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DE CE TRENEAZĂ
ASIMILAREA UNOR

MAȘINI Șl UTIimf?
O chestiune de maximă importanță privind

progresul tehnic și eficacitatea economică

Avem în față cîteva dintre artico
lele în care, la date diferite, ne-am 
ocupat, într-un fel sau altul, de ac
tivitatea de asimilare în fabricația de 
serie a noi mașini și utilaje. Ziarul 
nostru critica, între altele, faptul că 
în unU.e domenii, pînă să apară un 
produs nou, treceau, de regulă, 3—4 
ani, că ciclurile de asimilare durau 
uneori (și în mod nejustificat) între 
4. și 7 ani. Măsurile luate între timp 
îrt scopul reducerii duratei ciclurilor 
de asimilare — cerință de importanță 
vitală pentru accelerarea progresu
lui tehnic în economia națională — 
au făcut ca în prezent lucrurile să 
se prezinte mai bine î îndeplinirea 
sarcinilor de asimilare prevăzute de 
planul de stat durează cel mult 2—3 
ani.

După cum se știe, însă, potrivit Di
rectivelor Congresului al X-lea al 
partidului, în cincinalul următor 
producția industriei construcțiilor de 
mașini trebuie să crească cu 72— 
76 la sută, într-un ritm mediu anual 
de 11,5—12 la sută, un accent deo
sebit urmînd a se pune pe dezvol
tarea producției de utilaje tehnolo
gice complexe, mașini-unelte, apara
tură pentru automatizarea proceselor 
industriale, a industriei electroteh
nice și electronice, a mecanicii fine 
și a industriei optice. Sarcina aceasta 
pusă de partid în fața ministerului 
de resort, a centralelor industriale, 
a uzinelor, a tuturor constructorilor 
de mașini nu se limitează nicidecum 
la o simplă amplificare a volumului 
producției. Ea este mult mai com
plexă : este vorba, în afara susținu
telor creșteri cantitative, de orien
tarea fermă și consecventă a aces
tei ramuri de bază a economiei spre 
producții de cea mai înaltă tehnici
tate și eficiență economică, spre creș
terea ponderii subramurilor celor 
mai moderne în totalul producției in
dustriei construcțiilor de mașini, pre
cum și de înnoirea și optimizarea, în 
continuare, a nomenclatorului de 
produse, prin asimilarea în fabrica
ție a noi și noi tipuri de utilaje de 
înaltă complexitate pentru beneficia
rii interni și pentru export.

In acest context, apare 'cu toată 
claritatea că pe îmbunătățirea activi
tății de asimilare în fabricația de 
serie a noi produse se va pune, în 
următorii am, un accent tot mai ma
re. Așa stînd lucrurile, este cît se 
poate de important de știut, credem, 
dacă perioada de doi-trei ani repre
zintă sau nu o limită sub care du
rata ciclurilor de asimilare în fabri
cație a noilor mașini 
mai poate coborî.

Concluzia care se 
capătul unor recente 
treprinse pe această 
elocventă : ritmul 
asimilare in construcția de mașini 
mai poate fi accelerat, durata ciclu
rilor acestor lucrări mai poate fi mic
șorată. Această concluzie se bazează, 
înainte de toate, pe analizarea cau
zelor care au dus Ia neîndeplinirea 
integrală și la termen a sarcinilor de 
asimilare prevăzute în planul de stat 
pe acest an. Care sînt aceste cauze ? 
La uzina „Tehnofrig“-Cluj, lucrările 
de asimilare a compresorului frigo-

nfic de 180 000 Kcal/oră sînt în în- 
tîrziere, deoarece nu s-a reușit sin
cronizarea lor cu cele de asimilare, 
în uzina de specialitate, a motorului 
electric care intră în componența a- 
cestui produs. La Uzina mecanică- 
Plopeni, din lipsă de capacitate, asi
milarea plugului purtat reversibil 
pentru tractoarele de 40—45 CP pe 
șenile s-a făcut cu întîrziere, 
a plugului purtat cu două 
pun, pentru arături adînci, 
trebuia să fie încheiată în 1968, 
și azi în suspensie. La 
brica de mașini-unelte și agregate 
din București, prototipul mașinii ori
zontale de alezat și frezat 0 100, tip 
AE, a cărei asimilare a început în 
1967, a fost realizat în ritm de melc 
(între altele pentru că uzinele „23 
August" n-au asigurat în timp util 
piesele turnate necesare), iar, în fi
nal, n-a fost omologat, comisia de 
omologare considerînd că mai trebuie 
să i se aducă anumite îmbunătățiri.

In ce privește nerealizarea în ter
men a unor faze ale procesului de 
asimilare, care vor duce, pînă la 
urmă, tot la prelungirea ciclurilor de 
asimilare, ele se datoresc faptului că 
unii beneficiari n-au creat condițiile 
necesare pentru omologarea prototi
purilor (cazul instalațiilor pneumatice 
de împins vagoneții în colivii, în 
curs de asimilare la. Uzina mecanică' 
de mașini și utilaje miniere din Baia 
Mare), că nu s-a asigurat în timp util 
procurarea din import a unor mate
riale (cazul screperului pe cablu, de 
3 mc, în curs de asimilare la uzina 
mecanică „Nicotină" din Iași).

Sînt, de asemenea, unele mașini 
și utilaje a căror asimilare în fabri
cație întîrzie exclusiv din lip-

capacitate sectoarelor 
concepție, pregătire și pro

ducție din anumite uzine. în sfîrșit, 
există și produse în curs de asimi
lare care pur și simplu se pierd pe 
drum : Uzinei mecanice-Mîrșa nu i 
s-a comandat nici o semiremorcă pen
tru transportat animale și păsări, deși 
acest produs, a cărui asimilare a în
ceput în 1967, a fost omologat încă 
în trimestrul al III-lea 1968. Cît 
privește strungul Carusel tip 1 250-1, 
în curs de asimilare (începînd din 
1967) la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate-Bu cu rești, abia zilele aces
tea va fi realizat... prototipul.

După cum se vede, în unele cazuri 
durata ciclurilor de asimilare 
este „umflată" (la 2—8 ani în 
loc de 1—1,5 ani) din motive cu 
totul subiective, care pot și trebuie 
să fie măcar de acum înainte — în
lăturate. Printr-o judicioasă distri
buire pe întreprinderi și stricta res
pectare, de către uzine, a tuturor sar
cinilor și a termenelor de asimilare 
a noilor produse, prin 
zarea minuțioasă a 
uzinelor care participă în comun 
la realizarea unor produse noi de 
complexitate ridicată, prin asigurarea 
unei execuții ireproșabile a prototi
purilor și renunțarea, pe baza unor 
salturi calitative în activitatea de 
concepție-proiectare, la modificări 
constructive .esențiale după începerea 
execuției prototipurilor, prin îmbună
tățirea relațiilor de colaborare, în ac-
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La chioșcuri și în librării

între excentricitate, 
și utilitate

Din toate colțurile țarii sosesc 
vești care anunță că noi între
prinderi au îndeplinit planul de 
producție pe întregul an.

• Constructorii, montorii și in
stalatorii de pe șantierul centra
lei termoelectrice de 840 mega
wați de la Deva — unitate care 
deține aproape un sfert din vo
lumul de investiții al județului 
Hunedoara — au obținut acest 
succes cu o lună mai devreme.

o Pînă acum, 10 întreprinderi 
industriale din județul Hune
doara au îndeplinit planul anual 
de investiții.

® După Salina Praid, între
prinderea minieră din Miercurea 
Ciuc este a doua unitate indus
trială din județul Harghita care 
anunță îndeplinirea înainte de 
termen a planului producției 
globale pe anul 1969.

e Colectivul Uzinei de pro
duse sodice din Govora și-a o- 
norat în întregime obligațiile a- 
sumate față de beneficiarii din 
cele 10 țări cu care a încheiat 
contracte de export pe anul 1969. 
în bilanțul anual, uzina din Go
vora va înscrie la indicatorul 
„plan export" 5 000 tone de sodă 
calcinată și 1 600 tone de sodă 
caustică peste prevederi.

• De la blănurile omului preistoric Ia... 
mantourile de astăzi o Noutățile caselor 
de modă ? Le cunoștea Egiptul antic 1
• Ordonanță : „nimeni nu va purta cu
loarea verde sau gri” © Columna lui Tra
ian povestește despre costumul dacic
• Cine a lansat tocul înalt, dantela și 
cravata ? o Cinci cercuri de metal, un pa
nier — și rochia este gata o Ișlicul dom
nitorului Șuțu : listic și „iistichiu" © Moda 
barocului, moda Renașterii și scandalul 
de la Paris : a apărut iusta-pantalon 
o Pictura sau tramvaiul și automobilul 
dictează moda ? • ~
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Amploarea fără prece
dent a cunoașterii umane, 
dezvoltarea vertiginoasă a 
tuturor științelor impun, 
după cum se știe, recicla
rea cunoștințelor în toate 
domeniile de activitate. A- 
ceastă necesitate contempo
rană dobîndește semnifica
ții deosebite pentru cei care 
predau știința, pentru edu
catorii generațiilor tinere, 
în lumina directivelor con
ducerii de partid, de curînd 
a fost elaborat un nou sis
tem de perfecționare a pre
gătirii cadrelor didactice 
care predau în învățămîn- 
tul general și liceal. Este 
un sistem complex, care ne 
permite să punem capăt 
manifestărilor de formalism 
sesizat în ultimii ani.

Evident, preocupările 
pentru perfecționarea pre
gătirii personalului didac
tic se înscriu în coordona

tele generale ale măsurilor 
stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului pentru 
modernizarea . întregului 
sistem al instrucțiunii noas
tre publice. S-a creat un 
program cuprinzător, îmbo
gățind experiența pozitivă 
de pînă acum, pentru rea
lizarea acestui imperativ 
major al școlii noastre, pro
gram care permite ca trep
tat să fie cuprinși în tota
litatea lor cei aproape 200 
de mii de educatoare, în
vățători și profesori de di
ferite specialități de care 
dispunem. în

gpt
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FOTBALUL A INTRAT ÎN 
VACANȚĂ DE IARNĂ! 
Rapidișfii bucureșteni 
campioni de toamnă.
MECIURI ATRACTIVE Șl 
REZULTATE-SURPRIZĂ în 
campionatele de volei.
STADIUL DE PREGĂTI 
RE A HANDBALISTILOR 
NOȘTRI PENTRU „ORA 
MONDIALELOR" (convor
bire cu antrenorii eme
riti N. Nedef și 0. Vlase).

s-au creat instituții specia
lizate de perfecționare care 
conlucrează cu universită
țile și alte instituții de în
vățămînt și cu inspectora
tele școlare. Astfel, a fost 
creat Institutul central de 
perfecționare, cu sarcina 
să coordoneze întreaga ac
tivitate în acest domeniu 
și avînd filiale la Iași, Cluj, 
Timișoara, Craiova, Brașov, 
întrucît informarea științi
fică a personalului didactic 
urmează să fie realizată cu 
participarea instituțiilor de 
învățămînt superior, filia
lele Institutului central vor 
funcționa în cadrul univer
sităților și institutelor care 
pregătesc personal didactic.

Concepția care prezidează 
noul sistem de perfecționa
re a pregătirii de speciali
tate a profesorilor se con
cretizează, în primul rînd. 
în nivelul postuniversitar al 
cerințelor sale. Concomi
tent și în strînsă legătură 
cu asigurarea însușirii ce
lor mai noi cuceriri știin
țifice, catedrele de peda
gogie, didactică și metodo
logie școlară ale institutu
lui și ale filialelor vor spri
jini cadrele didactice și în 
dobîndirea informării cu
venite în problefnele de 
metodică, pedagogie și psi
hologie.

Firesc, noul sistem de re
ciclare vizează profunzi
mea. Tocmai de aceea s-a 
prevăzut o perioadă de stu
diu cu frecvență pe o du
rată stabilită în funcție de 
profilul specialității cadre
lor didactice. Ea va fi pre
cedată de o etapă de studiu 
individual, pe care partici- 
panții urmează să o desfă
șoare pe baza unor tema- 

și bibliografii ce li se 
pune la dispoziție, 
parte componentă a no- 
sistem de perfecționa»- 

re o constituie și pregăti
rea» directorilor de -școli și 
a inspectorilor școlari în 
vederea ridicării eficienței 
muncii de conducere, îndru
mare și control a învăță- 
mîntului de cultură gene
rală. Corespunzător măsu
rilor recent stabilite, Insti
tutul central de perfecțio
nare și filialele sale

programa pentru directori 
și inspectori cursuri, se- 
minarii, activități practice 
legate de principalele laturi 
ale muncii de conducere, în
drumare și control.

De curînd, Institutul cen
tral a organizat, în strînsă' 
colaborare cu Universitatea 
București, primele serii de 
cursuri de informare știin
țifică și pedagogico-meto- 
dică, în care au fost cuprinși 
un număr însemnat de pro
fesori din Capitală de dife
rite specialități : limba și 
literatura română, mate
matică, fizică, chimie, bio
logie, limbi moderne. De a- 
semenea, s-a organizat pri
ma serie de cursuri pentru 
perfecționarea directorilor 
de școli din municipiul 
București. Acțiuni ---- "
nătoare desfășoară 
lele din Iași, Cluj 
șoara și respectiv 
din 
nea 
tot 
rea 
cît

aceste centre, 
cursuri vor continua în 
cursul anului, în vede- 
cuprinderii unui număr 
mai mare de profesori 

și de directori de școli.
Desigur, 

pregătirii 
metodice a învățătorilor si 
educatoarelor se va reali
za într-un mod distinct. în
făptuirea acestei acțiuni re
vine inspectoratelor școla
re județene, în cadrul licee
lor pedagogice. care pot 
solicita și sprijinul altor 
instituții de învățămînt.

Un rol însemnat în per
fecționarea personalului di
dactic îl ocupă obține
rea definitivatului în învă
țămînt și dobîndirea grade
lor didactice, a căror pute
re de stimulare morală și 
materială, după cum se știe, 
a crescut în ultimul timp. 
Cadrele didactice care se 
înscriu pentru susținerea e- 
xamenului de definitiva
re în învățămînt sau pen
tru obținerea gradelor II 
și I sînt sprijinite, de ase
menea, prin consultații in
dividuale și colective, de 
către Institutul central și 
filialele acestuia.

