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PERSONALITA TE
ceastă direcție are rolul pozitiv de 
a face posibilă o logică interioară 
a investigației, de a opera o selec
ție consecventă în cîmpul, practic 
nelimitat, al încercărilor posibile. 

De foarte multe ori, chiar fără 
să ne dăm seama, tindem să alegem 
soluții care corespund năzuințelor si 
intereselor noastre, ambițiilor și as
pirațiilor noastre — toți factori cu 
valențe ’ afective, dar factori de per
sonalitate totodată. Aceștia poten
țează eforturile de căutare a solu
ției, însă pot să și devieze aceste 
eforturi de la traseul cel mal potri
vit. Un inginer a propus o soluție 
anumită pentru o problemă tehnică. 
Un medic a propus un anumit diag
nostic sau un anumit tratament în 
cazul unei maladii. Toate acestea, 
deși se sprijină pe o argumentare 
coerentă, deși par a fi numai conse
cința unei înlănțuiri logice, sînt în
totdeauna dependente de o selecție, 
pe care considerente de experiență 
anterioară, de analogie, de adeziu
ne afectivă, de orizont cultural, de

• năzuințe și aspirații le implică.
Educația gîndirii nu poate fi așa

dar concepută ca un simplu antre
nament intelectual. Ea implică for
marea unor interese judicios ierar
hizate în raport cu valorile societă
ții noastre, structurarea unui amplu 
orizont științific, politic, social care 
să permită considerarea și aprecie
rea faptelor dintr-o perspectivă mul
tilaterală atît în cadrul specialității, 
al profesiunii căreia ne consacrăm, 
cît și în afara acesteia, în ranort cu 
multiplele relații sociale în care 
sîntem .angrenați. Ce folos că un om 
dispune de o logică solidă, de o 
bună putere de concentrare etc., 
dacă el nu este capabil să le pună 
în slujba unor cauze cu adevărat 
utile sub raport social, dacă nu este 
în stare să-și controleze impulsurile, 
să-și filtreze ambițiile, dacă nu e ca
pabil să se angajeze efectiv, cu 
întreaga sa personalitate, în rezol
varea unor probleme cu adevărat 
importante.

Pe de altă parte, educația gîndirii 
implică educația supleței ca factor 
de personalitate. Suplețea la care 
mă refer în acest context este cu 
totul altceva decît mimetismul inte
lectual. afectiv sau etic — dar cu 
care din păcate se confundă une
ori. Onortunistul nu are convingeri 
proprii. E ca un astru mort care 
nu trimite în jur decît lumina pe 
care o primește. Suplețea la care 
mă refer — și care condiționează 
gîndirea eficientă, productivă — pre
supune inventivitate, atitudine des
chisă față de experiență și rezul
tatele ei, obiectivitate în aprecierea 
faptelor, capacitate de a discerne 
eritic, în egală măsură, rezultatele 
proprii si ale celorlalți.

Calitățile intelectuale considerate 
și cultivate în sine nu vor fi în ge
neral suficiente pereni a garanta 
randamentul acțiunilor noastre. 
Am cunoscut oameni care, pe băn
cile școlii, dovediseră inteligență și 
aptitudini si care au rămas mai tîr
ziu la periferia vieții sociale. îți fă
ceau întotdeauna impresia unui foc 
seînteietor, dar care-și consuma re
pede combustibilul. Am cunoscut al
ții care nu păreau să depășească o 
inteligentă comună și care au ajuns, 
totuși, la rezultate apreciate și la 
distincții în sfera lor de activitate, 
datorită unei perseverențe și unor 
eforturi mari.

Gîndirea se deosebește radical de 
o înlănțuire spontană de asociații. 
Nu există gîndire fără efort, tară 
un efort susținut, concentrat, intens. 
O problemă care ne preocupă deter
mină o tensiune internă pentru găsi
rea soluției. Aceasta este o lege gene
rală, bine cunoscută în psihologie. 
Numai că tensiunea psihică necesară 
enormei mobilizări de resurse inte
lectuale nu se susține - de la sine 
prin simplul fapt că am luat cu
noștință de datele problemei. Ca
pacitatea respectivă de efort mintal 
trebuie antrenată. Ea trebuie antre
nată încă din copilărie, de pe băn
cile școlii, atît în ceea ce privește 
intensitatea concentrării cît și sub 
raportul duratei. Capacitatea de e- 
fort este un aspect al personalității 
ca întreg și nu ține doar de sfera 
intelectuală. Ca element caracterial, 
ea implică atitudinea noastră față 
de munca însăși ca manifestare a 
personalității noastre. Antrenarea 
capacității de efort presupune mai 
departe un climat educativ adecvat: 
cerințe clar justificate ale societății, 
ale școlii, ale familiei, cerințe con
secvente. concordante între ele. con
cordante cu sistemul etic, cu siste
mul general de valori al societății.

Dr. E. FISCHBEIN
șef de sector la Institutul da 
psihologie al Academiei

Tendința către o mecanizare si au
tomatizare crescîndă a proceselor de 
producție nu reduce participarea 
omului la aceste procese, ci modi
fică doar sensul contribuției sale. 
Solicitările sg deplasează rapid că
tre aspectul intelectual al activității 
umane, ceea ce are ca urmare faptul 
că în formarea cadrelor de toate 
nivelurile sîntem interesați din ce 
în ce mai mult de dezvoltarea cali
tăților gîndirii în modalitatea ei 
constructivă, creatoare, indepen
dentă. Problemele privind proce
deele de cultivare, de antrenare a 
gîndirii devin, de aceea, o preocu
pare de dimensiuni sociale cu largi 
rezonanțe atît în cercetarea psiho
logică, cit și în organizarea științi
fică a producției.

Psihologia tradițională a gîndirii 
a tins să desprindă acest sector al 
activității umane și să-l cerceteze 
oarecum în sine, pornind de la pos
tulatul implicit că, din moment ce 
gîndirea reprezintă nivelul suprem 
de guvernare a comportamentului, o 
gîndire superior dezvoltată reprezin
tă o condiție necesară și suficientă 
pentru succesul acțiunilor noastre.

în realitate, educația gîndirii nu 
poate fi redusă la antrenarea cali
tăților ei intrinseci. Educația gîndi
rii — în școală. în întreprindere, in 
cadrul raporturilor sociale curente 
— se face întotdeauna numai prin 
mijlocirea factorilor de personali
tate.

Cînd avem de rezolvat o proble
mă — științifică, tehnică, socială, de 
importanță cotidiană etc. — nu a- 
vem niciodată posibilitatea să luăm 
în considerație toate datele implica
te, toate căile posibile pentru a 
alege de la început, fără greș, exact 
suita de operații care ne va duce 
la soluția optimă. Orice problemă 
reală implică un cuantum de incer
titudine (altfel, evident, n-ar fi pro
blemă). Cercetările psihologice ~ au 
scos în evidență faptul că în căuta
rea soluției ne situăm, în general, pe 
o anumită direcție, cel puțin partial 
predeterminată de experiența noas
tră anterioară, de gusturile și prefe
rințele noastre, de interesele, încli
națiile șl preocupările noastre. A-

anchetă economică
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ÎN ÎNTREPRINDERI
ALE INDUSTRIEI UȘOARE»

MATERII PRIME
ÎȘI AȘTEAPTĂ

VALORIFICAREA
Cum se asigură prelucrarea inte

grală a Iînii — atît din producția 
internă cît și din import ? De ce 
„jele cantități de lină se stochează 
și pu se folosesc pentru a fi trans
formate în mărfuri cerute de orga
nele comerciale și populație ? Numai 
în luna septembrie, în sectorul in
dustriei Iînii existau — sub forma 
stocurilor fără mișcare și cu mișca
re lentă — 534 tone lînă, în rezer
ve materiale, producție neterminată 
și semifabricate, în valoare de zeci 
și zeci de milioane lei. Cu alte cu
vinte, o cantitate de lînă echiva
lentă cu producția anuală ce se 
poate obține în două județe mari 
furnizoare ale acestei materii prime 
era neutilizată și stocată. De cînd ? 
Așa cum ne spunea tov. Ion Beloiu, 
director în Banca Națională, „majo
ritatea acestor imobilizări s-au creat 
încă în anul 1967, o mare parte din 
ele reprezentînd cantități de lînă 
adusă, cu bani grei, din import. 
Eforturile susți
nute ale statului 
pentru sporirea 
neîncetată a pro
ducției de lînă — 
din,-resursele in
terne și din im
port — nu 
răsplătite 
rezultate 
imediate, ci, dimpotrivă, unor im
portante cantități din această mate
rie primă nu li se dă nici o între
buințare și zac îh depozite".

în ce constau cauzele acestor imo- 
bilizări ? Am răsfoit un răspuns al 

<tov. ing. Nicolae Popa, adjunct al 
‘ministrului industriei ușoare, pe 

ceasta temă, adresat Băncii Națio
nale,' unde se arată că, mai întîi, de 
vină ar fi actualul sistem de contrac
tare. De aici, neconcordanțele ce se 
ivesc între stocurile de materii pri
me și necesitățile producției contrac
tate cu comerțul. Apoi, din sortarea 
și spălarea linurilor colectate pe 
plan intern rezultă sortimente cu 
impurități vegetale și codine, care 
nu se consumă integral, o parte 
exportîndu-se, dar eu anumite în
târzieri, ceea ce dă naștere la imo
bilizări.

Reținînd aceste explicații, date de 
un membru al conducerii Ministeru
lui Industriei Ușoare, să vedem în 
ce măsură sînt ele realiste. Din to
talul imobilizărilor existente în luna 
septembrie în industria linii, mai 
mult de jumătate se găseau Ia fa
brica de stofe „Dorobanțul" din 
Ploiești. Aici, 200 tone lînă stocau 
în depozite, sub eticheta „rezerve 
materiale de producție". Alte 16 tone 
lînă erau imobilizate în stocuri de 
semifabricate și producție netermi
nată.

— Fabrica noastră s-a transformat 
într-o bază de aprovizionare și des
facere a materiilor prime, care de
servește întregul sector de industria
lizare a iînii, ne relata tov. ing 
Vasile Tudor, directorul întreprinde
rii. Materialele nu se livrează în 
funcție de necesitățile noastre, ci 
pentru... toată lumea. Cine are ne
voie vine și ia. Lîna și firele de 
amestec sosesc mereu și se stochea
ză la Ploiești, Cît timp ? Uneori, pe
rioade scurte, alteori luni și chiar 
un an.

Ni s-a spus că stocarea se dato
rează faptului că culorile Iînii 
depozitate distonează cu cererile co
merțului. Continuîndu-ne investiga
țiile. am discutat însă și cu specia
liști din Ministerul Comerțului In
terior. Tov. Ene Niculescu, șeful 
serviciului lînă-mătase, din direcția 
generală textile-încălțăminte, aflînd 
ce cantități și sorturi de lînă se află 
în depozitele industriei ușoare, ne-a 
declarat:

sînt 
prin 

certe,

— Sînt pur și simplu uimit. Stocu
rile respective reprezintă tocmai 
materia primă necesară fabricării 
stofelor — sută la sută lină și ter- 
galuri — produse la care piața este 
deficitară.

într-adevăr, la „Dorobanțul" stă
teau nefolosite 72 tone lînă sort 70 S, 
48 tone leacryl, trevira, terilenă, 
34 tone pale celofibră și alte impor
tante canlități, într-o diversitate de 
culori care, fără îndoială, permiteau 
realizarea unei largi game sortimen
tale de stofe, ce puteau fi prezen- ■ 
tate la contractările cu comerțul. 
Cei din industria Iînii susțin că 
multe mostre au fost respins» de re- ' 
prezentanții comerțului. Iar la Mi- ; 
nisterul Comerțului Interior, același 
șef de serviciu ne-a spus : „La re- . 
centele contractări nu am refuzat ■ 
decît foarte puține din produsele • 
prezentate de industria ușoară și ' 
numai în cazul în care nu exista ' 
garanția că mărfurile respective pot 

fi fabricate (une- ■ 
le întreprinderi ■ 
neavînd asigura- ' 
tă materia primă ' 
necesară)". Deci, 
tie ambele părți, ■, 
obișnuitele justi
ficări, care .de 
ani de zile în
gustează paleta 

sortimentală de produse din lînă o- 
ferite cumpărătorilor și condamnă 
Ia imobilizare importante valori ma
teriale. Se pare că, totuși, comerțul a 
intenționat să iasă din acest cerc vi
cios... Pentru a se facilita industriei 
ușoare realizarea unei aprovizionări 
cît mai aproape de necesitățile pro
ducției anului curent, în luna decem
brie 1967 a avut loc o acțiune precon- 
tractuală, cu prilejul căreia organele 
comerțului au formulat direcțiile de 
bază ale cererii de consum. însă, 
nici această premisă nu a fost utili
zată.

Dar, industria ușoară nu a folosit 
integral nici concluziile sondajelor 
proprii, adică, nu a luat în conside
rare cererile și părerile propriilor 
magazine de prezentare. Iată, 
deci, că soliditatea argumentelor 
după care 
contractare 
imobilizările 
începe să 
temui este 
în calea înnoirii 
stofe, de alte 
rutina și linia minimei rezistențe în 
relațiile comerț-industrie ușoară.

Să vedem ce se întîmplă cu sorti
mentele de lînă care conțin impuri
tăți vegetale și cu codina care, luate 
Ia un loc, în luna septembrie formau 
un stoc impunător. La întreprinde
rea de sortare și spălare a Iînii 
„Textila Grivița" din Capitală, se

Dan MATEESCU

actualul sistem de 
provoacă, mai întîi, 
de valori materiale 

se clatine. Nu sis- 
principalul impediment 

sortimentelor de 
produse din lînă, ci

(Continuare în pag. a IlI-a)

La parametrii 
proiectați

Centrala electrică de termo- 
ficare din Oradea a atins pa
rametrii proiectați. Acest re
marcabil rezultat, obținut cu 
15 luni înainte de termenul 
prevăzut, a fost posibil dato
rită aplicării unor măsuri de 
natură tehnică și organizatori
că. între altele, a fost mărită 
capacitatea stației de epurare 
chimică și s-au adus unele mo
dificări la rotorii pompelor de 
circulație. Pe baza măsurilor a- 
plicate s-a obținut un plus de 
energie electrică de 134 250 000 
Kwh, în condițiile în care con
sumul specific, pentru energia 
electrică și termică, s-a redus 
în decursul a șase luni cu 
21 700 000 Iri. A*-'- e-efl para
metrilor proiectați, cu mult 
înainte de termen, a permis 
realizarea «nor economii, la 
prețul de cost de peste 1 mi
lion lei.

(Agerpres)

Bîrgăului 
la 200

► Duminică, fabrica de hîrtie
► „Bistrița" din Prundul Bîrgău-
* lui a aniversat 200 de. ani de 
' existență. Adunarea jubiliară a 
k fost deschisă de Vasile Moișan,
► secretarul Comitetului de partid.
► Ing. Constantin Herțanu, direc-
► torul întreprinderii, a înfățișat
► principalele etape din viata a-
* cestei întreprinderi, subliniind
► marea sa dezvoltare în anii de
► după eliberarea țării. Vorbito-
► rul a arătat că astăzi fabrica
► „Bistrița", profilată pentru pro-
* dv.cția de hîrtie superioară, este 
ț complet reconstruită. Numai în 
, ultimul deceniu capacitatea în-
► treprinderii s-a triplat.
► Colectivul fabricii a fost feli-
► citat,, cu acest prilej, de către

► ing. Simion Fărcaș, secretar al 
t Comitetului județean P.C.B.

Bistrița-Năsăud, și ing.. Nicolae 
>■ Turtureanu, director tehnic al
► Direcției generale a industriei
► hîrtiei și celulozei. Președintele
► Consiliului județean al sindica-
► telor, Virgil Lorințu, a înmî-
► nat conducerii fabricii un dra-
► pel jubiliar, iar unui mare nu-
► măr de muncitori insigne de
► fruntași.
► într-o atmosferă de mare en-
► tuziasm a fost adoptată o 
k telegramă adresată C.C. al

p.c.R., \
► CEAUȘESCU, în care se spune: 

„Sărbătorirea celor două 
veacuri de la darea în exploa
tare a fabricii constituie pen
tru noi, cei ce trăim și mun
cim aici, o sărbătoare a mari
lor satisfacții generate de fru
moasele realizări obținute în 
anii socialismului, un prilej de 
a încredința conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că ac- 
tîvînd permanent în 
indicațiilor partidului 
vom milita cu sporită 
dere pentru realizarea 
lui de producție la toți 
torii și ridicarea calității pro
duselor ; vom consacra toată 
energia și capacitatea noastră 
creatoare pentru înfăptuirea 
tuturor sarcinilor. Vă asigurăm, 
totodată, de deplina noastră a- 
deziune la politica marxist- 
leninistă a Partidului Comunist 
Român pusă în slujba fericirii 
poporului nostru, ridicării pa
triei noastre pe tot mai lumi
noase culmi ale civilizației și 
progresului".

