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Gheorghe BLAJ 
prim-secrefar al Comitetului județean 

Maramureș al P.C.R.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Curățirea zăpezii - o îndatorire a tuturor cetățenilor

Asemeni celorlalte județe ale țării, 
în anii cincinalului Maramureșul a 
cunoscut o puternică dezvoltare eco
nomică și social-culturală. Pe plan e- 
conomic, realizările obținute se în
scriu în mod armonios în avîntul 
întregii economii naționale, determi
nat de înfăptuirea prevederilor Con
gresului al IX-lea și Conferinței Na
ționale a partidului. Aceste realizări 
sînt rezultatul înfăptuirii politicii de 

, industrializare socialistă, de îmbună
tățire a repartizării teritoriale a for
țelor de producție, de ridicare la un 
nou mod de viață materială și so- 
cial-culturală a tuturor județelor. In 
legătură cu aceste transformări, mai 
ales în domeniul economic. în cei 
trei ani ai cincinalului un rol pri
mordial l-au avut investițiile. S-au 
construit și dat în funcțiune noi uni
tăți miniere, de metalurgie ne
feroasă, energetice, pentru transpor
turi auto și feroviare, agricole și de 
gospodărie comunală. Multe alte uni
tăți economice existente, la rîndul 
lor au cunoscut dezvoltări și moder
nizări substanțiale, ridieîndu-se la 
un grad avansat de tehnicitate. Din
tre obiectivele productive puse în 
funcțiune iată cîteva cu „act de 
■naștere" în 1968 : Flotația vest Să- 
sar, cu o capacitate de 470 000 tone 
minereu pe an ; secția de xantogenați 
■de la Combinatul chimico-metalur- 
j&c, cu o capacitate de 1 670 tone xan- 
țștți pe an ; topitoria de in de la 
iOlmeni, cu o capacitate de 1000 tone 

; -fibre pe an ; complexul feroviar 
Baia Mare și altele.

Pentru ca noile obiective indus
triale, cît și cele mai vechi — mo
dernizate și dezvoltate — să se afir
me cît mai repede pe planul eficien
ței economice, să se integreze grab
nic în circuitul producției mate
riale, organele și organizațiile de 
partid, comitetele de direcție au 
pus în centrul activității lor crește
rea competenței si a resnonsabilității 
celor care nemijlocit iau parte și 
conduc procesele de producție. Biroul 
comitetului județean de partid și-a 
orientat activitatea în direcția fructi
ficării măsurilor de organizare știin
țifică a producției și a muncii, a su
gestiilor și propunerilor novatoare 
din rîndul muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor și economiștilor, capabile 
să stimuleze îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor din planul do stat.

Se poate spune deci că succesele 
obținute în anii cincinalului. în anul 
care a trecut au fost pregătite din 
timp și temeinic si prin munca de zi 
cu zi a organizațiilor de partid. Di
versele sarcini ale planului au fost 
urmărite cantitativ si calitativ, ana- 
lizîndu-se ce greutăți an intervenit si 
cum pot fi ele înlăturate. Deci, mun
cii de partid 1 s-a imprimat un ca-

într-un efort care angajează mari 
forțe, deszăpezirea continuă. în 
București, după evacuarea zăpezii de 
pe principalele artere ale orașului, 
se lucrează în prezent, la curățirea 
străzilor din cartiere, pentru a asi
gura condiții corespunzătoare de 
transport, aprovizionare și desfășura
rea unei activități normale în toate 
cartierele.

O contribuție prețioasă la această 
acțiune au adus încă din primul 
moment unitățile militare, care au 
ajutat la curățirea și transportul 
mormanelor de zăpadă. Un mare nu
măr de militari au lucrat alături de 
muncitorii de la întreprinderea de 
salubritate și de cetățenii orașului 
pentru ca operațiunea de deszăpezire 
să fie cît mai repede terminată.

Comandamentul pentru deszăpezire 
va trebui să urmărească în conti
nuare aplicarea tuturor măsurilor 
stabilite pentru ca transportul în 
comun bucureștean să revină com
plet la normal.

Credem că este necesar ca organi
zațiile de tineret din institutele de 
învățămînt superior și școli să ac
ționeze mai prompt și mai energic 
pentru ca tineretul să-și aducă o con
tribuție mai largă la acțiunea de cu
rățire a zăpezii. Nu este firesc ca 
pe trotuarele din fața universității și 
a altor institute de învățămînt să fie 
mari cantități de gheață și zăpadă 
care împiedică circulația. Conside
răm, de asemenea, că Consiliul popu
lar al municipiului București ar tre
bui să treacă la aplicarea de sanc
țiuni față de acei cetățeni, acele în
treprinderi, instituții și unități co
merciale, care nu iau măsuri pentru 
înlăturarea zăpezii din fața localuri
lor pe care le ocupă.

Din relatările corespondenților 
noștri, activitatea obișnuită se resta
bilește și în județele țării. Atenția 
organelor de stat vizează în conti
nuare măsurile pentru buna aprovi
zionare a orașelor șl satelor. în ju
dețul Argeș circulația se desfășoară 
normal pe toate drumurile naționale. 
La degajarea zăpezii au lucrat ță
rani din numeroase comune. Este în 
curs de curățire porțiunea de drum 

racter concret. în acest sens, o aten
ție deosebită s-a acordat și vom a- 
corda, în continuare, aspectelor strict 
legate de disciplina muncii, de pro
gramul de lucru, acestea influen- 
țînd hotărîtor întreaga activitate de 
producție, îndeplinirea ritmică și la 
nivelul ridicat al exigenței de azi a 
indicatorii oi- de plan. Comitetul jude
țean de partid a analizat în acest 
scop, îndeaproape, prin intermediul 
organelor și organizațiilor de partid 
din unitățile economice, cît și cu aju
torul unor colective trimise în în
treprinderi. modul în care se înde
plinește decadal planul de produc
ție, cum se respectă în acest sens 
contractele încheiate cu beneficiarii.

Ca rezultat al mobilizării colective
lor din întreprinderi în vederea în
deplinirii riguroase a planului și o- 
rientării muncii de partid spre pro
blemele majore ale unităților e- 
conomice, în perioada ianua
rie—decembrie 1968 pe ansamblul in
dustriei județului producția globa
lă prevăzută a fost îndeplinită 
în proporție de 102,4 la sută, reali- 
zîndu-se peste prevederi 99 000 090 
Iei. La producția marfă vîndu- 
tă și încasată planul a fost de
pășit cu peste 105 000 000 lei, iar pro
ductivitatea muncii a sporit în mod 
suplimentar cu 2,5 la sută. Precizez 
că întregul spor al producției s-a 
obținut pe seama creșterii producti
vității muncii, în strînsă corelație 
cu asigurarea unor cîștiguri mai bune 
salariaților. Subliniez aici încă un 
aspect deosebit de important : anul 
trecut — în conformitate cu poten
țialul industriei județului — a sporit 
substanțial și volumul de produse 
destinate exportului, livrîndu-se din 
Maramureș, în 11 luni, mărfuri neste 
plan în valoare de circa 31 000 000 lei. 
Cum este și firesc, în ultima lună 
din anul trecut aceste rezultate s-au 
consolidat, s-au întregit cu noi rea
lizări în toate domeniile activității 
industriale.

In mare măsură succesele pe plan 
cantitativ au fost corelate cu cele de 
ordin financiar. Pornindu-se de la 
necesitatea reducerii cheltuielilor 
materiale de producție — pe baza 
acțiunii inițiate de partid — s-au 
întreprins investigații și studii ample 
sub directa îndrumare a organiza-, 
fiilor de partid din întreprinderi. 
Multiplele posibilități și modalități 
de diminuare a consumurilor de ma- 

care face legătura cu hidrocentrala 
Cumpenița. în județul Galați se lu
crează intens la deszăpezirea drumu
rilor care fac legătura cu reședința 
de județ. O activitate susținută au 
desfășurat lucrătorii de la I.C.O. Că
lărași, din județul Ialomița pentru 
restabilirea circulației autobuzelor pe 
toate traseele. Comandamentul jude
țean a mobilizat un mare număr de 
cetățeni la curățirea șoselelor și a 
străzilor, la restabilirea rețelei elec
trice și a celei telefonice și asigura
rea aprovizionării cu alimente a 
•populației.

Buletinul meteorologic din după 
amiaza zilei de duminică anunță 
pentru următoarele 24 de ore vre
me friguroasă. Vor cădea ninsori 
slabe locale. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit, exceptînd sud-estul 
țării unde temporar se va intensi
fica.

O dată început, asaltul împoțriva 
zăpezii trebuie dus pînă la capăt în 
toate județele, în toate localitățile 
tării, pentru ca absolut toate arterele 
să fie curățite de zăpadă și redate 
circulației. Cu perseverență și spirit 
gospodăresc comandamentele consti
tuite în Capitală și în județe vor 
trebui să întreprindă în continuare 
măsuri pentru transportul mormane
lor de zăpadă, întreținerea unei cir
culații normale pe traseele urbane, 
șosele naționale și căi ferate etc. Suc
cesul acestei acțiuni depinde de capa
citatea de mobilizare și spiritul de 
inițiativă al edililor, de sprijinul o- 
perativ al tuturor cetățenilor, al în
treprinderilor și instituțiilor, organi
zațiilor obștești, deputaților, asocia
țiilor de locatari. Cetățenii sînt che
mați să desfășoare cu intensitate ac
țiunea de curățire a trotuarelor și 
rigolelor din fața caselor lor, iar 
salariații întreprinderilor și institu
țiilor, elevii și studenții, să ajute la 
descongestionarea drumurilor și alei
lor de acces spre fabrici, școli, uni
versități etc. Participarea masivă a 
populației va accelera deszăpezirea, 
asigurînd desfășurarea normală a ac
tivității economice și sociale în toa
te orașele și satele țării. 

terii prime și materiale. îndeosebi a 
metalului, lemnului, energiei elec
trice și combustibilului, au fost puse 
în valoare prin eforturile colective
lor de întreprinderi în direcția fo
losirii la maximum a capacităților 
de producție, ridicării calității pro
duselor. Ca urmare, în 1968 au fost 
depistate rezerve ce au contribuit la 
reducerea cu încă 11 milioane Iei a 
prețului de cost,

Economii însemnate s-au obținut 
și prin gospodărirea judicioasă a 
fondurilor valutare, mai ales pe sea
ma reducerii volumului pieselor, uti
lajelor și materialelor aduse din im
port. De pildă, din analizele efec
tuate la unele unități mari, cum 
ar fi Combinatul minier Baia Mare 
sau întreprinderile subordonate Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
Ministerului Industriei Chimice, alo
cațiile valutare pentru anul tre
cut s-au micșorat cu circa 1 800 000 
lei valută, iar în contul anului 1969 
— .cu peste 1 600 000 lei valută. Amin
tesc că aceste renunțări la unele 
importuri nu au afectat cu nimic 
producția, deoarece înlocuirea lor cu 
utilaje și piese de schimb achizițio
nate de pe piața internă s-a dovedit 
a fi deosebit de avantajoasă.

Economicitatea activității între
prinderilor a avut de cîștigat și 
prin organizarea superioară a pro
ducției și a muncii. Această amplă 
acțiune, inițiată și condusă de către 
partid, își dovedește valoarea și în 
județul nostru. Pînă acum, din cele 
530 de studii întocmite în acest scop, 
circa' 400' s-au și aplicat. Materiăl'i- 
zarea lor în practică a contribuit la 
obținerea unei considerabile produc
ții suplimentare.

Cum însă aceasta este o sarcină 
permanentă, succesele de pînă acum 
constituind doar un început, vom 
stărui în continuare pe linia studie
rii aprofundate a problemelor din 
acest domeniu, a stimulării inițiativei 
specialiștilor în vederea elaborării 
unor studii cît mai eficiente referi-

Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Galați. Hala liniei de laminare a laminorului Slebing
(Foto : Gh. Vințilă)

industriei

Cu ce ne vom îmbrăca mîine ? De 
ce unele textile 
altele nu ? Vom 
sute ? Și, în fine, 
cetarea textilă la 
și consumatorilor ?

Pentru a afla răspunsul 
întrebări și la altele, am 
acest interviu.

sînt șifonabile și 
folosi haine nețe- 
cum răspunde cer- 
cerințele

la aceste 
organizat

— Ce sarcini au revenit cerce
tării științifice din domeniul 
textil și, mai ales, cum a con
tribuit institutul dv. la reali
zarea lor ?

mai rațională a bazei de 
prime. După cum s-a subli- 
la plenara din decembrie a 
P.C.R., aceasta este o pro-

Necesitatea înlocuirii u- 
materii prime scumpe din im- 
cu altele mai ieftine, pe cît po- 
indigene, a declanșat și ea o

— Cercetarea s-a orientat. în pri
mul rînd, spre dezvoltarea și fo
losirea 
materii 
niat și 
C.C. al 
blemă principală, de care depinde în 
general dezvoltarea economiei națio
nale 
nor 
port 
sibil 
largă activitate științifică, peste 40 Ia 
sută din capacitatea de cercetare fi
ind folosită în scopul dezvoltării ba
zei de materii prime pentru industria 
textilă.

începînd producția de fibre poli-

ȘCOALA-a na
&gmaa viepi

satului
de Dumitru ALMAȘ

carte la țară, 
cu două săli de 

învățători, unul

Și
Ro-

Am învățat 
într-o școală 
clasă, cu doi 
predînd la două clase (i și a 
Il-a), iar altul la trei (a III-a, 
a IV-a și a V-a). Am fost ulti
ma serie cu cinci clase. După 
noi a urmat generalizarea în- 
vățămîntului primar de patru 
ani, urban și rural. Țin minte 
școala aceea, socotită la vremea 
ei mare, încăpătoare, nouă, con
struită după niște principii me
todice : lumina să vină din 
stingă, cerdacul larg, să aibă 
școlarii unde ieși în recreație 
pe vreme de ploaie ; o chilioa
ră — cancelarie pentru învăță
tori, .ceva tablouri intuitive, un 
glob — o adevărată minune, 
păstrată ;cu mare grijă 
mai în cancelarie — 
țile fiecărui continent 
o hartă geografică a 
mâniei. Ne fermecau tablou
rile istorice, litografii în culori, 
lipite pe cartoane groase. Ne 
vrăjeau, îndeosebi, hărțile con
tinentelor, cu numele lor sono
re. ciudate si ispititoare pentru 
memorie, cum nu mai întîlnl- 
sem decît atunci cînd am urcat 
întîia oară prin peisajul, flora 
și faun-a Ceahlăului. Aveam și 
numărătoare și cite o tablă în 

_ fiecare clasă, ^veam și o riglă, 
un "echer și un "compas pentru ’ 
tablă. Ne numeam o școală 
fericită, înzestrată, foarte po
trivită pentr-u „lecții model" și 
adesea invidiată. Dar totdeau
na, după cîte-mi amintesc, tot
deauna în școală am dus lipsa . 
cărților : a manualelor și a căr
ților de lectură. Abia în ulti
mul trimestru, într-o primăva
ră, învățătorul nostru, om tare 
harnic și întreprinzător, a adus 
o lădită cu vreo patruzeci de 
broșuri și cărțulii. A numit-o

Convorbire cu
dr. ing. S. RĂDULESCU
directorul Institutului de cercetări 

textile

acrilnitrilice-melana, întrebuințată la 
tricotaje sau a fibrelor poliesterice 
cunoscute sub denumirea de tergal, a 
trebuit să răspundem și pentru aceste 
produse principalelor cerințe calita
tive : durabilitate, confort și as
pect. Ne-a preocupat folosirea linu
rilor fine scurte, în amestec de fibre 
chimice, pentru obținerea de textile 
aspectuoase și mai ieftine. De ase
menea dacă pînă acum inul de ulei 
era folosit în exclusivitate pentru se
mințele sale, ameliorarea procede
elor de recoltare și elaborarea unei 
tehnologii adecvate de prelucrare au 
permis și folosirea fibrei în textilele 
nețesute. Acestea se obțin prin im
pregnarea unor straturi de fibre cu 
rășini sintetice sau intercoaserea lor. 
E un procedeu simplu, care face po
sibilă utilizarea acestor textile în 
cele mai diverse sectoare : în con
strucții, ca materiale termo, fono șl
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ACTUALITATEA 
CULTURALĂ
® Descoperiri arheolo
gice la Porțile de Fier 
© Jubileul corului Pa
latului culturii din Plo
iești © Premiere origi
nale la teatrul radiofonic 
© Săptămîna aceasta 

pe ecrane

„bibliotecă", iar pe mine m-a 
uns „bibliotecar". Atunci am 
citit „Crîșma lui Moș Precu", 
„Lacrimile Ieromonahului Ve
niamin" și „Robinson Crusoe". 
Atunci m-am întîlnit întîia 
oară cu „Amintirile" lui Crean
gă și cu poveștile lui Ispirescu.

Mai pe urmă, prin ’32, ca 
student, suplineam un învățător 
bolnav, în satul Vaduri, pe 
Bistrița. Singur, la patru cla
se. Nu veneau la școală nici 
jumătate din elevi. Frecvența 
se mai îmbogățea cînd dădeau 
ploile și frigul. N-aveam nici 
bănci destule, nici tablă, nici 
catedră, nici material didactic. 
Cărți aveau doar copiii celor 
mai înstăriți, adică mai puțin 
de jumătate din școlari. învă
țau doi și chiar trei pe-o carte. 
N-am să uit niciodată lacrimile 
unei fetițe, prinsă cu lecția ne
învățată. „N-am avut pe ce-n- 
văța..." „Dar parcă tu învăța! 
pe cartea lui Andrei". „Da, dar 
azi n-am mai avut nuci să-i 
dau"...