Și, în sfîrșit, despre alte 
două componente esențiale 

-ale- aceluiași complex de 
măsuri. Ținînd seama de in
teresul pe care-1 manifestă 
cadrele didactice pentru 
buna lor documentare atît 
în domeniul specialității cit 
și al pedagogiei și metodicii 
de predare, de necesitatea

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK DE LA C. ALEXANDROAIE

Lipsa ' de progrese în realizarea 
unor măsuri efective de dezarmare, 
sporirea pericolului ce planează asu
pra omenirii cauzată de escaladarea 
cursei înarmărilor, în special a celor 
nucleare, creșterea în consecință a 
gradului de insecuritate a statelor, 
indiferent de zona în care se află, de 
mărimea sau puterea economică și 
militară — sînt elemente care au fă
cut ca la actuala sesiune a O.N.U. 
problemele dezarmării să concentre
ze, ca niciodată în trecut, atenția și

NU E UN POM AL NIMĂNUI!
Străbatem satele argeșene. In sud, 

șle se resfiră pe cîmpul drept, ne- 
gru-cenușiu, în așteptarea ploilor. 
Facem un popas,.încă unul, și încă 
unul. Oprim și la Ungheni, o comună 

. ca oricare alta, așezată pe firul dru
mului...

Discutăm cu cooperatorii. Oamenii 
se antrenează, își spun deschis gîn- 
dul, exprimă idei care-i frămîntă. 
Sosește de la Humele, sat aparținînd 
de Ungheni, și tovarășul 
Stancu, 
nai de
- Cu 

tijebăm.
: Au

împreună cu ei îi antrenăm pe toți 
în această bătălie pentru recoltă.

O sumă întreagă de fapte vin să 
confirme ideea că statornicirea unei 
conștiințe înaintate, imprimarea la 
fiecare țăran cooperator a responsa
bilității pentru muncă în C.A.P., pen
tru dezvoltarea necontenită și păs-

Dumitru 
secretarul comitetului comu- 
partid.
ce treburi la Humele ? in-

ancheta socială

rămas în urmă la culesul po
rumbului. (Toate acestea se petreceau 
la începutul lunii noiembrie, n.a.). 
De ce ? Pentru că unii sînt în urmă 
și cu disciplina cooperatistă. Chiar 
asta am discutat acolo, în lan, pe 
rîndurile neculese. Ce facem ? Uite, 
vine iarna și porumbul nu-i în ham
bar. Ce vom da la ziua-muncă, cum 
ne vom îndeplini datoriile către stat ? 
Oamenii harnici, cu dragoste de coo
perativă, înțeleg aceste adevăruri și

trarea avutului obștesc, presupun 
din partea organizației de partid co
munale o activitate neobosită, vie, 
convingătoare. Strădaniile acestea de 
transformare a oamenilor nu germi
nează spectaculos și cu atît mai puțin 
imediat. Sămînța sădită cu chibzuin
ță de gospodar dă însă neîndoios 
roade.

Așa, de pildă, grija pentru sporirea 
continuă a zestrei cooperatiste se 
poate exprima in fel și chip : prin 
datoria fiecăruia de a nu risipi ave-

rea obștească, de a gospodări mal 
bine pămîntul, mijloacele de produc
ție agricolă puse la îndemînă etc., 
etc. Iată însă un fapt ce dă relief 
concret : în primăvara acestui an s-a 
pus problema să se taie într-un lan 
de griu un șanț destinat irigării. Dar 
oamenii nu se prea înghesuiau la 
treabă. Care să fi fost pricina ? Co
mitetul de partid a recomandat con
siliului de conducere să se sfătuiască 
cu cooperatorii. „Măsura nu-i chib
zuită, au zis aceștia din urmă. Șanțul 
taie în două terenul cu grîu. Stricăm 
o parte din recoltă fără nici un rost". 
„Șanțul trebuie pregătit, totuși. E ne
voie de el". „îl săpăm noi, nici o 
grijă. De altfel va fi folosit mai tîr- 
ziu. Ca să avem un cîștig, însă, mai 
lăsăm griul să crească, îl cosim pe 
această porțiune și-l folosim drept 
furaj la vite. Apoi, săpăm șanțul. De 
ce să risipim bunul nostru ?“

— La cîteva zile după această dis-
Hie TANASACHE

(Continuare în pag. a II-a)

preocuparea delegațiilor țărilor mem
bre ale organizației. O dovadă o con
stituie și faptul că pe lista vorbitori
lor a figurat numele reprezentanți
lor a 98 de state. Acest element sta
tistic și mai ales conținutul dis
cursurilor majorității covîrșitoare a 
delegațiilor întăresc opinia că dezar
marea generală a dobîndit în zilele 
noastre dimensiunile unei probleme 
de maximă importanță a întregii 
comunități internaționale a națiuni- 
loir.

Un deosebit accent s-a pus în ca
drul dezbaterilor pe interdependența 
dintre dezarmare și principiile le
galității internaționale. Clădirea și 
menținerea păcii și securității geiie- 

con- 
lumii 
fide-

rale presupun atașamentul 
stant al tuturor statelor 
la normele Cartei O.N.U., 
litatea lor față de principiile elemen
tare ale dreptului internațional. Re
prezentanții statelor sooialiste, a nu
meroase state din Asia, Africa și 
America Latină au subliniat în inter
vențiile Jor că numai pe baza acestor 
principii — respectarea suveranității 
și independenței, a integrității teri
toriale, neamestecul în treburile in
terne ale altor țări, abținerea de la 
folosirea sau amenințarea cu torța, 
dreptul popoarelor de a-și hotărî sin
gure soarta — poate fi concepută o 
abordare realistă și constructivă a 
problemelor dificile și complexe ale 
dezarmării.

Lupta împotriva forței și a războ
iului, răspunderea primordială a tu
turor statelor impun inițierea unor 
tratative serioase în vederea distru
gerii a înseși mijloacelor de ducere 
a războiului. Covîrșitoarea majorita
te a vorbitorilor a reliefat necesita
tea dezarmării nucleare ca o măsură 
importantă în direcția dezarmării 
generale. Existența în arsenalele ma
rilor puteri a unor cantități de arme 
nucleare echivalente cu tot atîtea 
bombe de tipul celei lansate deasu
pra orașului Hiroșima cîți locuitori 
trăiesc în prezent pe glob, impune în 
mod logic concluzia că unul din o- 
biectivele majore ale epocii contem
porane este, înainte de toate, înlătu
rarea pericolului de război atomic, 
în acest context, diverșii vorbitori au 
salutat începerea tratativelor sovieto- 
americane de la Helsinki privitoare

(Continuare în pag. a IV-a)
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FESTIVALUL NAȚIONAL

DE TEATRU
După o fructuoasă competiție în 

cadrul fazelor interzonale, între 
10—22 decembrie se va desfășura la 
București faza finală a „Festivalului 
național de teatru", manifestare ce 
reunește cele mai bune spectacole ale 
teatrelor din întreaga țară, cu piese 
din dramaturgia originală, clasică și 
contemporană.

Vor participa 26 de Instituții tea
trale (18 teatre din țară și 8 teatre 
bucureștene) care vor prezenta 35 de 
spectacole de teatru și recitaluri de 
poezie.

Faza finală va prilejui, pe lîngă 
trecerea în revistă a celor mai inte
resante realizări ale ultimilor doi ani, 
și un rodnic schimb de experiență

între oamenii de teatru (dramaturgi, 
regizori, interpreți, scenografi) din 
întreaga țară, între aceștia și specta
torii bucureșteni. Sub egida A.T.M. 
paralel cu desfășurarea spectacolelor 
vor avea loc consfătuiri profesionale 
și dezbateri publice. Artiștii se vor 
întîlni cu muncitori dintr-o între
prindere industrială, eu studenți — 
inițiative demne de relevat.

Sperăm că „Festivalul național de 
teatru", căruia îi urăm succes, va fa
voriza un rodnic, substanțial schimb 
de experiență și va contribui la dez
voltarea și valorificarea dramatur
giei românești, la o și mai puternică 
înflorire a vieții noastre teatrale.

\

Expoziția

Petru Petrescu

Cronica radiofonică
(Urmare din pag. I)

Premiere
pe scenele teatrelor
• Teatrul de stat din Ploiești : 

„Tragedia spaniolă" de Thomas Kyd. 
Regia : Zoe Stanca-Anghel. Sce
nografia : Ion Dogar-Marinescu.

© Teatrul „Matei Mlllo" din Timi
șoara : „Regele moare" de Eugen Io- 
nescu. Regia și scenografia : Mircea 
Marosin. In rolul principal: Gheor
ghe Leahu.

o Teatru! de nord din Satu Mare, 
secția română : „Viteazul" de Paul 
Anghel.

o Studioul „Casandra" al Institu
tului de artă teatrală și cinemato
grafică : „Astă-seară se improvi
zează" de Luigi Pirandello. Regia : 
conf. George Carabin. Scenografia 
Mircea Rîbinschi.

O „Acul cumetrel Gurton", piesă 
atribuită lui William Stevenson, la 
Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu". Regia: Yannis Veakis. 
Scenografia : Elena Pătrașcanu-Vea- 
kis. Muzica de scenă și direcția mu
zicală : Edmond Deda (marți 9 de
cembrie).

Același teatru va prezenta joi 11 
decembrie „Trei fete de măritat"., 
concert-spectacol folcloric. Autorii 
săi : Ion Preda și Hary Negrin, care 
semnează și regia artistică.

© „Mazeltov" de I. Berg și N. Bă
lan. Regia Harry Eliad la Teatrul 
Evreiesc de Stat (joi 11 decembrie).

Turneu bucureștean. Teatrul de 
stat din Tîrgu Mureș — secția ro
mână va prezenta în Capitală două 
spectacole cu piesa „Dansul sergen
tului Musgrave" de John Arden. Re
gia artistică și decorurile: Radu . 
Penciulescu (luni 8, marți 9 decem
brie).

• La teatrul radiofonic veți putea 
asculta în premieră : Zilele Turbini- 
lor" de Mihail Bulgakov. Regia : 
Constantin Moruzan (luni 8 decem
brie) și „Jertfa" de E. Cortilina. Re
gia : Cornellu Dalu (duminică 14 de
cembrie).

• La teatrul radiofonic veți putea 
asculta în premieră : Zilele Turbini*
lor" de Mihail Bulgakov. Regia :
Constantin Moruzan (luni 8 decem
brie) și „Jertfa" de E. Cortilina. Re
gia : Cornellu Dalu (duminică 14 de
cembrie).

„Absența" de Iosif Naghiu, la 
Teatrul Giulești, în regia lui Dinu 
Cernescu. Scenografia : Sanda Mu- 
șatescu (marți 9 decembrie). Muzica : 
Ștefan Zorzor.

continuare ;

UNIREA

UNIREA

La Piatra Neamț, parterul de sti
clă al blocului turn 7, din centrul o- 
rașului, reunește cîteva zeci de mo- 
notipuri policrome semnate de artis
tul decorator Petru Petrescu. Elev al 
lui Vasile Dobrian, el continuă să 
surprindă în folclorul unei regiuni.de 
mare puritate a atmosferei și culorii, 
caracteristici de ritm și armonie 
tradițională, care să dea perso
nalitate mediului urban și pro
duselor industriale românești. Lu
crările sînt realizate în peliculă re
zistentă de poliesteri. Ele au în ve
dere necesitățile esteticii industriale, 
reproducerea serială pe panouri mari, 
tapete, sticlă. „Jucării uitate", „În- 
gîmfații", „Geneza", „Port", „Vase", 
„Folclorică" sînt imagini care dove
desc rafinament coloristic, gîndire 
activă cu privire la formele indus
triale (mătase, covoare, imprimeuri). 
Petru Petrescu nu înțelege industria 
doar ca peisagist, ci îi pătrunde în
semnătatea și semnificația socială. 
Ca artist, el și-a ales misiunea, de
loc ușoară, de a umaniza artistic me
diul industrial, forma mașinilor-U- 
nelte, a produselor seriale, a amba
lajelor, aspecte deloc neglijabile dacă 
ne gîndim la caracterul competitiv 
al producției noastre. Să-i salutăm 
deci inițiativa, subliniind eficiența ei.

Radu NEGRU
★

Muzeul de artă al Republicii So- 
oialiste România va organiza joi, 
11 decembrie, ora 18, o sea
ră destinată prezentării artei ro
mânești. Cuvîntul prof. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu „Secolul XVI în 
artă" va fi urmat de concertul Coru
lui de cameră „Madrigal" dirijat de 
Marin Constantin.

★
e Sălile Galeriilor de artă „A- 

polio" ale Fondului Plastic reunesc 
expoziția unor binecunoscuți repre
zentanți ai artei noastre contempo
rane — Ion Bițan, Vladimir Șetran 
și Horia Bernea.

• Prezentîndu-și lucrările de pic
tură. Maria Deda inaugurează una din 
noile săli de expoziții ale Capitalei 
noastre — holul aulei de conferințe 
din str. Biserica Amzei nr. 5—7.

• în holul Teatrului de Comedie 
s-a deschis o interesantă expoziție 
de artă decorativă. Sînt prezentate 
lucrări realizate de Margareta Stahl 
în tehnica țesăturilor de rafie.

• Primele manifestări personale 
ale tinerilor artiști Amelia Matei și 
Crișu Cioabă-Petrovici pot fi vizi
tate la Ateneul Tineretului (Aleea 
Alexandru), iar în sala de spectacole 
a Ansamblului artistic al U.G.S.R. — 
expoziția de pictură Gheorghe Iliescu.

• Duminică, 7 decembrie, în holul 
aulei Bibliotecii centrale universi
tare a avut loc vernisajul expoziției 
de pictură Sevastița Stan.

„SĂPTĂMlNA UNUI MELOMAN kk

De mai bine de ju
mătate de an, redacții
le muzicale ale . Radio
difuziunii noastre orga
nizează cu deosebit suc
ces o importantă serie 
de emisiuni realizate di
rect cu participarea și 
la sugestia iubitorilor 
artei sunetelor.

Faptul rămîne cu a- 
tît mai interesant cu cit 
ciclul „Săptămâna . unui 
meloman", la care ne 
referim, este succesiv 
prezentat de personali
tăți ale lumii noastre ar
tistice, literare, științifi
ce, de oameni de cultură 
cu o multilaterală for
mație intelectuală, gata 
să împărtășească ascul
tătorilor noștri din bucu
ria acelor unice momen
te — o prețioasă expe
riență personală ■— pri
lejuite de contactul cu 
lumea imensă, pasio
nantă în diversitatea ei, 
a artei muzicale.

