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EXISTĂ REALE POSIBILITĂȚI

Condițiile tehnice ale activității în
treprinderilor din județul Satu Mare 
s-au îmbunătățit necontenit — în 
prezent ele definindu-se, între altele, 
prin dublarea valorii mijloacelor 
fixe, comparativ cu opt ani 
în urmă. In bună măsură, aceasta 
explică șl faptul că, în ultimii ani, 
pe ansamblul unităților județului 
ritmul mediu anual de creștere a 
producției globale industriale a fost 
de aproape 13 la sută. Procesul de a 
obține din „zestrea" tehnică și teh
nologică maximum de rezultate se îm
pletește organic cu creșterea gradu
lui. 3e calificare a forței de muncă. 
Cffia pot fi înlăturate unele deficien
țe și ce intervenție se dovedește opti
mă în efortul propriu sl colectivelor 
de/fabricl și uzine, al comitetelor lor 
da direcție, îndreptat spre fructifi-

carea rezervelor Interne ale activi
tății productive ?

Urmărind să soluționeze în practi
că, cît mai bine, aceste chestiuni, 
Comitetul județean Satu-Mare al 
P.C.R., organizațiile de partid și de 
stat, corpul de specialiști în dome
niul tehnico-economic au pus accen
tul pe organizarea științifică a pro
ducției și a muncii — cadrul cel mal 
eficace și atotcuprinzător de ridicare 
a eficienței activității economice.

Vi

Solemnitatea depunerii jură- 
mîntului militar de către cei 
mai tineri ostași s-a transfor
mat ieri într-o adevărată săr
bătoare a forțelor noastre ar
mate, a legăturii lor cu poporul, 
o fierbinte manifestare a pa
triotismului socialist.

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Forțelor Armate, ai organelor 
locale de partid și de stat și 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Veterani din războiul antihitle
rist, tineri și tinere din între
prinderi și instituții, studenți și 
elevi au ținut să fie alături de 
militari în acest moment solemn, 
cu profunde semnificații în via
ța ostășească.

Militarii uneia din unitățile 
mecanizate din Capitală, cu bo
gate tradiții de luptă, au avut 
în mijlocul lor, în această zi 
sărbătorească, pe tovarășii Du
mitru Popa, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general 
Capitalei, și general-colonel 
Ioniță, membru al C.C. 
P.C.R., ministrul forțelor 
mate.

De la tribuna amenajată 
platoul din incinta unității, 
neral-colonel Ion Ioniță a rostit 
o cuvîntare, transmițînd salutul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, al Consi
liului de Stat și guvernului ță- 
'rii, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său, Dumitru 
Popa a arătat că jurămîntul mi
litar este expresia devotamen
tului nețărmurit al ostașilor 
față de poporul muncitor, față 
de opera minunată pe care el o 
înfăptuiește sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
față de cauza apărării și înflo
ririi continue a orînduirii socia
liste.

La solemnitatea depunerii ju- 
rămîntului militar într-o altă 
unitate militară din București, 
au luat parte tovarășii Ion 
Iliescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, și general-lo- 
cotenent Ion Coman, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al mi-

nistrului forțelor armate, secre
tar al Consiliului Politic Supe
rior.

Tinerii militari depun, rînd pe 
rînd, jurămîntul — legămînt de 
credință față de patrie, popor 
și partid. Din piepturile lor ră
sună hotărît: „Jur să fiu devo
tat poporului muncitor, patriei 
mele...". îl rostesc în fața dra
pelului tricolor aureolat de glo
rie soldații Carandă Constantin, 

■ in viața civilă lăcătuș mecanic 
în cetatea chimică craioveană, 
Ștefănescu Nicolae — electri
cian la Uzinele mecanice-Timi- 
șoara, Chiriță Ion — mecanic 
agricol la cooperativa agricolă 
de producție din comuna Țigă
nești, județul Teleorman, Serbu 
Stefan — tehnician radio într-o 
întreprindere sibiană, Urs 
Gheorghe — tehnician la Uzi
nele textile din Arad... Cu toții 
au venit hotărîți să devină buni 
ostași ai țării, să-și însușească 
meseria armelor. O meserie grea 
— bizuită pe sîrguință, ‘nteli- 
gență și îndemînare — care 
cere să te consacri cu trup și 
suflet muncii ostășești, să devii 
stăpîn pe tehnica modernă de 
luptă, executant ferm al exer- 
cițiilor și aplicațiilor de zi și 
de noapte. Oricît de dificilă ar 
fi această pregătire multilate
rală, nu există obstacole de 
neînvins în fața acestor tineri 
sănătoși, puternici, capabili, în
suflețiți de conștiința înaltă de 
a-și servi patria.

...Alții și alții rostesc jură
mîntul, oprindu-se în fața dra
pelului. E supremul angaja
ment de a răspunde cu înaltă 
cinste ostășească tuturor exi
gențelor vieții militare :

— „Pentru patria noastră, 
Republica Socialistă România !“

Cuvinte care cunosc un a- 
dînc ecou în inimile acestor 
tineri ostași. Ele exprimă mîn- 
drie față de marile înfăptuiri 
ale prezentului socialist, încre
dere profundă în mersul îna
inte al țării pe drumul luminos 
al progresului și civilizației, in 
idealurile mărețe care animă 
întregul popor, strîns unit în

Locotenent-colonel
Constantin ZAMFIR

al 
Ion

al 
ar

pe 
ge-
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Existau unii 
treprinderi și 
pătrunseseră 
tul adevărat, 
ganizării științifice a producției și a 
muncii. Aceasta se confunda cu o 
reluare, în forme diferite, a temelor 
din planul de măsuri tehnico- 
organizatorice. Mai larg răspîndită 
era abordarea unor teme de studiu 
tehnico-economice limitate și mă
runte, ceea ce lipsea acțiunea 
de trăsătura ei cea mai importantă : 
viziunea de perspectivă asupra an
samblului producției, în dinamica sa. 
In prezent, asemenea neajunsuri au 
fost înlăturate, iar spiritul de efer
vescență creatoare, de înnoire, de 
perfecționare a activității întreprin
derilor în tot ce are ea mai carac
teristic, a devenit o componentă a 
activității unităților industriale din 
județul nostru.

Așa se și explică unele din succe
sele pe care economia județului 
Satu Mare le-a înregistrat în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. în locul planificării „cu re
zerve", practicată pe alocuri în pe
rioadele anterioare, acțiunea de or
ganizare științifică a instaurat o res
ponsabilitate sporită pentru valorifi
carea tuturor resurselor producției șl 
muncii. Mărturie stau, în acest sens, 
realizările pe 10 luni, sub toate as
pectele : productive, economice șl fi
nanciare. Iar „izvorul" acestora se 
află — în primul rînd — în utili
zarea Intensivă a capacităților de 
producție, domeniu în care, pînă nu 
de mult, se .manifestau destule defi
ciențe. De obicei, coeficientul de folo
sire a mijloacelor tehnice era socotit 
aproape în exclusivitate ca un re
zultat al ritmicității în aproviziona
rea locului de muncă și al îndemî- 
nării muncitorului. Privită numai 
prin această prismă, creșterea indi
celui de utilizare a strungurilor la 
uzina „Unio" de la 64,2 la sută în 
1967, Ia 65,9 la sută în acest an, re
prezintă, desigur, un fapt pozitiv, ale 
cărui efecte economice se exprimă 
într-o producție suplimentară de 6,5 
milioane lei. Iată, însă, că la aceeași 
uzină, în cursul celor zece luni ale 
anului curent au fost consemnate 
68 990 ore/om absențe nemotivate, 
timp în care se putea depăși valoa
rea producției 
3 milioane lei.

M-am referit 
faptul că s-au 
lei la capitolul 
în fond, la capitolul eficiență eco
nomică — întrucît tocmai asemenea 
probleme au fost analizate într-o re
centă plenară a Comitetului jude
țean Satu-Mare al P.C.R. Cu acest 
prilej s-au identificat însemnate po
sibilități de creștere a producției și 
productivității muncii, a economici
tății și beneficiilor prin lichidarea 
risipei timpului de lucru, a rebutu
rilor și altor 
O serie 
tre care combinatul 
„1 Septembrie' 
această cale, 
mobilizatoare, îndeplinite riguros, să 
obțină o creștere a producției globa
le cu peste 13 la sută, comparativ 
cu perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Desigur, uneori, un asemenea ritm 
de sporire a producției nu se poate 
obține în toate întreprinderile. însă, 
aceasta nu justifică de ce în alte 
unități industriale s-a acceptat pen
tru acest an „înghețarea" sau chiar 
diminuarea sarcinilor de plan față 
de nivelul anului trecut. Este vorba, 
între altele, de uzina „Unio" și de 
fabrica de confecții „Mondiala". La 
aceste întreprinderi, forurile lor de 
resort au operat numeroase schim
bări ale nomenclatorului producției, 
unele bizare și total nejustificate. 
Nu ne putem explica, de pildă, cau
za pentru care Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a scos din 
nomenclatorul de producție al uzinei 
„Unio" remorcile de 4 tone — pro-

planificate cu încă

la acest caz și la 
pierdut miiioane de 
producție globală —

surse de pierderi, 
de întreprinderi — în- 

„1 Mai“ și 
s“ — au reușit pe 

prin sarcini de plan
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CU PLANUL ANUAL
DE PRODUCȚIE ÎNDEPLINIT

O seria de între
prinderi din jude
țul Galați au a - 
nunțat îndeplinirea 
planului 
ducție pe 
nul 1968. 
cestea se
pul IV de șantiere 
al întreprinderii de 
construcții șl mon

de pio- 
întrsg a- 

Piintre a- 
află gru-

taje siderurgice, 
șantierul Inspecto
ratului silvic jude
țean șl altele. Con
structorii Combi
natului siderurgia 
din Galați, de pildă, 
au instalat în cursul 
acestui an apara
tură în valoare de 
87 milioane lei. Co
lectivele de mun-

cltori silvici 
depășit sarcinile a- 
nuale de plan cu 
aproape 2 milioane 
lei, iar planul de 
plantări pe supra
fețe descoperite și 
extinderi în tere
nuri propice aces
tui sector cu 120 ha.

(Agerpres)

Termocentrala Luduș-lernut

Termocentrala Luduș-Iemut a 
produs în acest an 4,6 miliarde 
kWh, energie ce reprezintă circa 
22 la sută din întreaga producție 
energetică a țării. De curînd aici a 
fost pus în funcțiune un calculator 
electronic, precum șl elemente de 
mecanizare și automatizare a insta
lațiilor. în urma acestor acțiuni de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, marea termocentrală a

reușit să realizeze cei mai bunî In
dicatori tehnici și funcționali din 
istoria uzinei. Un calcul arată că 
producția de energie electrică pro
dusă în acest an a fost realizată la 
un preț de cost cu 2 milioane lei 
mai scăzut față de plan. Utilajele 
au avut un regim optim de funcțio
nare, iar parametrii înregistrați au 
depășit prevederile din proiecte.

(Agerpres)

Or fi trecut vreo patruzeci de ani 
de atunci. Eram elevi în ultima clasă 
de liceu și multi dintre noi se aflau 
în mare luptă cu matematica. Poate 
un profesor prea exigent, poate un 
curent de ostilitate față de această 
știință, infiltrat printre elevi, năș
teau dese conflicte între bancă și 
catedră. Acuzam abstracționismul al
gebrei și trigonometrici. Nu vedeam 
utilitatea lor. O ploaie de note 
proaste inunda cataloagele. Școala 
era amenințată să-și piardă faima 
de „liceu realist". Biruiau cei de la 
modernă", care socoteau că în ju

dețul lui Creangă și în orașul lui 
Hogaș cultura umanistă, literatura, 
filologia, arta trebuie să predomine. 
Matematica — o știință pentru con
tabili. „Ca să tai pădurile Ceahlău
lui, e nevoie de joagăre, nu de al
gebră" se grozăveau unii dintre noi. 
Dar, deodată, ne-am trezit în Pia
tra Neamț cu o expoziție puțin o- 
bișnuită : în vitrina librăriei din cen
trul orașului apărea, întîia oară, în 
văzul publicului din România, o ma
chetă a proiectului de hidrocentrală 
de pe Bistrița. 11 expunea inginerul 
Dimitrie' Leonida. Și tot orașul se 
minuna. Toți intelectualii discutau. 
Desigur, și noi, liceenii. Pe cei mal 
mulți un atare proiect îi încălzea.

Instinctiv, mai mult decît con
știent, îi întrezăream importanța și 
măreția. în discuțiile noastre de 
atunci, poate întîia oară în chip con
cret, ne-am dat seama că zăgăzuirea 
unei atare forțe a naturii nu poate 
fi înfăptuită decît 
torul matematicii. Nu 
tre noi a avut ideea 
inginerul Leonida să 
la „Societatea literară" a 
sufocam în înghesuiala din amfitea
trul de chimie, unde se ținea con
ferința. Veniseră, fără exagerare, 
peste cinci sute de auditori. A vor
bit inginerul Leonida vreo două 
ceasuri, cu înflăcărare de poet și 
cu cifre din tabla de logaritmi. Iar 
noi, ascultîndu-1, am ridicat mate
matica la rangul de poezie a ra
țiunii și am păstrat-o acolo, și în 
cele ce-au urmat după aceea, pînă 
azi. La prima oră de matematică, 
înainte de a începe lecția propriu- 
zisă, profesorul ne-a întrebat ce-am 
înțeles din conferința inginerului

Leonida șl din proiectul hd. Cîțiva 
l-am apreciat ca pe o idee grozavă, 
dar utopică. Alții ne-am oferit să 
luprăm, voluntar, în fiecare vară, pe 
șantier, dacă inginerul va avea po
sibilitatea să pornească zidirea ba
rajului. Unii au mărturisit că abia 
acum și-au dat seama ce formidabilă 
știință este matematica '. calculează 
mutarea munților și crearea unei 
mări acolo unde-i șes de Ia zidirea 
lumii. Niciodată nu-1 văzusem așa 
de fericit pe profesorul nostru. Dar, 
dintr-odată, unul din colegi, dintre 
cei mai buni la matematică, a ridi
cat mîna.

— Ce vrei să spui. Albeață T
— Vreau să spun, a răspuns cole

gul, cadențîndu-și cuvintele ca în- 
tr-o ecuație în rezolvare, că de la 
inginerul Leonida am înțeles că fără 
matematică nu putem înfăptui nimic. 
Am înțeles că dacă vreau să ajut 
la transformarea naturii, să ajut la 
înălțarea marilor construcții, trebuie 
să-nvăț, serios, matematica.

Pînă aici, declarația solemnă a co
legului Albeață n-a avut nimic de
osebit. Dar, îmbujorîndu-se și 
înălțîndu-și privirile spre colțul de 
sus al tablei, colegul a mărturisit 
cu un surplus de înfiorare în glas :

— Am lucrat pînă la miezul nopții 
probleme. Și, iertați că vă spun, de 
cite ori ajungeam la rezultat sim
țeam că-mi cresc puterile și că-mi 
iubesc mai adînc țara, țara asta pe 
care as vrea s-o întăresc șl s-o în
frumusețez cu ajutorul matematicii 
pe care o string în capul meu. Că 
eu zic așa : poeții vor obosi proslă
vind doar codrul și firmamentul pa
triei ; va trebui ca noi, matemati
cienii, să le furnizăm surse do 
inspirație...

Ironia subțirică din final atenua 
solemnitatea declarației, dar ni-1 fă
cea și mai simpatic și mal drag. 
Toți i-am dat dreptate, pentru că 
exprimase cu simplitate, dar șl cu 
căldură, un simțămînt confuz ce ger
mina în noi. A ajuns colegul meu 
un eminent inginer constructor. Și, 
pînă la cei 55 de, ani al săi, cînd s-a

(Continuare în pas. a Il-a)

al folclorului românesc"
Intr-o clădire modestă, 

din centrul trepidant al 
Capitalei, palpită și res
piră satul nostru străvechi. 
Dacă la Șosea, pe malul 
lacului Herăstrău, satul ar
haic a încremenit sub a- 
coperișurile lui de șiță 
străjuite de turle de lemn, 
aici, în centru, același sat 
e viu. El trăiește pe par
tituri muzicale descifrate 
asiduu de tineri cercetă
tori, el își scrie ritmul pa
șilor în scheme coregra
fice ordonate în clasoare, 
el își ascultă oftatul, doi
na sau basmul care trec 
nu din gură în gură, ci de 
pe bandă pe bandă de 
magnetofon.

