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Al EFICIENTE
Ocupîndu-se în permanentă de 

buna aprovizionare a populației cu 
produse de origine animală: carne, 
lapte, ouă șl altele, partidul și sta
tul nostru acordă o mare atenție dez
voltării și modernizării zootehniei. 
Dovadă sînt cele cîteva miliarde de 
lei investiții, destinate acestei ramuri 
de bază a agriculturii. Obținerea 
unei eficiente economice ridicate și 
în acest domeniu de activitate de
pinde, într-o măsură hotărîtoare, de 
orientarea judicioasă a investițiilor 
în așa fel îneît din fiecare leu chel
tuit să rezulte o producție cît mai 
mare și mai economică.

Atît în întreprinderile agricole de 
»tat, cît și în cooperativele agricole, 
o mare pondere în structura inves
tițiilor destinate zootehniei are cons
trucția de grajduri, saivane, hale de 
păsări și îngrășătorii necesare adă- 
postirii și exploatării rationale a a- 
nimalelor și păsărilor. Pe măsura 
creșterii șeptelului sînt necesare noi 
obiective cu un grad ridicat de me
canizare. Pentru realizarea acestora 
la un preț de cost cît mai redus, în 
întreprinderile agricole de stat și în 
unele cooperative agricole s-au ex
tins o serie de soluții economicoase 
prin proiectarea și reproiectarea con
strucțiilor îndeosebi în domeniul zoo
tehniei industriale. Combaterea ten
dințelor de gigantism, de supradi
mensionare a adăposturilor și îndeo
sebi a elementelor de zidărie, ampla
sarea mai judicioasă a obiectivelor 
au avut drept rezultat reducerea in
vestițiilor specifice cu mai multe sute 
de milioane de lei și economisirea 
unor importante suprafețe de tere
nuri agricole. Posibilitățile de 
reducere a costurilor specifice, la 
noile construcții, nu sînt nici pe de
parte epuizate, se poate aprecia că 
există posibilități incomparabil mai 
mari de multiplicare a eficientei in
vestițiilor destinate zootehniei, prin 
orientarea lor mai judicioasă.

în primul rînd se impune consta
tarea că atît în unitățile agricole so
cialiste, cît șl în gospodăriile popu
lației există zeci de milioane de me
tri pătrat! de spațiu construit, insu
ficient utilizat, îndeosebi pentru creș
terea păsărilor. Nu există nici o jus
tificare economică a faptului că 
grăiturile pentru taurine sau sai
vanul a de oi se folosesc numai de 
către aceste specii, rămînînd practic 
goale timp de aproximativ 5 luni pe 
an. Din calculele efectuate de către 
specialiștii Departamentului între
prinderilor Agricole de Stat rezultă 
că există posibilități de a mări de 
două ori și jumătate capacitatea de 
cazare a puilor, în perioada mai- 
octombrle, pe baza folosirii spatiilor 
existente și prin amenajarea unor 
grajduri de taurine, saivane de oi, 
magazii de semințe. încăperi pentru 
butașii de viată de vie etc. care, în 
timpul verii, rămîn neutilizate. Nu
mai pe această cale se pot asigura 
aproximativ 150 000 mp de spațiu, 
care să asigure creșterea mai mul
tor milioane de pui. Folosirea acestui 
spațiu impune să se prevadă, de pe 
acum, asigurarea de hrănitoare tron- 
conice, adăpători liniare și eleveuze 
necesare creșterii puilor. în între
prinderile agricole de stat, pe baza 
construirii de noi hale, dar mai ales 
prin folosirea judicioasă a celor ex
istente. s-a prevăzut ca anul viitor 
să se obțină cu 33 la sută mai multă 
carne de pasăre fată de cît se rea
lizează în acest an.

Posibilitățile de multiplicare a efi
cienței economice a investițiilor sînt 
deosebit de evidente în sectorul avi
col industrial al întreprinderilor a- 
gricole de stat. în actualele hale cu o 
suprafață de 1 000 mp. fiecare, prin 
folosirea sistemului de creștere pe aș
ternut permanent există cîte 6 000 de 
găini dar este posibil ca pe același 
spațiu să șe crească 15 000 păsări pe 
baza adoptării sistemului de baterii 
etajate. Creșterea de 2,5 ori a indi
cilor de utilizare a spațiului necesită 
lucrări de modernizare a halelor 
și în primul rînd îmbunătăți
rea termoizolațlei șl a ventila
ției pentru a se evita complet 
fluctuațiile in microclimatul adăpos
turilor, eliminarea influentelor dău
nătoare ale variațiilor climatice și 
ale luminii naturale asupra produc
ției de ouă. O valoroasă experiență 
există, în această privință, la combi
natul avicol Tîncăbești-Ilfov. Dar 
acțiunile de modernizare a zeci de 
hale din celelalte complexe avicole 
întîrzie. După cum ne-a relatat ing. 
Tîrlea Stan, directorul Direcției a- 
vicole din Departamentul I.A.S.. se 
resimte nevoia specializării unor u- 
nități industriale pentru producerea 
de utilaje avicole și asigurarea ma
terialelor pentru modernizarea hale
lor. Calculele de eficiență economi
că demonstrează că rezolvarea aces
tor probleme prezintă multiple a- 
vantaje economice, ceea ce impune 
urgentarea măsurilor necesare din 
partea forurilor de resort.

Si în cooperativele agricole prin 
amenajarea grajdurilor de vaci, a 
saivanelor de oi și a altor spații care 
rămîn disponibile în perioada de pă- 
șunat se pot adăposti circa 10 mi
lioane de pui. Amenajările respecti
ve se pot face cu cheltuieli bănești 
minime, recuperabile încă din pri
mul an. Aceste considerente econo
mice pledează în favoarea luării din 
timp a măsurilor pregătitoare 
pentru creșterea păsărilor. Eficienta 
acestor măsuri este deosebit de mare, 
permitînd multiplicarea reală a efi-

ciențel investițiilor și datorită timpu
lui scurt necesar pentru creșterea 
efectivelor de păsări, a posibilități
lor de a realiza kilogramul de carne 
cu un consum de numai 2,5—3,5 kg 
furaje, reprezentînd o treime din 
consumul specific al bovinelor.

Dezvoltarea creșterii păsărilor, ca 
și a diferitelor specii de animale de
pinde și de asigurarea nutrețurilor 
combinate. în prezent, in tara noas
tră revin, in medie, pe animal con
ventional numai 42 kg de nutrețuri 
combinate, cu mult mai puțin decît 
în țările cu zootehnie dezvoltată. Din 
această cauză, consumul specific de 
nutrețuri pe kilogramul de carne, 
ouă sau alte produse este dublu, iar 
în unele cooperative agricole triplu 
fată de indicii obținuți prin folosi
rea nutrețurilor combinate. Or, prin 
mărirea capacității de producție a 
acestora, la scara întregii agricul
turi se poate economisi o cantitate 
de concentrate echivalente cu valoa
rea producției de porumb de pe mai 
mult de 500 000 hectare.

Tinînd seama de existența spatii
lor de adăpostire necesare creșterii 
păsărilor, este deosebit de avanta
joasă orientarea investițiilor desti
nate zootehniei, spre dezvoltarea cu 
prioritate a industriei de nutrețuri 
combinate și îndeosebi valorificării 
bazei de materii prime din resurse 
interne. în această privință se im
pune sporirea într-un ritm cit mai 
rapid a capacităților de producție a 
sortimentelor deficitare, dar indis
pensabile în rețetele de nutrețuri 
combinate, cum sînt făinurile de 
origine animală, laptele praf, droj
diile furajere, șroturile de soia, gra
nulele de lucernă, biostimulatorii etc.

Extinderea folosirii nutrețurilor 
combinate este foarte avantajoasă și 
în cooperativele agricole, deoarece 
aceste unități dispun de posibilități

Planul de modernizare șl di
versificare a producției de uti
laje pentru construcții prevede 
dotarea șantierelor cu noi ti
puri de agregate terasiere de 
mare productivitate. La uzina 
„Progresul" din Brăila, specia
lizată în acest domeniu, a În
ceput asimilarea unui excava
tor modern pe pneuri — E 0,4, 
iar în anul viitor se vor pro
duce primele excavatoare acțio
nate hidraulic cu capacitatea 
cupei de 0,65 m.c. Tot în aceas
tă întreprindere urmează să se 
fabrice în anul 1970 excavatoa
re hidraulice pe pneuri de 0,4 
m.c.

în vederea realizării unul u- 
tilaj adecvat pentru săpături 
in spații înguste, în prezent se 
experimentează un echipament 
acționat complet hidraulic de 
excavare, încărcare și ridicare, 
montat pe tractorul U 650. De 
asemenea, a fost executat Iotul 
prototip de încărcătoare cu cupă 
frontală de 0,8 m.c. montate 
tractoarele S 
fi introduse 
serie în anul

Tot în 1969 
mai primi de la industria 
structoare de mașini echipa
mente moderne de săpat gropi 
și plantat stîlpi, montate tot pe 
tractoare, precum și diferite alte 
agregate folosite la transportul 
pămîntului pe șantiere, după 
necesități.

Noile utilaje vor crea con
diții pentru creșterea substan
țială a indicilor de mecanizare a 
lucrărilor pe diferite șantiere.

(Agerpres)

con-
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® Penurie de cadre 
medii în unităjile 
sanitare ?

® Actualitatea cultu
rală

aspirație și aptitudine
in dinamica personalității

în aceste zile la noua Fabricâ de 
zahăr din Buzău

Ceea ce face ca un om 
să se potrivească pentru o 
anumită activitate și nu 
pentru alta, ceea ce face 
ca el să corespundă, de pil
dă, muncii de medic și nu 
de pedagog, muncii de mi
ner și nu de petrolist, 
profesiunii de compozitor și 
nu de inginer etc. este ap
titudinea. însușire esențială 
a personalității umane, ea 
arată cît de bine, de ușor 
și de repede execută sau 
rezolvă cineva o lucrare, o 
sarcină, o problemă. Doi 
elevi pot să dea unei pro
bleme de matematică a- 
ceeași rezolvare corectă, 
dar în vreme ce unul ob
ține rezultatul printr-un 
efort minim, într-un timp 
scurt și pe o cale rațională, 
suplă, aproape lipsită de 
abateri și erori, celălalt 
consumă un timp îndelun
gat, comite erori și oboseș
te datorită supraîncordării. 
Spunem că imul are, pe 
cînd celălalt nu are apti
tudini pentru matematică. 
La fel în artă, în știință, în 
orice muncă productivă 
oamenii se deosebesc între 
ei după aptitudini, după 
ceea ce pot să facă. Dar 
care este natura acestei în
sușiri psihice — aptitudi
nea — și cum se consti
tuie ea ?

Există, firește, și anumite 
premise organice, fixate 
ereditar In forma predispo
zițiilor. Dar aceste însușiri 
primordiale, înnăscute, nu 
pot fi încă numite aptitu
dini. Aptitudinile sînt for
mațiuni complexe care, 
pornind de la datele eredi
tare, se încheagă în urma 
dezvoltării individuale. De- 
pozitînd experiența socială 
înăuntrul persoanei, fiind 
— ca să zicem astfel — un 
„capital social acumulat", 
aptitudinea devine, la rîn- 
dul ei, o importantă forță 
motrică a afirmării perso
nalității. condiționînd pro
gresele șl succesele aces
teia într-un domeniu anu
mit de activitate. Aptitudi
nea este întotdeauna conec
tată la un anumit fel de 
activitate, aslgurînd inte
grarea mai lesnicioasă a o- 
mului în profesiune.

Intensitatea aptitudinii se 
obiectivează în realizările 
omului, condiționînd nive
lul, calitatea și originalita
tea acestor realizări. Dar 
realizările muncii noastre 
aparțin în primul rînd so
cietății. Datorită acestui 
fapt, aptitudinea dobîndeș- 
te, pe cale indirectă, o sem
nificație socială. Ea este nu 
numai o „zestre" sau o po
tentă individuală, ci o va
loare socială în a cărei sus-
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ținere și cultivare societa
tea este vital interesată. 
Se știe, de altfel, ce aten
ție se acordă în orînduirea 
noastră îndrumării proce
sului de orientare șl selec
ție profesională, proces 
care, în același timp, este 
și unul de selecție și în
drumare a aptitudinilor.

Dar omul nu este doar 
un ansamblu de forte ac
tuale, o simplă forță pro
ductivă angajată în actul 
de muncă prezent. El este 
și o proiecție în viitor, un 
sistem capabil să-și antici
peze evoluția ulterioară și 
să-și extragă în chipul a- 
cesta energie pentru con
duita și activitatea sa. în- 
trucît și acest proces — 
proiectiv și anticipator — 
se petrece diferențiat la 
indivizi diferiți, putem 
spune că oamenii se deose
besc între ei nu numai 
după ceea ce pot (după ap
titudini), ci și după ceea ce 
vor (aspirații, visuri, idea
luri) și după ceea ce sînt în 
stare să facă în viitor. Cînd 
obiectivul spre care tinde 
omul se conturează cît de 
cît clar, spunem că tendin
ța, inițial vagă șl confuză, 
a devenit aspirație. Aspi
rațiile nu pot crea posibi
lități și aptitudini acolo 
unde acestea nu există, dar 
ele lc pot stimula foarte 
mult, determinîndu-le să 
lucreze după indicii și pa
rametrii lor maximali. D«

aceea, realizările omului 
nu derivă exclusiv din ap
titudinile lui, ci sînt me
diate și de aspirații. O se
rie de cercetări de psiholo
gie au arătat că atunci cînd 
nivelul aspirațiilor este 
scăzut, performanta în 
muncă scade și ea ; omul 
lucrează sub posibilități. Se 
întîmplă însă și altfel : 
nivelul de aspirații să fie 
foarte înalt, iar forțele mo
trice reale ale personalită
ții (cunoștințele, priceperi
le, aptitudinile) să nu poată 
face față „erupției" func
țiilor proiective, aspirații
lor. Dacă cel în cauză 
nu ia în seamă decalajul 
ivit, atunci se poate contu
ra un anumit pericol: 
în virtutea aspirației care 
s-a rupt de realitate, omul 
pretinde mai mult decît 
oferă. Este cazul elevului 
căruia întotdeauna i se 
pare că nu i s-a dat nota 
meritată, este cazul cerce
tătorului științific sau al 
artistului veșnic nesatisfă- 
cuți de nivelul la care le-a 
fost cotată „producția" etc. 
Se creează astfel terenul a- 
pariției unui comportament 
egoist și agresiv.

Aspirațiile devin un fac
tor de progres individual 
și, implicit, colectiv numai 
dacă dinamica lor este se
condată continuu de dina
mica performanțelor. Dar 
asupra acestora din urmă 
își pun amprenta aptitudi
nile. Raportul aptitudini- 
aspirații este un raport re
ciproc stimulativ.