Avem, astfel, săptă
mână de săptămână, po
sibilitatea să-i urmă
rim prezentindu-și pre
ferințele, opiniile este
tice asupra celor mai 
diferite genuri muzica
le, personalităților crea
toare, perioadelor isto
riei muzicii; se permi
te astfel sondarea unor 
importante zone ale cu
noașterii artistice, stimu- 
lindu-se în egală mă
sură, în întreaga masă 
a publicului, dezvolta-

rea gustului pentru fru
mos, grație tocmai a- 
cestui extraordinar mij
loc de difuzare și in
formare pe care-l re
prezintă radioul.

Au putut fi astfel au
diate în decursul ulti
melor luni emisiuni de 
o elevată țintită intelec- 

' tuală, dîspunînd de un 
bogat și riguros selec
ționat material muzical, 
emisiuni aparținînd cri
ticilor de artă Zoe Du- 
mitrescU-Bușulenga și 
Petru Comarnescu; al
tele, prezentate de scri
itorii Eugen Barbu, Va
sile Nicolescu sau acad. 
Ștefan Milcu, beneficiind 
de o deosebită acuitate și 
fermitate a observației, 
au adus interesante con
tribuții asupra cunoaș
terii fenomenului artis
tic în general și asupra 
celui muzical în special.

Importante persona
lități ale lumii noastre 
științifice, academicie
nii Eugen Pora, Andrei 
Oțetea sau prof. Octa
vian Fodor, rectorul In
stitutului medico-far- 
maceutic din Cluj,. au 
făcut subtile considera
ții asupra domeniului 
muzical; demonstrînd o 
dată mai mult valoarea 
formativă a artei sune
telor, parte integrantă a 
unei multilaterale for
mații intelectuale, a u- 
nei vieți spirituale com
plexe.

\

Au fost, de asemenea, 
audiate cu un deosebit 
interes programele și 
expunerile întocmite de 
academicianul Constan
tin Daicoviciu asupra 
muzicii populare, „ta
bletele" încărcate de 
sens metaforic ale poe
tului Marin Sorescu, 
considerațiile atît de a- 
vizate asupra muzicii în 
relațiile ei cu celelalte 
arte, aparținînd doc
torului Petre Tăutu, sau 
comentariile foarte e- 
locvente ale geologului 
Marțian Bleahu.

Toate aceste emisiuni 
— din ____
vom detașa, și nu în ul
timă importanță, pre
zentările sensibile ale 
actorilor Dina Cocea si 
Fory Etterle — au con
stituit' contribuții la cu
noașterea fenomenului 
muzical, realizate din 
perspectiva, din unghiul 
de vedere propriu al u- 
nei bogate experiențe pe 
tărîm cultural-artistic. 
Și nu vom aprecia în
deajuns succesul aces
tui act de cultură, fără 
a remarca activitatea 
redactorului Georgeta 
Stegărescu, un anima
tor entuziast, înzestrat 
cu deosebit tact și în
țelegere în colaborarea 
cu distinșii realizatori ai 
acestui ciclu de emi
siuni.

rindul cărora

Dumitru AVAKIAN

Pe ecranele cinematografelor

curs patru

producție 
domnițelor",

filme în pre-

românească 
în regia lui 
un scenariu 

Interpreți

Direcția rețelei cinematografice și 
difuzării filmelor anunță pentru săp- 
tămina în 
mieră :

o Noua
„Războiul
Virgil Calotescu, după 
de Alecu Ivan Ghilia. 
principali : Ștefan Ciubotărașu, Ilinca 
Tomoroveanu, Ilarion Ciobanu și 
Amza Pellea
• „Sezon mort", un film de spio

naj, realizat în studioul „Lenfilm"

de regizorul Sava Kuliș, prilejuiește 
reîntîlnirea cu doi cunoscuți actori : 
Donatos Danionis și Rolan Bîkov.

a „Valea păpușilor", producție 
S.U.A., în regia lui Mark Robson. 
Interpreți : Barbara Parkins, Patty 
Duke, Sharon Tate, Paul Burke, Su
san Hayward.
• Coproducția vest-germană—iu

goslavă — italiană „Winnetou în Va
lea Morții" — regia Harold Reinl — 
readuce pe ecran o nouă serie din 
aventurile eroului Iui Karl May.

X»-' j
•A

© Valea păpușilor : SALA PALATU
LUI — 17 (seria de bilete — 3078) ;
20.15 (seria de bilete — 3079).
a Vă place Brahms 7 : PATRIA — 
12 ; 15 ; 18 ; 21, CENTRAL — 9 ; 12 ;
15 ; 18 ; 21, MODERN — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Jocul care ucide : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15
18.30 ; 21, FAVORIT — 10 
18 ; 20,30, MELODIA -
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© My fair lady ; CAPITOL — 9 ; 12,30;
16.15 ; 19,45.
© Winnetou In Valea Morții : BUCU
REȘTI — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ; 
17 ; 19 ; 21.
O Gala filmului românesc „Războiul 
domnițelor" : REPUBLICA — 20,30. 
© Operațiunea Lady Chaplin: RE
PUBLICA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15, 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Femeia îndărătnică : FLAMURA — 
9 ; 12 ; 17,45 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ;
12.15 ; 17,30 ; 20, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
o Sezon mort: VICTORIA — # ;
12.30 ; 16 ; 19,30.
o Noile aventuri ale răzbunătorilor : 
LUMINA — 8,45—16,15 în' continuare ;
18.30 ; 20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
O Blow-up : DOINA — 12 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—19 în continuare.
a In împărăția leului de argint: 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, AURORA — 9,15 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Beckett (ambele serii) : CINEMA
TECA (sala Union) — 10 ; 13.
© Galileo Galilei : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
O A trăi pentru a trăi : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
© Cînd se aud clopotele : BUZEȘTI
— 20,30.
© Mai periculoase dectt bărbații : 
DACIA — 8,30—21 în continuare.
© Beru șl comisarul San Antonio : 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;

20.30, ARTA — 9—15,45 In
18.15 ; 20,30.
© Soarele vagabonzilor : 
15,30 ; 18.
o Morții rămtn tineri:
20,15.
• Păpușa : LIRA — 15,30 ; 19.
• Testamentul doctorului Mabuse : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18.
• Anul trecut la Marienbad: MO
ȘILOR — 20,30.
O Corabia nebunilor : GIULEȘTI —■ 
15,30 ; 19, FLOREASCA — 10 ; 13,30 ;
17 ; 20.
o Viridiana : COTROCENI — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• Frații Karamazov : VOLGA — 10 ;
14.15 ; 18,30.
O Căldura : VIITORUL — 15,30 ; 18 :
20.30.
© La nord prin nord-vest: POPU
LAR — 15,30 ; 19.
o In umbra coltului : MUNCA — 18 
18 ; 20.
o O chestiune de onoare: FLACĂ
RA — 15,30 ; 18.
• Să trăim piuă luni: FLACĂRA — 
20,30.
o Angelica șl sultanul s VITAN — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
« Lupii albi : RAHOVA — 15,30 ; 18, 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15, FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Cele trei nopți ale unei Iubiri : 
PROGRESUL — 20,15.
• Apele primăverii : RAHOVA — 
20,15.
o Omul care valora miliarde : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18, CRINGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Război șl pace (seriile I șl a II-a): 
COSMOS — 15 ; 19,30.

© Opera Română : Don Carlos — 
19,30.
,n Teatrul de comedie : Dispariția Iul 
Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Strigoii — 20.
® Teatrul Mic : Prețul — 20.
o Teatrul de stat din Tg. Mureș (în 
sala „Studio" a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Dansul sergentu
lui Musgrave — 19,30.

18,00

ft V
18,20

— Consultații tehnice. Tema: 
Cooperația — Modul de 
organizare a unităților de
panatoare TV din țară.

— Pro sau contra 7 — Emi
siune de dezbatere pentru 
tineret — Clasic și modern 
în matematică. Participă

Mihoc, acad. prof. Grigorela dezbatere : acad. prof. Gheorghe
Moisil, acad. prof. Remus Răduleț, acad. prof. Nicolae Teodorescu, 
acad. prof. Gheorghe Vrînceanu, prof. unlv. dr. docent Nicolae 
Dinculescu, prof. univ. dr. docent Marcel Roșculeț, conf. univ. dr. 
Marius Stoka.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Cîntece de seară — Interpretează corul Ansamblului artistic al 

U.T.C.
19,30 — Reportaj TV : Vîrsta de aur.
20,00 — Reflector.
20,15 — Roman foileton : „Bîlciul deșertăciunilor" (episodul I).
21,00 — Scena — emisiune de actualitate șl critică teatrală © _PatrloUs-

21,30

22,30
22,50
23,00

mul — permanență a teatrului românesc. Participă : Radu Po
pescu, George Ivașcu, Valeriu Râpeanu, Ovidlu Bădlna ; © Co
respondență telefonică de la Bratislava cu Radu Beligan ; © Tur
neul Teatrului din Constanța în București cu „Invitație la castel" 
de Anouilh.

— Intre metronom șl cronometru — emisiune concurs. Transmisiune 
din Bacău.

— Telejurnalul de noapte.
— Agenda politică.
_ Turneul internațional de hochei pe gheață de la Moscova. Aspecte 

de la meciul U.R.S.S.-—Suedia.

Doi dintre cei mai talen- 
tați tineri dansatori ai ba
letului Operei Române au 
apărut recent în spectaco
lul „coupâ" „Seară Bartok- 
Stravinski". Este vorba de 
Cristina Hamei, cunoscută 
prin siguranța și sobrieta
tea conferită interpretării 
rolurilor clasice Odette-O- 
dile din baletul „Lacul le
bedelor" de Ceaikovski, 
Mirtha din „Giselle" de A- 
dam etc., și de Gheorghe 
Căciuleanu, 
curînd în 
taluri de balet modern, 
alături de Miriam Răduca- 
nu. Prima apare pentru în- 
tîia oară în principalele ro
luri feminine din baletele 
„Mandarinul miraculos" de

afirmat de 
diverse reci-

Bela. Bartdk și „Sărbătoa
rea primăverii" de Igor 
Stravinski, iar cel de-al 
doilea sub haina năstrușni
cului Petrușka.

Pe lîngă Petre Ciortea, 
mereu „miraculos" în rolul 
Mandarinului, Cristina Ha
mei se face o impecabilă 
tălmăcitoare în imagini vi
zuale a partiturii barto- 
kiene. Tehnica sa de clasi- 
ciană formată la școala a- 
cademică nu se etalează aici 
în arabescuri savante și pi
ruete amețitoare, ci se 
structurează pe sugestia 
realului, a posibilului, a o- 
menescului cotidian. Core
graful Oleg Danovski a in
tuit exact posibilitățile in
terpretative ale Cristinei

Hamei, oferindu-le un larg 
portativ de manifestare.

Și în rolul „Elue" din 
„Sărbătoarea primăverii", 
frumos construit coregrafic 
de Vasile Marcu cu toată o- 
poziția cîtorva lungimi și 
inconsecvențe, Cristina Ha
mei face dovada calităților 
ei multilaterale, circum
scrise redării feminității 
pure, descătușate — una 
din semnificațiile propuse 
de partitură.

Celor două piese de mai 
sus, la început singurele 
componente ale spectacolu
lui, li s-a adăugat într-o 
reluare „revăzută" „Petruș
ka". Gheorghe Căciuleanu e
un Petrușka ideal, așa cum . 
îl știm, erou nefericit al

tuturor bîlciurilor. burlesc 
și totodată sfîșietor. Pă
cat că dansurile bîlciu- 

' lui sînt" cam monotone, cam 
obosite, necorespunzînd 
spiritului întregului spec
tacol. La rindul lor, de
corurile acestui balet, 
doar punctate, nu cores
pund nici ele viziunii 
coregrafice și ■ nici stilu
lui aproape naturalist al 
costumelor. Ca „Petrușka" 
să-și cîștige într-adevăr 
rolul ce i se cuvine în com
ponența serii de balet Bar- 

■ tdk-Stravinski, dansurile1 
de ansamblu, decorurile și 
costumele a>- trebui într-a- 
devăr „revăzute".

Nicolae SPIRESCU

Concertele orchestrei simfonice

Sub auspiciile Comitetului 
de Stat pentru Cultură, și Artă 
și ale O.S.T.A., orchestra sim
fonică a Filarmonicii națio
nale din Varșovia va prezenta 
două concerte la Ateneul Ro
mân. Formația varșoviană — 
unul dintre cele mai cunoscute 
și apreciate ansambluri or
chestrale, care a evoluat pe 
multe dintre podiumurile de 
concert ale lumii, bucurîn- 
du-se de aprecieri entuziaste 
în rîndurile publicului și ale 
criticii de specialitate din Eu
ropa, America și Asia — va 
interpreta în concertul 
marți, 16 decembrie, ora
sub bagheta eminentului diri
jor Witold Rowicki, Uvertura 
de concert din „Bajka" (Po
vestirea) de A. Moniuszko;

de
20,

Simfonia concertantă (IV) de 
K. Szymanowski, cu concursul 
solistului Tadeusz Zmudzinski 
— pian; Simfonia a IV-a în 
Fa minor op. 36 de P. I. 
Ceaikovski. In programul de 
miercuri, 17 decembrie, ora 
20, se prezintă Concertul nr. 6 
pentru sextet de coarde de J. 
Ph. Rameau, Simfonia a 
IlI-a de Tadeusz Baird, „Pe
trușka" — muzică de balet de 
Igor Stravinski.

Programul concertului de 
marți, 16 decembrie, va fi pre
zentat și la Arad și Brașov, 
în zilele de 11 și 13 
brie.

Biletele se vînd 
O.S.T.A. din Calea
68—70, telefon 13 53 75, și în 
serile concertelor, la casa sălii.

decem-

la casa 
Victoriei

★ ★

După spectacolul cu „Faust", pre
zentat de Opera Română din Bucu
rești, dirijorul iugoslav Mladen 
Basic a apărut din nou la pupitrul 
orchestrei primei noastre scene . li
rice. Duminică seara, el a dirijat 
opera „Răpirea din Serai", care a 
avut ca soliști pe Valentin Teodorian, 
Ion Stoian, Valentin Loghin, Elena 
Simionescu, lulia Voinea.