Pe cercetătorii de aici, 
în' majoritate tineri, i-am 
cunoscut, cu ani în urmă, 
în cele mai neașteptate 
colțuri de țară. Am întîl- 
nit, astfel, o caravană de 
cercetători în ținutul 
Pădurenilor, nu depar
te de Hunedoara, în- 
tr-un cătun unde urma să 
se introducă lumina elec
trică și radioficarea, iar 
oamenii care formau nu
cleul de cercetare se gră
beau spre acel sat, cu e- 
moția cu care niște scafan
dri se pregătesc să salveze 
o navă care se scufundă. 
Ce se scufunda ? Mi s-a 
răspuns : cultura arhaică a 
satului, cu tot cortegiul ei 
de datini, obiecte sau în
deletniciri care, în chip 
iremediabil, erau sortite 
fie muzeului, fie uitării. O 
altă asemenea expediție am 
întîlnit-o pe Valea Bistri
ței, înainte de strămuta
rea satelor ale căror vetre 
aveau să fie acoperite de 
ape. Asemenea-expediții se 
află, în prezent, pe va-

lea Lotrului sau la Porțile 
de Eier.

E o muncă delicată și 
grea, de înaltă răspundere 
științifică și, de ce n-am 
spune-o, de o înaltă răs
pundere națională, 
răspunderea care s-a 
credințat cercetătorilor In
stitutului de etnografie șl 
folclor al Academiei, încă 
din anul 1949, cînd a luat 
ființă acest organism știin
țific.

L-am invitat pe prof, 
univ. Mihai Pop, care con
duce activitatea 
lui încă de la înființare, 
să răspundă la cîtevă în
trebări legate de stadiul 
actual al cercetărilor 
mânești în etnografie 
folclor.

pe prof.

institutu-

ro-
și

ștt-Rep. Sub ce auspicii 
ințifice a pornit activita
tea institutului, ca primă 
instituție organizată de 
cercetare a folclorului la 
noi in țară ?

cercetare, recunos- 
plan internațional, 
ducem mai de- 
în materie de
literar, tradiția 

lui Ovid Den-
și D. Caracostea, 
ctitorit la 
disciplină.
privește 

am

noi 
în 

fol- 
pre

prestigioasă a școlii socio
logice românești a lui Di- 
mitrie Guști. Sub această 
triplă interferență de moș
tenire științifică își des
fășoară activitatea institu
tul nostru, care, încă de 
la înființare, a fost pus în 
fața unor sarcini calitativ 
diferite de acelea ale îna
intașilor.

bim. E meritul partidului 
și al statului nostru, care 
au asigurat la vreme nu 
numai crearea și organiza
rea institutului nostru, dar 
și baza materială a unei 
activități rodnice. înarmați 
cu această bază, am por
nit la lucru, iar în pre
zent s-au conturat rezul
tate apreciabile prin con
ținutul lor.

resurs
Rep. în ce constau a- 

ceste sarcini calitativ dife
rite, de vreme ce obiectul 
cercetării în disciplinele 
care vă preocupă este, 
practic, același, de la Si
mian Florea Marian sau 
Tudor Pamfilie, și pînă 
azi î

Rep. Ar fi poate util, ca 
să putem aprecia rezulta
tele, să vă propunem să 
definiți sarcinile care au 
stat și stau în fața insti
tutului.

— Deși relativ tînăr, in
stitutul nostru este moște
nitorul unei strălucite tra
diții de 
cute pe 
Astfel, 
parte, 
folclor 
școlii 
susianu
care au 
această 
ceea ce 
clorul muzical, 
luat nu numai materialul 
de arhivă, dar și experien
ța școlii marelui nostru 
muzicolog Constantin Brăi- 
loiu. Fiindcă etnografia și 
folcloristica sînt discipline 
ale sociologiei, am preluat, 

asemenea, experiența

— Cultura populară, ca 
orice fapt sociologic, este 
un fenomen dinamic. A- 
ducînd schimbări structu
rale pe toate planurile vie
ții poporului, revoluția so
cialistă a modificat și con
diția de existență a cultu
rii populare, care trece, în 
prezent, printr-o etapă 
nouă, radical diferită de 
condiția sa ecologică ante
rioară. Dinamica vieții 
contemporane, cu tot cor
tegiul ei de schimbări, a- 
lungă în trecut sau în ui
tare tot ce tine de tre
cut. Dar acest trecut ne 
interesează. El ne oferă u- 
neori documente funda
mentale despre existența 
noastră istorică, tocmai a- 
cele documente conservate 
în pasivul memoriei ob
ștești, în materialul etno
grafic sau folcloristic care 
este mai perisabil uneori 
decît 
aflat 
cum 
tapă,

materialul arheologic 
în pămînt. Apreciind 
se cuvine această e- 
a trebuit să ne gră-

— Prima și cea mai im
portantă sarcină care ne-a I 
stat în față — în prezent 
rezolvată în linii mari — a 
fost adunarea celor mai re- , 
prezentative expresii ale pa
trimoniului culturii popu
lare tradiționale, a acestui 
tezaur supus iremediabil I 
dispariției, și constituirea 
unei colecții sistematice, or- I 
ganizată după principii ști- I 
ințifice. O a doua sarcină, 
decurgînd din prima, a I 
fost și este alcătuirea u- i 
nor lucrări fundamentale., 
cum ar fi bibliografia fol
clorului românesc (primul 
volum a și apărut), apoi | 
cataloagele tipologice pe j 
diverse genuri și specii, a- ‘ 
poi corpusul folclorului ro- i 
mânesc — lucrare capita- I 
lă case va cuprinde între- | 
gul tezaur, apoi atlasul et- , 
nografic și folcloric al țării, I 
lucrare care va transmite I 
viitorului geografia veche 1 
a creației populare româ- | 
nești.

Paul ANGHEL

(Continuare în pag. a Il-a)

Mutațiile profunde care au loc în 
societatea modernă, ca urmare a re
voluției tehnico-științifice, ridică cu 
stringență o problemă de mare ac
tualitate — valorificarea maximă a 
resurselor umane. Penuria de cadre 
de specialiști în cele mai diverse 
domenii de activitate este resimțită, 
într-o formă sau alta, în aproape 
toate țările lumii, chiar și printre 
cele mai avansate. Ea apare însă în 
forma cea mai acută în țările în 
curs de dezvoltare. Explozia demo
grafică, caracteristică acestor țări, 
este în raport direct proporțional cu 
creșterea explozivă a cererii de mînă 
calificată.

Este un lucru cunoscut că primul 
„deceniu al dezvoltării" (1960—1970) a 
pus un accent deosebit pe problema 
valorificării resurselor naturale ale 
fiecărei țări în parte, utilizarea cu 
discernămînt a avuțiilor solului și 
subsolului. Popoarele din așa-numita 
„lume a treia" nu pot însă trece la 
valorificarea bogățiilor lor naturale 
fără să dispună de cadre de tehni
cieni calificați care să „foreze gale
riile" spre aceste bogății, să găsească 
mijloacele adecvate pentru exploa
tarea lor. Pe de altă parte însă, 
pentru a sparge crusta ignoranței, 
pentru a desființa zonele analfabe
tismului, este nevoie de mari inves
tiții, care nu sînt posibile fără o 
utilizare rațională a propriilor bo
gății materiale. Cu alte cuvinte, cele 
două aspecte sînt în strînsă legătură 
și influențare reciprocă. Formarea 
de cadre de specialiști este determi
nată de necesitățile obiective 
dezvoltării economice, ale 
transformări sociale profunde, 
constituie înseși obiectivele de 
ale majorității acestor state, 
strucția de mari complexe 
energetice, de complexe industriale, 
îndiguiri și îmbunătățiri funciare, 
punerea în funcțiune a agregatelor 
industriale, cercetările științifice in
dispensabile progresului economic, 
campaniile de eradicare a bolilor — 
toate punctele cheie înscrise în pro
gramul luptei pentru independență 
— sînt, legate direct de pregătirea 

spe-

(Continuare în pag. a IV-a)

RUSBI ® Excepționala partidă 
rugbislîlor nosîri. România - Franța 
15-14!

FOTBAL © U.T. Arad, un meritoriu 
campion de toamnă ® Steaua a pier 
dut și la Bacău ® Azi în Capitală 
Dinamo - Universitatea Craiova

HANDBAL © Ultimele meciuri din 
„Cupa Bucureșîiului"

Alte știri din țară și de peste hotare 
(în pag. a HI-a) O imagina grăitoare : i-am dominat la tușă pe rugbiștii francezi I

ale 
unor 
care 
bază 
Con- 

hidro-

unor detașamente masive de 
cialiști.

Problema formării cadrelor 
ționale, calificarea profesională 
toate sectoarele de activitate ocupă 
de mai mulți ani un loc de prim 
ordin în preocupările O.N.U. și ale

na- 
în

Al. GHEORGHIU
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Actualitatea culturală
LA TELEVIZIUNE

teatre CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR
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Premiere
cinema-

tografice
Repertoriul 

se îmbogățește 
interesante :

cînematografelor 
cu cîteva filme

e Becket —
sonul englez Peter 
aupă piesa lui Jeai

„Frunze galbene

pe acoperișul ud“
realizat de regl-
- • Glenville

_ Jean Anouilh. 
Anunțat, în programul viitor, la 
cinematograful „Patria*1, filmul 
o interpretat de o excelentă e- 
Chipă de actori, între care stră
lucește Peter O’Toole.

o Tandrețe — producție sovie
tică în regia Tatianei Liozano- 
va. O poveste de iubire pe 
fundalul vieții contemporane, fil
mată și interpretată cu sensibi
litate. în distribuție: Tatiana 
Doronina. Oleg Efremov ș.a.

® Profesioniștii, producție a- 
mericană, în regia lui Richard 
Brooks. Film de aventuri cu 
atmosferă „Western", realizat 
cu acuratețe și impunînd în fi
nal ideea de dreptate, de dem
nitate umană. Cu Burt Lancas
ter, Lee Marvin, Claudia Cardi
nale ș.a.

® Super-automatul, coproduc
ție ceho-franceză în regia lui 
Josef Pinkava. Tema acestei 
fantezii cinematografice, a cărei 
acțiune se desfășoară în lumea 
copiilor, este sugerată de titlul 
original al filmului „Automat 
pentru îndeplinirea dorințelor". 
Cu Milan Zeman, Vit Weingărt- 
ner ș.a.

o Istoria filmului românesc 
mut face obiectul unei sesiuni de 
comunicări științifice care va 
avea loc (în zilele de 6 șl 7 
decembrie, la Casa oamenilor de 
știință) sub auspiciile Institutu
lui de istoria artei al Academiei 
șl Arhivei naționale de filme.

EXPOZIȚII
♦

© Continuitatea existentei șl 
culturii daco-romane și româ
nești pe teritoriul patriei noas
tre, momentele importante ale 
luptei pentru independentă șl 
imitate națională sînt puse în 
evidentă prin intermediul expo
ziției organizate în incinta Mu
zeului de istorie a municipiului 
București, intitulată „București 
— centrul luptei pentru făuri
rea statului national român".

e Miercuri 4 decembrie va a- 
vea loc, la Galeriile de artă din 
Bd. N. Bălcescu, vernisajul ex
poziției de grafică 
cescu.

Iulia Hălău-

str. Mihai 
expoziția de

• Galeriile din 
Vodă vor găzdui 
grafică a pictorului Florin Ni- 
culiu. Alcătuită din lucrări re
cente, expoziția va fi deschisă 
cu începere din ziua de 2 decem
brie.

CONCERTE
® Orchestra simfonică a Radiotele- 

vizitmil prezintă, sub bagheta dirijo
rului Paul Popescu (în concertul care 
va avea loc la 5 decembrie), prima 
audiție a Simfoniei a VIII-a de Mi
hail Andricu; programul mai cu
prinde — în primă audiție bucureș- 
teană — interpretarea iljtegralâ a sui
tei „Visul unei nopți de vară" de 
Mendelsohn Bartholdy (soliste Euge
nia Moldoveanu și Maria Slătineanu, 
cu concursul corului dirijat de Aurei 
Grigoraș), precum și Concertul nr. 2 
pentru pian și orchestră de Liszt (so
list Al. Demetriad).

• Concertul Filarmonicii „George 
Enescu" (din 6 și 7 decembrie), diri
jat de Mircea Cristescu, prezintă 
Concertul nr. 1 pentru pian și or
chestră de Ceaikovski (solist pianistul 
sovietic Iacov Flier). Va fi interpre
tat, de asemenea, Oratoriul pentru re
citatori, soliști, cor mixt și orchestră 
„Pămînt dezrobit" de Gheorghe Du
mitrescu (își dau concursul Fory 
Etterle, Cornel Stavru, David Ohane- 
sian, N. Gafton, Const. Dumitru. Co
rul va fl dirijat de Vasile Pîntea).

® „Figuri reprezentative ale clasi
cismului" este tema unui concert edu
cativ prezentat de muzicologul V. 
Pop-Băleni (duminică 8 decembrie, 
ora 10,30, la Sala Palatului).

(Urmare din pag. K)

Forma nouă de organi
zare, în cadrul unui insti
tut bine dotat, a permis 
abordarea eficientă a aces
tor deziderate lăsate moș
tenire de înaintași. S-au 
întreprins, astfel, în cursul 
anilor, vaste acțiuni de 
cercetare monografică a 
unor zone (Hunedoara, 
Muscel, Nordul Moldovei, 
Oltenia, Cîmpia Dunării, 
Valea superioară a Mure
șului etc.), precum și o se
rie de cercetări speciale, 
pe genuri, cum ar fi 
basmele, legendele, cînte- 
cul epic etc., astfel încît, 
în prezent, avem în co
lecțiile institutului cea 
mai mare parte a patrimo
niului nostru folcloric, în 
multe variante. Dispunem 
de circa 75 000 de piese, 
adunate și înregistrate pe 
bandă de magnetofon, de 
zeci de mii de fotografii, 
de numeroase filme. în 
cursul anilor am lucrat cu 
peste 12 000 de purtători 
sau creatori ai folclorului 
care au fișe la noi.

Rep. Apreciind cum se 
cuvine acest impresionant 
material, nu credeți că a

Despre Leonida Teo- 
dorescu s-a spus și s-a 
scris că este unul din
tre cei mai interesanți 
debutanți din drama
turgia ultimilor ani. 
Primele piese i-au a- 
dus, de altfel, satisfac
ția unor premii la 
concursuri naționale 
și au fost înscrise în 
repertoriul mai multor 
teatre din țară. Așa 
s-a întîmplat cu „Cri
vățul de aseară", cu 
„Rîpa albastră". Au
torul a depășit, cert, 
ipostazele debutului. 
A treia piesă repre
zentată, „Frunze gal
bene pe acoperișul 
ud", ne îndreptățește 
să apreciem pozitiv e- 
voluția scrisului său.

De fapt, piesa înfă
țișată recent pe micul 
ecran nu constituie o 
„premieră". Spectaco
lul condus de tînărul 
regizor George Bere
chet a fost lansat în 
cadrul „Atelierului 
’68“ (patronat de Tea
trul „C. I. Nottara"). 
Studioul de televiziu
ne a avut buna inspi
rație de a prelua acest 
spectacol, care a făcut 
impresie favorabilă la 
data premierei, și de 
a-l oferi unui public 
de sute de ori mai 
amplu.