Nuci pentru cărți... Iar un 
an-doi mai tîrziu, trecînd într-o 
toamnă tot prin aceleași sate, 
am întîlnit 
copilaș, cu 
desculț, cu 
în cămășuță 
uri.' bumb la ____  __  ____
în vorbă. Venea de la școală, 
dar în trăistuță n-avea nici o 
carte. Nici un caiet. Nici un 
creion. L-am întrebat ce-a în
vățat, în acea zi. la scoală. „O 
poezie". „Mi-o spui și mie ?“ 
Și-a tras aer în piept și i-a dat 
drumul, ca o păpușă automată: 
„Scumpul meu abecedar / Tata- 
miteadatcadar...".

Mi-am dat seama că ultimul

pe-o ulicioară un 
trăistuța la șold, 

capul descoperit, 
de fuior, fără nici 
guler. Am intrat’

(Continuare în pag. a Ura) 

hidroizolante ; pentru autoturisme ; 
ca bunuri de larg consum (mochete, 
pleduri, obiecte de plajă).

Elaborarea de amestecuri ternare 
de fire, cu consum majoritar de fibre 
chimice. în culori melanj, dă tricotu
rilor o rezistență sporită la uzură. 
Fenomenul negativ 
prezintă contracția 
bumbac și lînă 

substanțial.
elaborate și în curs de 

De asemenea, ne preocupă tra- 
neșifonabilă a țesăturilor din

pe care-1 re- 
țesăturilor din 
va fi reme- 
prin tehnolo- 

apli-
care.
tarea . , ..............
bumbac și îmbunătățirea stabilității 
dimensionale a tricoturilor. Extinde
rea țesăturilor cu conținut de fibre 
sintetice și tratate neșifonabil a per
mis stabilirea unor procedee de tip 
permanent press ce urmează a 
fi experimentate industrial (de 
exemplu, pantalonii pot fi îmbrăcați 
după spălare fără a mai fi căleați, 
„dunga" fiind perfect menținută).

Prin natura destinației lor, produ
sele noastre trebuie să răspundă ne
apărat și unor criterii artistice — 
diversitate a culorii, a desenelor și 
imprimeurilor. Acest lucru a devenit 
posibil numai prin colaborarea cu

Victor VULPE

(Continuare în pag. a III-a)

VALOAREA
SOCIALĂ

A TIMPULU
Gîndirea contempo

rană înregistrează mul
tiple variante ale noțiu
nii de timp : timpul fi
zic, timpul istoric, 
timpul biologic, timpul 
psihologic. Mai există 
însă un timp, de cone
xiuni complexe, poate 
cea mai pasionantă din
tre formulele acestei 
grave categorii filozo
fice : timpul social.

Fără îndoială că, ra
portată la o unitate de 
măsură fixă și tradițio
nală : minut, oră, lună, 
an, timpul, această fun
damentată reprezentare 
a minții omenești, ca
pătă o realitate obiec
tivă și concretă. Și to
tuși limitele unui minut 
variază esențial în func
ție de om și societate, 
pînă la atingerea acelui 
punct de maximă dila
tare, sau, dimpotrivă, 
de comprimare inten
să, în care fizionomia 
clipei se schimbă, trans
figurată. Nu mă refer la 
înțelegerea metaforică a 
fenomenului, de esență 
exclusiv afectivă, și nu 
vizez iluzia care poate 
face dintr-un moment o 
eternitate, sau, din con
tră, dintr-un deceniu, o 
abia resimțită pauză, 
scurtă ca o respirație. 
Nu e vorba acum, aici, 
de afectul care dă o 
semnificație proprie du
ratei, ci de o serie de 
fenomene obiective, 
exacte, previzibile, de 
ordinul interdependenței 
sociale, și care dau u- 
neori timpului o altă 
densitate, și, aș în
drăzni să afirm, o altă 
greutate specifică. Evi
dent, pe cadranul cea
sornicului un minut e 
un minut. Și totuși, pe 
baza unei relativități 
ușor inteligibile, lucru
rile stau altfel. Fiindcă 
un minut petrecut odi
nioară de un muncitor 
la bancul lui rudimen
tar însemna, și nu nu
mai sub semnul partici
pării sale afective, o u- 
nitate, iar un minut în
trebuințat rațional în 
condițiile unei munci 
libere, stînd sub sem
nul demnității omenești, 
și al atîtor complexe 
conexiuni economice, 
politice, și deci sociale, 
cîte implică societatea 
socialistă, ’ înseamnă o 
unitate calitativ dife
rită, egală cu prima ca 

• durată matematică, e- 
sențial diferită ca du
rată socială. Acele de 
pe cadran fac aceeași 
excursie, dar drumul

Aurel 
BARANGA

parcurs este altul. Atît 
de altul îneît și durata 
pare a se modifica în 
datele sale esențiale : 
minutul își schimbă di
mensiunea, timpul a- 
cordîndu-se cu timpu
rile. v

Aflăm uimiți, sur
prinși în așteptările 
noastre cele mai opti
miste, că producția si
derurgică a unei sin
gure luni din 1968 a în-

opimî
trecut producția unui 
an întreg, de vîrf, cum 
a fost, de pildă, anul 
1937. O clipă ești ispitit 
să atribui fenomenul 
tehnicității superioare
— care își are fără în
doială meritul respectiv
— sau unei științifice 
planificări a producției, 
element, desigur, de în
semnătate majoră. Am 
sentimentul însă că o 
analiză oprită aici nu 
explică fenomenul în to
talitate și în esența lui 
secretă, fiindcă omite 
un factor : conștiința, 
conștiința oamenilor 
care au contribuit la o 
asemenea performanță, 
conștiința ca element 
de determinare și mo
dificare a timpului. Ra
portul dintre conștiință 
și timp, iată o proble
mă demnă de cele mai 
savante cercetări cu re
zultate, sînt încredințat, 
pasionante, și nu doar 
de domeniul speculației 
pure. Trăim o vreme de 
mutații fundamentale, 
de revizuiri a unor 
vechi și tradiționale 
postulate, înlăuntrul că
rora relația timp-con- 
știință se înscrie sub 
lumina unor viitoare 
descoperiri fascinante. 
Elemente ale acestei 
relații inedite ne-au și 
devenit familiare sub 
forma unor realități 
biologice elementare: 
timpul copilăriei s-a 
scurtat,școala de șase 
și cinci ani nemaipă- 
rînd nimănui o absur
ditate. Timpul tinereții; 
socotit odinioară a fi 
destinat unei frivolități

SPORT
o PREDEALUL SI POIANA BRASOV AU GĂZDUIT CON

CURSURILE DE DESCHIDERE A SEZONULUI DE 
SCHI 1969
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ÎN MAI LA BUCUREȘTI

Campionatele
europene de box
Anul 1969 promite amatorilor de 

sport un program de spectacole cu 
un grad de mare atractivitate. Nici 
nu e nevoie să subliniem cu cît in
teres așteaptă bucureștenii ca și te
lespectatorii din tară partidele de 
fotbal din cadrul preliminariilor 
Cupei mondiale „Jules Rimet". Des
pre campionatele internaționale de 
atletism ale României scriam mai 
pe larg într-un articol trecut și 
spre informarea cititorilor trebuie 
adăugat că organizatorii dau o altă 
fată stadionului Republicii. înzes- 
trîndu-1 cu piste de „tartan" după 
rețetă proprie și îmbunătățindu-i 
simțitor iluminarea pentru noc
turne.

Intr-un alt sport cu priză la pu
blic, boxul, au demarat pregătirile 
în vederea unei competiții în care 
pentru prima oară ne găsim în 
postura de gazde. Aproape toate ță
rile continentului își vor trimite 
la 30 mai pugiliștii cei mai re
prezentativi spre a se confrunta 
cu ocazia campionatelor europene 
de box de la București. Zeci de 
delegații, sute de sportivi și de 
antrenori, sute de ziariști străini vor 
poposi vreme de zece zile în Ca
pitala noastră. Și putem să ne în
chipuim încă de pe acum animația 
din jurul și din interiorul pati
noarului „23 August" unde va fi 
plasat ringul principal al întrece
rilor...

Pregătirile se desfășoară cu 
sîrguință, ele urmînd să atirfcă sta
diul de vîrf în luna aprilie, cu pri
lejul campionatelor naționale. Abia 
atunci vom afla cu precizie cum 
se vor numi cei 11 reprezentanți 
români la marea competiție euro
peană. Pînă atunci — sfătuindu-ne 
în diferite împrejurări cu specia
liști ai boxului ca Gheorghe Fiat, 
Eustațiu Mărgărit, Paul Ochialbi sau 
Mihai Trancă — supunem atenției 
cîteva opinii cu privire la pregă
tiri. 

acceptate, se încarcă azi 
de o maturitate pro
fundă și responsabilă.

Intr-o lume ca a 
noastră o asemenea 
condensare a timpului 
devine și mai evidentă, 
fiindcă aparținem unei 
societăți care pune la 
dispoziția omului toate 
mijloacele necesare îm
plinirii sale, desăvîrșirii 
personalității umane.

La lampa acestor a- 
devăruri, orice pierdere 
de viteză a timpului 
ia aspectul unui divorț 
dintre timp și conștiin
ță, și dacă e vorba să 
căutăm și în lumea 
noastră un fenomen de 
circulație contempora
nă cum este cel al 
alienării, el ia în socie
tatea socialistă nu for
ma unui dezacord im
placabil și fatal dintre 
om și societate, ci din
tre om și timpul său, 
un timp pe care n-a 
știut să-1 stăpînească și 
să-1 fructifice în niște 
timpuri în care timpul 
nu așteaptă.

Trăim o v.reme în 
care înseși legile hazar
dului sînt modificate : 
fiecare om are timpul 
său, și nimeni nu poate 
fi făcut vinovat sau res
ponsabil dacă ai trecut 
pe lîngă el, ignorîndu-1. 
Relația timp-conștiință 
se răsfrînge în morală 
într-un plan de conse
cințe deopotrivă perso
nale și colective. Timpul 
nu-ți aparține'exclusiv 
și risipindu-1 atentezi 
la timpul altora, vino
vat. Există o proprie
tate colectivă a timpu
lui, de aceeași esență 
cu mijloacele de pro
ducție concrete, pretin- 
zînd aceeași grijă și un 
respect analog.

Am citit șl ascultat, 
emoționați, recentele 
rapoarte ale secretaru
lui general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și care au 
relevat succesele do- 
bîndite de poporul nos
tru în toate domeniile 
de activitate ca o ex
presie a creșterii aces
tei conștiințe, stănînă a 
unui timp de bătălii în- 
dîrjite, aprige, dar de o 
neasemuită măreție.

începem un an, ce 
poartă pe frontispiciul 
său o inscripție de glo
rie : anul douăzeci și 
cinci al erei noastre so- 
cișljșt.e. , .... , .

îl întîmninăm cu 
conștiința că salutăm 
un timp al împlinirilor 
mari, demne de timpu
rile pe care le făurim.

Mai întîi, credem că nu este ca
zul să se renunțe la punctul de 
vedere — exprimat încă în vara 
trecută — după care pregătirile o- 
limpice și cele pentru „europene" 
au format și formează o singură 
problemă, cuprinsă într-un singur 
plan unitar. Timpul foarte scurt 
dintre cele două competiții nu per
mite producerea unei răsturnări de 
valori care să atragă după sine mo
dificări substanțiale în lotul repre
zentativ. Drept urmare a acestei 
stări de fapt, credem că boxerii care 
au fost antrenați luni la rînd pentru 
turneul olimpic — în primul rînd 
cei care au cîștigat un plus 
de experiență în Mexic — sînt 
sportivii asupra cărora federa
ția trebuie în continuare să-și con
centreze efortul. Cu excepția cate
goriei „semi-muscă". categorie tî- 
nără și cu valori în curs de crista
lizare. la toate celelalte chestiunile 
rămîn cam aceleași, de pildă : Ciucă 
sau Gruiescu, Gîju sau Nedeljcea 
(campionul european ar trebui să 
primească maximum de sprijin mo
ral spre a-și apăra, la București, 
centura), Stanef sau Simion. La u- 
nele categorii dubiile sînt și mai 
puține, Monea, Cuțov, Covaci sau 
Antoniu prezentînd palmares și ga
ranții superioare altora. Chiar tineri 
care promit mult (ca Gheorghe Ene 
sau Paul Dobrescu) sînt încă de
parte de a se manifesta drept con- 
tra-candidați.

în aceste condiții. actualul lot 
„lărgit", cu peste 50 de nueiliști, 
ni se pare mai degrabă „umflat* nu- 
mericește, ineficient, dispersînd mij
loacele și grija tehnicienilor fede
rali. Restrîngerea lui la apro
ximativ 20 de sportivi, asigurarea 
unui program de Intîlniri conclu-

Valeriu MIRONESCU

(Continuare -în pag, a III-a)
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Telegrame adresate C.C. al P.C.R.,
D

cinema Actualitatea culturală
tovarășului Nicolae Ceausescu,

de membri ai corpului profesoral
din scoli si facultăți

5 7

După cum s-a mai relatat, adopta
rea Hotărîrii Consiliului de Miniștri 
privitoare la majorarea salariilor și 
experimentarea noului sistem de 
salarizare în întregul învățămînt a 
prilejuit în școli și facultăți entu
ziaste adunări ale membrilor corpu
lui profesoral și personalului tehni- 
co-administrativ, care și-au expri
mat profunda recunoștință pentru 
grija cu care partidul și statul nos
tru înconjoară slujitorii școlii, pentru 
perseverența cu care se ocupă de 
perfecționarea și dezvoltarea învăță
mîntului din țara noastră. Un mare 
număr de colective pedagogice din 
școli generale, licee, școli profesionale 
și tehnice, instituții de învățămînt 
superior au adresat C.C. al P.C.R., per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
însuflețite telegrame în care-și ex
primă înaltele sentimente ce-i animă, 
adeziunea profundă la politica partidu
lui, hotărîrea de a munci cu și mai mul
tă dăruire pentru pregătirea și educa
rea tinerelor generații ale țării. In 
aceste zile de început de an, pe a- 
dresa C.C. al P.C.R. continuă să so
sească în număr mare asemenea te
legrame, calde mesaje de dragoste și 
atașament ale slujitorilor școlii, față 
de partid. Redăm, pe scurt, conținu
tul cîtorva dintre ele, spicuite din 
noianul celor sosite cu ultima poștă.

Numeroase telegrame exprimă via 
satisfacție cu care personalul didac
tic și tehnico-administrativ din școli 
și facultăți a primit prevederile re
centei hotărîri, angajamentul ferm 
al slujitorilor școlii de a-și perfec
ționa neîncetat contribuția adusă la 
pregătirea și educarea elevilor și 
studenților. „Vă asigurăm că înțele
gem perfect cît de uriașe sînt efor* 
turile demise pentru a ni se crea 
condiții de lucru și de viață cît mai 
bune — se spune în telegrama ca
drelor didactice de la INSTI
TUTUL POLITEHNIC DIN TI
MIȘOARA — si sîntem hotărîtl să 
folosim întreaga noastră capacitate 
pentru a obține rezultate pe măsura 
cerințelor dezvoltării socialiste a 
patriei noastre, corespunzător îndru
mărilor si sarcinilor trasate de 
partid". Tot astfel. în telegrama 
INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN 
IAȘI se menționează, între altele : 
„Apariția hotărîrii reflectă grila 
partidului $i statului pentru îmbu
nătățirea condițiilor de lucru si de 
viată ale slujitorilor școlii, constituind 
o dovadă grăitoare a înaFe1 ^"re- 
cierl acordate celor chemat! să for
meze tineretul patriei noastre, să-l 
educe în spiritul celor mai înaintate 
idei, al ideilor marxism-leninismului. 
Prevederile sale au un puternic ca
racter stimulator. încura.iînd tinerele 
cadre și răsplătind corespunzător 
munca plină de abnegație a celor cu 
practică îndelungată Ia catedră. Ani
mați de sentimente de s'neeră recu
noștință. asigurăm conducerea de 
partid și de stat de întregul nostru 
devotament, de hotărîrea noastră 
fermă de a munci cu moi mult elan 
pentru îmbunătățirea continuă a pro
cesului de învățămînt. neutru edu
carea comunistă a studenților noștri, 
pentru însnsirea ooi„» m-i ?i 
mal valoroase realizări ale stli”tei și 
culturii contemporane, răsnpnz’nd cu 
cinste îndatoririlor încredințate de 
partid, de întregul popor".