— Prestigioasa formație camerală, 
cvartetul „Muzica", compus din 
George Hamza — vioara I, Con
stantin Costache — vioara a II-a, Lu
dovic Lang — violă. Robert Sladek 
— violoncel prezintă miercuri. 10 de
cembrie, la sala mică a Palatului, o 
seară de cvartete de Haydn si Schu
bert.

— Dirijorul Krișztoph Missona din 
Cracovia prezintă joi, 11 decembrie,

în cadrul concertului Orchestrei Ra- 
dioteleviziunii, lucrarea simfonică 
„Threni", aparținînd compatriotului 
său, compozitorul Krisztopf Pende
recki. Același program va mai cu
prinde Concertul nr. 2 pentru pian 
și orchestră de Pascal Bentoiu. so
listă fiind pianista Sofia Cosma, și 
Simfonia a -IlI-a. de Mendelssohn- 
Bartholdy.

— Tînărul violonist polonez Kon
stantin Kulka va susține în con
certele de vineri 12 și sîm
bătă 13 decembrie ale filarmonicii 
bucureștene — partitura Concertului 
în la minor de Glazunov. Programu', 
condus de dirijorul Mihai Bredi- 
ceanu, cuprinde în primă audiție 
„Muzică festivă" de Ștefan Zorzor și 
Simfonia a II-a de Brahms.

la consiliul popular, la sediul coope
rativei agricole de producție.

Floarea M. lancu, șefă de echi
pă : „Am vorbit cu bărbatul meu și 
ne-am zis : Avem copil la școală, la 
Pitești. Nu-i trimitem nimic. Statul 
are grijă de mîncare, de învățătură. 
Ar fi o rușine să luăm sacul cu ce ne 
prisosește și să-l vindem la piață. 
Din bucatele cîștigate la ziua-muncă, 
160 de kilograme le-am contractat la 
stat. Sigur că un bob din aceste bu
cate ajunge și la copilul nostru care 
are doar o singură grijă : aceea de a 
fi sîrguinclos la învățătură".

Trifu Ustruc : Nu o dată, tovarășul 
activist de partid a discutat cu noi 
despre aceste datorii. Și de fiecare 
dată, cînd s-a ivit cîte unul care în
țelege mai greu, a găsit calea să lă
murească lucrurile. Țin minte ulti
ma discuție la care am luat parte. 
„Să spunem că îți faci o casă sau 
îți cumperi mobilă, ne-a zis. Și nu-ți 
ajung banii. Te împrumuți la un ve
cin, la o rudă. A venit sorocul să-i 
înapoiezi. Ce faci 7 „Păi cum, îi dau. 
Cuvîntul e cuvînt..." „Statul, primă
vara, iarna, cînd avem nevoie de cre
dite, de îngrășăminte, ne dă ?“. (Des
chidem o scurtă paranteză aici : co
operativa din Ungheni a primit de 
la combinatele chimice ale țării 160 
tone superfosfat pentru porumb și 
160 tone azotat pentru grîu. A primit 
credite pe termene mai lungi sau 
scurte — peste un milion lei). „Dacă 
ne bucurăm de acest sprijin, apoi e 
drept ca Ia vremea recoltei să na fa
cem și noi datoria către stat !“.

Uite așa, bob cu bob, dat din ini
mă, dintr-o înțelegere superioară a 
intereselor generale, țăranii coopera
tori din Ungheni au suplimentat la 
contract, din veniturile lor, 30 000 ki
lograme de grîu, 85 000 kg de porumb, 
1 000 kg de fasole, 30 de porci. Ci
tim în această succintă statistică ati
tudinea înaintată a multor coopera
tori.

Desigur, la Ungheni mai sînt încă 
multe de făcut.

— Cheia și lacătul le consti'Uie dez
voltarea necontenită a averii7 obștești 
— ne spune unul dintre cei mai har
nici cooperatori din Ungheni, Tudor 
lancu. Ințelegînd că de această de
pinde bunăstarea lui, omul hărnicește 
mai mult.

Hărnicește mai mult — frumos și 
plin adevăr. Mentalitățile vechi care 
răbufnesc din cînd în cînd pierd 
din cîmpul lor de manifestare, își 
restrîng aria nocivă — în fața aces
tui om care hărnicește mai mult „E- 
fortul de formare a unor oameni care 
pricep aceste rosturi, spunea Ion 
Neacșa, președintele consiliului popu
lar comunal, eu îl văd și în altceva : 
în sentimentul trainic, potrivit că
ruia fiecare se simte răspunzător de 
bunul mers al lucrurilor din coope- 

. rativă, de apărarea și gospodărirea 
cu grijă a avutului obștesc".

Ca argumentare a acestei idei nl 
se povestesc următoarele : în satul 
Colțu, după recoltarea griului, cițiva 
cetățeni au „nimerit" acasă cu paiele 
strînse. Faptul a indignat. Coopera
torii au cerut secretarului de partid

cuție am stat de vorbă cu președln-r 
tele cooperativei, rememorează în- 
tîmplarea Ion Neacșa, președintele 
consiliului popular comunal. „Ei, to
varășe Voi cu, îi zic. Au gîndit bine 
oamenii ?“. „Da, au gîndit bine. Ac
țiunea inițiată de consiliul de con
ducere nu era chibzuită, trebuie s-o 
recunoaștem. Și atunci...".

Atunci cooperatorii n-au acceptat 
propunerea. In virtutea drepturilor 
lor democratice, de a hotărî ei în
șiși asupra lucrurilor de interes vi
tal. în discuțiile avute la Ungheni 
s-a pomenit nu o dată numele lui 
Zamfir Zăbavă, om care e numai de 
formă în cooperativă. Ne îndreptăm 
spre casa lui. Am vrea să stăm de 
vorbă, să-i ascultăm „argumentele". 
Vecinii ne spun însă că degeaba ba
tem ulițele. „Zamfir e plecat în ne
gustoria lui. Cum umple sacul — de 
pe lotul personal, din veniturile so
ției la cooperativă — fuga la piață, 
unde vinde cu preț îndoit, întreit".

Intr-adevăr, nu-1 găsim acasă. Ve
cinii Iui însă ne ajută să reconstituim 
în detalii esențiale portretul său mo
ral : Zamfir a fost brigadier, dar oa
menii l-au schimbat tocmai pentru 
că le-a înșelat încrederea ; felul lui 
de a munci n-aducea foloase coope
rativei.

Cooperatorii însă nu puteau fi în
șelați multă vreme. Au văzut lim
pede unde bat gîndurile lui Zam
fir și l-au înlocuit cu un om vred
nic.

— Eu zic că mai greșim și noi șl 
așezăm cîteodată în funcții de răs
pundere oameni care nu ne fac 
cinste, e de părere cooperatorul Ma
rin . C. Petrescu. La asemenea munci 
ar trebui să urcăm numai pe cei 
gospodari, care pun la inimă inte
resul cooperativei, harnici. Că în pri
vința lui Zamfir am nimerit strîmb e 
limpede. O dovedește și următorul 
lucru : acum, el e mereu pe dru
muri cu negustoria. Pretenția lui e 
„să trăiască mai bine". Dar acest 
mai bine pentru el înseamnă 
vasta să muncească și el să fie un 
fel de negustor ambulant.

— Noi, comuniștii, intervine secre
tarul comitetului de partid, în dis- 
cuțiile_ cu oamenii căutăm să lămu
rim pînă la capăt următorul lucru : 
cei ca alde Zăbavă nu numai că se 
înșeală pe ei, dar înșeală și pe alții.

Ei uită că familiile lor își duc 
viața în sat și beneficiază nestinghe
rite, în mod egal, de tot ce s-a în
făptuit și se înfăptuiește aici, prin 
munca tuturor. Or, dacă între efor
tul de înflorire a cooperativei și cel 
de ridicare continuă a satului există 
această trainică legătură, e drept, 
cinstit, ca fiecare să nu vină la de-a 
gata, ci să-și aducă contribuția sa de 
muncă la aceste înfăptuiri, așa. cum, 
de altfel, fac majoritatea cooperato
rilor.

Am avut răgazul să traversăm în 
lung și-n lat comuna Ungheni, să ne 
dăm seama că și această localitate o- 
feră vizitatorului imaginea proprie a- 
șezărilor ce au cunoscut un ritm de -- -------------- — —
viață nouă în anii noștri. Foațte rhul-’ 1 ’ convocarea,- în aceeași* zi, a adunani 
te case noi — 35 media anuală de ""”M T" ----- !“

"ic^nștrUpție,.^,cinci școli, cămiureul- 
tural. dispensar, magazine ale coo
perației de consum (anul trecut s-au 
cumpărat numai de la acestea măr- 

. furi in valoare de 7,5 milioane lei), 
grădiniță de copii, lumină electrică 
— iată pe scurt tabloul împlinirilor 
statornicite și aici de socialism. Și 
despre Ungheni nu se poate spune 
că este comuna cea mai bună din ju
dețul Argeș. Sînt altele care au a- 
tins o treaptă mai ridicată de dez
voltare. Dar acest lucru a fost po
sibil prin înțelegerea clară a faptu
lui că toate aceste însemne ale bu
năstării se nasc numai prin munca 
unită a tuturor, prin participarea ac
tivă, hotărîtă la strădania generală 
de dezvoltare, de întărire a coopera
tivei agricole de producție.

...Am sosit în această așezare arge- 
șeană'la cîteva zile după ce mulți 
cooperatori de .aici au hotărît să su
plimenteze la contract, din venituri
le ce le primesc, o parte din pro
dusele lor. Am stat de vorbă cu unii 
dintre aceștia la ei acasă, pe ulițe,

ca ne-

Premieră la Teatrul
Lucia Sturdza Bulandra"

In sala din str. Alexandru 
Sahia 76 A (Grădina Icoanei) 
va avea loc prezentarea co
mediei lui Georges Feydeau 
„PURICELE 1N URECHE", în 
traducerea Erastiei Sever. Re
gia : Emil Mândrie. Decoruri: 
Liviu Ciulei. Costume: Geor
ge Ștefănescu. Din distribuție 
fac parte Octavian Cotescu.

Gina Patnchi, Lucia Mara, 
Paul Sava, Ion Besoiu, Aurel 
Cioranu, Vasile Glorescu, Flo
rian Pitiș, Dan Damian, Do
rin Dron, Adrian Georgescu, 
Marie’la Petrescu, Rodica Su- 
ciu, Cornelia Turian, Traian 
Petruț. Premiera va avea loc 
sîmbătă, 13 decembrie, ora 20.

de partid. La ordinea de zi, un sin
gur punct : asigurarea-furajelor pen
tru "iarnă. „Anul trecut — au rele
vat cei mai mulți în cuvîntul lor —• 
nu ne-au ajuns furajele. Ne-am că
ciulit la alții. Acum, cînd le avem, 
le risipim, le furăm. De unde fu
răm ? De pe moșia altcuiva ? Nu, de 
la noi toți. Cei pe care i-am văzut 
cu toții azi dimineață (și i-au nu
mit, să-i rușineze) zic că au luat 
pentru vitele lor de-acasă. Dar cu vi
tele cooperativei, deci ale noastre, ale 
tuturor, ce facem ?“. Indignarea și-au 
exprimat-o limpede, dojana a fost 
aspră, critica intransigentă; din tot 
s-a desprins o concluzie de bază : 
averea obștească nu-i un fel de pom 
al nimănui, la marginea drumului, 
unde fiecare poate întinde mîna și 
lua fructe după pofta inimii. Ea e un 
bun al tuturor cooperatorilor și cine 
păgubește — bagă mîna în buzuna
rul tuturor. Este exact ce afirma co
operatorul Ștefan Dumitru, din satul 
Humele, cînd a fost discutat cazul 
lui Marin Grătianu : „Grătianu va 
lua porumb la ziua-muncă egal cu 
mine ? Va lua. Furînd însă, el își 
sporește cantitatea lui și o micșorea
ză pe-a mea, pe a celorlalți. Asta 
nu se vede în scriptele 
putem îngădui 
pe toți !“.

Iată, așadar,
într-o comună .... __
județul Argeș universul de probleme 
umane aflate în aria de preocupări 
ale organizației comunale de partid. 
Un univers cu oameni diferiți; unii, 
cei mai mulți, alcătuind acele di
recții de forță care împing înainta 
cooperativa, satul; alții, mai puțini, 
tributari încă mentalităților retrogra
de, individualiste, egoiste. Sprijinin- 
du-se pe cei 
litică activă, 
de la caz la 
nelimitat de
țâre.

furtul !
contabile. Nu 
El păgubește

se înfățișeazăcum
ca oricare alta din

înaintați, munca po- 
argumentată, nuanțată 
caz, are un teritoriu 

afirmare, de influen-

Sesiune
Ion Creangă
Comitetul de cultură și artă . al 

județului Iași și filiala locală a So
cietății de științe filologice au or
ganizat duminică dimineața, în aula 
Bibliotecii centrale universitare din 
Iași, o sesiune științifică consacrată 
comemorării a 80 de ani de la 
moartea lui Ion Creangă. în fața 
unui numeros public, cadre didacti
ce universitare și cercetători știin
țifici au prezentat comunicări rele- 
vînd aspecte din viața marelui scri
itor în lumina documentelor de ar
hivă, aspecte ale artei sale și preocu
pări față de problemele școlii.

„Festivalul filmului
la sate"

Duminică, in numeroase localități 
rurale din țară a 
filmului Ia sate", 
rală așteptată cu 
nile de iarnă, de 
meni ai muncii.

început „Festivalul 
manifestare cultu- 
viu interes, in tu
rnase largi de oa-

(Agerpres)

Perfecționarea
cadrelor didactice

(Urmare din pag. I)

înlăturării dificultăților pe care une
ori le întîmpină, s-a înființat Centrul 
de documentare al cadrelor didactice.