„Scena" TV, prin 
audiența ei largă, poa
te afirma (sau infir
ma !) virtuțile unui 
text, poate chiar mai 
eficient decît o sală 
de spectacol. In cazul 
dramaturgiei originale 
— pe care micul ecran 
are datoria firească de 
a o promova cu prio
ritate — „descoperiri
le" n-au fost încă 
prea strălucite la te
leviziune. Preluarea 
unor texte originale

meritorii de pe scenele 
altor teatre — ne refe
rim, îndeosebi, la 
texte mai puțin cu
noscute publicului 
larg — poate umple 
un gol și satisface 
o necesitate. In aceas
tă ordine de idei, cred 
că atenția televi
ziunii ar putea cu
prinde și spectacolele 
altor colective, chiar 
neprofesioniste (ne 
gîndim, de pildă, la 
teatrul studențesc), ale 
căror căutări și ini
țiative au condus la 
rezultate artistice me
ritorii.

Dar să revenim la 
piesa lui Leonida Teo- 
dorescu. „Frunze gal
bene pe acoperișul ud" 
este o notație lirică, 
de atmosferă, ca o 
confesiune. O încruci
șare de gînduri, un 
dialog mocnit între 
doi oameni ce se în- 
tîlnesc din întîmplare. 
Doi oameni, ale căror 
gînduri urmau traiec
torii separate, diferite, 
ajung, pe firul aceluiași 
gînd, să-și împărtă
șească aspirațiile, pe 
partitura dragostei, a 
prieteniei. Doi oameni 
care monologau, dialo
ghează. In ei, dincolo 
de ei, o aceeași amin
tire, un vis, o nostal
gie ; femeia iubită 
cîndva a primului și 
soția de azi a celuilalt 
se suprapun, se iden
tifică, devin una.

Aceasta este piesa. 
Tonică, prin substan
ța ei, pentru că răs
punde, în subtext, li
nei întregi dramatur
gii a incomunicabili- 
tății. Desigur, Leonida 
Teodorescu nu este un 
polemist. Lirismul 
este, cred, însușirea 
sa cea mai de preț. 
Lipsite de determinări

exacte, da răspunsuri 
tranșant conclusive, 
piesa și spectacolul 
sînt construite ca un 
joc poetic, în care 
gîndurile se opresc u- 
neori la jumătate, sînt 
devansate de replici, 
sau preced contra- 
punctic vorbele, alcă
tuind parcă un dans 
simetric. Inițial, a- 
ceastă tehnică a dia
logului constituie o 
calitate. De la un 
punct — nu atît da
torită supralicitării cît 
mai ales unor gratui
tăți și neglijențe — se 
transformă în defect. 
Metafora se subțiază 
pe alocuri, se întretaie 
cu replici banale. Din
colo de „ceața poetică" 
a textului (pe care 
spectacolul o eviden
țiază într-un mod in
spirat) se întrezăresc, 
parcă, fisuri în cons
trucția dramatică. Im
perfecțiuni ar putea fi 
aflate și la capitolul 
retrospecții — nu tot
deauna armonios in
tegrate, nu totdeauna 
realmente necesare 
desfășurării acțiunii 
sau, cel puțin, atmos
ferei.

Dar piesa și specta
colul au avut atmos
feră. „Scena" micului 
ecran a convenit pie
sei, facturii ei intime. 
Interpretarea celor 
trei protagoniști — 
Mircea Angelescu. Ion 
Popa și Lucia Mure- 
șan — a creat momen
te de tensiune șl de 
emoție, a transmis, 
nuanțat, tonul domi
nant liric al textului. 
Reflexele poetice ale 
acestei sensibile nota
ții teatrale rămîn, un
deva, în noi.

Colin CAIIMAN

PE SCENELE TEATRELOR

PREMIERE

O Teatrul Gluleștl îșî redeschide sala, după renovare, cu premiera 
piesei Meșterul Manole, de Lucian Blaga, în regia lui Dinu Cernescu 
(scenografia Sanda Mușatescu, muzica Șt. Zorzor). în distribuție : Silviu 
Stănculescu, Mariana Mihuț, Iulian Necșulescu, Corado Negreanu, Cor
neliu Dumitraș, Emil Hossu, Vasile Ichim, Ion Vîlcu, Dan Tufaru, Colea 
Răutu, AI. Azolței, Sabin Făgărășanu, Ion Pascu, Mircea Cruceanu, 
Jorj Voicu, Sergiu Demetriad, Marga Anghelescu, Minei Klepper. Pre
miera la 7 decembrie.

• în «ala studio a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" a avut loc, 
duminică, premiera farsei Sfîrșittil pămîntului de Victor Eftimiu, 
pusă în scenă de Zoe Anghel Stanca (scenografia — George Ștefănescu, 
muzica — Elly Roman). Cu Mimi Enăceanu, Mihaf Mereuță, Gheorghe 
Oprina, Elena Caragiu, Florian Pitiș, Beatrice Biega, George Stilu, 
Mihai Badin, Getta Mărutză, Cornelia Lazăr-Turian, Simion Hetea, 
George Petreanu.

TURNEE IN CAPITALA

• Ansamblul de dramă al Teatrului National din Fraga va prezenta 
•— în cadrul unui apropiat turneu în tara noastră — două spectacole 
din repertoriul său : tragedia Casa Bernardei Alba, de Federico Garcia 
Lorca, pusă în scenă de regizorul Alfred Radok (la 6 și 7 decembrie, 
în sala Comedia a Teatrului Național „Ion Luca Caragiale"), și comedia 
fraților Capek Din viața insectelor, în montarea concepută de regizorul 
Miroslav Maehacek (la 10 și 11 decembrie, în sala Operei Române). 
Cadrul scenografic al ambelor spectacole este semnat de Josef Svoboda. 
Turneul anunțat oferă publicului bucureștean posibilitatea de a cunoaște 
arta unora dintre cei mai prestigioși reprezentant! ai teatrului ceho
slovac.

• Teatrul „Mateî Millo“ din Timișoara prezintă (marți ora 19,30, 
în sala Comedia a Naționalului bucureștean, și miercuri — orele 16 și 20, 
în Sala Palatului) Pădurea spînzuraților de Liviu Rebreanu. Regia 
aparține Mariettei Sadova, secondată de Emil Reus (scenografia — 
Doina Popa Almășean). în rolurile principale : Alexandru Morarlu, 
Gheorghe Leahu, Irene Flamann, Ștefan Iordănescu.

• Teatrul de estradă din Constanta prezintă (joi — în sala Savoy 
a Teatrului „C. Tănase") revista „Revelion în iulie", scrisă și montată 
de Nicușor Constantinescu și George Voinescu, pe muzică de H. Măli- 
neanu și Aurel Manolache și cu coregrafia semnată de Oieg Danovski.

sosit vremea unor cerce
tări de sinteză, din pers
pectiva filozofiei culturii să 
spunem, în cadrul cărora 
să căpătăm și o viziune a 
semnificațiilor cuprinse în 
acest inventar ?

dei. snoavei ș.a.m.d., se 
lucrează la un catalog al 
motivelor lirice, se pregă
tesc cataloage muzicale pe 
genuri. Colectivul de co
regrafi, cel mai tînăr de 
altfel, a beneficiat de ex-

niu de cultură tradițio
nală.

Rep. Pe cînd primele vo
lume ?

— începînd din 1970. Do
rim să asigurăm o anume

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Lucrări de cameră de 
Haydn șl Mozart — 20. Interpre
tează Cvartetul „Cantabile".
• Opera Română : Povestirile Iui 
Hoffmann — 19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le“ (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra** (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Candida — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Melodie var- 
șovlană — 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Regele 
Cerb — 19.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victorie! 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.

cinema

, a Columna (ambele serii) : PA- 
, TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, 
, LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 12 ; 18; 
,. 19,30, SALA PALATULUI — 
, 19,30 (seria de bilete — 2 691).
, « Ziua în care vin peștii : RE-
► PUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
, 18,45 ; 2115, CAPITOL — 8,30 ;
. 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MELO- 
, DIA — 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14,15 ;
, 10,30 ; 18,45 ; 21,15.
, m Anna Karenina (ambele serii) : 
, BUCEGI — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, 
, FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
, • „Judoka", agent secret: FESTI-
► VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
► 21, FEROVIAR — 8.30 ; 10,45 ; 13 ;
► 15,15 ; 17,45 ; 20, EXCELSIOR —
► 9,45 ; 12 ; 14,45 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
k 18,15 ; 20,30, FLACĂRA — 10 ;
► 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
, a Superautomatul : VICTORIA —
► 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;
► 20,45.
► • Noaptea : CENTRAL — 8,30; 11 ;
► 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
, e Aventurierii : LUMINA — 9,30— 
, 15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45. 
k « Lustragiul : DOINA — 11,30 ; 
f. 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
t • Marianna, agentul 0555 : RA-
► HOVA — 15,30 ; 20,30, GIULEȘTI —
► 15,30 ; 18 ; 20,30.
t • Am întîlnlt țigani fericiți : 
k RAHOVA — 18.

• Roata feciorilor, Mistere In 
piatră, Atletism, A treia constantă,

l Cuvinte, Diamantul, Orizont 
k științific nr. 10/1968 : TIMPURI
► NOI — 9—21 în continuare.
L e Hombre : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
► 15,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREA- 
k SCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ;
► 20,45, MIORIȚA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
k 16 ; 18,30 ; 21.

• Șapte oameni de aur : ÎNFRA- 
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ;

t 17,45 ; 20, MUNCA — 18 ; 20.
► • Republica Skid : MUNCA — 18.
► s Heidi : BUZEȘTI — 15,30, POPU- 
t LAR — 15,30 ; 20,30.
k • Colivie pentru doi : POPULAR 
» — 18.
» e Fragil sălbateci: buzești —
► 18 ; 20,30.
► « Roata vieții : DACIA — 8,30— 
s 16,45 în continuare ; 18,45 ; 21.
k 0 Prințesa : UNION — 10,30 ;
S 15,30 ; 18 ; 20,30.
k 0 Ultimul voievod t UNIREA — 
►; 15,30 ; 18; ' !•’ ■.
k ® Tom Jones : UNIREA — 20,30. 
k 0 Suflete tari (ambele serii) :
► LIRA — 15,30 ; 19.
), • Căderea imperiului roman:
► VOLGA — 9,30 ; 12,45'; 16 ; 19,30.
k 0 înțeleptul de pe muntele bles- 
„ temat : DRUMUL SĂRII — 15,30 ;
► 17,45 ; 20, TOMIS — 9,30—15,30 în 
» continuare ; 18 ; 20,15.
k • Mărturisirile unui domn cu 

cameră mobilată : COTROCENI —
► 15,30 ; 18 ; 20,30.
k 0 Valea albinelor t COTROCENI
► — 18.

t V

14,00 — Fotbal : Dinamo București 
— Universitatea Craiova. 
Transmisiune de la Stadio
nul Dinamo.

17.30 — Telex TV.
17,35 — TV pentru specialiștii din 

industrie. Cibernetica și 
telecomunicațiile. Parti
cipă lng. Alex. Popovlcl.

18,«S — Curs de limba franceză 
lecția a 38-a).

18,3® — Emisiune pentru tineret. 
„Foamea de flori" — sce
nariu de Corneliu Omescu.

19,89 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Publicitate.
19.45 — Invitație pentru sîmbîită

— emisiune turistică.
20,00 — Zoo — „Graiul animale

lor".
20,85 — Magazin științific — emisi

une de Ion Petru șl Ioana 
Bogdan. „Obiectivul nr. 1 
— Luna" — Retrospectiva 
lunii cosmice octombrie- 
noiembrie — Avanpremi
eră cosmică pentru luna 
decembrie — zborul orbi
tal lunar al lui ApolIo-8.

20.45 — Filmul artistic : „Domnl-
1 șoarele din Rochefort".

22.45 — Dialog despre cultură :
„Cîntecul de muzică u- 
șoară, expresie a timpului 
nostru".

23,09 — Telejurnalul de noapte. 
23,15 — închiderea emisiunii.

clorului nostru. Iată, deci, 
una dintre direcțiile cer
cetării noastre 
tale.

Rep. Bănuim 
singura, si de

fundamen-

că nu este 
aceea am

Spre viitorul „Corpus
al folclorului românesc"

— Cea mal importantă 
sarcină, după cum am mai 
spus, a fost adunarea, con
servarea, salvarea, apoi 
clasarea științifică, tipolo
gică. Dar sistematizarea 
tipologică este un prim 
pas spre cercetările de sin
teză care se și întreprind. 
S-au publicat, sau sînt 
gata de tipar, cataloage ti
pologice ale cîntecului e- 
pic, prozei populare, legep-

perlența celorlalte colecti
ve de cercetători, și între
prinde în prezent o siste
matizare a materialului co
regrafic pe criterii morfo
logice. Tot acest material 
constituie baza viitorului 
Corpus al folclorului ro
mânesc, lucrare fundamen
tală, în cîteva zeci de vo
lume, adevărată enciclope
die a gîndirii și simțirii 
populare la români, cu- 
prinzind aproape un mile-

ritmicitate apariției, astfel 
încît, într-un număr rela
tiv restrîns de ani. spe
cialistul sau cititorul o- 
bișnuit să aibă în biblio
tecă întregul tezaur. Tin 
să menționez că materia
lul fiecărui volum va fi 
precedat de un vast stu
diu de sinteză asupra ge
nului sau speciei, care va 
reprezenta contribuția teo
retică la elucidarea pro
blemelor specifice ale fol-

dori să prezentați cititori
lor și alte cimpuri de cer
cetare, care sînt sau vor fi 
explorate...

— Multe dintre cercetă
rile noastre sînt întreprin
se sau coordonate împreu
nă cu instituțiile de învă- 
țămînt superior, cu cerce
tarea universitară, 
unele studii efectuate 
cercetătorii noștri au 
venit teze de doctorat.

Astfel, 
de 

de- 
iar

I

CRAIOVA BRAILA
Ca urmare a politicii partidului de dezvoltare armo

nioasă a tuturor localităților patriei, municipiul Craiova 
cunoaște un ritm rapid al progresului industrial, cît și 
al realizărilor social-culturale. 
conferința organizației 
zentată de tov. Ion 
comitetului municipal, 
în domeniul dezvoltării 
că nivelul producției globale a crescut anul acesta de 1,6 
ori față de ultimul an al șesenalului. Evidențiind expe
riența pozitivă a numeroase organizații de partid în 
înfăptuirea sarcinilor privind creșterea eficienței activi
tății economice, conferința a criticat totodată deficientele 
în organizarea producției la Combinatul chimic din Cra
iova, I.C.E.T., întreprinderea de industrie locală.

Referindu-se la cauzele nerealizării planului de produc
ție la toți indicatorii, la combinatul chimic, tov. Gheorghe 
Boștină, secretar al comitetului de partid din combinat, a 
arătat că ele sînt, în primul rînd, de natură subiectivă : 
deficiențe în exploatarea și întreținerea agregatelor, ca 
urmare a insuficientei calificări profesionale atît a mun
citorilor cît și chiar a unor cadre tehnice, la care se a- 
daugă încălcări ale disciplinei muncii.

în cadrul lucrărilor conferinței s-a subliniat necesi
tatea ca aspectele referitoare la întărirea disciplinei 
muncii și ridicarea calificării profesionale să ocupe un 
loc preponderent în cadrul preocupărilor organizațiilor de 
partid, sindicale și de U.T.C., ca și a conducerilor între
prinderilor. Fără îndoială că ar fi fost util ca un șir de 
delegați, printre care Vasile Mănescu, secretarul comite
tului de partid de la I.C.E.T. Craiova. Adrian Gornovicea- 
nu, directorul Trustului de construcții Craiova, Die Solo
mon, președintele comitetului sindical local, în loc de a 
imprima cuvîntului lor un caracter festiv, bilanțier, să fi 
adoptat o atitudine maî combativă, analizînd în spirit 
critic și autocritic activitatea unităților pe care le-au re
prezentat.

în mod firesc, o mare parte a lucrărilor conferinței au 
fost dedicate analizării aspectelor variate ale activității 
universitare. în cuvîntul lor, Ambrozie Corneliu, pro
rector al universității, și studenta Valentina Niculescn 
s-au referit la modalitățile menite să asigure continua 
perfecționare a procesului instructiv-educativ.