Numerosul detașament al cadrelor 
didactice din liceele de cultură gene
rală si de specialitate și-a exprimat 
în telegramele trimise hotărîrea de 
a răspunde prețuirii și încrederii ce i 
se acordă printr-o intensă activitate 
menită să traducă în viață Directi
vele Comitetului Central al partidu
lui și prevederile noii legislații privi
toare la dezvoltarea învățămîntului 
de toate gradele din România. 
„Mulțumim din inimă conduce
rii de partid și dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceausescu 
— se spune în telegrama .cadrelor 
didactice de la LICEUL NR. 2 DIN 
TURDA — si vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort, vom munci 
cu toată capacitatea si dăruirea pen
tru pregătirea și educarea elevilor

ce ne-au fost încredințați. Vom face 
totul ca să pregătim oameni de nă
dejde pentru scumpa noastră patrie, 
atașați profund cauzei partidului și 
construirii socialismului". „Vom 
munci cu toată dragostea și pasiunea 
— se angajează în telegramă colecti
vul cadrelor didactice de la LICEUL 
„GEORGE COȘBUC" DIN CLUJ — 
pentru a ne îndeplini nobila misiune 
de a da patriei un tineret bine pre
gătit, cu profundă dragoste de patrie, 
dornic să participe și să se afirme 
în măreafa operă de dcsăvîrșire a 
socialismului șl de construire a co
munismului în patria noastră". „Noi, 
cadrele didactice șl personalul admi
nistrativ de la LICEUL NR. 2 DIN 
CÎMPULUNG MUSCEL — județul 
Argeș, ne angajăm cu toată hotărî- 
rea ca prin ridicarea necontenită a 
calității muncii noastre să asigurăm 
patriei un tineret destoinic, înarmat 
cu temeinice cunoștințe științifice de 
cultură generală și educat în spiritul 
înaltelor idealuri ale socialismului și 
comunismului".

Comuniștii, întregul colectiv de 
cadre didactice al LICEULUI IN
DUSTRIAL DE CONSTRUCȚII DE 
MAȘINI, GRUPULUI ȘCOLAR „AL. 
I. CUZA", LICEULUI INDUSTRIAL 
METALURGIC DIN MUNICIPIUL 
GALAȚI, redau în telegrama lor a- 
celeași angajamente : „Mulțumirea 
și recunoștința pe care în chip firesc 
le simte fiecare cadru didactic al șco
lilor noastre pentru partid, pentru 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se vor concretiza, o afir
măm cu certitudinea unul angaja
ment, în munca plină de dăruire în
chinată pregătirii de noi cadre Ia un 
înalt nivel tehnic, necesare indus
triei noastre socialiste în nlin avînt". 
De la LICEUL AGRICOL DIN 
HUȘI. LICEUL ECONOMIC DIN 
VASLUI, LICEUL INDUSTRIAL 
FORESTIER DIN BLAJ. LICEUL 
ECONOMIC DIN CARACAL, 
GRUPUL ȘCOLAR PROFESIONAL 
SI TEHNIC DIN FACĂU. GRUPUL 
ȘCOLAR AL UZINELOR ..PRO
GRESUL" DIN BRĂILA, LICEUL 
ECONOMIC — -------- -
ȘCOALA 
MECANICI 
CLEAN —
ȘCOALA PROFESIONALĂ C.F.R. 
SIBIU și din multe alte unități ale 
învățămîntului profesional și tehnic, 
cadrele didactice își exprimă hotărî- 
rea de a da tării nu numai buni spe
cialiști. ci și tineri cetățeni cu o te
meinică educație comunistă, cu o 
profundă dragoste de patrie, partid 
șl popor, cu o atitudine demnă și ci
vilizată în muncă, în viața de toate 
zilele, în societate

în telegramele lor de mulțumire, 
numeroși învățători, profesori, edu
catoare de la școlile generale și gră
dinițele de copii din întreg cuprinsul 
tării, redau în cuvinte emoționante 
adeziunea unanimă a slujitorilor șco
lii la opera de edificare a socialismu
lui în patria noastră, hotărîrea lor 
de a participa cu toată priceperea 
și dăruirea la efortul întregului po
por pentru înflorirea economică și 
spirituală a societății noastre socia
liste. „Ne exprimăm profundul ata
șament la cauza partidului și spri
jinim cu fermitate politica sa internă 
și externă — se spune în telegrama 
CADRELOR DIDACTICE DIN ORA
ȘUL ZLATNA, oraș ridicat la o viată 
nouă în anii socialismului. Integrați 
în efortul colectiv al întregului po
por pentru desăvîrșirea construirii 
socialismului în patria noastră 
scumpă, ne angajăm solemn să pu
nem întreaga noastră capacitate de 
muncă în slujba îmbunătățirii conți
nutului procesului instructiv-eduoa- 
tiv în școlile îa care muncim, să 
creștem și să educăm copiii și tinerii 
în spiritul celor mai înalte idei ale 
societății noastre socialiste, în spt-

DIN BM. VțLCEA. 
pjtHTrFsmNAiĂ r»E 
AGRICOLI DIN BE- 
JUDETUL BISTRIȚA,

ritul patriotismului, umanismului, al 
dragostei de adevăr și dreptate". „Ne 
angajăm să ne perfecționăm necon
tenit pregătirea științifică, pedagogică 
și ideologică în scopul îmbunătățirii 
metodelor de predare și al ridicării 
calității învățămîntului în școlile în 
care lucrăm — se spune în telegrama 
trimisă de cadrele didactice de la 
ȘCOLILE GENERALE DIN HUȘI. Ne 
vom strădui în permanență ca prin 
munca noastră din ce in ce mai bine 
organizată și cu un conținut tot mai 
bogat să formăm oameni bine pregă
tiți, devotați patriei și poporului, ce
tățeni activi, care să muncească cu 
dragoste și elan pentru ridicarea Ro
mâniei pe culmile tot mai înalte ale 
progresului și civilizației". „Țelul su
prem al muncii noastre — se rela
tează în telegrama cadrelor didactice 
de la ȘCOLILE GENERALE DIN CO
MUNA VULTURU — JUDEȚUL 
VRANCEA — va fi educarea tinere
tului în spiritul dragostei față de pa
trie și partid, contribuția activă la 
realizarea înaltelor idealuri ale so
cialismului în patria noastră, la în
florirea națiunii noastre socialiste, la 
progresul și prosperitatea 
socialiste".

O însuflețită telegramă 
conducerii de partid și 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, EDU
CATOAREI, E SI PERSONALUL AD
MINISTRATIV DIN GRĂDINIȚEI,E 
DE COPII DIN ORAȘUL SIBIU. 
„Luînd cunoștință cu bucurie de pre
vederile noii hotărîrl, ne exprimăm 
sincerele și profundele noastre mul
țumiri, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deosebită 
ce o manifestați pentru perfecționa
rea învățămîntului de toate gradele 
și pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale celor ce slujesc țara, lucrînd 
la catedră pentru educarea tinerei 
generații. Apreciem în mod deosebit 
actul de dreptate și echitate socială 
care ni se face nouă, educatoarelor, 
de a fi salarizate la fel cu învăță
torii. Avem ferma convingere că noul 
sistem de salarizare va contribui la 
ridicarea calității procesului instruc- 
tiv-educativ. Ne angajăm să depu
nem toate eforturile și să muncim 
mai bine decît pînă acum, să folo
sim toată capacitatea noastră crea
toare și măiestria pedagogică nentru 
educarea celor care fac primii pași 
în școală".

Expediate în prag sau la început 
de an nou, multe dintre aceste me
saje conțin și calde urări de sănă
tate, fericire și prosperitate, de spor 
Ia muncă și succese tot mai mari în 
activitatea de conducere a partidului 
și poporului nostru, pe care membrii 
corpului profesoral le adresează din 
toată inima Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal.

României
au trimis 

de stat.

« Becket : PATRIA — 13,30 ; 17 ; 20,30, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;
20.30, MODERN — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
• Un delict aproape perfect : REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14.45 ; 17, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
O Astă-seară mă distrez : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,30 ;
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; ; 16 ;
20.45, MELODIA — 9 ; ; 13,30
18.30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Drumul spre Saturn; Sfîrșitul Sa
turnului : CAPITOL — 9 ; 12,30 ; 1" ;
19.45.
• Aventura: CENTRAL —
13.30.• Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30 ; 21. 
O Moartea Iui Joe Indianul : VICTO
RIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,
• Program de filme documentare In 
premieră : TIMPURI NOI — 9—21 in 
continuare.O Aventurile lui Tom Sawyer șl Moar
tea lui Joe Indianul : DOINA — 9 ;
12.15 ; 16 ; 19,30, GRIVIȚA — 10 ; 13 ; 16 ;
19.30, FLOREASCA — 11,30 ; 14,30 ;
17.15 ; 20.
• Program pentru copil : FLOREASCA
— 9.
• Lustragiul : LUMINA — 8,45—16,30
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
O Hombre : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
BUZEȘTI — 15,30 ; 20,30.• Tandrețe : BUZEȘTI — 18.
o Inimă nebună... nebună de legat : 
înfrățirea intre popoare —
15.15 ; 17,45 ; 20,
• Columna (ambele serii) : DACIA — 
8,45—20 în continuare, GIULEȘTI —
15.30 ; 19,30, POPULAR — 15,30 ; 19.• Bătălia pentru apa grea : CINEMA
TECA (bilete la casă) — 12.30 ; 16.
• Un bărbat și o femeie : UNIREA
— 18.
« Made in Italy : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Heroina : UNIREA — 15,30 ; 20,30.
• Marianna agentul 0555 : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20,
• Spartacus : LIRA — 15,30 ; 19.
O Căderea imperiului roman : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 19.
O Ziua în care vin peștii : VOLGA — 
9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
O întoarcerea vrăjitorului : VIITO
RUL — 18.
a Căutătorii de aur din Arkansas : 
VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
• Vară fierbinte s GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 18,15 ; 20,30.
O Viva Marla : AURORA — 9.15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Judoka, agent secret : MIORIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30 ; 20,30.
• Zosla : PROGRESUL — 18.
• Prințesa : MOȘILOR — 15,30 ;
20.30.
• Orașul magic : MUNCA — 16 ; 20.
• Eu te-am iubit : MUNCA — 19.
• Profesioniștii : TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Bela : FLACĂRA — 18.
A Planeta maimuțelor : FLACĂRA —
15.30 ; 20,30.a Vera Cruz : ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18 ; 20,15.
• Suflete tari (ambele serii) : VITAN 
— 15,30 ; 19.
• Șapte oameni de aur î RAHOVA — 
15,30 ; 20,30.• Țar și general : RAHOVA — 1 
o Urletul lupilor : FLAMURA
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Testamentul unui pașă : PACEA
15.45 ; 18 ; 20,15.
• înțeleptul de pe muntele bleste
mat : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Vin cicliștii : COSMOS — 16 ; 18 ; 20.
• Piramida Zeului Soare : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

os

t

(Urmare din pag. I)

Vers îl rostea ciudat. 
Am vrut să văd dacă 
i-a prins înțelesul. 
„Scumpul meu abece
dar" da, mergea; dar „ta- 
ișmiteadatcadar" cre
dea că-i un cuvînt 
nou, ticluit, sonor, mis
terios, fără înțeles, cum 
sînt atîtea în joaca o- 
bișnuită a copiilor... 
Și cum să înțeleagă 
micuțul că era vorba 
de șapte cuvinte, ros
tite în fugă și prea le
gat, cînd taică-su nu-i 
dăruise niciodată un 
jibecedar 1

Iar dacă părinții 
n-aveau grijă de co
pii, pe-atunci nimeni 
nu mai avea. Absolut 
nimeni. Existau chiar 
o seamă de teoreticieni 
care acuzau școala ca 
pe o vinovată în stri
carea „originalității" 
rurale, ca pe o cauză 
condamnabilă în „des
personalizarea" satu
lui, în „pervertirea" ar
tei populare, a poeziei 
lui bucolice, a tradițio
nalismului și a multor 
altor însușiri din vre
muri preistorice. Toa
te astea s-au petrecut 
cîndva. De mult. Cu 
trei decade în urmă.

Azi, clasele cu pre
dare simultană se nu
mără pe degete, în că
tune de munte, cu ca
lele răsfirate pe kilo
metri. în multe sate 
mai mari există inter
nate pentru șco’arii 
de la clasele V—VIII. 
Funcționează un mare 
număr de licee și de 
școli tehnice în mediul 
rural. Și aceste așe
zări, de bună seamă, 
devin, încetul cu înce
tul, orașe. Și poate nu

chiar așa de „încetul 
cu încetul".

Mi se pare îfisă că 
un lucru îl uităm cînd 
privim cu admirație, 
;u legitimă admirație, 
alcătuirea prezentă a 
școlii și a altor institu
ții culturale la sate. 
Uităm adică rolul sta
tului 
în ...
rea lor. Sub burghezie, 
cînd se înălța cîte o 
școală în vreun sat era, 
de obicei, un pivot în 
propaganda politică : 
construcția unei școli 
sătești l-a făcut pe un 
avocat din urbea ado
lescenței mele depu
tat în nu știu cîte le
gislaturi 1 Deși nu dă
duse de la el nici o 
para, ci doar se stră
duise să-l convingă pe 
prefect, cu care de alt
fel era cumnat, că are 
nevoie de trambulină 
politică. Unii au făcut 
școala și el tam-tamul 
— și a tras folosul.

Umb'u mult prin 
sate. Stau de vorbă cu 
colegii învățători și 
profesori, cu elevii a-, 
ceștia noi, în școli noi, 
cu zestre didactică 
nouă. De bună seamă 
că acolo unde colecti
vele didactice sînt bine 
închegate, bine con
duse. unde numărul
celor calificați este
în majoritate, treburi
le merg bine. S-a des
fășurat 
ră o 
drelor 
mediul 
onantă.
cam prea 
de munci 
re, necunoscute 
gilor în oraș, 
nici atenția organelor 
județene nu-i totdea-

nostru socialist 
crearea și propăși-

și se desfășoa- 
activitate a ca- 
didactice din 

rural impresi- 
Uneori poate 

încărcată 
extrașco’a- 

cole- 
Poate

una suficient de a- 
tentă față de școala 
sătească și de slujitorii 
ei. Dar, trecînd peste 
asta, mă întorc la ma
rea grijă 
de statul 
de școala 
tutindeni 
ionstrucții și înzestrări; 
majorarea salariilor 
cadrelor didactice; a- 
colo unde acum un 
sfert de veac erau doi

manifestată 
socialist față 
rurală., Pre- 

importante
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la

Concerte

putem 
obiectiv 

partid :

expuneri 
în căminele 
făcute cu 

didactic, cu 
și planșe din

fericiți s-ar 
fie copiii de 

învață cu 
mijloace di- 

perfecționate,
bucuroși s-ar eu-

să de grijă a conducerii 
locale, ușor remedia- 

Predarea pe 
de diapozitive 

de film este

Spectacolul „D-ale carnavalului" în 
regia lui Lucian Pintilie a sărbătorit 
jubileul a 100 de reprezentafii. In 
fotografie : Grigore Vasiliu-Birlic, 
interpretul actual al lui Crăcănel

• Opera Romană : Aida — 19.
• Teatrul de Operetă : Voievodul țiga
nilor — 19,30.
• Teatrul Mic : Baltagul — 1».
O Teatrul evrelesa de stat : Inttlnlre pe culmi — 20.
• Teatrul satiric muzical „G. Tănase" 
(sala Savoy) : Recital Doina Badea — 
19.30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasileseu" 
— De la Bach la Tom Jones — 20.

17.30 — Telex T.V.
17,35 — T.V. pentru specialiștii din industrie „Cibernetica ferse» viară“
18,05 — Lyceum — emisiune pentrta tineret — „Mare e vacanța mică“.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Publicitate.
19,40 — Stop I emisiune pentru automobiliști.
20,00 — Zoo — din viața animalelor „Insulei* fermecate* — par» 

tea I.
20.30 — Magazin științific.
21,00 — Film artistic „Povestea prostiei mele".
22,25 — Mari interpreți — pianistul Valentin Gheorghiu.
22,45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

oane. Decf numai pen
tru două manuale sta
tul acordă 
milioane de 
din aceste 
mai mult de . 
merg în mediul sătesc.

De douăzeci de ani, 
statul nostru socialist 
și-a asumat marea, 
greaua și patriotica 
sarcină a școlarizării 
complete. A îndepli
nit-o și o îndeplinește

anual 8 
lei. Iar 
milioane 
jumătate

care punea degetul lui 
butucănos si 
spălat pe cîte 
„Ăsta-i « o», 
oDacă, 
tunel eram : 
se afla totuși 
în stare să ne deschidă 
capul, ce 
cuveni să 
azi, care 
metode și 
dactice 
ce

cam ne- 
! o literă :

« o, mă t 
totuși, a- 

fericiți că 
cineva
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Descoperiri arheologice
Porțile de Fier

învățători azi sînt do
uăzeci cadre didacti
ce; organizarea atîtor 
mijloace și căi de trans
mitere a științei și cul
turii în cele mai izo
late, geografic vor
bind, așezări omenești 
de pe cuprinsul țării. 
Uniformele și încăl
țămintea pentru șco
lari ieftine, trainice și, 
de cele mai multe ori, 
de-o croială plină de 
gust. Cărți gratuite, 
așezate teanc, pe ban
că în toate toamnele, 
pentru fiecare școlar. 
M-am uitat numai la 
manualele de istorie 
pentru clasa a IV-a și 
clasa a VIII-a. Se trag, 
într-un tiraj de 356000; 
primul costă 13 lei, iar 
al doilea 10,50. Deci, 
în total, peste 8 mili-

cu grijă, cu cinste și. 
de ce 
cu mari,
cheltuieli. în 1968 s-au 
cheltuit pentru învăță
mînt 8 miliarde lei, in 
1967 — 7,4 ‘
Numai așa s-au 
edifica atîtea 
noi. Numai așa 
putut încadra 
școlile în 
mai bune.
s-au putut 
atîtea laboratoare 
lare și atîta nou, 
reu nou material 
dactic alimentează 
sele școlilor noastre de 
toate categoriile.

