a fabricii, unde 
vor fi montate peste 1000 tone 
de utilaje, acestea se cifrează la 
4—5 luni. Restanțe se mai înre
gistrează la centrala termică, gos
podăria de apă industrială, căile 
ferate uzinale, secția defibratoa- 
re, adică la lucrările cele mai im
portante. Constructorul intențio
nează să facă demersuri pentru 
defalcarea termenelor de punere 
în funcțiune a fabricii în trimes
trul 11.1970.

Inginerul ALEXANDRU AU
GUR, șeful șantierului 504, îl con
trazice însă cu un ton iritat:

— Tovarășii aceștia nu cunosd

ALEX. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a V-a)

cerbu
de aur

pierdere de încredere, ilus
trează elocvent ideea că nu 
numai interprefii și compozi
torii sînt de vină și că pe 
undeva lipsa de interes și 
aplicarea la fenomen, con
jugate cu inexistența efortu
rilor de situare adecvată în- 
tr-un context mai amplu, au 
dus la starea cunoscută.

Festivalul de la Brașov, 
aflat acum la cea de a doua 
ediție a sa, vine să supli
nească într-un mod fericit, 
împreună cu alte mijloace 
de cultivare și stimulare a a- 
cestui gen de muzică, lipsu
rile despre care s-a discutai 
atîta. Conceput ca un spec
tacol de ținută, al cărui scop 
este să încurajeze creația 
componistică românească,

(Continuare tn pag. a Il-a)
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6000 TONE
DE LEGUME
SUB ACOPE
RIȘURI DE 

STICLĂ
La marginea orașului Arad, 

pe o întindere de 38 de hec- 
maretare, se întinde un 

complex de sere. 
La marginea d.e 
nord a complexu
lui, atrage priviri
le — prin arhitec
tura sa modernă — 
o clădire zveită din 
beton și sticlă. Fir
ma e .compusă din cîteva li
tere. fixate pe plăci albe de 
sticlă : ..I.A.S.-Sere“. Adică : 
întreprinderea agricolă de 
stat Arad — specializată în 
sere.

Cele 38 de hectare care 
compun acest complex, dat 
in folosință în 1965, au situat 
serele din Arad, prin pro
porțiile lor, pe locul 1 în 
lume. (O remarcă : cea mai. 
mare seră din Europa, aflată 
in Olanda, are o suprafață 
de 8 hectare). Dacă mai a- 
dăugăm și faptul că cele 
două recolte anuale de 
castraveți, tomate și ardei 
grași — oferite în perioa
dele cînd nu se pot produce 
pe cîmp — totalizează peste 
6.000 tone de legume, pro
porțiile de care vorbeam ca
pătă un plus de spectaculos, 
care, la rindu-i naște noi 

\ perspective, legrtimînd fi-

UN EVENIMENT!CULTURAL
(Urmare din pa%. I) 

fdctnd-o cunoscută prin in
termediul concurențifor por- 
ticipanji din diferite colțuri 
ale lumii, el tinde sd se si
tueze pe linia acelor mani
festări culturale pe care mij
loacele de comunicația de 
masd le fac repede cunos
cute și accesibile unui pu
blic foarte larg. Faptul cd 
televiziunile naționale din 
diferite țâri vor relua In di
rect emisiunile festivalului o- 
bligd, credem, în continuare, 
la asigurarea unui aspect e- 
levat, a unei selecții preala
bile riguroase a invitaților 
din concurs si din afara a- 
cestuia. E îmbucurător fap
tul cd, anul acesta, festivalul 
va fi onorat cu prezența u- 
nor stele de primd mârime 
ale cîntecului prin Juliette 
Greco, Cliff Richard, Barba
ra, Udo Jurgens. Aportul 
lor, ca și al concurenfilor 
noștri, sperdm sd dea Festi
valului un surplus de dina
mism, fiind totodatd și o 
contribuție la consacrarea 
numelor noi aflate pe cale 
de afirmare cu acest prilej.

Prezența concurenfilor ro
mâni la Festivalul de la 
Brașov obligâ, edei o apari
ție meritorie pe scena unui 
asemenea festival include în 
sine toate șansele consacră
rii, de care muzica noastră 
ușoară are afîta nevoie. 
Ceea ce este esențial la un 
asemenea festival ni se pare 
că deja a fost realizat : o 
ambianță artistică de bună 
factură, care să îi confere 
atributele unei manifestări 
culturale însemnate.

Acerbul
J de aur

electronist1*Cel mai bun

N. COȘOVEANU

fostde

din

întrebări. Cum s-a a- 
la această eficientă e- 

atît de ridicată ?

„Hanul

a- 
de

pe primele

ÎN PREMIERĂ:

DESPRE 05X?

• •••••

ghiocelului ?

Cafeneaua turcească

Ministerul Tran- 
și Telecomunica-

Vorbiți-ne 
despre 

in ultl-

N» interesează sl

/

rești 
juns 
conomică
Secretul ni-1 destăinuie tov. 
loan Bcngulescu, inginerul 
șef al serelor aradene : este 
vorba de concentrarea pro
ducției, de faptul că, sub a- 
ceste acoperișuri de sticlă, se 
produce de 5—6 ori mal mult, 
pe unitate de suprafață, de- 
cît în cîmp. Iar forța de 
muncă folosită este de 5—6 
ori mai mică (5—6 oameni 
la hectar, față de 30—35 
oameni pe cîmp).

Serele sînt utilate cu 
paraturi și instalații 
înaltă tehnicitate. Tempera
tura, variind între 18 și 22°C, 
în funcție de diferitele spe
cii de legume cărora le e 
destinată, e asigurată de ins
talații automatizate, iar 
stropirea plantelor se face 
cu programator electric. 
Lungimea conductelor

încălzire care stră
bat aceste sere de
pășește distanța (pe 
calea ferată) dintre 
Arad și Constanța...

Perspecti
ve? „Oamenii 
noștri vor mereu 

mai mult'*, ne «pune, pe un 
ton firesc, inginerul. Se lu
crează, în prezent, la spori
rea mijloacelor pentru obți
nerea unor recolte mai mari, 
la extinderea sortimentelor 
etc.

Vechiul record, cel din 
1965, cînd serele arădene au 
fost decretate drept „cele 
mai mari din lume“. a fost, 
recent, doborît. Nimeni nu 
s-a întristat, însă, din a- 
ceastă pricină. Fiindcă șta
feta primului loc a 
preluată tot de o seră din 
tara noastră — cea 
Ploiești. Ni se spune că nu 
este departe ziua cînd și a- 
cest record va fi de dome
niul trecutului. Ștafeta va fi 
preluată de București, prin 
serele de la Popeștl-Leor- 
deni.-

P. SEVERIN

la I.P.R.S. Băneașa 
t-a desfășurat finala pe în
treprindere a concursului 
„Cel mai bun operator elec
tronist". Prima clasată, 
Ioana Croitorii de la secția 
200 — dispozitive semicon
ductoare — a reușit Bă acu
muleze 206 puncte din cele 
210 posibile ; ea a fost ur
mată de Victoria Plăcintă și 
Ștefania Ispas, operatoare ia 
aceeași secție. Cele trei ti
nere clasate 
locuri, o dată cu felicitările 
întregii asistențe, ale colegi
lor de muncă, au primit din 
partea comitetului coordona
tor U.T.C. pe întreprindere 
premii în obiecte. Ele au fost 
răsplătite, de asemenea, 
de către Comitetul U.T.C. 
sectorului II al Capitalei 
inițiatorul concursului — 
cîte o excursie în țară.

Inițiat pentru prima dată 
în țară, pe această profesie, 
concursul a stîrnit în mijlo
cul tinerilor de la întreprin
derea pentru piese radio șl 
semiconductoare Băneasa un 
deosebit interes. „Este do
vada cea mai bună — de
clara,I' la terminarea con
cursului, inginerul Nan Ste- 
lian -secretarul comitetului 
coordonator U.T.C. pe între
prindere — că inițierea unei 
olimpiade a operatorilor e- 
lețtroniști va fi Ia fel de 
bine primită și va avea a- 
ceeași eficacitate asupra ni- 
vejulul de pregătire profe
sională a tinerilor ce prac
tică această meserie, ca și 
olimpiadele celorlalte pro
fesii. într-o imediată perloa- 

fntenționăm ca acest gen 
concurs să îl organizăm

într-un cadru și mai larg 
invitînd și tineri de la „Elec
tronica" șl „Electromagne
tica". întreprinderi bucureș- 
tene de profil asemănător cu 
al nostru .

O Inițiativă deci lăudabi
lă. un concurs reușit și o 
promisiune de viitor pe po
trivă.

(Prin telefon) cu tov. DJNU 
ȚENȚEA, director general al 
Direcției generale telefon-te- 
legraf din 
sporturilor 
țiilor.

N. TOPOR ne comunică

o prognoză pentru 30 de zile

Martie e luna
Pentru că se rac unele con

fuzii în legătură cu numele a- 
cestei luni, mi-aș permite să 
încep printr-o paranteză, rea
mintind că luna njartie era 
închinată de către romani zeu
lui Mercur și era reprezentată 
prin chipul unui bărbat îm
brăcat în piele de lupoaică (lu
poaicele fiind, in această epo
că, în care se pregătesc pen
tru nașterea puilor, foarte săl
batice). Denumirea de martie 
vine de la faptul că oamenii 
începeau, în acest timp, cam
paniile militare și cereau con
cursul zeului războiului.

Din punct de vedere meteo
rologic, căldura razelor solare 
se mărește, în martie, de la 
4 000 la 10 000 de calorii pe cen
timetru pătrat. Mecanismele 
prin care radiațiile luminoase 
ale soarelui se transformă, în 
sol, în radiații termice, care 
fac ca ghiocelul să-și coloreze 
florile în alb, brîndușa în gal
ben iac toporayuj în violet, 
sîrft mai mult decjt pasionan
te pentru un tlnăr cercetător.

Spre deosebire de anii ante
riori, luna martie a acestui an 
pornește cu o altă „dotă", lă
sată de februarie, și anume : 
un strat important de zăpadă 
ce acoperă centrul și .nordul 
Europei, temperaturi foarte 
scăzute în nordul continentu
lui, zăpezi mari în toți munții 
șl o stare atmosferică Instabi
lă în spațiul Mării Medilerane. 
Din această cauză, nu ne pu
tem aștepta la o lună prea în
sorită, uscată șl caldă, ci la 
una umedă, cu ploi abundente 
și cu temperaturi — în prime
le două decade — nu prea ri
dicate.

Luna a început cu o vreme 
umedă șl i-ețoasă diminețile, 
cînd cerul a fost mult acoperit 
și cînd au căzut burnițe și 
ploi cu caracter local. Tempe
ratura va .urca, în cursql zilei, 
pipă la J0 grade în zona de 
șes a țării.

ra noastră va fi străbătu
tă de mal multe valuri d« 
aer maritim, ce vor determi
na o vreme mal mult închisă 
și umedă, cu ploi generale, ce 
vor da mari cantități de apă. 
La -sfîrșltul acestui Interval, 
respectiv între 12 și 14 martie, 
se va intensifica șt Crivățul, 
care va transforma ploile — în 
nord-estul țării și regiunea de 
munte — în lapovițe șl 
sori.

Aceste ploi, împreună 
nopțile l'ără îngheț, vor 
ca zăpezile din zona de mun
te să se topească în bună par
te, șl destul de rapid, ceea ce 
va declanșa căderi de avalan
șe și viituri mari de ctpe pe 
rîurJIe din sudul țarii, unde se 
vor constata șl Ieșiri din mat
ca albiilor.

De la 15 la 19 martie, vremea 
se va răci și ploile se vor 
transforma în lapovițe și nin
sori locale, nu numai în munți, 
ci și la cîmple. Nopțile vor fi 
cu îngheț.

Intre 20 și 25 martie, vremea 
va deveni frumoasă și se va 
încălzi simțitor, temperatura 
ureînd, ziua, pînă la 17 grade. 
Nopțile vor fi răcoroase, cu 
brume locale.

îneepînd cu 26 martie, cerul 
va fl mai puțin însorit, din 
cauza unor fronturi noroase 
ce se vor propaga din nord- 
vest către sud-estul țării șl 
care vor da ploi cu caracter 
parțial, mal întîl în Ardeal 
apoi și în restul țării. Vîntul 
de est se va intensifica la sfîr- 
șîtul lunii. Temperatura va 
urca, ziua, peste 12 grade.