în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Leonte 
Rautu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. După ce a evidențiat aportul organizațiilor de 
partid craiovene la succesele obținute în toate domeniile 
de activitate, vorbitorul s-a referit pe larg la sarcinile 
ce revin comitetului de partid municipal în înfăptuirea 
programului de măsuri elaborat de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a P.C.R., insistînd în mod deo
sebit asupra necesității asigurării unei eficiente maxime 
a investițiilor, precum și asupra sarcinilor organizațiilor 
de partid din instituțiile culturale.

Conferința a adoptat o telegramă adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune între altele : „Uniți în gînd și în faptă cu în
tregul popor român, participanții la conferință asigură 
conducerea partidului, pe dv. personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți eforturile pentru 
a da municipiului Craiova noi înfăptuiri la nivelul di
mensiunilor construcției socialiste din scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă România".

Darea de seamă la 
municipale de partid, pre- 

Zăvăleanu, prim secretar al 
reliefînd importantele succese 
industriale a orașului, a arătat

Nistor ȚUICU

Munlcipiul Brăila cunoaște de la un an la altul realizări 
care conturează mai bine profilul său de oraș cu o puter
nică industrie și numeroase edificii social-culturale — rea
litate subliniată pregnant în cadrul lucrărilor conferinței 
organizației municipale de partid care au avut loc ieri.

Atît darea de seamă, prezentată de tov. Constantin Radu, 
prim secretar al comitetului municipal de partid, cît șl 
numeroși participant! la dezbateri au apreciat că ascen
dența acestor înfăptuiri confirmă justețea politicii parti
dului și statului nostru, se datoresc creșterii rolului con
ducător al organizațiilor de partid, activității neobosite, 
pline de inițiativă, a comuniștilor și celorlalți oameni ai 
muncii.

Evaluînd posibilitățile existente, participants la dezbateri 
au analizat cu spirit de răspundere activitatea comitetului 
municipal de partid, a celorlalte organe și organizații de 
partid, relevîndu-s_e unele neajunsuri, cauzele acestora. 
„Combinatul nostru — a arătat tov. Gheorghe 
Neculau, director general al Combinatului de celuloză și 
hîrtie — a obținut rezultate superioare față de anul tre
cut. Totuși, ele nu sînt pe măsura posibilităților reale. Ne 
vom concentra eforturile spre mai buna valorificare a re
zervelor de care dispunem. Mă refer, în primul rînd, ia 
aplicarea măsurilor stabilite pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii, eliminarea fluctuației de cadre și 
ridicarea calificării acestora, îmbunătățirea calității pro
duselor, îndeosebi a hîrtiei".

Referindu-se la activitatea desfășurată pe platforma 
chimică de la Chișcani, tov. Constantin Scarlat, ministrul 
Industriei chimiei, a insistat în mod deosebit asupra nece
sității ca la cele două combinate — de fibre artificiale șl 
de hîrtie și celuloză — să fie rezolvate problemele privind 
asigurarea cu materie primă și forță de muncă, ridicarea 
calificării cadrelor, atingerea parametrilor proiectați la 
capacitățile existente și la cele ce vor îi puse în funcțiune, 
respectarea disciplinei tehnologice.

„Deși colectivul nostru a îndeplinit încă în ziua ' e 28 
noiembrie planul pe întreg anul — a spus tov. ,'ilița 
Barbu, secretara comitetului de partid de la Fabrică de 
confecții Brăila, întreprindere exportatoare în zeci de 
țări — știm că sîntem încă departe de a fi epuizat posi
bilitățile existente de îmbunătățire a organizării produc
ției. în centrul atenției organizației noastre de partid se 
va afla mobilizarea colectivului la realizarea unui'’sorti
ment sporit de confecții, în modele variate, moderne de o 
calitate superioară". '

Despre măsurile preconizate /pentru perfecționarea or
ganizării producției au vorbit, de asemenea, tov. Gheorghe 
Munteanu, director general al uzinei ..Progresul", Mihal 
Pătrașcu, strungar la șantierul naval, Costel Dobre, secre
tarul comitetului de partid de la întreprinderea de con- 
«trucții-montaj.

în cadrul lucrărilor conferinței s-a subliniat în mod 
deosebit necesitatea îmbunătățirii continue a stilului și me
todelor de muncă ale organizațiilor de partid.

Participanții la conferință au adoptat textul unei tele
grame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care, între altele, se arată : „Comu
niștii brăileni, conștienți de răspunderea și sar
cinile tot mai mari pe care le au de îndeplinit în toate 
domeniile de activitate, asigură conducerea partidului, pe 
dv., scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune 
toate eforturile, entuziasmul, priceperea' și capacitatea 
noastră de mungă pențru,,,a. aduce. o contribuție tot mai 
ttiare la înfăptuirea politicii științifice a partidului nostru.
spre a ridica România socialistă pe culmile civilizației so
cialiste". ■

Valerian STC
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Disponibilitățile educative

o/e științei
(Urmare din pag. I)

stins din viață, și-a legat numele de 
înălțarea multor construcții de va
loare.

Am stat de vorbă, la Făgăraș, cu 
un coleg, profesor de chimie. Un 
coleg tînăr și entuziast, care n-a e- 
zitat să-și pornească predarea mul
tor lecții de la uzina chimică din 
oraș, de la materiile prime utilizate 
și de la produsele obținute acolo. 
A făcut și multe vizite cu elevii în 
secțiile uzinei. Și a ținut să releve 
că școlarii lui au înțeles un lucru 
important, esențial: bogăția în mi
nerale a solului românesc incumbă 
marea, patriotica datorie de a le va
lorifica, științific, cu grijă, cu pri
cepere și cu dragoste. „într-una din 
zile, îmi povestea tînărul coleg, în- 
toreîndu-mă de la uzină cu un mic 
grup de elevi, ne-am oprit pe o 
bancă în fata Cetății, după cum 
știți în plină restaurare. 
Printre școlarii de lîngă mine se 
aflau doi, amenințați cu corigenta, 
niște... antichimiștl incorigibili. S-a 
întîmplat ca unul dintre „antichimiști" 
să întrebe : ..Oare cei care au con
struit cetatea asta știau chimie ?" 
„Se vede că știau, de vreme ce mor
tarul făcut de ei e mai tare ca 
piatra". „Și cu ce se încălzea o

clădire așa de mare 7" „Cu lemne — 
au răspuns colegii. Turnau niște 
focuri în vetre...** „Desigur că se 
consumau multe lemne...“. „Păduri 
întregi, pentru că știau putină 
chimie...**. „Cum adică ?“ — s-a in
teresat cel de-al doilea „antichimist". 
„Dacă ar fi știut să exploateze și 
să folosească, așa cum știm noi azi 
să folosim combustibilii, ar fi cruțat 
pădurile pentru alte scopuri, mai 
utile omului". Și așa, din vorbă în 
vorbă, am ajuns la metodele șl sis
temele de valorificare, prin știința 
chimiei, a acestor mari bogății na
ționale. Toate astea poate n-ar 
fi avut mare dacă n-aș
fi simțit, prin fluid sta
tornicit între mine și „antichimiștii" 
mei, un început de comuniune între 
păreri. Sigur este că școlarii mei, 
fără nici o declarație formală, ci nu
mai cu o adîncă și intimă convin
gere, s-au pus pe învățat. După 
bacalaureat m-au întrebat, amîndoi : 
„Ce ziceți, să urmăm agronomia ?“ 
„Dar cu chimia ? La Institutul agro
nomic se cere...". „Păi, tocmai asta 
vrem, și noi : cu ajutorul chimiei să 
facem holdele să rodească mai bo
gat..."

Ar părea, știu eu, prea o chestie 
de deus ex machina, dar tocmai 
cînd căutam un final acestor opinii, 
m-a ---- ' * ' " ‘ ”întrerupt în adevăr vizita

unei rude, arhitectă. Așa, din 
în alta, s-a destăinuit că,

tematica lor angajează toc
mai acea viziune de sinte
ză de care vorbim. Aș cita 
cîteva teme: raționamen
tul în proverbe, jertfa 
zidirii și semnificația ei 
în legendele Meșterului 
Manole, teatrul popular 
din Moldova, sărbătorile 
Amilul Nou etc. Au evo
luat, în acești ani, și cer
cetările de folclor compa
rat. Unul dintre cercetăto
rii noștri și-a susținut teza 
de doctorat la Moscova, cu 
o lucrare despre basmele 
noastre și cele ale slavilor 
de răsărit, un altul va sus
ține la Paris, în cadrul la
boratorului de antropolo
gie socială al prof. Levi 
Strauss, o teză despre 
structurile cîntecului epic 
la români.

Rep. Cum sint organi
zate, din acest punct de 
vedere, legăturile științifi
ce ale institutului cu in
stituțiile similare din străi
nătate ?

— Institutul întreține le
gături cu circa 400 de in
stitute sau colective de 
cercetare din țările unde 
etnografia și folcloristica 
au devenit o preocupare 
organizată. Am contribuit,

printre alte acțiuni de coo
perare științifică, la orga
nizarea cercetării în alte 
țări, acordînd asistență ști
ințifică la întemeierea in
stitutelor similare din Tira
na și Cairo, sau primind 
la specializare cercetătorj 
străini. Este interesant de 
observat ca bunul renume 
al școlii noastre, ca și in

teresul mereu sporit față 
de folclorul nostru, au de
terminat pe multi cerce
tători 
studii 
grafie 
nești, 
sânte.
re din Belgia a studiat la 
noi problema surselor 
populare ale artei lui 
Brâncuși, un specialist e- 
giptean cercetează, proble
ma miturilor la români, 
un specialist din Italia a 
consacrat un vast 
problemelor epicii 
populare.

străini să consacre 
unor teme de etno- 
sau folclor româ- 
deosebit de intere- 
Astfel, o cercetătoa-

studiu 
noastre

la pro-Rep. Revenind 
blematica fundamentală a 
convorbirii noastre, care 
considerați a fi supratema 
cercetării, mai bine spus 
reflexul ei practic, în con
știința publică ?

che trebuie readusă în 
conștiința publică prin 
valorile ei etice și de 
frumos. Vom deveni mai 
bogați prin această cultu
ră a trecutului care face 
parte din fondul ființei 
noastre. Această cultură 
trebuie redată circulației 
printr-un nou mijloc — 
mijloacele tradiționale s-au 
perimat —, ea trebuie deci 
readusă în conștiința pu
blică prin mijlocirea ve
hiculelor culturii moderne. 
Cartea, discul, radioul și 
televiziunea sînt mijloace 
de,, difuzare la care nu pu
tea visa creatorul popu
lar. Dar ele ne stau as
tăzi la îndemînă, ele spo
resc prin însăși dezvolta
rea civilizației noastre so
cialiste. Prin mijlocirea 
lor, culturii populare i se 
prevede un nou drum că
tre cuget și inimă, deci o 
supraviețuire durabilă, cu 
nebănuit de fertile 
cințe.

Parafrazîndu-1 pe 
vom spune — la
nostru — că veșnicia care 
s-a născut la sat nu va 
părăsi satul, ci se va în
toarce la întregul popor 
aripile culturii moderne, 
deschidem larg aceste 
ripl 1

conse-
Blaga, 
rîndul

— Cultura populară ve-

pe 
Să
a-

una 
la 

matematică, la desen și la științele 
naturale, a învățat de fapt ce în
seamnă. concret, dragostea de 
patrie. „Și aceasta pentru că acolo 
am învățat că, de mintea mea, de 
pregătirea mea, de talentul meu 
depinde faptul dacă o casă e bună, 
dacă zidirea unei mari uzine cores
punde scopului propus și dacă ela 
îmbogățesc tara, o fac mai frumoasă, 
iar pe oameni mai mulțumiți, mai 
bucuroși, mai îndrăgostiți de viată". 
Tînărâ arhitectă a participat la 
proiectarea cîtorva spatii verzi din 
orașele noi ale tării noastre. Și știu 
că a făcut-o cu pasiunea, cu dragos
tea, cu inima cu care și-ar fi cusut 
altițele pe cămașa de mireasă dacă 
ar fi rămas fată în sat.

Dar poate am vorbit numai de 
niște „cazuri mari". Mă întorc și 
zic : oare nu ne-a învățat pe noi, 
elevii unei școli modeste din Mol
dova, botanică și dragoste de patrie, 
în același timp, de mult dispărutul 
profesor Mihai Stamatiu, care ne-a 
urcat, în trei primăveri, cu hîrlețele 
în spate, sus pe coastele priporoase, 
numai piatră, ale Pletricicăi, acea 
uriașă acropolă din mijlocul orașului 
Piatra Neamț 7 Am cărat pămînt cu 
coșărcile și am plantat pini. I-am 
udat în toată luna aprilie, la fiecare 
două zile. Așa, aproape dintr-o 
joacă, am contribuit la împădurirea 
unor terenuri care de sute și sute 
de ani se degradau și dădeau pei
sajului un aer trist, dezolant. Pri
veam din tren, acum cîteva săptă- 
mîni, acel brădet înalt și falnic, ca o 
cunună verde pe creștetul Pietricică! 
și mă gîndeam la lecțiile de botanică 
de acum 40 de ani. Și nu m-am 
putut stăpîni să nu mă laud către 
vecinii de compartiment : „Știti, 
pinii de-acolo. de sus. i-am plantat 
noi, cînd eram elevi..."

Exclamația mea, aproape involun
tară și aproape un solilocviu, a des
chis un șir lung de amintiri din 
școală. Și toți povesteau lucruri șl 
întîmplări cam de același gen, depă
nate cu o bucurie așa de plină, de 
sinceră, încît am dedus că insuflarea 
dragostei de tară nu-i numai apanajul 
lecțiilor de istorie ori de lirică pa
triotică, ci este rezultatul' grijii 
cu care se predau și se însușeso 
toate obiectele de învățămînt, în
cepînd tocmai cu științele exacte. 
Istoria, literatura, muzica vin doar 
să consemneze și să preamărească 
tot ceea ce matematica, fizica, chi
mia, naturalele, geografia au dat din 
comoara specificului lor de științe 
exacte tuturor specialiștilor care au 
transformat și transformă azi cu e- 
fortul lor înfățișarea tării. Iar dacă 
istoria ne povățuiește să conservăm 
Voronetul sau Cetatea Sighișoarei, 
matematica, fizica ori chimia ne 
ajută s-o facem — și să construim 
toate minunile de 
care cronica să 
poezia să le cînte.

azi sl de mîine, pe 
le înregistreze si
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Plecarea tovarășului 
Bernie Taft

Duminică la amiază a părăsit Ca
pitala. tovarășul Bemie Taft, mem
bru al Comitetului Executiv Națio
nal al Partidului Comunist din 
Australia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R-, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R-, șl Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

MANIFESTĂRI CONSACRATE
SEMICENTENARULUI UNIRII

Spectacolul festiv „Voința neamu
lui", prezentat duminică dimineață 
în sala „Fantasio" din Constanța, a 
încununat șirul manifestărilor din 
această parte a țării, consacrate Îm
plinirii a 50 de ani de la unirea 
Transilvaniei cu România. Spectaco
lul, care a cuprins cîntece și versuri 
susținute de artiști ai secțiilor de 
dramă, comedie și operă ale Teatru
lui de stat din localitate, s-a bucu
rat de succes.

In sala de expoziții a Bibliotecii 
județene din Galați a avut loc du
minică dimineața vernisajul expozi
ției ,.50 de ani de la unirea Transil
vaniei cu România". Sînt prezentate 
documente originale și fotocopii, ex
trase din presa vremii, litografii în- 
fățișînd aspecte și personalități de 
seamă ale Unirii, versuri ale unor 
autori gălățeni închinate actului is
toric de la 1 decembrie 1918. Sînt 
expuse, de asemenea, ecouri ale pre

sei Btrăine privind însemnătatea 
Unirii.