Cînd am 
piese 
folosește 
la c’asa 

lecțiilor, 
de mine, 
aminte de „monitorul1

n-am spune-o ? 
foarte mari

miliarde, 
putut 
școli 
s-au 

toate 
condiții cît 
Numai așa 

înzestra 
șco- 
me- 
dl- 

cla-

văzut cîte 
demonstrative 
o învățătoare 
I în predarea 
mi-a fost jale 

aducindu-mi i"

veni să fie părinții că 
odraslele lor sînt scu
tite de corvoada unor 
munci grele, primiti
ve. că și conținutul si 
metoda 
azi au 
antrenant, 
permanent 
permanent 
spre perfecționarea 
omului prin cultură.

Aș putea înșira aici 
cel puțin zece școli ru
rale văzute în acest 
an, unde învățătoarea 
de la clasa I predă în
tovărășită de un ade
vărat arsenal de piese 
didactice. unele pe 
care le întîlnisem pînă 
atunci doar în revis
tele de specialitate. 
Mai sînt școli, de bună 
seamă, mai puțin do
tate. De obicei însă 
acolo e vorba de o lip

lecțiilor de 
ceva plăcut, 

ispititor, 
instructiv, 

țintind

— Ce mărturii de cultu
ră materială și spirituală 
din trecut au fost dezvă
luite, în perimetrul șantie
rului de la Porțile de Fier ? 
Cu această primă întrebare 
ne-am adresat acad. Emil 
Condurachi, directorul Ins
titutului de arheologie, 
care ne-a răspuns :

Desfășurarea lucrărilor 
la Porțile de Fier, cu dislo
carea unor enorme mase 
de pămînt, cu mutarea u- 
nor întregi localități, ne-au 
permis să scoatem la iveală 
străvechi vestigii ale vieții 
omului în aceste ținuturi, 
precum și în împrejurimi 
O mare însemnătate docu
mentară și istorică o pre
zintă descoperirea unor ur
me de locuire din perioada 
de sfîrșit a paleoliticului. 
Deosebit de interesante sînt 
uneltele de piatră, unele a- 
vînd forma unor frun
ze de salcie, folosite 
de oamenii preistorici la 
răzuitul pieilor. Tot aici, în 
peștera de lîngă Cuina 
Turcului, s-a găsit, pentru 
prima dată, un schelet de 
om datînd de peste 8 000 de 
ani î.e.n. S-au descoperit 
așezări care atestă că o- 
mul a locuit continuu pe 
aceste meleaguri, demon- 
strînd trecerea treptată de 
la paleolitic la mezolitic. 
iar apoi la neolitic. Există 
o zonă întinsă așa numi
tă cultură Starcevo-Criș 
care se întinde pe ambele 
maluri ale Dunării șl care, 
ca străveche cultură neoli
tică, a fost considerată, pî

Convorbire cu acad. Emil CONDURACHI

apropiere, la Ostrov Simi
an, unde se va reconstrui 
parțial insula Ada Kaleh, 
care va fi acoperită de ape. 
a fost dezvăluit un întreg 
cimitir din epoca fierului, 
cu obiecte și vase carac
teristice. In această epocă, 
populația pare să-și fi gă
sit din nou oarecare stabi
litate.

— Ce vestigii mai impor-

nă la recentele descoperiri, 
cea mai veche dovadă de 
prezentă a omului aici. 
Cercetările din ultimul 
timp au scos la iveală — 
la punctele de contact in
tre județele Caraș-Se- 
verin. Mehedinți — și a- 
șezări relativ mai noi, din 
neolitic, cum ar fi Liubco- 
va, o localitate întărită, cu 
șanț de apărare, datînd din 
mileniul al IV-lea î.e.n. Tot tante de la începuturile e- 
de la începutul neoliiicu- 
lui datează complexul de 
locuire, cu indicii certe de 
sedentizare, de la Schela 
Cladovei, din Turnu Seve
rin, unde s-au găsit unelte 
de silex, cuarțit si corn, 
piese ornamentate de os. 
dar și morminte rituale.

S-au perindat generațiile 
și a urmat așa-numita „cul
tură Coțofeni", de la sfîr
șitul neoliticului și începu
tul epocii bronzului. în a- 
cea perioadă, în toată Ol
tenia de astăzi, mai puțin 
în Banat, întreaga populație 
pare să fi fost în mișcare. 
Mărturii ale acestei peri
oade s-au găsit la Dubava 
(jud. Mehedinți), dar tot 
aici, în necropole, s-au dez
văluit 
semne 
de la 
cînd 
spre ultima fază importan
tă a epocii metalelor în is
toria noastră străveche. In

cele mai timpurii 
ale epocii fierului 

noi din tară, mar- 
momentul trecerii

pocii istorice s-au găsit 
aici 7

Mutarea Orșovei, dertio- 
lările deschid posibilitatea 
studierii vestigiilor de la 
temeliile orașului de astăzi. 
Orșova se suprapune unui 
vechi oraș roman-Dierna, 
nume de proveniență da
cică. S-au organizat aici 
sondaje pe microzone, care 
au scos la iveală vechile zi
duri romane ; au putut fi 
identificate locuințe, avînd 
forma caracteristică a ce
lor din orașele provinciale 
romane. Este foarte intere
sant atelierul de fieirărie, 
care ne înfățișează, după 
aproape 2000 de ani. frag
mente de unelte, resturi de 
metal, obiecte de ceramică, 
monede. Vechiul oraș ro
man, nu și-a încetat exis
tența o dată cu retragerea 
administrației romane din 
Dacia, întrucît aici s-au 
găsit ziduri de dată mai 
nouă, din secolul al IV-

lea, de pe vremea lut Con
stantin cel Mare.

— Care sînt perspectivele 
lucrărilor, la ora actuală 7

Rezultatele interesante 
de pînă acum justifică o 
intensificare a cercetărilor, 
mai ales că timpul nu aș
teaptă. îmi permit, cu a- 
cest prilej, să atrag aten
ția asupra unor deficiente 
organizatorice care îngreu
nează lucrările arheologi
lor. Am arătat însemnăta
tea pe care o reprezintă 
pentru studiul istoriei noas
tre orașul Orșova, Dierna 
de altă dată. Dierna este 
singurul oraș roman din 
vechea Dacie care ar fi 
putut fi pus în întregime 
la dispoziția cercetătorilor, 
permițînd umplerea mul
tor lacune din cunoștințele 
noastre asupra acestei pe
rioade. Desigur, există în 
țară și alte vechi orașe ro
mane. dar ele rămîn acope
rite de construcțiile înăl
țate ulterior. în momentul 
de față, este deosebit de 
presantă alcătuirea unui 
plan de lucru care să coor
doneze lucrările de demo
lare și mutare din oraș cu 
eforturile arheologilor, de
oarece la toamnă apele vor 
acoperi vechea Orșovă. 
Sînt convins că, printr-o 
îmbinare a eforturilor tu
turor unităților științifice 
angajate, vom reuși să 
smulgem pămîntului încă 
multe mărturii ale preisto
riei și istoriei noastre.

Gheorghe BARBU

JUBILEUL CORULUI
PALATULUI CULTURII

DIN PLOIEȘTI

Filarmonica do stat din Cra
iova prezintă în această seară un 
concert simfonic condus de tînă- 
rul dirijor Octav Kalleya, cu co
laborarea pianistei Georgeta 
Barnea Ștefănescu și a sopranei 
Magda Ianculescu. în program 
concerte de Vivaldi și Mozart, 
arii din opere și Simfonia a V-a 
de Beethoven.

■A
Joi, 9 ianuarie, Kurt Mazur 

(R.D.G.) prezintă, la pupitrul or
chestrei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii, lucrări de Mozart și Cesar 
Frank. Solistul concertului este 
pianistul Corneliu Gheorghiu.

Recent s-au desfășurat la Plo
iești festivitățile prilejuite de 
aniversarea a 100 de ani de la în
ființarea primei formații corale 
ploieștene : corul Palatului Cul
turii. Un document datînd de 
acum un secol, păstrat în arhiva 
liceului „I. L. Caragiale" și con
stituind prima mărturie docu
mentară, consemnează evenimen
tul : „Joui 8 februarie 1868, fiind 
a se face solemnitatea deschiderii 
școlii pedagogice din acest oraș, 
corulu de elevi sub îngrijirea dom
nului Professore Z. Antinescu a 
interpretat mai multe lucrări 
printre care „Mult e dulce și fru
moasă limba ce vorbim", „Deș- 
teaptă-te române” etc”. Zece ani 
mai tîrziu, foștii elevi, acum ma
turi, au constituit „Corul de mu
zică corală", subvenționat din 
bugetul comunei. Cu timpul via
ța muzicală a Ploieștiului a cîști- 
gat în amploare și varietate. S-a 
înființat societatea muzicală 
„Lyra Prahovei", apoi „Asociațiu- 
nea filarmonică Prahova".

In anii de după 23 August 1944, 
formația muzicală ploieșteană a 
continuat linia ascendentă pe

care se angajaseră înaintașii săi. 
Prezent în permanență la con
cursurile artiștilor amatori, corul 
Palatului Culturii din Ploiești, sub 
conducerea dirijorului Gh. Io- 
nescu, a ocupat, numeroase locuri , 
fruntașe. Astfel, la ultimele trei 
concursuri el s-a clasat pe pri
mul loc, fiind distins cu titlul de 
laureat. Cu un repertoriu bogat, 
care alături de lucrări clasice uni
versale din creația lui Bach. 
Brahms, Karl Orff, Weber etc. 
include și numeroase compoziții 
românești, clasice și contempo
rane („Tricolorul" de C. Po- 
rumbescu, „Revedere" de D. Ki- 
riac, „Republică, măreață vatră" 
de I. Chirescu, „Te cînt partid" 
de N. Neagu) corul s-a impus ca 
o prezență activă în viața mu
zicală a patriei noastre.

Cu prilejul aniversării, forma
ția sărbătorită a fost distinsă cu 
ordinul „Meritul cultural", clasa 
I, iar un număr de vechi anima
tori și compozitori, precum și o 
parte din actualii coriști au pri
mit ordine și medalii „Meritul 
cultural".

PREMIERE ORIGINALE
LA TEATRUL RADIOFONIC

bilă, 
bază 
sau 
azi practicată în mul
te școli generale din 
mediul sătesc. Am 
asistat la demonstra
țiile unor 
științifice 
culturale 
material 
aparate , 
școli. Este încă o for
mă de contribuție a 
școlii sătești, printre 
atîtea altele, la opera 
de ridicare a nivelului 
cultural al țăranilor, 
al familiei țărănești, 
în multe case țărănești 
părinții, în după-amie- 
zile de iarnă răsfoiesc 
manualele copiilor, le 
citesc cu interes și fac 
comparație cu cărțile 
pe care au învățat si 
ei cîndva.

Pe vremea copilări
ei mele, școala con
stituia o povară, o grea 
povară pentru gospo
dăria țăranului. Ii în
cărca și chiar 
bugetul. Numai 
le pentru cei 
tru școlari 
familie atingeau pre
țul unui godac sau al 
unui vițel. Poate unii 
părinți mai tineri nu 
știu să aprecieze, la 
adevăratele-i dimensi
uni. despovărarea de 
asemenea cheltuială 
săvîrșită de socialism. 
Si nu știu s-o aprecie
ze, s-o sesizeze mai 
ales cei care n-au 
simțit-o niciodată pe 
propria lor piele și 
care poate-și închi
puie că așa a fost 
de cînd lumea: și școa
la, și cartea, și corpul 
profesoral, și materia

decava 
cărți- 

trci-pa- 
dintr-o

lul didactic și multe, 
multe alte mijloace de 
culturalizare. Se spu
nea, în vremea revo
luției franceze : „După 
pîine. cea mai mare 
nevoie a omului este 
nevoia de carte". Cred 
că — într-un anume 
sens — în epoca noas
tră, nevoia de carte se 
așază înaintea pîinii, 
pentru că numai 
știință 
marele 
de 
multilaterală 
ei noastre, 
ei pe culmile 
ției și ale progresului.

Revine corpului di
dactic să facă tot ce-1 
stă în putință pentru ca 
învățămîntul rural să 
răspundă din plin, la 
nivelul epocii, impor
tantei meniri a școlii 
românești — subliniată 
în repetate rînduri de 
conducerea7 noastră de 
partid și de stat. Dar 
și atît cît am realizat 
în ultimii douăzeci de 
ani reprezintă, în pers
pectiva istorică, 
fenomen mai mult 
cît impresionant, 
diferența pe care 
constatat-o de la „ta- 
tamiteadatcadar", la 
extragerea rădăcinii 
pătrate sau la rezol
varea ecuațiilor cu 
trei' necunoscute, re
zolvate de școlarii 
dintr-a VIII-a locu
itorii pe aceeași uli
cioară pe care mi-am 
întîlnit, acum treizeci 
de ani. eroul cu trăis
tuța goală. Școlarii 
aceștia de azi sînt fe
ciorii și fetele eroului 
meu, iar pe ulița lor. 
strălucesc lampioanele 
electrice și se înaltă 
T-ul antenei de televi
zor.

eu 
atinge 

pus 
înflorirea 
a patri- 
ridicarea 
civiliza-

un 
de-
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„Teatrul radiofonic’ prezintă în 
luna ianuarie 1969 mai multe lu
crări dramatice originale în pre
mieră.

în cadrul programului special 
de Anul Nou s-a prezentat la 1 
ianuarie comedia radiofonică 
„Cheful suprem” de Tudor Mușa- 
tescu, reunind în regia lui Con
stantin Moruzan o pleiadă de 
actori comici reputați ai teatre
lor bucureștene : Al. Giugaru, 
Natașa Alexandra, Nae Roman, 
Virginica Romanovski, Nineta 
Guști, Dem. Rădulescu, Sanda 
Toma, Șt. Mihăilescu-Brăila, Ro- 
dica Țufuianu, Horia Șerbănescu. 
în ziua de 2 ianuarie 1969 s-a di
fuzat „Cui nu-i sună telefonul” 
scenetă radiofonică de Radu Stă- 
nescu, cu Toma Caragiu, Rodica 
Tapalagă, Octavian Cotescu,

Dorina Lazăr. Dan Puican sem
nează regia artistică. Actorul Ion 
Sava de la Teatrul Național din 
Iași, a interpretat, secondat de 
un taraf, rolul lui Barbu Lăutarul 
din lucrarea dramatică cu ace
lași titlu de Vasile Alecsandri, 
ce s-a difuzat în 5 ianuarie 1969.

Lista premierelor originale pe 
luna ianuarie 1969 mai cuprinde 
un scenariu de Anca Bursan in
titulat „Ananghia” (duminică 19 
ianuarie) 
lor Ion 
xandru, 
Matache.

Din opera scriitorului Victor 
Eftimiu, „Teatrul radiofonic" pre
zintă luni, 20 ianuarie 1969, „Co
coșul negru” în adaptarea radio
fonică semnată de George Teo- 
dorescu.

în interpretarea actori- 
Pavelescu, Matei Ale- 
Constantin Rauțki, Ica

Săptămma aceastape ecrane
O „Pantoful Cenușăresei" — 

producție românească, în regia 
iui Jean Georgescu. Scenariul e 
semnat de regizor în colaborare 
cu Alexandru Culescu. Imaginea 
aparține lui Costache Ciubotaru, 
iar muzica lui H. Mălineanu. Din
tre interpreți cităm pe Ioana Pa- 
velescu, Dorin Varga, Constanța 
Cîmpeanu, Petre Ștefănescu-Goan- 
gă, Mihaela Scorțeanu, Elena Tu- 
tan, Geo Barton, Stela Popescu 
Ș.a.

® Studioul Mosfilm prezintă 
„Drumul spre Saturn" (seria I) și 
„Sfîrșitul Saturnului" (seria II) 
în regia lui Vilen Azarov. Inter- 
preți : Mihail Volkov, Evgheni

Kuznețov, Arkadi 
Gheorghi Ijenov, 
ș.a.

Tolbuzin,
Viktor Kaspur

O O producție 
nată ecranului 
oferi studioul „l 
lebedelor". Regia e semnată 
Apollinari Dudko și 
Sergheev. Principalii 
Elena Etveeva, Djon 
Mahmud Esambaev.

în culori, desti- 
panoramic, va 

,Lenfilm" : „Lacul 
de 

Konstantin 
interpret! : 
Markovskl,

e regizorulo Mario Camerini 
filmului „Un delict aproape per
fect". Dintre interpreți distingem 
pe Philippe Leroy, Pamela Tiffin 
Graziella Granata, Fernando 
Sancho ș.a.
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La Predeal și Poiana Brașov în vederea meciului de la 15 ianuarie

Sîmbătă și duminică, primele 
două scene naționale de schi — 
Predealul și Poiana Brașov — au 
găzduit „ceremonia de deschidere" a 
sezonului 11)69, la schi și sărituri : un 
concurs complet de slalom și fond, la 
Predeal, și unul de sărituri, la Po
iana Brașov. Cei mai buni schiori și 
săritori ai țării au fost, astfel, pre
zentați publicului (foarte numeros 
de altfel), creîndu-li-se posibilitatea 
de a da primele „replici" ale anului.

Totodată, la Predeal, a fost reînno- 
dată tradiția frumoaselor concursuri 
de patrulă militară, una dintre pro
bele de mare atracție în sporturile 
de iarnă (ediții de-a rîndul a făcut 
parte din programul competițiilor 
demonstrative ale Jocurilor olimpice 
de Iarnă). întrecerea patrulelor mili
tare, spectaculoasă, a fost cîștigată 
de patrula nr. 8 condusă de către 
sergentul major Ionel Panac.