Intr-un cuvînt, luna martie 
își va prelungi ,.zilele babelor1* 
pînă la data echinocțiului, Iar 
furtunile echinocțiale se vor 
semnala la sfîrșitul lunii.

• • • • • • • •

lui Manuc

Celebrul „Han al Ini Manuc", despre care s-a vorbit atîta în 
ultimul timp, va fi dat în folosință, de eătre constructori, în tri
mestrul al IJI-lea al anului acesta, prin luna septembrie, o dată 
eu vinul cel nou. Conform proiectelor și devizelor, care promit să 
respecte întocmai oiiginalitatea arhitecturii de odinioară, hanul 
va avea în demisol cramele și hrubele. în partea de sud, par
terul va cuprinde o aripă cu spații comerciale, la nord va fi in
stalată crișraa hanului, eu tarafuri de lăutari. Pe scări de lemn 
cu păltaiar vor urca, spre odăi, oaspeții ce vor rămîne să înnop
teze la han. Capacitatea de găzduite : 66 de camere. Lucrările 
hanului sînt executate de către Trustul de construcții I.C.M. 2.

In timp ce Ia han se desfășoară o muncă susținută pentru a se 
respecta termenul de predare, vis-ă-vls de el s-au instalat schele 
(vezi fotografia) la „Cafeneaua turcească", cuprinsă și ea In ac
țiunea restaurării. Asta s-a petrecut cam do multișor, șl schelele 
au rămas tot aici ; meșterii, văzind vremea, au plecat. Planul de 
sistematizare prevedea — atît pentru hanul „Hanul lui Manuc" cit 
și pentru „Cafeneaua turcească" — o dare în folosință șl o fes
tivitate de inaugurare comune. Dar, după cum decurg lucrurile, 
nit prea sîntein dispuși să credem că, în anul acesta, vom putea 
bea cafea la „Cafeneaua turcească" ...Sau, nu cumva meșterii de 
la I.A.I,. (fiindcă ei sin» cel care tergiversează lucrările) cred oă 
ne vom consola cu vinul de la han 7

• • • • • • • •
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PRIMUL GONG

De la 4 la 14 martie, tiippul 
va fl /parte schimbător. Ca
racteristice pentru acest inter
val vor fi ploile și o mare 
umiditate în aer. O încălzire 
este de așteptat între 4 și 4 
martie.

între 8 și 14 martie, ța-

Moment inaugural

LA „STUDENT -CLUBUL'
A. S. E.

Azi, își deschide porțile 
— intr-un cadru nou, plă
cut, . ospitalier — clubul 
sltidehțllor' Academiei de 
studii economice. Noua 
amenajare oferă cadrul 
adecvat intilnirilor cole
giale, întîlnirilor cu cadre 
didactice, cu specialiști 
din diferite domenii ale 
vieții social-politic» și 
științifice în cadrul dis
cuțiilor, simpozioanelor, 
..meselor-rotunde" pe di
ferite teme ideologice sau 
de specialitate. Instru
ment ai muncii de edu
care a viitorilor specia
liști. clubul va găzdui în
trunirile Cercului ideolo
gic, ale „Tribunei opinii
lor", ale cenaclului literar 
„Alexandru Macedonslci", 
Stat ferevăzute de aseme
nea. proiecții, expuneri 
și discuții în cadrul u- 
nor cicluri tematice : 
„Prpbleme actuale ale 
economiei naționale", 
„Politica economică a 
României" ; „Contribuții 
românești la manifestări 
științifice internaționale", 
„Curente în artă si lite
ratura contemporană". In 
programul zilnic : muzică, 
poezie, șah. remi. con- 
îui’Suri de cultură gene
rală, jo-curl distractive.

I. T.

— Alo ! 
aflăm ce perspective vor a- 
vea, in anul acesta, cererile 
pentru instalarea telefoane
lor particulare.

— In 1969 va intra in fun
cțiune centrala automată de 
la Titan. Ca urmare, ta re
țeaua telefonică a municipiu
lui București vor fi Înscrise 
încă 8 000 de linii. In cursul 
anului viitor centrala auto
mată din Drumul Taberil va 
da In funcțiune alte 6 000 de 

linii. Pînă în 1972 vor fi puse 
la dispoziția abonațllor 25 000 
linii telefonice.

— In afară de extinderea 
circuitelor telefonice, am a- 
flat că vă preocupă, in mod 
deosebit, problema automa
tizării și perfectării unor ser
vicii speciale pentru servi
rea publicului, 
despre acel „05X", 
oare am auzit atltea 
mul timp...

— In viitor, va fi 
dispoziția publicului 
măr de apel necunoscut pînă 
acum : 05X. De la acest nu
măr de telefon, orice abonat, 
turist străin sau călător bu- 
cureștean, poate afla o serie 
de informații necesare : sta
rea vremii in Capitală și in 
țară, starea drumurilor și au
tostrăzilor din principalele 
zone turistice, starea timpu
lui pe litoral, ce fel de spec
tacole artistice au loc ta zi
ua respectivă, in București 
(adresa, ora începerii, număr 
de telefon, mijlocul de tran
sport), în ce zonă a orașului 
se află cutare stradă și cum 
se poate ajunge acolo, adresa 
marilor magazine, numărul 
trenurilor, ora și direcția de 
plecare (sosire) în gări, ple- 
cări-sosiri la aeroport, adre
sa spitalului de urgență, te
legrame telefonate etc. Un 
abonat care lipsește de acasă 
pentru o vreme poate să co
munice serviciului nostru lo
cul unde se află, data cînd 
revine la domiciliu etc., pen
tru cazul cînd cineva, cău- 
tîndu-1 ta absența sa. ar do
ri să afle aceste lucruri. Un 
circuit special va fi pus la 
dispoziția copiilor, rămași 
singuri acasă. Ei pot petrece, 
in compania lui 05X, o seară 
de basme... la telefon, spuse 
de o „bunicuță" automată. 

Toate aceste servicii vor fi 
repartizate clfrului 050, 051, 
052,... 059. Acesta este 05X. 
Deocamdată, se fac studii și 
se lucrează la proiectele ne
cesare lucrării.

BRAȘOV (prin te

lefon). — în hotelul 
Aro Palas, devenit în 
această perioadă se
diul comandamentului 
de organizare fi locul 
unde pot fi abordate 
deopotrivă vedetele 
și concurenții, este o 
animație . obișnuită 
marilor evenimente. 
Se dau interviuri, stră
lucesc blițurile, se a- 
cordă autografe... Mii- 
ne (astă seară — n.n) 
prin tragere la sorți, 
vor urca pe scenă pri
mii 7 concurenți din 
Suedia, Anglia, Bul
garia, Belgia, Elveția 
și Cipru. Alături de 
aceștia și Mihaela 
Mihai. în ceea ce o 
privește, concurenta 
noastră, foarte foto
genică, foarte solicita
tă de gazetarii străini, 
susține că diseară va 
fi în formă. Speră să 
cînte bine, mai ales, 
că ultima repetiție a

făcut-o o dată cu 

Cliff Richard. Vedeta 
engleză, care a venit 
aseară în România, a 
cerut a doua zi să 
înceapă repetițiile. 
Deși în afară de con
curs, el are emoții și 
dorește să se prezinte 
în fața publicului ro
mân pe potriva aștep
tărilor. Odată cu el, 
„hors-concours", va 
susține un recital și 
Giuli Cioheli, cîntă- 
reață de jaz din 
U.R.S.S. A venit la 
Brașov direct dintr-un 
turneu artistic între
prins în Siberia și 
Extremul Orient. în 
patrie nu a avut timp 
să studieze caietul cu 
partituri, dar într-o 
singură zi a învățat 
un eîntre românesc. 
De altfel, cunoaște 
bine muzica ușoară 
românească în urma 
unui turneu între
prins în 1959 de or

chestra Sergiu Mala- 
gamba. „A fost pri
ma orchestră de jaz 
bună care pe vremea 
aceea ne-a vizitat 
țara".

La recepția oferită 
participanților la fes
tival de către munici- 
pialitatea orașului 
gazdă, cei 7 concu- 
renți, care se vor an
gaja primii în concurs 
făceau declarații opti
miste. Singura Cher- 
ral Clair, concurenta 
din Anglia, o blondă 
simpatică (născută în 
1950 chiar în ziua 
concursului) susține 
că are emoții. De a- 
ceea a stat tot timpul 
în hotel făcînd repe
tiții în fața oglinzii. 
La ora cînd transmi
tem, toată lumea aș
teaptă marea confrun
tare a cînteculul.

I. MAHCOVICI 
O. URSULESCU

il FAPTE IN CARTEA Di AUR
pu» la 

un nu-

I. M.

IPENTEW TUMIPUL OV.' LBBEIR.
nenm
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ROLLS ROYCE-UL GALBEN — 

rulează la Patria (orele 10 ;
12.45 ; 15,15 ; 18 ; 20.30). PENTRU
INCA PUȚINI DOLARI — rulea
ză Ia Republica (orele 8 ; 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele H,45 ; TI ; 13,15 ; 
10 ; 18,30 ; 21). PAȘA — rulează la 
Luceafărul (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21) ; Festival (orele 9 ; 1J, ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). „...APOI S-A 
NĂSCUT LEGENDA1* — rulează la 
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) ; Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13,45 ; m ; 18,15 , 20,30). CU
ȚITUL IN APA — rulează la Cen
tral (orele 9 ; 13 ; 15 ; 19) ; VIAȚA 
LUI MATEUS — orele 11 ; 17 ; 21). 
PENSIUNE PENTRU HOLTEI — 
rulează U Lumina (orele 9—15,45 ; 
în continuare 18,15 ; 20,45) ; Dru
mul Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20). A- 
CEST PAMINT ESTE AI. MEU — 
rulează la Doina (orele 9—10 pro
gram pentru copii, 11,30 ; 13,45; 16 ;
18.15 ; 20,30 ; Lira (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15). UN OM PENTRU ETERNI
TATE — rulează la Union (orele
15.30 ; 18 ; 20.30). Sîmbătă orele 18 
program de desene animate ; Mlo-

i» •«'»• t ii : is : 17.4* :
20.30) . PROGRAM DE FII.ME DO- 
CUMEN'I ARE IN PREMIERA — 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9-21). PIANELE MECANICE — 
rulează la Feroviar (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,45) : Excel
sior ' (orele 9; 11,15; 13,30 ; 16;
18,15 ; SO,30) ; Modern (orele 9.30 ;
11.45 : 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45). RIO 
BRAVO —rulează la Grivița (ore
le 9,30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30) ; Glo
ria (orele 9,30 ; 12,45 • 16,15 j 19,30).
PRIMĂVARA PE ODER — rulea
ză la înfrățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 
20). UN DELICT APROAPE PER
FECT 1 — rulează la Buzeștt (o- 
rele 15.30 ; 18) ; DARCLEE (orele
20.30) . EXPRESUL COLONELULUI 
VON RV.AN — rulează la Dacia 
(orele 9,30—15,30 în continuare • 
13.; 20,30)'; Ciulești (orele 15 34 î

18 ; 20,30). MARELE ȘARPE — ru
lează la Bucegi (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30) ; Arta (ore
le 9,15—14,30 în continuare ; 16,15 ;
18.15 ; 20,45). FALSA LIRA DE 
AUR —. rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18) ; MAGAZINUL DE PE
STRADA MARE (orele 20,30). A- 
VENTURILE LUI TOM SAWYER, 
MOARTEA LUI JOE INDIANUL 
— rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 19), MADE IN ITALY —
rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; FALSTAFF orele 20,30“ ; Co- 
troeenx (orele 15,30 ; 18) ; STRIGA
TUL (orele 20,30). BUNA ZIUA 
CONTESA — rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Tomls (orele 9,30—13,30 în 
continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30). FELDMAREȘALA ru
lează la Volga (orele fl—13,30 în 
continuare ; 15,45 ; 18 ; 20,30). PLA
NETA MAIMUȚELOR — rulează 
la Viitorul (orele 15,30 ; 18) ; LA 
ORA CINCI DUPĂ AMIAZA (ore
le 20,30) ; BECKET — rulează la 
Auroia (orale 10 ; 13,30 ; 16,30 ;
19.30) . URLETUL LUPILOR — ru
lează Ia Popular (orele 15,30 ; 18) ; 
A TRECUT O FEMEIE (orele
20.30) . ÎNȚELEPTUL DE PE MUN
TELE BLESTEMAT — rulează la 
Munca (orele 16—18) ; COLINA 
(orele 20,30). CĂDEREA IMPERIU- 
M l ROMAN - rulcaU la Flacăia 
(orele 13.30 - 191 -
rulează la Vltan (orele 15,30 ; 18) ; 
COLIVIE PENTRU DOI (orele 
20,30). SAMURAIUL — rulează la 
Rahova (orele 15,30 ; 18). IN ORA
ȘUL „8“ (orele 20.30). LUSTRA
GIUL — rulează la Progresul (ore
le 15,30 ; 20,30) ; REBUS MIRACU
LOS (orele 18). JUDOKA, AGENT 
SECRET —• rulează la Pacea (orele 
15,30 ; 18,30 ; 20,15). PANTOFUL
CENUȘĂRESEI — rulează la 
Crîngașl (orele 15,30 ; 18 ; 20,15), 
DRAGĂ BRIGITTE — rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18 ; 20,15).