După cum se știe, în ultimele săp- 
tămîni au luat ființă în diferite ju
dețe primele „Case ale corpului di
dactic". Ca instituții cu specific me- 
todico-științific și cultural-educativ 
pentru personalul didactic din grădi
nițe de copii, școli generale, licee de 
cultură generală, precum și pentru 
cadrele didactice care predau disci
pline de cultură generală în învăță- 
mîntul profesional, tehnic și liceal 
de specialitate, ele sînt chemate să 
asigure în principal continuitatea 
preocupărilor în domeniul ținerii „la 
zi" a cunoștințelor, să contribuie Ia 
documentarea și informarea opera
tivă a celor care le vor frecventa. E 
de resortul lor, totodată, organiza
rea de conferințe, expuneri și sim
pozioane, sesiuni de comunicări me- 
todico-științifice, schimburi de expe
riență' în legătură cu munca instruc- 
tiv-educativă, valorificarea și genera
lizarea experiențelor înaintate. Acti-

vitatea Casei corpului didactic va 
influența și asupra îndrumării mun
cii metodice în cadrul școlii, a legă
rii ei de problemele specifice pe care 
le ridică instruirea și educarea ele
vilor din școala respectivă, contri
buind astfel la îmbunătățirea muncii 
lor. în contextul general al preocupă
rilor de metodică școlară este deose
bit de important, de asemenea, ca 
ele să se preocupe de popularizarea 
producțiilor editoriale de larg interes 
pentru corpul profesoral, să organi
zeze demonstrații privind folosirea 
noilor materiale didactice și îndeo
sebi a mijloacelor audio-vizuale, pre
cum și alte activități care răspund 
preocupărilor de ordin științific și 
pedagogic ale cadrelor didactice. Evi
dent, în acțiunea de perfecționare a 
personalului didactic, o contribuție 
tot mai activă sînt chemate să aducă 
societățile științifice ale cadrelor di
dactice.

Așadar, complexul de măsuri sta
bilit pentru perfecționarea pregătirii 
cadrelor didactice există. Depinde da 
noi toți să-l fructificăm deplin.

regiuni.de
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în Divizia A la fotbal IERI LA VOLEI

RAPID-campioană de toamnă
REZULTATELE ETAPEI

O DINAMO BACAU—RAPID 3—1 (1—0). Au mar
cat : Pană (min. 45 și 88), Dembrovschi (min. 54) 
pentru dinamoviști ; Neagu (min. 62) pentru rapi- 
diști.

« UNIVERSITATEA CRAIOVA—F.C.ARGEȘ 2—2 
(1—1). Au marcat : Nuțu (min. 40) și Jercan (min. 89) 
pentru argeșeni ; Strîmbeanu (min. 41) și Olteanu
— autogol (min. 90) pentru craioveni.

• DINAMO BUCUREȘTI—A.S.A. TG. MUREȘ 
3—1 (1—0). Au marcat : Deleanu (min. 34), Stoenescu
— din 11 m (min. 65) și Radu Nunweiller (min. 79), 
pentru dinamoviști ; Naghi (min. 47) pentru mure
șeni.
• U.T.A.—POLITEHNICA IAȘI 4—2 (2—0). Au 

marcat : Domide (min. 18), Fl, Dumitrescu (min. 27) 
Lereter (min. 69 și 83) pentru U.T.A. ; Marica (min. 
49) și Moldoveanu (min. 69) pentru Politehnica.

a PETROLUL—STEAGUL ROȘU 2—0 (1—0). Au 
marcat : Cotigă (min. 38) și Grozea — din 11 m 
(min. 61).

© CRIȘUL—STEAUA 2—1 (1—0). Au marcat : Po- 
povici — din 11 m (min. 4), Casai (min 78) pentru 
Crișul ; Dumitriu III (min. 67) pentru Steaua.

• FARUL—C.F.R. Cluj 4—2 (2—2). Au marcat :

Sasu (min. 21 și 58), Tufan (min. 23 și 81) pentru 
Farul ; Petrescu (min. 5) și Soo (min. 32) pentru 
C F R

« UNIVERSITATEA CLUJ—JIUL 4—1 (2—1). Au 
marcat : Oprea (min. 1 și 50), Munteanu (min. 43) și 

i Universitatea; SanduUifăleanu (min. 76) pentru 
(min. 11) pentru Jiul.

CLASAMENTUL
RAPID BUCUREȘTI 
Dinamo București 
Universitatea Craiova 
F. C. Argeș Pitești 
Jiul Petroșani 
U.T. Arad
Steagul roșu Brașov 
Dinamo Bacău 
Steaua București 
Universitatea Cluj 
Farul Constanța 
Petrolul Ploiești 
Crișul Oradea 
C.F.R. Cluj 
Politehnica Iași 
A.S.A. Tg. Mureș

Odihnă pentru sezonul
Ultima zi a toamnei fotbalistice, ul

tima etapă a turului campionatului 
diviziei A. Un tur de campionat des
fășurat în umbra luptei dirze pentru 
calificarea în turneul final al C.M. 
de fotbal, un sezon în care, nu de 
puține ori, privirile, gîndurile noas
tre se concentrau mai ales asupra ce
lor „unsprezece" ce trebuiau să ho
tărască prezența fotbalului nostru la 
„Mexico ’70“.

Aflat sau nu în prim-plan, cam
pionatul și-a văzut de drum și ia- 
'tă-ne acum la capătul primei sale ju
mătăți, gata să-i facem bilanțul.

Rapid este „campioana de toam
nă", în ciuda înfrîngerii nete suferite 
ieri la Bacău, în ciuda „crizei de 
creștere" pe care o traversează. Schim- 
bînd din mers, după caz, „pinioa- 
nele", rapidiștii — antrenori și jucă
tori — au adum satisfacția înregis
trării unui succes rotund, indiferent 
de „penele" pe care le-<au avut în a- 
ceastă lungă cursă.

Sortiți locului al doilea, dinamoviș
tii bucureșteni au susținut, ieri după- 
amiază, o partidă-mostră pentru fe
lul în care au evoluat in acest an. In 
meciul cu A.S.A. Tg. Mureș, Nun
weiller, Dinu, Lucescu, Dumitrache 
și ceilalți au avut și momente foarte 
bune, dar și lungi perioade în care

au înotat umăr la umăr cu neexpe- 
rimentații lor parteneri de întrecere. 
Și, parcă, pentru ca tabloul să fie ab
solut identic, Ghergheli a părăsit ac
cidentat terenul, după o jumătate de 
oră de joc. Și poate că, după ega- 
lare, dacă ar fi crezut o singură cli
pă în posibilitatea unei victorii, mu
reșenii ar fi înregistrat una dintre 
cele mai mari surprize ale anului.

Și egalul de la Craiova poate fi 
trecut în rîndurile elementelor defi
nitorii . pentru fizionomia competiției 
în general, în sensul echilibrului care 
a caracterizat-o. Echilibru datorat pre
ocupărilor pentru „preliminarii" sau 
pur și simplu egalizării forțelor ce
lor 16 combatante ? Iată o întrebare 
al cărei răspuns nu-1 vom obține, 
probabil, nici după decernarea titlu
lui de campion în vara viitoare.

La Bacău, tînărul Pană reușește să 
înscrie două goluri lui Răducanu, 
performanță-simbol și ea pentru o a- 
nume stare de lucruri din campio
natul nostru intern : ambiția cu care 
„tineretul" s-a bătut, în această toam
nă, pentru a-și face loc în primele 
rînduri ; ambiția și în multe cazuri 
și reușita acțiunii. Toamna aceasta 
s-a vorbit mai puțin despre „necesi
tatea promovării tineretului", dar ea 
— spre deosebire de vremea vorbe-

DE TOAMNA

MECIURI ATRACTIVE
ȘI REZULTATE SURPRIZĂ

Băcăoanii aplaudați pentru victorie 

(3-1 cu Rapid) și pentru calitatea 

jocului
BACAU — (prin telefon de la Gh. Baltă, coresponden

tul „Soînteii"). Deși transmisă în întregime de către te
leviziune, partida de fotbal dintre Dinamo Bacău și 
fruntașa clasamentului, Rapid București, a atras pe sta
dionul din Valea Bistriței un mare număr de spectatori. 
Cei prezenți n-au avut ce regreta, pentru că au asistat 
coate la cel mai frumos joc prestat în acest sezon de 
t-chipa locală. Vrînd să se reabiliteze în fața localnici
lor, în urma eșecului suferit acum o săptămînă, dinamo- 
viștii, în ciuda terenului alunecos, au practicat un joc 
tehnic, cu faze de fotbal autentic, care au smuls ropote 
de aplauze la scenă deschisă. Se poate afirma cu certi
tudine că 3/4 din cele 90 de minute de joc au aparținut 
gazdelor. Rapidiștii, veniți la Bacău cu o carte de vi
zită mare, s-au apărat uneori chiar dur (ceea ce în min. 
58 a atras eliminarea lui Pop pentru lovirea intențio
nată a adversarului) și au contraatacat uneori periculos 
prin Neagu și Năsturescu. Ca atare, prima repriză s-a 
încheiat cu un avantaj minim în favoarea dinamoviști- 
lor, avantaj obținut prin golul tînărului Pană, promovat 
de curînd în prima echipă.

După pauză a urmat același asalt la poarta interna
ționalului Răducanu. După ce Dembrovschi și Pană ra
tează ocazii bune de gol, în min. 56 dinamoviștii bene
ficiază de o lovitură liberă laterală. Execută Nedelcu, 
și Dembrovschi, printr-o execuție tehnică splendidă, îl 
„păcălește" pe Răducânu, introducînd balonul în poar
tă. 2—0 pentru Dinamo. Cel de-al treilea gol al dinamo- 
viștilo.r este înscris de același Pană în min. 88. Cu toate 
că rămăseseră în 10 oameni, prin eliminarea amintită, 
rapidiștii au redus din handicap în min. 63, cînd Neagu ■ 
profită de neatenția apărătorilor băcăoani.

bru corespondent al Academiei, cars 
a participat la Addis Abeba, între 24 
noiembrie și 5 decembrie, la cea de-a 
XlI-a ședință a Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru aplicarea 
științei și tehnicii în folosul dezvol
tării. Alături de cei 18 membri al 
comitetului, la ședință au luat parte 
delegați ai organizațiilor specializate 
ale O.N.U. și ai comisiilor economi
ce O.N.U. pentru America de Sud, 
Asia și Africa. Pe lingă probleme 
cu caracter general, ca planul de 
acțiune al comitetului pentru viito
rul deceniu, dinamica populației glo
bului, activitatea organizațiilor spe
cializate ale O.N.U., aplicarea cerce
tărilor spațiale în folosul dezvoltării, 
au fost discutate și probleme speci
fice ale dezvoltării Africii.

(Agerpres)

La invitația Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, duminică a sosit în Capitală 
Zygfryd Wolniak, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Republicii 
Populare Polone, însoțit de funcțio
nari superiori din M.A.E. polonez. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost salutați de Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și de funcționari su
periori din M.A.E. al Republicii So
cialiste România. A fost prezent 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
R.P. Polone la București. Luni, la 
Ministerul Afacerilor Externe ur
mează să înceapă convorbiri bilate
rale în probleme de interes comun.

★
Duminică s-a înapoiat în Capitală 

prof. dr. docent Irimie Staicu, mem-
Ultimele etape ale turului campio

natului aduc în scenă alte meciuri 
de atracție. Confruntările masculine 
Rapid—Steaua, Politehnica Galați— 
Dinamo și meciul feminin Universi
tatea Timișoara—Dinamo au dominat 
etapa de ieri. în Capitală, spectato
rii au asistat, în fine, la un meci dra- 

• matic, deosebit de spectaculos, in 
care voleibaliștii de la Steaua au pri
mit replica tinerei garnituri a Ra
pidului. Pentru că în ultimii trei ani 
feroviarii n-au reușit să-i întreacă 
niciodată pe campioni, se anticipa și 
de această dată succesul steliștilor. 
Dar Rapidul, cu Drăgan în formă de 
zile mari, s-a întrecut pe sine și ju- 
cînd admirabil a reușit, la capătul 
a patru seturi, unul mai frumos ca 
celălalt, o excelentă victorie asupra 
campionilor, relansîndu-se în disputa 
pentru întiietate. Steaua a fost ieri 
lipsită de voința ce o făcea atît de 
temută, atacurile jucătorilor .— tra
sate parcă cu... șablonul — s-au izbit 
de un blocaj ferm, de o linie a doua 
dispusă la orice sacrificii pentru sal
varea baloanelor. Felicitîndu-i pe fe
roviari, se cuvine a menționa meri
tele deosebite ale antrenorului

Gheorghe Petrescu. La Galați, dina- 
moviștii au fost nevoiți să plece din 
nou steagul, însă după un meci de 
mare luptă în finalul căruia studen
ții au fost mai bine organizați.

Două mari surprize au produs for
mațiile feminine ale C.P.B. și Uni
versității Timișoara. Poligrafele au 
jucat dezinvolt și au învins Medici
na, una din echipele bine cotate ale 
campionatului, în vreme ce timișo- 
rencele și-au înscris o victorie clară 
și neașteptată în dauna campioanelor 
țării, dinamovistele bucureștene, a- 
flate de cîtăva vreme (de ce ?) în- 
tr-un evident impas.

Sărbătorirea unor licee
placă comemorativă închinată cadre
lor didactice care au slujit acest lăcaș 
de cultură, au avut loc întilniri cu 
foști profesori și elevi ai liceului.

Cu prilejul adunărilor festive care 
au avut loc, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, participanta din 
ambele localități au adresat C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, telegrame prin care 
își exprimă recunoștința profundă 
față de partid și de stat pentru gri
ja deosebită pe care o poartă școlii 
românești, corpului profesoral, pentru 
condițiile tot mai bune de viață și 
învățătură create tineretului, anga- 
jîndu-se să-și exercite rolul de fac
tor activ și responsabil în opera da 
formare multilaterală a tineretului.

Liceul din comuna Piatra, județul 
Teleorman, a sărbătorit duminică 100 
de ani de existență. La aniversare 
au participat numeroși locuitori din 
această veche așezare teleormăneană, 
situată pe malul Dunării, elevi și 
cadre didactice, precum și invitați din 
alte localități, mulți dintre ei foști 
școlari sau profesori ai liceului. A- 
dunarea festivă a fost precedată de 
vernisajul unei expoziții și de dez
velirea unei plăci comemorative.