In cadrul aceleiași festivități 
s-a deschis o expoziție, care 
prezintă aspecte din activitatea 
întreprinderii, diferite sorti
mente din produsele realizate, 
istoricul fabricării hîrtiei. A 
avut loc, de asemenea, un sim
pozion științific și o gală de 
filme documentare.

Un grup de pionieri din loca
litate au prezentat un program 
artistic intitulat „Jubileu 200". 

(Agerpres)

spiritul 
nostru, 

răspun- 
planu- 
indica-

O poartă larg

Era în octombrie trecut, 
într-o noapte de miercuri, 
cînd televiziunea, anihilînd 
cvasiinstantaneu distanțele, 
ne-a dat voie să pătrundem, 
fără bilete, în tribunele sta
dionului „Old Traford" și să 
privim la o finală a finale
lor, încleștarea teribilă ce a 
urmat între englezii din 
Manchester și argentinenii 
din La Plata părea însă că 
izvorăște mai degrabă din- 
tr-un dicton iezuitic în hai
nă nouă, un fel de „Trofeul... 
scuză mijloacele 1“ Conse
cință firească: aproape 
toate atributele spectacolu
lui fotbalistic s-au spulbe
rat, acrind sufletele celor 
veniți la pomul lăudat, cu 
sacul.

Puține minute mai tîrziu, 
în camere a pătruns ima
ginea luminoasă a întrece
rilor olimpice de atletism. 
Un spectacol, s-ar putea 
spune, de înaltă ținută, o a- 
devărată desfătare a privi
rilor. Figurile încețoșate ale 
amatorilor de fotbal s-au 
destins treptat, oamenii din 
fotolii au trăit lupta aler
gătorilor fără balon, cap
tivați de frumusețea atle
tismului. Comparația ce s-a 
realizat atunci la televizor 
între două sporturi atît de 
diferite s-a încheiat cu un

scor mai defavorabil decît 
oricînd pentru fotbal. Dar 
deși am simțit unele regrete, 
nu ne-am făcut mari griji 
pentru soarta fotbalului și 
pentru susținătorii lui. ști
ind că pasiunea ce o stîr- 
nește îl va menține pe mai 
departe în zona interesului 
general. în schimb, adezi
unea manifestă la atle
tism a telespectatorilor ne-a 
sugerat concluzii contra
dictorii. Iată, pe de o parte, 
faptul că oamenii se „în- 
fierbîntă" și le place în- 
tr-atît întrecerea 
lor, încît nu-și părăsesc, cu 
orele, în ciuda nopții tîrzii, 
scaunele de la televizor, ne 
face să bănuim o largă 
popularitate a atletismului; 
dar, pe de altă parte,..

...Pe de altă parte, con
cursurile noastre, chiar a- 
celea la nivel republican, 
nu mai atrag un public cît 
de cît însemnat cifric în 
ovalul de beton al marelui 
stadion bucureștean. Dezo
lantul peisaj al tribunelor 
goale stă de ani de zile 
drent mărturie că trebuie 
găsite mijloacele spre reali
zarea unei joncțiuni intre 
interesul publicului larg — 
interes aflat, poate. în „sta
re latentă", dar. precum se 
vede, gata să țîșnească la

atleți-

Noua secție de filatură de la întreprinderea textilă din Galați
(Foto : Gh. Vințilă)
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DECLARAȚIA DE PRINCIPII A PARTIDULUI SOCIALIST
♦ DIN ROMÂNIA DIN DECEMBRIE 1918
Un însemnat document
programatic al mișcării
noastre muncitorești

în aceste zile, cînd aniversăm o 
jumătate de secol de la luptele mun
citorești din decembrie 1918, se îm
plinesc, de asemenea, 50 de ani de 
la apariția, la 9 decembrie 1918, în 
gazeta „Socialismul", a Proiectului 
de program al Partidului Socialist 
din România, intrat de atunci în is
toria mișcării noastre muncitorești 
sub numele „Declarație de principii".

Importanța acestui document rezi
dă în faptul că oglindea stadiul su
perior — de maturizare a conștiinței 
politice, de clarificare ideologică — 
în care pășea în acea perioadă miș
carea muncitorească din țara noastră, 
în faptul că el contura și prefigura 
victoria principiilor revoluționare în 
rîndurile vechiului partid socialist, 
reflecta, pe plan politic și ideologic, 
procesul amplu și profund de radica
lizare a proletariatului român. 
Acest document programatic apare, 
astfel, ca un moment nodal în fluxul 
revoluționar care a culminat cu crea
rea, peste trei ani, a Partidului Co
munist din România.

în lumina acestei Declarații pot fi 
înțelese mai bine căile de evoluție, 
resorturile interne și forțele motrice 
care au dus la crearea partidului 
comunist, ca fenomen legic al dez
voltării societății românești, ca o ne-

vreo ocazie potrivită — și 
atletism, sportul-rege al 
olimpiadelor.

E posibil ca această con
stituire a atletismului în- 
tr-un sport cu adevărat 
popular să se producă a- 
bia atunci cînd educația 
atletică va pătrunde în școli 
începînd cu cele mai mici 
clase și cînd, pe baza e- 
ducației îndelungate, zeci 
de mii de tineri vor apu
ca, firesc, drumul spre a- 
rene. E iarăși posibil ca la 
popularea arenelor să se a- 
jungă ceva mai devreme, 
dacă se va realiza pe în
tinsul țării, o rețea de cen
tre atletice puternice, care 
să „producă" numeroși per
formeri și care, prin va
loare și rivalitate spor
tivă, să vitalizeze compe
tițiile interne.

Dar căiie descrise mai 
sus presupun trecerea mul
tor ani. Există totuși un 
mijloc actual, foare efica
ce — ne-o spune însăși 
experiența mișcării noas
tre sportive — pentru a re
lansa atletismul în rîndu
rile marelui public. încă 
de acum douăzeci de ani, a- 
dică de la prima lor edi
ție, campionatele interna
ționale de atletism ale Ro
mâniei atrăgeau mii și zeci 
de mii de privitori pe sta-

© © ©

dionul din Dealul Spirii. 
Ei nu veneau pur și sim
plu la atletism, ci la un 
spectacol atletic de valoa
re, atrași de celebritățile 
timpului și de calitatea lup
tei sportive. Prin acest 
fapt, campionatele interna
ționale constituiau o me
todă excelentă de popu
larizare a atletismului și 
determinau, implicit, o creș
tere spontană a numărului 
de practicanți. Nu mai vor-

Valeria MIRONESCU
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cesitate căreia i-a dat răspuns pro
letariatul din România, făurindu-și 
avangarda sa revoluționară.

Pînă în 1918, în mișcarea munci
torească din țara noastră mai fuse
seră elaborate programe politice (în 
1886, 1893, 1910), în mare măsură
asemănătoare între ele, cu anumite 
deosebiri legate de procesul istorie 
al dezvoltării proletariatului român. 
Ultimul din acestea, elaborat înainte 
de primul război mondial, fusese pro
gramul Partidului Social-Democrat 
publicat în 1910. în aceste programe, 
idei înaintate, revoluționare, erau de 
multe ori subordonate unor teze și 
concepții cu caracter oportunist — 
fenomen de altfel caracteristic sta
diului general de 
carii muncitorești 
acea etapă.

Elaborate într-o . 
eietatea românească se afla în pri
mul stadiu de dezvoltare capitalistă, 
ele prevedeau cu precădere revendi
cări general democratice cerute de 
acel stadiu. în ce privește transfor
marea- socialistă a societății, deși șe 
formula (de pildă, în programul din 
1893) cerința desființării proprietății 
private asupra mijloacelor de pro
ducție și a prefacerii lor în proprie
tate socială, a distrugerii societății 
burgheze și întemeierii societății so
cialiste, se plătea tribut concepțiilor 
reformiste ale social-democrației cu 
privire la trecerea pe cale evoluti
vă de la capitalism la socialism.

încă înaintea primului război mon
dial, apoi, tot mai pronunțat, în 
cursul și spre sfîrșitul acestuia, 
ascuțirea contradicțiilor sociale. înăs
prirea exploatării, la care se adău
gau suferințele pricinuite oamenilor 
muncii de război, de ocupația străi
nă, au determinat o puternică creș
tere a voinței de luptă a proletaria
tului, o adîncă efervescență revolu
ționară în rîndurile maselor munci
toare din țara noastră.

întreaga dezvoltare socială făcea 
să se resimtă tot mai acut, tot mai 
marcat, discrepanța între creșterea 
combativității revoluționare a prole
tariatului și slăbiciunile conducerii 
sale politice, anacronismul con
cepțiilor dominante în sînul ve
chiului partid socialist. La aceasta 
se mai adăuga și slăbirea organiza
torică a partidului, cauzată de faptul 
că încă de la intrarea României în 
război, în august 1916, activitatea sa. 
ca și a sindicatelor de altfel, 
a fost aproape interzisă de autori
tăți. întrucît în domeniul muncii ile-

caracteristic sta- 
dezvoltare a miș- 
internationale în

perioadă cînd so-

gale nu exista nici un fel de expe
riență în mișcarea muncitorească din 
țara noastră, la început s-a produs 
o anumită dezorganizare și dezorien
tare în organizații, pînă cînd s-au 
găsit unele forme de activitate în 
condițiile ilegalității. Totodată, ocu
parea unei părți din teritoriul țării 
de către armatele Puterilor Centrale 
a rupt în două și organizațiile cla
sei muncitoare. Deși lipsiți de posi
bilități de organizare și propagandă, 
socialiștii din teritoriul ocupat au 
desfășurat timp de doi ani acțiuni 
de luptă împotriva armatelor străine 
cotropitoare. Mai apropiați de eveni
mentele revoluționare din Rusia, so
cialiștii aflați în Moldova au putut 
desfășura o activitate revoluționară 
mai bogată. în iunie 1917 ei și-au 
mutat centrul de activitate la Odesa, 
unde au editat ziarul „Lupta".

în desfășurarea acestor evenimen-
• te, un puternic ecou a avut vic

toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie care, deschizînd epoca re
voluțiilor proletare, a insuflat încre
dere și dinamism luptei muncitorilor 
de pretutindeni. Manifestîndu-și sen
timentele de solidaritate internațio- 
nalistă cu proletariatul rus, socialiștii

(Continuare în pag. a Il-a) (Continnare în pag. a IlI-a)
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SPORT
Formaline hucureștene au cîștigwt „Di- 
namoviada" de volei

Echipele noasîre de baschet în „C.C.E." 
și „Cupa Cupelor"

Alte știri sportive din țară și de peste 
hotare pag. a IlI-a)

Reuniunea care a început ieri la 
Basel trebuia să fie o „întîi nire de 
rutină", în care guvernatorii bănci
lor centrale occidentale urmau să 
examineze problemele curente ale 
operațiunilor financiare ale lumii 
capitaliste. Ea a devenit însă, ca și 
reuniunea desfășurată în aceeași 
localitate elvețiană cu două săptă- 
mîni în urmă, o întîlnire extraor
dinară, avînd în față probleme cu 
totul neobișnuite.

Abia ieșit din criza ce a domi
nat luna noiembrie, sistemul mo
netar occidental este supus din 
nou unor puternice zguduiri. Luna 
trecută, moneda care a suportat 
toate loviturile a fost francul fran
cez, datorită speculațiilor legate 
de marca vest-germană. Acum, 
lira sterlină reintră în centrul a- 
tenției, în special datorită acțiu
nilor speculative din timpul zile
lor de joi și vineri. Asistăm, deci, 
Ia o reanimare a dificultăților mo
netare îritr-un răstimp neașteptat 
de scurt. Căci, dacă erau previzi
bile noi presiuni speculative împo
triva uneia sau alteia dintre mo-

nezile lumii occidentale, nimeni nu 
se aștepta ca ele să se ivească a- 
tît de curînd și atît de puternic. 
Sîntem, așadar, într-o suită a 
surprizelor. O suită, pentru că în 
noiembrie se putea prevedea o 
speculație împotriva dolarului și 
a lirei sterline, dar, în nici un caz, 
o punere sub semnul întrebării a 
stabilității francului francez. Sur
priza a fost generată de faptul că 
ansamblul economiei franceze, ca 
și evoluția pe termen lung a ba
lanței franceze de plăți, nu în
dreptățeau o prăbușire a cursu
lui francului și un exod masiv de 
capital din Franța. Zvonul reeva
luării, posibile, a mărcii vest-ger- 
mane a făcut însă să se declan
șeze operațiuni financiare de o a- 
semenea amploare încît se părea 
că a devenit inevitabilă devalori
zarea francului.

în momentul de față, surpriza 
provine din faptul că speculațiile 
împotriva lirei sterline au avut Ioc

(Continuare în pag. a IV-a)
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O valoroasă carte

de analiza muzicologică
Lucrarea lui Tudor 

Ciortea „Cvartetele de 
Beethoven" a stîrnit 
de la apariție interesul 
deosebit atît al muzi
cienilor cît și al iubi
torilor de muzică; Cu 
partitura în mînă, ur
mărind analizele bo
gat argumentate ale lui 
Tudor Ciortea, Cvar
tetele beethoveniene ți 
se dezvăluie cu limpe
zime ; urmărești u- 
șor intențiile, desfășu
rările, faci legătura cu _____ ,
perioada istorică, vezi concluzii 
noul. Fără o pătrun
dere adîncă în acest 
univers, de o uimitoa
re forță, în această ce
tate a perfecțiunii — 
cvartetul beethoveni
an fiind etalon de per
fecțiune în cadrul ge
nului — fără o anali
ză temeinică nu se 
poate înțelege comple
xitatea acestor capo
dopere. Riemann, d’In- 
dy, Kerman, Erwin 
Ratz și încă multi alți 
muzicologi au propus 
soluții diverse în tra
tatele lor cu privire 
la interpretarea unor 
forme din cadrul cvar
tetelor. Tudor Ciortea 
expune obiecții — e- 
xemplu față de sche
ma propusă de Ratz 
pentru partea a doua 
din Cvartetul opus 59 
nr. 1 — face precizări, 
dă soluții originale, 
bine argumentate. Din 
„Preliminarii și 
spective", capitol 
troductiv, cartea sur
prinde momentul apa-

per- 
in-

riției cvartetului beet
hovenian, așterne fi
rele puternice care se 
țes pînă la nașterea 
marilor lucrări. Re
flecțiile și comparațiile 
autorului ne oferă un 
prilej de meditație, de 
înțelegere firească a 
proceselor de acumu
lare, a salturilor. For
ma muzicală este dis
cutată în macro și mi
crostructura ei. 
face analiza deci 
detaliu, apoi se 

asupra 
durilor, asupra 
rîoadei de creație. In
teresant pentru muzi
cian este dezvăluirea 
tehnicii motivelor și 
seînteietoarea lor evo
luție, implicația lor a- 
supra întregului me
los. Punctul central al 
cărții, culminația, este 
fără îndoială analiza 
Triadei: cvartetele o- 
pus 132, 130, 131, în 
care se evidențiază a- 
profundarea motivelor 
— așa-numitele moti- 
ve-teze, — afirmarea 
lor din introducere și 
metamorfozarea lor în 
cadrul ciclului. Tu
dor Ciortea a scris a- 
ceastă carte — exem
plu în muzicologia ro
mânească de rigurozi
tate științifică — cu 
pasiune, oferind Iubi
torilor muzicii un ghid 
perfect în lumea so
noră a marelui Titan.

„Ceea ce a însemnat 
moștenire de veacuri 
de tradiție —- scrie au
torul — s-a condensat

Se 
în 

trag 
ci- 

pe-

prin geniul lui Beetho
ven, într-o substanță 
sonoră cu noi expresii, 
ale unor adevăruri 
care îndrumă și astăzi 
destinul muzicii uni
versale. Niciodată în 
istoria muzicii nu a 
străbătut din ființa u- 
nei personalități atîta 
forță de luminare pes
te veacuri de cultură. 
Și în această reverbe
rare, pornită din foca
rul geniului, ciclul său 
de cvartete constituie 
opera sa cea mai 
caldă, cea mai intimă, 
cu lucidități care sca
pără de înțelesuri, dar 
și cu străfunduri 
neînțelese". ■

Tudor Ciortea 
sește în această 
un limbaj ___ ___
viu, care ferește cartea 
de monotonie. Analiză 
strictă sau pledoarii 
pentru stabilirea im
portanței inflexiunilor 
modale, sau incursiuni 
în istoria muzicii — 
sînt prezentate ea în- 
tr-un permanent dia
log. Această carte de 
un deosebit interes 
poate constitui, oriun
de, un prilej de afir
mare a muzicologiei 
românești. O investi
gație științifică, expu
să sobru, o carte abso
lut utilă muzicianului, 
înscrie totodată o con
duită remarcabilă, un 
exemplu în literatura 
de specialitate.