ȚIGANILOR, ora 10,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : HEIDELBERGUL DE 
ALTADATA, ora 19,30 ; Teatrul 
Național (Sala Studio) : O FEME
IE CU BANI, ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : METEORUL, ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1* 
(Sala Studio) : TANDREȚE ȘI AB
JECȚIE, ora 20 ; Teatrul de Co
medie : OPINIA PUBLICA, ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : CIND LUNA E AL
BASTRA, ora 19,30 ; Teatrul „C. 
I. Nottara” (Sala Studio) ; FEMEI 
SINGURE, ora 20 ; Teatrul Giu- 
leștl : PAI.ARIA FLORENTINA, 
ora 19,30 ; Teatrul ,.B. Șt. Dela- 
vrancea" KATHLEEN, ora 20. 
Studioul I.A.T.C. ,,1. L. Caragiale : 
GARDEROBIERELE, VIN SOL- 
DAȚI1, EXISTA NERVI, ora 19,30; 
Teatrul Țăndărică (Calea Victori
ei) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ,
ora 17 ; Teatrul Țăndărică (atr. A- 
cademlei) : AVENTURII.E LUI 
PLUM-PLUM, ora 17 ; Teatrul Sa
tiric muzical ,,C. Tănase'* (Sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO, ora 19,30 ; Teatrul Sa
tiric muzical „C. Tănase'* (Sala 
Calea Victoriei) : VARIETĂȚI PE 
PORTATIV, ora 19,30 ; Ansamblul 
artistic al U.G.S. : SELECȚIUNI 
’68. ora 20 ; Circul de stat : CIR
CUL ARE C’UVÎNTUL, ora 19,30.

MIERCURI I MARTIE IMS

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN, ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : VOIEVODUL

• 11,00 — .Limba franceză. Lec
ția a 40-a (reluare) • 11,30 — 
Limba engleză. Lecția a 49-a (re
luare) ■ 12,00 — TV. pentru spe
cialiștii din industrie. Reacții ca
talitice și noi catalizatori pentru 
industria chimică ț 12,30 — închi
derea emisiunii de dimineață • 
17.00 — Telex TV. 9 17,05 — Cam
pionatul mondial de patinaj ar
tistic Colorado Springs — Pro
gram de demonstrații • 18,05
Limba germană. Lecția a 45-a • 
18,30 — Club XX — emisiune pen

tru tineret : „Șantierele tinereții"
• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,30 — „4971 — File din croni
ca unei sonde'* • 19,4S — Avan
premieră • 20,00 — Festivalul In
ternațional de muzică ușoară 
„Cerbul de aur" Brașov — 1969 • 
Concurs de interpretare (I) Parti
cipă : Rare Sundelin, Suedia ; 
Cherryl Clalr, Anglia ; Margarita 
Dimitrova, Bulgaria ; Serge Da- 
vignac, Belgia ; Jacqueline Midi- 
nette, Elveția ; Stavro Shlailis, 
Cipru ; Mihaela Mlhal, România
• interludiu oferit de orchestra 
dirijată de Sile Dlnicu • Re
cital în afară de concurs 
susținut de Gluli Ciohell și Cliff 
Richard • 23,00 — Telejurnalul de 
noapte • 23,15 — închiderea e- 
mlsiunii.

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I) : 
Manifestare consacrată Zilei Fe
meii, cu participarea formațiilor 
artistice ale Ateneului — ora 17. 
Universal-Club (sectorul III) : 
„Delrut plastic" : Vernisajul expo- 

-zițiel de sculptură a prof. I. Ște
fan — ora 17. Telinlc-Club (secto
rul V| : „Amintiri despre fapte 
eroice** — intilnlre cu generalul 
D Dămăceanu — ora îl ; Cursul 
„Istoria aviației românești** : 
„Contribuția oamenilor de știință 
români la dezvoltarea aeronauti
cii" — ora 18.30 ; „Interprețl 
vestiți ai muzicii populare româ
nești ; MARIA TANASi:'"* — ora 
19. Modern-Club (sectorul VIII) : 
„Noutăți în muzica uțoarâ" ; „5
melodii... 6 interprețl" — ora J6.

CASA DE CULTURA 
A STUDENȚILOR 
DIN BUCUREȘTI

• Spectacol de estradă, susținut 
de colectivul Teatrului „Ion Va- 
silescu" (Sala Mare, miercuri, ora 
20,30) q întrebări muzicale pentru 
formația „Sfinx" ; Poezie lirică 
franceză — recită Ileana Cristo- 
veni ; Lirică franceză pe portativ 
— cîntă Dan Popa (Student-Club, 
miercuri, ora 20).

PLOIEȘTI
(Urmare din pag. I) 

a treia oară, locul I pe țară în 
acțiunile de muncă volunlar-pa- 
triotică, conferindu-i-se Drape
lul de onoare și Diploma de O- 
noare a C.C. al U.T.C. Drapelul 
de onoare, cucerit de trei ori 
consecutiv, rămîne definitiv în 
posesia Comitetului U.T.C. Pra
hova.

Cercetăm mai îndeaproape 
„cheia" acestui succes, apelînd 
la limbajul lapidar și expresiv al 
cifrelor.

In anul 1968, numărul total de 
ore muncă patriotică prestata 
s-a ridicat la 14 632 000 (cu pes
te patru milioane mai mult de- 
cît angajamentul) organizația 
U.T.C. județeană însumînd eco
nomii în valoare de 51 427 000 
lei (față de 45 milioane — cifra 
angajată).

Se află în metafora acestor ci
fre contribuția celor peste 70 000 
de uteciști prahoveni, fapte a că
ror semnificație configurează dis
tinct un impresionant portret co
lectiv al generației tinere în plină 
afirmare a talentului și energii
lor sale creatoare.

...Orele 16. La prezidiu iau 
parte membri gi comitetului ju
dețean U.T.C., oaspeți de onoare.

— Tovarăși, pentru rezultatele 
obținute în întrecerea organiza
tă între organizațiile județene 
U.T.C. pentru îndeplinirea an
gajamentelor de muncă voluntar- 
patriotică pe anul 1968 — s-a 
adresat tovarășul GHEORGHE 
STOICA, secretar al C.C. al 
U.T.C., celor prezenți — Biroul 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist vă felicită, 
urindu-vă noi și însemnate suc
cese.

In continuare, vorbitorul a 
prezentat un amplu bilanț al rea
lizărilor obținute de tineri, mo
bilizați de organizațiile U.T.C., 
în acțiunile de muncă voluntar- 
patiiotică, realizări care atestă 
entuziasmul cu care întregul ti
neret al patriei participă la a- 
ceste acțiuni, precum și posibili
tățile nelimitate ce stau Ia înde- 
miiia organizațiilor U.T.C. pen
tru a asigura acestor acțiuni o și 
mai mare amploare în viitor.

lntîmpinat cu îndelungi aplau
ze, de la tribuna adunării a 
adresat felicitări participanților 
și tovarășul DUMITRU BALA- 
LIA, membru al C.C. al P.C.R, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, care în încheiere 
a spus : „Am convingerea că 
pornind de Ia succesul pe care-1 
sărbătorește astăzi, tineretul pra
hovean își va intensifica efortu
rile și va obține realizări tot mai 
mari în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor prevăzute in planul pe 
anul 1969 și angajamentelor 
sale".

In timpul adunării s-a subli
niat, nu o dată, că realizările 
de pînă acum trebuie să fie 
punctul de plecare al celor vii
toare. în cuvîntul celor care au 
urcat la tribună — ANDREI 
NEACȘU, prim-secretar al comi
tetului municipal Ploiești al 
U.T.C.; ION CÎMPEANU, se
cretar al comitetului comunal 
U.T.C. Florești; ION CONSTAN
TIN, secretar al comitetului 
U.T.C. al Uzinei de utilaj clii- 
mic-rioiești; N1ȚA PETRE STE- 
L1AN, elev al Liceului „I. L. 
Caragiale" ; PETRE CÎMPEA
NU, prim-secretar al comitetului 
orășenesc U.T.C. Cîmpina — 
s-a făcut permanent simțit anga
jamentul tineretului din județ de 
a duce mai departe ceea ce s-g

realizat pînă în prezent.
ConcluzionSnd, în finalul adu

nării, tovarășul CONSTANTIN 
OANA, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al U.T.C. 
a spus : „Timpul o ia înaintea 
calendarului, împodobit de fap
te ; cuvîntul ar vrea să redea fi
del întreaga înflăcărare de care 
este cuprinsă țara în acest în
ceput de an, care marchează un 
sfert de veac din tinerețea ei. Tot 
ce aducem de pe acum și vom 
adăuga încă pînă la marea săr
bătoare, tot ceea ce zidim și 
înălțăm, semănăm și culegem, 
totul suie sub un cer în desfășu
rare, ca o coloană infinită". O 
coloană închinată patriei !

(Urinare din pa". I)

muncii voluntar-patriotice ale 
tineretului din întreaga țară 
de către tovarășul ION PO-

mărturisesc la tribună, atmosfqrt 
de-atunci, cînd parcă întreaga în
suflețire a șantierelor tineretului 
se reunise acolo, în parcul „23 
August" într-un unic act de voin
ță, de unanimă și fierbinte ade
ziune la politica internă și ex
ternă a partidului nostru.

— Am făcut atunci, au suhli- 
niat tinerii prezenți la festivi
tate, legămintul să fim demni de 
onoarea și prețuirea ce ni se a- 
cordă, am rostit atunci, încăl- 
zindu-ne inimile la îndemnurile 
secretarului general al C.C. al 
P.C.R., angajamentul să fim 
demni continuatori ai tradițiilor 
de muncă și de luptă ale înain
tașilor, să fim la înălțimea răs
punderilor ce ne revin în înăl
țarea patriei socialiste. Ceea ce 
am realizat pe tărîmul muncii 
patriotice poate fi, între altele, 
firește, o dovadă că ne-am stră
duit să ne respectăm angajamen
tul. Ceea ce am realizat este, 
însă, o dovadă că înțelegem să

BUCUREȘTI: premiul special

PESCU, secretar al C.C. al 
U.T.C. care, transmițînd din 
partea conducerii organizației 
felicitări și urări de noi succese, 
înmînează organizației municipale 
Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C. Pentru succesele obținute 
în întrecerea pe anul trecut, or
ganizației municipale București a 
U.T.C. i-a fost conferit : PRE
MIUL SPECIAL. încă o distinc
ție, alături de Drapelul de Onoa
re „Bumbești-Livezeni 20 de ani" 
expus aici, în sală, ca un simbol 
neprețuit.

Sînt evocate cifre, fapte, sînt 
evocate momente. între, acestea, 
memoria tinerilor Capitalei păs
trează permanent vie întîlnirea 
brigadierilor din septembrie tre
cut. Majoritatea din cei prezenți 
în sală au fost acolo, au fost 
părtași, asemenea a mii dintre 
tovarășii lor de muncă, la acele 
clipe sărbătorești, cînd brigadie
rii i-au avut în mijlocul lor pe 
conducătorii partidului și statu
lui, în frunte cu tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Retră
iesc cu toții în emoție, și mulți o

dăm în și mal mare măsură, pa 
toate planurile, dovada hărniciei, 
a puterii de muncă, a sentimen
tului nostru de dragoste față da 
patrie și partid.