Duminică s-au încheiat la Constan
ța și manifestările prilejuite de săr
bătorirea semicentenarului liceului 
nr. 2 „Mihail Eminescu" din acest 
vechi oraș. O expoziție documenta
ră a evocat activitatea liceului în cei 
50 de ani de existență, s-a dezvelit o

20
19
19
18
16
16
16
16
15
15
15
14
12
11
10

3 23—14
5 30—19 

22—16 
31—20 
21—22
22— 23
23— 25 
22—25

6 37—22
4 20—17
7 20—23
6 16—18
8 21—30
8 13—26
9 16—20

10 12—29 8

15 8 4

care vine...
lor — s-a petrecut. Cam peste tot, 
chiar și în „team-urile" ce păreau 
incasabile din acest punct de vedere 
(să numim Steaua, de pildă). Și,
ceea ce este cel mai important, ti
neretul dovedește calități certe, fă- 
cindu-ne să privim cu încredere ' 
viitorul apropiat.

Deci, ne luăm la revedere de 
campionat pentru o perioadă mai 
lungă, pînă in primăvară, pină la 
prima din cele nouă etape dinaintea 
plecării în Mexic. Aceste etape însă 
vor fiț înainte de toate, prilejuri de 
pregătire, de autocontrol, de verifi
care pentru turneul final al C.M. Nu 
sintem singurii care procedăm ast
fel. Dimpotrivă, ne aliniem celorlalți 
15 cu care ne vom măsura forțele pe 
platourile mexicane. Deci, nimic mai 
normal.

Marți, selecționabilii noștri pentru 
„campania mexicană" se vor intîlni 
pentru întîia oară. Va fi o zi a... re
capitulărilor și a .Recturilor particu
lare" pentru scurta vacanță ce ur
mează. O vacanță în care se vor o- 
dihni, nu atît pentru sezonul abia în
cheiat, cit mai ales în vederea celui 
care vine...

în

la

Valentin PAUNESCU

Golul marcat de Radu Nunweiller în partida de ieri a 
fost, de fapt, al. 30-lea înscris de echipa sa în actualul 

campionat Foto ; M. Cioc

ti

Craiovenii au egalat in ultimul minut 

printr-un... autogol piteștean
CRAIOVA — (prin telefon de la N. Țuicu, corespon

dentul „Scînteii"). De rezultatul egal de la Craiova 
n-ar trebui să fie nemulțumiți craiovenii, ci piteștenii ! 
în min. 89, oaspeții conduceau cu 2—1 prin golul în
scris de Jercan pe un contraatac. De altfel, și în prima 
repriză tot piteștenii au fost cel care au deschis scorul, 
prin Nuțu. Numai după două minute însă, la o învăl
mășeală în fața porții lui Niculescu, Strîmbeanu, din- 
tr-un grup de aproape 16 jucători, a egalat pentru cra
ioveni. Egalarea a constituit parcă un tonic pentru 
craioveni, dar apărarea piteșteană — în care s-au re
marcat Barbu, Vlad, Ivan II — a respins cu succes 
atacurile adverse. In repriza secundă studenții au intrat 
hotărîți să-și adjudece victoria. Deși din punct de ve
dere tehnic au dovedit o bună pregătire, ei au irosit 
numeroase posibilități de a marca. Așa se face că in 
min. 89 piteștenii au luat conducerea. După circa un 
minut, Olteanu de la piteșteni aduce ...egalarea pen
tru craioveni și astfel jocul se încheie cu scorul d° 
2—2. Arbitrajul lui Gh. Bîrsan (Galați) a fost umbrit 
de decizii în compensație și neacordarea unui 11 m. 
pentru craioveni.
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PRONOSPORT

Concursul din 7 decembrie

Dinamo Bacău — Rapid 
„U" Craiova — F.C. Argeș 
Crișul — Steaua
Petrolul — Steagul roșu 
„U“ Cluj — Jiul
U.T. Arad — Politehnica 
Farul — C.F.R. Cluj 
Cagliari — Bologna 
Fiorentina — Inter 
Lanerossi — Roma 
Lazio — Napoli 
Milan — Juventus 
Palermo — Sampdoria

(1—«)
iz—1>)
13—U)
(0—2)
(0—2)
(3—0)

i
X
1
l
1
1
1
l
l
1
2
2
1

Iată rezultatele complete ale eta
pei : Masculin : Rapid—Steaua 3—1 ; 
Politehnica Galați—Dinamo 3—2; 
Progresul—Minerul 3—1 ; Tractorul— 
Unirea Tricolor 3—0 ; Universitatea 
Craiova—Petrolul 3—2 ; Politehnica 
Timișoara—Viitorul 3—0.

Feminin : Rapid—I.E.F.S. 3—0 : U- 
niversitatea Timișoara—Dinamo 3—1; 
C.P.B.—Medicina 3—1 ; Progresul— 
Ceahlăul 3—1 ; Farul—Penicilina 
1—3 ; C.S.M. Sibiu—Voința Miercurea 
Ciuc 3—0.

Din lumea largă
O România - R.F.G. 12-7 

la handbal feminin
MUNCHEN. — Desfășurat la Kas

sel, al doilea meci de handbal din
tre echipele feminine ale României 
și R. F. a Germaniei s-a încheiat cu 
scorul de 12—7 (6—1) în favoarea ju
cătoarelor românce.

BUDAPESTA. — Din cauza timpu
lui nefavorabil (ninsoare abundentă) 
în „Cupa Dunării" la hochei pe ghea
ță ieri a avut loc un singur meci : 
Budapesta—Sofia, ciștigat de prima 
formație cu 5—4 (4—1, 1—1, 0—2). As
tăzi .este programat meciul Budapes
ta—București.

Și totuși Pele 

nu este golgeter 

mondial absolut...
Potrivit unei știri, publicată de 

ziarele braziliene și preluată de 
presa sportivă europeană, recor
dul mondial absolut de goluri nu 
aparține fotbalistului brazilian 
Pele (care a înscris recent al 
1 000-lea gol), ci unui compatriot 
al acestuia (nu mai puțin cele
bru la vremea sa) Arturo Frie- 
denreich, un metis din Rio care 
a marcat in 26 ani de activitate 
fotbalistică 1 329 goluri, Frieden- 
reich și-a încheiat activitatea (în 
1925) la. clubul Flamengo și a 
decedat cu cîteva luni in urmă, 
la virsta de 77 ani. După Frie- 
denreich, al doilea golgeter al 
tuturor timpurilor ar fi austria
cul Binder (1 006 goluri), Pele 
venind deocamdată in poziția a 
3-a cu 1 000 goluri, în timp ce 
locul 4 in acest clasament este 
ocupat de argentinianul Di Ste
fano cu 796 goluri.

LUXEMBURG. — Echipa de fotbal 
a Bulgariei s-a calificat pentru tur
neul final al celui de-al 9-lea Cam
pionat mondial de fotbal, învingînd 
ieri, cu scorul de 3—1 (2—0), selecțio
nata Luxemburgului, în ultimul meci 
al grupei a 8-a europene. In momen
tul de față sînt cunoscute deci 15 echi
pe din cele 16 care vor participa anul 
viitor la turneul din Mexic. A 16-a 
echipă va fi cunoscută după dispu
tarea meciului dintre formațiile Aus
traliei și Israelului.

KIEL. — Boxerul vest-german Pe
ter Weiland a devenit campion euro
pean la categoria grea, în urma vic
toriei obținute prin K.O., în prima 
repriză, asupra francezului Bernard 
Thebault. In vîrstă de 29 de ani, 
Weiland are în palmares 21 de victo
rii (dintre care 17 înainte de limi
tă), 2 meciuri nule și 4 înfrîngeri.

BELGRAD. — După patru runde, 
în turneul internațional de șah de 
la Vranjacka Banja (Iugoslavia) con
duce maestra maghiară Maria Ivan- 
ka — 4 puncte, urmată de Lazare- 
vici (Iugoslavia) — 3 puncte și o par
tidă întreruptă,. Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) — 3 puncte, Alexandra Ni- 
colau (România) — 2,5 puncte și o 
partidă întreruptă. Margareta Teo- 
dorescu, a doua șahistă româncă par
ticipantă la turneu, ocupă locul 7 cu 
1,5 puncte. In runda a 4-a, Alexan
dra Nicclau a învins-o în 34 de mu
tări pe cehoslovaca Vokralova, în 
timp ce Margareta Teodoi*«jspp a 
cîștigat la Aenevoldsen.

MOSCOVA. — In turneul interna
țional de hochei pe gheață, ce se 
desfășoară în aceste zile la Palatul 
sporturilor din Moscova, reprezen
tativa U.R.S.S. a întrecut cu 8—2 
(1—1, 3—1, 4—0), selecționata Ceho
slovaciei.

ROMA. — Echipa iugoslavă de 
polo pe apă Mladost Zagreb a cîști- 
gat pentru a treia oară consecutiv 
„Cupa campionilor europeni". în pri
mul meci, pe teren propriu, Mladost 
a învins cu 5—3 formația italiană 
Prorecco Genova, iar în cel de-al 
doilea a pierdut cu 2—3.

vremea

Timpul probabil pentru 9, 10 
și 11 decembrie. In țară : după 
o răcire trecătoare, vremea se 
încălzește din nou mcepînd din 
sud-vestul țării. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipi
tații temporare, mai ales sub

formă de lapovlță șl ninsoare. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere la început, apoi în 
creștere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 6 șl plus 4 
grade, iar maximele între 2 și 
12 grade. In București: vremea 
în răcire la început, apoi în 
încălzire ușoară. Cer schimbă
tor. Vor cădea precipitații tem
porare. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere la început, apoi 
în creștere.

De ce trenează 
asimilarea unor 

mașini si
(Urmare din pag. I)

utilaje?

80 DE ZILE PINA LA „MONDIALE"

Handbalistii noștri
9 9

în plină pregătire
„Cum apreciați actualul 

nivel de joc al tricolori
lor și ce observații gene
rale aveți despre ei și des
pre ceilalți competitori la 
turneul final al campiona
tului mondial din februa
rie—martie 1970

Pornind de la această în
trebare am susținut o con
vorbire cu antrenorii eme
riți NICOLAE NEDEF și 
OPREA VLASE, care, îm
preună cu prof. Eugen 
Trofin, se ocupă de pregă
tirea lotului nostru repre
zentativ pentru cel de-al 
9-lea campionat mondial 
de handbal.

— Pentru etapa actuală 
— ne-a spus, mai intîi, 
Nicolae Nedef — apreciez 
ca satisfăcător nivelul de 
joc a! componenților lo
tului A. Multora califi
cativul li s-ar putea părea 
neconform cu realitatea 
deși echipa noastră a 
cîștigat neînvinsă recentul 
turneu dotat cu „Trofeul 
Carpați". Dar la aprecierea 
jocului și a jucătorilor, noi, 
antrenorii (din acest punct 
de vedere imi permit să 
vorbesc și în numele ce
lor doi colegi, Trofin și 
Vlase) avem în vedere mai 
multe criterii decît, să zi
cem. marele public — unele 

_ numai de noi știute — 
‘ pentru care, probabil, doar 
succesul final și unele faze 
spectaculoase contează la 
acordarea calificativului 
general... Constatăm o îm
bunătățire evidentă a apă
rării. însă in atac dăinuie 
destule probleme. Și. orice 
s-ar spune, atacul rămîne 
factorul decisiv a! victo
riei ! Folosirea unor for
mule oarecum inedite, ba- 
zîndu-se pe aportul — pînă 
acum șters — al 
jucători inalți, a

credem, o mai mare efici
ență, dacă pot spune astfel, 
sistemului defensiv. Se pare 
că întărirea jocului nostru 
în apărare n-a sporit gra
dul durităților, ceea ce nu 
face decît să ne bucure și 
mai mult. Remarc acest lu
cru, întrucit — am obser
vat și la „Trofeul Carpați" 
— excesul de durități in 
apărare a devenit cvasi- 
general. Jocul dur nu este 
cîtuși de puțin permis de

toare — sînt în cele mai 
multe din cazuri fără cau
ze vizibile ; la Timișoara, 
în meciul cu Franța a a- 
părat slab, iar in meciul 
cu Danemarca — excelent, 
în acest interval, de nu
mai două zile, noi, antre
norii, n-am adăugat nimic 
deosebit la programul zil
nic de pregătire...

— Atacul totuși rămine, 
după cum spuneați, gene-

Convorbire cu antrenorii emeriți

Nicolae NEDEF și Oprea VLASE

la forța șuturilor lui Gru
ia, Guneș, Birtolom sau 
Dumitru, la acțiunile des
tul de variate în teren ale 
lui Gațu, Moldovan, Oțelea 
s-ar adăuga și diversitatea, 
în sensul amintit, a șutu
rilor la poartă, eficacitatea 
echipelor noastre ar spori 
considerabil. De 
cred că numai în 
mod s-ar restabili 
brul dintre apărare 
tac, întrucît la ora actuală 
este cit se poate de evi
dent că, asemeni fotbalului, 
și handbalul a intrat în „zo
dia apărărilor supraîntă- 
rite", a apărărilor ce tind 
a deveni (în competițiile 
feminine au și devenit) 
extrem de dure.

altfel, 
acest 

echiii- 
și a-

cîtorva 
asigurat,

regulament la „cota" ad
misă, fără nici o motivare, 
de o serie de arbitri in
ternaționali. La „mondi
ale", lucrurile vor sta cu 
totul altfel, Federația inter
națională de handbal, sesi
zată și alarmată chiar de 
apărările „fortissime", in
tenționează să reglemen
teze situația, obligîndu-i pe 
arbitri să fie extrem de e- 
xigenți.

Revenind la apărarea e- 
chipei noastre, la modul 
cum au reușit toți jucăto
rii să se integreze sistemu
lui preconizat de noi, 
vreau să mai fac o subli
niere — despre comporta
rea portarilor. Penu se a- 
propie de forma maximă 
pe care a avut-o cîndva 
Mișu Redl ; ceea ce dorim 
să reușim în cazul lui 
Penu este de a-i asigura 
o comportare constant 
foarte bună la un întreg 
turneu ! Fluctuațiile — u- 
neori destul de supără-

ratorul celor mai multe 
probleme. Puteți să vă 
referiți la vreunele din
tre ele ?

— Zilele acestea între
prindeți un turneu de pre
gătire peste hotare. Care 
este itinerarul ?