în legătură cu concursul desfășu
rat la Predeal, am solicitat o decla
rație secretarului general al 
F.R.S.B., PETRE FOCȘENEANU.

„Scopul principal al concursului 
'inaugural pentru stagiunea 1969 a 
fost stabilirea unui contact mai larg 
între publicul amator de schi și spor
tivii care practică această disciplină. 
Am dorit, și cred că am reușit,' să 
arătăm publicului că, la ora actuală, 
avem o generație tînără de schiori, 
pe cit de talentată, pe atît de apro
piată de exigențele performanței.

Concursul nu a avut o valoare teh
nică deosebită. De altfel, nici pîrtiile 
pe care s-au desfășurat — slalomul 
la Clăbucet, iar fondul pe Poliștoacă 
-- nu au avut un grad de dificul
tate prea mare. Participanții au lă
sat, însă, să se întrevadă în evoluțiile 
lor că sînt bine pregătiți. Au renun
țat la „mersul estetic", în favoarea 
eficacității.

Un alt aspect pozitiv înregistrat a 
fost și numărul mare de juniori în
scriși — 87 (reprezentanți ai 12 aso
ciații din Piatra Neamț, Cluj, Bra
șov, București și Valea Prahovei), 
fapt care ne-a obligat să programăm 
cîte o manșă de calificare atît pen
tru băieți cit și pentru fete.

Demn de remarcat este și succe
sul realizat de către „tineret" în fața 
„bătrînilor". Dorin Munteanu și 
Gheorghe Vulpe l-au devansat pe 
Tăbăraș, care a ocupat locul al trei
lea în proba de slalom special se
niori. Este un semn neîndoielnic că 
investițiile făcute cu acești tineri în
cep să dea roade și evenimentul nu 
poate decît să ne bucure.

încheind, aș vrea să spun că felul 
în care s-a desfășurat „festivitatea 
de deschidere" a stagiunii de iarnă 
poate fi considerat un bun început 
de an. De altfel, de sîmbăta viitoare, 
la fiecare sfîrșit de săptămînă, vor 
avea loc concursuri atît la Predeal 
cît și în Poiana Brașov, concursuri 
deschise unui număr cît mai mare de 
schiori. Sîntem convinși că numai 
mărind numărul de competiții vom 
reuși să ridicăm clasa schiului nos
tru".

Nimic mai adevărat, am adăuga 
noi, dar nu vedem de ce organizarea 
acestor concursuri s-ar limita doar 
la stațiunile amintite mai sus.

Și acum, iată cîștigătorii probeloi 
disputate ; Slalom special junioare 
— MINODORA HERMAN (Șc. S. Pre
deal) ; slalom special senioare — 
MIHAELA SANDU (Dinamo Bra
șov) ; slalom special juniori — SER- 
BAN CO.TOCARU (Șc. S. Brașov) ; 
slalom special seniori — DORIN 
MUNTEANU (A.S.A. Brașov) ; fond 
senioare, 5 km — MARCELA 
LEAMPA (Dinamo Brașov) ; fond 
seniori, 10 km — DINU PETRE (Di
namo Brașov).

DIN LUMEA LARGĂ
Echipa masculină de handbal Di

namo București și-a continuat tur
neul în R.F. a Germaniei, jucînd la 
Kiel cu echipa „T.W.H." Kiel. Hand- 
baliștii români au obținut victoria cu 
scorul de 16—12 (10—6), Samungi și 
Nica au marcat cîte 4 puncte, fiind 
cei mai buni jucători ai echipei ro
mânești.

mericanul de culoare Edie Perkins, 
l-a întîlnit la Copenhaga într-un 
meci amical pe distanța de 10 re
prize pe fostul campion european, 
danezul Borge Krogh. Verdictul 
puncte a fost acordat lui Perkins.

Fostul campion mondial de box la 
cat. semimijlocie (clasa juniori), a-

Succese
ale tenismenilor

Campionul mondial de box la cat. 
mijlocie, italianul Nino Benvenutti, a 
primit numeroase oferte de a-și pune 
titlul în joc. Cea mai avantajoasă, 
ofertă i-a fost prezentată de Angelo 
Dundee, managerul cunoscutului bo
xer Luis Manuel Rodriguez (Miami). 
Se pare că Benvenutti a refuzat ofer
ta lui Dundee. Specialiștii consideră 
că Rodriguez are șanse mari de a 
intra în posesia titlului în cazul că 
italianul acceptă să-1 întîlnească. 
Rodriguez este posesorul unui excep
țional „Punch".

români in India
Iile Năstase 
spectaculoa-

O ESCALE ÎN BELGIA SI OLANDA ® UN „SALT" DE LA 
+ 20 0 LA - 10 ° © ECHIPA PENTRU MECIUL CU ANGLIA

Clasată pe locul 13— 
14 în Europa, la egali
tate cu Irlanda de nord 
(după aprecierile săptă- 
mînalului francez de 
specialitate „France 
Fotball"), echipa noas
tră reprezentativă 
fotbal a încheiat 
fapt „anul vechi" 1968 
cu o înfrîngere (0—1) la 
Tel-Aviv, în fața unei 
selecționate a cluburi
lor din Israel. Chiar 
dacă ținem cont că în 
primul joc, cu același 
adversar, am cîștigat 
cu 5—4, că în fine a fost 
vorba de meciuri de 
antrenament, de pregă
tire în vederea partidei 
revanșă cu campionii 
mondiali, fotbaliștii 
Angliei, acest ultim re
zultat al selecționabili- 
lor noștri nu este cîtuși 
de puțin onorabil...

Curiozitatea cu care 
la noi, ca și în Anglia, 
este așteptat meciul de 
la 15 ianuarie capătă 
proporții ; la Bucu
rești. România-Anglia 
0—0 : recent, la Londra, 
Anglia-Bulgaria 1—1.

— Va fi oare posibil 
— *->—i—<-•------sg

CU

de 
de

ca tricolorii noștri 
scoată un „draw" 
campionii mondia li 
pe terenul acestora ?

Această întrebare 
căreia cu toții încercăm 
să-i găsim un răspuns... 
afirmativ — i-am adre
sat-o la întoarcerea 
din Israel antrenorului 
Angelo Niculescu.

— Nimic nu este im
posibil, chiar dacă în
cercarea noastră de a fi 
egali (cel puțin !) cu 
campionii lumii o fa
cem acum pe stadionul 
unde au cucerit „Cupa 
Jules Rimet". Optimis-

mul meu — a precizat 
interlocutorul — de
curge din tinerețea (și 
de aci dorința de afir
mare) a celor mai mulți 
dintre actualii compo- 
nenți ai lotului. Golul 
înfrîngerii noastre din 
meciul retur de la Tel- 
Aviv a fost de fapt o 
greșeală „simplă" a por
tarului Gornea, care a 
scăpat mingea din mî- 
nă la un corner, în mi
nutul 2. Rămîne însă 
greu de explicat cum 
s-a putut întîmpla ca 
aceiași jucători, care în 
meciul , 
caseră cinci goluri, de 
această 
fost în 
nici măcar unul.
fapt nici antrenorii e- 
chipei gazdă nu și-au 
putut explica ineficaci
tatea totală a echipelor 
în meciul retur, ace
leași formații care în 
prima partidă înscrise
seră 9 goluri !

— Din cîte știm, dru
mul spre Londra trece 
prin Belgia și Olanda. 
Cu ce lot porniți ? Ați 
putea să ne prezentați 
eventual „unsprezecele" 
pentru meciul cu An
glia ?

— Am sosit în Bucu
rești cu întîrziere ; ae
roportul Băneasa nu 
ne-a putut primi, fiind 
înzăpezit, decît sîmbă
tă seara. Că'ătoria 
noastră spre Londra în
cepe luni 6 ianuarie. 
Marți urmează să sus
ținem un joc la Liege, 
cu F.C. Liege. La 9 ia
nuarie, jucăm în Olan
da cu o formație de 
club. Spre Londra ple
căm la 12 ianuarie.

precedent mar-
dată n-au mai 
stare să înscrie 

De

Cine vor fi cei 11, 
îmi este greu să preci
zez. S-ar putea ca echi
pa să arate astfel : 
Gornea — Sătmăreanu, 
Boc, Dinu, Mocanu — 
Ghergheli, Nunveiller 
VI, — Pantea, Dem- 
brovschi, Dumitrache, 
Lucescu. Conform 
tocolului pentru 
meci, este posibilă 
cuirea portarului 
doi jucători de cîmp. La 
înaintare, Domide va 
lua locul unuia dintre 
cei doi atacanți cen
trali ; poate fi utilizat 
Ia fel de bine alături 
de Dembrovschi sau de 
Dumitrache. Rezervă 
de portar este Datcu. 
Ceilalți patru compo- 
nenți ai lotului sînt 
fundașii Deleanu și Lu- 
pescu, mijlocașul Anca 
și înaintașul Kallo (Lu- 
pescu a intrat în lot în 
urma indisponibilității 
de ultim moment a lui 
Barbu).

— într-o convorbire 
telefonică avută cu co
respondentul nostru din 
Londra, am aflat că 
pentru următoarele 
două săptămîni buleti
nul meteorologic indică 
o serioasă scădere a 
temperaturii.

— Partida noastră 
de pe „Wembley" ri
dică, desigur, și proble
ma acomodării cu iarna 
aspră ce a pus stăpînire 
pe Europa. Cu toate că 
meciurile noastre din 
Israel s-au desfășurat 
la temperaturi de plus 
10—20 grade, sper însă 
să ne acomodăm cu fri
gul mai întîi în Belgia 
și Olanda...

pro- 
acest 
înlo- 
și a

(Urmare din pag. I)

Campionul României 
a cîștigat de o manieră . 
să turneul internațional de tenis des
fășurat Ia Madras. După ce în semi
finale l-a eliminat cu 6—4, 6—1 pe 
suedezul Martin Carlstein, jucătorul 
român l-a întîlnit în finală pe india
nul Lall, care-1 învinsese cu 8—6. 
6—0 pe Amritraj (India). Jucînd ex
celent, Ilie Năstase l-a învins pe Lall 
cu scorul de 4—6. 6—2. 6—3, 7—5, 
intrînd în posesia trofeului. Proba de 
simplu feminin a fost cîștigată de 
Alice Tym (S.U.A.), care a dispus cu 
4—6, 6—1, 6—3 de Judith Dibar 
(România).

în finala probei de dublu mascu
lin, cuplul Ilie Năstase, Petre 
Mărmurcanu a întrecut cu 6—4, 6—4, 
6—2 pe S. Mira și T. Mira (India), 
în semifinale, Năstase și Mărmurea- 
nu eliminaseră cu 6—2, 1—6. 6—2 pe 
Tym (S.U.A.), Carlstein (Suedia).

Celebrul atlet american de culoare 
Bob Beamon, medaliat cu aur la J.O 
de la Ciudad de Mexico, a cîștigat 
proba de săritură în lungime din ca
drul primului concurs internațional 
al sezonului din S.U.A., desfășurat 
pe teren acoperit la San Francisco. 
Bob Beamon a realizat 8,20 m, din 
prima încercare, după care a renunțat 
să mai concureze. El a terminat în
vingător și în proba de triplu salt cu 
15,39 m. Alte rezultate tehnice : 440 
yarzi : Lee Evans 49”9/10; 60 yarzi 
garduri Davenport 7”2/10. în această 
probă, englezul Dave Hemery, cam
pion olimpic la 400 m garduri, a 
abandonat din cauza unui accident ; 
prăjină Sloan 5,04 m. Campionul 
olimpic Seagren nu a putut trece 
5,03 m; înălțime : Carruthers 2,08 m. 
Pe locul doi s-a clasat Boyce (Aus
tralia) tot cu 2,08 m, urmat de cam
pionul olimpic Fossbury, de aseme
nea cu 2,08 m ; 60 yarzi : Gaines 
6’T/IO. Smith a ocupat locul doi cu 
același rezultat; greutate : Steinhauer 
19,79 m.

Pentru cei ce lucrează de mulți ani 
pe tărîmul baschetului, recenta „Cu
pă a Timișoarei" — primul turneu 
feminin interțări organizat în orașul 
de pe malul Begăi — a prilejuit nu 
numai satisfacții ci și unele consta
tări cu privire la starea și la pers
pectivele performanței în această ra
mură de sport. Satisfacții firești am 
simțit atunci cînd reprezentativa 
noastră a întrecut două vechi rivale, 
două echipe dintre cele mai puternice 
pe continent. în fața cărora arareori 
în ultimii ani am obținut rezultate 
corespunzătoare. Iugoslavele, vice- 
campioane europene, alcătuiesc în 
continuare o formație cu individuali
tăți tehnice remarcabile, o formație 
practicînd un joc modern bazat pe 
echilibrul dintre atac și apărare, cu 
aruncări din săritură foarte precise. 
Baschetbalistele bulgare, fără renu
mitul pivot Bonisova și cu un lot în
noit, nu și-au modificat stilul de joc, 
adică activează tot în viteză și în 
forță, cu accent pe o apărare solidă 
și agresivă. Calitățile de luptă ale 
jucătoarelor dau echipei bulgare un 
potențial redutabil.

(Urmare din pag. I)
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dente, chiar în lunile pînă la cam
pionatele naționale, ar concorda cu 
programul pregătitor desfășurat îna
inte de Olimpiadă.

Parte integrantă din pregătiri, cu 
influente în dezvoltarea boxerilor, a 
fost și este arbitrajul. Nu o dată 
presa a criticat îngăduințe de ju
decată și decizii atunci cînd în ring 
lupta un „membru al lotului". Iată 
de ce credem că federația ar trebui 
să acționeze ferm pentru a curma 
unele forme de protectionism atît în 
minutele cînd lupta se desfășoară pe 
ring cît și în acordarea deciziei fi
nale. Ar fi și aceasta o modalitate 
concretă, severă, pentru trierea 
lorilor, pentru prezentarea celui 
redutabil lot pentru întrecerile 
mai—iunie viitor...

Firește, îndatoririle noastre
gazde ale campionatelor europene 
nu se reduc la alcătuirea unui lot 
puternic. O mulțime de treburi or
ganizatorice și administrative pre
ocupă C.N.E.F.S. și federația. Am 
vrea să menționăm doar două din
tre ele, cu importanță deosebită 
pentru reușita competiției : sălile de 
antrenament pentru echipele străine 
și amenajarea pentru turneu a pa
tinoarului „23 August".

De două ori în decurs de o lună, 
însoțind pe Al. Vladar, antrenor 
federal, și pe doctorul Paul Sinescu, 
secretar al comisiei medicale, am 
vizitat unele baze susceptibil de a 
fi utilizate. Să vă împărtășim une
le impresii și păreri, depășind în 
parte aria pregătirilor pentru „eu
ropene". Prima vizită, prima omo
logare : sala clubului „Steaua", spa
țioasă și bine înzestrată. Va fi o 
gazdă perfectă. Vă așteptați, pro
babil. să facem aceleași afirmații și 
despre Dinamo, principală furnizoa
re de campioni. Vă înșelați, cum 
ne-am înșelat și noi. Boxerii se 
antrenează aici într-o încăpere cu 
destinații multiple. Drept' urmare, 
instalațiile fixe lipsesc anroane cu 
desăvîrșire. O coardă legată în pa
tru colțuri întruchipează ringul.

Doctorul Sinescu stă pe gînduri dacă 
să interzică antrenamentele pe mo
tive de periculozitate... Doctorul nu 
mai stă pe gînduri și interzice pre
gătirile în „sala" de box de la ur
mătoarea haltă, clubul „Progresul". 
O cămăruță cu ciment oe jos. cu 
doi saci de antrenament, „are chiar 
și oglindă" ne spune cineva — o o- 
glindă, obișnuită, pentru bărbierit 1 
Ce-ați căutat acolo — ne-ar putea 
întreba lumea — presupuneati că 
veți găsi ceva corespunzător 1 Pre
supuneam 1 „Progresul" a primit 
bani pentru construcții în urma de
molării unei baze centrale. A și 
construit chiar o hală de sport, 
mare, frumoasă.
ceasta se află în construcție alte 
două săli, dintre care una pentru 
box. Si trebuiau să fie gata la 15 
octombrie. I.C.R. nr. 9 promisese. 
Dar nobil nu este să promiți. ci să 
te ții de cuvînt măcar în decem
brie. Am revenit în decembrie: 
ceeași 
noroi. 
Gruia, 
că sala 
ca nu

Deci 
vom dispune de încă o sală mo
dernă pentru antrenamentele în ve
derea „europenelor".