Si cuvintele tinerilor capătă, 
ca întotdeauna, vigoarea detalii
lor exacte. în acest an, anul în 
care întregul popor întîmpină cu 
impresionante succese evenimen’ 
te de epocală însemnătate — a 
25-a aniversare a Eliberării și al 
X-Iea Congres al partidului — 
tineretul Capitalei este decis ca, 
în cununa realizărilor sale, ps 
care și-o dorește cit mai bogată, 
înfăptuirile pe tărîmul muncii 
voluntar-patriotice să aibă o deo
sebită strălucire. O singură cifră 
poate fi concludentă : valoarea 
lucrărilor pe care tinerii Capita
lei își propun să le realizeze 
prin muncă voluntar-patriotică în 
1969 se ridică la peste 85 mili
oane de lei. Adaus la cartea de 
aur a tradiției.

ION ANDREITA 
A. NICOLAB |
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SClNTEIA TINERETULUI

FOTBAL

începe sezonul oficial

SESIUNEA COMISIEI DUNĂRENE
O Steagul roșu — Petrolul
• Chimia Suceava — Universitatea Craiova
• C.S.M. Reșița. — F.C. Argeș
• Ceahlăul Piatra Neamț — Ulnamo București 

Metalul Hunedoara -- Crlșul Oradea 
Minerul Bala Mare — Universitatea Cluj 
Metalul București — Dinamo Bacău

Noua gară din Orșova
Foto: GH. BUȘOIU
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ÎNTÎLNIRI 
CU 
SPORTIVII 
DV. 
PREFERAȚI

HANDBALUL „ANCHETAT"
PÎNĂ LA AMĂNUNTE...

în sfîrșit, răbdarea greu 
pusă la încercare a iubitori
lor de fotbal de la noi, a luat 
sfîrșit prin semnalul de în
cepere a sezonului oficial des
tinat însă, în anul acesta,

partidelor programate de e- 
tapa șaisprezecimilor din ca
drul Cupei României. Din 
bogatul program al acestei 
faze, următoarele meciuri ni 
se par foarte echilibrate :

Promisesem, Intr-un număr trecut al ziarului, o relatare eeva 
mal detaliată despre intîlnirea lotului național de handbal cu 
pasionați! sportului din Sibiu, intilnire care a adus in sala 
clubului „7 Noiembrie" din localitate peste 700 de participanțl. 
Aduc ca „argument", de data aceasta, și memoria fotografiei.

Intîlnirea de la Sibiu, or
ganizată de ziarul nostru și sec
ția propagandă a C.N.E.F.S., a 
doua dintr-un ciclu de întîlniri 
dintre tinerii din diferite orașe 
și sportivii lor preferați, a între
cut așteptările. Ea s-a transfor
mat într-un 
pre viață și 
despre talent 
despre ceea ce 
pasiunea și răspunderea socială. 
Dialogul, plin de vioiciune și 
inedit, prin interesul manifestat 
de cei care au ținut cu tot di
nadinsul să „ancheteze handba
lul românesc".

Șirul unor întrebări puse în 
cadru! întâlnirii — (citez, fie și

colocviu des- 
despre sport, 

și muncă, 
le reunește —

în paranteză, cîteva de cînd se 
vorbește de o școală românească 
de handbal și în ce constă ea ?; 
„Cum se explică înfrîngerea e- 
chipei noastre în meciul cu Ce
hoslovacia, la C.M. din Suedia, 
cînd am fost la un pas de a cu
ceri pentru a treia oară consecu
tiv titlul mondial ?“ „Ce se ur
mărește prin turneul de la 
Paris ?“ „De ce nu se mal 
practică handbalul în 11 ?") — 
configurează ziua acestui mare 
interes pentru sport.

Așa a început dialogul... de 
aproape. Pînă s-a spart gheața. 
Pe urmă întrebările curgeau 
fără a mal putea fi oprite. Tn 
mai multe rînduri, antrenorul

La Budapesta au început marți 
lucrările celei de-a 27-a sesiuni 
a Comisiei Dunării. La lucrări 
participă delegațiile țărilor mem
bre ale Comisiei — Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
România, Ungaria, Uniunea So
vietică. în calitate de observator 
participă o delegație a R. F. a 
Germaniei. în cadrul sesiunii, 
care se va desfășura între 4 și 
15 martie se Vor discuta proble
me de ordin tehnic referitoare la 
îmbunătățirea navigației pe Du-

năre, precum și cele legate 
activitatea aparatului acestei 
misii.

Delegația Republicii Socialiste 
Rom&nia este condusă de Dumi
tru Turcuș, ambasadorul Româ
niei la Budapesta, iar locțiitorul 
reprezentantului țării noastre în 
acest organism internațional este 
Mircea Marinescu, director în 
Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene.

(Agerpres)
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Ancheta întreprinsă de 
„Scînteia tineretului" e con
cludentă prin timpul excesiv 
acordat de tineri televizoru
lui. De altfel, aceleași as
pecte se evidențiază în nenu
mărate anchete întreprinse în 
foarte multe țări, rezultatele 
fiind, în unele situații, de na
tură să îngrijoreze întrucît e- 
vidențiază pregnant acest pe
ricol ce se conturează (și care 
poate deveni o a doua natură) 
al utilizării unilaterale a tim
pului liber, care se va reper
cuta negativ asupra formării 
personalității elevului, a tână
rului. Pericolul este, deci, mult 
mai mare pentru elevii care se 
află tocmai în perioada de 
conturare și structurare a per
sonalității lor.

Implicațiile unui timp înde
lungat și în exclusivitate pe-

I
I
I

Progresul București - Oțelul Galați 1 - 0
Marți, la Galați, într-un 

meci de fotbal, contînd pentru 
„Cupa României", echipa Pro
gresul București a învins cu

scorul de 1—0 (1—0) pe Oțe
lul din localitate. Unicul 
punct a fost marcat în minu
tul 33 de Oaidă.

O parte din lotul de handbaliști în mijlocul admiratorilor din Sibiu

lalte țări cu handbal 
până atunci ?

Dar dialogul cel mai 
nant s-a consumat între 
pantl și citiva dintre

federal Nicolae Nedef, pornind 
de la firul întrebărilor — pri- 
viti-1 în fotografie — cu compe
tenta si verva-i cunoscută, a 
compus adevărate pagini de is
torie a handbalului nostru. El 
nu a povestit numai, ci a retrăit 
ou emoție, momentele cruciale 
din dezvoltarea acestui aport din 
țara noastră. Mărturisirile aces
tui tehnician și pedagog au avut 
poate darul nu numai să-l edi
fice pe tineri asupra unui ade
văr imuabil că rezultatele spor
tive nu-s întîmplătoare, cf, sîn- 
tem siguri, pe multi dintre ei 
i-a determinat să se dedice aces
tui sport.

Și totuși răspunsul la întreba
rea „Vom urca din nou, pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
de onoare la C.M. din 1970 și la 
J.O. de la Munchen din 1972 ?“ — 
l-a aminat. Și chiar a precizat : 
Turneul din Franța este un 
test important. Dar cine poate 
ști ce surprize pregătesc cele- 

avansat

ROLAND GUNEȘ

paslo- 
partici- 
ti tul arii

TIMPUL LIBER
trecut la televizor sînt mul
tiple : din punct de vedere 
formativ conduce la o îngus
tare a posibilităților de dez
voltare a orizontului de cultu
ră, conduce, nu rareori, la su
perficialitate, predispune la 
pasivitate (nu este riscant să 
afirmăm că se ajunge la toci
rea spiritului personal, a gîn- 
dirii critice, creatoare etc.). Pe 
de altă parte, duce la neglija
rea a nenumărate activități 
complementare necesare unei 
armonioase dezvoltări: activi
tățile în aer liber (plimbări, 
turism, sport etc.), conducînd 
la un consum nervos excesiv 
care nu se poate recupera stînd 
mereu în fața televizorului sau 
alternîndu-l pe acesta cu în
deplinirea sarcinilor școlare. 
De altfel, trebuie spus că 
există evidente implicații ne
gative pe planul activității șco
lare. Desigur, e vorba numai 
de acest abuz de televizor, 
pentru că altfel televiziunea 
— prin programele urmărite 
selectiv și rațional •— poate fi 
și chiar este de un sprijin se
rios muncii instructiv-educati
ve. Rămînînd încă puțin la 
acest subiect trebuie, credem, 
semnalat faptul că odată cu 
sporirea timpului alocat televi
zorului (sau marelui ecran) se 
reliefează și un alt pericol; 
urmărirea de către mulți elevi 
numai a emisiunilor pur dis- 
tractiv-deconectante ceea ce,

desigur, scade dintr-o dată la 
jumătate posibilele avantaje 
formative ale timpului petre
cut în acest fel.

Școala trebuie să ofere ele
vilor repere ți criterii de o- 
rientare și utilizare cu maxi
mum de avantaje a timpului 
liber al elevilor. Desigur, nu 
trebuie să se acționeze aici în 
mod administrativ, funcționă
resc. Nu este un secret că și 
adultul are nevoie de repere 
în funcție de care să opteze. 
Or, pentru elev — aflat în pe
rioada de formare — acest lu
cru este cu aît mai necesar. 
Efectul dăunător pe care l-ar 
avea elaborarea unui „program 
standard" pentru petrecerea 
timpului liber e de la sine în
țeles. Școala, împreună cu or
ganizația U.T.C., trebuie să a- 
sigure o îndrumare competen
tă, să creeze disponibilități 
pentru activități diverse, să 
dezvolte și să diversifice inte
resele, să stimuleze pasiunile și 
vocațiile elevilor. Nu pledăm, 
desigur, pentru înlăturarea te
levizorului din viața școlarului, 
ci pentru o folosire judicioasă, 
atât din punct-de vedere al 
timpului petrecut în fața mi
cului ecran, cit și al calității și 
oportunității emisiunilor ur
mărite.

Un caiet în care fiecare elev 
să-și aibă programul timpului 
liber, in linii mari, modalitățile 
recomandate de a-l fructifica,

RĂMÎNERILE ÎN URMĂ
POT FI RECUPERATE

(Urmare din pag. I)

situația reală. Noi ne-am încadrat 
in grafice. Nu avem restanțe de
cît la cuva preselor pe care le 
evaluăm la circa 16 zile.

— După cite știm, intervenim 
noi, conform graficelor inițal sta
bilite cu furnizorii de utilaje, 

anul trecut montajul trebuia să 
înceapă la 15 ianuarie. A început 
luna martie ți...

— Or fi avlnd poate dinții un 
grafic pe care noi nu-l cunoaștem. 
Singurul grafic legal aprobat de 
cei doi miniștri (al Ministerului 
Industriei Construcțiilor și Minis
terul Economiei Forestiere) este 
cel întocmit la începerea investi
țiilor, în iunie 1967. în 31 ianu
arie a.c. a mai fost întocmit un 
grafic de predare la montaj. Un 
alt act după care să se poată face 
o apreciere nu există...

Nu reproducem întregul dia
log. El se desfășoară pe aceleași 
coordonate contradictorii. Apre
cierile celor doi ingineri se do
vedesc ireconciliabile. Realitatea 
este că fiecare se referă la un alt 
grafic ; directorul combinatului la 
unul întocmit anul trecut (de care 
constructorii nu-și mai amintesc) 
iar șeful șantierului 504 la cel în
tocmit acum o lună, (care nu mai 
reactualizează restanțele de anul 
trecut). Numai dacă raportăm 
spusele inginerului Alexandru Au
gur la acest grafic, îi putem da 
dreptate. Ștefan Dumitrescu, di
rectorul Sucursalei județene Alba 
a Băncii de Investiții ne spune că 
pentru a masca rămînerile în ur
mă pe acest șantier s-au întocmit 
fel de fel de grafice, care însă 
nu urmăreau recuperarea restan
țelor, ci doar fixau noi termene 
de execuție.