Iată de ce ni se pare că 
în procesul instructiv-edu- 
cativ, ca și în procesul 
muncii productive, tehnico- 
științifice și de creație ar
tistică, trebuie să insistăm 
nu numai asupra formării 
aptitudinilor și a stimulării 
aspirațiilor — sarcină, de 
altfel, primordială — ci și 
asupra stabilirii unei juste 
corelații între cele două 
pîrghii, asupra antrenării 
sistematice a omului într-o 
cunoaștere de sine perfect 
obiectivă. O asemenea cu
noaștere care, de cele mai 
multe ori, trece prin alții 
înainte de a ajunge la noi, 
are în cele mai multe ca
zuri drept efect „ajustarea"

aspirației la aptitudine și a 
aptitudinii la aspirație și, 
prin aceasta, o justă pro
porționare a dimensiunilor 
imaginii despre noi înșine 
Și despre alții.

Lector univ. dr. 
Pantelimon GOLU

(Continuare în pag. a Il-a)

începem anul școlar »ub auspiciile 
înfăptuirii prevederilor din Directi
vele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român cu privire la 
dezvoltarea învățămîntului și din 
legea învățămîntului. documente 
programatice de mare însemnătate, 
care marchează o nouă etapă în isto
ria școlii românești. Ansamblul de 
măsuri inițiate și stabilite de condu
cerea partidului și a statului așează 
învățămîntul de toate gradele pe 
baze moderne, creează premisele ne
cesare pentru ridicarea lui la nivelul 
cerințelor actuale și de perspectivă 
ale construcției socialiste.

Școala și slujitorii ei se bucură în 
patria noastră de înalta considerație 
a partidului și poporului. Salutul Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român. Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, adresat cadrelor 
didactice și elevilor cu prilejul des
chiderii noului an școlar este o nouă 
expresie a acestei prețuiri deosebite 
ce se acorda" școlii, educatoarelor, 
învățătorilor și profesorilor, care, a- 
sigurînd pregătirea multilaterală 
pentru muncă și viață a întregului 
nostru tineret, îndeplinesc cu cinste 
o nobilă misiune. Este, totodată, 
un vibrant și cald apel adresat mi
lioanelor de elevi din țara noastră, 
de a învăța temeinic și cu pasiune 
pentru a dobîndi un larg orizont ști
ințific și cultural, o concepție înain
tată despre natură și societate, cu
noștințele necesare pentru a putea 
contribui cu eficiență la opera de 
edificare socialistă a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu rele
va la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului : „Așezat pe temelia con
cepției înaintate despre natură și so
cietate, folosind tradițiile progresis
te ale școlii rom&nești și experien
ța pedagogică universală, strîns le
gat de cerințele mereu ereseînde alo 
construcției socialiste, învățămîntul 
din țara noastră joacă un rol de 
seamă în formarea tinerelor gene
rații și educarea omului nou, în ri
dicarea nivelului cultural și de con
știință al întregului popor în spiri
tul înaltelor idei ale umanismului 
socialist". Direcțiile actuale de dez
voltare ale școlii noastre se înscriu 
pe traiectoria prefacerilor structura
le petrecute în anii puterii populare. 
S-a generalizat învățămîntul obliga
toriu de șapte și apoi opt ani; s-au 
reorganizat școlile profesionale, au 
fost înființat^ școli tehnice de maiștri 
și școli tehnice postmedii. Conținutul 
procesului instructiv-educativ a fost 
așezat pe temeliile trainice ale con
cepției științifice marxist-leniniste 
despre lume și viață. O amplă și 
sistematică activitate de construcții, 
de dotare a școlilor cu laboratoare 
și materiale didactice, pregătirea an 
de an a unor noi promoții de învă
țători și profesori au asigurat tot 
mai buna desfășurare a activității 
didactice. întruchipări concluden
te ale înaltului democratism al orîn- 
dulrii noastre socialiste, gratuitatea 
învățămîntului de toate gradele, a 
manualelor, creșterea continuă a re
țelei școlare, învățămîntul în limba 
maternă pentru copiii aparținînd na
ționalităților conlocuitoare . asigură 
tuturor cetățenilor țării accesul neîn
grădit la învățătură, valorificarea 
aptitudinilor și talentelor.

Directivele Comitetului 
al Partidului Comunist 
noua legislație școlară 
trecerea la școala generală obli
gatorie de cultură generală de 
10 ani, eveniment de o remarca
bilă însemnătate socială prin conse
cințele sale asupra ridicării nivelu
lui de cultură al întregului nostru 
popor. Extinderea și diversificarea 
studiilor liceale, modernizarea, în 
continuare, a planurilor de învăță
mînt, a programelor și manualelor 
școlare, a metodelor pedagogice, îm
bunătățirea condițiilor de viață șl de 
muncă ale personalului didactic slu
jesc, deopotrivă, aceluiași țel.

O seamă din măsurile stabilite în 
documentele de partid și de stat cu 
privire Ia dezvoltarea învățămîntului 
sînt puse în aplicare încă din aceas
tă toamnă. Este primul an școlar 
cînd funcționează clasa I cu copii 
de șase ani, a căror pregătire va avea 
la bază îndeosebi rezultatele experi
mentului desfășurat în anii precedent!. 
Este în același timp anul care va da 
prima promoție de absolvenți ai școlii 
de 12 ani, cu o pregătire de cultură 
generală mai complexă, cu posibilități 
sporite de a-si continua cu bune re
zultate studiile în învățămîntul su-

perior sau de a desfășura activități 
utile în diferite sectoare de muncă.

In pregătirea actualului an de învă- 
țămînt s-a acordat o atenție deose
bită elaborării noilor programe și 
manuale școlare, perfecționării lor 
prin eliminarea amănuntelor nesem
nificative. restructurării unor dis
cipline în scopul de a introduce cu
noștințe noi sau de a aprofunda e- 
lemente de bază. In planurile de în- 
vățămînt au o mai mare pondere 
disciplinele fundamentale, cum sînt 
matematica, fizica, chimia, biologia, 
precum și aplicațiile practice. Pentru 
școlile cu predare în limbile națio
nalităților conlocuitoare s-au tipărit 
peste 280 titluri de manuale, iar Den- 
tru cadrele didactice se editează li
teratura metodică și pedagogică ne
cesară.

învățămîntul profesional și tehnic, 
liceele de specialitate beneficiază, de 
asemenea, de perfecționări substan
țiale. Astfel, nomenclatorul me
seriilor în care se pregătesc mun
citorii calificați prin școlile profe
sionale a fost îmbunătățit prin mai 
buna lui corelare cu nevoile pro
ducției și s-au stabilit durate de 
școlarizare mai raționale. Pentru a 
asigura pregătirea unui număr spo
rit de muncitori, în anul școlar 
1968/1969 funcționează școli profesio
nale și tehnice atît pe lîngă între- 
priderile noi, cît și pe lîngă cele în 
curs de dezvoltare, asigurîndu-se și o 
repartizare teritorială mai judi
cioasă a acestor unități. Rețeaua 
unităților școlare în care se va rea
liza pregătirea ucenicilor calificați 
la locul de muncă a fost cu mult 
sporită față de anul școlar trecut. 
De asemenea, se extinde organiza
rea pe lîngă unele școli a ateliere
lor cu plan de producție. Se dez
voltă învățămîntul tehnic, la unele 
școli de specializare postliceală, în- 
ființîndu-se cursuri serale sau de în- 
vățămînt fără frecvență.

Pentru ca școala să-și îndeplineas
că înaltul său rol de a pregăti 
cetățeni devotați patriei, poporului 
și partidului, constructori conștienți 
ai socialismului, acordăm o grijă 
deosebită îmbunătățirii conținutului 
ideologic al învătămîntului, intensi
ficării muncii de educare a tinere
tului din școli în spiritul marx- 
ism-leninismului, al nobilelor idea
luri ale partidului nostru. Cor
pul profesoral este chemat să asi
gure creșterea valorii educative a 
întregului proces de învățămînt, 
să acorde cea mai mare atenție pre
dării științelor sociale. Pentru e- 
ducarea tineretului, școala va tre
bui să conlucreze mai strîns cu or
ganizațiile U.T.C. și de pionieri, 
cu organizațiile de masă, cu insti
tuțiile de artă și de cultură. Este 
o îndatorire de seamă a școlii 
să cultive în rîndurile elevilor

FOTBAL

® Steaua a tranșat în

favoarea sa derbiul e

tapei ® Universitatea

Craiova, învingătoare la

scor, s-a urcat pe prima

treaptă a clasamentu

Iul general. ® 15 pune

te echipelor gazde, unul

singur oaspeților. ©

Voinea (Steaua) și Radu

(F. C. Argeș) performe

rii unei etape abunden

te în goluri

AUTOMOBILISM

® Un echipaj român a

cîștigat Raliul balcanic.

ȘTIRI EXTERNE

© Un nou record mon

dial la atletism © Floyd

Paterson a pierdut la

puncte în fața lui Eilis.

Central 
Român, 
prevăd

(Continuare in pag. a III-a)
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Alte și alte scrisori ne sosesc la redacție. Ne scriu oameni de toate 
profesiile, bărbați și femei, tineri și vîrstnici. Cu toții își exprimă atașa- ' 
mentul și încrederea profundă față de politica internă și externă a parti
dului și statului nostru — politică izvorîtă din sentimentul deplinei res
ponsabilități față de destinele poporului român, din dorința de a dezvolta 
colaborarea și prietenia cu țările 
interesul păcii și al prosperității.

socialiste, cu toate popoarele lumii in

„în calitate de vechi militant al 
mișcării democratice din România — 
ne scrie Alexandru Tudor, pensionar 
F.I.A.P. din București — țin să-mi 
exprim adeziunea fierbinte la prin
cipiile politicii Partidului Comunist 
Român, partid care, din anii ilegali
tății și pînă azi, m-a educat în spiri
tul dragostei față de poporul nostru 
și față de ideile comunismului, față 
de toți oamenii din lume care luptă 
pentru izbînda socialismului și a pro
gresului. Citind declarația Marii A- 
dunări Naționale, precum și cuvîn- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu 
am simțit un puternic sentiment de 
însuflețire și de nemărginită încre
dere în principiile de bază ale

marxism-lenlnismului, pe care 
P.C.R.. în frunte cu Comitetul său 
Central, le promovează cu atîta con
secvență".

Prof. Aurel Trebici din comuna 
Lunca Bradului, județul Mureș, ne 
scrie : „Vă rog să mă considerați ală
turi de ceilalți oameni ai muncii din 
patria noastră, care în aceste zile 
își exprimă în mod unanim adezi
unea fierbinte la politica partidului, 
călăuzită de dorința nobilă a întăririi 
păcii, a prieteniei între popoare și a 
socialismului biruitor. Sînt mîndru că 
trăiesc într-o tară liberă și prosperă, 
că avem asemenea conducători înțe
lepți. hotărîti să ne călăuzească cu 
perseverentă pe calea propășirii so-

cietății noastre socialiste, spre binele 
României și al cauzei comunismului 
în lume. îmi iau cel mai solemn an
gajament, acum la începutul unui nou 
an școlar, să nu precupețesc nici un 
efort pentru instruirea și educarea 
copiilor noștri în spiritul dragostei și 
devotamentului fată de pămîntul stră
moșesc, de cuceririle revoluționare 
ale poporului român, spre a fi demni 
de grija părintească ce le-o poartă 
partidul și guvernul".

„Am urmărit cu un viu Interes re
centele vizite de lucru în diferite lo
calități din țară ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți 
conducători de partid și de stat, ne 
scrie Petru Dobrea, muncitor la Uzi
nele textile din Arad. Sînt profund 
impresionat de dragostea fierbinte cu 
care au fost întîmpinati conducătorii 
noștri iubiți, de manifestările emoțio
nante ce au avut loc cu acest prilej. 
Toate acestea au dovedit cît de strîns 
unit este poporul în jurul încerca-

(Continuare în pag. a Il-a)
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ADEZIUNE DEPLINĂ
PRINCIPIILE POLITICII EXTERNE

Penurie de cadre medii

PARTIDULUI SI GUVERNULUI
(Urmară din pag. I)

tulul Partid Comunist Român, cît de 
profund este atașamentul nostru, al 
muncitorilor, țăranilor și intelectuali
lor din această țară față de politica 
principială, marxist-leninistă, a parti
dului. Tin să subscriu și eu din toată 
inima la această politică plină de grija 
pentru prosperitatea și bunăstarea tu
turor oamenilor muncii din țara 
noastră, pentru apărarea socia
lismului și unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. 
Voi căuta ca printr-un efort mereu 
sporit la locul meu de muncă să a-

duc o contribuție tot mal însemna
tă la realizarea programului stabilit 
de cel de-al 
partidului și de 
nală a P.C.R.".

„Lucrez de 10 
circumscripție în 
cooperatori și mecanizatori din co
muna Pogoanele, județul Buzău, ne 
scrie dr. Cornelia Iordăchescu. Ală
turi de ei am urmărit cu o deose
bită atenție și interes declarația Ma
rii Adunări Naționale, precum și eu- 
vîntările rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Subscriu fără rezerve la

IX-lea Congres al 
Conferința Națio-

ani ca medic de 
mijlocul harnicilor

politica înțeleaptă și realistă a parti
dului nostru, care dă dovadă de un 
profund spirit internaționalist, de o 
grijă permanentă pentru promovarea 
principiilor care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre state: egalita
tea, independența, suveranitatea, 
neamestecul în treburile interne, co
laborarea și avantajul reciproc. So
cotesc că atașamentul meu față de 
politica partidului mi-1 pot mani
festa numai printr-o muncă neobo
sită, plină de dăruire, prin îndepli
nirea cu abnegație a profesiunii de 
medic".

0 Surprizei* dragostei t SALA 
PALATULUI — 17,30 (seria de
bilete 2550) ; 20,15 (seria de bilete 
2556), SALA CINEMATECA —
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30. (bilete la 
casă).
0 Planeta maimuțelor : PATRIA 
— 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
0 Operațiunea San Gennaro : RE
PUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15 ; FESTIVAL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21, Ia gradină 
19,30, STADIONUL DINAMO — 
19,45.
0 Wlnneton — »eria a IlI-a : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 10.45 ; 13 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, FEROVIAR —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. ME
LODIA — 8,45 ; 11,15 : 13,30 ; 18 ; 
18,30 ; 20,45, MODERN — 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20.45,
ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30, 
GRADINA DOINA — 19.30.
0 Neînțelesul s CAPITOL
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
0 Fratele doctorului Homer : 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,30 ; 26,45.
0
11
9
18

»:

9,30 ;

Eforturi neslăbite in slujba Unitatea tuturor
socialismului comuniștilor

in unitățile sanitare?

întora în țară după o absență mai 
îndelungată, țin să-mi exprim, ală
turi de toți cetățenii României socia
liste, adeziunea entuziastă la princi
piile politicii interne șl externe ex
puse în declarația adoptată la sesiu
nea extraordinară a Marii Adunări 
Naționale, în cuvîntările rostite în 
aceste zile de conducătorii partidului 
și statului nostru înttmpinațl cu un 
emoționant elan patriotic de miile 
de cetățeni, fără deosebire de națio
nalitate, venițl spontan în toate cen
trele țării, pentru a asculta cuvlntul 
partidului, pentru a-și manifesta a- 
probarea deplină față de politica a- 
cestuia.