După ce am remarcat gospodări
rea bună a vechii săli Claudiu („Me
talul") și starea ei acceptabilă în 
urma renovării, ne-am dus direct 
la locul unde se antrenează 
reprezentativ. încăperea, cu 
ringuri și aparate numeroase, 
desigur bine pusă la punct, 
ca și în cele două hale de 
din parcul „23 August" vor fi rin
gurile de antrenament pentru ma
joritatea pugiliștilor străini. Dar... 
aflată în clădirea Centrului de me
dicină sportivă, sala este amenin
țată cu... dispariția 1 Medicii, bazîn- 
du-se pe necesitățile lor de lucru, 
reale, ca și pe o „mlnută" semnată 
de forurile tutelare (Ministerul Să
nătății și C.N E.F.S.). cer de multă 
vreme atribuirea spațiului. Se pare 
că ei vor fi concesivi pînă la

Alăturat de a-

nr.

a-
situație, cu plusul firesc de 
Ne-au făgăduit — zice tov. 
vicepreședinte al clubului — 
va fi gata în aprilie. Sperăm 
la ...1 aprilie.
să sperăm că la primăvară

lotul 
două 
este 

Aici, 
sport

întrecerile europene, însă după aceea 
ce se va întîmpla cu sala de box 
— și cu cea de lupte (desființarea 
acesteia din urmă fiind pusă pe 
rol chiar de pe acum) ? Indiferent 
de soluția la care se va recurge, 
aceasta trebuie să fie conformă cu 
actele normative ce reglementează 
cazurile de schimbare a destinației 
bazelor sportive.

Am părăsit locul unde se află 
concentrate obiectivele cele mai în
semnate inclusiv confortabilul cămin 
al sportivilor care va fi gazda bo
xerilor străini. îndreptîndu-ne spre 
patinoarul „23 August". Este evidentă 
necesitatea eforturilor conjugate (in
clusiv ale municipalității) în vederea 
amenajării viitoarei arene a campio
natelor europene de box. De pildă, 
acoperirea 
C.N.E.F.S. 
construcții 
una după 
C.N.E.F.S.
drept convenabil un proiect de a- 
coperire cu material lemnos. Pro
iectul. aflat în stadiul definitivării, 
va fi supus aprobării forurilor com
petente în cursul lunii ianuarie. în 
varianta de mai sus arena ar avea 
o capacitate de aproximativ 8 000 
de locuri cifră care presupune și 
folosirea spațiului de la „parter". 
Amenajări speciale sînt 
pentru televizarea galelor 
telor...

Spuneam la începutul 
că noul an 1939 promite, mai ales 
prin fotbal, atletism și box. între
ceri de mare atractivitate pentru 
amatorii de sport. Dar aceste în
treceri nu vor fi numai spectacole 
sportive propriu-zise. ci și verita
bile confruntări cu suporterii. Și ar 
fi de dorit ca atît în domeniul pre
gătirii tehnice a sportivilor români 
cît și în acela, foarte pretențios, al 
organizării competițiilor. fotbalul, 
atletismul și. firește, boxul să ab
solve cu brio examenele în fața 
marelui public. Marele public, ju
decătorul pasionat și sever, care de
cide în ultimă instanță asupra soar- 
tel fiecărui sport...

patinoarului depinde de 
și de întreprinderile de 

specializate. Eliminînd 
alta mai multe variante, 
a considerat în final

nrevăzute 
campiona-

articolului

Așadar, reprezentativa României a 
învins adversare cu o indiscutabilă 
valoare internațională. Și le-a învins 
în mod meritat, mareînd un progres 
clar față de trecut atît în privința 
ideilor de joc cît și în domeniul po
sibilităților de a transpune în prac
tică, pe teren, aceste idei tactice. 
Desfășurarea rapidă a acțiunilor, con
traatacul eficace, apărarea activă cu 
intercepții, iată cîteva elemente de 
joc modern încercate cu succes la 
Timișoara și pe care le-am dori in
trate definitiv în arsenalul echipei 
noastre naționale. în plus, subliniem 
micșorarea considerabilă a deficitu
lui la aruncările de Ia „semi-distan- 
ță“ și la aruncările libere, fapt care a 
cîntărit greu în realizarea scorurilor 
favorabile.

Despre cele mai multe dintre ju
cătoarele evidențiate la recentul tur
neu — Ecaterina Vogel, Anca Raco- 
viță. Cornelia Taflan, Bogdana Dia- 
conescu, Gabriela Ciocan, Octavia 
Bițu — presupunem că vor fi apte de 
joc și pentru campionatele europene 
din Olanda — 1970. Lor trebuie să le 
adăugăm pe Sanda Dumitrescu (ab
sentă la Timișoara) și un grup de ju
cătoare mai puțin experimentate ca 
Ileana Ghiță, Suzana Szabados. Floa
rea Trandafir. Să n-o uităm nici pe 
mezina lotului. Cornelia Petric. ta
lentată și, subliniem în mod deose
bit această trăsătură morală, foarte 
ambițioasă spre afirmare. După cum 
se vede, dispunem în perspectiva lui 
1970 de un lot destul de tînăr. dar, 
fără îndoială, sarcinile selecției sînt 
departe de a fi încheiate.

Din acest punct de vedere, al se
lecției altor baschetbaliste tinere 
cu scopul completării viitoare a Io
tului reprezentativ, turneul de Ia Ti
mișoara ne-a prilejuit unele consta
tări dezamăgitoare. O întreagă echi
pă de tineret n-a pus în evidentă 
decît două elemente susceptibile de 
promovare. Ana Deak și Maria Ne- 
delcu. Cauza ? Lotul de tineret n-a 
fost alcătuit „în perspectivă" ci s-a 
urmărit o rezolvare de moment, o 
participare la un turneu. Sîntem de 
părere că asemenea optică trebuie 
total înlăturată. Să alegem pentru re
prezentativa „speranțelor" numai ju
cătoare cu posibilități certe de evo
luție. chiar dacă pentru moment ele 
nu pot decide victoria într-un meci 
sau altul. Avem nevoie de elemente 
cu calități tehnice și fizice (talie. în 
primul rînd) însă și foarte ambițioa
se. Insistăm asupra acestei trăsături 
de caracter. Experiența ne spune că 
pentru a atinge performanta sînt ne
cesare, mai ales, vo’nța de a te an
trena neobosit de unul singur și... o 
banală minge de baschet 1 Fără plă
cerea de a se antrena, suplimentar, 
fără răgaz, nu poate ajunge cineva la 
virtuozitate tehnică și performanță, 
chiar dacă ar avea talent cu carul...

Propunem deci federației de bas
chet să revizuiască radical compo
nenta lotului de tineret pe baza unei 
selecții „în perspectivă", să doa sta
bilitate prezentei jucătoarelor din a- 
cest al doilea eșalon reprezentativ și 
să-i asigure responsabilități tehnice 
de durată, să-i alcătuiască un calen
dar internațional adecuat. După pă
rerea noastră, măsurile enumerate 
mai sus ar întregi programul de pre
gătire al echipei reprezentative în
săși în vederea îndeplinirii obiecti
velor ce i-au fost planificate acesteia 
pentru campionatele europene din 
1970.

toare la organizarea științifică a pro
ducției și a muncii. Tocmai în aceasta 
vedem noi o manifestare a competen
tei sporite și a creșterii rolului con
ducător al organizațiilor de , partid 
din întreprinderile județului.

Considerăm că nivelul atins în 1968 
poate fi repede depășit în fie
care întreprindere industrială și 
în fiecare din sectoarele de produc
ție amintite. Accentul se va pune, 
mai întîi, pe folosirea cu randament 
superior a mijloacelor tehnice. La 
U.M.M.U.M.-Baia Mare, această pro
blemă ne-a dat de lucru în anul tre
cut și a trebuit să trimitem la fața 
locului colective de specialiști care, 
pînă la urmă, au găsit „cheia" pentru 
îmbunătățirea indicilor de utilizare. 
De altfel, modul cum. sînt folosite 
mașinile și utilajele în întreprinderi 
a constituit obiectul unei ședințe a 
biroului comitetului județean de 
partid, întrucît mijloace tehnice în 
valoare de circa 37 milioane ici erau 
realmente inactive de multă vreme, 
chiar ani de zile, la Combinatul mi
nier Baia Mare, îndeosebi la C.I.L. 
și „Unitatea" din Sighetul Marmației 
și ia alte întreprinderi. Prin măsu
rile aplicate s-a ajuns ca la sfîrșitul 
lunii octombrie anul trecut valoarea 
utilajelor inactive să se reducă la 
21 milioane lei, ceea ce, evident, nu 
ne mulțumește. Comitetul județean 
de partid a cerut întreprinderilor și 
forurilor lor tutelare să treacă neîn- 
tîrziat la folosirea mijloacelor teh
nice inactive sau la redistribuirea 
lor. Problemele sînt în curs de so
luționare și vreau să precizez că nu 
mai putem tolera ca fondurile teh
nice ale statului să fie imobilizate, 
să nu dea producție. De asemenea, 
nu putem tolera nici repetarea fap
tului petrecut în anul trecut, cînd s-au 
înregistrat defecțiuni tehnologice și 
stagnări ale utilajelor într-o mă
sură nejustificat de mare, datorită 
neglijentei și incompetenței și cînd 
numărul absențelor nemotivate, în
voirilor și concediilor fără plată a 
depășit 800 000 ore.

Resurse nefolosite există și în do
meniul utilizării forței de muncă, 
impunîndu-se întărirea disciplinei 
muncii în general și a celei tehnolo
gice în special, a răspunderii fiecărui 
muncitor, inginer tehnician pentru 
valorificarea la maximum a orelor 
destinate producției. Pentru a 
combate fluctuația forței de muncă 
din sectorul minier se impune și 
sprijinul conducerii Ministerului Mi
nelor — în sensul îmbunătățirii coin
teresării materiale a minerilor, a 
condițiilor de lucru, asigurării ’’ în 
mod ritmic a perforatoarelor, piese
lor de schimb și mașinilor necesare 
bunului mers al producției.

Este de datoria întreprinderilor ju
dețului, dar și a forurilor de resort 
să creeze toate condițiile pentru ca 
planul de producție să se îndepli
nească ritmic, fără perturbații. Or. 
în acest. domeniu se constată mari 
rezerve nefolosite. Mari greutăți pro
voacă nerespectarea de către unele 
întreprinderi din afara județului a 
planurilor de colaborare. Astfel, 
uzina „Independența"- Sibiu trebuia 
să execute pentru U.M.M.U.M. Baiu 
Mare 7- roți dințate, pentru instala
țiile de preparare a minereuriloi. 
Nici una din piesele comandate nu 
s-a livrat, motiv pentru care între
prinderea din Baia Mare nu a putut 
termina și expedia produse în va
loare de 400 000 lei. La fel a proce
dat și uzina „1 Mai“-Ploiești, care 
a privit cu indiferență obligațiile 
fată de unele întreprinderi din jude

țul nostru și aceeași atitudine au a- 
vut-o unele foruri din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini. Mi
nisterul Economiei Forestiere nu in
tervine pentru a sprijini C.I.L. Si
ghetul Marmației în aprovizionarea 
cu materie primă și aceasta în pofida 
faptului că tocmai din județul nos
tru se livrează mari cantități de ma
terial lemnos pentru alte unități si
milare din țară. De același „trata
ment" din partea forului tutelar — 
Ministerul Industriei Ușoare — are 
parte și fabrica de tricotaje „Unita
tea", tot din Sighetul Marmației. în 
cursul anului trecut aici s-au în
registrat circa 100 000 om/ore stag
nări în producție, din cauza lipsei 
materiei prime. Ca urmare nu s-au 
putut fabrica și livra produse în va
loare de 5 milioane lei.

în 1969. producția industrială » 
județului va crește, față de planul 
pe anul trecut, cu 3,8 la sută, iar pro
ductivitatea muncii, cu 3,9 la sută. 
Sarcini sporite se prevăd la export, 
precum și în domeniul investițiilor. 
Urmează să fie puse în funcțiune mal 
multe obiective, printre care fabrica 
de furnire de la C.I.L. Sighetul Mar- 
mației, Complexul de prelucrare a 
minereurilor neferoase Baia Borșa, 
uzina de cupru, etapa Ii-a, curățăto
ria de piese de oțel de Ia U.M.M.U.M. 
Baia Mare, complexul de depozite 
Baia Mare. încă de la mijlocul anu
lui trecut ne-am preocupat de pre
gătirea, în condiții optime, a produc
ției anului care a început. Cît pri
vește activitatea de investiții, fiecă
rui membru al biroului comitetului 
județean de partid i s-au repartizat 
sarcini concrete pe șantierele de 
construcții-montaj. iar organizațiile 
de partid au sprijinit conducerile 
tehnice de pe șantiere la pregătirea 
activității, mai ales în lunile de iarnă. 
Dacă în trimestrul I anul trecut pe 
șantierele de construcții s-a realizat 
20,5 la sută din planul anual de 
investiții, pentru lunile respective din

1969 ne-am propus un ritm mai in
tens de lucru. Va trebui însă ca e- 
forturile noastre să fie întregite 
de cele ale întreprinderilor de con
strucție, cu sedii în alte județe, care 
pînă acum nu s-au achitat în bune 
condiții de sarcinile ce le reveneau. 
Este cazul întreprinderii de con
strucții și transporturi Cluj, a între
prinderii de construcții-montaj nr. 9 
(șantierul nr. 908) din subordinea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor.

Ca urmare a unor deficiențe or
ganizatorice s-au creat paralelis
me în activitatea de investiții, pre
cum și o dispersare a forței de ’"U. -ă, 
a utilajelor șl instalațiilor. în nici 
una din întreprinderile de construc
ții — cel puțin pe raza județului nos
tru — posibilitățile tehnice de care 
dispun nu sînt folosite din plin. A- 
ceastă situație nu poate fi tolerată 
dacă ținem seama că ne-am străduit 
să asigurăm documentațiile tehnice 
de investiții, că pentru iarnă s-au 
pregătit mai temeinic decît în anii 
precedenți fronturile de lucru, în 
așa fel îneît să se asigure o ritmici
tate constantă a lucrărilor în con
strucții-montaj pe fiecare șantier.

Vrem ca în acest an să obținem 
mari realizări în domeniul econo
mic, potrivit imperativelor dezvoltă
rii economiei noastre socialiste. O 
dovadă a energiei și hotărîrii comu
niștilor. colectivelor de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de 'a face totul 
pentru a îndeplini planul de stat o 
reprezintă angajamentele luate în 
întrecerea socialistă. Sîntem deciși 
să nu admitem nici o deficientă care 
ar putea impieta asupra îndeplinirii 
angajamentelor, dezvoltării în conti
nuare a economiei județului. Apli- 
cînd întocmai indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R. din 16—17 decembrie 1963, 
ne vom aduce contribuția, în cele 
mai bune condiții, la înfăptuirea 
prevederilor cincinalului.

Theodora PHcDESCU 
lector universitar la I.E.F.S.

(Urmare din pag. I)

specialiști din sectorul de creație ar
tistică al Ministerului Industriei 
Ușoare și cu tehnologii din industrie.

Abordarea unui evantai larg de 
produse, cu proprietăți atît de di
verse. obligă la folosirea celor mai 
moderne mijloace de control. Studi
ile privind structura internă și de 
suprafață a fibrelor cu ajutorul ana
lizei în infraroșu, cu raze X și al 
microscopiei electronice, paralel cu 
controlul, permit și aprofundarea 
cunoașterii proprietăților materiale
lor textile.

— în ce măsură au contribuit 
și contribuie aceste preocupări 
la lărgirea gamei de produse 
textile ?

— Folosirea intensivă a fibrelor 
chimice, în marea majoritate de pro
veniență autohtonă, și utilizarea unor 
noi materii prime conferă posibilita
tea de lărgire a gamei de produse 
textile.

în acest sens, pregătirea tehnolo-

giei pe fire din import a facilitat 
folosirpa ulterioară a fibrelor româ
nești. Este căzui reloriului și âl me-’ 
lanei. aceasta din urmă prezentînd 
încă deficiențe de structură, ce se 
manifestă prin schimbarea culorii la 
călcare. Conjugarea eforturilor noas
tre cu cele ale Uzinei de fibre 
sintetice de la Săvinești va 
trebui să ducă Ia remedierea defi
cienței.

Cercetarea textilă a dovedit o efi
ciență economică ridicată. Prin ela
borarea unor tehnologii proprii de 
obținere a anumitor produse, s-au 
făcut economii importante. Chel
tuielile de cercetare anuale sînt 
recuperate de 3—4 ori. iar pro
ducția industrială ro-'1!.z-Vă "e 
baza acesteia era. în 1937. de două 
miliarde lei. Putem afirma că efi
ciența poate fi sporită, avînd în ve
dere perfectibilitatea tehnologiilor 
stabilite. Pentru aceasta, este nece
sar să se completeze stațiile pilot la 
nivel de insțitut. deoarece elaborarea 
noilor tehnologii pe utilaje aflate în 
producție, pe lîngă ocuparea capaci
tăților de producție. îngreunează cer
cetarea. timpul în care dispunem de 
utilaje fiind, aproape întotdeauna, 
insuficient.

compozitorului

Colegi, prieteni, iubitori ai muzicii 
au adus duminică un ultim omagiu 
maestrului emerit al artei Sabin 
Drăgoi, profesor, compozitor și fol
clorist de seamă care, de-a lungul 
mai multor decenii, a desfășurat o 
rodnică activitate pentru propășirea 
culturii muzicale românești.

La catafalcul defunctului, aflat în 
sediul Uniunii Compozitorilor, au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Uniunii Compozitorilor, Academiei, 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Institutului de Etnografie și 
Folclor.

La ora 12 a avut loc ceremonia de 
doliu la care au participat reprezen
tanți ai unor instituții de cultură din 
Capitală, muzicieni și alți oameni de 
artă, membrii familiei, prieteni.