Orașul Alba Iulia a găzduit dumi
nică o serie de manifestări cultural- 
artistice închinate semicentenarului 
unirii Transilvaniei cu România. La 
Casa municipală de cultură, ansam
blul artistic al U.T.C. și elevi ai li
ceului „Horia, Cloșca și Crișan" din 
localitate au prezentat spectacolul 
„Obeliscul Unirii".

Pe estrada amenajată în fața Mu
zeului Unirii din Cetate s-a desfă
șurat un bogat spectacol folcloric la 
care și-au dat concursul formații de 
dansuri și orchestrale, fanfare, so
liști vocali și instrumentiști din mai 
multe localități ale județului Alba. 
La cinematograful „Victoria* din 
Alba Iulia a rulat un ciclu de filme 
documentare pe tema „Unirea Tran
silvaniei cu România".

(Agerpres)

Cronica zilei
Duminică seara s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de Iosif Walter, 
secretar al C.C. al U.T.C., care, la 
invitația Comitetului de cooperare 
al organizațiilor de tineret din R. P. 
Polonă,'(O.K.W.O.M.), a făcut o vizi
tă în această -țară.

La M izeul de artă din Constanța 
a fost, deschisă. duminică expoziția 
Pablo Picasso. Sînt prezentate 60 de 
lucrări originale — gravuri, desene

și litografii — ale marelui artist, 
împrumutate de la cunoscutele Ga
lerii de artă pariziene Louise Leiris.

Duminică a avut loc, la Muzeul 
din orașul Botoșani, o seară de artă 
plastică închinată sărbătoririi cente
narului lui Ștefan Luchian. Muzeo
graful Pleșca Alexandru și profe
sorii Popescu Gheorghe și Dorcu 
Aurelian au vorbit despre opera și 
viața lui Ștefan Luchian.

(Agerpres)

Patriei - legămînt solemn!
[Urmare din pag. I)

jurul forței conducătoare — 
Partidul Comunist Român.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu: „Armata noastră 
populară, făurită și condusă de 
partid, este purtătoarea unor 
glorioase tradiții de luptă, ale 
unor străvechi virtuți ostășești, 
izvorîte dintr-o adîncă dragoste 
de țară, care s-âu’ transmis Ca 
o flacără vie din generație în 
generație" — constituie pentru 
toți militarii un înalt îndemn, 
'rin pregătirea ei, prin forța 

p. lisciplina rîndurilor sale — 
% ruscat, pe mare, în văzduh 
' rmata noastră populară răs
punde încrederii partidului, gu
vernului, a țării întregi. Ea este 
o demnă continuatoare a moște
nirii preluate de la generațiile 
de luptători care au făcut ca 
tricolorul românesc să fluture 
biruitor pe meterezele Plevnei, 
pe cîmpul Mărășeștilor, peste 
tranșeele războiului antihitlerist.

Militarii din toate armele, de

toate gradele, apărători ai îm
plinirilor și libertății de pe pă- 
mîntul strămoșesc, sînt uniți în 
dragostea lor față de patrie, 
hotărîți să apere chiar cu 
sacrificiul vieții libertatea pă- 
mîntului ei, suveranitatea și 
independența națională, cuceri
rile revoluționare ale poporului, 
cauza socialismului, în spiritul 
patriotismului fierbinte, con- 
știenți că, întărind capacitatea 
de apărare a țării,'poporul ro-’ 
mân își îndeplinește o îndato
rire națională, cît și o îndato
rire internațională, aducîndu-și 
contribuția la sporirea puterii 
militare a statelor socialiste, de 
care ne leagă o strînsă priete
nie.

Depunerea jurămîntului mili
tar a luat sfîrșit. Tinerii — din 
acest moment militari cu drep
turi și obligații depline — își 
împărtășesc impresii, sentimen
te, din timpul solemnității. Din 
cuvintele și din întreaga lor fi
ință se degajă certitudinea îm
plinirii înaltelor răspunderi 
ostășești.

Posibilități de dinamizare
a producției industriale

(Urmare din pag. I)

dus de bază, executat aici de ani de 
zile cu bune rezultate — și le-a 
transferat uzinei „1 Mai" Ploiești, al 
cărei profil de producție constă, 
după cum se știe, în construcția de 
utilaj petrolier. Considerăm că acest 
transfer nechibzuit nesocotește expe
riența acumulată în acest sens la 
„Unio", întreaga cheltuială cu mun
ca de concepție și cu realizarea 
S.D.V.-urilor necesare. Iar prețul de 
cost al remorcilor construite la Plo
iești este grevat de procurarea ca
roseriilor de la întreprinderea fores
tieră din Satu Mare, cu care coope
rase în condiții optime uzina „Unio". 
De altfel, de ani do zile, ministerul 
întârzie să precizeze profilul de pro
ducție al uzinei „Unio", încredin- 
țîndu-i pentru fiecare perioadă de 
plan o gamă foarte variată do uni
cate și produse de serie mică, ceea 
ce frînează evident atît finalizarea 
ți stabilitatea unor studii de organi
zare științifică, cît și eficiența de 
ansamblu a activității acestei între
prinderi.

Legată de intervenția unor foruri 
de resort este și aplicarea măsurilor 
necesare pentru ca anumite capaci
tăți de producție să nu mai stea 
inactive în unitățile de confecții, 
tricotaje și țesături. Este cazul între
prinderilor „Tricotex" Satu Mare, 
unde coeficientul de utilizare a ma
șinilor de tricotat este de numai 48 
la sută, precum și „Solidaritatea", 
care în trimestrul II a.c. a înregis
trat 297 000 ore-mașini stagnări, din 
lipsă de comenzi. Cu toate că Minis
terul Industriei Ușoare a fost solici
tat în repetate rînduri să găsească so
luțiile necesare evitării acestor defi
ciențe, lucrurile s-au oprit la sta
diul discuției. Oare unele din aceste 
întreprinderi — la care se adaugă 
„Mondiala", care produce anual pen
tru export mărfuri în valoare de 
peste 100 milioane lei — nu ar putea 
să prospecteze piața externă, să sta
bilească legături nemijlocite cu bene
ficiarii din alte țări ? Aceasta ar în
lesni înlăturarea unor situații neco
respunzătoare ca cea de acum, cînd 
înainte cu o lună de începerea tri
mestrului I 1969, din lipsă de co
menzi, „Mondiala" nu poate să 
definitiveze documentațiile tehnice 
la aproximativ 20 la sută din pre
vederile de plan. Cît de greu se miș
că ministerul amintit se vede și din 
faptul că pînă în prezent nu a fost 
rezolvată nici măcar cererea fabri
cii de a realiza un contact nemijlo
cit cu cumpărătorii din județ, prin 
amenajarea unui magazin propriu

de desfacere, deși despre aceasta se 
discută de peste 7 luni. Și ce justifi
care are orientarea greșită pentru a- 
nul viitor, dată de Ministerul Indus
triei Ușoare, potrivit căreia producția 
globală a Fabricii de sticlă Poiana Co
drului, cea de la „Texar" și I.P.T.C. 
Berveni va crește doar cu aproxi
mativ 0,5—2 la sută față de sarcina 
de plan din anul curent 1 Aseme
nea sarcini nu sînt de natură să sti
muleze fabricile respective în utili
zarea potențialului tehnic și uman 
de care dispun, cu atît mai mult cu 
cît, pe baza calculelor privind su- D 
plimentarea producției în 1968, se sj 
evaluează atingerea încă în acest an E 
a sporurilor cuprinse în propuneri- | 
le orientative ale ministerului pen- S 
tru 1969.

Pe ansamblul industriei județului, I 
noi am analizat și adîncirea analizei S 
structurii forței de muncă — ceea ce t 
ne-a permis declanșarea unor acțiuni | 
eficiente în scopul reducerii ponderii H 
muncilor auxiliare. Deși pe linia va- M 
lorificării rezervelor existente în acest 
sens, preocupările întreprinderilor se 
afiă încă în fază de început, putem 
spune că într-o serie de unități s-au 
făcut pași însemnați pe drumul ra
ționalizării transportului intrauzinal, 
al containerizării și conveiorizării 
producției, din fonduri de mică me
canizare. La „1 Septembrie", aplica
rea acestor măsuri a asigurat tre- fl 
cerea a 50 de lucrători în activități 
direct productive. In același sens, 
amintim de măsurile întreprinse pen
tru ca toți muncitorii să-și realizeze 
normele de lucru. Rezultate bune au 
fost obținute la uzina „Unio" unde 
— comparativ cu trimestrul II — în 
trimestrul III numărul celor care nu 
și-au îndeplinit norma de lucru a 
scăzut cu 15 la sută, iar la fabrica de 
piele „Drum nou" și la I.R.A. 7 nu 
se mai înregistrează nici o rămînere 
în urmă în acest domeniu.

Toate acestea, succesele ob
ținute și neajunsurile depistate nu 
ne permit să neglijăm o clipă mă
surile legate de organizarea supe
rioară a producției și a muncii. în ce 
ne privește, comitetele de direcție, 
controlate și îndrumate îndeaproape 
de organizațiile de partid, vor acțio
na în continuare pentru investigarea 
și valorificarea rezervelor interne de 
sporire a producției, de creștere a 
eficienței economice finale, vor antre
na sistematic toți factorii de am
plificare a economicității. Se impune 
însă un sprijin concret, nemijlocit 
și energic din partea ministerelor tu
telare ale unităților economice din 
județ — exercitat cu răspundere și 
de către oameni competenți, la fața | 
locului, în fabrici și uzine. H

DUMINICA SPORTIVĂ
Excelenta partidă

a rugbiștilor noștri.

„Sărbătoarea* anuală 
a rugbiului nostru, 
meciul cu Franța — a- 
vînd de data aceasta și 
un caracter oficial, con
tând pentru „Cupa Nați- 
unilor“-F.I.R.A. — s-a 
desfășurat ieri după- 
amiază pe stadio
nul bucureștean „23 Au
gust". Consemnăm cu 
bucurie faptul că rug- 
biștii noștri au înregis
trat o frumoasă victorie 
în fața redutabililor ad
versari, la capătul unui 
joc extrem de dîrz și 
cu o spectaculoasă evo
luție a scorului : în mi
nutul 30 conduceam cu 
12—3, la pauză avanta
jul nostru era de numai 
4 puncte (12—8). în mi
nutul 72 francezii con
duceau cu 14—12, pen
tru ca după numai două 
minute să reluăm con
ducerea — și să cîști- 
găm cu 15—14 !

Zile în șir, ziarele 
franceze de specialitate 
și, parcă într-o mai 
mică măsură, cele ro
mânești au menținut 
trează atenția iubitori
lor rugbiului asupra a- 
cestui veritabil eveni
ment sportiv. în ultima 
vreme cu o perfectă re
gularitate, confruntarea 
selecționatelor naționa
le respective se dispută 
în cadrul unui interes 
major. Chiar dacă pen
tru oaspeții noștri de 
ieri întrecerile interna
ționale sînt ceva obiș
nuit în decursul fiecă
rui an. meciul cu rug- 

români îi preocu- 
mai mare măsură 
decît.......Turneul
cinci". Buni cu-

biștii 
pă în 
poate 
celor 
noscători ai rugbiului, 
adevărați maeștri în mî- 
nuirea balonului, fran
cezii — din impresio
nantul palmares al că
rora nu lipsesc cuceri
rea „Tu-pneului celor 5", 
precum și victorii asu
pra unor formații, de 
asemenea, de talie mon
dială ca echipele Noii 
Zeelande, 
Republicii 
ne — au 
acum că 
României 
rioase probleme. E ade
vărat că bilanțul meciu
rilor de rugbi România 
— Franța indică mai 
multe victorii ale „cinci- 
sprezecelui" galic, dar 
•— cu o singură excep
ție, în 1957 — pe tere
nul de joc a existat un 
evident echilibru de 
forțe între cele două 
reprezentative...

N-am putea spune că, 
la rîndul lor, specialiștii 
noștri, antrenorii și se- 
lecționabilii n-au mani
festat o serioasă preo
cupare pentru pregăti
rea cît mal bună a a- 
cestui „examen de fine

Australiei, 
Sud-Africa- 
constatat și 
selecționata 

le-a pus se

HANDBAL

FEMININ

FOTBAL

U. T. A, UN MERITORIU
CAMPION DE TOAMNĂ

rie an". în meciul de 
ieri, lucrurile au fost 
cît se poate de edifi
catoare. Echipa noastră 
— într-o alcătuire ins
pirată, cu uri joc vigu
ros, colectiv, luptînd 
pînă la epuizare pentru 
a-și susține șansele — 
a reușit să termine, din 
nou, învingătoare, pre
cum în 1960 și 1962, anii 
debutului strălucit 
rugbiului nostru 
plan internațional.

Succesul de acum 
rugbiștilor români de
vine cu atît mai apre
ciabil, cu 
nerul și 
Jean Prat 
tru meciul 
cei mai în 
tori — la înaintare, oa
meni cu gabarit de uri
ași și cu o bună de
tentă. iar în linia de 
trei sferturi, „spiriduși" 
cu o impresionantă vi
teză, extrem de abili și 
spontani în atacurile cu 
balonul la mînă. Toți 
cei 15 jucători cu ecu
sonul „cocoșului galic" 
au primit, de altfel, ca
lificativele cele mai bu
ne și acum o săptă- 
mînă, cu ocazia meciu
rilor din campionatul 
francez. Așadar, la 
București, selecționata 
Franței a prezentat cel 
mai redutabil XV. Din 
desfășurarea partidei 
s-au desprins omogeni
tatea echipei, verva 
generală a jucătorilor, 
dorința lor, uneori dusă 
la exces, de a termina 
victorioși.

Meciul de ieri a fost 
aprig, o mare încleșta
re de forțe și ambiții. 
Francezii au dorit cu 
orice preț să întrerupă 
„seria neagră" a insuc
ceselor lor internațio
nale din sezonul de
toamnă, ț românii să
reînno'ade firul vjctqrji- 
lor de prestigiu în fața 
unei echipe dintre cele 
mai bine cotate pe plan 
mondial. Succesul, pe 
deplin meritat, aplau
dat de înșiși turiștii 
francezi, veniți să ur
mărească meciul, a răs
plătit, pînă la urmă, 
eforturile admirabile 
ale rugbiștilor noștri, 
priceperea antrenorilor 
Al. Teofilovici și Titi 
lonescu. Semnalăm 
totodată că în „duelul 
pronosticurilor" dintre 
Michel Crauste și Vio
rel Moraru, publicat 
ieri în ziarul nostru, a 
cîștigat Viorel Moraru ; 
optimismul său față de 
șansele rugbiștilor noș
tri nu s-a dovedit 
cîtuși de puțin exage
rat.

Toate cele 15 puncte 
ale echipei noastre au 
fost înscrise de Irimes- 
cu. Cu o extraordinară

al 
pe

al

cît selecțio- 
antrenorul 

a ales pen- 
de ieri pe 

formă jucă-

rr

precizie, el a transfor
mat patru lovituri de pe
deapsă (deși de trei ori 
penalitatea fusese dicta
tă la aproape 40 m de 
buturile franceze, în un
ghiuri deosebit de difi
cile) și a reușit un 
drop-gol. Punctele fran
cezilor s-au datorat mij
locașului la deschidere 
Parries (două lovi
turi de pedeapsă și o 
transformare) și aripii 
Bonal (o încercare).

Dintre cei 31 de ju
cători, care au evoluat 
ieri pe teren (în echi
pa noastră, Stoica — 
accidentat în min. 51 — 
a fost înlocuit cu Ba
ciu) s-au remarcat : de 
la învingători — Iri- 
mescu, Ciobănel, Răș- 
canu, Coravu, Florescu ; 
de la învinși — Dauga, 
Spanghero, Dutin, Car- 
rere, Parries. Conduce
rea partidei a fost asi
gurată, cu competență, 
de arbitrul Miriam Jo
seph (Tara Galilor).