Țin să dau glas profundei satisfac
ții pe care am încercat-o, la mani
festările științifice în domeniul spe
cialității mele la care am participat, 
departe de țară, primind, din partea 
a numeroși intelectuali cu concepții 
avansate, felicitări călduroase și ex
presia solidarității lor pentru efor
turile neslăbite ale partidului nostru, 
în lupta pentru întărirea și dezvolta
rea prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, pentru unitatea par
tidelor comuniste și muncitorești, a

«1 progresului de pre-forțelor păcii 
tutindeni.

Așa cura au 
noștri, în știință, în artă, în cultură 
se merge cu un pas înainte în reali
zarea unității de creație, peste deose
birile de naționalitate și limbă, de
oarece știința și cultura înaintată cu
nosc o singură lege, urmăresc un sin
gur scop : progresul omenirii, reali
zarea unei vieți mai bune pentru toți 
oamenii. Consider de aceea că noi, 
oamenii de știință, intelectualii, pu
tem aduce un aport însemnat la în
făptuirea politicii de colaborare in
ternațională promovată de România, 
la progresul ideii luptei comune pen
tru interesele fundamentale ale po
poarelor. Pe de altă parte, noi sîntem 
fermi în hotărîrea de a ne spori 
eforturile pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin din directivele Con
gresului al IX-lea al partidului, pri
vind dezvoltarea învățămîntului și 
culturii, parte integrantă a progra
mului de desăvîrșire a construcției 
socialiste în

arătat conducătorii

România.

Acad. prof, lorgu IORDAN

Pentru triumful
marxism

a

pe baze principiale

Am avut posibilitatea să iau par
te la mai multe expoziții de artă 
organizate în țară și peste hotare, 
atît în țări socialiste, cit și în țări 
capitaliste. Succesul acestor expozi
ții nu poate fi negat. Valoarea ope
relor noastre de artă este recunos
cută și apreciată chiar și în acele 
țări a căror orînd'uire socială diferă 
de cea a țării noastre. Aceste succe
se reprezintă totodată și succesele 
României, ele dovedesc justețea po
liticii pe care o promovează parti
dul nostru în domeniul artei.

Urmăresc zi de zi eforturile parti
dului, ale conducătorilor statului nos-

O politică
destinată păcii 
și progresului

Plin de emoție am simțit în zilele 
acestea puterea de coeziune a parti
dului. Politica sa înțeleaptă, animată 
de spiritul patriotismului și al inter
naționalismului socialist, de acela al 
demnității, a unit ca un magnet uriaș 
întreg poporul. Sînt mîndru că prin 
aceste rîndurl îmi pot exprima de
plina aprobare față de declarația 
Marii Adunări Naționale, cuvîntările 
adine principiale ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți 
conducători de partid și de stat.

De-a lungul existenței mele am 
trăit momente decisive pentru desti
nul țării, dar niciodată nu am întîl- 
nit această profundă unitate, această 
sinceră, nețărmurită dragoste și în
credere a poporului față de conducă
torii săi. Pentru eă astăzi conducă
torii țării sînt — ca niciodată în tre
cut — exponențl ai voinței întregului 
popor șl militează, conform liniei po
litice marxist-leniniste a partidului 
nostru, pentru înfăptuirea idealuri
lor umaniste, a năzuințelor de pace 
și progres ale națiunii. Alături de 
toți cetățenii acestei țări, tineri și 
vîrstnicl, activînd în cele mai diferite 
domenii, deslușesc în atmosfera en
tuziastă a zilelor de azi înfrigurata 
dorință a tuturor de a participa, cu 
și mai mult elan, la desăvîrșirea 
construcției socialismuluj în țara 
noastră, de a ne uni într-un efort co
mun de creație pentru înflorirea pa
triei și pentru fericirea zilei de azi 
șl de mîine a întregului popor. Fie
care acțiune, fiecare euvînt al parti
dului e destinat acestui scop, dezvol
tării multilaterale a României so
cialiste, unității cu partidele frățești, 
prieteniei Intre țările socialiste.

Vorbind în numele meu, sînt con
vins că dau glas năzuințelor și senti
mentelor tuturor slujitorilor scenei 
și ai artei noastre legate de popor. 
Conștienți de menirea noastră, sîn
tem deciși să transformăm fiecare 
spectacol într-un act patriotic, să 
răspîndim ldeea prieteniei între oa
meni și popoare. Tribuni ai celei mai 
înaintate gîndlri, mandatari ai cultu
rii naționale șl universale, noi. ac
torii, milităm umăr la umăr cu cei
lalți făuritori de bunuri spirituale și 
materiale din această țară pentru 
împlinirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea, pentru realizarea politicii in
terne și internaționale a Partidului 
Comunist Român.

închei rindurile mele cu aprobarea 
categorică a valorii umane și sociale 
reprezentată de politica partidului, 
politică destinată păcii și progresului, 
al nostru și al prietenilor noștri.

tru în direcția destinderii interna
ționale, a rezolvării pe cale pașnică 
a problemelor internaționale litigi
oase. a dezvolțării colaborării între 
furi 'și popoare. Am urmărit și ur
măresc cu mare atenție vizitele frec
vente ale conducătorilor partidului 
și statului nostru în diferite orașe 
ale tării, consultările lor frecvente 
cu oamenii muncii. își găsește ex
presie în această metodă de lucru 
profunda grijă a partidului pentru 
asigurarea progresului continuu al 
țării, pentru înfăptuirea vastelor 
programe de înflorire a României. 
Aprob în întregime politica internă 
a partidului, deoarece scopul ei su
prem este triumful deplin al idei
lor marxism-leninismului pe pămîn- 
tul României

Aceeași grijă o manifestă partidul 
nostru pentru soarta 
în lume.

Aprob în întregime politica noas
tră externă deoarece scopul ei su
prem este consolidarea forțelor so
cialismului mondial, întărirea fron
tului antiimperialist, pacea popoare
lor.

Consider că nu am misiune mai 
importantă decît aceea de a-mi per
fecționa neîntrerupt munca, pentru 
a sluji cît mai bine poporul, parti
dul, patria.

Gy Szab6 BELA 
maestru emerit al artei

Ca marinar, am avut șl am posi
bilitatea să urmăresc, într-un anu
mit fel, „pe viu" evoluția relații
lor internaționale ale României. 
Și-mi dau seama că dacă astăzi a- 
vem o economie puternică, în plin 
avînt, dacă am ajuns să întreținem 
relații de schimb cu peste 100 de 
țări, dacă sporește continuu numă
rul porturilor de unde navele străi
ne își iau drumul spre Constanța, 
sau către care pornesc vasele co
merciale cu tricolorul românesc, a- 
poi aceasta se datorește eficienței 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Participarea la recenta întîlnire a 
foștilor brigadieri de pe șantierele 
naționale mi-a oferit prilejul, ca 
veteran al muncii patriotice la Bum- 
bești — Livezeni. să rememorez cu 
o profundă emoție evoluția eroică 
a României în ultimii 20 de ani. 
Partidul a militat cu perseverentă 
și succes pentru valorificarea cît 
mai deplină a potențialului creator 
al poporului în scopul edificării ra
pide a noii societăți, al înfloririi na
țiunii noastre socialiste. în politica 
Partidului Comunist Român această 
preocupare este organic legată de 
prietenia și conlucrarea strînsă cu 
țările socialiste, cu toate popoarele 
lumii.

Este un adevăr elementar că rod
nicia acestor relații este în strînsă 
corelație cu respectarea unor 
de bază, recunoscute de altfel 
mai multe țări și care oferă 
iul unei vieți internaționale 
toase. Hotărîrea partidului și
lui nostru de a milita pentru res
pectarea acestor norme, independen
ta și suveranitatea națională, egali
tatea în drepturi, neamestecul în 
treburile Interne ale altor țări și 
popoare și-a găsit o strălucită ex
presie în declarația Marii Adunări 
Naționale, în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în acțiunile Ro
mâniei pe plan internațional.

Ultimele documente de partid și 
de stat demonstrează consecvența cu 
care partidul nostru luptă pentru a- 
părarea pe baze realiste a unității 
țărilor socialiste șl a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. a prieteniei și păcii dintre toa
te popoarele lumii. Această politică, 
care întregește personalitatea po
porului nostru care sporește con
siderabil prestigiul României în 
lume, găsește un larg ecou și o pro
fundă adeziune în inima mea de 
comunist, de cetățean al acestei 
țări.

norme 
de tot 
teme- 
sănă- 
statii-

socialismului

Prințesa : CENTRAL
; 13,30 : 19 ; 18,30 ; 21.
Duelul lung : LUMINA — 9,15— 
în continuare ; 18.30 ; 20,48.
Aventurierii : DOINA — 11.29 ;

13.45 ; 18 ; 18,30 ; 21, COTROCENI
— 15,30 ; 18 : 20,30.
9 Inimi nebuni, nebună de legat i 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Graiul animalelor : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
9 Trei eopll „minune" : EXCEL
SIOR — 9,15 : 11.30 ; 13,45 ; 18 ;
18,15’; 20.30. GLORIA — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
9 Vin cicliștii I GRIVITA — ’:
11.15 ; 13,30 ; 18 ; 18.15 ; 20.30. FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
13.15 ; 20,30.
9 Valea : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 29.
e Prin Kurdlstanu! sălbatic : BU- 
ZESTI — 15,30 ; 18 ; 20.30, VIITO
RUL — 19.30 ; 18 ; 20.30.
9 Viva Marla : DACIA — 9—16.39 
în continuare ; 18.45 : 21, PRO
GRESUL — 15,30 : 18 ; 20.30.
9 Premiere strict secrete : BU- 
CEGT — 9,15—13,15 în continuare ; 
16 ; 18.15 ; 20.30, la grădină 19.30.
0 Eddie Chapman, agent secret : 
UNTREA — 15.30 ; 18. la grădină
— 20.
0 Taffy șt vtnătorul t LIRA —
15.30 ; 18, la grădină 20.
0 K.O. : DRUMUL SĂRII — 18 ;
17.30 ; 20.
0 Tarzan, omul maimuță : CIU
LEȘTI — 10 ; 15.30 ; 18 ; 20.30,
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18.15 ; 20,45.
0 Roata vieții t ELOREASCA -
9.30 : 12 ; 15.30 ; 18 ; 20,30, TOMIS
— 9—15.45 tn continuare ; 18 ; 20.15. 
Ia grădină 19.
0 Piramida zeului Soare : VOI.GA
— 10—16 în continuare ; 18,15 ;
20,30. RAHOVA — 15,30 ; 18, la
grădină 20.
0 Rebus miraculos : AURORA — 
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
0 Răzbunarea haiducilor : MOȘI
LOR - 15.30 ; 18. la grădină 19,30. 
O Tnfrtngerea lut Alexandru cei 
Mare : POPULAR — 15.30 ; 18 ;
20,30.
e întîlnire tn munți : MUNCA — 
16 ; 18 ; 20.
0 Falsa liră de aur : COSMOS —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Hatari : FLACÂRA — 16 ; 19. 
0 Șapte oameni de aur : ARTA — 
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cel șapte samurai : VITAN — 
15,30 ; 19.
0 Noaptea nunții tn ploaie : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Studiu despre femei : PACEA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 SIndbad marinarul : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Minunata Angelica : GRADINA 
AURORA - 19.30.
0 Ea va ride : GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC : 19,30.
0 Minunile doamnei Venus : GRA
DINA VITAN - 19,30.

Național „I. L. Caragl- 
Studlo) : Părinții teribili

• Teatrul 
ale“ (Sala 
— 19,30.

„C Tfinase" (Sala Sa-• Teatrul 
voi) : Comici vestiți ai revistei : 
N. Stroe — 19,30.

lon FINTEȘTEANU 
ortist al poporului

Manole BULBUOACA
șef de echipaj
pe mineralierul „Dunărea

• Ansamblul „Perinlța" (la mu
zeul „Dr. M. Mlnovlcl") : Spectaco
lul de sunet șl lumină „La vila cu 
clopoțel" — 19,30 și 20,15.

Nivelul de pregătire al 
surorilor medicale, modul 
de repartiție al 
lor sanitare, 
sau defectuoasa 
a programelor 
privind personalul mediu 
sanitar au constituit a- 
desea teme larg dezbătute 
in coloanele ziarului nos
tru. Sesizări și scrisori so
site la

. semnate 
medici, reliefează o serie 
de îmbunătățiri aduse, 
concomitent cu perpetua
rea unor carențe în or
ganizarea 
personal 
pensabil, 
zent în 
face simțită o acută lipsă 
de surori și asistente 1

„în spitalul nostru — ne 
scrie dr. Aurel Bucur, șef 
de lucrări la clinica chi
rurgicală Carol Davila din 
București — uneori o sin
gură soră este nevoită C3 
timp de 8 ore să răspundă 
solicitărilor a S0 șl 60 de 
bolnavi ! Alteori, pentru că 
nu au încotro, surorile 
medicale sînt obligate să 
lucreze consecutiv în două 
ture. Serviciul de reani
mare și anestezie funcțio
nează doar cu 5 surori în 
loc de 12 cît se prevede și 
nu rare sînt cazurile cînd 
și acestea, din diferite mo
tive, nu pot da tot randa
mentul scontat",

„Problema personalului 
sanitar mediu — ne sem
nalează prof. dr. Dumitra 
Timus, medic șef de secție 
Ia spitalul de copii Călă
rași — este o condiție esen
țială a realizării unei 
bune, corecte și eficiente 
îngrijiri a copilului. Dar 
dacă ne lipsește această 
condiție... Sînt situații 
cînd o singură soră acordă 
asistenta medicală la 20—30 
de copii. Mai poate acel 
cadru împovărat de solici
tări, unele extrem de ur
gente, să se achite conștiin
cios de obligațiile sale, 
chiar dacă este excepțional 
de bine pregătit pro
fesional și dă dovadă 
de cele mai profunde sen
timente umane ? Cel 
puțin în tura de după a- 
miază și mai ales de 
noapte, cînd este necesară 
o supraveghere extrem de 
atentă a 
intervin 
grele în 
nevoită 
30—40 de 
nea situație devine. în con
cepția științei medicale pe
diatrice moderne. ceva 
anacronic".

Rîndurile de mai sus re
prezintă de fapt un sem
nal, o serioasă atragere 
de ateqție și totodată o in
vitație pentru o eventuală 
explicație. în cadrul unei 
microanchete la fața locu
lui. prof. dr. Dumitru Ti- 
muș ne-a relatat :

— Situația se prezintă în
tocmai cum 
în scrisoare, 
cepții mai 
dăinuiesc și 
partizarea personalului me
diu în spitalele de copii. în 
sensul că se urmărește 
completarea schemelor pî
nă Ia ultima coloană, fără 
a se manifesta însă și exi
gența respectivă pentru ca
litatea acestui personal, fă
ră să se ia toate măsurile 
de siguranță ca o soră sau 
o asistentă să corespundă 
din punct de vedere al pre
gătirii profesionale, vîrstei, 
stării de sănătate, atașa
mentului, dragostei pentru 
cei mici, al spiritului de so
licitudine față de bolnavi 
în general. Neexistînd în
totdeauna înmănuncheate 
toate aceste calități, multe 
din ajutoarele medicului se 
transformă în „asistente" la

asistente- 
judicioasa 
întocmire 
de lucru

redacție recent, 
în special de

muncii acestui 
valoros și indis- 
faptul că in pre- 
unele spitale se

micilor bolnavi, 
momente mai 

care o soră este 
să îngrijească 

sugari. O aseme-

am înfătisat-o 
De ce ? Con- 

vechi. greșite 
astăzi la re-

raedicale 1 
In vederea 

cadre — 
directorul

a a- 
să sa

propriu șl la figurat. în fi
gurante „rătăcite" prin spi
tale, care nu-ți pot fi de 
nici un folos. La aceasta 
se mai adaugă și o fluc
tuație „naturală" determi
nată de concedii natale și 
post natale, de odihnă sau 
de boală, dispariții peste 
noapte prin „migrări" că
tre locuri mai ușoare de 
muncă (de la secțiile de 
copii pînă Ia un an către 
secțiile de copii mari sau 
către alte instituții de ocro
tire a copilului — creșe. 
cămine, grădinițe) sau pur 
și simplu abandonarea a- 
cestei meserii.