încă

folo- 
carte 

sugestiv,

Crîstîna MORARIU

Premiere cinematografice
0 Aventurile lui Tom Sawyer, co

producție a caselor de filme „Bucu
rești" și „Franco-London-film" din 
Paris. Versiune cinematografică a ce
lebrului roman al lui Mark Twain, 
realizată de regizorii Mihai Iacob și 
Wolfgang Liebeneiner. Cu Roland 
Demongeot, Marc Dinopoli, Lucia 
Ocraim, Otto Ambros, Marcela Rusu,

Jacque Billedeau, Fory Etterle, Ni’co- 
lae Gărdescu ș.a.

0 Orașul magic. Film grecesc, pe 
un subiect din viața cotidiană, reali
zat in regia lui Nikos Koundouros. 
în distribuție : Margueritte Papa- 
georgian, Georges Foundas etc.

« Urletul lupilor. Regizorul polo
nez Aleksandr Scibor-Rylski evocă, 
pe ecran, întîmplări de tensiune din 
anii imediat următori încheierii ce
lui de-al doilea război mondial. Cu 
Bruno Ola, Irena Karel, Zgibniew 

' Dobrynski ș.a. ■ - ■

cmema

Manifestări închinate
centenarului „Ștefan Luchian” 7

It

Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, în colaborare cu Ministerul 
Invățămîntului, lansează și în următo
rul an concursuri pe specialități. Cel 
de compuneri literare, care va începe 
in a doua duminică a lui martie 1969, 
va avea printre teme „O întîmplare 
din vacanță", „Ce aș dori să știe toată 
lumea despre mine", „Țara mea, mîn- 
dria mea“ etc. In aprecierea lucrărilor, 
comisiile vor ține seama atît de bogă
ția de imagini, originalitatea materialu
lui prezentat, cît șl de modul personal 
de expunere a faptelor și sentimente
lor. Pentru a stimula apariția și ridi
carea calitativă a revisteloi' școlare, 
Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor va acorda celor mai bune nu
mere, o dată cu decernarea premiilor 
obținute de cîștigătorll concursului de 
compuneri literare, diferite distincții 
care vor permite realizatorilor să mear
gă gratuit în excursii colective sau în 
tabere de odihnă și recreere.

La concursul de artă plastică, elevii 
vor prezenta portrete, peisaje și com
poziții în creion, acuarelă, tempera, 
grafit, ulei sau mici sculpturi în pia
tră șl lemn. Trierea finală a lucrărilor 
va fi efectuată de un juriu alcătuit din 
personalități ale vieții artistice, repre
zentanți al organizatorilor șl ai uniu
nilor de creație, care vor propune pe 
cele mai bune pentru reproducerea în 
pliante și albume.

Concursul de fotografii artistice va 
oglindi aspecte din viața pionierească, 
activitatea școlară șl de vacanță, din 
viața de familie.

în București, între 12 și 20 de
cembrie, vor avea loc o serie de 
manifestări dedicate centenarului 
„Ștefan Luchian', cu prilejul că
rora vor fi evocate aspecte im
portante ale vieții și operei a- 
cestui pictor român. Seria de ma
nifestări va fi inaugurată prin des
chiderea expoziției intitulate „Pei
sajul și compoziția de plein-air în 
opera lui Ștefan Luchian", ce va 
readuce în atenția publicului cîte- 
va din cele mai importante lu
crări ale artistului, cum ar fi ciclul 
peisajelor din Brebu și Moinești, 
ca și o serie de lucrări mai puțin 
cunoscute, figurînd inedit într-o 
expoziție publică. Vernisajul va 
avea loc joi, 12 decembrie, ora 13 
în sălile Muzeului de artă. în ace
eași zi la ora 18 va avea loc în 
sălile aceluiași Muzeu un simpo
zion în cadrul căruia vor fi ținute 
comunicări 
pictorului, 
mat de un 
un concert 
roasele manifestări ce vor mai avea 
loc amintim : Duminică, 15 decem
brie, ora 12, la Muzeul „București 
în arta plastică" va avea loc ver
nisajul expoziției intitulate „Lu
chian și continuatorii săi" ; Marți,

referitoare la opera 
Simpozionul va fi ur- 
recital de poezie și de 
omagial. Dintre nume-

17 decembrie, ora 18, în sala mică 
a Muzeului de artă al R. S. Româ
nia va avea loc un simpozion ; 
Miercuri, 18 decembrie, ora 18, la 
Muzeul de artă, în sala ce adăpos
tește expoziția „Peisajul și compo
ziția de plein-air în opera lui Șt. 
Luchian’, va avea loc o seară des
tinată tineretului universitar ; Joi, 
19 decembrie, orele 18, la Muzeul 
de artă va avea loc o masă ro
tundă cu participarea unor colec
ționari de artă, pictori, critici și 
reprezentanți ai muzeelor de artg ; 
Vineri, 20 decembrie, 
sala „Kalinderu" 
2) a Institutului 
„N. Grigorescu", 
nisajul expoziției 

institutului, 
în 
Luchian’.
de manifestări se va în-

PE SCENELE
în ziua de 14 decembrie, la Tea

trul Național „I. L. Caragiale" va 
avea loc premiera spectacolului 
„Enigma Otiiiei", dramatizare după 
romanul lui George Călinescu. Dra
matizarea aparține lui Iosif Bîta. 
Ion Cojar semnează regia, iar Adria
na Leonescu scenografia. în rolul 
Otiiiei apare Valeria Seciu, iar Tra
ian Stănescu e interpretul lui Felix 
Sima. în celelalte roluri : Ion Fin- 
teșteanu, Alexandru Giugaru, Euge
nia Popovici, Geo Barton, Maria Vo
luntara, N. Brancomir, Raluca Zam- 
firescu, Mitzura Arghezi, Ioana 
Bulcă, Didona Popescu, Ion Henter, 
Gh. Popovici-Poenaru și Dem. Ra
dulescu.

★

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
prezintă premiera „Victimele dato
riei" de Eugen Ionescu, la 14 decem
brie. Regizorul spectacolului e Crin 
Teodorescu. Decorul aparține lui 
Paul Bortnovschi, iar costumele lui

4

Simpozion în problemele (Urmare din pag. I)

culturii de masă
simpatia fier- 
socialistă vic- 

participarea 
țara noastră

va 
de 
l, 

cinstea

>, ora 13, în 
(str. dr. Sion nr. 
de arte plastice 

avea loc ver- 
pictură a stu- 
expoziție pre- 

centenarului
denților 
gătită 
„Ștefan

Ciclul 
cheia în aceeași zi, la ora 18, în 
sălile Muzeului de artă al R. S. 
România, cu o seară pentru tine
retul școlar la care vor participa 
alături de pictori, critici, reprezen
tanți ai instituțiilor de artă.

între 5 și 20 decembrie sub 
egida filialelor Uniunii Artiștilor 
Plastici, în principalele orașe din 
țară se vor desfășura conferințe 
și simpozioane.

TEATRELOR
Ovidiu Bubulac. Din distribuție fac 
parte : Gina Patrichi, Virgil Ogășanu, 
Ștefan Bănică, Mircea Albulescu și 
Virginica Popescu.

*
La II decembrie, la teatrul „C. I. 

Nottara", va vedea lumina rampei 
piesa lui Rene de Obaldia „Vijelie în 
crengile de sassafras". Regia specta
colului aparține lui George Rafael. 
Decorul e semnat de Giulio Tincu, 
iar costumele de Lidia Radian. Mu
zica a fost compusă de Paul Urmu- 
zescu. în distribuție : Sandu Sticla- 
ru, Marga Barbu, Melania Cîrje, 
Dorin Varga, Elena Nica-Dumitrescu, 
Mircea Anghelescu, Ștefan Radof, 
Emil Hossu.

★
Teatrul de stat din Tîrgu Mureș 

anunță, pentru ziua de 12 decembrie, 
premiera pe țară a piesei „Dragostea 
mea Electra" de Gyurko Laszlo, în 
regia lui Kovacs Gyorgy. în rolurile 
principale apar Erdos Irma, Csorba 
•Andras, Toth Tamas, Lohinszky Lo
rand. / "

■A*
La 11 decembrie, teatrul 

Davila" din Pitești prezintă 
miera piesei „Pupăza din tei" de Ion 
Damian. Regia spectacolului aparține 
lui Mihai Radoslavescu, iar sceno
grafia lui Emil Moise. Premiera 
imediat următoare, în ziua de 14 de
cembrie, va fi „Bălcescu" de Camil 
Petrescu; Regia e semnată de Const. 
Dinischiotu, iar scenografia de arh. 
A. Ivăneanu-Damaschin. în rolul ti
tular apare Sorin Gheorghiu.

*
Studenții clasei lui G. Dem. Loghin, 

din cadrul I.A.T.C., prezintă în pre
mieră piesa lui Karel Capek 
„R.U.R.". Scenografia aparține lui 
Mircea Rîbinski, iar ilustrația 
muzicală lui Lucian Ionescu. în 
principalele roiuri apar Mircea Belu, 
Mihail Cibu, Anton Filip, Ion Haiduc, 
Dumitru Ianculescu, Gelu Ivașcu, 
Adrian Mișcu, Mihaela Murgu, Mihai 
Niculescu ș.a.

★
în această seară, la ora 19, la se- 

din str. Franklin, Lvadiul A.T.M.__ .
avea loc un spectacol inedit, avînd 
ca text o selecție de articole din 
ziare și reviste. Autorul acestui 
spectacol este regizorul George Teo- 
dorescu. Reprezentația va fi susți
nută de un grup de 9 actori: Eva 
Pătrășcanu, Dinu Cezar, George 
Bănică, Mihail Stan, Cristina Tacoi, 
Monu Griin, Rodica Mandache, 
Adrian Lupu, Sanda Maria-Dandu.

9;

0 Becket (ambele serii) : PATRIA
— 13,30 ;■ 17 ; 20,30.
o Profesioniștii : REPUBLICA — 
0 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ;
21.30, SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete — 2089) ; 20,16 (se
ria de bilete — 2670), FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21. 
o Made în Italy : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
e Tandrețe : CAPITOL — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
® Zile de fior și rîs : SALA CI
NEMATECA (bilete la casă) —
12.30 ; 16.
o Vera Cruz : GRIVIȚA 
11,15 ; 13,30 ; 10 ; 18,15 ; 20,30.
0 Columna (ambele serii) : BUCU
REȘTI — 8,45 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, 
MELODIA — 10 ; 13,30 ; 17,30 ; 21, 
MODERN — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20. 
a Orașul magic : VICTORIA —
9.30 ; 11,30 ; 13,45 ", 15,45 î 18,15 ;
20,45.
0 Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o Anna Karenina: DACIA — 
8,30—19,30 în continuare.
0 înțeleptul de pe muntele bles
temat : LUMINA — 8,45—16.30 în 
continuare ; 18,45 ; 20,45, MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un dolar găurit : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Prințesa : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30, BUZEȘTI — 14 ; 16 ; 18 ; 20. 
0 Program pentru copii ; DOINA
— 9 ; 10.
0 Tara de sub aripile pescăru
șului, Florile gerului, In țara in
cașilor, Dan năzdrăvan, Vîrfuri : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
e Ziua în care vin peștii: FERO
VIAR — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21, EXCELSIOR — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,16 ; 20,30, 
TOMIS — 9,30—15,30 în continuare; 
18 ; 20,15.
a Valea albinelor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20..
0 Hombre : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ; ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15. 
0 Duelul lung : UNIREA — 15 ;
17.45 ; 20,30.
0 veșnicul întîrziat: LIRA —
15.30 ; 20.
0 Umbra strămoșilor uitați: LIRA
— 18.
0 Căderea imperiului roman : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19.
0 Tarzan, omul-maimuță și Fiul 
lui Tarzan: FERENTARI —
15.30 ; 19.
0 Totul pentru rîs : COTROCENI
— 15,30 ; 20,30.
0 Colivie pentru doi : COTRO
CENI — 18.
• judoka, agent secret : FLAMU
RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 
o Fete în uniformă : VOLGA — 
9—13,30 în continuare ; 18 ; 13,15 ;
20.30, MIORIȚA — 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Superautomatul : VIITORUL —
15.30 ; 20,30.
o Omul care l-a ucis pe Liberty 
Waiance : VIITORUL — 18.
0 Samuraiul : POPULAR — 15,30 ;
20.30.
a Romanță pentru 
POPULAR — 18.
0 Fiul lui Tarzan: MUNCA — 
16 ; 20.
0 A fost odată un moș șl o babă: 
MUNCA -
0 Suflete tari (ambele serii) : 
FLACĂRA — 15,30 ; ÎS.
a Viva Maria : VITAN — 15,30 ; 
18'; 20,30.
0 Trei copii „minune" : RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Șapte oameni de aur: PRO
GRESUL — 15,30 ; 20,30.
a Fragii sălbatici : PROGRESUL
— 18.
0 Heroina : PACEA — 15.30 ; 18 ; 
20,15.
a Căutătorii tie aur din Arkan
sas : CRINGAȘI — 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30.
0 Marianna, agentul 0555 : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

trompetă :

18.

0 Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Ucigaș 
iară simbrie — 20.
0 Teatral „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale Carnavalului — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Dansul morții — 20.
0 Teatrul mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
0 Teatrul evreiesc de stat: Un și
rag <ic perle — 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" (la sala Studio a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale"): Hedda 
Gabler — 20.

Astăzi se deschide în Capitală, în 
sala Ateneului, simpozionul. „Cerce
tarea științifică și acțiunea cultu- 
ral-educativă pentru adulți" organi
zat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Institutul de ști
ințe pedagogice în colaborare cu 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor și cu Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. In cadrul simpozionului, care 
va dura două zile, vor fi prezentate 
o serie de comunicări științifice gru
pate pe trei secții : „Teoria educa
ției adulților și metodologia de cer
cetare" (în Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare), „Cercetare concretă" 
(în sala I.R.R.C.S.) și „Tradiții ro
mânești în activitatea cultural-edu- 
cativă" (sala de conferințe din str. 
Biserica A'Olzei 5—7).

Desfășurat sub semnul realizării 
unei legături cît mai organice între 
cercetarea științifică și acțiunea 
cultural educativă în rîndul adulți-

lor — simpozionul urmărește să ofe
re acesteia din urmă o platformă 
teoretică și metodică eficientă, co
respunzătoare cerințelor societății 
contemporane. Realizînd un bilanț 
asupra stadiului existent în munca 
de cercetare științifică din . cultura 
de masă, confruntînd cerințele aces
tui proces cu temele abordate pînă 
în prezent în activitatea de cerce
tare, simpozionul își propune să fa
ciliteze elaborarea unui program de 
perspectivă unitar, însumând contri
buția tuturor factorilor si instituții
lor cointeresate în educația adulți- 
lor, să declanșeze marile resurse de 
inițiativă și creație existente în a- 
cest domeniu. La lucrări participă 
specialiști din București și provin
cie, filozofi, sociologi, pedagogi, 
membri ai filialelor Academiei din 
diverse orașe ale țării, activiști din 
cele mai variate domenii de activi
tate (sindicate, organizații de tine
ret, de femei etc.).

t V
17,30 — Telex TV. 17,35 
pentru specialiștii din industrie. 
Ciclul „Cibernetică". Calculatoarele 
electronice în procesele electro
magnetice. 18,05 — Curs de limba 
franceză — lecția a 37-a. 18,30 
— „Lyceum". 19.00 — Telejurnalul 
de seară. — Buletinul meteoro
logic. 19,30 — Publicitate. 19,45 — 
Stop ! — emisiune pentru auto- 
mobillști. 20,00 — Zoo — Din viața 

animalelor. Graiul animalelor. 20,25 — Arheologia științelor. „Zborul spre 
Lună la granița dintre fantezie și realitate". 20,45 — Filmul artistic : 
„Da Capo, Appasionata". 22,15 — Cronica ideilor. 22,35 — Mari interpreți : 
Sextetul vocal „Luca Marenzio" (Italia) 23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,15 — închiderea emisiunii.

români și-au exprimat 
binte față de revoluția 
torioasă, au organizat 
oamenilor muncii din . 
Ia apărarea cu arma în mînă a Pu
terii Sovietice.