S-a dat citire cuvîntării președin
telui Uniunii Compozitorilor, Ion 
Dumitrescu. S-a subliniat personali
tatea și multipla activitate pe care 
Sabin Drăgoi a închinat-o înfloririi 
muzicii românești, adueîndu-și con
tribuția în toate problemele acesteia 
în calitate de compozitor, culegător 
de folclor, profesor, dirijor de cor, 
organizator și îndrumător al vieții 
muzicale. Sabin Drăgoi, artist-cetă- 
țean și patriot, care a crezut neclin
tit în virtuțile și menirea poporului 
nostru, în viitorul de aur al culturii 
sale, va rămîne pildă luminoasă pen
tru generațiile viitoare de muzi
cieni.

Aducînd un ultim omagiu în nu
mele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Nicolae Călinoiu, direc
torul Direcției muzicii în C.S.C.A., 
a spus : Compozitor fecund, folclorist 
erudit, pedagog atent, conducător 
priceput, deținător de importante dis
tincții de stat și premii de compo
ziție, Sabin Drăgoi avea marea ca
litate de a rămîne un om simplu, 
deschis.

Cu rădăcinile înfipte adînc în plă
mada cea mai autentică a poporu
lui, Sabin Drăgoi a mînuit un limbaj 
muzical românesc, de esență popu
lară, cu aceeași - naturalețe cu care 
o plantă rodește potrivit solului din 
care își trage seva. Fie că e vor
ba de lucrările sale simfonice, de 
operele și corurile sale, de muzica 
instrumentală sau de film, melosul 
propriu Iui Sabin Drăgoi nu își dez- 
m’nte nic'odată originea populară.

Relevînd contribuția valoroasă a

lui Sabin Drăgoi Ia îmbogățirea te- 8 
zaurului nostru muzical, compozito- I 
rul Zeno Vancea, vicepreședinte al I 
Uniunii Compozitorilor, a spus : Com- I 
pozitor multilateral, a cultivat în tim- ! 
pul îndelungatei sale activități crea
toare toate genurile muzicale și în
tr-o continuă dăruire de sine, aproa
pe pînă în clipa în care moartea 
a smuls pana din mîna sa neobo
sită. El a îmbogățit muzica româ
nească cu opere, oratorii, cantate, 
lucrări simfonice și de cameră, co
ruri și cîntece, muzică de film, fie
care lucrare a sa purtînd pe lîngă 
pecetea autenticului național și pe 
aceea a personalității sale artistice.

în numele Academiei Republicii 
Socialiste România, Mihai Andricu 
a adus un pios omagiu maestrului 
Sabin Drăgoi evocînd cele mai im
portante momente ale vieții și acti
vității compozitorului.

Mihai Pop, directorul Institutului 
de Etnografie și Folclor, a spus : Iu
bitor al tradiției, admirator al crea
ției artistice populare, maestrul Sa
bin Drăgoi a dedicat o jumătate de 
veac de muncă susținută culegerii 
și punerii în valoare a muzicii noas
tre populare. Pentru înțelepciunea cu 
care ne-a îndrumat, pentru pildele 
pe care ni le-a dat necontenit prin 
propria sa activitate, pentru prețioa
sa moștenire științifică pe care ne-a 
lăsat-o îi aducem astăzi omagiul și 
îi exprimăm recunoștința noastră, 
convinși fiind că va rămîne întot
deauna cu noi, ca un mare înaintaș, 

în marea strădanie pentru afirma
rea ființei muzicii românești — a 
spus Vasile Tomescu, secretar al U- 
niunii Compozitorilor — Sabin 
Drăgoi va rămîne de-a pururi pildă 
de credință nestrămutată în virtu
țile artistice ale neamului. După 
mai bine de o jumătate de veac de 
trudă pe ogorul artei românești, el 
ne părăsește astăzi cu conștiința da
toriei împlinite, lăsînd generațiilor, 
la a căror formare a contribuit, tes
tamentul nobil ca acestea să poarte 
mai sus făclia vieții și a artei.

După ceremonia de doliu, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al compozito
rului Sabin Drăgoi a fost trans
portat la Cimitirul Belu, unde a fost 
depus în cavoul Uniunii Compozito
rilor.

(Agerpres)

— Ce alte probleme se pun în 
acțiunea de lărgire a gamei de 
produse textile î

— Finalizarea muncii noastre, cri
teriu esențial de evaluare a calității 
cercetării, este satisfacerea benefi
ciarului.

Prezenta în comisiile de contrac
tări a unor oameni insuficient infor
mați, care refuză cu prea multă ușu
rință sortimente noi în favoarea pro
duselor vechi, a căror cerere o cu
nosc. se reflectă și ea în îmbunătă
țirea prea lentă a gamei de sorti
mente.

Consider perfectibil și sistemul de 
contractări bianual. Dacă un produs 
iese din cercetare, după efectuarea 
contractărilor trebuie „să aștepte" 
teoretic... 6 luni. Pentru înlăturarea 
acestor perioade de așteptare. Minis
terul Industriei Ușoare își propune 
înființarea de magazine de desfacere, 
unde vor fi expuse produsele cele 
mai noi din producție și cercetare.

Ar fi de dorit ca unitățile comer
ciale să accepte pe riscul producă
torului desfacerea unor noi produse. 
Sînt necesare informații mai largi 
privind Cererea de produse, sondarea 
gustului, moda, pe care nu le putem 
obține decît sprijiniți de comerț. In 
acest fel. putem aprecia munca noas
tră și putem răspunde cu mai multă 
solicitudine față de consumator.

Un alt aspect, deosebit de impor
tant. este colaborarea cu factorii care 
concură la reușita activității noastre. 
Faptul că baza de materii prime este, 
în proporție din ce în ce mai mare, 
de natură chimică, demonstrează ne
cesitatea colaborării, în primul rînd, 
cu institutele din acest domeniu. 
După cum arătam. în munca noastră 
intervine și un factor mai puțin con
trolabil : gustul, ccrnț.a marelui pu
blic. Trebuie deci să întărim legătu
rile cu Institutul de cercetări co—r- 
ciale de pe lîngă Ministerul Comerțu
lui Interior.

Din trecerea în revistă a preocupă
rilor noastre rezultă în primul rîr.d 
un potențial de cercetare corespunză
tor pentru îndeplinirea sarcinilor 
care ne revin. Suflul mobilizator al în
trecerii în care sînt angajate colo mal 
multe institute de cercetări din tară 
va stimula dezvoltarea unei activi
tăți științifice efic’ente. în concor
dantă cu necesitățile economiei na
ționale.
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viața internațională
VIETNAMUL DE SUD
......—..........

ACȚIUNI OFENSIVE
ALE FORȚELOR PATRIOTIC

SAIGON 5 (Agerpres). — în Viet
namul de sud s-au semnalat noi lupte 
între unități militare americane și for
țele patriotice. Potrivit unui purtător 
de cuvînt american, avioane B-52 au 
efectuat în ultimele 24 de ore cinci 
misiuni de bombardament. A fost bom
bardată o regiune situată la 40 kilo
metri est de Saigon unde se presu
pune că ar exista depozite și poziții 
întărite ale trupelor Frontului Național 
de Eliberare. Lupte s-au dat, de ase
menea, în apropierea capitalei șud-

PARIS

Consultări între 
delegația americană 
și cea saigoneză
PARIS 5 (Agerpres). — între re

prezentanții delegațiilor americană și 
cea a administrației de la Saigon au 
avut loc duminică noi consultări în 
vederea „coordonării pozițiilor în pro
blemele procedurale" legate de pre
gătirea întîlnirii în patru de la Pa
ris. Potrivit agenției U.P.I., în cercu
rile diplomatice se exprimă optimis
mul privind posibilitatea ajungerii la 
un acord în problemele de proce
dură, în cursul acestei săptămîni.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt al administrației de la Saigon, 
a declarat că trei membri ai acestei 
delegații, urmează să se întoarcă la 
Saigon joi pentru a conferi cu ge
neralul Ky, coordonatorul delegației, 
aflat în prezent în capitala sud-viet- 
nameză. Purtătorul de cuvînt a men
ționat, totodată, că nu cunoaște data 
plecării lui Ky la Paris, dar că a- 
cesta așteaptă instrucțiunile președin
telui saigonez Thieu, probabil „într-un 
viitor apropiat". Această declarație 
este pusă în legătură cu zvonurile, po
trivit cărora Ky nu are intenția să 
se mai întoarcă la Paris. După cum 
informează agenția France Presse, in
certitudinea legată de intențiile lui Ky 
nu a fost risipită nici după întreve
derile pe care acesta le-a avut cu 
ambasadorul S.U.A. la Saigon, Ells
worth Bunker. Potrivit știrilor care 
circulă la Saigon, Bunker ar fi în
cercat să-l convingă pe Ky să plece 
la Paris cît mai curînd posibil.

vietnameze pe șoseaua ce' leagă Saigo- 
nul de stațiunea balneară Vung Tau. 
La rîndul lor, unități ale F.N.E. au 
lansat un atac de mortiere asupra 
pozițiilor americane la nord de Sai
gon. Un depozit de benzină a fost 
incendiat. A fost bombardată, de ase
menea, cu mortiere tabăra americană 
de la Duc Lap. Forțele patriotice au 
ținut sub focul mortierelor și o tabără 
militară a trupelor saigoneze în delta 
Mekongului.

Potrivit aceluiași purtător de cu
vînt american, o puternică explozie 
s-a produs la o tabără americană si
tuată la 30 km nord-vest de Saigon, 
unde sînt încartiruite unități ale celei 
de-a 25-a divizii americane de infan
terie. 15 militari americani au fost 
uciși, iar alți 26 au fost răniți. Sîm- 
bătă, anunță agenția U.P.I., forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
doborît două elicoptere americane.

Soluția problemei 
Bahrsinului 

trebuie să fie o expre
sie a voinței poporului din 

această insulă

O DECLARAȚIE
A ȘAHINȘAHULUI IRANULUI

DELHI 5 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă ținută la Delhi, 
unde se află în vizită oficială, Mo
hammad Reza Pahlavi, șahinșahul 
Iranului, a declarat că țara sa va 
respecta orice soluție a problemei 
Bahreinului „care va fi o expresie 
a voinței poporului din insulă". El 
a adăugat, totodată, că Iranul nu 
va accepta ca Bahreinul să fie ce
dat altei țări atunci cînd retragerea 
Marii Britanii de la est de Suez 
va fi încheiată. Aceasta este prima 
declarație oficială a șahinșahului 
cu privire la Bahrein. Se știe că 
acest teritoriu este disputat de 
Iran, Arabia Saudită și Irak.

Șeful statului iranian s-a refe
rit, de asemenea, la situația din 
Orientul Mijlociu, relevînd că țara 
sa se pronunță pentru o soluție 
care să se întemeieze pe rezoluția 
Consiliului de Securitate. Dacă 
Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U., nu-și va putea îndeplini 
misiunea, a spus el, atunci va tre
bui altcineva investit cu in
strucțiuni precise privind realiza
rea unei reglementări.

BRAZILIA

SPRE 0 LIMITARE A OPERAȚIUNILOR
SPECULATIVE ALE FIRMELOR

NORD-AMERICANE
RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). — 

Președintele Braziliei, Arthur Costa e 
Silva, a semnat două „acte comple
mentare" la Actul instituțional nr. 5, 
autorizînd confiscarea bunurilor do- 
bîndite în mod ilicit și reglementînd 
strict cumpărarea unor proprietăți ru
rale sau a unor bunuri imobiliare de 
către străini. Se relevă că guvernul 
brazilian urmărește să-și asigure un

control mai activ asupra operațiunilor 
speculative ale firmelor nord-ameri- 
cane cu întinse teritorii în bazinul 
Amazoanelor. Noile dispoziții fixează 
condițiile precise în care pot avea loc 
achizițiile de terenuri, cu scopul de 
„a apăra integritatea teritoriului na
țional, securitatea statului și justa 
distribuire a proprietății".

Situație confuză în Guyana
VENEZUELA SI BRAZILIA NU VOR SPRIJINI PE REBELI
GEORGETOWN 5 (Agerpres). — 

Știrile transmise de corespondenții 
din Georgetown ai agențiilor oc
cidentale de presă cu privire la 
rebeliunea armată care a izbucnit 
în regiunea de frontieră dintre 
Guyana și Brazilia continuă să fie 
contradictorii. După cum relatează 
agenția France Presse, forțele gu
vernamentale controlează în între
gime situația, după ce rebelii au 
distrus trei posturi de poliție și 
au ocupat, timp de 36 de ore, orașul 
Lethem. în cursul luptelor s-au 
înregistrat victime. Trupele guver
namentale guyaneze continuă ur
mărirea unui grup de aproximativ 
300 de rebeli.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
relatează că sîmbătă au avut loc 
ciocniri minore între forțele gu
vernamentale și rebeli.

Știri sosite sîmbătă seara la 
Georgetown arată că rebelii con
tinuă să dețină controlul asupra 
posturilor de poliție Annai și Good 
Hope, în zona care constituie „Ves
tul sălbatic" al Guyanei. Oficiali
tăți guvernamentale au anunțat că 
14 membri ai unui grup de rebeli 
au fost capturați.

Primul ministru al Guyanei, 
Forbes Burnham, a declarat că de
ține informații potrivit cărora re
beliunea a fost pusă la cale de 
familiile marilor latifundiari din 
această zonă care intenționau să 
provoace secesiunea unui teritoriu 
cu o suprafață de 50 000 km pă- 
trați. El a menționat drept condu
cători ai rebeliunii familiile Hart 
și Melvill.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Venezuelei, Ignacio Iribarren Bor
ges, a declarat că țara sa va res
pinge orice cerere de ajutor venită 
din partea conducătorilor rebeli
unii armate din Guyana. El a sub
liniat că problema răscoalei tre
buie să fie soluționată de „gu
vernul legal ales al Guyanei".

Pe de altă parte, din Rio de Ja
neiro s-a anunțat că Brazilia nu 
va da nici un ajutor rebelilor din 
Guyana. Ministrul brazilian de ex
terne, Jose de Magalhaes Pinto, a 
declarat că țara sa nu se simte 
deloc amenințată de evenimentele 
din sudul Guyanei și și-a exprimat 
speranța că guvernul de la George
town va putea controla situația.

agențiile de presă transmit s
Unități ale armatei republicane au respins un atac 

al reCjaliștHor nord-est de capitala Republicii Arabe Yemen, relatează 
într-un comunicat postul de radio Sanaa. în urma luptei care a avut loc — 
precizează comunioatul — forțele republicane au capturat o cantitate impor
tantă de arme și muniții.

Participanții la marșul spre Belfast, care solicita esali- 
tate în drepturi pentru minoritatea catolică din Irlanda de nord, au petrecut 
noaptea de sîmbătă spre duminică în localitatea Londonderry. După incidentele 
din cursul zilei de sîmbătă, cînd manifestanții au fost atacați de grupuri de 
protestanți și au avut de înfruntat cordoanele poliției, în cursul nopții s-au 
produs noi ciocniri. Poliția a folosit furtunuri cu apă împotriva demonstranților.

Secretarul general al C.C. 
al Frontului Patriotic din 
LUOS, Fumi Vongvicit, relatează a- 
genția V.N.A., a adresat un mesaj co
președinților Conferinței de la Geneva 
pentru Laos, în legătură cu acțiunile 
provocatoare ale forțelor militare ame- 
ricano-saigoneze. în mesaj se arată 
că regiunile eliberate din Laos au fost 
în repetate rînduri bombardate de 
aviația americană, care a pricinuit 
pagube populației pașnice.

Curtea Supremă din Siria 
s-a pronunțat în procesul unui grup de 
persoane, printre care și fostul prim- 
ministru Al-Bitar, acuzate de acțiuni 
antistatale. Verdictul Curții condamnă 
61 de persoane la închisoare pe dife
rite termene.

Criza guvernamentală 
din Luxemburg, declanșată în 
urma divergențelor ivite în sînul fos
tului guvern de coaliție în legătură 
cu problemele bugetare și sociale, 
continuă de peste două luni. în pre
zent, Pierre Wemer, reprezentant al 
Partidului creștin-social, care a primit 
misiunea de informare în vederea gă
sirii unei soluții, are consultări intense 
cu liderii partidelor politice din Lu
xemburg. La începutul săptămînii vii
toare, el urmează să raporteze șefu
lui statului despre rezultatele misiunii 
sale.

Sophia Lorsn se pre
zintă presei în rol de 
mamă Aproximativ 300 de fo
toreporteri, operatori de televi
ziune și ziariști au asaltat am- 

B fiteatrul spitalului cantonai 
din Geneva, unde Sophia Lo
ren, în calitate de tînără 
mamă, a ținut o conferință de 
presă. Medicul celebrei actrițe 
de cinema a declarat că atît 
Sophia Loren cît și copilul ei 
se simt bine. „Data viitoare, a 
declarat Sophia Loren, aș dori 
toarte mult să am o fetiță".

Guvernatorul Băncii na
ționale a Elveției, Edwin stop
per, a dezmințit zvonurile potrivit că
rora Republica Sud-Africană și băn
cile centrale occidentale ar fi căzut 
de acord asupra stabilirii unui preț 
minim pentru aurul provenit din mi
nele sud-africane. El a declarat că 
problema modificării prețului aurului 
nu va fi luată în discuție în nici un 
caz înainte ca noua administrație ame
ricană să intre în funcțiune.