— Ce soluții preeonisați 
pentru rezolvarea unei pro
bleme atît de Importante ?

— Lipsa de personal me- 
diu-sanitar corespunzător 
și suficient ar putea fi cur
mată, după părerea mea, 
mai întîi prin deschiderea 
largă, chiar dirijată, a por
ților școlilor de surori ; 
prin crearea unor școli de 
surori eu secții de pueri
cultura și pediatrie pe lîn
gă toate centrele universi
tare medicale din tară. Iar 
acolo unde urgenta 
tins punctul maxim,
înființeze asemenea insti
tuții chiar pe lîngă 
lele județene de pediatrie.

— Se resimte lipsa per
sonalului mediu sanitar și 
In alte unitătl spitalicești 
din Capitală T întrebarea 
am 
dr. 
tor 
municipiului București.

— Atît în Capitală cit și 
în tară. în unele unități 
medicale se resimte în pre
zent o lipsă de cadre medii, 
de personal auxiliar și ele
mentar sanitar. Situația nu 
este specifică doar tării 
noastre. în toată lumea 
există această penurie, ac
centuată de dezvoltarea 
serviciilor sanitare, de pro
gresele medicinii și infro- 
ducerii tehnicii noi în prac
tica medicală, de condițiile 
de muncă și de particula
ritățile sistemelor sau for
melor de asistentă medi
cală. de relațiile între per
sonalul ajutător și cel cu 
pregătire superioară, de ra
porturile ce se stabilesc 
între cadrele medii șl con
ducerile unităților sanitare 
etc.

— Care sini totuși fac
torii care determină In Ca
pitală lipsa de cadre me
dii T

— Mai întîi este vorba 
de imposibilitatea actuale
lor școli sanitare din Bucu
rești de a acoperi defici
tul de cadre medii și auxi
liare din oraș. în sectorul 
asistenței copilului, bună
oară, în acest an vor putea 
fi acoperite doar 25 din 
peste 500 de posturi de a- 
sistente și surori de pedia
trie. De aceea, consider că 
procesul de pregătire al ca
drelor trebuie accelerat și 
adaptat situațiilor noi. Ar 
putea fi organizate, de pil
dă, scoli de surori și moașe 
pe lîngă spitalele mari, 
losindu-se experiența 
tradiția unor instituții 
învățămînt de acest fel 
re au funcționat în trecut 
pe lîngă spitalul Emilia 
Irza sau pe lîngă materni
tățile Filantropia și Giu- 
lești. Pentru realizarea a- 
cestui deziderat însă, ne 
este indispensabil ajutorul 
Ministerului Sănătății și al 
Ministerului învățământu
lui. Utilizarea nerațională 
a personalului existent 
constituie o a doua cauză 
care accentuează lipsa de 
cadre medicale cu pregă
tire medie. E normal ca 
personalul mediu, cu o ca
lificare mai ridicată (asis
tentele medicale) ca și per
sonalul auxiliar (surorile 
medicale) să fie folosit cu

spita-

adresat-o tovarășului 
Dan Enăchescu, direc- 
al Direcției sanitare ■

preponderență într-o muncă 
potrivit pregătirii profesio
nale. Totuși, multe asisten
te și surori medicale sînt 
folosite în momentul de fa
tă ca secretare

De asemenea, 
economisirii de 
ne-a arătat
Direcției sanitare a muni
cipiului București, — în 
creșe și la Casa copilului 
unele posturi de surori ar 
putea fi înlocuite cu infir
miere puericultoare pregă
tite prin cursuri scurte cu 
o durată de 6—9 luni, pe 
lîngă spitalele mari ; în 
unitățile spitalicești ar tre
bui să sporească numărul 
infirmierelor și al secreta
relor medicale, care ar pu
tea prelua multe din activi
tățile ce nu presupun o ca
lificare specială și pe care 
astăzi le efectuează asis
tentele și surorile medicale.

După cum se vede, exis
tă In utilizarea cadrelor un 
cerc vicios șl paradoxuri 
care se cer înlăturate. Da
torită lipsei personalului 
auxiliar și elementar suro
rile fao treaba infirmiere
lor. asistentele sînt trans
formate în funcționare ce-șl 
pierd săptămînă cu tot fe
lul de calcule șl punind 
semnături, iar medicii pres
tează activități pe care 
le-ar putea face asistentele 
medicale sau chiar secre
tarele medicale. în aceste 
condiții, este evident eă 
lipsa reală de cadre se ac
centuează.

— Semnatarii unor scri
sori sosite la redacție au ri
dicat și problema fluctuației 
de cadrf. Ce ne puteți 
spune în acest sens ? — ne
am adresat în continuare 
directorului Direcției sani
tare a municipiului Bucu
rești.

— Lipsa cadrelor medii 
se accentuează, într-adevăr. 
și pentru că unele asistente 
medicale susțin examene în 
învățămîntul superior și ca 
atare renunță la profesi
unea aleasă chiar din pri
mul an. La Spitalul de ur
gentă, de exemplu. în ulti
mii 3 ani au părăsit unita
tea 34 de asistente medi
cale. dintre care 25 prin 
demisie, parte din ele ră- 
mînînd neîncadrate și foarte 
multe continuîndu-si stu
diile în cadrul învătămîn- 
tului superior.

Mai există apoi o cate
gorie de asistente, care se 
deplasează încontinuu. în 
căutarea unor locuri mai 
„călduțe", în special prin 
policlinici șl circumscrip-

ții medicale. Față de ase
menea practici dăunătoare, 
în loc să ia măsurile de 
combatere, unele unități 
sanitare manifestă toleran
tă și înțelegere, angajînd șl 
reangajind cu prea multă u- 
șurință, chiar și pe cele care 
au plecat prin demisie, îna
inte de expirarea termenu
lui de 3 ani, stabilit prin ac
tele normative. Pentru a 
curma tendința unor cadre 
medii și auxiliare de a pă
răsi unitățile sanitare cu 
paturi spre a se angaja în 
unități ambulatorii, Direcția 
sanitară a municipiului 
București a hotărît ca cere
rea respectivului cadru me
diu sau auxiliar sanitar cu 
ultimul loc de muncă în spi
tal, care solicită angajarea 
în unitățile ambulatorii — 
chiar și prin transfer — 
să fie avizată în prealabil 
de conducerea direcției.

Ținînd seama de impor
tanta și urgenta problemei 
dezbătute, am cerut și pă
rerea tovarășului Dumitru 
Mureșan, director al Direc
ției de învățămînt din ca
drul Ministerului Sănătății.

— în țara noastră există 
în prezent un număr de 
peste 85 000 cadre medii și 
auxiliare sanitare calificate. 
Se constată însă o distri
buire inegală a personalu
lui mediu șl auxiliar sa
nitar. pe teritoriu, distri
buire pe care căutăm să 
o înlăturăm prin echilibra
rea forțelor în cadrul ju
dețului. în special trebuie 
urgentată această acțiune 
în județele Vrancea Ialo
mița. Sălaj etc. Se mai 
constată. însă, că și în ju
dețe cu o bună acoperire 
de personal mediu, utili
zarea forței de muncă este 
nejudicioasă, cadrele medii 
sanitare fiind înghesuite 
mai ales în policlinici, unde 
atribuțiile sînt limitate' și 
mai puțin în spitale! E 
drept, munca în spitale este 
mai grea, se lucrează în 
ture, aici se cere o răs
pundere deosebită. în spe
cial la secțiile de sugari, la 
terapie intensivă, la obste
trică și ginecologie. Perso
nalul mediu sanitar tre
buie deci mai mult stimu
lat și orientat în special 
spre aceste unități. în pre
zent. ne propunem să în
treprindem măsuri care să 
asigure o mai bună repar
tizare a cadrelor medii sa
nitare si sporirea efectivu
lui acestora.

Dumitru MINCULESCU

fo- 
si 

de 
ca-

Actualitatea culturală
PE SCENELE
TEATRELOR

9 Teatrul tineretului din Piatra 
Neamț a prezentat la 11 septembrie 
— în deschiderea stagiunii 1968— 
1969 — spectacolul cu piesa „Jocul 
de-a vacanța" de Mihail Sebastian, 
în regia lui Gabriel Negri și sceno
grafia lui Vladimir Popov. în distri
buție : Mitică Popescu, Dumitru 
Drăgan, Lucia Doroftei, Iulian 
Voicu, Elena Bartok, Magdalena Ră- 
dulescu, Răzvan Ștefănescu. Con
stantin Cojocaru, Lucia Boga, Ion 
Bog. Marga Pavlldis.

• Teatrul de stat din Arad a pre
zentat vineri. 6 septembrie, la Ineu, 
premiera piesei „Evantaiul doamnei 
Windermere" în regia lui C. Anatol 
și scenografia Evei Gyorffy. în ro
lurile principale : Gabi Daicu, Con
stanța Comănoiu, Hanibal Teodores- 
cu și Dan Antocl. Spectacolul cu 
„Evantaiul doamnei Windermere" 
inaugurează la Ineu stagiunea per
manentă a teatrului arădean. (De la 
E. Roșcovici, secretar literar).

• Sîmbătă, 21 jeptembrie, Teatrul 
mic își deschide stagiunea cu „Bal
tagul", adaptare după Mihail Sado- 
veanu, în regia lui Radu Penciules- 
cu și scenografia lui Teodor Con stan- 
tinescu. Din distribuție fac parte 
Olga Tudorache, Victor Rebengiuc. 
Traian Stănescu ș.a.

Săptămînă aniversară
la Filarmonica din Arad

Deschiderea stagiu
nii de concerte din 
Arad va avea loc 
sîmbătă, 21 septem
brie, printr-o săptămî
nă muzicală festivă, 
organizată cu prilejul 
Împlinirii a două de-

eonii de activitate a 
instituției culturale 
din orașul de pe Mu
reș. Cu această oca
zie se vor prezenta o 
sultă de concerte 
simfonice, de muzică 
de cameră, de mu-

populară, unzică
concert coral a cap- 
pella de muzică ro
mânească clasică și 
contemporană, pre
cum și un spectacol 
cu opera „Draqostea 
triumfă* de Nicolae 
Brînzeu.

UN FESTIVAL

MUZICA POPULARA
Leșu

Bistrița
în comuna 

din județul 
Năsăud s-a desfășurat 
ieri o mare sărbătoa
re populară, pe care 
organizatorii (comite
tul județean pentru 
cultură și artă și casa 
creației populare) au 
intitulat-o: 
trișcasilor".

..Rapsodia 
Spectato-

rii au asistat de fapt 
Ia un prim festiva] ju
dețean de muzică 
populară instrumenta
lă românească, la care 
și-au dat concursul 
cele mai vestite for
mații de cîntăreți din 
trișcă, din toată țara. 
Alături de o serie de 
formații de trișcași și

tilincași din județul 
Bistrița-Năsăud au 
fost prezenți și triș- 
cașii din Călinești - 
județul Argeș, din Că
tina — județul Buzău, 
din Hodac — judelui 
Mureș, din Jina și 
Sadu — județul Si
biu și din Vaideeni — 
județul Vîlcea.

Expoziții
• Marți, 17 septembrie, orele 

în sălile 
Republicii 
se va deschide o expoziție de artă 
decorativă europeană a sec. XVIII. 
Expoziția, reunind aproximativ 100 
de piese, provenite dintr-o largă a- 
rie geografică și aflate Cn depozitele 
muzeului, va cuprinde piese de mo
bilier, tapiserii de Beauvois, mătă
suri de Lyon, dantele flamande, mi
niaturi pe fildeș și pergament, por
țelanuri ale celor mai celebre manu
facturi ale epocii etc. Deschiderea 
expoziției va fi urmată de un recital 
de dans, la care își dau concursul 
Miriam Răducanu și Gearge Căciu- 
leanu. Programul va cuprinde o suită 
de aranjamente coregrafice pe mu
zică negro spirituals și de J. S. Bach, 
Haydn, Alexandru Hrisanide.

18, 
Muzeului de artă al 

Socialiste România

• Secția de grafică a Uniunii ar
tiștilor plastici împreună cu Oficiul 
pentru organizarea expozițiilor de 
artă au deschis în sala Dalles vineri, 
13 septembrie, o expoziție de gra
fică aplicată. Expoziția, prezentînd lu
crări a peste 100 de artiști, cuprinde 
domenii din cele mai variate ale gra
ficii. de la afiș pînă la mape de 
discuri, ilustrații de cărți, programe, 
reclame etc.
• Secția de artă a Muzeului jude

țean din Piatra Neamț a organizat 
duminică vernisajul expoziției re
trospective a pictorului Dimitrie Hîr- 
lescu. Sînt expuse lucrări în ulei și 
grafică — numeroase caricaturi și 
desene satirice.

17,39 — Pentru noi, femeile. 
18,00 — Actualitatea Industrială.
18.30 — Curs de limba franceză (continuarea ciclului T). 
19,00 — Pentru tineretul școlar.
10.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic — Publicitate.
20,00 — Studioul de poezie.
20,10 — Trepte spre viitor : „Apa vie".
20.25 — Ce-ați dori să revedeți 7 Retntîlnire cu Jennifer. 
20,45 — Teleunlversltatea • Istoria

vilizația greacă (IV).
11,20 — Seară de teatru : „...Eseu" de 

In distribuție : Gheorghe 
Cadet, Florin Vasillu, Florin 
dan Mușatescu, Amza Pelea, 
Victoria Mlerlescu, Iarina Demlan, Mircea Stroe, 
Mircea Balaban, Virgil Platon. Petre Gheor- 
ghiu-Goe, Rodica Popescu. Adrian Petrache, 
Dorina Lazăr, Cicerone lonescu, Mișu Andre- 
escu, Ion Sîrbu, Armand Stambullu șl alții.