Ridicarea tot mai viguroasă la 
luptă a maselor muncitoare, activi
tatea intensă a militanților socialiști 
care se situau pe poziții ferm și con
secvent revoluționare, concluziile 
-impuse de experiența Revoluției din 
Octombrie s-au răsfrînt și asupra 
procesului de dezvoltare a partidului 
clasei muncitoare. In aceste condiții, 
sub impulsul luptei forțelor revolu
ționare din interiorul său, parti
dul iși schimbă denumirea, în 
noiembrie 1918 : în loc de Partidul 
Social-Democrat din România, 
adoptă titulatura de Partid 
cialist. Nu . era vorba de 
simplă și oarecare 
denumire, ci de un act cu conținut 
politic, oglindind afirmarea tendințe
lor de distanțare, de repudiere a 
partidelor social-democrate „clasice", 
care, după cum se știe, renunțînd la 
spiritul revoluționar, trecuseră, în 
perioada războiului, pe pozițiile cola
borării deschise de clasă, ale oportu
nismului și reformismului.

Apariția gazetei „Socialismul" — 
la 1 noiembrie 1918, imediat după 
plecarea trupelor Puterilor Centrale, 
— a înviorat activitatea de agitație 
și propagandă desfășurată de socia
liști pe fondul marilor frămîntări 
sociale care cuprinseseră întreaga 
țară. Reflectînd creșterea avîntului 
revoluționar în țara noastră, primul 
număr al gazetei, apărut sub forma 
unui manifest intitulat „Trăiască so
cialismul !“ scria : „Tronurile se ros
togolesc, privilegiile se duc și con
tagiunea revoluționară se întinde, 
amenințînd existența regimului capi
talist de pretutindeni". Dar atît în 
paginile „Socialismului", cît și în 
alte materiale de propagandă socia
listă care se difuzau în țară persis
tau atitudini contradictorii, stăruiau 
confuzii. Astfel, unele puncte de ve
dere „stîngiste" preconizau copierea 
mecanică a particularităților revolu
ției ruse, — de pildă, cereau „națio-

nalizarea solului" în condițiile cînd 
țăranilor li se promisese împroprie
tărirea — teze care se împleteau cu 
critici judicioase aduse programului 
vetust, dinainte de război al P.S.D.R., 
dar și cu idei ale elementelor de 
dreapta, oportuniste, care se decla
rau dispuse să facă concesii pe tere
nul luptei pentru transformări pro
funde în viața social-economică și 
politică ; 
pectului 
cordanța 
mișcării
luționar 
citoare 
a impus o accelerare

a țării, sub pretextul „res- 
pentru „legalitate". Necon- 

, între programul și tactica 
socialiste și avîntul revo- 
de luptă al maselor mun- 

din România anului 1918 
a proce-

demult, eu prilejul luptei împotriva 
„generoșilor" și a „poporaniștilor", 
că mișcarea muncitorească nu este 
un produs de import sau rodul in
fluentei unor factori externi. Decla
rația sublinia că „în România ca și 
în toate țările moderne, mișcarea 
muncitorească este un rezultat firesc 
ai dezvoltării economice".

Spre deosebire de programele an
terioare, care cuprindeau teze și po
ziții conciliante față de rolul bur
gheziei în România, în „Declarația 
de principii" se arăta că, în 
noile condiții istorice, burghezia 
încetează să mai joace un rol so
cial progresist și se orientează spre

el 
So- 

o 
schimbare de

asimilarea unor noi mijloace teh
nice, care angajează în cel mai înalt 
grad răspunderea institutelor de 
cercetare și proiectare.

Faptul că peste 80 la sută din to
talul oamenilor de știință și cerce
tătorilor din Capitală activează în 
cadrul sectorului 1 a determinat 
conferința să acorde o atenție 
deosebită dezbaterii aprofundate a 
problemelor perfecționării activită
ții din acest domeniu. Reliefînd ro
lul deosebit al cercetării științi- 
ce fundamentale și aplicative în 
viața noastră economică, darea de 
seamă și numeroși delegați au in
sistat asupra măsurilor ce trebuie 
aplicate pentru ca atît institutele 
de cercetări departamentale cît și 
cele ale Academiei să se apropie 
mai mult de producție, să încheie 
contracte cu întreprinderile pentru 
ca rezultatele cele mai bune în 
domeniul științific să-și găseas
că o valorificare neîntîrziată în 
producția materială. In acest sens, 
s-a cerut organizațiilor de partid să 
sprijine eforturile tinerilor cercetă
tori, alături de cei vîrstnici, pentru 
o cît mai largă afirmare a științei 
românești.

Intervenția acad. Miron NIcolescn, 
președintele Academiei, s-a axat pe 
creșterea eficienței cercetării știin
țifice — impusă de cerințele obiec
tive ale sporirii forțelor de produc
ție, de indicațiile conducerii de par
tid și de stat în acest domeniu vital 
al societății noastre. Vorbitorul ,, • 
subliniat necesitatea ca organizațiile 
de partid din domeniul științe'., și 
culturii să se integreze puternic în 
problemele de muncă și viață ale 
cercetătorilor.

Probleme importante ale acti
vității ideologice în instituțiile de 
învățămînt, în presă și în activita
tea tineretului au i’ost abordate în 
cuvîntul lor de tovarășii Eugen 
Mândrie, redactor șef al revistei 
„Flacăra", Olga Pop, directoarea 
școlii generale nr. 5, Dumitru Băr- 
bulescu, directorul liceului nr. 24, 
și Vasile Zainea, prim secretar 
al Comitetului U.T.C. al sectorului. 
Tov. Constantin Găuoă, directorul 
cabinetului de partid al sectorului, 
s-a referit la sarcinile ce revin or
ganizațiilor de partid în domeniul 
muncii politico-educative pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor, intensificarea educării co
muniste a tineretului. Tov. Virgil 
Almășan, secretar al Uniunii Ar-

Sîmbătă, 7 decembrie a.c„ sala de 
marmură a „Casei Scînteii" a găz
duit Conferința organizației de partid 
a Sectorului 1 din municipiul Bucu
rești. Darea de seamă, prezentată de 
tov. Gheorghe Ionescu, prim secretar 
al Comitetului de partid al sectoru
lui 1, a reliefat activitatea bogată a 
organizațiilor de partid din sector 
pentru înfăptuirea sarcinilor com
plexe trasate de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a P.C.R. 
An de an a crescut eficiența activi
tății economice în întreprinderile 
productive. în 1968, în 11 luni, s-au 
consemnat un spor de zeci de mi
lioane lei la producția globală, 100 
milioane lei economii și 155 milioa
ne lei beneficii, suplimentare. Apre
cieri deosebite s-au făcut la adresa 
celor peste 10 mii de proiectanți 
care lucrează în cele 20 de institute 
de proiectare și cercetări, cerîndu-se 
organizațiilor de partid să-și orien
teze activitatea spre perfecționarea 
profesională a acestor specialiști, 
folosirea celor mai noi realizări e- 
xistente pe plan mondial în vederea 
îmbunătățirii documentațiilor teh- 
nico-economice.

în cuvîntul lor, tovarășii Ion 
Geambașu, directorul uzinei „Auto
matica". și Grigore Mușat, secretarul 
comitetului de partid de la Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii", s-au 
referit la unele probleme actuale în 
domeniul organizării superioare a 
producției și a muncii și la pregă
tirile privind realizarea în bune 
condiții a sarcinilor de plan pe anul 
viitor. La „Automatica", de pildă, 
au crescut indicii de utilizare a spa
țiilor productive, iar sarcinile de 
export s-au realizat în condiții bune, 
fiind mai mari de peste 2—3 
ori în ultimii doi ani, față de anul 
1966. Tov. Ștefan Medregan, secre
tarul comitetului de partid de la 
Ministerul Industriei Alimentare, a 
vorbit despre munca lucrătorilor din 
minister, despre mobilizarea acesto
ra de către organizația de partid în 
legătură cu cauzele unor rămîneri în 
urmă în realizarea planului de in
vestiții al industriei alimentare.

Răspunzînd unor critici formulate 
în cadrul lucrărilor conferinței, tov. 
N. Țucman, directorul Trustului 
nr. 1 construcții București, a arătat 
angajamentul muncitorilor de la a- 
cest trust ca neajunsurile de pe u- 
nele șantiere — mai ales pe platfor
ma industrială Pipera — să fie înlă
turate pe baza organizării superioare 
a producției și a muncii. Anul viitor, . . tiștilor Plastici, s-a referit — prin- 
întreprinderile trustului, răspîndite 
în toată țâra, âu de realizat un spor _ „ .
de producție de peste 25 la sută și ... la îndeplinirea indicațiilor 
trebuie să dea în funcțiune circa 50 -—*• ----~-j
noi obiective industriale. Succesul 
va depinde, s-a arătat în conferință, 
de modul în care beneficiarii, 
proiectanții și constructorii vor so
luționa sarcinile ce le revin prin 
planul de investiții.

Subliniind necesitatea îmbunătă
țirii continue a activității proiectan- 
ților, tov. Nieolae Popa, directorul 
Institutului de proiectări și cercetări 
pentru industria construcțiilor și 
materialelor de construcții, a relevat 
îndatoririle ce revin acestei „arma
te" de specialiști în vederea tradu
cerii în viață a indicațiilor condu
cerii de partid și de stat — formu
late la Consfătuirea pe țară a pro- 
iectanților — și s-a oprit la factorii 
capabili să asigure creșterea eficien
tei investițiilor, prin reducerea pon
derii construcțiilor, promovarea so
luțiilor moderne și economice, com
baterea gigantismului, a provizora
telor în proiectare.

Toate aceste exigențe sînt deose
bit de actuale și în cazul întreprin
derilor noastre, a precizat tov. Con
stantin Faur, secretar general în Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini. în 1969, producția va crește 
cu 15 la sută, iar sarcinile de export 
cu 14 la sută. Totodată, 22 obiective 
industriale vor trebui să intre în 
funcțiune. Dincolo însă de aceste 
sarcini cantitative, accentul va fi pus 
pe cele calitative, legat mai ales de

tre altele — la rolul organizațiilor 
de partid în atragerea creatorilor 

condu
cerii de partid privind ridicarea pe 
trepte superioare a creației artis
tice.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., care a făcut o 
amplă trecere în revistă a sarcinile 
ce revin organizațiilor de partid ț, 
sector în cel de-al 4-lea an al ciniP- 
naiului, punînd accentul pe princi
palele preocupări în domeniul in
vestițiilor și creșterii eficienței acti
vității economice. Vorbitorul 
ocupat deasemenea, de 
muncii de partid din 
uniuni de creație, presă, 
necesitatea intensificării 
ideologice.

Prin vii și entuziaste aplauze, con
ferința a adoptat o telegramă trimisă 
Comitetului Central al P. C. R., 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, în care 
se spune, printre altele : „Comuniștii 
și toți oamenii muncii din sector vă 
asigură că vor fructifica eforturile, 
priceperea și capacitatea lor pentru 
înfăptuirea politicii marxist-leninis- 
te a partidului, menite să ridice Ro
mânia pe trepte tot mai înalte ale 
socialismului, bunăstării și civiliza
ției".

s-a 
problemele 
ministere, 
subliniind 
activității

Petre NEDELCU

rîtoare a construcției partidului de 
tip nou, consecvent revoluționar. 
„Partidul socialist din România — 
se arăta în „Declarația de principii" 
— declară : Că lupta pentru cuceri
rea prin orice mijloc a puterii po
litice din mîinile burgheziei române 
și întronarea dictaturii proletare în 
vederea realizării idealului comunist 
formează unicul său scop".

O trăsătură caracteristică a „De
clarației de principii" o constituie 
afirmarea hotărîtă a spiritului inter
naționalist. Ocupîndu-șe de fixarea 
locului Partidului Socialist din Româ
nia în cadrul mișcării muncitorești 
internaționale, Declarația exprima

Un însemnat document programatic
ss

sului de clarificare ideologică. 
„Iată — scria gazeta „Socialismul" 
în legătură cu ideea radicalizării 
programului de luptă al partidului 
proletariatului — că, ceea ce am fi 
admis ieri, nu mai admitem astăzi, 
că ceea ce ceream ieri, figurează as
tăzi în programele burgheze".

„Declarația de principii" din de
cembrie 1918 era expresia acestei ne
cesități ; cu atît mai remarcabile sînt 
ideile înaintate cuprinse, cu cît 
Declarația fusese elaborată într-un 
moment cînd partidul socialist nici 
nu-și refăcuse organizațiile după în
cercările grele ale războiului, iar 
conducerea aleasă la ultimul congres 
se mai găsea încă dispersată.

începutul Declarației se asemăna 
cu începutul Expunerii de motive la 
programul P.S.D.R. din 1910, unde se 
definea caracterul de clasă al parti
dului socialist, inspirat „de Ia ideile 
socialismului științific". Partidul se 
considera „revoluționar" pentru că 
lupta „pentru schimbarea totală a 
organizației sociale burgheze". Con
secventă cu ideea susținută, mai

întărirea dominației sale de clasă, se 
denunța pericolul reprezentat de 
burghezie „pentru dezvoltarea mai 
departe a societății" și se proclama 
necesitatea trecerii la noua orînduire 
socială, socialistă. „Forțele producă
toare — se spunea în Declarație — 
care prin comerț și industrie au scos 
capitalismul din scutecele evului me
diu, se răzvrătesc acum împotriva 
lui, arătînd că numai organizarea 
socialistă a producției este singura 
formă socială care va asigura dez
voltarea lor armonioasă"

Teza principală, adevăratul sîmbu- 
re revoluționar al acestei Declarații 
o constituie exprimarea cu pregnan
ță, pentru prima dată într-un docu
ment programatic al mișcării munci
torești din țara noastră, a necesității 
statornicirii puterii politice a clasei 
muncitoare. Este cunoscut faptul că 
Marx și apoi Lenin au subli
niat că acceptarea ideii dictaturii 
proletariatului definește un partid 
revoluționar consecvent, deosebindu-1 
de unul oportunist, reformist, — 
constituie premisa ideologică hotă-

.„solidaritatea cu partidul comunist 
rus și cu toate partidele socialiste 
revoluționare din lumea întreagă", 
cu acele partide „care de la decla
rarea războiului n-au încetat un 
moment de a reprezenta și a apăra 
adevăratele interese ale clasei pro
letare, ridieîndu-se împotriva cola
borării de clasă", partide care „sînt 
astăzi port-cuvintul idealului proletariatului".

Erau duse, astfel, mai departe pu
ternicele tradiții internaționaliste ce 
caracterizează mișcarea muncitoreas
că din România încă de la începutu
rile ei — tradiții în spiritul cărora 
socialiștii români acționaseră con
secvent înaintea și în timpul războiu
lui, cînd au participat și aderat una
nim la principiile revoluționare 
antirăzboinice și internaționaliste 
ale conferinței de la Zimmerwald, 
care, după cum se știe, au fost sus
ținute și la care a subscris Lenin.

Dacă „Declarația de principii" for
mula teze noi, de mare importanță 
pentru dezvoltarea mișcării revolu
ționare din România, ea mai păstra

anumite influențe și concepții refor
miste, un anumit sectarism. Ast
fel, apare ca nefondată sarcina 
pe care și-o propunea noul program, 
aceea a trecerii imediate la revolu
ția socialistă, obiectiv care dovedea 
o apreciere nerealistă a raporturilor 
de clasă din România — aflată în 
etapa cînd trebuia desăvîrșită revo
luția burghezo-democratică — și 
exagera capacitatea de acțiune a 
partidului socialist. în același timp, 
erau ignorate unele probleme majore, 
care se aflau la ordinea zilei în viața 
social-politică și economică a țării, 
ca împroprietărirea țăranilor, intro
ducerea votului universal, democra
tizarea vieții interne a tării etc.

Publicarea „Declarației de princi
pii" — după însușirea ei de către Co
mitetul executiv și secțiunea din 
București a partidului socialist — a 
avut un larg ecou în rîndurile miș
cării muncitorești din țara noastră ; 
ulterior ea a fost supusă discuției 
și aprobării tuturor secțiunilor parti
dului. în acest fel, Declarația a con
stituit baza principală a dezbateri
lor ideologice care au premers trans
formării partidului socialist în partid 
comunist. Apariția „Declarației", bă
tăliile de clasă ce au urmat, puterni
ca ridicare la luptă a proletariatu
lui de la 13 decembrie 1918, repri
mată cu sălbăticie de regimul bur- 
ghezo-moșieresc, mișcările de 
orașe 
în tot 
minînd 
1920 - 
masă a
— au constituit 
în mersul proletariatului român spre 
făurirea statului său major de luptă 
revoluționară, partidul comunist.