— Acestea, remarca interlocu
torul nostru, nu au fost aprobate

de nimeni. Singurul grafic legal 
— și aici este poate unicul loc 
unde părerea mea coincide cu a 
șefului de șantier — este cel în
tocmit la începerea investițiilor. 
Graficul de la 31 ianuarie a.c. 
după care se ghidează constructo
rul nu este cunoscut și aprobat 
de conducerile celor două minis
tere.

Am insistat atît de mult pe 
confruntarea acestor păreri pen
tru a demonstra că în pofida ar
gumentelor cu care fiecare își 
susține cauza, o certitudine iese 
totuși la iveală : la principalele 
obiective, lucrările sînt întîrziate 
iar termenul de predare în func
țiune a fabricii de P.F.L. este 
periclitat. De această stare de lu
cruri sînt răspunzători într-o ma
re măsură și tinerii de pe șantier, 
(ei reprezintă aproape jumătate 
din efectivul de muncitori), orga
nizația lor de U.T.C. Se poate a- 
firma fără nici o exagerare că a- 
ceasta își duce o existență cu 
totul formală. Ea nu cuprinde 
decît 30 de membri — ceea ce 
reprezintă doar o zecime din nu
mărul total al tinerilor. Restul 
de circa 270 ori nu sînt uteciști, 
ori nu au fost luați încă în evi
dență. După cum remarca ingi
nerul Gavrilă Grad, secretarul co
mitetului de partid, acesta are re
percusiuni negative asupra disci
plinei și a seriozității cu care își 
îndeplinesc sarcinile de producție. 
Programul de activități pentru ac
tualul trimestru este și el o su
perbă formalitate. De abia acum 
se află la dactilografă (unde stă 
de o săptămînă I) pentru a fi bă
tut la mașină. însuși secretarul o 
recunoaște, glumind, că va fi 
gata... cînd se va încheia și trimes
trul. L-am parcurs. Mărturisim 
ci o mostră mai crasă de forma
lism încă n-am întîlnit,

O serie de acțiuni sînt prevă
zute a se organiza în data de 
... 29 februarie, iar altele în anul... 
trecut. De altfel, pînă în prezent 
nu au fost realizate nici una. Și 
probabil că pînă ce ele vbr fi 
transpuse în practică va trebui să 
așteptăm încă 3 ani pînă cînd 
luna februarie va avea 29 de zile. 
De fapt, la sfîrșit, el conține o 
astfel de prevedere : „Sarcinile 
prevăzute în prezentul plan de 
activitate sperăm a fi duse la bun 
sfîrșit". Unul din paragrafe se 
referă la disciplina tinerilor în 
producție. „Dacă se vor semnala 
absențe nemotivate sau întârzieri 
în rîndul tinerilor — se spune în 
programul de activitate — se vor 
lua măsuri împotriva lor". Nu s-a 
luat încă nici o astfel de măsu
ră (Gheorghe Gagiu, secretarul 
organizației U.T.C., nici nu poate 
spune concret ce măsuri are în 
gînd) deși astfel de abateri se în
registrează cu duiumul. Numai în 
luna februarie, fiecare muncitor 
al șantierului 504 a lipsit nemo
tivat cel puțin o zi. La lotul 1 
care execută hala P.F.L. (și cuva 
preselor) și unde cei mai mulți 
muncitori sînt tineri, am întîlnit 
zile cînd o șesime din efectiv e- 
rau absenți. Iată cîteva nume de 
tineri care numai într-o singură 
lună au 3—4 absențe nemotiva
te : Vasile David, Liviu Dehelea- 
nu, betoniști, Nicolae Moga și 
Gheorghe Ispas, zidari. Cu toate 
acestea, împotriva lor nu s-a luat 
pe linie de organizație nici o mă
sură. Și nici împotriva acelora 
care trag chiulul în timpul orelor 
de lucru sau nu respectă indica
țiile maiștrilor, pleacă mai devre
me de la lucru. Am amintit a- 
ceste aspecte pentru a demonstra 
că probleme care își așteaptă re
zolvarea din partea organizației 
U.T.C. sînt destule și ele solicită 
[' intervenție urgentă,

TIMPUL TELEVIZORULUI ?
eventuale colocvii pe această 
temă ar fi de un real folos 
dezvoltării armonioase a aces
tuia. Cred că formula unui di
riginte care să aibă aceeași 
clasă din primul pînă în ulti
mul an de liceu, evident în li
mita posibilităților, ar însemna 
un cîștig cu totul deosebit 
pentru „coloana vertebrală" a 
procesului de instrucție și edu
cație pe care școala îl între
prinde.

EMIL PÂUN 
lector universitar 

Facultatea de filozofie 
Universitatea București

im
EELESPEC
TĂTORELE!

Mai puțin știute sînt conse
cințele negative pe care le in
cumbă vizionarea fără discer
nământ și în condiții „neigie
nice" a emisiunilor de pe 
micul ecran. Avizați, sîn- 
tem de acord cu o sea
mă de precauții atunci cînd 
factori externi vin să atace e- 
chilibrul metabolic al organis-

(Urmare din pag. I) 
lor, înțeleaptă lor judecată a- 
supra treburilor obștești, chib
zuință, echilibrul și omenia cu 
care s-au oprit de fiecare dată 
asupra prezentului și viitoru
lui, ne-au interesat pe noi toți 
deopotrivă, pentru că despre 
noi toți era vorba de fiecare 
dată și pentru că noi toți par
ticipam la făurirea lui, în fond 
— la făurirea chipului de azi 
și de mîine, luminos, puternic, 
stăpîn pe sine, al acelei nea
semuite iubite despre care 
vorbea Bălcescu : Patria.

Am simțit acest lucru mai 
mult ca oricînd ascultînd cu- 
vîntarea înflăcărată, plină de 
o adîncă înțelepciune specifi
că oamenilor de pe aceste me
leaguri, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușoscu, secretarul 
general al C.C. al Partidului

mulul, normalitatea sa. Un în
dreptar, în sensul strict al cu
lantului, care să cuprindă re
guli de cum trebuie vizionată o 
emisiune la televizor nu există 
și ar fi și probabil greu, dacă 
nu imposibil, de alcătuit.

Cîteva sugestii, mai ales a- 
tunci cînd e vorba despre ti
nerii ale căror organisme se 
află încă în perioada de dez
voltare, nu sînt lipsite de inte
res, iar respectarea acestora 
vine în întâmpinarea unor de
reglări metabolice și de echi
libru ale organismului mai pu
țin vizibile în primă fază 
manifestare.

Evident, nu este vorba 
de a face afirmația sau 
monstrația că televizorul
un pericol pentru sănătatea o- 
mului. Excesul sau, cum se 
spunea în anchetă, „tele-video- 
mania", la care se adaugă lipsa 
unor condiții normale în vizio
nare sînt însă de natură să 
creeze unele, cum spuneam, nu 
de trecut cu vederea, dezechi
libre 
De la 
spun 
două 
sînt inacceptabile din punct de 
vedere medical. Repet, zilnic. 
Atenția, concentrarea chiar 
(este falsă ideea acreditată că 
emisiunile deconectante nu so
licită) după o zi în care s-a 
depus activitate sînt mai mari, 
sistemul nervos solicitat la 
tensiuni sporite. O țigară prin 
ardere pune în libertate 50 mi-

de

aici 
de- 
este

metabolice șt nervoase, 
bun început trebuie să 
că, după opinia mea, 
ore zilnic de televizor,

cea mai dreaptă ți mai u- 
mană din cîte a cunoscut o- 
menirea pînă acum, înțele
gem asigurarea, la scara în
tregii societăți, a egalității ți 
echității sociale, dezvoltarea 
democrației socialiste în toa
te sectoarele de activitate, 
crearea condițiilor pentru 
Fiarticiparea, la toate nive- 
urile, a maselor largi popu

lare la elaborarea ți apli
carea hotărîrilor privind des
fășurarea întregii vieți eco
nomice și politice".

Țara a votat. Cu însufle
țire, cu optimism, cu înaltă 
răspundere. 13 543 499 alegă
tori au spus „da 1", victoriilor 
cucerite, au spus „da 1" viito
rului spre care ne conduce 
partidul, marilor idei care 
stau la temelia existenței și 
evoluției noastre.

ligrame de Oxid de carbon. 
Cînd concentrația atinge 40 
miligrame pe m1 de aer apare 
primul simpton de intoxicație 
— cefaleea, adică durerea de 
cap.

E suficient ca într-o cameră 
să existe doi fumători pentru 
ca întreaga asistență, și în spe
cial cei tineri, să simtă efec
tele intoxicației. Sigur, într-o 
formă minoră dar cu repercu
siuni asupra potențelor de asi
milare a celor vizionate, met- 
gînd pînă la perturbarea odih
nei din timpul nopții. Menți
nerea unei poziții incomode — 
scaun fără spătar, echilibru 
instabil din cauza aglomerației 
din cameră sau din cauza cău
tării unor poziții comode — 
timp îndelungat condiționează 
prin efortul static solicitat obo
seala unor anumite grupe mus
culare întrebuințate în men
ținerea poziției, putînd deter
mina deficiențe fizice de ati
tudine și chiar veritabile defi
ciențe fizice la tineretul școlar 
împotriva cărora medicii șco
lari și cei de medicina culturii 
fizice duc o susținută campa
nie de prevenire și combatere,

Rezumînd, oboseala fizică, 
oculară, intelectuală care se 
manifestă sub forma durerii de 
cap, nevrozelor de solicitare, 
dezechilibru vegetativ (tran
spirație, paloare) scad capaci
tatea de muncă, echilibrul ner
vos, mai ales în contextul so
licitărilor diurne multiple și 
la intensități sporite cum este 
cazul elevilor din ultimii doi 
ani de liceu. In perioada de 
creștere și dezvoltare a orga
nismului sînt obligatorii acti
vitatea fizică și intelectuală 
într-o atmosferă pură, care ac
tivează averile metabolice.

O îmbinare rațională între 
efortul fizic și cel intelectual, 
dinamica corectă a odihnei cu 
activitatea, mișcarea în aer li
ber sînt de natură să preîn
tâmpine iritabilitatea, insom
niile, dezechilibrele nervoase 
fortificînd organismul tânăr — 
deziderat social de primă im
portanță.

GHEORGHE GRUIA

dr. ROMULUS DANDESCU
Policlinica Bucur

DECADA

nationeilei de handbal. Ceea ce 
am retinut cu deosebire, a fost 
faptul că înainte ca fiecare vor
bitor să-și fixeze întrebarea se 
pomenea vorbind despre Gruia, 
despre Oțelea. despre Gațu sau 
Penu. Curios, impresionant, 
acești tineri și pasionat! iubitori 
ai sportului știaiu atîtea amă
nunte ! Uneori chiar despre 
viața intimă a sportivilor, sau 
despre partide memorabile, des
pre victorii și eșecuri — care 
uimeau, prin erudiție, puir șl 
simplu.

Iată cîteva indiscreții ale pa<r- 
tlcipantilor.

OȚELEA : cărui fapt li 
daitorește longevitatea sporti
vă și care-i cea mal fru
moasă amintire din cariera sa 
de sportiv ? Jucătorului care su
praviețuiește „echipei de aur", 
așa cum se vede șl în imaginea 
noastră, nu-i vine greu să ex
plice. Deși pair complicate — !u- 
crurile-s atit de simple. Un 
sportiv care „prinde" în națio
nală. patru campionate mon-

dials, nu poate să-și explice 
această performanță decît prin 
ceea ce se numește muncă, 
seriozitate, dăruire, pasiune. Cea 
mal frumoasă amintire a fost 
cu... lacrimi : 
de campioni 
tmund.

GRUIA, de 
tem toți marii portari de hand
bal, a explicat cum se ratează 
loviturile de 
trebarea nu 
și după cum 
nea noastră, 
«ă-și convingă admiratorii că in 
sport se mai intimplă să se 
rateze lovituri de care poate de
pinde chiar un titlu suprem.

PENU — cu timiditatea unui 
adolescent — i-a convins. prin 
ceea ce este el însuși (e proas
păt inginer — a abBalvit Poli
tehnica din Galați) despre adevă
rul relației învățătură — sport. 
Prima n-o exlude pe a doua, a 
doua 
acolo 
tr-un 
ideal 
minune.