23.09 — Telejurnalul de noapte.

civilizațiilor : Ci'

Tudor Mușatescu. 
DInică, Niculcscu 
Scărlătescu, Bog- 
Rodica Țuțuianu,

DINAMIC
PERSONALITĂȚII
(Urmare din pag. I)

Deosebit de Importantă 
este problema educării unei 
juste corelații între cei trei 
componenți dinamici ai 
personalității — aptitudini, 
aspirații, realizări — pen
tru orientarea și integrarea 
socială a tineretului. îndeo
sebi la vîrsta adolescenței, 
cînd aspirațiile prind „aripi" 
și se înalță într-un zbor 
vertiginos, într-o călătorie 
plină de „aventuri" și de 
„neprevăzut", există perico
lul devansării posibilități
lor reale și al cufundării 
personalității într-o zonă 
de ficțiune și de vis, zonă 
în care fapta și acțiunea 
autentică sînt suplinite prin 
proiecție și figurare imagi
nativă. Individul poate de
veni, i treptat, „sclavul" 
unei ficțiuni, văzîndu-se 
metamorfozat deja tn con
structor, în explorator ori 
în artist, fără ca el să miș
te măcar „un deget" pen
tru a atinge realmente a- 
ceste țeluri. Ulterior, chiar 
dacă visul se mai „corec
tează", rămîne, totuși, cre
dința că. potrivit „înzestră
rii" de care dispune, el va 
obține, mai devreme sau 
mai tîrzin, ceea ce acum i 
se tefuză. Lipsește, în a- 
ceste cazuri, tocmai disci
plinarea aspirației și ajus
tarea el Ia aptitudine ; lip
sesc cunoașterea de sine și 
interpretarea critică a pro
priilor înzestrări.

Uneori, tînărul refuză 
conștient să facă aceste o- 
perațil deoarece ele impli
că efortul de autodelimitare 
și de concentrare pe direc
ții de activitate bine pre
cizate. în locui deliberării 
lucide, cu răspundere și în 
cunoștință de cauză se in
stalează atunci în interiorul 
persoanei o învălmășeală 
de tentații, de glasuri care, 
asemenea sirenelor, chea
mă în toate direcțiile posi
bile, dar în nici una sigură. 
Păgubită de aceste jocuri 
gratuite ale 
în primul 
însăși, care 
inutil căile

este, 
persoana

fanteziei 
rînd,

își complică 
spre realizare,

dar nu mai puțin afectată 
este societatea care, în ca
litatea ei de susținătoare a 
dezvoltării individului, tre
buie să organizeze cu răb
dare revenirea omului la 
„matca" lui și integrarea 
în profesia care cu adevă
rat îi corespunde.

Se desprinde limpede 
concluzia că ceea ce tre
buie, în primul rînd, trans
mis tinerilor — în proce
sul instrucției, al educației 
și al muncii propriu-zise — 
este icleca de efort, ideea 
că sub aspirație și vis tre
buie așezată temelia solidă 
a activității concrete. Con- 
solidind aptitudini și fur- 
nizînd cunoștințe, ea este 
singura capabilă să-1 apro
pie practic pe Individ de 
aspirație și să-1 contopeas
că cu ea.
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WALTER ZIEGLER 
namo București) care a 
totalizat în cele 14 etape 
timpul de 41 h 37’06”.
C. GRIGORE (România H) 
la 3”.
V. 8ĂLĂJEAN (România- 
tineret I) la 1’29”.
N. Ciumeti (Rom&nia-Une- 
ret I) la 2’21”.
I. Ardeleana (Steaua) la 
2’21”.
Gh. Moldoveana (Steaua) 
la 2’38”.
Fr. Gera (Steaua) la 2’50”. 
C. Ciocan (România II) la 
3’23”.
V. Egyed (Dezrobirea Bra
șov) Ia 5’32”.
L. Zanonl (Dinamo) la 
5’43”.

FOTBAL
»

REZULTATE TEHNICE
BUCUREȘTI : Steaua — Universitatea Cluj 5—3 (4—0). Au marcat : 

Voinea 3 (minutele 2, 33, 66) și Creiniceanu 2 (minutele 3 și 39) pentru 
Steaua și Oprea (min. 47), Uifăleanu (min. 75) și Mustețea (min. 77) 
pentru Universitatea.

ARAD : U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș 2—1 (0—1). Au marcat : Lucaci 
(min. 25) pentru A.S.A., iar Moț (min. 53) și Domide (min. 65) pentru 
U.T.A.

ORADEA : Crișul — Progresul 1—1 (1—1). Au marcat: Oaidă (min. 
24) pentru Progresul șl Harșani (min. 34) pentru gazde.

IAȘI : Politehnica — Jiul 1—0 (0—0). A marcat Contardo (min. 64).
CRAIOVA : Universitatea — Petrolul 5—1 (2—0). Au marcat : Ivan 

(min. 13), Oblemenco 2 (în minutele 23 și 75) și Neagu 2 (în minutele 52 
și 85) pentru craioveni și Juhasz (min. 79) pentru Petrolul.

PITEȘTI : F. C. Argeș — Farul 3—2 (2—2). Au marcat : Iancu (min. 4) 
și Tufan (min. 25) pentru Farul și Radu 3 (în minutele 32, 42 și 84).

I
I
I

DUPĂ 8 ANI

W. Ziegler

Puterici (Steaua), performerul 
ultimei etape a turului, trece 

linia de sosire...

a ciștigat,

STEAUA-UNIVERSITATEA CLUJ 5-3 (4-0)

UN MECI CA IN EPOCA ROMANTICĂ
A FOTBALULUI...

Duminică, Pierre Harmel, mi
nistrul afacerilor externe al Bel
giei, și soția, împreună cu persoa
nele oficiale belgiene, și-au conti
nuat vizita în țara noastră. Oaspe
ții, însoțiți de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul României numit la Bruxelles,

au făcut o călătorie pe Valea Pra
hovei și Valea Oltului. în timpul 
călătoriei, delegația a vizitat sta
țiunea Poiana Brașov, orașul Sibiu, 
mînăstirea Cozia.

Seara, oaspeții s-au înapoiat în 
Capitală.

(Agerpres)

vremea
Ieri fn țară : vremea a fost 

în general frumoasă, continuînd 
să se încălzească. Cerul a fost 
variabil. înnorări mai accen
tuate s-au produs în nord-vestul 
țării, unde local a plouat. în 
zona de munte șl local în sud- 
estul țării dimineața s-a produs 
ceață. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, predominînd din sec-

torul nord-est. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 16 
grade la Sighet și Joseni și 28 
de grade la Călărași, Medgidia, 
Budești și București.

Timpul probabil pentru zilele 
de 17, 18 și 19 septembrie. în 
țară : vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vor că
dea ploi locale. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit din secto
rul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 17 și 
27 de grade.

De la C.E.C. PRIN O.N. T,

din nou,
Cînd caravana a por

nit ieri la amiază din 
Rîmnicu Vîlcea, pen
tru a străbate pînă la 
București ultima parte 
a traseului „Turului 
României", Ziegler și 
Grigore — deși din e- 
chipe diferite — și-au 
căutat un loc cît mai 
ferit în pluton, aler- 
gînd unul lîngă altul. 
Protagoniști veritabili 
as marii competiții, cei 
doi era normal să stea 
alături; despărțiri de 
numai 3 secunde, Zie
gler (lider) și Grigore 
(secondant) rămîneau 
singurii îndreptățiți la 
cucerire» victoriei în 
cursă. In caravană, 
printre specialiști, și, 
pe traseu, printre 
spectatori, discuțiile se 
concentrau de fapt în 
jurul dublei întrebări : 
„Va păstra experimen
tatul Ziegler pînă la 
București minimul său 
avantaj, sau, dimpotri
vă, Grigore, mai tînăr 
șl cu un sprint final 
mai bun, va reuși să-4 
devanseze cu cel puțin 
4 secunde ?“.

Pe prima ei parte, e- 
tapa-epilog a Turului 
României a scos în e-. 
vidență faptul că Zie
gler încearcă să-și păs
treze avansul, forțînd 
ritmul cursei și vrînd 
să-1 devanseze pe Gri
gore la urcuș. A atacat 
puternic, ca un grim- 
par de mare clasă, și 
pe Dealul Negru și la 
Dedulești, și la Basco- 
vele. De fiecare dată 
însă plutonul s-a re
grupat la coborîre, Iar 
Grigore apărea ime
diat lîngă Ziegler !

înainte de Pitești tan-

„Turul României
demul „galben-violet" 
se afla într-un pluton 
cu alți fruntași ai cla
samentului, undeva 
înainte la vreun kilo
metru de marea majori
tate a celorlati concu- 
renți. La Pitești, după 
ce Răceanu cîștigă 
sprintul, asistăm din 
nou la o regrupare 
totală. Plutonul este li
niștit și pedalează în 
„pas de voie“. Același 
Răceanu trezește parcă 
întreaga caravană, o 
dată cu apropierea 
sprintului de la Găești, 
sprint pe care nu vrea 
de fel să-1 piardă.

Sîntem la kilometrul 
150. Etapa este pe sfîr- 
șite. Ziegler pare agitat, 
căci evadarea lui alături 
de A. Suciu și V. Sele- 
jan, inițiată cu puțin 
înainte, eșuase. Grigore 
dimpotrivă e calm și-și 
revede parcă planul de 
luptă ce avea să-1 des
fășoare neapărat pe 
străzile spre velodrom...

In aceste momente de 
monotonie generală plu
tonul nu dă atenție eva
dării solitare a lui T. 
Puterici, căruia aveau 
apoi să 1 se alăture A.>_•*<_-î _</ t ’ VT» _ _ • I 1 ’
UUHUj lUÂUCb___ v__________—

' gariil Dudev. Avansul 
celor 4 este de 1 minut 
după numai cîtiva kilo
metri ! Pînă la sosire 
mai erau încă vreo 20 
kilometri. Dar ultima 
barieră înainte de Chi- 
tila se lasă, întrerupînd 
circulația rutieră, ime
diat ce fugarii trec linia 
ferată. Plutonul este ne
voit să aștepte a’ci a- 
proape 7 minute pînă 
să reia cursa !... Așadar, 
etapa și-a conturat cîș- 
tigătorul. El avea să fie 
tînărul Puterici (Stea-

ua), care pe velodro
mul Dinamo a trecut 
primul linia de sosire, 
urmat în ordine de co
legii de evadare : To- 
mescu („Voința" Plo
iești), Suciu („Desrobi- 
rea" Brașov) și Dudev. 
Competiția însă își de
semnează marele învin
gător cu aproximativ 7 
minute mai tîrziu, cînd, 
împreună cu întregul 
pluton, sosesc și Ziegler 
și Grigore. Cronome
trați cu același timp, 
fruntașii cursei și-au 
păstrat exact aceleași 
locuri ce le aveau înain
te cu 4 ore și 30 de 
minute, cînd s-a dat 
startul în ultima etapă. 

Dinamovistul Walter 
Ziegler încheie deci cu 
un strălucit succes a- 
cest al 17-lea Tur ciclist 
al României, repetînd 
marea performanță 
după 8 ani (el a mai 
ciștigat Turul României 

. în 1960). Devenit lider 
încă din prima jumă
tate a competiției, Zie
gler s-a remarcat prin- 
tr-o serie de acțiuni cu
rajoase, printr-o im
presionantă forță și 

_ _ __ ______ ... plasament cu ocazia di- 
Suciti, Tomescu și, bul- feritelor . evadări, prin- 

tr-un simt tactic deo
sebit de fin. Toate aces
te calități i-au permis 
să-și apere poziția pînă 
la capăt, chiar dacă a- 
vansul 
numai 
Alături 
firește, 
C. Grigore, 
merituos, ciclist despre 
ale cărei posibilități s-a 
vorbit în ultima vreme 
și desigur se va mai 
vorbi.

de

După multă vreme, antrenorii 
Stelei au decis să trimită pe teren, 
într-o partidă oficială, o formație 
alcătuită exclusiv pe criteriul ex
perienței. Cel mai „bătrîni' jucă
tori pe care îi are clubul bucu- 
reștean — Constantin, Creiniceanu, 
Jenei — s-au ailat incluși în „un- 
sprezecele' aliniat în fața uneia 
dintre cele mai tinere echipe a 
diviziei A — Universitatea Cluj, în 
această partidă care pînă în ■ al 
treilea minut al său avea aureola 
de derbi al etapei.

Am precizat minutul respectiv, 
deoarece la sfîrșitul lui soarta 
partidei era practic hotărîtă. Două 
lovituri năucitoare ale „bătrînilor' 
— Voinea (min. 2) și Creiniceanu 
(min. 3) aduseseră Stelei substan
țialul avantaj de 2—0, subminînd 
definitiv apărarea oaspeților, pă
călită — acesta este cuvîntul — 
de nenumărate ori, în continuare,

CLASAMENTUL

său a fost de 
cîteva secunde, 
de lider merită, 
a-1 evidenția pe 

un învins

fon DUMITRIU

1. Univ. Craiova
2. U.T.A.
3. Steaua
4. Univ. Cluj

-6 Farul Constanta 
—6 Progresul Buc.

7. Politehnica Iași
8. Dinamo Buc.
9. A.S.A. Tg. Mureș

10. Vagonul Arad
11. Petrolul Ploiești
12. Dinamo Bacău
13. Jiul Petroșeni 
11. F.C. Argeș
15. Rapid
16. Crișul Oradea

6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6
5
6
6

3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1 2
2 0
1 2
0 3

3 
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3

13—
8—

10—

7
6
5
4

9
5
6 

14—11
8—
7—
5—
8—
8— 4
9— 12
4— 8
6— 11
5— 5
8—10
3— 6
3— 9

8
8
7
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
3

ETAPA VIITOARE
Dinamo Bacău — Crișul.
Universitatea Cluj — F.C. Argeș. 
Progresul — Petrolul.
Farul — Rapid.
Jiul — U.T.A.
A.SA. Tg. Mureș — Steaua.
Vagonul — Universitatea Craiova. 
Dinamo București — Politehnica 
Iași.

de experimentații atacanți bucu- 
reșteni. Ideea tactică (defectuos a- 
plicată, în această partidă) prac
ticată de apărarea clujeană apă
rut de o naivitate dezarmantă în 
condfțiile concrete ale jocului : 
era tocmai ce convenea lui Crei- 
niceanu, Voinea sau Constantin, 
oameni care știu să „scape' de 
un singur adversar. Cei patru fun
dași clujeni s-au așezat într-o li
nie perfectă de-a latul terenului și, 
la fiecare dribling reușit, Creini- 
ceanu, Voinea, Constantin sau 
S. Avram îl aveau pe Ringheanu 
în față. în plus, și portarul studen
ților dintr-un fel de... spirit de e- 
chipă, a comis și el o gafă, care 
a dat naștere 
gol al Stelei, 
(min. 33). Ringheanu 
nul lui Creiniceanu. 
jocul la ofsaid n-a 
tașli Stelei păstrînd 
jucînd-o, în general,

în min. 39 scorul devenise 4—0 
șl opinia celor ce susțin că singu
rul criteriu de selecție și alcătuire 
a unei formații este valoarea teh- 
nico-tactică a jucătorilor se justi
fica integral.