Dacă avem în vede
re că tot ieri echipa se
cundă a țării noastre a 
întrecut cu 15—3 prima 
reprezentativă a Polo
niei, putem consemna 
cu deplină satisfacție 
că rugbiul românesc — 
deși angajat în aceeași 
zi cu două reprezenta
tive — a făcut din nou 
dovada valorii sale in
ternaționale. Din păca
te însă, partidele inter
naționale ale selecțio- 
nabililor noștri consti
tuie o raritate. Or, este 
evident că fără un nu
măr mare de meciuri 
cu formații experimen
tate, de reputație, re
prezentând școli rugbis- 
tice, sportivilor noștri 
nu li se poate pretinde 
să dețină o valoare sta
bilă, să se afirme con
tinuu în rîndul. verita>- 
bililor fruntași ai rugr 
biului european. De ani 
și ani, rugbiul româ
nesc se vede handica
pat serios prin lipsa de 
contacte internaționale. 
Este incredibil, dar... 
perfect adevărat: de la 
10 decembrie, anul tre
cut, data meciului 
Franța—România (la 
Nantes), selecționata 
noastră n-a susținut de
cît două partide, ambele 
cu echipa Cehoslovaciei, 
țară cu bogată tradiție 
sportivă, 
toare în 
Apare cu 
țeles că, 
aceasta se perpetuează, 
federația, cluburile nu 
reușesc — dar nici nu 
sînt sprijinite de 
C.N.E.F.S. — să asigure 
un bogat și valoros 
calendar internațional 
pentru rugbiștii frun
tași.

Ion DUMITRIU

însă începă- 
ale rugbiului. 
totul de neîn- 

deși situația

S-a terminat turul campionatului 1968—1969, așa pre
cum începuse, adică printr-o... restanță 1 Și primul meci 
amînat, și ultimul (F. C. Argeș — Dinamo București și, 
respectiv, Dinamo — București — Universitatea Craio
va) se vor disputa abia în zilele ce urmează. Aceste 
nereguli organizatorice — surse permanente de viciere 
a echității competiționale și care dau o tentă de nese
riozitate campionatului primei divizii — ne pun în si
tuația de a nu avea un clasament exact nici după 
ultima etapă a turului. Era la un moment dat posibil 
să nu cunoaștem nici măcar liderul de toam
nă. Noroc de intervenția decisivă — din minutul 85 al 
partidei UTA-„U* Cluj — a juniorului internațional 
Broșovschi. O dată victoria dobîndită asupra clujeni
lor, UTA și-a încheiat excelenta campanie de toamnă 
printr-o consolidare a poziției sale de fruntașă. Avem, 
în divizia A, un meritoriu campion al turului 1

UTA nu și-a cruțat adversarii atunci cînd juca la 
Arad și a știut să fructifice la maximum avantajele 
oferite de terenul propriu : din 8 partide a cîștigat 8, 
a înscris 17 goluri primind doar 4 și a colecționat 16 
puncte. Dar arădanii nu și-au limitat ambițiile la gradul 
modest de viteji doar între zidurile cetății lor. Sînt 
multe echipe care și-au format aproape întreaga 
zestre prin succesele de acasă. Dinamo București, Uni-

CLASAMENT
UTA 15 10 2 3 25—13 22
„U“ Craiova 14 8 3 3 30—20 19
Politehnica 15 8 1 6 17—18 17
Jiul 15 6 4 5 17—15 16
Farul 15 7 2 6 22—21 16
Dinamo Bac. 15 7 2 6 19—19 16
A.S.A. Tg. M. 15 7 1 7 22—21 15
Petrolul 15 7 1 7 16—18 15
Dinamo Buc. 13 6 2 5 22—15 14
Progresul 15 5 4 6 14—17 14
Steaua 15 6 1 8 2G—22 13
„U“ Cluj 15 6 1 8 24—26 13
Rapid 15 5 3 7 16—22 13
Crișul 15 4 4 7 14—16 12
F. C. Argeș 14 5 18 16—24 11
Vagonul 15 4 2 9 25—38 10

REZULTATE TEHNICE
POLITEHNICA IAȘI — PE

TROLUL : 1-0 (1—0). A marcat 
Incze în min. 34.

DINAMO BACĂU — STEAUA: 
3—1 (2—1), Au marcat: Simio
naș (min. 29), Munteanu (min. 31) 
și Dembrovschi (miin. 80) pentru 
gazde și Crăiniceanu (min. 36) 
pentru oaspeți.

UTA — UNIVERSITATEA 
CLUJ : 1—0 (0—0) : A marcat 
Broșovschi (min. 85).

JIUL — RAPID : 2—1 (0—1) : 
Au marcat Octavian Popescu 
(min. 67 și 87) pentru gazde și 

• respectiv Năsturescu (min. 29).
CRIȘUL — VAGONUL: 4—2 

(1—1). Au marcat: Cociș (min. 
8), Nagy (min. 56 și 58) și Po- 
povici (min. 63) pentru Crișul și 
Adam (în min. 18 și 51 ; ultimul 
gol a fost realizat din lovitură 
de la 11 m.).

PROGRESUL 
0—0. (Matei de 
ratat o lovitură 
min. 9).

F. C. ARGEȘ
MUREȘ : 3—1 (1—0). Au marcat: 
Roșu (min. 18 și 58) și Nuțu (min. 
80) pentru piteșteni și Ciutac 
(min. 82) pentru oaspeți.

întîlnirea Dinamo — Univer
sitatea Craiova are loc azi, în- 
cepînd de la ora 14, pe stadionul 
Dinamo. Restanța F. C. Argeș — 
Dinamo se va disputa la Pitești 
în ziua de* 5 decembrie.

— FARUL: 
la Progresul a 
de la 11 m. în
— A.S.A. TG.

CUPA BUCUREȘTIULUI"

Constatări sincere, dar...
Aseară, sala Floreasca a găzduit 

ultimele meciuri din cadrul „Cupei 
Bucureștiului" la handbal feminin, 
meciuri care, de altfel, nu mai a- 
veau decît o însemnătate locală, 
soarta primului loc fiind hotărîtă. 
Cea mai bună formație a compe
tiției, reprezentativa R. D. Germa
ne, este cîștigătoarea ediției din a- 
cest an a „Cupei". în partida dispu
tată aseară, în compania echipei 
noastre de tineret, reprezentativa 
R. D. Germane a făcut un „joc pen
tru public", căutând, de regulă, so
luțiile cele mai grele în rezolvarea 
diferitelor faze, abuzînd de execuții 
tehnice sau de „scheme" tactice 
complicate, de demonstrație. Este și 
cauza pentru care, adăugîndu-se 
ambiția tinerelor noastre handbaliste, 
partida a fost în general echilibra
tă, de-abia spre sfîrșitul întîlnirii 
oaspetele detașîndu-se în învingă
toare sigure. Scor : 18—12 (11—5).

Noi am urmărit cu mai multă a- 
tenție acest joc, deoarece voiam să 
avem o idee mai apropiată de ade
văr în legătură cu viitorul handba
lului feminin din țara noastră. Și 
trebuie să spunem, cu regret, că. 
cel puțin deocamdată, el nu este 
prea... trandafiriu. Natalia Matache 
și Emilia Neghină sînt singurele 
nume pe care le-am reținut și le pro
punem atenției iubitorilor de hand
bal. în rest, mai nimic. De altfel 
MAI NIMIC este un calificativ ce 
se poate acorda și evoluției primei 
noastre garnituri, învinsă la limită, 
este drept, de către formația Iugo
slaviei. Scor : 11—10.

„Sînteți mulțumit de felul în care 
s-a comportat echipa pe care o pre
gătiți ?“ Iată întrebarea pe care am 
adresat-o aseară antrenorilor F. Spier 
și V. Gogîltan, care asigură con
ducerea tehnică a echipei noastre re
prezentative.

„Aș putea răspunde cu un da. pen
tru că această comportare exprimă 
actualele posibilități ale echipei. 
Anul acesta, exceptând cazul Un
gariei, care a deplasat echipa de 
tineret, am avut la „Cupa Bucu

reștiului" tot ce are mai bun hand
balul feminin mondial. Or, într-o con
fruntare de asemenea valoare sînt, 
din păcate, normale și rezultatele în
registrate. S-ar putea spune că n-am 
avut șansă. Am ratat în două me
ciuri — cu R.D. Germană și U.R.S.S. 
— 9 lovituri de la 7 metri, care trans
formate poate că ne-ar fi adus vic
torii, dar aceste victorii, chiar și 
cîștigarea „Cupei", nu ar fi schimbat 
cu nimic o situație reală : lipsa de 
valoare. Nu doresc să se creadă că 
încerc să transfer pe umerii altora 
răspunderea pe care o am ca antre
nor al echipei naționale, dar nici eu, 
nici colegul meu Gogîltan nu sîntem 
prestidigitatori pentru a scoate din- 
tr-o pălărie miraculoasă o echipă de 
handbal care nu există de fapt". 
(Fr. Spier).

„La ora actuală, noi putem obține 
un maxim loc patru în lume, adică 
după formațiile R.D. Germane, Iu
goslaviei și U.R.S.S. Echipa noastră 
își prelungește perioada de trecere

HOCHEI

în meciul revanșă
România-Polonia 3-3

In meciul de ieri seara hocheiștii 
polonezi au încercat să se revan
șeze după înfrîngerea suferită sîm- 
bătă. Ei au reușit să conducă în 
prima repriză cu 2—1, dar jucătorii 
noștri au revenit puternic, ajungînd 
să fixeze scorul reprizei a doua la 
3—2 în favoarea lor. în ultima par
te a meciului polonezii au marcat 
un gol, obținînd egalarea.

Punctele echipei noastre au fost 
înscrise de Ștefanov (2) și Calamar.

fataliste
de la o generație la alta. In forma
ția pe care o alinie'm avem jucătoare 
sau prea „bătrîne" sau prea „tinere". 
Echipa nu are acea vîrstă optimă 
pentru o formație de handbal fe
minin : între 22 și 25 de ani" (Vale- 
riu Gogîltan).

încă doi specialiști din lumea hand
balului nostru — antrenorul Nicolae 
Nedef și arbitrul Gh. Popescu, in
tervievați în legătură cu felul în care 
s-a comportat echipa' noastră în a- 
ceastă competiție și cu situația ei 
de fapt — ne-au dat răspunsuri care 
exprimă în asență același lucru : 
„handbalul nostru feminin a coborît 
pe scara valorii și această competiție, 
care a angrenat formații de va
loare, ne-a evidențiat încă o dată 
acest lucru".

Nimic mai adevărat, dar ce-i de 
făcut, totuși ? Rămînînd la nivelul 
constatărilor sincere dar fataliste nu 
rezolvăm nimic.

Valentin PAUNESCU

versitatea Cluj, Dinamo Bacău — toate trei cu pretenții, 
însă cu un singur punct adunat „în deplasare' — con
stituie cîteva exemple. Și A.S.A. are, la Tg. Mureș, un 
palmares asemănător cu al textiliștilor. In schimb, pe 
terenuri străine a înregistrat șapte înfrîngeri și numai 
un meci egal. Ceea ce a diferențiat-o pe UTA de alte 
echipe ale categoriei A este faptul că elevii lui N. Du
mitrescu au adăugat rezultatelor maxime de la Arad 
un șir de performanțe pe cimpurile de joc ale adver
sarilor. Mai exact, UTA a realizat bilanțuri pozitive în 
majoritatea întrecerilor „în deplasare', adică două vic
torii și două partide egale din totalul de șapte jocuri 1 
Cele șase puncte obținute în împrejurările de mai sus 
sînt tocmai punctele care au cîntărit cel mai greu în 
balanță. Și se poate spune fără greș că datorită lor, 
datorită performanțelor din deplasare, a ajuns UTA 
campion de toamnă...

Să așteptăm deznodămîntul „restanțelor*, spre a dis
cuta despre Dinamo București, despre echipa studenți
lor craioveni, despre F. C. Argeș, dar și despre Steaua, 
— protagoniste ale campionatului trecut și aflate azi 
în posturi penibile de clasament. Să așteptăm și pînă 
atunci să consemnăm ca pe o „curiozitate” — foarte / 
semnificativă 1 — faptul că în prezent primele 8 echipe 
din clasament sînt din provincie, iar noua promovată, 
Politehnica-Iași, se află pe locul 3._

® Victorie în min. 85
ARAD (Corespondentul „Scînteii"). 

U.T.A. a cîștigat ieri, în compania 
studenților clujeni, mai greu decît 
spera. Motivul ? Oaspeții au opus o 
rezistență foarte viguroasă, s-au a- 
părat organizat (de cele mai multe 
ori supranumeric), iar portarul Mol- 
doveanu a dovedit o formă de zile 
mari, salvînd cîteva goluri oa șl fă
cute. în ciuda terenului alunecos, 
cele două formații au oferit un spec
tacol antrenant și de bun nivel teh
nic. Textiliștii arădani, care au domi
nat cu autoritate (raport de cornere 
12—1), n-au reușit să străpungă a- 
părarea oaspeților decît o singură 
dată, în minutul 85, cînd tînărul Bro
șovschi a înscris golul victoriei, 
au totuși meritul de a fi realizat 
joc spectaculos, cu execuții pe 
de subtile, pe atît de frumoase, 
subliniat că echipa locală a ratat 
mai puțin de 10 ocazii favorabile.

Ei 
un 
cît 
De 
nu

® Un șut prin surprindere...

-ț

IAȘI (Corespondentul „Scînteii"). 
Pe un timp destul de friguros, în 
fața a aproximativ 7 000 de specta
tori, Politehnica Iași a obținut o 
prețioasă victorie în dauna formației 
Petrolul, pe care a învins-o cu 1—0 
(1—0). Golul a fost marcat în min. 
34 de Incze IV, printr-un șut tras 
prin surprindere din afara careului 
de 16 metri. în prima parte a întâl
nirii, jucînd mai bine, ieșenii au 
dominat și au fost de cîteva ori pe 
punctul de a majora scorul. După 
pauză ei au lăsat însă inițiativa oas
peților, care au ratat două ocazii 
clare de gol. în ultimul minut, por
tarul formației ieșene, Cizic, se re
marcă printr-o intervenție promptă 
salvînd de pe linia porții. întîlnirea 
a fost condusă satisfăcător do arbi
trul Aurel Bentu — București.

® Steaua - din nou învinsă
BACĂU (Corespondentul „Scîn

teii"). Și în partida de ieri, dinamo
viștii băcăoani au dovedit o dată în 
plus că nu sînt dispuși să piardă 
pe teren propriu. Deși s-au întâlnit 
cu campionii, ei au luptat cu îndîi 
jire, unii chiar pînă la epuizare 
(Nunweiller IV, Vătafu), reușind să 
obțină o frumoasă victorie, aplauda
tă mult de publicul neobișnuit de 
numeros prezent de astă dată pe 
stadionul din Valea Bistriței. Steaua 
a atacat aproape tot timpul meciu
lui. Constantin și Crăiniceanu au 
constituit pericol permanent

pentru portarul băcăoan, dar n-au 
reușit să-1 păcălească decît o sin
gură dată, în min. 36 cînd, scăpat 
de sub supravegherea apărătorilor, 
Crăiniceanu înscrie singurul gol 
pentru echipa sa. în acel minut însă 
scorul era de-acum 2—1, pentru că 
pînă atunci dinamoviștii „l-au în
vins" de două ori pe Andrei. Primul 
gol a căzut în min. 29. 
bun și în jocul de ieri, 
apărătorii bucureșteni, 
Simionaș, care reia

Dembrovschi 
trece printre 
centrează la 
puternic în 

plasă. Nu trec decît două minute și 
Munteanu scapă în viteză pe lingă 
Sătmăreanu și, cu toată opoziția lui 
Andrei, înscrie printr-un șut puter
nic de la 16 metri.

Repriza a doua a aparținut, tn cea 
mai mare parte, oaspeților. Dar di
namoviștii s-au organizat bine în a- 
părare și au contraatacat destul de 
periculos. La un asemenea contra
atac, Dembrovschi a trecut cu ușu
rință de apărătorii bucureșteni și a 
marcat (min. 80). Cu scorul de 3—1 
se încheie partida de la Bacău, ar
bitrată în mod mulțumitor de Mircea 
Rotaru din Iași.