GAȚU. jucătorul-splriduș, 
omul din echipă cu inspirația 
cea mai spontană, $1 el proas
păt absolvent al Politehnicii 
din București, a demonstrat prin 
forța argumentelor că un spor
tiv nu poate rămîne numai un 
sportiv. El le-a mărturisit admi
ratorilor lui că este, în egală 
măsură, un iubitor al teatrului, 
al drumeției, joacă fotbal la 
nivelul primei divizii — de fapt 
el si-a descoperit vocația mal 
întîi ca fotbalist — și că împre
ună cu părinții, posedă o colec
ție de mărci poștale care riva
lizează cu colecții filatelice —* 
proprietate de stat...

Am derulat, și firește am con
semnat. cîteva secvențe ale fil
mului întâlniri de la Sibiu. Cu
vintele, frazele nu-s în stare să 
redea întocmai dimensiunile 
umane și spirituale ale acestui 
inedit, dialog. Amintirile și in- 
tîmplările evocate — admirabile 
lecții de viață — compun ade
vărate pagini de biografii ro
manțate. Șt dacă sportivii sînt 
așezați de mulți tineri în cartea 
de legende, aceasta nu trebuie 
să mire pe nimeni. Pentru că, 
mai ales pentru tineri, prin ceea 
ce fac. prin ceea ce sînt, el de
vin adevărate modele și exem
ple de viață pe care le urmează 
neabătut.

cucerirea titlului 
ai lumii Ia Dar-

a cărui stingă se

la 7 metri — (în- 
este lipsită de ti lc 
se vede din ixnagi- 
nu i-a fost ușor

n-o exclude pe prima : 
unde ele se Inrtâlneec în- 
cars eter integru, intr-un 
de viață, conviețuiesc de

V. CABULEA

Anotimpul
germinațiilor

Comunist Român, a rostit-o la 
marea adunare electorală din 
Capitală. Nu e nevoie de un 
efort de imaginație deosebit 
pentru a înțelege ființa pa
triei noastre socialiste, așa cum 
va fi ea în viitor. Rădăcinile 
acestui viitor sînt adine înfipte 
in prezent, iar rădăcinile pre
zentului se trag din trecutul 
de luptă glorios al poporu
lui nostru, în pieptul căruia, 
dintotdeauna de-a lungul isto
riei a bătut o inimă solară.

Vorbind despre importanța 
deosebită a celor două planuri 
cincinale în făurirea multila
terală și deplină a socialismu
lui și în crearea condițiilor ne
cesare trecerii treptate la co
munism, tovarășul Nicolae 
Ceausescu sublinia: „Tot
odată, prin făurirea deplină 
a socialismului, orînduirea

Și noi toți știm că nu este 
nevoie să treacă ani pentru 
ca aceste idei să prindă viață. 
Perspectivele României socia
liste, puternic deduse din po
tențialul prezentului dau în
tregului popor satisfacția îm
plinirii destinului său. Ca o 
voință nestrămutată de a-și 
urma destinul său comunist, 
poporul a votat la 2 martie 
programul împlinirii patriei, 
manifestul însuflețitor al pro
priului său viitor. Ideile so
cialismului sînt germinatoarele 
marilor energii ale maselor 
populare, energii ce duc la 
împlinirile din prezent ale Ro
mâniei socialiste, și vor duce 
la împlinirile viitoare. Pentru 
că, orice s-ar spune, în fieca
re anotimp germinațiile și ro
dirile te presupun reciproc.

La Mar del Plata au 
început campionatele mon
diale de lupte greco-roma- 
ne. In prima zi a întreceri
lor sportivii români au 
cîștigat cinci dintre cele 
șase intilniri susținute.

Cea mai rapidă victorie a 
fost obținută de Nicolae 
Negoț (categ. 90 kg), care 
l-a învins prin tuș după 
numai 55 de secm.de pe Etio 
Francone (.Argentina). Tot 
prin tuș a cîștigat șl Cornel 
Turturea (categ, 52 kg) în
vingător în fata lui Miguel 
Aguilar (Argentina). In limi
tele categoriei 68 kg, Simi- 
on Popescu a cîștigat prin 
descalificare la canadianul 
Gordon Garvie. Gheorghe 
Berceanu (categ. 48 kg) l-a 
întrecut la puncte pe Soung 
Hyn Baek (Coreea de Sud), 
iar Petre Coman (categ. 62 
kg) I-a învins la puncte pe 
americanul Jim Hazcwin- 
chel.

MERIDIAN
TENIS — Nâstase, în Circui

tul Caraibilor

aîn proba de dublu băr
bați a turneului internațional 
de tenis de la Curațao (Cir
cuitul Caraibilor), românul 
Ilie Năstase și suedezul 
Bengtsson au învins cu 6—2, 
7—5 perechea Mandarino 
(Brazilia) — Cox (Anglia). Cu
plul Orantes (Spania) — An
drew (Venezuela) a dispus cu 
fi—3, 6—2 de perechea Ruf- 
fels (Australia) — Piaza (Ve
nezuela).

27 februarie
8 MARTIE

Mărțișorului

^roop

MARTIȘOARE 
modele noi

si alte articole 
de podoabă

FOTBAL —■ Meci de miză la 
Faris

• Stadionul Colombes din 
Paris găzduiește astăzi o par
tidă de fotbal de mare atrac
ție : Benfica Lisabona — Ajax 
Amsterdam echipe care se în- 
tîlnesc în meci de baraj pen
tru „Cupa campionilor euro
peni", după ce fiecare câști
gase una din partidele prece
dente cu același scor : 3—1 
și, fapt curios, în deplasare.

Calendar C.M. — 1970
• Comitetul de organizare 

a turneului final al celui 
de-al 9-lea campionat mondial 
de fotbal, care va avea loc 
în 1970 în Mexic, a confirmat 
programul competiției. Fes
tivitatea de deschidere va a- 
vea loc la 31 mai, pe stadio
nul Azteca din Ciudad de 
Mexico. Meciurile din cadrul 
celor patru grupe se vor dis
puta în zilele de 2, 3, 6, 7, 
10 și 11 iunie, sferturile de 
finală la 14 iunie, semifinalele 

la 17 iunie, meciul pentru lo
cul trei la 20 iunie, iar finala 
pentru titlul mondial la 21 
iunie.

magazinele 
Cooperativelor 

. de consum

SCHI — Concurs do sărituri, 
tn Finlanda

• Peste 50 000 de specta
tori au urmărit la Lahti un 
mare concurs internațional de 
sărituri cu schi urile, la care au 
participat sportivi din mai 
multe țări europene. Victoria 
a revenit lui Christian Kiehl 
(R. D. Germană), care a to
talizat 218 puncte (cele mai 
bune sărituri ale sale au mă
surat 79 și 81 m.). Pe locul 
doi s-a clasat finlandezul 
Velkko Kankkonen cu 213,8 
puncte (78,5 și 78 m.).

secm.de
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Tabăra specială a forțelor a- 
mericane de la Ban Het, si
tuată în apropierea localității 
Dak, To, a fost supusă unui 
puternic atac de către unități 
ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

Agenția de presă ELIBERA
REA a difuzat un comunicat 
referitor la succesele obținute 
de forțele patriotice sud-viet- 
nameze din regiunea platouri- 
lor înalte în ultima săptămînă 
a lunii februarie. în această 
perioadă — precizează agenția 
— unitățile Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, care acționează în această 
zonă au atacat peste 40 de po
ziții fortificate ale forțelor a- 
mericano-saigoneze și au scos 
din luptă aproximativ 1 400 
militari inamici. Activitatea 
patrioților a fost concentrată 
mai ales în sectoarele Kontum, 
Pleiku, Ban Me Thuot, Dak 
To, unde trupele americano- 
saigoneze dețin importante in
stalații militare. în cursul lup
telor, relatează agenția Elibe
rarea, detașamentele F.N.E. au 
doborît sau avariat la sol 22 
de avioane și au distrus a- 
proximativ 80 de vehicule mi
litare și 20 de depozite de mu
niții ale forțelor

al patrioților
sud-vietnamezi

Puternic atac
r. .

DE LA
LEIPZIG

Vietnamul de ivd. Membri ai F.N.E. în timpul unei acțiuni

□
Franța spune NU integrării
Michel Debre despre recentele convorbiri 

franco-americane
Luînd cuvîntul în ca

drul emisiunii televizate 
„în fața presei", Michel 
Debre, ministrul afacerilor 
externe al Franței, a făcut 
unele precizări asupra re
centelor convorbiri purtate 
la Paris între președintele 
Nixon și generalul de 
Gaulle, precum și asupra 
poziției guvernului francez 
într-o serie de probleme 
internaționale actuale.

inamice.

LA IIRGIIL

ORIENTUL APROPIAT
• O declarație a purtătorului de cuvînt al 

Departamentului de stat • Raportul 
generalului Odd Bull

jgjftk represiuni
LA SANTO

LONG AN
LONG AN, 
sud-vest de

ARESTĂRI LA
ÎN ORAȘUL 

situat Ia 40 km
capitala sud-vietnameză, poli
tia saigoneză a arestat 40 de 
persoane, printre care numeroși 
profesori șl studentl 
ar fi avut legături 
patriotice.

In total, peste 400 
ne au fost arestate 
Vietnamul de sud în 
opt zile, sub învinuirea că ar fi 
desfășurat ..activități subver
sive".

acuzați că 
ca forțele

de persoa- 
în întreg 

ultimele

întrevederile Nixon — da 
Gaulle, a arătat ministrul francez, 
n-au avut ca obiectiv nici duce
rea de tratative, nici încheierea 
de acorduri. Ele au constituit 
doar un schimb de explicații ne
cesar, pentru că anumite puncte 
de vedere nu întruneau adeziu
nea Franței, ca de exemplu cele 
privind structurile N.A.T.O., 
Vietnamul, problemele monetare 
etc. Referindu-se la N.A.T.O., 
Michel Debre a subliniat opinia 
guvernului francez că „o aliniere 
politică nu este obligatorie într-o 
alianță".

Vorbind în continuare despre 
poziția guvernului francez pri-

vind politica europeană și destin
derea, ministrul de externe fran
cez a declarat: „Noi considerăm 
că dreptul popoarelor de a-și ho
tărî singure soarta valorează pen
tru națiunile europene tot atît, 
dacă nu mai mult, cît și pen
tru restul lumii... Noi nu conte
nim să afirmăm că numai res
pectarea acestor principii va duce 
la un schimb, care, extinzîndu-sa 
asupra întregii Europe, și dinco
lo de continent, va permite să se 
continue progresul". Răspunzînd 
în încheiere unei întrebări, Mi
chel Debre a subliniat: „Franța 
nu dorește să fie un protectorat, 
ci o națiune independentă... De 
aceea spunem nu — integrării, 
nu — dispariției personalității 
franceze. Numai cu această con
diție Franța poate să fie un aliat 
valabil pentru toți cei care do
resc un viitor de progres și de 
pace.

i

Colegii praghezi — finind 
seama de preocupările mele 
gazetărești — mi-au înlesnit 
un itinerar, ca să-i spun așa, 
de învățămînt. La capătul a- 
cestuia, dețin o seamă de im
presii despre școala ceho
slovacă — așa cum este astăzi 
și, în linii mari, cum își pro
pune să se perfecționeze. E 
vorba doar de impresii, în- 
trucît este destul de greu la 
un prim contact cu școala 
unei (ări să te edifici integral 
asupra coordonatelor sale.