Ceea ce a salvat meciul de o to
tală intrare în atmosferă de... an
trenament n-a fost — cum era de 
așteptat — dorința bucureștenilor 
de a continua galopul după gola
veraj, ci ambiția „anonimilor' din 
echipa oaspe, hotărîți să nu se în
toarcă învinși la scor în orașul lor. 
Și, profitînd din plin de superfi
cialitatea apărătorilor Stelei, în 
frunte cu Suciu, ei au înscris trei 
goluri (Oprea, min. 47, Uifăleanu, 
min. 75 și Mustățea, min. 77). Ulti
mul, urmarea unei execuții tehnice 
spectaculoase. Pentru Steaua a 
mai marcat Voinea (min. 66). Clu
jenii au făcut tot ce se putea face, 
și nimeni nu le poate reproșa ni
mic. Dimpotrivă, în repriza a doua

celui de-al treilea 
înscris de Voinea 

pasase balo- 
Nici măcar 

folosit, înain- 
mingea sau 

la picior.

FOTBAL IN

ei au reușit o serie de faze din 
care se vedea sîrguința de a apli
ca formule de joc modeme.

Poate că va părea multora cu
rios, dar reproșurile noastre se a- 
dresează învingătorilor. Este al 
treilea meci pe care-1 vedem în 
care jucătorii de la Steaua pierd 
teren și „material' (astăzi, doar 
sub unghiul golaverajului) din 
cauza dorinței de a-și epata su
porterii și adversarii prin cunoș
tințe tehnice. Tuturor ne place 
spectacolul, în fotbal, dar nu exhi
biția, ci substanța tehnico-tactică 
pe care o au acțiunile construite, 
promptitudinea în intervenții, so
brietatea.

Un aspect al jocului Stelei, care 
merită o discuție aparte, este felul 
în care a acționat Sătmăreanu. 
După o perioadă destul de lungă, 
în care manevrele sale pe teren 
păreau trase la indigo, el și-a sur
prins — ieri — adversarii prin pă
trunderi în diagonală, spre mijlo
cul terenului. Ideea — cu totul 
nouă — și-a dovedit utilitatea, fun
dașul bucureștean contribuind e- 
fectiv la derularea apărării oaspe
ților. O dată sau de două ori Săt
măreanu a ajuns chiar și în ime
diata apropiere a lul Ringheanu, 
avînd ocazia de a înscrie.

De altfel, Sătmăreanu, împreună 
cu Voinea, Creiniceanu și Constan
tin au fost cei mai buni oameni de 
la Steaua. De la clujeni ne-au plă
cut Oprea, Mustețea, Uifăleanu și 
oarecum Bungău. Incercînd să ca
lificăm factura jocului, l-am situa 
în epoca romantică a fotbalului, 
în care fiecare echipă era preo
cupată exclusiv de treburile ei, 
lăsîndu-și adversara în pace. S-a 
jucat, cum se spune, deschis ; iar, 
de aici, istoria celor opt goluri.

A condus arbitrul M. Ciukov, 
Bulgaria.

Valentin PAUNESCU

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni informează pe cei 
interesați că depunerile sau 
completările de sume pe li
bretele de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autoturis
me, necesare participării la 
tragerea la sorți pentru trim. 
IV. 1968, se pot efectua 
la data de 30 septembrie 
inclusiv.

De asemenea, pînă la 
de 30 septembrie a. c., 
clusiv, unitățile C.E.C. 
librete de economii pentru 
construirea de locuințe, care 
dau dreptul titularilor să par
ticipe la tragerea la sorți pen
tru ultimul trimestru ,al anu
lui.

în afara cîștigurilor în au
toturisme și bani pe care le 
acordă Casa de Economii și 
Consemnațiuni, prin trageri la 
sorți, titularii libretelor de e- 
conomii cu dobîndă și cîști
guri în autoturisme, ca și ti
tularii libretelor de economii 
pentru construirea de locuin
țe, beneficiază și de avanta
jele generale ale păstrării ba
nilor la C.E.C. : garantarea de 
către stat a sumelor depuse, 
acestea fiind restituite ori- 
cînd, la cererea depunătorilor: 
păstrarea secretului privind 
numele depunătorilor și ope
rațiunile efectuate ; scutirea 
de orice fel de impozite și 
taxe a cîștigurilor și dobînzi- 
lor etc.

pînă
a. c„

data 
in- 

emit

EUROPA

Agențiile și filialele Oficiu
lui Național de Turism au 
pus în vînzare locuri pentru 
odihnă și tratament în stațiu
nile balneo-climaterice. Pot fi 
procurate astfel bilete pentru 
seriile din lunile septembrie— 
decembrie a. c. Pentru odih
nă, solicitatorii au la dispo
ziție stațiunile Bușteni, Bor- 
sec, Sinaia, Predeal, Sovata și 
Tușnad.

Pentru tratament se mai 
găsesc locuri în stațiunile Slă- 
nic, Căciulata, Bazna, Tușnad, 
Borsec, Ocna Sibiului, Sovata 
și Buziaș.

Acum, în încheierea sezo
nului estival, marea este tot 
atît de frumoasă și îmbietoa
re. Stațiunile Mamaia, Eforie 
Nord, Eforie Sud și Mangalia- 
oraș dispun de hoteluri ele
gante și confortabile.

Cei interesați beneficiază de 
prețuri reduse 
16 
se 
50 
de
C.F.R. și auto.

I
I
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(Urmare din pag. I)

septembrie, 
acordă și 
la sută la 
transport

începînd de la 
De asemenea, 

o reducere de 
costul biletelor 
cu mijloacele

ȘCOLAR
cative. Și cu acest prilej, cele a- 
proape 180 000 de cadre didactice din 
întreaga țară și-au reafirmat, entu
ziast, adeziunea deplină la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru.

începem azi un nou an școlar, 
într-o perioadă în care întregul po
por participă, cu fermitate, la trans
punerea în viață a hotărîrilor isto
rice ale Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului. 
Activitatea educatoarelor, învățători
lor și profesorilor este parte inte
grantă a luptei întregului nostru po
por pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste, pentru ridicarea patriei pe 
noi, culmi ale progresului și civiliza
ției.

Avem dascăli devotați cu trup 
șl suflet învățămîntului 
tă pregătire didactică 
Avem elevi minunați, 
muncească, să învețe, 
toate eforturile pentru i 
specialiști în profesiunea lor viitoare. 
Le dorim sănătate, fericire și deplin 
succes în muncă.

dorința de a participa, alături 
de întregul tineret, la acțiunile pa
triotice entuziaste și de mare am
ploare ce se desfășoară în prezent 
în întreaga țară.

In întîmpinarea anului școlar 
1968—1969, aproape 20 000 de învăță
tori și profesori au participat la 
cursuri de perfecționare, în cadrul 
cărora au avut o pondere deosebită 
preocupările pentru buna desfășura
re a procesului de învătămînt în 
prima și ultima clasă a școlii de 
cultură generală. Consfătuirile ca
drelor didactice, care au avut loc în 
ultimele zile, au prilejuit o largă 
și rodnică dezbatere privind sarcini
le școlii și ale slujitorilor ei în 
anul de învățămînt care începe azi. 
Participanții la aceste consfătuiri au 
abordat cu competență gama com
plexă a sarcinilor privind perfecțio
narea și modernizarea procesului 
instructiv-educatlv și au realizat, tot
odată, un prețios și rodnic schimb de 
experiență privind activitatea didac
tică, variatele forme ale muncii edu-

Berit Bertelsen, cu

de italianul Gi-

iahting, tir, hal- 
apă.

reprezentată la 
de la Ciudad de

DIN LUMEA LARGĂ
După 11 runde în turneul interna

țional de șah „Memorialul Capa- 
blanca" de la Havana, în fruntea 
clasamentului se află Holmov 
(U.R.S.S.) cu 9,5 puncte, urmat de 
Stein și Suetin (U.R.S.S.) cu cîte 
8 puncte. Drimer (România) și 
Antoșln (U.R.S.S.) totalizează cîte 
6 puncte. în runda a 11-a Drimer a 
ciștigat Ia Garcia (Cuba).

Competiția ciclistă rezervată ama
torilor „Tour de l‘Avenir“ a conti
nuat duminică cu desfășurarea eta
pei a 3-a pe ruta : Chaux de Fonds- 
Mulhouse (150 km). Victoria a fost 
repurtată de Yiffert (U.R.S.S.), cro
nometrat în 4hl9‘25“. în clasamen
tul general individual continuă să 
conducă italianul David Boifava.

într-un meci internațional femi
nin de atletism desfășurat în loca
litatea Buxtehude (R. F. a Germa
niei), selecționata Scandinaviei a 
învins cu scorul de 63—54 puncte e- 
chipa R. F. a Germaniei. Cel mai 
bun rezultat a fost înregistrat în 
proba de săritură în lungime de că
tre norvegiana 
6,46 m.

In campionatul englez 
pe primul loc se află 
Arsenal Londra cu 16 puncte 
9 meciuri. Urmează în clasament 
Leeds cu 14 puncte (8 meciuri juca
te), Chelsea și West Ham United cu 
cîte 13 puncte din 9 partide susți
nute. Rezultate din etapa de sîm- 
bătă : Arsenal — Stoke City 1—0 ; 
Burnley — Manchester United .1—0; 
Everton — Sheffield Wednesday 
3—0 ; Liverpool — Ispwich Town 
2—0; Leicester — Leeds 1—1 ; Man
chester City — 
West Bromwich 
castile

de fotbal 
în prezent 

din
încheiate cu următoarele rezultate 
tehnice : Csepel — Tatabanya 
(0—1) ; Vasas — Egyetertes 
(1—0) ; M.T.K. — Salgotarjan 
(2-2).

1—1
2—1
4—2

3—2.

Southampton 1—1 ; 
Albion — New-

UN NOU RECORD MONDIAL 
LA ATLETISM

Un nou record mondial a fost 
stabilit în cadrul concursului de se
lecție al atleților americani în ve
derea J.O. de la Ciudad de Mexico. 
Cu prilejul concursului de la South 
Lake Tahoe, Lee Evans a realizat 
pe 400 m plat timpul de 44” ! Re
cordul mondial al probei era 
44”5/10 și aparținea lul Smith.

în proba de săritură In lungime, 
atletul de culoare Bob Beamon a 
ooupat primul loc eu un 
8,38 m (cu 3 cm mai 
actualul record mondial 
Boston). Performanța sa 
tea fi omologată deoarece vîntul a 
suflat cu 3,20 m pe secundă. Boston 
a-a clasat pe locul doi cu 8,24 m.

Cea de-a 7-a etapă a Turului ci
clist al Cataloniei, desfășurată în
tre Rosas și Caldetas, de-a lungul a 
177 km, a revenit spaniolului Fran
cisco Gabica cronometrat în 4h43‘25“ 
(medie orară 37,471 km). în clasa
mentul general continuă să conducă 
belgianul Eddy Merckx cu timpul de 
33hl7‘08“, urmat ‘ ' *"
mondi la 33‘.

Grecia va fi
Jocurile Olimpice
Mexico de o delegație alcătuită din 
59 de sportivi și sportive. Sportivii 
greci vor participa la atletism, lup
te, baschet, box, 
tere și polo pe

La Florența 
ros public s-a 
fesionist de 
Mazzlnghi, campionul lumii la ca
tegoria mijlocie (clasa juniori) si 
Levi Campbell (Trinidad). Maz
zinghi a repurtat victoria la puncte.

Deși la podea

rezultat de 
mult decît 
deținut de 
nu va pu-

Lee Evans bate recordul mondial la 400 m. plat.

fața unui nume-în
disputat meciul pro- 
box dintre italianul

FLOYD 
A PIERDUT

PATERSON
ÎN FATA LUI 

ELLIS
Pe stadionul Rasunda din Stock

holm în prezența a peste 40 000 de 
spectatori s-a disputat meciul de 
box pentru titlul mondial la cat. 
grea, versiunea W.B.A. dintre de
ținătorul centurii Jimmy Ellis și 
șalangerul său Floyd Paterson. 
După 15 reprize, juriul a acordat 
decizia la puncte lui Ellis. Meciul 
nu a corespuns pe plan spectacu
lar. Ellis a suferit o hemoragie la 
nas încă din prima repriză. Pater
son a declarat ziariștilor că decizia 
îi putea reveni tot atît de bine și 
lui, mai ales că el a fost mai bun 
în finalul întîlnirii. Fostul campion 
mondial a mai declarat că, în pofida 
celor 33 de ani, își va continua ac
tivitatea competițională, deoarece 
se simte în formă bună.

Iată 
natul 
F. C.

★
cîteva rezultate din campio- 

de fotbal al R. D. Germane : 
Karl Zeisș Jena — Chemie 

Leipzig 2—2 ; Chemie Halle — Mag
deburg 4—1 ; Wismut A.U.O. — 
B.F.C. Dynamo Berlin 0—0 ; Loko
motiv Leipzig — Stahl Riesa 1—1 ; 
Hansa Rostock — Sachsenring 
Zwickau 0—1 ; F. C. Union Berlin — 
Karl Marx Stadt 1—2.

★
Sîmbătă în campionatul maghiar 

de fotbal s-au disputat trei întîlniri

★

Rezultate din etapa de sîmbătă a 
campionatului de fotbal al R. F. a 
Germaniei : Alemannia Aachen — 
Eintracht Braunscheweig 1—4 ; 
M.S.V. Duisburg — V.F.B. Stuttgart 
2—0 ; Hannover 96 — Borussia
Moenchengladbach 2—3 ; Kaiser-
lautern — Kickers Offenbach 2—1 ; 
Eintracht Frankfurt — Bayern 
Miinchen 1—1 ; S. V. Hamburger — 
F. C. Koln 3—1 ; Schalke 04 — Bo
russia Dortmund 
1860 — 
Werder 
conduce 
puncte.

i și cu o înal- 
și științifică, 
dornici să 
să depună 

a deveni buni

Telefoto : AGERPRES
cîșfiga totuși meciul contra 

lui Paterson.

Miinchen 
Herta —

4—1 ;
Niirnberg 2—0 ;

1—0. în clasament 
MUnchen cu 11

Bremen
Bayern

★ 
de
trei

în campionatul 
ței s-au disputat 
iate cu următoarele 
Etienne — Nantes 
Lyon 2—1 ; Strasbourg 
Star 1—0.

fotbal al Fran- 
întîlniri înche- 
rezultate : St. 

3—1; Nice — 
Red

(Urmare din pag. I)

CUPLUL ILÎE NASTASE-HOLECEK 
VICTORIOS LA BELGRAD

Cuplul Ilie Năstase (România)- 
Milan Holecek (Cehoslovacia) a cîȘ- 
tigat proba de dublu din cadrul 
campionatelor internaționale de te
nis ale Iugoslaviei, încheiate du
minică la Belgrad. în finală cei doi 
jucători au învins cu scorul de 7—5, 
6—4 pe Barany-Machan (Ungaria). 
La simplu masculin Gulyas (Unga

ria) l-a întrecut în finală cu 6—1, 
6—3, 6—1 pe iugoslavul Franulovici. 
Proba feminină a revenit campioa
nei R.F. a Germaniei, Eva Buding. 
Ea a întrecut-o cu 7—5, 6—2 pe 
Mabel (Argentina). La dublu femi
nin pe primul loc s-a clasat cuplul 
Endlova-Palmeova (Cehoslovacia).