Evocînd, alături de alte pagini în
semnate ale istoriei mișcării munci
torești din România, acest moment 
remarcabil, partidul și poporul nos
tru cinstesc și prețuiesc glorioasele 
tradiții de luptă ale clasei munci
toare din tara noastră. Prin desă- 
vîrșirea edificiului societății socia
liste sînt înfăptuite și depășite nă
zuințele și idealurile pentru care au 
luptat cu abnegație și eroism clasa 
muncitoare, forțele cele mai înain° 
tate ale națiunii române.

mișcările de Ia 
și sate ce s-au ținut lanț 

cursul anului 1919, cul- 
cu greva generală din 
cea mai mare ridicare de 

muncitorimii din România 
trepte hotărîtoare
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Ministrul afacerilor externe,
Corneliu Mănescu, a plecat in R.D. Germana

TINEREȚEA VOLEIULUI, PE TEREN
NU... PE BANCA REZERVELOR

MIERCURI: Dinamo - Spartak Brno
JOI: Steaua - Hapoel Tel flviv
SÎMBĂTĂ : Politehnica - C.R.E.F. Madrid

interviu cu antrenorul federal NICOLAE SOTIR

baschetul continental, competițiile rezervate echipelor de 
vorba de „Cupa campionilor europeni" și de „Cupa Cupelor"

Prin merituoasa victorie 
(cu scorul de 3—1) a echi
pei . feminine Dinamo 
București în fața dețină
toarelor „C.C.E.-68", Di
namo Moscova, consemnăm 
și al doilea succes româ
nesc la ediția a X-a a „Di- 
namoviadei", cîștigarea 
turneului feminin. După 
cum se știe, în cele zece 
ediții de pînă acum, cea 
mai bună performanță a 
echipei noastre feminine a 
fost locul II ocupat în 
1959, în timp ce băieții sînt 
Ia al patrulea titlu.

Colaboratorul nostru Dan 
Iliescu a solicitat impresii 
despre acest turneu antre
norului federal NICOLAE 
SOTIR.

— Dublul succes obținut 
d« echipele bucureștene — 
a spus interlocutorul — 
este, desigur, îmbucurător. 
Sînt rare competițiile care 
să angajeze echipe de club 
atît de numeroase și care 
să joace atît de bine, fapt 
ce subliniază evident di
mensiunile reușitei forma
țiilor noastre, singurele ne
învinse. Fetele, îndeosebi, 
au marcat un progres net 
în concepția de joc — mai 
apropiată de cerințele ac
tuale ale acestui sport — 
grație căreia și-au datorat, 
în fapt, victoria în turneu. 
Trebuie să arăt însă că 
din punctul de vedere al 
interesului ce-1 prezintă 
pentru echipa națională, 
'■yse va trebui să ne re
prezinte în marile confrun- 
tăi. internaționale, „Dina- 
moviada" nu a însemnat 
prea mult.

— Se afirmă că schimbul 
de jucători din majoritatea 
echipelor, impus de retra
gerea generației vechi re
prezintă un moment de 
„criză*1 în volei, vizibil 
și în această competiție. 
In ce măsură observația 
este valabilă pentru selec
ționatele românești ?

— Din păcate, se pare 
că pe noi ne afectează cel

FĂRĂ FOTBAL, 
NU SE POATE...

...așa că e preferabil să procedăm 
aidoma bolnavilor care, dacă medi
cul le interzice cofeina dintr-o ceș- 
cuță de cafea neagră, trec la consu
marea unui surogat. Surogatul fotba
listic ce ne va amăgi pînă la des- 

'•’primăvărare îl vom alcătui din vești 
e peste hotare despre soccer și, cal- 

Uo, ori despre cele cîteva echipe ale 
noastre cu angajamente în străină
tate, ori, la urma urmei, despre Ra
pid care nu pleacă în turneu în Al
geria, decît atunci cînd campionatul 
este în toiul disputei. De aceea, în 
Algeria va pleca, spre sfirșitul lu
nii, Petrolul din Ploiești, noi urîn- 
du-i jocuri și rezultate bune, asemă
nătoare celor realizate de giuleșteni 
anul trecut în a doua jumătate a lui 
decembrie, probabil că Farul se va 
îndrepta spre Belgia pentru a sus
ține două partide la invitația clubu
lui Beerschot, iar Progresul, cu si
guranță, va călători în direcția Li
biei și Tunisiei unde are programate 
cîteva meciuri. Din lotul bucureștean 
vor lipsi cei doi tineri titulari. Radu 
Ionescu și Beldeanu. care, neavînd 
încă 18 ani, vor figura în echipa na
țională de juniori angajată între 17 
și 29 decembrie pentru o competiție 
Ia Atena.

în rest, turneul lui Dinamo Bucu
rești în America de Sud a rămas, 
deocamdată, în suspensie, fiindcă 
pregătirile în vederea meciului cu 
Anglia (de la 15 ianuarie) rețin nu 
mai puțin de opt jucători dinamo- 
viști. Se duc în prezent tratative 
pentru amînarea turneului sud-ame- 
rican după 20 ianuarie. în schimb, 
Steaua n-are astfel de griji, ea a- 
vînd ferm contractate în luna fe
bruarie cîteva partide în Anglia...

în Anglia, campionatul cunoaște a- 
celași lider — Liverpool — care, 
după victoria cu 2—0 asupra lui 
W. H. United, conduce cu 36 de punc
te, urmărită de Leeds cu 32 puncte 
(dar cu două jocuri mai puțin). O 
echipă ce pierduse săptămîna trecută 
cu 1—7, Leicester, a învins pe Man
chester United (2—1), în timp ce con- 
cetățeana acesteia, Manchester City, 
a surclasat pe Burnley cu 7—0 ! Ne 
mai reține atenția faptul că Ipswich 
Town a realizat un scor sever. 4—1, 
în dauna unei anume echipe West 
Bromvich Albion din Birmingham...

La Birmingham, Manchester, Li
verpool, Glasgow și, firește, Londra, 
vor pleca pentru 45 de zile antre
norii N. Dumitrescu (U.T.A.) și C. 
Drăgușin (Progresul). Ambii vor stu
dia la marile cluburi din cele cinci 
orașe, modalitățile de pregătire ale 
echipelor, cu precădere antrenamen
tele. Cornel Drăgușin spunea că ar 
prefera să stea mai mult la Man

PRONOSPORT

Concursul din 8 decembrie

Atalanta—Torino (3—1) 1
Cagliari—Bologna (3-1) 1
Florentina—Napoli (2—1) 1
Internazionale—Varese (6—0) 1
Juventus—Milan (0-1) 2
Lanerossi—Roma (1-2) 2
Pisa—Palermo (4-1) 1
Sampdoria—Verona (3-2) 1
Como—Genoa (0-2) 2
Foggia—Lecco (1—2) 2
Spal—Bari (1-1) X

Modena—Brescia (1-2) 2
Mantova—Reggina (1-1) X

O fază din cei mai lung și mai disputat meci al turneului : Dinamo București—Dinamo 
Moscova. La fileu, bucureșteanul Smerecinschi reușește să depășească blocajul advers

mai mult I Calitățile fizi
ce în general modeste ale 
fetelor (cu excepția Maria
nei Popescu), lipsa de pe 
teren a unor jucătoare și 
jucători de certă perspec
tivă internațională în for
mațiile noastre fruntașe, 
ne fac să privim viitorul 
cu destul scepticism. An
trenorii greșesc fundamen
tal sacrificînd, de dragul 
rezultatului imediat, pre
gătirea și formarea pu
ținelor elemente tinere e- 
xistente. Mă refer la Oros 
și Dumănoiu, autentice ta
lente (care au făcut parte 
din echipa României cîști- 
gătoare a „Criteriului o- 
limpic" pentru tineret), 
pentru care banca rezerve

lor a devenit deja obiș
nuință. Oare, din acest 
punct de vedere, „europe
nele" de la Istanbul nu 
ne-au învățat nimic ? Tre
buie să se procedeze cu 
mai mult curaj și cit mal 
degrabă la folosirea tine
rilor. evitîndu-li-se astfel 
plafonarea. Acest lucru 
n-ai- fi decît în profitul 
cert și imediat, atît al clu
bului, cît și al voleiului ro
mânesc. De altfel, federația 
intenționează să repartize
ze tinerele talente numai 
acelor cluburi care vor ga
ranta întrebuințarea lor în 
teren.

— Ce alte impresii ați 
„cules" din acest turneu ?

— Noutăți tactice deose

chester United, deși echipa are o po
ziție cam proastă în clasament, și la 
Arsenal din Londra (locul al IV-lea 
în prima ligă). Vorbind în treacăt 
despre tinerii introduși în echipa lui. 
despre griji cu privire la formație 
și altele, antrenorul bucureștean re
marca : „îmi lipsesc un „vîrf" și un 
„half", iar dacă ar fi după mine i-aș 
titulariza imediat pe Moldovan (18 
ani), pe Marica sau pe Doru Popescu 
de la „tineretul" lui... Dinamo 1“

Pe Moldovan, al cărui talent fot
balistic ieșit din comun frapează pe 
oricine, l-am întîlnit la meciurile de 
volei de aseară : — „La noi promo
varea în prima echipă este mai di
ficilă, N-am astăzi norocul pe care 
l-au avut ieri Dumitrache și Dinu".

V. M.

(Urmare din pag. I)

bim de folosul pe care-1 adu
cea sportivilor noștri, cluburi
lor, federației însăși, confrunta
rea anuală cu o parte a elitei atle
tismului internațional. Păcat că s-au 
găsit amatori de comoditate, care, 
spre a scăpa de o grijă, au decis 
să întrerupă șirul unor întreceri cu 
atîta prestigiu peste hotare și în pu
blicul nostru larg. în continuare, s-a 
dovedit încă o dată că este mai ușor 
să strici decît să dregi. Abia 
astă-vară, la Poiana, pasul real, ho- 
tărîtor, a fost făcut și competiția a 
început să-și recapete strălucirea.

Firește, jocurile de la Poiana a- 
proape nu suferă comparație cu pre
cedentul concurs internațional din 
1967. Atunci, în 1967, deși se obținuse 
participarea a mai multor zeci de 
atleți din vreo șapte țări, tentativa 
de reorganizare a campionatelor e- 
șuase datorită modestiei performan
telor celor înscriși la marea majori
tate a probelor. Eforturile de orga
nizare și cheltuielile se dovediseră 
neeficiente, iar întrecerile fuseseră 
grabnic rebotezate cu numele mai 
puțin pretențios de „concurs inter
național". însă în vara lui 1968, sta
rea generală a jocurilor s-a schim
bat în măsură simțitoare, ele pri
mind din nou alura prestigioasă a 
tradiționalelor campionate. Pe pis
tele arenei montane au fost prezente 
unele personalități sportive, de pildă, 
Mahomed Gammoudi și Bill To
omey, Liesel Westerman și Karin 
Illgen ; au fost prezenți și atleți care 
aveau să se afirme puternic peste 
puțină vreme în Mexic — Dave He- 
mery și Maritta Lange. La unele 
probe s-au înregistrat rezultate de 
bună factură, iar aruncarea discului 
(femei), datorită unui trio de renume, 
Westerman-Ulgen-Manoliu. s-a si
tuat la nivel mondial...

Realizările, pozițiile cucerite pot fi 
dezvoltate în măsură considerabilă 
cu prilejul celei de-a XVIII-a ediții 
din anul viitor. Reprogramarea 
campionatelor internaționale în cita
dela lor din Dealul Spirii înseamnă 
refacerea contactului direct cu ma
rele public bucureștean. Același pu
blic format din peste 50 000 de spec
tatori la fiecare dintre edițiile tra
diționalelor întreceri. Cum se va solda 
noul ..rendez-vous". pe care atletis
mul îl propune publicului bucu
reștean spre a-i redeștepta vechea 
pasiune, spre a-i recîștiga dragos
tea 7

Conjunctura ni se pare deosebit 
de favorabilă pentru ca „întîlnirea" 
să fie încununată cu un succes de
plin. Teletransmisia Olimpiadei- și 

bite n-au fost. Țin totuși 
să remarc sistemul de pre
gătire al echipei feminine 
din R.D.G., mai ales pen
tru impresionantul volum 
de muncă depus la antre
namente. în cele mai va
riate forme. Consider că o 
notă bună poate fi acorda
tă și arbitrilor — străini și 
români — pentru com
petență, pentru maniera 
de a conduce în concor
danță cu indicațiile forului 
internațional.

★
Rezultatele întrecerilor 

masculine din ultima zi : 
Spartak—Ruda Hvezda

1—3 ; Dinamo București— 
Dozsa 3—2 ; Dinamo Mos
cova—Gwardia-Wisla 3—0.

Rugbiștii și-au reluat ieri cam
pionatul. Iată rezultatele : Gri- 
vița roșie — Universitatea Ti
mișoara 14—5 ; Dinamo Bucu
rești — Politehnica Iași 27—6 ; 
Steaua — Farul 13—6 ; Agrono
mia^. Cluj — Gloria 9—3 Ști
ința Petroșeni — Constructorul 
6—0 ; Rulmentul Bîrlad — Pro
gresul 6—3 în fotografie : o 
cursă a grivițeanului Tibuleac.

Foto : S. Cristian

binecunoscutul ei ecou, dublate de 
răsunătoarea performanță a celor 
patru atlete române, creează împre
jurări propice unei participări inter
naționale selecte și atragerii masive 
a spectatorilor în tribunele stadio
nului Republicii. în fond. în octom
brie s-a întredeschis iarăși o poartă 
spre frumusețile atletismului...

Vorbeam mai înainte despre rea
lizările jocurilor de la Poiana și des
pre posibilitatea ca pozițiile cucerite 
să fie considerabil dezvoltate, înlătu- 
rîndu-se deci unele lipsuri și unele 
greșeli. Acestea din urmă privesc în 
primul rînd numărul și calitatea 
participanților, precum și publicita
tea în jurul competiției.

Dacă analizăm listele concursului 
de astă-vară. constatăm o flagrantă 

nepotrivire între numărul mare al 
atleților străini — aproximativ 150 
din vreo 20 de țări — și numărul 
mic al adevăraților performeri. De
sigur, nu putem pretinde ca toți 
participanții să fie și ași ai atletis
mului. însă nici nu este normal ca 
la o competiție cu prestigiu bine sta
bilit să se înregistreze atît de multe 
rezultate submediocre, care scad 
nivelul probelor și nu constituie o 
atracție pentru spectatori (chiar, 
dimpotrivă !). Să dăm doar cîteva e- 
xemple. La triplu salt s-a câștigat 
cu un rezultat ce ne scutește de co
mentarii : 15,72 m, proba întrunind și 
opt atleți de peste hotare, dintre 
care trei n-au sărit nici... 15 m ! La 
400 m plat, cinci vizitatori aleargă 
în peste 49. ba chiar peste 50 secun
de ; la 100 m plat alți cinci înregis
trează timpul de 11 secunde sau mai 
mult, iar la 110 m garduri avem sur
priza neplăcută a unor 15,2—15,5 se
cunde ! Dacă facem totalul celor 
menționați mai sus, ajungem la suma 
de 20. Și am mai putea adăuga, fără 
exagerare, multe zeci de astfel de

Pentru 
club — e 
— sînt în plină desfășurare. Poate că disputele pentru cucerirea acestor 
trofee sînt „acoperite" de un oarecare anonimat, însă adevărații iubitori 
ai acestui sport (jucători, antrenori, suporteri) trăiesc momente de 
intensă emoție. Am constatat-o de fapt și noi, în sala Floreasca, în 
urmă cu puține zile; o vom constata din nou săptămîna aceasta cu 
ocazia unor noi meciuri ale echipelor noastre campioane, Politehnica 
București și Dinamo București (calificate în optimile de finală ale 
C.C.E.) și cu prilejul debutului în „Cupa Cupelor" a formației Steaua.

Miercuri în sala Floreasca, dinamoviștii — calificați în dauna 
campionilor Austriei — au de primit replica unei formații de prim 
rang în baschetul internațional: Spartak Brno, finalistă în ediția 
trecută a C.C.E. Un meci dificil, desigur, pentru baschetbaliștii bucu- 
reșteni, însă forma lor, posibilitățile ce le au, demonstrate cu prisosință 
și în returul partidei cu E.K.E. Viena (cînd se știe, au recuperat un 
handicap serios), ca și faptul că joacă în fața publicului propriu con
stituie pentru ei suficiente șanse la victorie.