Am vizitat o școală medie 
din inima Pragăi — școala 
„Pieec". O școală de presti
giu, care își respectă cu multă 
seriozitate rennmele. Apa
rent, ceea ce. am văzut apare 
comun tuturor școlilor. Săli 
de clasă, elevi Ia ore, elevi în 
recreație, laboratoare, cabi
nete fonetice pentru desfășu
rarea orelor de limbi străine, 
cancelaria profesorilor, cabl

faee cu ceea ce noi numim 
„școli de elită" în sensul cel 
mai bun al cuvîntului. Bene
ficiind de un colectiv de elevi 
cu o zestre intelectuală va
loroasă, corpul profesoral de 
aici urmărește să formeze 
„vîrfuri școlare". Și o face 
cu succes. Afirmația o pot ar
gumenta cu o statistică pe 
care mi-a înfățișat-o directo- 
tul școlii, voind să-mi explice 
că aici nu se poate vorbi des
pre mediocritate deși cifric ea 
este puțin complicată. Com
plicată spun, pentru că notele 
sînt de la cinci (cea mai sla
bă! la unu (maximum) și, 
poale, pentru noi, obișnuiți 
cu o altă notare, n-ar însemna 
prea mult „media notelor pe 
școală do 1,8". Dacă voi con
semna, însă, că, din totalul 
absolvenților acestei școli, 80 
la sută intră în facultăți, că 
aici învață deținători ai unor 
premii la olimpiada intema-

LUÎND CUVÎNTUL în 
fața Asociației presei străine 
din Paris, Pierre Messmer, 
ministrul armatelor, a decla
rat că pentru Franța nu se 
pune problema de a reveni în 
cadrul organismelor integrate 
ale N.A.T.O. El a precizat, tot
odată, că Franța „continuă să 
fie membră a Alianței Atlan
tice". Cu același prilej, Pierre 
Messmer a subliniat că „o 
cooperare între Franța și 
S.U.A. în domeniul nuclear 
este exclusă".

ZIARUL „LE MQNDE“, 
referindu-se la recentele con
vorbiri Nixon — de Gaulle, 
scrie, printre altele : „Se pare 
că președintele Franței a in
sistat nu numai asupra refu
zului față de orice integrare 
militară, justificat în ochii săi 
de necesitatea conservării ca
racterului național al apărării 
Franței, dar și asupra imposi
bilității de a concepe o inte
grare economică, ce nu cores
punde expresiei uitei voințe 
de independență a Europei".

din ț&rile 
socialiste se va retrage

din O.S.A.?

din Praga
netul direcțiunii... Obișnuit. 
Intr-adevăr. Am înțeles însă, 
din convorbirea cu directo
rul școlii, Karel Fiirist, că 
prestigiul acestei instituții șco
lare constă în ceva care „nu 
se vede", ci se intuiește în at
mosfera ce patronează viața 
acestei școli. O atmosferă de 
profundă explorare a dome
niilor de activitate intelectua
lă, o atmosferă care obligă pe 
elevi, ca și pe profesori. De 
fapt, obligațiile celor doi fac
tori care compun viața unei 
școli — elevi și profesori — 
se interferează într-un mod 
fericit. Mă gîndesc în privința 
aceasta Ia ceea ce îmi relata 
directorul școlii despre com
ponența colectivului școlar și 
a celui profesoral. Aici, vin 
elevi din toată țara. Vin acei 
absolvenți a nouă clase obli
gatorii care se simt în stare să 
concureze la admitere alături 
de cei mai buni elevi din 
școlile capitalei. Evident că, 
în asemenea condiții, școala 
își permite maximum de exi
gență și selectează elevi 
foarte buni. Cu o asemenea 
„materie primă" școala își 
propune foarte mult și cerc 
foarte mult. De data aceasta 
intervine colectivul profesoral 
despre care mi s-a vorbit în 
termeni foarte elogioși.

Cu alte cuvinte, aveam de a

țională de matematică, că 
tot aici ființează o clasă spe
cială de matematică și una de 
lingvistică — lucrurile — 
cred — devin mai limpezi.

— Lucrați greu cu elevii ? 
— l-am întrebat pe directorul 
școlii, poate tot dintr-o de- 
formație reportericească.

— Nu — mi-a răspuns — 
și nu vă spun „nu" pentru că 
sînteți un oaspete străin, ci 
pentru că, realmente, lucrăm 
ușor. După părerea mea tre
buie în primul rînd să știi și 
să te preocupi să-ți formezi 
colectivul școlar, să dovedești 
fermitate în menținerea unei 
exigențe constante.

— Către ce se îndreaptă
acum preferințele elevilor ?

— Matematica
străine eîștigă mereu teren, 

înainte de a părăsi școala, 
am vizitat cabinetul fonetic 
pentru însușirea limbilor stră
ine. Un cabinet modern și 
elevi extrem de interesați 
să-și însușească aceste disci
pline școlare. Printre ei, într-o 
bancă, o tînără campionă 
olimpică — cîștigătoarea unei 
medalii de aur în Mexic. De 
unde putem înțelege că și 
sportul face parte din preocu
pările elexilor acestei școli. 
Și nu pe ultimul loc.

AMBASADORUL PERULUI 
în Argentina, Gonzalo Fernan
dez Puyo, a declarat la o con
ferință de presă că Peru se va 
retrage din O.S.A. dacă nu va 
obține sprijinul acestei organi
zații în conflictul cu S.U.A. în 
urma exproprierii bunurilor so
cietății nord-americane „Inter
national petroleum Company". 
Diplomatul Peruvian a mențio
nat că guvernul său a recurs la 
sprijinul O.S.A. „într-o Încer
care de ultim moment", contând 
pe convocarea de urgență a unei 
reuniunii speciale a aceste! or
ganizații. EI șl-a exprimat însă 
încrederea că diferendul din
tre Peru șl S.U.A. va fi discutat 
de latino-amerioani cu prilejul 
viitoarei reuniuni a Comisiei 
Economice pentru America La
tină (CEPAL), care va avea loc 
la sfîrșitul lunii martie tn capi
tala chiliană.

și limbile

LUCREȚIA LUSTIG

r-

La 4 martie a avut Ioc Ia 
pavilionul Republicii Socialis
te România de la Tîrgul In
ternațional din Leipzig o con
ferință de presă, în cadrul 
căreia directorul pavilionului 
românesc, N. Vrabie, a infor
mat pe numeroșii ziariști pre- 
zenți despre exponatele cu 
care se prezintă la această 
ediție cele 11 întreprinderi de 
comerț exterior din România. 
Vorbitorul a subliniat că ac
centul a fost pus pe mașini, 
utilaje și mașini-unelte. în ca
drul unei ședințe festive, care 
a avut loc la noua primărie 
din Leipzig, ministrului co
merțului exterior al României, 
Gheorghe Cioară, i-a fost de
cernată „Distincția de onoare 
a Tîrgului de la Leipzig". Dis
tincția a fost decernată unui 
număr de 18 personalități din 
străinătate, care au acordat un 
sprijin activ acestui tîrg inter
național.

Statele Unite consideră în con
tinuare că orice conferință a ce
lor patru mari puteri în proble
ma Orientului Apropiat trebuie 
să fie precedată de convorbiri 
bilaterale, a declarat luni purtă
torul de cuvînt al Departamen
tului de stat al S.U.A., Robert 
McCloskey. Ne aflăm încă în 
stadiul convorbirilor bilaterale, a 
precizat el.

★
La sediul O.N.U. s-a anunțat 

că generalul Odd Bull, șeful ob
servatorilor O.N.V. din Orientul

Apropiat, a înaintat 
secretarului general 
care ți-a exprimat 
față de incidentele armate ce au 
loc zilnic în zona Canalului de 
Suez. Un purtător de cuvînt al 
O.N.V. a declarat că secretarul 
general VThant împărtășește în
grijorarea lui Odd Bull în legă
tură cu aceste incidente și consi
deră că dacă nu li se va pune 
capăt „ar putea rezulta o dete
riorare și mai serioasă a acordu
lui de încetare a focului",

un raport 
V Thant, în 

îngrijorarea

Marți după-amiază au avut 
Ioc în Camera Comunelor dez
bateri în legătură cu așa-nu- 
mita „afacere Soames". Răs
punzînd unei interpelări pri
mul ministru britanic Wilson 
a declarat: „Nu văd necesita
tea ca guvernul britanic să 
prezinte scuze generalului de 
Gaulle". El a adăugat că nu 
se va întîlni cu președintele 
Franței pentru a discuta „ne
înțelegerile" ivite în urma în
trevederii de la 4 februarie 
dintre șeful statului francez și 
ambasadorul britanic la Paris, 
Soames. Această declarație re
levă că guvernul britanic se

solidarizează oficial din nou 
cu versiunea prezentată de 
ambasadorul Soames care a- 
tribuia anumite inițiative pre
ședintelui Franței în legătură 
cu relațiile dintre țările vest- 
europene, versiune care a fost 
contestată la Paris și a con
stituit obiectul unui schimb de 
note diplomatice.

Primul ministru britanic a 
declarat, de asemenea, că gu
vernul său a făcut cunoscut 
guvernului francez, înaintea 
declanșării întregului scandal, 
că este gata să discute propu
nerile făcute de președintele 
francez. ,

• ÎNTRE 16 și 19 APRILIE, 
Ia Tilburg (Olanda) va avea loo 
o conferință 
care se 
sistem 
tal. La 
are un 
lua parte 50 de experți interna
ționali în probleme monetare. 
Printre aceștia se numără re
prezentanții unor bănci centrale 
și ai organizațiilor monetare 
interoccidentale. Va participa, 
de asemenea, un reprezentant 
al Republicii Sud-Africane.

internațională 
va ocupa de viitorul 
monetar lnterocciden- 
această întâlnire, care 
caracter neoficial, vor

• BIROUL CENTRAL al 
Partidului Muncii din Israel, 
principalul partid al coaliției 
guvernamentale, a hotărit luni 
seara să propună candidatura 
d-nei Golda Meir, fost minis
tru de externe pentru funcția 
de .prim-ministTu.

Candidatura urmează să fie 
sancționată de Comitetul Cen
tral al partidului, înainte de a 
fi prezentată în parlament.

• O DELEGAȚIE ENGLE
ZA alcătuită din reprezentanți

ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai Consiliului Britanic 
a sosit luni la Sofia pentru a 
semna planul de schimburi cul
turale și științifice bulgano-en- 
glez pe anii 1969-1970, anunță 
agenția B.T.A.

• MINISTRUL COMERȚU
LUI EXTERIOR al Uniunii So
vietice, N. S. Patolicev, a sosit 
la Pnom Penh. în capitala 
Cambodgiei, ministrul sovietic 
va avea convorbiri cu repre
zentanții acestei țări în legătu
ră cu relațiile economice reci
proce.

e DUPA _CUM ANUNȚA a- 
genția 
sfîrșit 
dintre 
frunte 
cretar
P.C.U.S./și delegația P.M.U.P., 
in frunte cu Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. în cursul convorbiri
lor, se arată în comunicatul dat 
publicității la Moscova, condu
cătorii P.C.U.S. și P.M.U.P.

s-au informat reciproc despre 
construirea socialismului și co
munismului în cele două țări, 
au discutat probleme ale rela
țiilor sovieto-poloneze și au fă
cut un schimb de păreri în 
probleme internaționale actuale.

TASS, marți au luat 
la Moscova convorbirile 

delegația P.C.U.S., în 
cu Leonid Brejnev, se- 

gener.al al C.C. al

• DELEGAȚIA Frontului 
Național de Eliberare din Vi
etnamul de sud, condusă de 
Phung Van Cung, vicepreședin
te al Prezidiului C.C. al F.N.E., 
care face o vizită Ia Hanoi la 
invitația guvernului R.D. Viet
nam și a C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam, a fost primi
tă de președintele Ho Și Min 
și de aiți conducători ai Parti
dului celor ce muncesc din Vi
etnam, ai Adunării 
și ai guvernului.

Naționale

Reproducem după ziarul „TIMES" o fotografie înfățișînd dis
trugerile provocate de bombardamente în orașul Umuahiatrugerile provocate de bombardamente în orașul 

(Nigeria)

PROttSUL BACHMANN
• MARȚI a început proce

sul intentat lui Josef Bach
mann, care, la 11 aprilie 1968, 
a atentat la viața lui Rudi 
Dutschke, liderul Federației 
Studenților Socialiști din 
Berlinul occidental. Bach
mann care este în vîrstă de 
24 de ani și este de profesie 
zugrav, a tras trei focuri de 
armă asupra lui Rudi Dut
schke, rănindu-1 grav.

Cartea albă britanică
privind reformele sindicale

• CAMERA COMUNELOR a aprobat luni seara, cu 224 voturi 
pentru și 62 împotrivă. Cartea albă privind reformele sindicale, 
prezentată de Barbara Castle, ministrul forței de muncă și pro
ductivității. Un grup de 53 de deputați laburiști au votat împo
trivă, considerînd că textul acestui document constituie o limitare 
serioasă a dreptului la grevă. Această Carte Albă are drept 
obiectiv reorganizarea vieții sindicale și vizează în mod deosebit 
eliminarea grevelor neoficiale, și care însumează un procent de 
95 la sută din cazurile de încetare a lucrului în Marea Britanie. 
Conținutul acestei cărți va servi pe de altă parte, la întocmirea 
unui proiect de lege, care va fi prezentat parlamentului în anul 
viitor.