Un echipaj român

a ciștigat Raliul balcanic

8
I
I
I
I
I
I 

-I

Ultima probă din cadrul Raliului balcanic, de viteză in circuit, s-a desfășurat 
duminică la Otopeni. După o spectaculoasă întrecere, urmărită de peste 20 000 de 
spectatori, a ciștigat concurentul iugoslav I. Palicovici. Învingător In cea de-a IV-a 
edifie a Raliului balcanic a fost declarat echipajul român lonescu-Crislea Eugen — 
T. Băjenaru, care a pilotat un R. 8 — Gordini. Ei au fost urmați in ordine de cuplu
rile : J. Palicovici, B. Covacevici (Iugoslavia) pe Opel Kadel, frații Ciubrikov (Bul
garia) pe Bulgarrenault, soții Heitz (România) R. 8 Gordini, Florin Popescu — 
Dan Rădulescu (România) R. 8 Gordini, Aii Sipahi — Aișecan Sipahi (Turcia) 
B.M.W. 2 000, Mrezl Aleș — Hojan J. (Iugoslavia) B.M.W. 2 000, G. Novakovici —
M. Popovici (Iugoslavia) B.M.O. și B. Boșkovici — K.V., Srecikovici (Iugoslavia)
N. S.U. I 100. Clasamentul pe națiuni are următoarea ordine : 1. — România ; 2. 
Iugoslavia ; 3. — Bulgaria ; 4. — Turcia.

pentru a asigura în întregime nutre
țurile concentrate de bază : porumb, 
orz, ovăz, mazăre etc., precum și 
concentrate industriale cum sînt șro- 
turile de floarea-soarelui și tărîțele 
de grîu care reprezintă peste 80 la 
sută din volumul total al nutrețu
rilor combinate. Important este ca 
în planurile de producție să se pre
vadă asigurarea acestora și să se stu
dieze modalitățile de procurare a 
făinurilor proteice și a biostimula- 
torilor, componenti indispensabili ai 
rețetelor de furaje combinate. în 
multe cooperative agricole există ten
dința de a aștepta primirea din fon
dul central a unor sortimente bogate 
în proteine și a biostimulatorilor 
fără să se întreprindă nimic pe plan 
local. Consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole, cît și specia
liștii din aceste unități să depisteze 
mijloace suplimentare pentru plata 
adaosurilor proteice și a altor com
ponenti prin vînzarea unor cantități 
mai mari de carne și alte produse. 
Realizarea acestui deziderat depinde 
în primul rînd de conducerile coope
rativelor respective. Folosirea nutre- 

’ turilor combinate ca și alte măsuri 
asigură mărirea substanțială a canti
tăților de carne de pasăre și de ouă.

Pe măsura lărgirii capacităților de 
producție a nutrețurilor combinate 
se vor crea posibilități de a se uti
liza asemenea furaje și pentru cres
cătorii care contractează să crească 
și să vîndă statului păsări. In gos
podăriile personale ale țăranilor co
operatori. suprafața de spațiu de a- 
dăpostire pentru animale și năsări 
este insuficient utilizată, 
experienței existente ge

Potrivit 
pot ex-

tinde formele de cooperare dintre 
cooperativele agricole, organele con
tractuale și gospodăriile populației, 
pe baza cointeresării materiale a 
acestora prin forme diverse și în 
condiții reciproc avantajoase, în 
scopul măririi producției de carne- 
marfă. Se poate prevede ca în 1969 
gospodăriile populației să vîndă la 
fondul de stat o cantitate dublă de 
carne de pasăre față de anul în curs. 
In acest scop, se vor vinde gospodă
riilor populației pui de o zi obținuți 
din ouă provenite din cooperativele 
agricole.

Deși păsările se pot înmulți incom
parabil mai ușor decît oricare altă 
specie, oricît ar părea de curios, creș
terea lor numerică este limitată și 
din cauza numărului insuficient de 
ouă corespunzătoare pentru incuba
ție. La rîndul ei, această lacună are 
la bază lipsa unor măsuri consecven
te pentru crearea fermelor de selec
ție. Pentru remedierea aces
tei situații s-a prevăzut ca. în 
întreprinderile agricole de stat, 
efectivele de găini de producție să 
sporească cu 150 000. Totodată sînt 
necesare măsuri pentru mărirea ca
pacității de incubație astfel ca să 
se obțină mai multi pui care să fie 
crescuți în perioada primăverii si 
verii în spatiile de cazare improvi
zate sau reamenajate.

Aplicarea măsurilor amintite ne
cesită mai buna orientare a inves
tițiilor, în așa fel încît sumele eco
nomisite la zidăria adăposturilor să 
fie în întregime utilizate în con
strucția a noi capacități da produc
ție a nutrețurilor combinate, în con
cordanță cu criteriile de eficiență 
economică finală.

ti



Puternice ciocniri in mai multe 
regiuni din Vietnamul de sud

R. S. F. IUGOSLAVIA

Adunarea 
popAră de la

SAIGON 15 (Agerpres). — în loca
litatea Loc Ninh din Vietnamul de 
sud au loc lupte înverșunate între 
forțele Frontului Național de Elibe
rare și trupele americane. Pista de 
aterizare a aerodromului din această 
localitate continuă să fie inaccesibilă. 
Ea a fost deteriorată în zorii zilei de 
duminică dimineața în urma unui 
puternic atac al forțelor patriotice cu 
rachete și mortiere. Este pentru pri
ma oară cînd pista aerodromului din 
LoC" Ninh este făcută impracticabilă.

Sîmbătă seara, una din cele mai 
puternice ciocniri a avut loc în- 
tr-un sector situat la trei kilometri 
nord de baza Gio Linh. în apropiere 
de orașul Tay Ninh au avut loc noi 
lupte între unități ale primei divizii 
de Infanterie americană și detașa
mente ale F.N.E. Ciocnirile au du
rat mai multe ore, înregistrîndu-se 
pierderi de ambele părți.

în legătură cu situația militară din 
•ectorul Da Nang, agenția France 
Presse relatează că sîmbătă seara au 
continuat presiunile forțelor patrio
tice asupra dispozitivelor americano- 
salgoneze însărcinate cu apărarea ba
zei. După cum a declarat generalul 
Hoang Xuan Lam, comandantul pri
mei regiuni tactice care cuprinde 
cinci provincii septentrionale din 
Vietnamul de sud, în jurul Da Nang- 
ului se află puternice concentrări de 
forțe ale Frontului Național de Eli
berare, care, potrivit afirmațiilor sale, 
eînt apreciate la trei regimente.

Pe de altă parte, artileria forțelor 
patriotice a supus unui intens bom
bardament combinat de rachete șl 
mortiere aerodromul Kien Hoa, am
plasat în apropiere de orașul Truc 
Glang. în urma tirului precis, pista 
de aterizare a fost distrusă făcînd 
impracticabil pentru moment acest 
puternic aerodrom american.

în încercarea de a slăbi efectele 
presiunii detașamentelor Frontului 
Național de Eliberare, giganticele a- 
parate americane „B-52“ au efectuat 
sîmbătă seara și duminică dimineața 
noi misiuni de bombardament asupra 
zonelor în care se presupune că ar 
exista concentrări de trupe ale F.N.E. 
Principalele zone bombardate au fost 
«ele din Tay Ninh, Ben Cat și Bien

Hoa situate la 100 kilometri, 40 de 
kilometri nord-vest și respectiv 30 km 
nord-est de capitala sud-vietnameză.

★
WASHINGTON 15 (Agerpres). — 

Pentagonul a confirmat oficial că în 
urma prăbușirii unui elicopter în 
Vietnamul de sud a fost ucis gene- 
ralul-maior american Keith Ware. în 
această catastrofă și-au pierdut viața, 
de asemenea, patru membri al statu
lui major al generalului Ware, printre 
care locotenent-colonelul Henry Oli
ver, precum și patru membri al echi
pajului.

I S S3 ii El H O

Nova Gorița
BELGRAD 15 — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Duminică dimineața a avut loc la 
Nova Gorița o adunare populară 
la care au participat peste 100 000 
de cetățeni, consacrată împlinirii a 
25 de ani de la izbucnirea răscoa
lei armate pentru eliberarea națio
nală și socială a acestei regiuni 
din Slovenia. La adunare a luat 
cuvîntul Edvard Kardeli, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Președintele Iosip Broz Tito a 
adresat participanților la adunare 
o scrisoare de salut.

m o H

agențiile de presă

La Universitatea Nihon din Japonia, aproximativ 2 500 de studenți au 
ocupat localul universității, cerînd satisfacerea revendicărilor lor cu pri
vire la democratizarea învățămîntului. în timpul violentelor ciocniri care 

au avut loc între studenți și polițiști, au fost arestați 123 de studenți.

Cadru favorabil 
aborării dintre România

CONVORBIRE CU MEMBRII DELEGAȚIEI GUVERNAMENTA
LE DIN REPUBLICĂ AFRICA CENTRALA

Dl. Louis Alazoula, ministrul economiei naționale, împreună cu ceilalți 
membri ai delegației guvernamentale a Republicii Africa Centrală, care 
bu efectuat o vizită oficială în România, ne-au făcut următoarele declarații:

— Pentru o mai bună înțele
gere a problemelor majore care 
preocupă în prezent țara mea, a spus 
dl. ALAZOULA, sînt necesare cî- 
teva cuvinte introductive. Republica 
Africa Centrală are o suprafață de 
aproximativ 620 000 kilometri pătrați 
și o populație de circa două milioane 
de locuitori, deci o densitate redusă. 
Este o țară prin excelență continen
tală, departe de mare. Aceasta con
stituie o dificultate serioasă pentru 
dezvoltarea economică, precum și 
pentru valorificarea produselor noas
tre pe piața mondială. Trebuie să vă 
spun că Republica Africa Centrală 
nu e săracă ; dimpotrivă, subsolul ei 
e bogat în resurse. în urma prospec
tărilor făcute, s-a constatat existența 
unor bogate zăcăminte de aur, dia
mante, uraniu, fier, cupru și cărbune. 
Pădurea tropicală oferă de asemenea 
numeroase esențe lemnoase. Dar toa
te aceste resurse naturale se află în 
stare potențială, ele nu au fost încă 
valorificate.

L-am rugat pe dl. Alazoula să ne 
înfățișeze unele din preocupările gu
vernului țării sale pe planul dezvol
tării economice a țării.

— Principalul nostru efort este în
dreptat spre dezvoltarea producției 
extractive și de prelucrare — a spus 
domnia sa. Avem o industrie textilă 
și alte ramuri ale industriei ușoare, 
precum și o industrie de prelucrare 
a plantelor oleaginoase. Pe aceasta 
din urmă vrem s-o transformăm în- 
tr-o bază a industriei de îngrășă
minte chimice. Avem în vedere 
perfecționarea transportului fluvial, 
rutier și aerian. Pentru a re
zolva problema transportului pro
duselor noastre de export a fost 
elaborat și proiectul unei căi ferate 
care urmează să lege Bangui, capi
tala țării noastre de orașul Douala, 
port la mare, aflat pe teritoriul sta
tului Camerun.

Tabloul preocupărilor noastre în 
domeniul economic — a intervenit 
dl. KOMBOT NAGUEMON, minis
trul dezvoltării — cuprinde și do
meniul agricol. Pămîntul Republicii 
Africii Centrale oferă condiții favo
rabile cultivării Iui. Acordăm 
o deosebită atenție în special dez
voltării culturilor industriale. Avem 
nevoie de brațe de muncă, populația 
activă a țării nesatisfăcînd încă în 
întregime această cerință ca și de 
mașini agricole, îngrășăminte, spe
cialiști. Deocamdată am început or
ganizarea cooperativelor agricole de 
stat.

Referindu-se la rezultatele vizitei 
în țara noastră, dl. Alazoula a spus :

— în timpul vizitei pe care am fă- 
cut-o în România, am văzut multe 
din realizările poporului dumnea
voastră, am luat cunoștință de com
plexul de măsuri pentru dezvolta
rea agriculturii, de rezultatele ob
ținute. Am putut vedea, de asemenea, 
sistemul de reîmpăduriri, combinate 
de prelucrare a lemnului, obiective 
industriale, exploatări miniere. Tot
odată am constatat dorința întregu
lui popor român dinamic, harnic, plin 
de geniu creator, de a munci, de a 
dezvolta neîncetat economia țării, în 
scopul ridicării nivelului de trai, do
rința sa de a-și aduce contribuția 
la asigurarea bunei înțelegeri și 
prieteniei între popoare, a păcii și 
progresului.

Plecăm din România, a adăugat dl. 
Kombot Naguemon, plăcut impresio
nați de ceea ce am văzut. Ne-am dat 
seama că România dorește să ne 
comunice experiența sa, să ne ajute 
în efortul nostru pentru dezvoltarea 
țării. Dorim să aducem Ia cunoștință 
poporului nostru toate cele văzute. 
Vrem să întreținem relații priete
nești cu toate țările lumii, să stabi
lim relații de cooperare economică, 
tehnică, culturală. Contăm în primul 
rînd pe forțele noastre proprii și pe 
dorința noastră de a progresa ; tot
odată credem că, cu ajutorul unor 
țări prietene, ca România, vom pu
tea să rezolvăm o parte din pro
blemele noastre, folosind experiența 
lor în domeniul industrial, agricol, 
științific, cultural.

La încheierea vizitei, continuă dl. 
Louis Alazoula, am semnat un a- 
cord comercial pe termen lung cu 
Republica Socialistă România, un a- 
cord de cooperare economică și teh
nică și un acord de colaborare cul
turală și științifică. Considerăm că 
aceste acorduri au pus baza unor 
perspective foarte promițătoare pen
tru relațiile dintre țările noastre, re
lații care trebuie să se bazeze pe 
principiile respectului suveranității 
fiecărui stat, al avantajului reciproc. 
Aceste relații vor contribui la întă
rirea prieteniei dintre statele și po
poarele noastre, prietenie născută de 
curînd, dar pecetluită încă o dată 
cu acest prilej și care, sperăm, se 
va dezvolta și mai mult în viitor.

Mulțumim tuturor autorităților pe 
care le-am întîlnit, întregului popor 
român pentru primirea făcută. Dorim 
noi succese poporului român, pe ca
lea dezvoltării sale economice și so
ciale. în lupta sa pentru apărarea 
păcii în lume — a încheiat oaspetele.

Dan MUNTEANU

în India au lost interzise 
grevele angajaților dintr-o 
serie de ramuri ale econo
miei naționale, printr-un decret 
guvernamental. Printre aceste ramuri 
se numără serviciile de transport și 
de telecomunicații.

Un proiect de lege pri
vind imunitatea liderilor 
sindicali a fost adoptat de o co
misie specială a Adunării legislative 
din Costa Rica. Prin proiect se in
terzice patronatului să concedieze li
derii sindicali fără o hotărîre preala
bilă a Tribunalului pentru reglemen
tarea conflictelor de muncă.

Șelul regimului minoritar 
rasist din Rhodesia, Ian 
Smith, a declarat într-° con- 
ferință de presă organizată la Salis
bury — relatează agenția Reuter — 
că este dispus să reia convorbirile cu 
Marea Britanie în problema „inde
pendenței Rhodesiei".

Un acord cu privire Ia 
transporturile rutiere între
R. P. Ungară și Turcia 
a fost semnat la Budapesta. Acordul 
reglementează transporturile de pasa
geri și mărfuri între cele două țări.