— Da, mai avem de lu
cru pentru îmbunătățirea 
jocului ofensiv — inter
vine Oprea Vlase. Handbi- 
liștii noștri mizează în a- 
tac pe o extrem de redusă 
gamă de aruncări la poar
tă. Șuturile lor — ale ce
lor inalți, ca și ale celor 
de talie medie — sint exe
cutate, cu predilecție, din 
săritură, mingiei impunîn- 
du-i-se o traiectorie peste 
înălțimea, uneori impozan
tă, a zidului advers. 
Cunoscînd preferința noas
tră pentru acest gen de a 
șuta, adversarul nu are de
cît să execute corect blo
cajul. și poarta îi este a- 
părată... Au dispărut, com
plet aș zice, șuturile prin 
evitare, șuturile la semi- 
înălțime, șuturile prin pă
trundere pe extreme. Dacă

N. N. — Itinerarul nos
tru este : Elveția (unde ju
căm cu naționala țării 
gazdă la 9 și 11 decembrie), 
R. D. Germană (14 decem
brie), Cehoslovacia (16 și 18 
decembrie).

Jucînd în compania a- 
cestora, putem, firește, cu
noaște direct forța lor de 
joc și deci putem lua unele 
măsuri de contracarare a 
„armelor" respective. Pro
gramul nostru însă include 
și o perioadă de pregătire 
acasă, în luna ianuarie, 
cînd intenționăm să dăm 
contur fina! formulelor de 
echipă — în funcție de par
ticularitățile de joc ale ad
versarilor — și totodată să 
stabilim definitiv sarcinile 
de joc ale fiecărui compo
nent al lotului. Din acest 
ultim punct de vedere, este, 
cred, absolut necesar să 
precizăm îndatoririle fiecă-

tivitatea de asimilare, dintre producă
tori și beneficiari, ca și prin simpli
ficarea procedurii de procurare din 
import a unor materiale necesare rea
lizării prototipurilor — drumul de la 
proiect la produsul realizat în serie 
poate fi scurtat cu multe luni de zile.

Pe parcursul investigațiilor ne-au 
mai fost sugerate și alte posibilități 
de îmbunătățire a activității de asi
milare și, implicit, de reducere a du
ratei acesteia. în trei mari uzine 
constructoare de mașini din Capi
tală, bunăoară, numeroși specialiști 
s-au exprimat în termeni aproape 
identici în legătură cu necesitatea 
imperioasă a coordonării cu autori
tatea maximă, de către centralele in
dustriale mai ales, a cooperării in- 
teruzinale, în scopul realizării mode
lelor, pieselor turnate și a proto
tipurilor; lucrări care în prezent se 
fac, adesea, doar în urgența â doua. 
Se consideră, de asemenea, că spo
rirea capacității de pregătire tehno
logică — printr-o superioară organi
zare a muncii de concepție tehnică —

rui jucător, îndatoriri ce 
vor trebui respectate necon
diționat. Vrem să-i determi
năm pe toți să acționeze cu 
mai mult curaj în momen
tele de finalizare, să joace 
mai des și mai hotărîți la 
intercepție, pentru a încer
ca acțiuni pe contraatac, 
„armă" de temut la vechea 
noastră reprezentativă.

Ne cunoaștem foarte bine 
forțele ! Șansele noastre la 
„mondiale" pot fi însă fruc
tificate numai în măsura în 
care acum, în perioada pre
gătitoare, fiecare jucător va 
fi conștient de răspunderea 
ce o are și se va pregăti 
în consecință.

O. V. — In handbalul 
mondial, pe lingă valoarea 
sa de ansamblu, a crescut 
serios și numărul acelor 
formații cu pretenții abso
lut justificate la primele 
locuri în ierarhia ' 
țională. Tocmai 
vrem ca jucătorii ... . 
atitudine activă față 
propria lor pregătire, să se 
simtă ei înșiși răspunzători 
de respectarea programului 
de antrenament.

In afară sau, dacă vreți, 
Împreună cu echipele Ceho
slovaciei, Danemarcei, Ro
mâniei, clasate în această 
ordine pe locurile I—III 
la ediția suedeză a cam
pionatului mondial (1967), 
gîndu! marii victorii la C.M. 
din Franța îl nutresc, . a- 
vind, repet, reale posibili
tăți, și echipele Uniunii 
Sovietice, Iugoslaviei, Re
publicii Democrate Germa
ne, Republicii Federale a

interna- 
de aceea 
să aibă o 

de

Germaniei, chiar și cele ale 
Suediei, Poloniei, Unga
riei etc.

La Timișoara au fost pre
zente cinci dintre echipele 
enumerate mai înainte, dar 
numai trei (Danemarca, 
Suedia și Polonia) au cu
prins cu adevărat pe cei 
mai buni jucători din țările 
respective. Acum avem o- 
cazia să ne verificăm for
țele în compania altor for
mații de cea mai înaltă 
clasă.

Nădăjduim ca împreună 
— noi, antrenorii, și com- 
ponenții lotului național — 
să îndreptățim speranțele 
iubitorilor de sport din 
țara noastră. Perioada ce 
ne mai desparte de cam
pionatul mondial, deși foar
te scurtă, o vom con
sacra acumulării unor forțe 
fizice sporite, perfecționării 
diferitelor tactici de joc. 
Cred că, dacă întreaga e- 
chipă se va obișnui de pe 
acum să gîndească și să ac
ționeze în aceeași „tonali
tate", succesele viitoare — 
pe care le dorim a fi pe 
măsura prestigiului recu
noscut al sportului româ
nesc — nu se vor lăsa aș
teptate.

Ion DUMITRIU
Post-scriptum. Ieri dimi

neață, Iotul național de 
handbal a plecat în Elveția. 
Au făcut deplasarea urmă
torii jucători : Penu, Orban, 
Dincă, Oțelea, Gruia, Gațu, 
Samungi, Goran, Birtolom, 
Moldovan, Popescu, Guneș, 
Lieu, Marinescu, Chicid. I

și, mai ales, organizarea unor mode
lării specializate în executarea modo- 
lelor necesare pentru turnarea anu
mitor categorii de piese vor determina 
și ele, în multe cazuri, o accelerare 
substanțială a lucrărilor de asimilare.

Credem că este pe deplin înteme
iată mai ales opinia potrivit căreia, 
în activitatea de asimilare în fabri
cație a noilor produse, mult timp se 
poate cîștiga prin mai buna utilizare 
a capacităților de concepție, de crea
ție tehnică și tehnologică din uzine. 
Este vorba de controlul riguros al în
deplinirii sarcinilor individuale ale 
cadrelor tehnice care lucrează în a- 
ceste compartimente, de întărirea 
disciplinei în muncă, înființarea unor 
noi ateliere mixte de proiectare pe 
produse sau familii de produse, ex
tinderea unor metode productive de 
proiectare, care asigură suprapune
rea și executarea parțial-concomi- 
tentă a unor faze de asimilare, pre
cum și de evitarea oricărei risipe a 
muncii de concepție.

In foarte multe uzine, ritmul lu
crărilor de asimilare ar fi cu sigu
ranță mult mai rapid decît în pre
zent, dacă colectivele respective ar 
fi într-o mai mare măsură cointere
sate în menținerea și ridicarea per
manentă a competitivității produselor 
lor, cu alte cuvinte în continua mo
dernizare a acestora, în asimilarea 
cît mai operativă în fabricație b unor 
noi și noi mașini și utilaje cu per
formanțe și caracteristici tehnico- 
economice superioare celor cărora le 
iau locul. Pe această temă, în Minis

terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, ca și în unele centrale indus
triale, se discută despre stimularea 
interesului uzinelor prin luarea în 
considerare a beneficiilor uzinelor 
exclusiv dacă provin din realizarea 
unor produse care nu depășesc un 
anumit număr de ani, prin echivala
rea unui prototip cu realizarea unei 
anumite cantități de producție- 
marfă. Aceste măsuri, se susține, ar 
determina uzinele să nu se mai 
ocupe de asimilări doar după ce s-au 
achitat de sarcinile de producție, de 
export și de investiții, ci să-și în
noiască în permanență și în ritm 
accelerat producția. Este, incontesta
bil, o idee interesantă. De ce nu 
trec neîntîrziat la experimenta
rea acestor soluții în vederea 
găsirii modalităților pentru di
namizarea acestei activități de mar* 
însemnătate tehnică și economică 7

Am punctat, în cele de mai sus, 
doar o parte dintre posibilitățile care 
trebuie folosite de forurile de resort 
ale ministerului, de centralele Indus
triale și uzinele constructoare de 
mașini pentru grăbirea ritmului de 
asimilare în fabricație a unor noi 
produse. Valorificarea lor va permite 
însușirea mai grabnică în fabricație a 
unor mașini și utilaje de care econo
mia națională are nevoie fie pentru 
a obține sporuri de producție în di
ferite ramuri ale sale și a le moder
niza, fie pentru a-și spori participa
rea, în condiții economice tot mai a- 
vantajoase, la schimbul internațional 

■ de valori materiale.

T ragerea

excepțională

LOTO
Marți, 9 decembrie a.c., are 

loc tragerea excepțională 
LOTO, la care se atribuie au
toturisme la alegere, excursii 
de 2 locuri și 1 loc în U.R.S.S. 
și premii în bani.

La această tragere se par
ticipă cu bilete de 10, 15, 25 
lei și cu bilete colective.

Azi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor.
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/ Zeci de mii de muncitori din Tokio demonstrînd împotriva prelungirii tratatului de securitate japono-american

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni
ofensive

ale forțelor
patriotice

SAIGON 7 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al comandamen
tului american a comunicat că uni
tăți ale corpului expediționar sînt 
angajate în lupte grele cu forțele 
patriotice în regiunea Tay Ninh. 
Operațiile militare din ultimele 24 
de ore au fost însă dominate de 
acțiunile artileriei armatei naționa
le de eliberare, care a însumat în 
zorii zilei de duminică 47 de bom
bardamente, îndreptate împotriva 
a 17 poziții americano-saigoneze și 
a taberei forțelor speciale de la Duc 
Lap. în cursul nopții de sîmbătă 
spre duminică, bombardierele stra
tegice au intervenit în șase rînduri 
în sprijinul trupelor americano- 
saigoneze ; două dintre aceste rai
duri au urmărit îndepărtarea for
țelor patriotice din apropierea tabe
rei de la Duc Lap, supusă perma
nent atacurilor în ultimele zile.

★
LONDRA 7 (Agerpres). — Peste 

70 de deputați laburiști au hotărît 
să propună Camerei Comunelor a- 
doptarea unei rezoluții cerînd gu
vernului britanic să se disocieze de 
războiul dus de S.U.A. în Vietnam. 
Deputății încearcă să adune în ju
rul proiectului lor de rezoluție un 
număr cît mai mare de membri ai 
Parlamentului.

SFÎRȘITUL CRIZE! POLITICE 
DIN LIBAN

Guvernul Karame a primit votul de învestitură
BEIRUT 7 (Agerpres). — în 

cursul nopții de sîmbătă spre du
minică, Parlamentul libanez a acor
dat votul de învestitură guvernului 
prezidat de Rachid Karame. Gu
vernul a întrunit 58 de voturi, iar 
împotriva sa au votat 30 de depu
tați. Astfel se pune capăt celei mai 
lungi crize ministeriale din istoria 
Libanului. Cele șapte luni de pre
zență a unui guvern demisionar la

BONN

recunoașterea R. D. GermaneI
BONN 7 (Agerpres). — Partici- 

panții la Congresul național al U- 
niunii Tineretului Socialist din 
R. F. a Germaniei, care și-a des
fășurat lucrările la Miinchen, au 
adoptat cu mare majoritate de vo
turi o rezoluție în care cer guver
nului de la Bonn să recunoască 
Republica Democrată Germană, 
conform dreptului internațional. 
Tinerii socialiști consideră necesar 
ca guvernul să declare că recu
noaște „fără restricții suveranita
tea R.D.G. ca stat și integritatea 
sa teritorială". Totodată, ei cer re
cunoașterea oficială a liniei Oder- 
Neisse ca frontieră definitivă a Po
loniei.

piața comună „Cei șase“

pun la iocereare hotărîrile

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
Luni și marți are loc la Bruxelles 
o nouă reuniune a Consiliului mi
nisterial al Pieței comune, cu parti
ciparea miniștrilor de externe, de 
finanțe și ai agriculturii. Observa
torii consideră că această sesiune 
este una din primele încercări la 
care sînt supuse hotărîrile de prin
cipiu adoptate la recenta conferin
ță la nivel înalt de la Haga. Miniș
trii vor încerca să găsească modalită
țile practice de soluționare a pro
blemelor finanțării politicii agricole 
comune.

Agențiile de presă relatează, tot
odată, că miniștrii pentru cercetarea 
științifică din cele șase țări mem
bre ale Pieței comune au reușit să 
ajungă sîmbătă seara, după trata
tive laborioase, la o soluție de com
promis în problema Euratomului. Ei 
au hotărît să favorizeze transforma-

rea treptată a acestei organizații a- 
nexă a C.E.E. într-un for cu preocu
pări mai largi. în baza acordului 
realizat la Bruxelles, țările membre 
vor continua timp de un an sau doi 
să furnizeze fondurile necesare func
ționării Euratomului, această perioa
dă de răgaz fiind folosită pentru e- 
laborarea unor noi programe care 
ar extinde cercetările, limitate pînă 
acum la energia atomică, și la alte 
domenii ale tehnologiei moderne. în 
ultimii doi ani, Euratomul și-a des
fășurat activitatea pe o bază' provi
zorie. între „cei șase" nu a existat 
un punct de vedere comun asupra 
viitorului său. Subsidiile erau insu
ficiente, iar unele state își pierduse
ră interesul în programele de cerce
tări. Noul acord de la Bruxelles 
reprezintă un oarecare progres, dar 
se pare că el nu dă nimănui o satis
facție deplină.

Dublarea cmerțulus mondial

în decada 1958-1968

Republica Populară a Yemenului de sud acceptă me
dierea R.A.U. S’1 conflictul său cu Arabia Saudită, a declarat în cursul unei 
conferințe de presă Mohamed Saleh Aulaqi, ministrul sud-yemenit al apărării, 
aflat în prezent într-o vizită oficială la Cairo. Această declarație, menționează 
agențiile de presă, a fost făcută după întrevederea pe care Mohamed Saleh 
Aulaqi a avut-o cu președintele Gamal Abdel Nasser, în cadrul căreia a fost 
examinată evoluția situației din regiunea Wadiah, unde, în ultimele două săp- 
tămîni, au avut loc ciocniri între forțe ale Arabiei Saudite și cele ale Repu
blicii Populare a Yemenului de sud. Pe de altă parte, agențiile de presă rela
tează că, aflat în trecere prin capitala libaneză, ministrul afacerilor externe al 
Arabiei Saudite a declarat în cursul unei conferințe de presă că „guvernul său 
nu va accepta nici o mediere în conflictul cu Yemenul de sud, dacă o astfel de 
acțiune ar urmări recunoașterea regimului din această țară".