Baschetbaliștii de la Steaua vor fi de asemenea gazde, în aceeași sală, 
însă joi. Ei vor susține meciul de debut în „Cupa Cupelor" cu 
echipa israeliană Hapoel Tel Aviv. Dorința de a se califica 
moment, de a încheia cu un succes acest prim meci) a stat 
serioaselor pregătiri pe care echipa antrenată de prof. C. 
le-a făcut în așteptarea acestui examen.

Bune șanse de a continua întrecerea au și baschetbalistele de 
tehnica București, surprinzător, însă întru totul meritat calificate în 
dauna campioanei Iugoslaviei, Radnicki Belgrad, considerată printre 
fruntașele baschetului european. Baschetbalistele bucureștene au ca 
viitoare adversare pe jucătoarele de la C.R.E.F. Madrid, prima con
fruntare dintre acestea fiind programată la Madrid, la 14 decembrie. 
Înaintea plecării spre Madrid, Politehnica susține miercuri în deschi
dere la partida Dinamo-Spartak, un meci cu miză, derbiul campionatu
lui național, în compania echipei Rapid.

la Poli-

DIN LUMEA LARGĂ
ZIARUL „L“EQUIPE" anunță 

programul turneului în Franța 
al echipei de rugbi Steaua 

București: la 22 decembrie la Tou
louse, cu selecționata Pirineilor ; la 
25 decembrie la Foix, cu selecționata 
regiunii; la 28 decembrie la Revel, 
cu o combinată din localitate și la 
1 ianuarie la Castelsarrasin. cu re
prezentativa regională.
î N RUNDA' A 12-A A TUR

NEULUI MASCULIN DE ȘAH 
1 DE LA PALMA DE MALLOR

CA, Korcinoi (U.R.S.S.) a cîștigat la 
Gheorghiu (România) și continuă 
să se mențină lider, avînd 10,5 
puncte. Pe locul doi se află Spasski 
(U.R.S.S.) cu 9,5 puncte, urmat de 
Petrosian (U.R.S.S.) și Larsen (Da
nemarca) cu cîte 8,5 puncte. Lar
sen are o partidă întreruptă. 
Gheorghiu are 5 puncte.

Turneul international 
MASCULIN DE HANDBAL 
de la Lintfort (R. F. a Germa

niei) a fost cîștigat de echipa ceho
slovacă Dukla Praga, care în ulti
mul meci a învins cu 10—4 echipa 
de tineret a orașului București. Du
kla a cîștigat toate meciurile totali- 
zînd 6 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Dinamo Zagreb, 
Tus Lintfort și selecționata Bucu
rești. < ';‘-

Echipa de fotbal a por
tugaliei își continuă pregă
tirile în vederea meciului cu 

echipa Greciei, care va avea loc 
miercuri în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial. Antrenorul

„concurenți" ! Să nu fie nimănui cu 
supărare, dar știam că pentru tu
rism avem în țară O.N.T., la care 
doritorii plătesc spre a vizita locu
rile pitorești din România.

Situația anormală (ce să mai vor
bim de aceea din 19671), pe care 
n-am mai dori-o repetată în iulie 
1969, se datorează, să zicem așa, 
unor defecte de invitație. Federația 
noastră invită la modul general, ru
gind „federațiile naționale și clubu
rile sportive interesate să-și trimită 
atleții lor la aceste campionate 
și să confirme în scris participarea 
lor" (Citat din invitația pentru cam
pionatele din ediția iulie 1969). Poate 
că n-ar fi fost rău dacă la fiecare 
dintre probe s-ar fi prevăzut cîte 
un barem rezonabil de participare.

însă, cu siguranță, ar fi mult mai 
bine dacă pe lîngă invitațiile gene
rale adresate federațiilor s-ar tri
mite și scrisori directe către atleți 
de renume. O contribuție importan
tă la „înnobilarea" listelor de par
ticipant ar putea-o aduce înșiși 
sportivii și sportivele noastre care 
au deja stabilite relații cu colegii 
lor de întreceri de peste hotare. 
Timpul nu-i deloc pierdut — calen
darele generale și cele „particulare" 
fiind încă în curs de perfectare — 
și astfel s-ar deplasa serios accen
tul pe invitații personale către a- 
numiți performeri, în raport cu di
feritele probe care trebuie să asi
gure puncte ferme de atracție la 
viitoarele campionate internaționale.

Neîndoielnic, o asemenea modali
tate de asigurare a unei participări 
corespunzînd prestigiului campiona
telor și atragerii marelui public va 
fi mai ușor de aplicat pentru între
cerile feminine, fiindcă avem cîteva 
atlete de renume ce oferă perspec
tiva luptei sportive de calitate și 
chiar a „revanșelor".

•" cu 
(pentru 
la baza 
Herold

Otto Gloria a anunțat următoarea 
formație : Americo, Jacinto, Hilario, 
Rolando, Armando, Raul, Augusto, 
Eusebio, Torres, Coluna, Jacinto 
Joao. Este foarte probabil ca porta
rul Americo să fie înlocuit cu Da
mas, care se află într-o formă excep
țională.

SELECȚIONATA DE HOCHEI 
PE GHEAȚĂ A CANADEI și-a 
încheiat turneul în U.R.S.S., ju- 

cînd la Moscova revanșa în compa
nia echipei secunde a tării. Ho- 
cheiștii sovietici au repurtat victo
ria cu 4—0 (4—0, 0—0, .0—0).

PENULTIMA ETAPĂ A TURU
LUI CICLIST AL MEXICU
LUI, desfășurată între Mo

relia și Zitacuaro (150 km), a reve
nit mexicanului Radames Trevino, 
în 3h51”32”. în clasamentul general 
continuă să conducă sovieticul Via- • 
dimir Sokolov, urmat la 4’11” de 
mexicanul Jesus Serabia.

Turneul internațional 
MASCULIN DE HANDBAL DE 
LA TBILISI. în prima zi, echi

pa Poloniei a reușit să învingă cu 
23—20 echipa Ungariei. U.R.S.S. a 
întrecut cu 33—23 selecționata de ti
neret a R.D. Germane, iar echipa 
R.S.S. Gruzine a dispus cu 22—15 de, 
echipa Bulgariei.

CURSA DE 6 ORE, tradiționala 
competiție ciclistă de pe velo
dromul din Frankfurt, a reve

nit perechii Rudi Altig (R.F. a Ger
maniei) — Fritz Pfenninger (Elveția).

Dar, la toate categoriile de probe 
masculine — sprint, semifond, fond, 
alergări „specializate", sărituri și a- 
runcări — eforturile și insistențele 
organizatorilor vor trebui să fie mult 
mai mari dacă doresc să cîștige ini
mile spectatorilor. Experiența cam
pionatelor ne spune că prezențe se
lecte pe pista săriturii cu prăjina, 
Ia startul probelor de 5 000 m sau 
10 000 m, la 3 000 m obstacole, la sprint 
pasionează publicul în gradul cel mai 
înalt. Desigur, dacă, de pildă, Gam
moudi va veni în iulie iarăși pe me
leagurile noastre — promisiuni a și 
făcut — „fondul" va avea un punct 
de interes, însă spectatorii vor fi sa- 
tisfăcuți abia în momentul cînd asul 
tunisian va avea pe pistă și vreo doi 
rivali redutabili. (Fapt ce nu s-a pe
trecut la Poiana nici în proba de 
5 000 m. nici în aceea de 10 000 m 
plat. Și fiindcă sîntem la „10 000", 
am dori să nu se mai repete „ciudă
țenia" de astă-vară — șapte alergă
tori, dar nici un atlet român I — ori- 
cîte slăbiciuni am avea la acest ca
pitol).

Respingînd formalismul cifrelor 
și optînd în schimb ferm pen
tru calitate, credem că organi
zatorii vor reuși să înlăture lip
surile din trecut privind participarea 
la campionatele, internaționale. Sîn
tem însă de părere că ei, organiza
torii, în primul rînd Federația de 
atletism, trebuie să înlăture și ca
rențele de publicitate ale competiției. 
Nu ne gîndim la reclamă și afișe 
(importante și ele), ci ne referim la 
popularizarea prin intermediul pre
sei, mai ales străine, de care are ne
voie un concurs internațional. Nici 
pînă astăzi n-am priceput cum a fost 
posibil ca la jocurile de la Poiana 
să fie prezent un singur gazetar de 
peste hotare, să nu ființeze acolo un 
elementar birou de presă, să nu se 
organizeze măcar o conferință obiș
nuită pentru ziariști, nici înainte, 
nici după întreceri. Sugerăm Federa
ției de atletism, pînă în prezent nu 
prea grijulie față de asemenea atri
buții ale ei, să pună la punct acti
vitatea comisiei de presă a campio
natelor. care, la rîndul ei. să ia con
tact de pe acum cu ziarele și revis
tele sportive si de specialitate atle
tică din străinătate, furnizîndu-le 
materialul documentar cuvenit și for
mulare de acreditare pentru a-și 
trimite reprezentanții.

Scriam mai înainte că în octombrie 
trecut s-a întredeschis iarăși o poar
tă spre frumusețile atletismului. Am 
vrea, folosind prilejul excelent al 
campionatelor internaționale ale Ro
mâniei. să putem deschide larg a- 
ceastă poartă...

Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, a plecat dumi
nică seara în R. D. Germană, unde 
va face o vizită oficială, la invi
tația ministrului de externe al a- 
cestei țări, Otto Winzer.'

La plecarea din Gara de Nord 
ministrul de externe român a fost 
condus de George Macovescu,

întoarcerea din S.U.A. a delegației 
de specialiști in fizica nucleară

Duminică seara s-a înapoiat în 
Capitală acad. Horia Hulubei, pre
ședintele Comitetului pentru ener
gia nucleară, care, împreună cu un 
grup de specialiști în fizica nuclea
ră, a făcut o vizită în S.U.A. și 
Canada.

La sosirea pe aeroportul Băneasa 
acad. Horia Hulubei a declarat re
dactorului Agenției „Agerpres", 
Petru Uilăcan : La invitația pre
ședintelui Comisiei americane pen
tru energia atomică, domnul Glenn 
Seaborg, am vizitat centrele națio
nale de cercetări nucleare de la 
Brookhaven, Oak-Ridge și Ar
gonne și laboratoarele de specia
litate de la unele mari universi
tăți americane. Vizita ne-a oferit 
prilejul să cunoaștem realizările 
obținute de specialiștii americani 
în domeniul cercetării și utilizării 
pașnice a energiei nucleare, și tot
odată să stabilim legături cu nu
meroși oameni de știință americani, 
în același timp delegația română a 
prezentat două comunicări asupra 
rezultatelor cercetărilor în do
meniul nuclear efectuate în 
țara noastră — una la Univer
sitatea din Berkley și alta la ma
rele centru de cercetări din Brook
haven, care au fost bine apreciate 
de către gazde. Memorandumul 
semnat la încheierea vizitei a pus 
bazele viitoarei cooperări între Co
mitetul român pentru energia nu
cleară și Comitetul S.U.A. pentru 
energia atomică. în acest context, 
între cele două instituții se vor 
face schimburi de delegații știin
țifice, vizite ale oamenilor de știin

Materii prime
își așteaptă valorificarea

(Urmare din pag. I)

aflau 120 tone lînă sort 13 și 14 (care 
numai lînă inferioară nu este) și 
codină spălată, dar fabrica nu aveți 
repartiții pentru desfacerea lor.

— Aceste sorturi apar prin însuși 
procesul tehnologic aplicat linurilor 
brute și se formează încontinuu în 
întreprinderea noastră — a precizat 
tov. Mihail Kostenczyk, directorul 
fabricii. O parte este destinată con
sumului intern, alta — exportului. 
E adevărat, nu întotdeauna desface
rea produselor se realizează operativ 
și, de aici, se creează stocurile.

Apare, deci, o altă racilă a „po
liticii stocurilor de lînă" promovată 
de industria ușoară. Pe de o parte, 
se importă lînă care blochează de
pozitele, iar pe de altă parte, unele 
din stocurile de lină din producția in
ternă — în condițiile în care piața 
internă e departe de a fi satisfăcută 
— sînt dirijate către export. De neînțe
les este că exportul nu se justifică 
prin obținerea, pe piața externă, a 
unui preț deosebit de convenabil. 
Oare cine este avantajat dacă pre
țul unitar realizat la exportul de lînă 
românească — sort 13 și 14 sau co
dină, cu impurități — nu se ridică 
(potrivit prețurilor practicate pe 
piața externă) nici la un sfert din 
ce! plătit cînd se importă lînă străi
nă ? De ce nu se asigură prelucra
rea în țară a lînii cu impurități ? 
Ca răspuns, ni s-au sugerat incon

Gîndire și personalitate
(Urmare din pag. I)

Cum contribuie la antrenarea ca
pacității de efort profesorul (sau 
manualul) care nu știe să dozeze te
mele, cerînd fie prea puțin, prea 
ușor, fie prea greu, prea mult ? Te
mele prea elementare, explicațiile 
excesive care dau „mură în gură", 
elimină ocaziile de antrenare a efor
tului intelectual. Pe de altă parte, 
o problemă prea dificilă pentru ni
velul clasei, un manual greoi, ab
stract. neinteresant, dezangajează e- 
levul, îl fac să renunțe la un efort 
personal de asimilare sau rezolvare, 
îl îndeamnă să copieze soluții, să 
învețe pe dinafară. în felul acesta 
nu numai gîndirea ca proces inte
lectual se atrofiază — dar chiar a- 
ceastă mare bucurie a efortului per
sonal în cele din urmă satisfăcut, 
nu este descoperită și cultivată, 
nu are ocazia să devină o compo
nentă a personalității.

Există și acest obicei nefericit al 
unor profesori de a da note pentru 
lucrări făcute în afara clasei — 
chiar în situații în care este evident 
că la aceste lucrări cei de acasă au 
avut o contribuție substanțială (mai 
ales la desen, la activități practice, 
dar și la țnatematică. fizică, geogra
fie etc.). Nu numai concepțiile etice 
ale copilului sînt minate în acest 
mod — ceea ce, evident, este foarte 
grav — dar se tulbură și climatul 
educativ necesar formării acestei ca
pacități de efort personal despre 
care vorbeam.

Nici cel mai antrenat sportiv nu 
va obține performante superioare 
dacă nu are motive s-o facă. Acest 
fapt este valabil și pentru efortul 
intelectual. Efortul intens, adeseori 
de lungă durată, cerut de rezolva
rea unor probleme are nevoie de 
un puternic suport motivational.

Se vorbește, în psihologie, de mo
tive extrinseci și de motive intrin
seci ale activității noastre. Motivele 
extrinseci sînt cele care se sprijină 
pe satisfacții avînd sursa în afara 
activității respective: cadouri, note 
bune, laude etc. Motivele intrinseci 
sînt cele care se sprijină pe satis
facții decurgînd din natura internă 
a activității depuse. în realitate, de
limitarea nu este netă și desconsi

prim-adjunct al ministrului, de 
ceilalți membri ai conducerii mi
nisterului și de alte persoane ofii 
ciale.

Au fost de față Karl Kormes, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Germane, Joszef Vince, 
ambasadorul Ungariei, și Karel 
Kurka, ambasadorul Cehoslovaciei 
la București.

ță, schimburi de literatură și filmă 
de specialitate.

Cu prilejul acestei călătorii, 
delegația noastră a făcut o vizită 
și în Canada, ca invitată a pre
ședintelui Comisiei pentru energia 
atomică din această țară, domnul 
L. Y. Gray. Aici am avut un larg 
schimb de păreri privind posibili
tățile colaborării în domeniul nu
clear, precum și prilejul de a ve
dea și cunoaște realizările obținute 
de oamenii de știință canadieni de 
la cunoscutul centru nuclear din 
Chalck River.

Consider că vizitele făcute, atît în 
S.U.A., cît și în Canada, au fost 
rodnice și utile.

pronoexpr.es
Rezultatele concursului excepțional 

din 8 decembrie 1968
FAZA I : (bilete de 30 lei)
Extragerea I : 6 17 27 2 13 19 39 32 

45 28 ; Extragerea a Il-a : 9 16 7 34 38 
27 10 14 30 45 ; Extragerea a IlI-a : 29 
38 18 12 17 41 2 32 20 42 ; Extragerea 
a IV-a : 44 5 8 14 1 22 31 39 4 13.