® în slîrșit, un succes: 
pileștedn

PITEȘTI (Corespondentul „Scîn
teii"). Desfășurată pe un teren des
fundat și pe o ceață destul de densă, 
partida a satisfăcut totuși miila 
de spectatori atît din punct de vedere 
tehnic, cît și ca rezultat. De această 
dată, localnicii au muncit foarte 
mult pentru a cîștiga cele două 
puncte și o dată cu aceasta pentru a 
preda lanterna roșie. Prin Dobrin, 
Nuțu, Roșu și Jercan, piteștenii și-au 
„sufocat", în prima repriză, adver
sarii. Ei n-au putut însă să înscria 
decît o singură dată în min. 18 prin 
Roșu și aceasta datorită faptului că 
portarul echipei A.S.A. a apărat ex
cepțional, iar Sleam, Balaș și Czako 
au intervenit prompt în multe situații 
critice. Nu e mai puțin adevărat 
că înaintașii echipei gazdă, Kraus, 
Jercan și uneori Dobrin, au ratat o- 
cazii destul de bune.

în repriza a doua jocul s-a echili
brat, aiternînd cu repeziciune de la 
o poartă la alta. Cel de-al doilea gol 
a fost înscris în min. 58 de același 
Roșu. în min. 80 Nuțu șutează puter
nic de la circa 30 m și mingea se 
strecoară în colțul porții apărate de 
Solyom. Rezultatul : 3—0 pentru pi
teșteni ! în plină dominare a echipei 
piteștene, oaspeții inițiază un contra
atac și mingea expediată de Lucaci e 
reluată printr-o lovitură de cap de 
către Ciutac, care înscrie golul „de 
onoare" pentru echipa sa, pecetluind 
totodată scorul partidei.

■q
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„A ratat Matei un penalti la începutul jocului, au mai ratat Oaidă, Țară- 
hingă și alții. în faza din fotografie, Neacșu n-a mai ratat, a tras dintr-o 
bucată, puternic, dar Uțu, printr-un reflex ieșit din comun, a respins în 

corner ! Și așa, Progresul — Farul s-a încheiat cu scorul de 0—0.

DIN LUMEA LARGĂ
In runda a 6-a a turneului in

ternational de șah de la Faima de 
Mallorca, Florin Gheorghiu a remi
zat cu Spasski, Ivkov a cîștigat Ia 
campionul mondial Tigran Petro
sian, Benko a pierdut in fața lui 
Larsen, iar Korcinoi l-a învins pe 
Westerinen. în clasament conduc 
Larsen (Danemarca) și Korcinoi 
(U.R.S.S.) cu cîte 5 puncte, urmați 
de Spasski 4,5 puncte.

La Mariestad, în sferturile de fi
nală ale Cupei campionilor euro
peni la tenis de masă (masculin) 
echipa suedeză Mariestad Boys a 
întrecut cu 5—0 formația C.S.M. 
Cluj. Rezultate tehnice : Niedert — 
Giurgiucă 2—0 ; Alser — Dobosi 
2—1; Andersson — Negulescu 2—1;

Alser — Giurgiucă 2—1 ; Niedert — 
Negulescu 2—1.

Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de te
nis (rezervat jucătorilor profesio
niști) desfășurat la „Madison Square 
Garden" din New York a fost cîști- 
gată de jucătorul australian Tony 
Roche. în finală, Roche a dispus cu 
6—3, 6—4 de americanul Pancho 
Gonzales. în partida pentru locurile
3— 4, australianul Laver l-a învins 
cu 6—4, 6—3 pe spaniolul Gimeno.

Turneul Internațional de hochei pe 
gheață de Ia Moscova a debutat cu 
o surpriză : echipa secundă a 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de
4— 3 (1—3, 1—0, 2—0) selecționata

Canadei. într-un alt meci, prima re
prezentativă a U.R.S.S. a dispus cu 
5—2 (5—1, 0—1, 0—0) de formația 
Finlandei.

După 21 de etape, în campiona
tul englez de fotbal conduce Li
verpool cu 32 puncte, urmată de 
Leeds 30 puncte (un joc mai pu
țin). Rezultate din etapa a 21-a : 
W. B. Albion — Sunderland 3—0; 
Liverpool — Nottingham 1—0 ; E- 
verton — Leicester 7—1 ; Manches
ter United — Wolverhampton 2—0 ; 
Arsenal — Burnley 1—0 ; Chelsea- 
Leeds 1—1 ; Newcastle — South
ampton 4—1.

în localitatea suedeză F.skilstuna 
s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală de handbal dintre selecționa
tele masculine ale Suediei și Da
nemarcei. Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 16—14 (7—4).



Reformele politice Ministrul de externe

și constituționale preconizate
de guvernul nigerian

după încetarea ostilităților
0 CUVÎNTARE A GENERALULUI GOWON

r

LAGOS 1 (Agerpres). — Gene
ralul Yakubu Gowon, șeful gu
vernului militar al Nigeriei, a ros
tit in fața studenților din orașul 
Zaria o cuvîntare, în care s-a re
ferit la situația actuală din Nige
ria și la politica pe care guvernul 
intenționează să o promoveze după 
încetarea ostilităților militare. Gu
vernul federal, a arătat el, va fixa, 
după încetarea operațiunilor mili-

in-

R. S. CEHOSLOVACĂ

REZULTATE
SATISFĂCĂTOARE

In producția
AGRICOLA

PRAGA (Corespondență de la 
Eugen Ionescu). — Zilele tre
cute, la Ministerul Agriculturii și 
Alimentației din R. S. Ceho
slovacă au fost analizate rezul
tatele preliminare ale anului în 

re- 
Pro-

tare, un nou termen pentru 
staurarea în țară a unui guvern 
civil. Autoritățile militare, a sub
liniat el, „nu vor preda puterea 
unui om sau unui grup de per
soane, ci unei Adunări Constituante 
din care vor face parte reprezen
tanți ai populației din întreaga 
țară, inclusiv ai tribului Ibo“. Ge
neralul Gowon, relevă agenția 
France Presse, și-a exprimat do
rința de a se ajunge la o largă 
reconciliere națională, menționînd 
că încetarea ostilităților, recon
strucția economică și socială a 
Federației Nigeriei sînt principa
lele probleme care preocupă 
prezent guvernul federal de 
Lagos.

La baza reformelor politice 
constituționale preconizate de gu
vern se află împărțirea adminis
trativă a țării într-un număr de 
12 state.

Pronunțîndu-se în favoarea unei 
reconcilieri naționale Imediate pe 
scara întregii țări, generalul Go
won a declarat că „această proble
mă va fi rezolvată cu atît mai re
pede cu cît puterile străine ne 
vor lăsa în pace și ne vor da posi
bilitatea să găsim noi singuri so
luție”.

în 
la

al României a fost primit

de Șahinșahul Iranului
CONVORBIRI OFICIALE ÎNTRE

CORNELIU MĂNESCU

curs în domeniul respectiv, 
zultate apreciate ca bune, 
ducția medie de cereale la hec
tar din acest an a fost de 28,1 
Sîntâie, realizîndu-se un spoi 

o 2,3 q, față de 1967. Produc
ția globală de cereale este cu 
770 000 tone mai mare decît a- 
nul trecut La cartofii tîrzii, s-a 
realizat o recoltă medie la hec
tar do 172 q, obținîndu-se o 
creștere substanțială față de anul 
precedent Aceleași rezultate 
bune au fost obținute și la sfecla 
do zahăr.

Din datele publicate reiese că 
valoarea mărfurilor alimentaro 
livrate pe piața internă va fi în 
acest an cu 3,6 miliarde coroane 
(în prețuri cu amănuntul) mai 
mare decît în anul precedent, 
sectorul agro-alimentar urmînd 
să asigure pe cap de locuitor a- 
limente în valoare de 4 331 de 
coroane față de 4120 de coroane 
în 1967.

După cum relatează presa 
cehoslovacă, în aceste zile, în 
pofida condițiilor atmosferice 
nefavorabile, pe ogoarele coope
rativelor agricole și ale fermelor 
de stat se desfășoară o activitate 
intensă de terminare â ultimelor 
lucrări cuprinse în campania a- 
gricolă de toamnă. Astfel, re
coltarea cartofilor a fost înche
iată, sînt în curs de încheiere 
recoltarea și însilozarea sfeclei 
de zahăr ; însămînțarea griului a 
fost efectuată pînă în prezent pe 
o suprafață de peste 860 000 de 
hectare; de asemenea, s-a reali
zat mai bine de 80 la sută din 
planul arăturilor de toamnă.

A. Harriman intenționează
5

să părăsească postul
de la Paris

în momentul instalării noii administrații
'■'« l; ' ■ r ț:7

PARIS 1 (Agerpres). — Averell 
Harriman, șeful delegației ameri
cane la convorbirile de la Paris în 
problema războiului din Vietnam, a 
plecat duminică la New York. La 
plecare, Harriman a făcut o decla
rație presei în care a arătat că, în 
timpul șederii sale în S.U.A., va 
face o trecere în revistă cu înalte 
oficialități americane a situației 
internaționale și în special a pro
blemelor legate de tratativele asu
pra războiului din Vietnam. El a 
declarat, totodată, că intenționează 
să părăsească postul său de la Paris 
în momentul instalării noii admi
nistrații — la 20 ianuarie anul 
viitor — exprimîndu-și în același 
timp dorința de a colabora cu pre
ședintele ales, Richard Nixon, în 
perioada de tranziție, dacă preșe
dintele va dori aceasta.

ir
Delegația sud-vietnameză la con

vorbirile oficiale cvadripartite de la 
Paris va fi condusă de Pham Dang 
și va pleca joi spre Paris — s-a a- 
nunțat sîmbătă seara la Saigon.

TEHERAN 1. — Corespondentul 
Agerpres, N. Popovici, transmite : 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a fost primit sîm
bătă de Majestatea Sa Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, Șahin
șahul Iranului, la Palatul Niavarah. 
Cu această ocazie el a transmis un 
mesaj de salut din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Șahin
șahul a rugat la rîndul său pe mi
nistrul de externe al României să 
transmită un mesaj de salut pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. în 
cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
a fost relevată dezvoltarea pozitivă 
a colaborării rodnice dintre Româ
nia și Iran și au fost discutate unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

Șahinșahul Iranului a oferit un 
prînz în cinstea oaspetelui român.

La Ministerul de Externe ira
nian au avut loc convorbiri ofi
ciale între Corneliu Mănescu șl 
omologul său Ardeshir Zahedi. 
Cei doi miniștri și-au reafirmat 
satisfacția în legătură cu evoluția 
mereu ascendentă a cooperării în 
cele mai diferite domenii dintre 
România și Iran și au accentuat 
Interesul reciproc de a extinde 
și diversifica domeniile de colabo
rare. Ei au procedat la schimbul 
instrumentelor de ratificare ale a- 
cordulul de colaborare culturală 
româno-iranian semnat anul trecut 
la București.

Sîmbătă seara, Ardeshir Zahedi 
a oferit un dineu în onoarea mi
nistrului român. Au luat parte 
Sarif Emami, președintele Senatu
lui, Abdulah Riazl, președintele 
Medjilisului, D. Amouzegar, minis
trul de finanțe, care asigură in
terimatul președinției Consiliului 
de Miniștri în lipsa premierului 
Hoveida, plecat în S.UA.., A. 
Alikhani, ministrul economiei, M. 
Rahnema, ministrul cercetării ști
ințifice și învățământului superior, 
Nasser Golsorskhi, ministrul re
surselor naturale, șl alte persoane 
oficiale. Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
în toastul rostit cu acest prilej, 
Ardeshir Zahedi a relevat însem
nătatea vizitelor reciproce dintre 
conducătorii statelor noastre pen
tru dezvoltarea continuă a rela
țiilor prietenești româno-iraniene : 
„încheierea unor importante a- 
corduri — a spus el — între țările 
noastre în cursul ultimilor ani, 
cum sînt acordul comercial și de 
plăți pe termen lung și cele referi
toare la cooperarea economică și 
tehnică pentru fabricarea de trac
toare românești în Iran, ca și coo
perarea în domeniul industriei mi
nelor, agriculturii și silviculturii 
dovedesc în mod limpede că rela
țiile noastre sînt așezate pe o te
melie solidă și durabilă".

în toastul său, Corneliu Mănescu 
a mulțumit gazdei pentru primirea 
cordială și aprecierile prietenești 
la adresa României și a poporului 
român. „Țările noastre — a spus

Șl ARDESHIR ZAHEDI

perspectivelor
industrializării

Algeria în fafa

el în continuare — au statornicit 
și dezvoltat relații de colaborare 
prietenească, care prin amploarea, 
diversitatea și modul lor de des
fășurare constituie o ilustrare preg
nantă a multiplelor posibilități de 
înțelegere și cooperare care există 
între state cu sisteme social-poli- 
tice diferite. Colaborarea priete
nească dintre popoarele român șl 
iranian servește nu numai proprii
lor lor interese, dar și cauzei nobile 
a înțelegerii și colaborării interna
ționale, însănătoșirii climatului 
politic din întreaga lume, conso
lidării păcii".

In ultimele zile gu
vernul algerian a a- 
doptat o serie de im
portante măsuri pe 
plan economic. Au 
fost aprobate princi
palele prevederi ale 
unui amplu program 
de industrializare a 
Algeriei și a fost sta
bilită lista obiectivelor 
industriale a căror 
construcție va începe 
în cursul anului viitor. 
Anul 1969 constituie, 
de altfel, ultima etapă 
a planului trienal de 
dezvoltare. Se preconi
zează, astfel, dezvol
tarea atît a industriei 
de bază, cit și a in
dustriei extractive.

Intre altele, se pre
vede realizarea unul 
gazeoduc (conductă de 
gaze), care va uni cu
noscutul zăcămînt de 
la Hassi R’Mel cu por
tul Skikda, situat în 
estul Algeriei, și în
ceperea lucrărilor ole- 
oducului (conductei 
petroliere) Medsar- 
Skikda. Realizarea a- 
cestor două mari an
sambluri industriale 
va duce și la ridicarea 
economică a regiunilor 
de est, centru și vest 
ale Algeriei, care vor 
fi aprovizionate uni
form cu hidrocarburi 
lichide și gazoase; la 
capătul fiecărei con
ducte două complexe 
petrochimice, deja în 
construcție, vor prelu
cra prețioasele materii 
prime.

(Urmare din pag. I)

Instituțiilor sale specializate. La re
centa conferință generală a UNESCO, 
care și-a desfășurat lucrările la Pa
ris, ea a format obiectul unor vii 
dezbateri. După cum s-a anunțat, 
conferința a aprobat în unanimitate 
o rezoluție în problema valorificării 
și utilizării resurselor umane șl a 
rolului UNESCO în această privință, 
rezoluție inițiată de România. Am 
folosit prilejul prezenței la această 
conferință a unor personalități mar
cante de pe toate continentele, soli- 
citîndu-le părerea asupra multiple
lor aspecte ale acestei probleme.

„Valorificarea resurselor umane 
— ne-a spus dl. Q. U. SHAHAB, 
ministrul pakistanez al educației — 
este o problemă deosebit de impor
tantă și urgentă pentru dezvoltarea 
economiei unei țări ca Pakistanul. 
Dispunem desigur de specialiști, dar 
nu în suficientă măsură : ne trebuie 
mai multi oameni de știință, ingi
neri. agronomi și mal ales cadre 
medii calificate.

în planurile noastre de dezvoltare 
acordăm prioritate valorificării a- 
cestui vast potential de resurse u- 
mane, fiind convinși că altfel nu este 
posibil progresul economic. Arii con
stituit recent în acest scop o comi
sie pentru resursele umane. Atenția 
noastră este concentrată în trei sec
toare : agricultură, tehnologie, învă- 
tămînt. Am prevăzut în perioada 
celui de-al IV-lea plan de cinci ani 
alocații bugetare sporite pentru dez
voltarea învățămîntului. Sîntem 
conștienți că. cu cît vom avea mai 
multe cadre proprii calificate, cu 
atît vom putea extinde și mai mult 
acțiunea de valorificare a resurselor 
noastre naturale. Consolidarea eco
nomiei naționale este indisolubil le
gată de rezolvarea problemei ca
drelor". .