Barbara Castle șl-a susținut proiectul, subliniind că pentru 
economia țării trebuie găsite noi procedee care să-i permită să 
reglementeze rapid conflictele sindicale. Ea a arătat că „unele 
ramuri al* industriei sînt pe punctul de a se prăbuși datorită toc
mai acestor greve neoficiale care le paralizează".

O informație 
Washington ne-a 
atenția. Agenția U.P.I. 
anunță că un grup de 
12 membri ai Senatului 
și Camerei Reprezen
tanților lucrează în 
prezent la elabo
rarea unui proiect de 
lege care 
folosirea 
sumelor 
războiul 
„pentru s 
sociale în Statele Uni
te".

Amintind că războ
iul din Vietnam „în
seamnă o cheltuială 
anuală de cel puțin 19 
miliarde dolari", agen
ția americană citată 
furnizează, pe baza 
unor calcule efectuate 
la universitatea din 
Michigan, cîteva date 
extrem de sugestive. 
Aflăm, astfel, că fon
durile înghițite de o 
singură zi de război în 
Vietnam echivalează cu 
costul unui spital cu 
200 paturi, echipai 
după ultimele etaloane 
ale științei medicale. 
Aflăm, de asemenea, că 
alocarea unor fonduri 
egale cu costul a șase 
luni de război vietna
mez ar fi suficientă

din 
atras

s va stipula 
unei părți a 
cheltuite în 

din Vietnam 
scopuri utile

■ ■

• PROFESORII 
Colegiul de stat 
Francisco au hotărît luni să 
înceteze greva declanșată 
la 6 ianuarie. Hotărîrea a 
fost luată după ce vicepre
ședintele Colegiului a anun
țat că vor fi suspendate 
toate catedrele care au fost 
afectate de grevă.

Greva a fost declanșată 
în sprijinul cererilor pro
fesorilor privind sporirea 
salariilor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și posi
bilitatea de a-șl spune cn- 
vîntui tn legătură eu pro
blemele colegiului.

de la 
din San

• SIRHAN BISHARA SIR- 
HAN a recunoscut, luni, pentru 
prima dată de la începerea 
procesului ce-i este Intentat, că 
a tr>as asupra senatorului Ro
bert Kennedy. El a afirmat că 
în acel moment „nu era con
știent de acțiunile *ale“.

Avocații apărării încearcă să 
demonstreze că acțiunea lui 
Sirhan nu a avut un caracter 
premeditat, ci a fost o urmare 
a unei boli mintale. în cazul în 
care argumentele aduse nu vor 
convinge juriul, Sirhan ar pu
tea fi condamnat la moarte.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
asigurarea unorpentru

„locuințe confortabile" 
celor un milion și ju
mătate de familii din 
rîndurile populației de 
culoare care trăiesc în 
slums-uri, sau pentru 
a respecta fidel expre
sia folosită de autorii 
statisticii citate de 
U.P.I. „în încăperi to-

Studenții dominicani sînt în dqltu. Unul din coleg» lor,^nard 
Augusto Ramon Suero, în vfrsta de 21 de am, a caxuf sub 
gloanțele poliției în mpmenful and, împreuna cu «»». d* a.h 
studenti de la Universitatea autonoma din Santo Domingo, a 
participat la o demonstrație menită sa atraga atenția autor» 
taților asupra condițiilor grele de activitate ale celui 
portant institut de învățămint superior din Republica Dommi- 
cană. Manifestația, considerată drept una dintre cele mai pu
ternice organizată în ultimele luni la Santo Domingo, s-ai trans
format într-un protest ai tmoretului studios fața de «locații» 
bugetare insuficiente acordate invațammtului superior, sis 
mul învechit de educație și înrăutățirea nivelului de tratai 
selor largi ale poporului dominican. Intervenția poli|i«i împo
triva studenților s-a încheiat cu un bilanț dureros : un mort, 
trei răniți si peste 20 de arestați. Incepmd de săptămina tre
cuta toate intrările în clădirea Universității din Santo Domingo 
sînt supravegheate de poliție și armată.

Alarmat de situația creată, chiar președintele Republicii Do« 
minicane, Joaquin Balaguer, a sosit la_ această universitate 
Adresîndu-se studenților, el nu a făcut, însă, altceva decît să 
recunoască faptul că „situația financiară a țării nu permite 

uvernului să aloce fonduri suplimentare" pentru necesitățile 
presante ale Universității din capitala țării. După cum a re
marcat ziarul mexican „EL DIA", Balaguer a trecut, însă, sub 
tăcere faptul că, în timp ce sînt refuzate alocațiile destinate 
învățămîntului, cheltuielile pentru forțele armate au crescut în 
ultimii cinci ani cu aproape 40 la sută. Unele agenții occiden
tale de presă, printre care și REUTER, consideră că refuzul lui 
Balaguer de a sprijini Universitatea autonomă din Șanto Do
mingo se datorețte părerii autorităților că acest institut de 
învățămînt superior a devenit „un focar al agitației de stînga".

Ele au ajuns la această convingere deoarece studenții de 
aici au fost întotdeauna printre primii care au manifestat 
în apărarea drepturilor lor. Bineînțeles, demonstrația a fost 
reprimată de poliție.

Evenimentele de la Universitatea autonomă din Santo Do
mingo au avut un larg ecou atît în capitală, cît și în celelalto 
centre universitare din Republica Dominicană. Cadrele didac
tice, studenții, elevii și lucrătorii administrativi de la institutele 
de învățămînt au cerut să se pună capăt represiunilor, să fie 
eliberați studenții arestați și să fie satisfăcute revendicările 
acestora. Răspunsul a fost dat de șeful poliției dominicane, 
generalul Braulio Juarez, care, într-un discurs radio-televizaf, a 
amenințat cu noi represiuni dacă nu se pune capăt așa-ziselor 
„dezordini provocatoare" din capitală. Juarez a aruncat răs
punderea în legătură cu cele întîmplate asupra rectorului Uni
versității, Andres Aybar Nicolas și vice-rectorului, Hugo Tolen
tino, avertizîndu-i că „vor suferi toate consecințele" dacă 
demonstrațiile nu vor înceta.

Deocamdată, situația se menține încordată. în semn de soli
daritate cu studenții din Santo Domingo, tineretul universitar 
din alte orașe dominicane < organizat manifestații și greve. 
Conducătorii Uniunii Tineretului Revoluționar Creștin au adre
sat o chemare la grevă generală. în ce privește autoritățile, 
acestea s-au grăbit să lanseze zvonuri privind existența unui 
pretins „complot subversiv". Agenjk, PRENSA LATINA consideră 
aceasta drept o dovadă a intențiilor guvernului de a continua 
și intensifica actualele represiuni.

P. NICOARA

Evoluția navei

• A fost executată una din cele mai

dificile operațiuni ale zborului
In cea de-a doua zi a zborului navei cosmice „Apollo-9", 

cosmonauții James McDiwitt, David Scott și Russell Schweickart 
au efectuat o serie de manevre consacrate verificării legături
lor dintre navă și modulul lunar.

A fost încercat în special pro- 
puișorul principal al cabinei spa
țiale, motor de care ar putea de
pinde îndeosebi salvarea unei 
cabine lunare aflate în primejdie. 
Prima operație, desfășurată la ora 
16,12 (ora Bucureștiului), a urmă
rit verificarea motorului cilindric 
cu o greutate de 20 tone care de
gajă o forță de 20 500 livre (1 li
vră este egală cu 453 gr). De a- 
cest motor, denumit „S.P.S." 
(Service Propulsion System), va 
depinde plasarea navei „Apollo- 
11“ pe o orbită circumlunară. 
Experiența a fost încununată de 
succes, la fel ca și o a doua a-

■ ■■■■■■■
litera unui proiect le
gislativ, de ceea ce se 
va intîmpla miine cu 
uriașele sume cheltuite 
astăzi în războiul pur
tat de Washington pe 
pămintul vietnamez. Tn 
februarie 1967, sonda
jele Gallup indicau că 
54 la sută dintre ame
ricani „nu sint de

Proiectul
„celor 12//

talmente insalubre".
In fond, deși suges

tive. datele evocate de 
agenția americană nu 
sînt noi ca substanță. 
Ceea ce ni se pare, 
însă, deosebit de preg
nant și semnificativ 
este faptul că senatori 
și congresmeni ameri
cani se preocupă la 
modul concret, pînă la

acord cu politica admi
nistrației în Vietnam", 
în februarie 1968 son
dajele aceluiași institut 
relevau că 79 la sută 
dintre americanii ches
tionați apreciau că „in
tervenția S.U.A. în 
Vietnam a fost o mare 
greșeală". în februarie 
1969, 92 din fiecare 
sută de cetățeni ame-

ricani chestionați sînt 
de părere că „soldați! 
americani din Vietnam 
trebuie să fie readuși 
încă anul acesta 
acasă".

Acțiunea grupului 
celor 12 membri ai 
Congresului S.U.A. re
flectă evoluția curen
tului de opinie în A- 
merica acestor zile. Ea 
reflectă expresiv sen
timentul majorității a- 
mericanilor că inter
venția S.U.A. în Viet
nam constituie o aven
tură adsurdă, că aceas
tă aventură trebuie să 
înceteze cit mai re
pede, și că miliardele 
irosite pentru scopuri 
care dezonorează Ame
rica ar trebui folosite 
in programe civile, în 
înfăptuiri care să ser
vească binelui oameni
lor. Sensul proiectului 
grupului de congres
meni pentru „a doua zi 
după Vietnam" poate 
fi găsit în sentimentul 
dominant ai milioane
lor de americani care 
resimt războiul din 
Vietnam ca nn coșmar 
pe care-1 doresc de 
domeniul trecutului.

EH.

prindere a motoarelor cabinei 
„Apollo-9“ care a avut loc la ora 
19,18 (ora Bucureștiului). Motoa
rele au funcționat timp de 5 mi
nute.

După 24 de ore de zbor, cei 
trei cosmonauți aflați la bordul 
navei „Apollo-9“ au anunțat că 
se simt bine și totul decurge po
trivit programului stabilit. Ei au 
comunicat că imediat după lan
sare s-a defectat aparatul care 
măsoară presiunea în rezervoarele 
de helium și a fost depistată o 
anomalie la aparatul electronic 
de bord, care a calculat greșii 
înscrierea pe orbită a navei cos
mice. Dar experiența cosmonauți- 
lor, ca și intervențiile prin radio 
de la sol, au permis ca aceste 
defecțiuni să nu aibă o influență 
asupra desfășurării zborului.

Cosmonauții McDiwitt, Scott 
și Schweickart au executat deja 
una din cele mai dificile opera
ții ale zborului. Este vorba de 
conectarea modulului lunar cu 
vîrful navei „Apollo-9". La o co
mandă transmisă de la bordul na
vei, pereții compartimentului me
talic în care se afla modulul lu
nar, denumit și „Păianjen" dato
rită formei curioase a „picioare
lor" sale, s-au desfăcut. Modulul 
s-a deconectat de navă și s-a co
nectat din nou după ce aceasta 
a făcut o întoarcere de 180 de 
grade.

Miercuri, cosmonauții McDiwitt 
și Schweickart vor intra pentru 
prima oară în cabina de coman
dă a modulului lunar, pătrunzînd 

prin tunelul de legătură dintre 
„Apollo-9“ și modul, pentru a-i 
verifica toate sistemele de zbor, 
decolare și aterizare.

Modulul lunar este o navă cos
mică de proporții reduse desti
nată zborului în condiții de at
mosferă rarefiată și de tempera
turi foarte joase. Această „mică 
navă" cîntărește 16 tone. Modu
lul a fost conceput și construit 
pentru a putea să zboare de la 
nava cosmică la Lună, să asele- 
nizeze și apoi să-și ia din nou 
zborul spre nava cosmică aflată 
pe o orbită circumlunară și să 
se cupleze cu aceasta. Acest zbor 
se așteaptă să fie efectuat în 
luna iulie a acestui an.
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