FAZA a Il-a : (bilete de 30 și 18 lei)
Extragerea a V-a : 36 38 28 44 23 32 

34 43 35 16 ; Extragerea a Vl-a : 7 45 
3 9 20 15 19 13 29 32 ; Extragerea a 
Vil-a : 41 20 18 22 1 45 19 13 5 25.

FAZA a III-a : (bilete de 30, 18 șl 
9 lei)

Extragerea a VIII: 39 24 11 12 15 23 
43 27 35 16 ; Extragerea a IX-a : 1 3 
45 17 14 39 16 22 41 2.

FAZA a IV-a : (bilete de 30, 18, 9 
și 3 lei)

Extragerea a X-a : 21 10 43 44 7 33 
2 4 11 38.

venientele ce le provoacă aceste ma
terii prime asupra prețului de cost 
și rentabilității produselor finite res
pective — produse cardate. Și 
așa, a apărut - ideea salvatoa
re : exportul. Pierderile s-au mu
tat deci în balanța comercială 
a țării iar neajunsurile inter
ne, legate de „politica stocurilor 
de lînă", s-au escamotat și persistă. 
Nici justificarea lipsei de capacități 
de prelucrare nu stă în picioare, 
dacă ne gîndim la importantele can
tități de lînă care se importă, la in
vestițiile alocate de stat pentru dez
voltarea industriei ușoare.

Acum, în industria lînii se preco
nizează ca stocurile de rezerve ma
teriale de producție să se lichideze 
pe diverse căi. Concret, pînă
la sfîrșitul anului, prin măsu
rile amintite se va lichida cir
ca 32 la sută din stocuri. Ceea 
ce înseamnă că în anul viitor
vor rămîne încă în depozite impor
tante cantități de lînă cu mișcare 
lentă, fără a mai pune la socoteală 
materiile prime ce vor veni să „for
tifice" stocurile deja existente. La 
Ministerul Comerțului Interior ni s-a 
spus : „primim, peste contract, orice 
cantitate de stofă sută la sută lînă 
și tergal". Iată, deci, calea optimă și 
economică : prelucrarea lînii și sa
tisfacerea pieței cu un volum de 
stofe în cele mai variate sortimente, 
de bună calitate.

derarea uneia din cele două moda
lități ar fi o eroare pedagogică'.

Efortul de mare intensitate cerut 
de rezolvarea unor probleme dificile 
nu poate fi obținut mizînd totul 
numai pe o motivație extrinsecă. 
Oricît ar dori elevul să obțină note 
mari, oricît ar dori inginerul să fie 
premiat pentru o inovație — dacă 
ei nu sînt intelectual și afectiv di
rect angajați în activitatea respec
tivă, dacă nu sînt efectiv pasionați 
de ceea ce fac, rezultatele vor fi 
mediocre. Mai mult: cercetările psi
hologice arată că o recompensă dis
proporționată față de valoarea ac
țiunii nu stimulează, ci reduce ran
damentul acesteia.

Dar există și cealaltă latură pe 
care nu ne este permis s-o negli
jăm : pasiunșa intrinsecă pentru o 
anumită activitate necesită și su
portul moral al aprecierii societății. 
Desigur, o mare pasiune poate face 
minuni și există atîtea exemple în 
istoria gîndirii de oameni care au 
izbutit să opună o rezistentă înver
șunată neînțelegerii întîmpinate. re
lei credințe, ignoranței, prostiei, 
umilințelor. Dar cultura, civi
lizația nu se făuresc numai cu eroi. 
Numai un climat social sănătos în 
care promovarea socială a indivizi
lor corespunde unei ierarhii reale 
de valori poate garanta progresul 
societății respective. Numai un ase
menea climat poate favoriza cu a- 
devărat dezvoltarea unor caractere 
puternice, a unor personalități cu o 
pregătire științifică și profesională 
solidă.

La ce mi-ar folosi, în sfîrșit. un 
antrenament al mecanismelor gîndi
rii, fără spirit de inițiativă, fără o 
sensibilitate ascuțită pentru tot ce 
înseamnă înnoire și progres ? A e- 
duca gîndirea înseamnă a educa și1 a- 
ceastă prospețime a receptivității, a- 
ceastă înclinație, creatoare în esența 
ei. A educa gîndirea înseamnă a edu
ca curiozitatea continuu neîmpăcată, 
nevoia de a răscoli mereu faptele și 
ideile, pentru a le înțelege angrena
jele intime, pentru a degaja marile 
tendințe, marile sensuri de orga
nizare și evoluție.

Educafia gîndirii înseamnă educa
ția aspirației — veșnic nesatisfăcută, 
dar niciodată descurajată — către 
adevăr, către claritate și raționalitate^

pronoexpr.es


viața internaționala
Acord asupra 
programului 
de constituire 

a noului 

guvern italian
ROMA 8. — Corespondentul 

Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Sîmbâtâ seara s-au încheiat în 
„Sala del Cavaliere" de la Mon- 
tecitorio, tratativele dintre pri
mul ministru desemnat, Mariano 
Rumor, și delegațiile partidelor 
democrat-creștin, socialist și 
republican, printr-un acord asu
pra unui program comun pe 
baza căruia va fi constituit un 
nou guvern de centru-stînga. în 
comunicatul dat publicității se 
arată .că cele trei partide au 
stabilit platforma politică și pro
gramatică a viitorului guvern, 
iar acordul realizat va fi supus 
dezbaterii organelor competen
te ale celor trei partide. Cele 
trei delegafii au convenit să 
fjrocedeze, în cadrul viitoarei 
egislaturi, la o reformă a în- 

văfămîntului universitar, la pu
nerea în aplicare a legii privind 
acordarea unei autonomii re
giunilor și la sporirea pensiilor. 
Se pare că s-a ajuns la un com
promis si în alte două probleme 
foarte delicate din cadrul trata
tivelor. Este vorba de o anchetă 
fiarlamentară, cerută de socia- 
iști, privind activitatea servi

ciilor secrete ale armatei în 
timpul crizei guvernamentale 
din vara anului 1964 și de in
stituirea controlului de stat a- 
supra importantei federații a 
consorțiilor agrare, care este un 
organism particular. Rezultatele 
tratativelor tripartite vor fi su
puse astăzi aprobării Direcțiu
nii partidului republican, iar 
mîine dimineață aprobării di
recțiunilor partidelor democrat- 
creștin și socialist. O dată cii 
aceasta se încheie prima fază a 
negocierilor, după care se va 
trece la distribuirea portofoliilor 
ministeriale ale noului guvern.

In R. F. a Germaniei 
a fost creată 

coaliția electorală 

„Acțiunea pentru 
progresul 
democratic"

FRANKFURT PE MAIN 8 (A- 
gerpres). — în Republica Federa
lă a Germaniei a fost creată o 
coaliție electorală denumită „Ac
țiunea pentru progresul democra
tic" (A.D.F.), la care participă 
Partidul Comunist German, re
cent format, Uniunea germană 
a păcii și Federația germană. 
După ședința de constituire, 
care a avut loc la Frankfurt 
pe Main, s-a dat publicității un 
comunicat în care se stabilesc o- 
biectivele platformei electorale în 
vederea alegerilor parlamentare 
din 1969. Printre acestea se nu
mără reunificarea celor două sta
te germane, recunoașterea frontie
relor europene stabilite după cel 
de-al doilea război mondial, un 
sistem de securitate europeană, 
desființarea actualelor blocuri mi
litare, acceptarea Tratatului de ne- 
proliferare a armelor nucleare, na
ționalizarea principalelor industrii 
și întreprinderi, băncilor și socie
tăților de asigurare, acceptarea li
bertății de conștiință.

Orientul Apropiat
o GUNNAR JARRING ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA LA AMMAN 
© PREȘEDINTELE NASSER L-A PRIMIT PE DENIS 

GREENHILL
« TURNEUL LUI SCRANTON

AMMAN. — Gunnar Jarring, re
prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în O- 
rientul Apropiat și-a încheiat vizita 
întreprinsă în capitala Iordaniei, ple 
cînd spre cartierul său general din 
Nicosia. în cursul șederii sale la 
Amman, Gunnar Jarring a conferit 
cu regele Hussein al Iordaniei, cu 
primul ministru Bahjat Al Talhouni 
și cu alți reprezentanți ai guvernului 
iordanian în legătură cu evoluția cri
zei din Orientul Apropiat.

★
CAIRO. — Președintele Republicii 

Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, l-a 
primit sîmbătă pe Denis Greenhill, 
subsecretar de stat adjunct la Foreign 
Office, care întreprinde o vizită la 
Cairo. în cursul întrevederii au fost 
abordate probleme privind criza din 
Orientul Apropiat.

La Cairo, Denis Greenhill a avut, 
de asemenea, convorbiri cu Mahmud 
Fawzi, consilier al președintelui 
Nasser pentru probleme externe, și 
cu Mahmud Riad, ministrul afaceri
lor externe.

AMMAN. — în continuarea tur
neului proiectat printr-o serie de 
state din Orientul Mijlociu, William 
Scranton, trimisul special al președin
telui ales, Richard Nixon, a 
sosit în capitala Iordaniei. La 
Amman el va avea mai mul
te convorbiri cu oficialitățile iorda- 
niene pentru a cunoaște punctele lor 
de vedere în legătură cu posibilită
țile și căile de soluționare pe cale 
pașnică a conflictului din această re
giune.

★

NEW YORK. — Comitetul social 
umanitar și cultural al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a votat cu 55 vo
turi pentru, 16 împotrivă și 41 ab
țineri un proiect de rezoluție care 
recomandă instituirea unui grup spe
cial care să fie împuternicit cu in
vestigarea tratamentului la care sînt 
supuși civilii arabi în teritoriile o- 
cupate de Israel în timpul conflic
tului arabo-israelian din iunie 1967

Manifestații 
studențești în Spania

MADRID 8 (Agerpres). — încor
darea semnalată în rîndurile stu
denților spanioli se menține. Din
tre cei aproximativ 50 000 de stu- 
denți aflați în grevă, 20 000 sînt de 
la Universitatea din Madrid, unde 
Școala de arhitectură și Facultatea 
de drept continuă să fie închise, 
iar facultățile de economie și me
dicină veterinară nu funcționează, 
din cauza grevei studenților. A- 
ceștia revendică democratizarea 
sistemului de învățămînt și pu
nerea în libertate a colegilor lor 
arestați cu prilejul demonstrațiilor 
din 4 noiembrie. Se află, de aseme
nea, în grevă mii de studenți de la 
Universitatea din San Sebastian, 
care protestează împotriva menți
nerii „stării de alarmă" instituită 
în această provincie încă din vara 
acestui an și prin care au fost 
suspendate o serie de drepturi ci
vile. Studenții din Bilbao au de
clarat grevă pe termen nedefinit, 
pentru a protesta împotriva lipsei 
fondurilor necesare pe care statul 
urma să le aloce universităților din 
acest centru.

ÎNTlLNIRI BIBI MIIKilIIIII

Al P.C.II.S. Șl Al P.C. DII ciuosmwu
în ziua de 8 decembrie, la Mos

cova și Praga a fost dat publicității 
următorul comunicat: „La 7 și 8 
decembrie 1968, la Kiev a avut loc 
o întîlnire a unor conducători ai 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice și Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

Din partea sovietică au partici
pat : Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Alexei Ko- 
sîghin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Ni
kolai Podgornîi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Piotr Șelest, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, Vladimir Șcerbițki, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Ucrainene, 
Konstantin Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Vasili Kuznețov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim-locții- 
tor al ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S.

Din partea cehoslovacă au parti
cipat : Alexander Dubcek, prim-se-

cretar al C.C. al P.C. din Cehoslova-t 
cia, Ludvik Svoboda, președinteli® 
R. S. Cehoslovace, membru al Pre- 
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Oldrich Cernik, președintele gu
vernului cehoslovac, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Gustav Husak, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, Lubomir Strougal, pre
ședintele Biroului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia pentru conducerea ac
tivității de partid în regiunile cehe, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Părțile au făcut un schimb de pă
reri cu privire la dezvoltarea în con
tinuare a colaborării dintre P.C.U.S. 
și P.C. din Cehoslovacia, dintre 
U.R.S.S. și R. S. Cehoslovacă. Au 
fost, de asemenea, discutate alte 
probleme de interes reciproc.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, în spirit 
de tovărășie și prietenie.

La 8 decembrie delegația ceho
slovacă a plecat spre patrie. Delega
ția a fost condusă de conducătorii 
sovietici care au participat la con
vorbiri".

(Agerpres)

Protestul

Uniunii Comuniștilor 
din Croația

BELGRAD 8. — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Plopeariu, trans
mite : Cel de-al șaselea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Croatia 
și-a încheiat lucrările în ziua de 
7 decembrie. Congresul a aprobat 
raportul privind activitatea C.C. 
între cele două congrese și refera
tul prezentat de Vladimir Bakarici 
în legătură cu sarcinile de viitor 
ale Uniunii Comuniștilor din Croa
tia.

Au fost aprobate rapoartele pre
zentate de cele patru comisii, pre
cum și textul rezoluției care cu
prinde programul privind orien
tarea și sarcinile Uniunii Comuniș
tilor din Croatia în perioada ur
mătoare. Congresul a ales organele 
de conducere ale U.C. din Croatia.

Tn prima sa ședință, noul Co
mitet Central a ales în funcția de 
președinte al C.C. al U.C. din 
Croația pe Vladimir Bakarici, iar 
în cea de secretar al Comitetului 
Executiv pe Mika Tripalo.

(Urmare din pag. I)

pe fondul unei relative stabilități 
a francului, al unei ușoare scă
deri a cursului aurului pe piața 
liberă, ca și al unei intervenții fi
nanciare (pe piața vest-germană) 
pentru susținerea cursului dolaru
lui. Ce a determinat masiva pre
schimbare a lirelor sterline ? O- 
rientarea deținătorilor de. lire că
tre marca vest-germană pare să 
indice că investitorii de capital 
disponibil nu consideră cu totul 
îndepărtată posibilitate^ reevaluă
rii mărcii, sperînd, și de data aceas
ta, să realizeze importante cîștiguri 
de pe urma unei asemenea opera
țiuni. Nu este însă exclus ca scă
derea cursului aurului pe piața li
beră să nu exprime o reducere a 
cererii de metal prețios, ci să fie 
consecința creșterii masive a ofer
tei de aur datorită vînzărilor efec
tuate de Republica Sud-Africană. 
După cum se știe, aceasta nu mai 
exportase o perioadă de timp aur 
în așteptarea unei devalorizări a 
dolarului sau a unei creșteri a 
prețului aurului. Acum, benefi
ciind de diferența de peste cinci 
dolari la uncia de aur față de 
prețul oficial, se pare că Africa 
de Sud a vîndut cantități masive 
de metal, deși nu se știe în ce mo
nedă s-au făcut plățile.

Oricum, trebuie reținut că eve
nimentele din cursul săptămînii 
trecute au determinat o nouă cri
ză a lirei sterline, care dădea unele 
semne de stabilitate ca urmare a 
unei lente, dar necontenite îmbu
nătățiri a balanței externe de 
plăti britanice, ca și a plăților re
gulate a creditelor obținute de 
Anglia pentru stabilizarea mone
zii sale. Este de așteptat că reu
niunea de la Basel, ca și cea de la 
Paris, care va începe marți, va a- 
junge la noi acorduri privind ere-

INSULELE
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„REGĂSITE"Okinawei
MISIUNEA LUI „APOLLO-8"
HOUSTON 8 (Ager- 

pres). — Cei trei cos
monauți care vor al
cătui echipajul navei 
cosmice „Apollo—8", 
Frank Borman, Jim 
Lovell și Bill Anders, 
s-au întîlnit cu zia
riștii la centrul spa
țial din Houston (Te
xas). Cu acest prilej 
cosmonauții au preci
zat că lansarea navei 
urmează să aibă loc la 
21 decembrie la Cape 
Kennedy, în noaptea 
de 23 spre 24 decem
brie urmând să ajungă 
în apropierea Lunii.

Planul de zbor preve
de aproximativ 10 re
voluții în jurul sate
litului Pământului. A- 
merizarea este prevă
zută pentru 27 de
cembrie cu puțin timp 
înainte de ivirea zori
lor. Este pentru prima 
dată că o amerizare va 
avea loc noaptea, dar, 
au afirmat cei trei 
cosmonauți, aceasta 
nu implică absolut 
nici un pericol.