Stăruind asupra faptului că orice 
planificare economică trebuie să in
cludă etapele precise ale procesului 
valorificării potențialului uman, mai 
multe dintre personalitățile cu care 
am discutat au subliniat necesitatea 
unui sistem modem de învățămînt. 
„în epoca noastră tehnologică, arăta în

această privință dl. SARWAT OKA- 
SHA, ministrul culturii al R.A.U., 
este clar că educația, spre a fi efi
cientă, trebuie să corespundă cerin
țelor actuale. Apare deci, ca o nece
sitate urgentă, modificarea radicală 
și reorientarea tuturor sistemelor de 
educație, în scopul dinamizării și 
readaptării învățămîntului, spre a-1 
pune realmente în slujba progre
sului".

Apreciind că primul deceniu al

dată o înaltă prioritate pe plan eco
nomic-social problemei resurselor u- 
mane, domnia sa s-a referit la pro
gramul Națiunilor Unite pentru dez
voltare, socotindu-1 unul din ele
mentele cele mai importante. O 
problemă serioasă pentru țările în 
curs de dezvoltare este „exodul com
petențelor", al cadrelor cu înaltă 
calificare, a spus el. „Sînt convins 
însă că aceasta depinde în bună mă
sură de fiecare tară în parte, și a-

UNESCO și valorificarea
resurselor umane

dezvoltării a marcat unele realizări, 
dl. Okasha a adăugat că aceasta a 
adus și mari deziluzii. „Sper că al 
doilea deceniu — a spus d-sa — va 
fi mai bine organizat. Rolul 
UNESCO în această direcție e nece
sar și valoros. Trebuie să se ajungă 
la convingerea că întreaga lume 
este o entitate, că izolarea a deve
nit o chestiune a trecutului. Trebuie 
să acționăm pentru asigurarea păcii 
între națiuni, o pace bazată pe drep
tate. pe cooperarea internațională 
reală în interesul dezvoltării".

Ideea readaptării sistemului de în- 
vățămînt la cerințele actuale a fost 
prezentă și în declarațiile altor in
terlocutori cum ar fi dl. CARLOS 
CHAGAS, ambasadorul Braziliei la 
UNESCO. El a enumerat, sub acest 
raport, cîteva puncte orientative de 
bază, printre care o școlarizare pri
mară de durată mai mare, reduce
rea duratei învățămîntului secundar, 
lărgirea funcțiunilor universității. 
Exprimînd părerea că trebuie acor-

nume de crearea unor condiții adec
vate de lucru pentru savanți, de in
tegrarea lor în opera de dezvoltare 
a propriei patrii".

Pornind de la realitatea indiscu
tabilă că principala forță creatoare 
este omul, mulți din interlocu
torii pe care i-am abordat au atras 
atenția că dezvoltarea generală șl 
universală a personalității umane, 
și în fond a colectivității, se dato
rează dezvoltării și întăririi rela
țiilor prietenești dintre oameni.

în legătură cu aceasta, acad. A. M. 
RUMIANȚEV, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe din U.R.S.S., a 
scos în mod deosebit în relief pro
blema educației în spiritul păcii, în 
direcția cooperării internaționale, a 
înțelegerii reciproce, a întrajutorării. 
„Pentru țările în curs de dezvoltare 
această problemă — a precizat dînsul 
— e legată de alfabetizarea completă, 
de mobilizarea tuturor membrilor so
cietății la un efort conștient pentru 
consolidarea independenței. Experi-

ill

In cunoscuta cetate 
a petrochimiei, Arzew, 
după terminarea con
strucției unui modern 
complex de amoniac, 
se va deschide șantie
rul unei importante 
rafinării de petrol, în 
timp ce la Skikda vor 
începe lucrările unei 
noi uzine de lichefiere 
a gazului metan și a 
unui alt complex pe-

Peste T00 âo fe
mei din Okinawa 
an organizat un mi
ting de protest Ia 
baza aeriană ame
ricană Kadenn. El« 
au trimis autorită
ților americano o 
rezoluție in oaro 
cer îndepărtarea 
imediată din Oki
nawa a bombardie
relor „B-52" ți a 
tuturor tipurilor do 
arme nucleare, li
chidarea tuturor 
bazelor americane. 
Totodată, în orașul 
Naha, centru admi
nistrativ al Okina- 
wel, se desfășoară 
o intensă campanie 
de strîngere a sem
năturilor pe nn 
apel în care se 
cere lichidarea ba
zelor americane șl 
îndepărtarea avioa
nelor „B-52" din 
Okinawa. In foto
grafie : ciocniri în
tre poliție și stu
dent!, în cadrul 
unei recente de
monstrații antiame-- 
ricane organizate 
Ia Tokio.

AGENȚIILE

500 000 tone va apro
viziona estul țării.

Dezvoltarea indus
triei grele antrenează, 
paralel, sporirea capa
cității energetice a 
țării. Pentru anul vii
tor se prevede înce
perea construirii la 
Annaba a unei noi 
centrale electrice care 
va cuprinde două gru
puri de cîte 60 de 
megawați.

In domeniul indus
triei constructoare de 
mașini, un loc prin
cipal îl ocupă viitoarea 
uzină de tractoare de 
la Constantine. In plus, 
unsprezece întreprin
deri mecanice își vor 
vedea utilajul moder
nizat, iar cîmpul de 
activitate extins. Tot 
în anul următor, in
dustria alimentară va 
dispune de 13 noi în
treprinderi de prelu
crare a produselor a- 
gricole și va beneficia 
de modernizarea a 
încă 10 unități de a- 
cest fel deja existen
te. Industria textilă 
va fi lărgită prin con
struirea a încă patru 
complexe noi.

„Anul 1969, scrie zia
rul „El Moudjahid", va 
fi anul realizărilor in
dustriale, al creării în 
Algeria a unei adevă
rate rețele de uzine 
și fabrici. Este o pe
rioadă esențială pen
tru procesul dezvoltă
rii economice a țării, 
întrucît industria va 
avea o influență 
hofărîtoare asupra vie
ții interne".

CORESPONDENȚA 
DE LA C. BENGA

trochimic. După cum 
sa știe, statul algerian 
controlează în pre
zent majoritatea acti
vităților petroliere din 
țară în domeniile pros
pectării, exploatării și 
distribuției hidrocar
burilor.

Anul 1969 va fi și a- 
nul intrării în func
țiune a primei unități 
siderurgice din țară: 
complexul de la Anna- 
ba. Acolo vor intra 
de asemenea în pro
ducție un furnal de 
mare capacitate, urmat 
de o oțelărie și două 
laminoare.

In micul port pes
căresc de la granița 
cu Marocul, Gha- 
zaouet, se va deschide 
șantierul unei uzine 
metalurgice, care va 
prelucra zincul de la 
El Abed. La Gatsu, 
o fabrică de ciment 
cu o capacitate de

ența țărilor socialiste pentru valori
ficarea resurselor umane este incon
testabilă, ea oferă un foarte bogat 
izvor de inspirație".

Valorificarea resurselor umane, ■ 
după părerea d-lui DE HOOG (O- 
landa) este o problemă comună dez
voltării în ansamblu. „Rezolvarea ei 
cu succes, ne-a declarat domnia sa, 
înseamnă avantaje considerabile pe 
planul dezvoltării, mai ales pentru 
țările care s-au angajat recent pe 
această cale". „Olanda, a continuat 
el, a sprijinit rezoluția României la 
UNESCO. Pot afirma că rezoluția 
României constituie unul din cele 
mai importante documente ale ac
tualei sesiuni a conferinței generale. 
Există, desigur, azi în lume resurse 
umane suficiente, dar o imensă par
te a lor nu participă efectiv la pro
cesul de dezvoltare contemporan. 
Cel de-al doilea deceniu trebuie să 
fie orientat pe o adevărată strate
gie a dezvoltării pentru valorificarea 
acestor

Mulți 
dențiat 
siune a 
pectele 
tării de perspectivă. Ocupîndu-se de 
această latură a problemei, JO
SEPH SHROUST, membru al dele
gației cehoslovace, a stăruit totodată 
asupra importantei deosebite a fac
torului politic, 
lății mai bune 
egalitate și pe 
nia sa, poate 
internațională 
drul UNESCO, pentru valorificarea 
resurselor umane, în interesul reci
proc. Realizarea unui asemenea pro
gram depinde de bunăvoința și coo
perarea statelor membre".

Opiniile interlocutorilor noștri re
levă cu pregnanță dimensiunile pro
blemei în discuție, atît pentru ță
rile avansate, 
cele aflate 
Mobilizarea 
man devine 
unui număr 
iar în această 
au arătat și 
UNESCO de la 
semnat îl are 
planurile a cooperării internaționale.

resurse".
dintre participant! au evi- 

accentul pus la recenta se- 
Conferinței generale pe as- 

social-economice ale dezvol-

„Asigurarea unor re
intre state, bazate pe 
echitate, a spus dom- 
duce la o cooperare 
mai eficientă în ca-

cit mai ales pentru 
în curs de dezvoltare, 
întregului potențial u- 
o preocupare majoră a 
tot mai mare de state, 

acțiune — așa cum 
recentele dezbateri 
Paris — un rol în- 
extinderea pe toate

CU PRILEJUL
SEMICENTENARULUI

urnii mmmmi
CU ROMÂNIA

STOCKHOLM. — Cu prilejul 
sărbătoririi semicentenarului unirii 
Transilvaniei cu România, amba
sada Republicii Socialiste România 
din Stockholm a organizat o întîl- 
nire prietenească cu membrii colo
niei române din Suedia. Ambasa
dorul român, Eduard Mezincescu, a 
făcut o expunere asupra importan
ței istorice a evenimentului, după 
care au fost prezentate filme do
cumentare despre frumusețile Ro
mâniei.

SOFIA. — O seară culturală ro
mânească dedicată semicentenaru
lui unirii Transilvaniei cu Româ
nia a fost organizată la Sofia de 
lectoratul de limbă și literatură 
română din cadrul Universității 
„Klement Odridski”. Lectorul uni
versitar Florin Popescu a vorbit 
studenților care studiază limba ro
mână despre însemnătatea zilei de 
1 decembrie în istoria și cultura 
poporului român.

RANGOON. — In cadrul unei 
conferințe de presă, organizată cu 
ocazia aniversării semicentenaru
lui unirii Transilvaniei cu Româ
nia, Gheorghe Popescu, ambasado
rul României în Birmania, a vor
bit despre semnificația acestui e- 
veniment în istoria poporului ro
mân. Ziarele birmaneze au publi
cat articole în care arată impor
tanța pentru poporul român a ac
tului de la 1 decembrie 1918.

Reprezentanții Partidului socialist (S.F.I.O.) și ai Con
venției cluburilor republicane vor t™3 ° reuniune comună pentru a 
examina problemele concrete pe care le ridică hotărîrea celor două formații poli
tice de a crea un partid unic al stîngii franceze. Ținerea reuniunii a fost hotă- 
rîtă în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv al Federației Stîngii Demo
cratice și Socialiste (F.G.D.S.). Partidul radical, care face parte, de asemenea, din 
F.G.D.S., alături de S.F.I.O. și Convenția cluburilor republicane, a hotărît să nu 
se asocieze acțiunii de creare a partidului unic (democrat-socialist), ci să men
țină relații de tip confederal cu viitoarea formație politică.

20 000 de muncitori«com- 
paniei americane de electricitate „Con
solidated Edison" au declarat sîmbătă 
noaptea grevă. Un purtător de cuvînt 

. al Uniunii sindicale de la compania 
americană a anunțat duminică insta
larea unor pichete de grevă în punc
tele importante ale instalațiilor.

La 1 decembrie. Republica 
Africa Centrală a sărbătorit zece ani 
de la proclamarea republicii. în pre
zența președintelui țării, Bokassa, și a 
numeroși invitați din străinătate, în 
centrul orașului Bangui a avut loc o 
demonstrație a locuitorilor capitalei și 
o paradă a- unităților militare ale a- 
cestei tinere republici africane.

Noul ministru de externe 
al Japoniei, KUchi Aichi> ex- 
primat intenția, în cadrul unei decla
rații oficiale, de a continua linia ur
mată de predecesorul său, Takeo Mild. 
El a precizat că nu se întrevede în 
viitorul previzibil posibilitatea unei 
schimbări în politica externă japoneză. 
Ministrul de externe a subliniat nece
sitatea dezvoltării în continuare a re
lațiilor economice și comerciale cu 
R. P. Chineză. Aichi a precizat că în 
timpul vizitei sale oficiale în S.U.A., 
anunțată pentru primăvara anului vii
tor, va examina cu președintele ame
rican, Richard Nixon, problema Oki- 
nawei.

Conferința generală a Fe
derației Internaționale de 
Hvîațîe, încheiată recent la Londra, 
a hotărît să instituie medalia „Iuri 
Gagarin", cu care vor fi distinși piloții 
cosmonauți care au obținut cele mai 
bune rezultate în cucerirea spațiului 
cosmic. Conferința a hotărît, de ase
menea, să stabilească o Zi internațio
nală a aviației și cosmonauticii, care 
se va sărbători anual la 12 aprilie, data 
primului zbor al omului în Cosmos.

Danillo Doici, cunoscut scri
itor și activist social italian, a primit 
titlul de doctor honoris causa al Uni
versității din Berna.

A trecut un an de cînd, la 
3 decembrie 1967, un chirurg 
sud-african, pe atunci necu
noscut, profesorul Christian Bar
nard, s-a hotărît să întreprindă 
ceea ce nici unul din colegii săi 
nu îndrăznise pînă la el, și a- 
nume să grefeze inima unui om 
ce tocmai murise unui alt om 
care își trăia fără speranță ul
timele zile. Operatul Louis 
Washkansky a supraviețuit cu 
noua sa inimă 18 zile, pînă cînd 
o complicație pulmonară pune 
capăt acestei prime experiențe. 
Pentru prof. Barnard această 
moarte nu este însă un eșec, de
oarece inima grefată și-a făcut 
„datoria" pînă în ultima clipă. 
La spitalul din Groote Schurr 
se demonstrase, printr-o tehnică 
strălucită, că imposibilul a de
venit posibil, că inima, socotită 
de secole drept „sediu" al vieții, 
al sentimentelor, poate fi înlo
cuită. In istoria medicinii se 
deschisese o pagină nouă. Tre
buiau numai, și cercetările în 
acest sens continuă și acum cu 
înfrigurare, să fie combătuți doi 
inamici redutabili — respingerea 
organului grefat și infecția — 
fenomene, fără îndoială, strîns 
legate între ele.

Operația de la Groote Schurr, 
primită la început cu scepticism, 
a trezit imediat un interes și 
un ecou uriaș în lume, dar și . 
controverse extrem de vii atît 
pe plan medical, cît și moral. 
Totuși, de atunci, în lumea în
treagă au fost efectuate 92 de 
grefe cardiace, din care 47 în 
S.U.A., 14 în Canada, 9 în Fran
ța, Tehnica chirurgicală se per
fecționează mereu, tot mai mulți 
chirurgi își fac un titlu de glo
rie din astfel de intervenții, du
rata vieții celor în al căror piept 
bat inimi grefate crește. Dar 
realizarea cea mai spectaculoasă 
rămîne cea de-a doua grefă a 
profesorului Barnard, efectuată 
pacientului Philip Blaiberg. De
venit un „veteran" printre cei 
41 de supraviețuitori ai grefelor 
cardiace, Blaiberg este și astăzi, 
la aproape un an după opera
ție, într-o excelentă stare fizică.

Aspect de la incidentele din Armagh (Irlanda de nord), unde au avut loc 
noi demonstrații pentru drepturi cetățenești
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