Doi dintre cei mai cunos- 
cuți cineaști din lume - Fe
derico Fellini și Ingmar Bergman — 
intenționează să realizeze împreună un 
film care va purta titlul „Duetul iu
birii". Filmările urmează să înceapă 
toamna viitoare. Filmul va evoca dra-

Blocurile de gheață adunate 
în cotitura Dunării către teri
toriul Iugoslaviei au paralizat 
complet navigația pe Dunăre în >
direcția spre frontierele Unga
riei. Mai multe nave ungare au 
fost nevoite să-și întrerupă ruta 
spre patrie și să ancoreze în 
portul Novi Sad. în acest port 
se așteaptă să ancoreze peste 
100 de nave ale R.S.F. Iugo
slavia, U.R.S.S., R. S. Ceho
slovace, R. P. Ungare și altor 
țări dunărene. Pe teritoriul 
Iugoslaviei rîul Tisa a înghețat, 
astfel încît navigația a fost în
treruptă.

gostea pentru natură, pentru om și 
pentru univers.

Minishu! olandez de ex
terne, JosePh Luns, a plecat du
minică într-o vizită oficială în Tuni
sia. în continuare, el va vizita Libia 
și Senegal. Scopul acestor vizite este 
dezvoltarea relațiilor Olandei cu cele 
trei țări.

Un vas mineralier japo
nez cu un deplasament de 33 814 
tone s-a scufundat duminică în timpul 
unei violente furtuni la aproximativ 
460 de kilometri sud-est de Tokio. 
Numai doi marinari din cei 33 de 
membri ai echipajului au fost salvați 
de un alt vas de transport'japonez.

Prima persoană căreia i 
s-au transplantat concomi
tent inima și rinichii, J°hn w- 
Lanning, a încetat din viață sîmbătă 
noaptea la un spital din Denver 
(S.U.A.). Cauza aparentă a morții a 
fost o pneumonie. Inima și rinichii 
transplantați au funcționat perfect pînă 
în ultima clipă. Operația a avut loc 
la 15 septembrie 1968.

LA PROCESUL DE LA BAGDAD

Acuzații se declară nevinovați
BAGDAD 5 (Agerpres). — Tribu

nalul revoluției, creat luna trecută 
la Bagdad, a început judecarea pri
mului grup de acuzați, format din 
17 persoane, sub învinuirea de ac
țiuni împotriva securității statului. 
Doi dintre cei acuzați sînt judecați 
în contumacie. Prima ședință a tri
bunalului a fost televizată. După 
cum anunță agenția France Presse, 
toți acuzații au declarat că se con
sideră nevinovați pentru crimele

de spionaj și complot de care sînt 
învinuiți. La cererea procurorului, 
tribunalul a hotărît desfășurarea 
procesului cu ușile închise.

După cum s-a anunțat Ia Bag
dad, peste 100 de persoane vor com
pare în fața tribunalului revolu
ției în lunile care urmează. Prin
tre aceștia se numără fostul prim- 
ministru, Abdel Rahman Al Baz- 
zaz, și fostul ministru al apărării, 
generalul Abdel Aziz Al Okeili.

Cursa giganfilor
petrolieri

La recomandarea 
O. N. U.

SPANIA A «CEDAI 
MAROCULUI 

TERITORIUL IFNI
RABAT 5 (Agerpres). — în 

cadrul unei ceremonii, care a 
avut loc la Rabat, ambasado
rul Spaniei, Eduardo Ibanez, 
și ministrul marocan al aface
rilor externe, Ahmed Laraki, 
au semnat un acord prin 
care teritoriul Ifni este re
trocedat Marocului. în felul 
acesta s-a pus capăt domina
ției de 108 ani a Spaniei asu
pra acestei mici enclave din 
Africa de nord-vest. Acordul 
va intra în vigoare în aproxi
mativ două sau trei luni, după 
ce va fi ratificat de regele 
Marocului și de Cortes-ul spa
niol.

Potrivit ultimului recensă
mânt, în Ifni, teritoriu cu o su
prafață de 1 500 km pătrați, 
trăiesc 48 889 locuitori, dintre 
care 2 919 sînt europeni. Sem
narea acordului a avut loc la 
recomandarea O.N.U. care a 
cerut Spaniei să transfere Ma
rocului acest teritoriu.

JAPONIA

Energie nucleară 
in producția 

de fier si otel 
J J

TOKIO 5. — Corespondentul 
Agerpres, F. Țuiu, transmite: 
Industria metalurgică japoneză 
va introduce în anul 1970 ener
gia nucleară în producția de fier 
și oțel. Aceasta va fi una din im
portantele invenții industriale care, 
pentru Japonia, va constitui un 
nou pas înainte într-un domeniu 
în care și pînă în prezent această 
țară a ocupat o poziție de frunte 
pe piața internațională.

Un purtător de cuvînt al In
stitutului japonez pentru fier și 
oțel a declarat că în industria oțe
lului se plănuiește să se construias
că în primii ani ai deceniului urmă
tor un furnal experimental pe 
bază de energie nucleară. Fata
lei cu institutul, se mai fac cer
cetări și de către trusturile parti
culare.

Un raport al firmei „Iwata Iron 
and Steel Co“ arată că energia 
nucleară poate înlocui cocsul me
talurgic din furnale, înlesnind 
furnizarea de energie industriei 
metalurgice, care consumă acum 
15 la sută din balanța energetică 
națională.

Propunerea făcută de re
gele Hussein al Iordaniei, 
privind organizarea unei conferințe la 
nivel înalt a țărilor arabe, a fost pri
mită favorabil de către cinci șefi de 
state, a anunțat oficial palatul regal 
iordanian. Țările care și-au anunțat 
participarea sînt: R.A.U., Libanul, Re
publica Populară a Yemenului de sud, 
Sudanul și Yemenul.

Conferința națională a 
Federației Tineretului Co
munist Italian s-a deschis în ora- 
șul Reggio Emilia din Italia. Raportul 
la conferință a fost prezentat de Clau
dio Petruccioli, secretar general al fe
derației.

După hotelul „Interconti
nental", adat 'n P’*na construcția 
— pe baza cooperării cu o firmă oc
cidentală specializată, 6 nouă firmă 
străină construiește începînd din acest 
an la Budapesta un mare hotel. De 
data aceasta este vorba de renumita 
firmă americană „Hilton" care își con
struiește propriul hotel — primul de 
acest fel în țările socialiste —< unde 
firma ■ va găzdui turiștii care vizi
tează capitala Ungariei.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.S.U., Mahmud Riad, 
va sosi la 7 ianuarie într-o vizită de 
prietenie în Iugoslavia, în calitate de 
reprezentant al președintelui Nasser, 
anunță agenția Taniug. în cursul șe
derii sale în Iugoslavia, M. Riad se 
va întîlni cu președintele R.S.F.I., Iosip 
Broz Tito, și cu alte oficialități ale 
guvernului iugoslav.

In Uniunea Sovietică a fost lansată

Stația automată
interplanetară „ Venus-5“

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că la 5 
ianuarie, ora 9 și 28 de mi
nute, ora Moscovei, a fost lan
sată spre Venus din Uniunea 
Sovietică stația automată inter
planetară „Venus—5".

La mijlocul lunii mai, stafia 
va efectua o coborîre lină pen
tru cercetarea atmosferei pla
netei.

Greutatea stafiei, fără ultima 
treaptă a rachetei purtătoare, 
este de 1 130 de kilograme.

La ora 13, stafia se afla la 
25 000 kilometri de Pămînt. Apa
ratele funcționează normal, le
gătura cu stafia este constantă.

La bordul stafiei se află un 
fanion cu chipul lui Lenin și cu 
stema Uniunii Sovietice.

Lansînd stafia automată „Ve- 
nus-5", scrie comentatorul știin
țific al agenfiei TASS, Uniunea 
Sovietică continuă cercetarea a- 
cestei planete. Cea mai impor
tantă etapă de pînă acum în 
cercetarea planetelor sistemului 
solar a fost efectuată de stafia

sovietică „Venus-4" (în greutate 
de 1106 kg), care a efectuat 
prima coborîre lentă pe Venus 
la 18 octombrie 1967. Principala 
sarcină științifică a stafiei a fost 
determinarea caracteristicilor fi- 
zico-chimice fundamentale ale 
atmosferei planetei Venus. Pe 
lingă aceasta au fost desfășu
rate cercetări pe traseul de 
zbor. Dacă se face o compara
ție cu precedenta stafie, pe 
„Venus-5" se află o gamă mai 
largă de aparataj științific și de 
măsurat.

Asaltul planetei Venus de că
tre aparatele cosmice sovietice 
a început la 12 februarie 1961 
cînd a fost lansată „Venus-1” 
(în greutate de 643,5 kg). Potri
vit datelor obținute, ea a trecut 
la 100 000 km distanță de pla
netă. La 27 februarie 1966 stafia 
„Venus-2" (963 kg) a trecut la 
24 000 km de Venus, iar stația 
„Venus-3" (960 kg) a atins la 1 
martie 1966 planeta, lansînd 
pentru prima dată pe suprafața 
acesteia un fanion cu stema 
U.R.S.S.

ZAMBIA DUPĂ ALEGERI:

Marsiliezil dispun azi 
de primul port euro
pean unde pot acosta 
nave petroliere depă
șind 200 000 de tone. 
Este vorba de Fos-sur- 
Mer.

Fos-sur-Mer este un 
golf mediteranean, cu 
ape placide, dar a- 
dînci. De cîțiva ani 
aici se plămădește o a 
doua Marsilie. Am vă
zut cum se naște un 
vast complex portuar 
petrolier, dună ultime
le cerințe ale comer
țului maritim mondial. 
Am văzut miile de bra
țe cum sfarmă munți 
de beton, draghează 
fundul ■ golfului spre 
a-1 adînci și așează ki
lometri de oțel. îi des
cifram fizionomia viito
rului port din rețeaua 
de diguri și cheiuri i- 
mense de acostaj des
tinate marilor petro
liere și mineraliere, de 
antrepozite, rezervoa
re. Rhonul îi oferă o 
inepuizabilă energie vi
tală pentru industriile 
moderne ce se vor 
înălța aici, la poarta 
Mediteranei. Șansele 
noului port sînt legate 
de implantarea simul
tană a unei vaste in
dustrii regionale. Vas-

tul complex portuar va 
avea o capacitate de trei 
ori mai mare decît cea 
actuală a bătrînei Mar- 
silii. El va beneficia, 
totodată, de un nod de 
comunicații feroviare, 
rutiere și aeriene deja 
existent. Canalul Rhon-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS DE LA 
AL. GHEORGHIU

Rin și această rețea de 
comunicații îl vor lega 
direct de restul Fran
ței și Europei. Cele mai 
mari petroliere ale lu
mii cu un pescaj pînă 
la 35 m. azi, iar în viitor 
pînă la 50 m vor putea 
descărca direct în por
tul Fos.

Fos a primit zilele 
acestea cel mai mare 
petrolier al Franței și 
din Europa, al treilea 
gigant mondial ca di
mensiune — 250 000 to
ne. Un milion și jumă
tate de mașini și-ar 
putea face plinul din 
rezervoarele sale... Va
sul, pe nume „Magda

la", este aproape în în
tregime automatizat. îl 
deservesc doar 29 de 
oameni. Nu întîlnești 
pe nimeni în sala vas
tă a mașinilor. Doar doi 
oameni de cart supra
veghează colosul auto- 
plutitor. El spintecă 
mările cu 16 noduri pe 
oră. „Magdala" descar
că automat prețioasa 
sa încărcătură în 20 de 
ceasuri : cîte 14 000 
metri cubi pe oră. Cînd 
oceanul se răzvrătește 
acest gigant petrolier, 
pe jumătate submarin, 
își rîde de furtună. 
Marinarii de pe „Mag
dala" încep să uite 
spaimele de odinioară.

Dar cursa giganților 
petrolieri se intensifi
că. Motivul ? Cu cît to
najul lor e mai mare, 
cu atît construcția e 
mai rentabilă, iar cos
tul transportului per 
tonă mai redus.

La Fos se lucrează 
acum febril pentru 
noile instalații portua
re ce vor primi în 1969 
petroliere și mai mari : 
de peste 300 000 de tone. 
Iar într-un deceniu, 
poate, de 500 000. Un 
program îndrăzneț, cu 
mari perspective pen
tru regiunea marsilieză.

Un avion „Boening-727" aparținînd companiei afgane s-a prăbușit duminică 
în apropierea aeroportului Gatwick de lingă Londra. Potrivit unor bilanțuri 
provizorii, în această catastrofă aeriană și-au pierdut viața 50 de persoane, 
iar alte 13 au fost grav rănite. Avionul a distrus complet o casă din apro
pierea aeroportului, omorînd două persoane — soț și soție — în timp ce 

copilul lor, în vîrstă de 6 luni, a fost salvat

semnificații și perspective
Alegerile generale desfă.* 

șurate recent în Zambia, 
primele de acest fel de la 
obținerea independenței, au 
fost urmărite cu un interes 
deosebit de observatorii pre- 
zenți la Lusaka. Rezultatele 
finale au fost privite ca un 
test în ce privește orienta
rea, pe plan intern și ex
tern, a acestei țări africane. 
Deși victoria partidului de 
guvernământ, Partidul Unit 
al Independenței Naționale 
(P.I.U.N.), condus de preșe
dintele Kenneth Kaunda, 
este mai mult decît clară, se 
constată însă și o creștere 
a numărului locurilor în 
parlament obținute de prin
cipalul partid de opoziție 
„Congresul național african" 
— de la 8, cîte avea în 
vechea Adunare Națională, 
la 22. Nu sînt trecute cu ve
derea nici tulburările pro
vocate de opoziție la Mu- 
fulira în momentul anunță
rii oficiale a victoriei parti
dului de guvemămînt și a 
liderului său, dr. Kenneth 
Kaunda.

Ambiția opoziției de a-și 
marca într-un fel sau altul 
prezența este considerată ca 
un ecou al încercărilor 
forțelor neocolonialiste de 
a-și redobîndi pozițiile pier
dute. într-adevăr „Congre

sul național african" și lide
rul său, Harry Nkumbala, au 
pledat în programul electo
ral al acestui partid în fa
voarea apropierii politice de 
„autoritățile la putere în A- 
frica australă", cu alte cu. 
vinte intrarea în sfera de in
fluență a Africii de Sud, pa
ralel cu o colaborare cu gu
vernele rhodesian și cel por
tughez. Nukumbala mizează 
pe dificultățile cărora tre
buie să le facă față Zambia, 
datorită situației ei geogra
fice deosebite (graniță co
mună cu Rhodesia rasistă și 
coloniile portugheze Angola 
și Mozambic), precum și pe 
greutățile de ordin econo
mic create după proclamarea 
unilaterală a independenței 
Rhodesiei de către Ian 
Smith. Se știe că după actul 
ilegal promulgat de rasiștii 
rhodesieni, președintele Ka
unda a refuzat să colaboreze 
cu Ian Smith, ceea ce a avut 
repercusiuni asupra econo
miei Zambiei, care, ca fostă 
colonie engleză, este legată 
de Rhodesia îndeosebi prin 
rețeaua de transporturi și 
alimentarea cu energie elec
trică.

Președintele Kaunda și 
partidul său sînt fermi în 
a respinge o platformă de 
apropiere față de vecinii ra

siști. Programul de dezvol
tare a țării, care a stat și la 
baza campaniei sale electo
rale, prevede consolidarea 
sectorului național în econo
mie, un ritm mai accelerat 
de dezvoltare, valorificarea 
potențialului agricol și, în 
baza acestora, un regim po
litic unitar și stabil.

Naționalizarea parțială a 
25 mari societăți, precum și 
anularea diferitelor înlesniri 
acordate în trecut firmelor 
străine — măsuri adoptate 
în cursul anului trecut — 
sînt considerate ca foarte 
importante pentru echilibra
rea situației financiare a sta
tului. „Guvernul zambian, a 
declarat Kaunda cu prilejul 
actului naționalizării, trebuie 
să orienteze economia în fo
losul colectivității". Pe de 
altă parte intrarea în func. 
țiune a conductei petroliere 
Ndola — Dar es Salaam și 
modernizarea șoselei Zam
bia-Tanzania permit limita
rea dependenței de căile de 
transport prin Rhodesia. 
Realizarea proiectului căii 
ferate Lusaka — Dar-es-Sa- 
laam va crea condițiile pen
tru efectuarea tuturor legă
turilor comerciale externe 
prin Tanzania. Programul 
președintelui Kaunda este

bine primit de poporul zam
bian.

Cu ocazia constituirii nou
lui guvern, președintele 
Kaunda a subliniat că in
tenționează să acționeze cu 
fermitate pentru traducerea 
în viață a planurilor unei dez
voltări de sine stătătoare a 
țării. Realizarea programului 
guvernamental va depinde 
însă — sînt de părere ob
servatorii — și de felul cum 
guvernul va ști să facă față 
acțiunilor opoziției al cărei 
program politic, cum e și 
firesc, a fost bine primit în 
cancelariile rasiste și colo
nialiste limitrofe.

în aprecierea perspective
lor care se deschid Zambiei 
după alegeri, majoritatea 
comentatorilor converg spre 
concluzia că există toate pre
misele pentru a demonstra 
într-un viitor nu prea în
depărtat că dificultățile ac. 
tuale — datorate atît moș
tenirii coloniale cît și poli
ticii de subminare desfășu
rată de rasiștii și colonialiș
tii din „triunghiul” sudio 
al Africii — pot fi depășite 
atîta timp cît toate efortu
rile sînt îndreptate în inte
resul dezvoltării material^ 
și spirituale a poporului.

Dumitru POPA
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