Fazele cele mai pe
riculoase ale acestui 
zbor sînt situarea pe 
orbita lunară și apoi 
eliberarea de atracția

gravitațională a aces
teia pentru a se în
drepta înapoi spre pă- 
mînt. In primul caz, 
au afirmat specialiștii 
N AS A, există riscul 
de a se situa pe o 
orbită instabilă, ceea 
ce ar putea produce o 
ciocnire a navei cos
mice de suprafața lu
nară. în cel de-al 
doilea caz, propulso- 
rul special al cabinei 
cosmice prin interme
diul căruia se depă
șește timpul de gravi
tație a Lunii, trebuie 
să funcționeze perfect.

PIMIA c. c.
ALP.C. DIH FINI»

HELSINKI 8 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. din Finlanda. La ple
nară a fost discutat proiectul nou
lui statut al partidului și s-a adop
tat hotărîrea ca acesta să fie su
pus discuției organizațiilor de bază.

Plenara a dezbătut, de asemenea, 
probleme ale politicii actuale a 
țării. Au fost discutate unele pro
bleme organizatorice.

TOKIO 8 (Ager
pres). — în Okinawa, 
139 de organizații de
mocratice au consti
tuit un consiliu al 
luptei comune pen
tru retragerea de pe 
insulă a bombardie
relor americane „B- 
52“ și interzicerea in
trării în porturile 
insulei a submarine
lor nucleare america
ne. în consiliu au in
trat organizațiile de 
luptători împotriva 
armelor nucleare, or

ganizații sindicale, de 
femei și de tineret.

★

în noaptea de sîm
bătă spre duminică 
au avut loc puter
nice ciocniri între a- 
proximativ 4 000 de 
manifestanți din Oki
nawa care cereau e- 
vacuarea bombardie
relor strategice B-52, 
staționate în insulă, 
și forțele polițienești, 
mobilizate în grabă, 
pentru restabilirea 
ordinei.

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU

VENEZUELA
'.i- ..

ORDINUL CONSILIULUI
ELECTORAL SUPREM
CARACAS 8 (Agerpres). — Consi

liul electoral suprem din Venezuela 
a lansat sîmbătă noaptea un ordin 
către consiliile electorale locale, care 
nu au anunțat pînă în prezent rezul
tatele alegerilor prezidențiale, de. a 
comunica în răstimp de 24 de ore 
rezultatul numărătorii voturilor. După 
mai bine de o săptămînă care a trecut 
de la aceste alegeri, viitorul președinte 
venezuelean nu este încă cunoscut, iar 
în capitală, menționează agențiile de 
presă, domnește o atmosferă de ner
vozitate. Oficial, Rafael Caldera, candi
datul partidului democrat-creștin, 
dispune de un avantaj de 44 000 de 
voturi asupra candidatului guverna
mental, Gonzalo Barrios, după numă
rarea a 88 la sută din numărul votu
rilor exprimate.

Potrivit unor observatori politici, 
ordinul Consiliului electoral suprem 
ar putea determina anunțarea cîștigă- 
torului chiar în cursul dimineții de 
luni, dar, după părerea altora, va mai 
fi nevoie de încă cîteva zile pentru 
ca rezultatele definitive să poată fi 
cunoscute.

elitele de susținere a lirei sterline, 
fie prin alocarea unor noi sume, 
fie prin amînarea plăților ce vor 
ajunge la scadență în perioada 
imediat următoare. Agențiile occi
dentale de presă nu au relatat pînă 
acum nici un fel de știri despre dis
cuțiile ce au loc la reuniune. De 
altfel, nimeni nu așteaptă prea 
mult de. la acesțe două reuniuni, 
deoarece competenta lor se limitea
ză la măsuri financiare pe piața cre-
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agențiile de presă transmit:
Averell Harriman, ?eful de

legației americane la convorbirile de 
la Paris cu reprezentanții R. D. Viet
nam, s-a reîntors duminică în capitala 
Franței, după întîlnirile pe care le-a 
avut în cursul săptămînii cu preșe
dintele Johnson și cu președintele ales, 
Richard Nixon. în aceeași zi a sosit 
și generalul saigonez Nguyen Cao Ky, 
împreună cu delegația administrației 
de la Saigon, condusă de Pham Dang 
Lam.

Fostul președinte al Re
publicii Mali, Modibo Keita, îm
preună cu miniștrii care erau membri 
ai fostului Comitet național al apă
rării revoluției au fost transferați du
minică din Bamako, unde erau de
ținuți după lovitura de stat, la un post 
militar din nordul țării — transmite 
agenția France Presse. Se apreciază 
că acest transfer a fost făcut pentru 
a împiedica eventualele contacte pe 
care le-ar fi putut avea cei deținuți 
cu partizanii lor.

Cea de-a doua conferință 
națională albaneză pentru

dezvoltarea creșterii ani
malelor s_a deschis în coopera
tiva agricolă Shijak, districtul Durres. 
La conferință participă Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și alți conducători de partid și de 
stat.

Din cauza „stării de ten
siune" existente la frontiera din
tre Costa Rica și Panama, guvernul 
costarican a cerut Comisiei interame- 
ricane de pace să trimită de urgență 
un grup de observatori.

Poliția saigoneza a orsa- 
nizat o nouă operație pentru detec
tarea „suspecților", relatează din ca
pitala sud-vietnameză corespondentul 
agenției France Presse. Peste 6 000 de 
vehicule au fost percheziționate și 
un mare număr de persoane, consi
derate „suspecte", au fost arestate. 
Dintre acestea, majoritatea sînt tineri 
de vîrsta încorporării.

ferite — monezi forte, care au o 
paritate exprimată în aur, și mo
nezi „obișnuite", a căror paritate 
nu este legată direct de aur, ci prin 
intermediul monezilor forte. îm
părțirea monezilor în aceste două 
categorii a exprimat necesitatea o- 
biectivă — imediat postbelică — de 
a restabili echilibrul monetar în- 
tr-o lume bîntuită de inflație galo
pantă.

Cu timpul, monezile forte, dola-

ditului. Dar. nimeni nu se mai aș
teaptă ca noile credite să rezolve 
problemele reale și profunde ale 
sistemului monetar internațional.

Aceste probleme nu se datoresc, 
așa cum este cazul diverselor pu
seuri de febră ale unora sau al
tora dintre monezi, unor specula
ții efectuate pe piața monetară. 
Din ce în ce mai mult devine e- 
vident faptul că dificultățile prin 
care trece cu regularitate sistemul 
monetar occidental se datoresc 
principiilor care-1 guvernează, cu
rentelor profunde ale sistemului e- 
conomic din țările capitaliste.

Sistemul monetar actual cunoaș
te o împărțire a monezilor lumii 
occidentale în două „categorii" di-

rul și lira sterlină, au căpătat o po
ziție privilegiată, ceea ce a permis 
Statelor Unite și Marii Britanii 
să-și permanentizeze deficitul ba
lanțelor lor externe de plăți. Este 
limpede că atîta vreme cît situa
ția balanțelor de plăți, americană 
și britanică nu va fi radical mo
dificată. tot atîta vreme se pot pe
trece crize mai mult sau mai pu
țin grave ale sistemului monetar 
interoccidental. Dar. este la fel de 
limnede că o asemenea modificare 
radicală presupune schimbări și 
în pozițiile politice deținute de 
S.U.A. și Anglia în lumea capi
talistă. Tocmai acesta este și 
motivul pentru care oficialită
țile americane au ezitat să vină

în întîmpinarea partenerilor fi
nanciari și să ia în considerare o 
reformă a sistemului monetar in
ternațional. Aceasta este și cauza 
pentru care oficialitățile americane 
au preferat să sprijine soluțiile par
țiale, care s-au dovedit, în cele din 
urmă, a fi simple paleative. A- 
cum a devenit clar că politica de 
credite, acordate în devize forte — 
adică tocmai în monezile cele mai 
afectate de criza sistemului mone
tar — reprezintă o soluție precară. 
Tot un expedient a însemnat și 
scindarea pieței aurului într-o piață 
oficială și una liberă. Acum circu
lă zvonul că S.U.A. sprijină ideea 
unei „reîmpărțiri" periodice auto
mate a rezervelor între cele mai 
mari state capitaliste pentru a a- 
nula deplasările de capital determi
nate de speculații, ca și ideea unor 
cursuri „flotante" ale monezilor, în 
funcție de cerere și ofertă (între a- 
numite limite).

Oare nu au dreptate acei obser
vatori care se întreabă dacă 
nu cumva este tratat cancerul 
cu ajutorul aspirinei ? Poate toc
mai unei asemenea temeri i se da- 
torește agravarea „crizei de încre
dere" pe care o resimte — cu o 
putere crescută la extrem în pe
rioadele sale acute — sistemul mo
netar al lumii occidentale.

Se așteaptă noi măsuri, tot așa 
cum sînt așteptate noi recrudes
cențe ale crizei monetare. Coti
dianul american „New York Ti
mes" scria în această privință : 
„crizele din sistemul financiar oc
cidental vor continua pînă cînd 
Fondul Monetar Internațional va 
lua măsuri care să schimbe ac
tuala structură a relațiilor finan
ciare dintre țările occidentale". 
Pînă acum termenele au fost în 
permanentă devansate față de pre
vederile experților. Iar pe acest 
fundal, alerta continuă...

Ministrul de externe al Columbiei, 
Alfonso Lopez Michelsen, a declarat la reuniu
nea Centrului columbian pentru studierea proble
melor comerciale că volumul comerțului țării sale 
cu statele socialiste marchează o creștere conti
nuă. Extinderea relațiilor comerciale cu țările so
cialiste, a adăugat ministrul, va permite slăbirea 
dependenței Columbiei de „capriciile unuia sau 
altuia din importatorii de mărfuri columbiene".

Lu Ankara s_au încbe'at convorbirile din
tre ministrul de externe al Austriei, Kurt Wald
heim, aflat într-o vizită oficială la Ankara, și cole
gul său turc, Ihsan Sabri Caglayangil. în cursul 
întrevederilor au fost examinate probleme pri
vind actualitatea internațională și, în mod spe
cial, criza din Orientul Apropiat. O atenție deo
sebită a fost acordată posibilităților de dezvoltare 
a relațiilor economice și culturale dintre Austria și 
Turcia.

Președintele Tunisiei, Habib Bour- 
guiba, l-a demis din funcție pe directorul siguran
ței naționale, Tahar Belkhodja, care a fost scos și 
din conducerea Partidului socialist desturian. 
Agenția oficială Tunis-Afrique Presse arată că în 
exercitarea funcțiilor sale acest înalt funcționai 
s-a făcut vinovat de numeroase abuzuri.

Camera deputaților din Uruguay 
a început dezbaterile asupra proiectului de lege 
privind controlul salariilor și reglementarea situa
ției sindicatelor din această țară. Printre măsu
rile cuprinse în proiect se află crearea unei co
misii cu majoritate guvernamentală, care să aplice 
viitoarea politică a salariilor. De asemenea, se 
prevăd o serie de măsuri menite să restrîngă drep
tul la grevă și activitatea sindicatelor.

Consiliul de Miniștri al Algeriei 
a adoptat o serie de hotărîri privind perspectivele 
dezvoltării economiei naționale și a terminat exa
minarea proiectului de buget pe anul 1969. Cea 
mai mare parte din fondurile bugetare vor fi 
afectate înfăptuirii unor importante obiective in
dustriale, pentru dezvoltarea agriculturii, învăță- 
mîntului, construcțiilor de locuințe etc. Sînt pre
văzute alocații substanțiale pentru dezvoltarea 
turismului.

Greva celor 20 000 de membri ai 
sindicatului electricienilor din New 
York pare să se prelungească cu cel puțin o 
săptămînă. Nu s-a putut ajunge la un acord : re
prezentanții sindicatului au cerut sporirea sala
riilor cu 20 la sută, iar compania „Consolidated 
Edison" nu a acceptat acest procentaj.

Marea Britanie a predat oficial 
duminică autorităților din Singa
pore baza sa navală din Singapore. Mă
sura este o urmare directă a hotărîrii anterioare 
a guvernului britanic de a-și retrage trupele la 
est de Suez pînă în 1971.

Unul din cele mai puternice in
cendii care au avut 1°° *n utomii ani în Ni
caragua s-a produs sîmbătă în centrul capitalei 
țării, Managua. Numeroase clădiri situate în apro
pierea palatului prezidențial au fost distruse de 
flăcări Pagubele materiale sînt evaluate la cîteva 
milioane de dolari.

De vreo zece zile, în 
cercurile politice londoneze 
se înregistrează o reanima
re evidentă a unei vechi 
dispute teritoriale dintre 
Marea Britanie și Argen
tina cu privire la insulele 
Falkland. Lordul Chaljont, 
trimis al guvernului brita
nic, a făcut săptămînă tre
cută o vizită în insule, 
după care a avut convor
biri la Buenos Aires cu 
ministrul de externe al 
Argentinei. La Londra se 
discută intens viitorul a- 
cestor insule îndepărtate,

■ una din puținele rămășițe ___

„Falkland 
pany", care 
pe jumătate 
de pășuni. 
li s-a dat de altfel de în
țeles că nu se pot aștepta 
la sprijin economic sub
stanțial din partea metro
polei, care are și așa des
tule dificultăți.

în vecinătate, Argentina , 
anticipează de pe acum «ț. 
proiecte de dezvoltare în ■ 
aceste insule (la Buenos 
Aires ele sînt numite Mal- ; 
vinas), unde se propune să j 
se aducă gaze pentru a în
locui încălzitul cu turbă, ■ 
să se dezvolte o industrie • 
locală, deși încă nespeci- *

Aires se declară că Argen
tina așteaptă de 140 de ani 
satisfacerea revendicării 
sale asupra insulelor. în 
atitudinea britanică pare 
să se fi temperat categori
cul refuz anterior, astfel 
întit din actualele decla
rații oficiale reiese că insu
lele Falkland nu-și vor 
schimba statutul lor ac
tual... decît cu consimță
mântul populației de acolo. 
Se desprind concomitent și 
sugestii menite să încura
jeze contacte între locui
torii insulelor și Argenti
na. A devenit frecventă 
întrebarea dacă nu cumva 
în felul acesta se vrefigu-

al doilea război mondial 
insulele și-au pierdut trep
tat importanța lor de 
altădată, iar astăzi cei 
două mii și ceva de locui
tori de origine engleză, 
scoțiană și irlandeză duc o 
viață grea, solitară, întrea
ga lor economie fiind re
dusă de fapt la creșterea 
oilor. Orașul Stanley, ca
pitală și port, are circa o 
mie de locuitori, iar cele
lalte așezări, de cite 60— 
70 de locuitori, sînt răs- 
pîndite pe întinsul pășu
nilor. Principalul produs 
— lina — imprimă un ca- 

) de mono cultură, 
îndeosebi de 
Islands Com- 
posedă aproa- 
din terenurile 
Falklanderilor
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rează o transferare trepta
tă, în decursul unei perioa
de de timp încă nedefinită.

Istoria acestui arhipe
lag, situat la un capăt al 
emisferei sudice. în apro
piere de Argentina, a în
scris succesiv de-a lungul 
secolelor stăpînirea france
ză, spaniolă și engleză. O 
minusculă așezare de o 
sută de coloniști britanici, 
aduși acolo de căpitanul 
McBride în 1766, a consti
tuit ulterior motivul unui 
conflict anglo-spaniol de 
lungă durată. După ce și-a 
proclamat independența 
față de Spania, în 1820, 
Argentina și-a extins su
veranitatea asuvra insule
lor. După 12 ani însă, vase 
de război britanice au a- 
lungat garnizoana aroenti- 
neană, reocupând insulele. 
Colonizarea cu cetățeni 
britanici a fost apoi justi
ficată de controlul strate
gic exercitat în această 
zonă de flota maritimă 
engleză, pe atunci stăpînă 
a mărilor. în anii de după

ficată, să se încurajeze 
turismul. De cîteva zile a 
apărut însă la Londra un 
contraproiect. O mare fir
mă britanică, „Alginate In
dustries", se oferă să in
vestească 12 milioane lire 
pentru a valorifica marile 
resurse de alge marine din 
insulele Falkland. Bi
neînțeles că respectiva 
companie se declară dispu
să să înceapă această a- 
ventură numai dacă i se va 
garanta că insulele vor ră
mâne în continuare brita
nice.

Dilemele Londrei au de
venit și mai apăsătoare 
din cauza unor previzibile 
implicații politice mai 
largi. Ipotezele rămân 
deocamdată în dezbatere, 
deși din indiciile apărute 
pare să se desprindă ideea 
că Marea Britanie abordea
ză în prezent problemele 
insulelor Falkland într-o 
manieră care să nu voată 
fi interpretată în ochii lu
mii ca o cedare directă, ci 
ca un elegant artificiu de 
tranziție.
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