Ministrul afacerilor ex
terne al Spaniei, Fernando 
Castiella, a părăsit Madridul 
cu destinația Washington 
unde urmează să aibă convorbiri cu 
Dean Rusk, secretarul de stat al
S. U.A., și cu alte oficialități americane, 
consacrate revizuirii acordurilor his- 
pano-americane din anul 1953 cu pri
vire la bazele militare ale S.U.A. de 
pe teritoriul spaniol.

La Varna s-a deschis du
minică cel de-al VH-lea 
Festival al filmului bulgar, 
în decursul unei săptămîni vor fi pre
zentate 60 de filme documentare, 
artistice, de animație și de televiziune 
realizate de studiourile bulgare în 
ultimii ani.

Reuniunea grupului de 
experți în domeniul protei
nelor, desfășurată sub auspiciile 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), a Fondului Națiunilor Unite 
pentru copii și a Organizației pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.) și-a 
încheiat lucrările la Roma. E.xperții au 
studiat posibilitățile de a stimula con
sumul de concentrate din proteine în 
țările în curs de dezvoltare.

Un nou cutremur de pă- 
mînt mare intensitate a zguduit 
sîmbătă după-amiază provincia Kho- 
rassan, la est de Teheran, încercată 
deja de cutremurul care s-a produs

In timpul recentelor demonstrații de la Chicago pentru acordarea de drepturi civile populației de culoare.
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transmit:
în zilele de 31 august și 1 septembrie. 
Potrivit primelor informații sosite la 
Teheran, noul cutremur de pămînt nu 
a produs victime, deoarece regiunea 
în care s-a semnalat mișcarea seismică 
fusese deja evacuată.

La 15 septembrie în 
Uniunea Sovietică a fost 
lansată stația automată 
„Sonda 5". DuPă cum anunță 
agenția T.A.S.S., scopul lansării este 
efectuarea unor cercetări științifice în 
spațiul cosmic, precum și experimen
tarea sistemelor și agregatelor aflate 
la bordul stației.

Savantul atomist de re
nume mondial Jerzy Za- 
wicki se află printre victi
mele prăbușirii în mare a 
unui avion de tip Caravelle, 
care făcea cursa Ajaccio-Nisa. Za- 
wicki, care a efectuat cercetări în 
domeniul fizicii nucleare în labora
toarele cele mai importante din Sta
tele Unite, Franța și Italia, era direc
torul grupului de fizică nucleară al 
Centrului internațional de fizică teo
retică din Triest.

Datorită lipsei de apă 
potabilă, 'n urma unei defecțiuni 
ivite la principala conductă de apă, 
Caraci, unul din cele mai mari orașe 
ale Pakistanului, care are o populație 
de 3 milioane locuitori, trece printr-o 
situație critică. Au fost închise unele 
întreprinderi industriale și restaurante, 
iar daunele pricinuite orașului, potrivit 
aprecierii ziarelor, se ridică la 100 
milioane de rupii.

0 ploaie tropicală de o 
intensitate neobișnuită s-a 
abătut asupra capitalei sta
tului Cameran. Șuvoaiele de apă 
au inundat piața poștei centrale, clă
direa gării, precum și alte puncte 
principale din orașul Yaounde. Nume
roase clădiri au fost distruse. După 
cum relatează agenția cameruneză de 
presă, inundațiile au pricinuit ora
șului mari pagube materiale.

La Stema au luat sfîrșit 
lucrările celui de-al 5-lea 
Congres european de car
diologie care au ParticiPat 1 352 
de delegați din 47 de țări. Timp de 
5 zile, specialiști din diferite țări au 
prezentat referate pe tema „Etiologia 
afecțiunilor cardiace congenitale".

Ciclonul „Naomi" s-a abă- 
tut asupra statelor de pe țărmul vestic 
al Mexicului — Sinaloa, Jalisco și 
Colima. Ploile torențiale și vîntul, 
care a suflat cu o viteză de 170 km 
pe oră, au provocat inundații și pa
gube materiale. Autoritățile mexicane 
au ordonat luarea de măsuri urgente 
pentru ajutorarea sinistraților.

„Fructele" monoculturii

Quercioli, 
ziarului 

și Gior-

triumful 
păcii și 
lui — a 
cretarul 
P.C.I.

comuniste italiene
a

CORESPONDENȚA DIN BOLOGNA DE LA NICOLAE 
PUICEA

Bologna a găz
duit duminică una 
dintre cele mai vigu
roase manifestații 
populare pentru pace, 
democrație și socia
lism organizată în 
ultima vreme în Ita
lia. încă de dimineață 
grupuri numeroase 
de delegați veniți din 
toate regiunile țării, 
de la Milano și Roma, 
din Sicilia, 
sau Triest, 
vărsat în 
Montaglola 
participa la 
organizate, 
de joia trecută, 
prilejul festivalului 
ziarului „l’Unitâ" — 
sărbătoare a întregii 
prese comuniste itali
ene. Spre prînz în 
parc au răsunat vii a- 
plauze care îl salutau 
pe secretarul general 
al Partidului Comu
nist Italian, Luigi 
Longo. Luînd cu- 
vîntul cu acest pri
lej. Gian Carlo Pa- 
jetta, membru al Di
recțiunii P.C.I., a sub
liniat rolul deosebit 
de important pe care 
îl au ziarul „l’U
nitâ", presa de par
tid, în răspîndirea a- 
devărului în rîndul 
maselor, despre cele 
mai actuale și impor
tante evenimente in
terne și internațio
nale.

După amiază circa 
150 000 persoane — 
muncitori și studenți, 
țărani și intelectuali 
— au demonstrat

Sardinia 
s-au re- 

parcul 
pentru a 
acțiunile 
începînd 

cu

timp de două ore 
de-a lungul principa
lelor artere ale capi
talei regiunii Emilia 
Romagna manifestîn- 
du-și sprijinul și pre
țuirea față de presa 
comunistă, față de 
Partidul Comunist I- 
talian. Alături de co
muniști se puteau în- 
tîlni socialiști și ca
tolici de stînga, in
telectuali democrați.

La tribuna din 
Piața „8 August" au 
urcat în uralele mul
țimii Luigi Longo și 
alți conducători ai 
P.C.I., reprezentanți 
ai Partidului Socia
list Unificat, Parti
dului Socialist Ita
lian al Unității Pro
letare, ai „Mișcării 
Autonome de Stîn
ga", ai Federației Ti
neretului Comunist 
Italian, deputați și 
senatori, intelectuali 
progresiști, persona
lități ale vieții cul- 
tural-artistice, invi
tați de peste hotare.

Mitingul a fost des
chis de Vincenzo Ga- 
letti, secretarul Fede
rației P.C.I. din Bo
logna, membru al 
C.C. al P.Cd. După 
ce Elio 
directorul 
„l’Unitâ", 
gio Napolitano, mem
bru al Direcțiunii 
P.C.I., au rostit cu- 
vîntări, a luat cu
vîntul Luigi Longo, 
secretar general al 
P.C.I., care a spus 
printre altele : „Săr-

bătoarea ziarului 
„l’Unitâ" este o ma
nifestare de neuitat a 
combativității și a u- 
nității maselor în 
jurul steagului, idea
lurilor și obiective
lor de luptă ale ma
relui nostru partid 
comunist. Noi acțio
năm cu vigoare în 
vederea rezolvării tu
turor problemelor 
care se află pe ordi
nea de zi și sînt ce
rute de mase". Luigi 
Longo a lansat un 
apel spre unitate tu
turor forțelor demo
cratice și progresiste.

După ce s-a refe
rit la unele eveni
mente internaționale, 
reafirmînd poziția 
cunoscută a Parti
dului Comunist Ita
lian, Luigi Longo a 
subliniat necesitatea 
ca între toate parti
dele comuniste să se 
restabilească clima
tul unei unități fră
țești, cu respectarea 
deplină a autono
miei și inițiativei 
fiecăruia. Vom mer
ge înainte cu lupta 
noastră și cu spiri
tul nostru interna
ționalist, în strînsă 
solidaritate cu toți 
cei care luptă în di
ferite țări împotriva 
imperialismului și 
pentru progres, pen
tru a contribui la 

deplin al 
socialismu- 
conchis se- 
general al

Proteste 
ale guvernului 
cambodgian

PNOM PENH 15 (Agerpres). — în 
nota de protest adresată la 9 septem
brie de guvernul cambodgian guver
nului S.U.A. și autorităților saigoneze 
se arată că în noaptea de 27 spre 28 
august un grup de soldați aparținînd 
forțelor militare americano-saigo- 
neze au pătruns în provincia Kan- 
dal, atacînd o patrulă cambodgiana, 
în timpul luptei s-au înregistrat 
morți și răniți de ambele părți. în- 
tr-o altă notă, adresată Ia 10 sep
tembrie, se arată că în noaptea de 
2 septembrie un avion aparținînd 
forțelor militare americane a mitra
liat o localitate cambodgiană provo- 
cînd victime.

0 CUVÎNTARE
A LUI A. DUBCEK

PRAGA 15 (Agerpres). — Primul 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Alexander Dubcek, a 
rostit o cuvîntare la televiziunea 
cehoslovacă în cadrul căreia a 
făcut o analiză a situației politice 
din țară.

Standul românesc la Tîrgul internațional de la Lausanne, unde țara noas
tră participă ca invitat de onoare.

REPUBL6CĂ ARABĂ
YEMEN

Un nou cabinet 
de miniștri 9

SANAA 15 (Agerpres). — După 
cum a anunțat postul de radio 
Sanaa, sîmbătă seara în Republi
ca Arabă Yemen a fost format un 
nou cabinet de miniștri sub pre
ședinția lui Hassan Al-Amri. Prin
cipalele portofolii ministeriale au 
fost împărțite astfel: vicepreședin
te al Consiliului — Abdel Salam 
Sabra; ministrul afacerilor externe 
— Yehia Gounman; ministrul de 
interne — Mohamed Andal Ghani; 
ministrul informațiilor — Ismail 
Elakoun. Generalul Hussein El 
Dafei, relatează postul de radio ci
tat, a fost numit comandant șef 
adjunct al forțelor armate.

Pe de altă parte, generalul Has
san Al-Amri, care în afară de func
ția de președinte al Consiliului de 
Miniștri cumulează și postul de 
comandant șef al forțelor armate 
yemenite, a luat o serie de hotă- 
rîri referitoare la numirea șefilor 
unităților armate.

în raportul său anual, publicat 
zilele trecute la 
Fondul monetar 
subliniază agravarea 
nomico-financiare a 
tatoare de materii prime. Cele mal 
multe din statele In curs de dez
voltare s-au văzut nevoite în anii 
1966-7-1967 să-și diminueze im
porturile din țările industrializate, 
care absorb 70 la sută din ex
porturile primului grup de state. 
Potrivit raportului F.M.I. un număr 
restrîns de țări producătoare de 
materii prime au putut să-și in
tensifice exporturile, marea lor 
majoritate înregistrînd o încetinire 
a creșterii vlnzărilor, care tinde 
spre declin. In 1967, producția 
globală a acestor țări a sporit, ca 
și in anul precedent, cu 4—4,5 ia 
sută, procent care nu poate fi 
considerat satisfăcător datorită rit
mului de creștere a populației șl 
diminuării veniturilor din expor
turi. Deficitul global al balanțe
lor de plăți ale țărilor producă
toare de materii prime a sporit cu 
1,5 miliarde dolari, ridiclndu-se la 
6 miliarde in anul 1967. lată cl- 
teva fructe amare ale slabei diver
sificări economice, a monocultu
rii, moștenită de țările In curs de 
dezvoltare de la trecutul colonial.

Washington, 
Internațional 

situației eco- 
Jărilor expor-

Decepția „celor 7"

Eforturile depuse In anii 
1967—68 pentru lărgirea Pieței 
comune au fost „călcate în pi
cioare', ceea ce a produs „o 
mare decepție* în Europa occi
dentală, se subliniază intr-un re
cent studiu al Asociației europene 
a liberului schimb. Motivul l După 
1959, anul care a marcat înce-

economica

pului „demolării* zidurilor tari
fare în cadrul AELS, schimburile 
comerciale dintre cei 7 membri ai 
asociației au sporit cu 132 la sută. 
In aceeași perioadă vlnzările in 
țările ter|e nu au crescut decil 
cu 58 la sută.

Exporturile micii zone a liberu
lui schimb către Piața comună 
s-au diminuat de la începutul a- 
cestui an cu 2,3 la sută, iar cele 
către S.U.A. cu 1,4 la sută. Dim
potrivă, importurile provenind din 
Piața comună ca și din S.U.A. au 
continuat să crească, cu 4 și res
pectiv 3,5 la sută, rididnd la 3,9 
miliarde de dolari deficitul corner- 7 
cial al AELS cu Piața comună și laț 
682 de milioane cu Statele Unite.

Discrepanță

de 
de-

De 20 de ani procentajul 
creștere industrială în Africa 
pășește pe cel al țărilor indus
trializate : 7,4 la sută față de 4,5 
la sută. Totuși, ponderea producției 
industriale pe locuitor în venitul 
național este In Africa de 24 de 
ori mai mică decit în statele dez
voltate din punct de vedere eco
nomic. Economia africană con
tinuă să rămînă tributară agricul
turii, care furnizează 40 la sută 
din venitul național ; pe cînd pon
derea industriei este de numai 9 
la sută. Toate acestea vorbesc des
pre uriașa discrepanță dintre ni
velul de dezvoltare economică al 
țărilor continentului negru și cel al 
lumii industrializate.

Concentrare industrială

Tendința spre concentrarea in
dustrială, care se manifestă de mai 
mulți ani în Olanda, s-a accelerat 
brusc In cursul ultimelor săptămîni. 
După aspre negocieri, scrie zia
rul „Le Monde', lunea trecută au 
intervenit mai multe acorduri între 
firma Wilton-Fijenoord-Bronswerk 
din Schiedam și grupurile Vere- 
nigde Machinefabrieken (V.M.F.) 
din Amsterdam (specializat în echi
pament mecanic) și Rijn Schelde 
din Rotterdam (construcții navale). 
Aceste diverse concerne indus
triale erau și pînă atunci puternic 
concentrate și competitive în ca
drul Pieței comune. De exemplu, 
grupul V.M.F. care ei însuși re
zultă din fuzionarea dintre firmele 
Stork și Werkspoor, are 23 de mii 
de muncitori și dispune de nume
roase filiale in străinătate. Cu pu
țin timp înaintea încheierii aces
tor acorduri au avut loc fuziunile 
dintre V.R.G. Papier (hîrtie) și 
Maher (materiale pentru impri
mat) ; Zeren Provincien (asigurări 
pe viață) și Rotterdamsc Verzeke- 
rings Societeiten 
Heineken și Amstel 
ducătoare de bere).

Cu 
deze 
nouă 
tism,
curentă dintre monopolurile 
lor 6” din Piața comună.

(accidente) ; 
(ambele gro

alte cuvinte
au demarat puternic Intr-o 
etapă a cursei spre gigan- 
antrenată de cresclnda con-

,.ce-

firmele olan-
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