GENEVA 7 (Agerpres). — Rapor
tul G.A.T.T. cu privire la dezvoltarea 
comerțului internațional în 1968, pu
blicat la Geneva, constată că schim
burile comerciale între state au cres
cut anul trecut cu 11 la sută, atin- 
gînd suma totală de 238 miliarde 
dolari. Acest ritm nu a fost atins în 
trecut decît în 1951, 1956 și 1964. Dar, 
în cele trei cazuri precedente, ex
pansiunea comercială s-a datorat par
țial creșterii prețurilor, pe cînd 
1968 ea s-a produs în condițiile 
care nivelul general al prețurilor 
export a fost cu aproximativ 1 
sută mai coborît decît în 1967.

Avînd în vedere că ultimul declin 
în cifre absolute al comerțului mon
dial s-a înregistrat în 1958, anul 
1968 încheie o decadă de creștere 
neîntreruptă a schimburilor, în cursul 
căreia valoarea lor s-a dublat 
la 107 miliarde dolari în 1958 la 
miliarde dolari în 1968).

Comerțul statelor industriale 
crescut în continuare mai repede

în 
în 
la 
la

(de
238

a 
de-

cît cel al țărilor în curs de dezvol
tare. De asemenea, exportul aces
tora din urmă către regiunile dez
voltate ale globului a continuat să 
crească mai rapid decît schimburile 
dintre ele. Se relevă că nouă zecimi 
din creșterea comerțului mondial în 
1968 s-au datorat sporirii schimburi
lor de produse manufacturate, care 
au însumat 151 miliarde dolari. Ță
rile industriale efectuează patru cin
cimi din exportul mondial al aces
tor produse.

Raportul scoate în evidență excep
ționala dezvoltare a comerțului ță
rilor socialiste, atît 
cu restul lumii.

Autorii raportului 
merțul internațional 
voltare considerabilă și în 1969. Se 
relevă, printre altele, că rezultatele 
obținute în primul semestru al aces
tui an permit să se creadă că expan
siunea comerțului mondial va fi de 
cel puțin 10 Ia sută.

între ele, cît și

apreciază că co- 
cunoaște o dez-

cîrma țării au fost marcate de efor
turi repetate în vederea ralierii 
principalelor partide politice pe o 
platformă acceptabilă, urmărin- 
du-se ca viitoarea echipă ministe
rială să se bucure de stabilitate și 
de o majoritate consistentă în Ca
mera Deputaților, în condițiile cînd 
Libanul se află în fața unor pro
bleme primordiale pentru acest 
stat, printre care prezența și acti
vitatea pe teritoriul său a coman
dourilor palestiniene. Existența în 
continuare a unei puternice opozi
ții, concretizată în cele 30 de voturi 
exprimate împotriva noului guvern, 
arată însă că actuala echipă mi
nisterială nu va fi sprijinită de 
toate grupările politice.

Comitetul juridic al Adu
nării Generale a O.N.U. a a- 
doptat cu 67 voturi, contra 1 și 17 
abțineri o rezoluție oare cere tuturor 
țărilor să înscrie în legislația lor mă
suri juridice pentru a se împiedica de
turnarea de avioane de la rutele lor 
stabilite. Rezoluția cere, totodată, 
statelor să vegheze ca cei vinovați de 
asemenea deturnări să fie trimiși în 
fața instanțelor judiciare.

Doi cetățeni americani - 
Simeon Baldwi și Bessie Hope Donald 
— care se aflau în detențiune în R. P. 
Chineză au fost eliberați duminică — 
anunță agenția China Nouă. Ei pă
trunseseră la 16 februarie 1969, la bor
dul unui yaht, în apele teritoriale chi
neze și fuseseră reținuți de autorități.

Noi ciocniri între extre
miști ai celor două comuni
tăți din Irlanda de nord s au 
înregistrat sîmbătă la Belfast La 
sfîrșitul unui meci de fotbal desfășu
rat la Belfast, între grupuri de cîteva 
sute de protestanți și catolici s-au pro
dus încăierări soldate cu numeroși ră
niți. Autoritățile polițienești au inter
venit, operînd arestări.

Convorbiri oficiale între 
Libia și Marea Britanie in le- 
gătură cu evacuarea bazei militare El 
Adem, precum și a tuturor celorlalte 
instalații militare britanice din Libia 
încep azi la Tripoli.

Duminică s-a deschis ofi
cial campania electorală 
din Japonia Pentru alegerile legis-

lative care urmează să aibă loc la 27 
decembrie. La alegeri, care se vor 
desfășura în 123 circumscripții elec
torale, se prezintă 930 de candidați 
pentru cele 486 de locuri în Camera 
inferioară a parlamentului.

Un student dominican a 
lost ucis de politie în cursul 
reprimării unei demonstrații de pro
test împotriva condițiilor grele ale în- 
vățămîntului din Republica Domini
cană. Pe de altă parte, poliția a atacat 
un grup de 300 elevi din clasele su
perioare ale liceelor, care manifestau 
în fața clădirii Ministerului Educației 
în sprijinul cererilor de îmbunătățire 
a sistemului de învățămînt din țară.

Peste o treime dintre cei 
ce ispășesc diferite pedepse 
în închisorile din R.S.A. (Re- 
publica Sud-Africană) au fost condam
nați pentru că au încălcat legile dis
criminării rasiale — scrie ziarul sud- 
african „Rand Daily Mail”. Faptul că 
temnițele sînt pline de oameni care 
nu au altă „vină" decît aceea de a se 
fi opus politicii apartheidului consti
tuie o încălcare a normelor elementa
re de civilizație și a drepturilor uma
ne esențiale, subliniază publicația ci
tată.

Ministrul Apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, care se află 
la Paris, a avut sîmbătă convorbiri 
cu colegul său francez, Michel Debre. 
Ei au discutat despre problema viet
nameză și conflictul din Orientul A- 
propiat. Convorbirile — a precizat 
Michel Debre — au constat într-o pre
zentare a poziției fiecărei părți și nu 
au urmărit desprinderea unor con
cluzii.

Răsfoind piesa străină
„FRANKFURTER RUNDSCHAU"

■?.

Climatul violentei
se săvîrșesc aproape jumătate din 
totalitatea delictelor grave. în cele 
șase orașe care au, fiecare, peste 
un milion de locuitori se comit pes
te 30 la sută din totalul acestor de
licte.

Delictele și actele de violență de 
tot felul se petrec din ce în ce mai 
mult și în localitățile mai mici — 
revenind îndeosebi tinerilor în
tre 15 și 24 de ani. Crește, 
de asemenea, în ritm alarmant 
numărul delictelor, în primul 
rînd jafuri, comise de copii între 

10—14 ani. Statisticile privind delinc
venta juvenilă au înregistrat în ul
timii ani o creștere de nu mai pu
țin de 300 la sută 1

O greșeală, larg răspîndită și de
seori grevată de urmări serioase, o 
constituie concepția că cel mai mare 
număr de delicte grave este comis 
de oameni de culoare împotriva 
concetățenilor lor albi. Dimpotrivă, 
s-a constatat că două treimi din to
talul victimelor de jafuri sînt, în 
localitățile mari, negri sau alți oa
meni de culoare.

Raportul comisiei stabilește că 
valul mereu crescînd de delicte cri
minale reprezintă o urmare a con-, 
dițiilor sociale insuportabile. Car
tierele de cocioabe care se extind, 
ca celulele canceroase, sînt adevăra
te pepiniere ale crimei.

„Sărăcia, locuințele dărăpănate, 
educația publică insuficientă, șo
majul. înghesuirea unor pături ale 
populației cu o înaltă rată a nata
lității pe un spațiu prea restrîns - 
se spune în raport — iată princi
palele cauze ale criminalității".

Ce se poate face, în mod prac
tic, împotriva acestei situații ? A- 
jungînd la acest punct, raportul de
vine, din păcate, cam vag. în el 
se exprimă totuși părerea că des
ființarea cartierelor de cocioabe și 
a ghetourilor — mină în mină cu un 
sistem mai bun de învățămînt și 
desființarea radicală a barierelor 
rasiale — constituie unica șansă de 
a opri situația haotică ale cărei ur
mări ar putea fi din cele mai ne
faste".

Guvernul Iranului a adop
tat un plan de reconstrucție 
a Teheranului, eșalonat pe o pe
rioadă de 25 de ani. Planul prevede 
amenajarea a 10 noi cartiere, construi
rea unei noi șosele, precum și a unei 
linii de metrou în vederea îmbunătă
țirii sistemului de circulație în capi
tala țării.

Proiectul acestei legi a stîniit, după | fâ $
cum se știe, o vie nemulțumire în B a la
rindul oamenilor muncii norvegieni, 
care au organizat demonstrații și alte 
acțiuni de protest. Noua lege a fost 
adoptată cu o majoritate de numai 
două voturi (62 voturi pentru și 60 
contra).

Constituirea unui coman
dament militar suprem co
mun tailandezo-malayesian, care va 
avea ca principal scop coordonarea 
acțiunilor celor două țări împotriva 
mișcării de partizani, s-a anunțat la 
Bangkok.

Conferința internațională 
de hidrologie se deschide azi ia 
sediul UNESCO din Paris. La a- 
ceastă importantă reuniune vor lua 
parte 300 de specialiști din peste 80 
de țări. în cadrul dezbaterilor, care 
vor marca prima jumătate a deceniu
lui hidrologic internațional, vor fi ana
lizate rezultatele practice și științifice, 
obținute în cei cinci ani care au tre
cut, de cooperare internațională în 
materie de hidrologie, cît și progra
mul hidrologic pe perioada 1970— 
1974.

Primul grup de repotriați | 
nigerieni, «tafeW Sn Ghana, a 
sosit la Lagos pe < 
s-au declarat nemulțumiți de „graba*- 
cu care autoritățile 
ca ei să-. ' ’ ' 
părăsească țara. Potrivit aprecierii a- 
genției U.P.I., înainte de începerea 
acestui „exod", în Ghana se i ~ 
proape o jumătate de milion de nige
rieni.
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tabihți in Ghana, a n 
calea aerului. Aceștia | 

autoritățile ghaneze au insistat | 
i-și lichideze proprietățile și să H 
sna tara Pnfrrîxrîl’ onrobiorii 

nceperea fl 
aflau a- H 

________I 
alegerilor din Hondurasul | 
Britanic °fera Partidului Popular 0 

........ J 
independen- || 

0 echipă de mediciai | 
îlui „San Camillo" din Roma a reu- g 

aga Italie. Medicii | 
lala epidemie este g 

ara ae aceiași microorganism » 
generat și gripa numită asiatică, | 
56. Cu toate acestea, specialiștii 0

Rezultatele definitive ale

Unit al premierului George Price 17 
din cele 18 mandate din Parlamentul 
local. Acest partid se pronunță pentru 
proclamarea neîntîrziată a i 
ței țării.

talului
șit să izoleze virusul gripei „siderale", 
care a cuprins întreaga Italie. Medicii 
au anunțat că actuala epidemie este 
provocată de același microorganism 
care a [ 
din 1956. Cu toate acestea, specialiștii 
continuă să afirme că maladia care B 
s-a răspîndit acum, și de care suferă H 
circa 12 000 000 de italieni, este be- ■ 
nignă, spre deosebire de cea din 1956, 0 
care era malignă.

I 
a

Intr-o corespondență din Wa
shington, ziarul „Frankfurter Rund- 
schau" relatează pe larg despre re
zultatele unei anchete efectuate de 
Comisia guvernamentală pentru 
cercetarea și combaterea crimelor 
și actelor de violență în Statele U- 
nite.

„Comisia al cărei președinte este 
Milton Eisenhower, fratele fostului 
președinte, a fost instituită — scrie 
ziarul amintit — în vara anului tre
cut de președintele Johnson, scurt 
timp după asasinarea lui Robert 
Kennedy. Comisia, care a cercetat 
materialul pus la dispoziție de di
recția federală pentru criminalis
tică a F.B.I. și a efectuat anchete 
proprii în 17 mari orașe ale S.U.A., 
a publicat în -runile trecute unele 
rapoarte preliminare caracterizate 
prin constatări sumbre.

Comisia atrage atenția că statis
ticile F.B.I., ale poliției, precum și 
propriile ei concluzii nu oglindesc 
numărul real al tuturor actelor de 
violență și crimelor pentru că tot 
mai multe asemenea acte nu sînt, 
din diferite motive, anunțate auto
rităților competente. Comisia a a- 
juns la concluzia că în fiecare din 
ultimii opt ani, 600 000—1 200 000 de 
persoane au comis delicte grave.

Statisticile arată că procentajul 
unor asemenea delicte — adică, în 
primul rînd, asasinate, jafuri, vio
luri — este mai mare decît în orice 
altă țară occidentală. Numărul asa
sinatelor, de pildă, este în S.U.A. 
de 4—12 ori mai mare decît în alte 
țări. în anii l.recuți, în medie, a- 
proape fiecare ai 200-lea american 
a fost implicat în mod direct într-o 
crimă gravă. în ultimii opt ani — 
raportul comisiei cuprinde perioada 
1960—1968 — numărul omorurilor a 
crescut cu 36 la sută, cel al vio
lurilor — cu 65 la sută, al jafuri
lor cu omucidere sau rănire corpo
rală — cu 67 Ia sută, iar cel al ja
furilor „simple" — cu 119 la sută.

Desigur că numărul delictelor 
comise este mai mare în orașele 
cu o populație numeroasă. în cele 
26 de orașe mari din țară, în care 
trăiește 17 la sută din populație.

Stortingul norvegian a 
adoptat o lege în baza cărei:i> 
de la 1 ianuarie 1970, va fi introdusă 
o nouă taxă de 20 la sută asupra vîn- 
zării cu amănuntul a unor mărfuri.

Președintele Republicii 
MalgUȘer Philibert Tsiranana, a 
anunțat sîmbătă componența noului 
guvern. Configurația acestuia — apre
ciază observatorii politici — nu pre
zintă însă deosebiri esențiale față de 
a celui anterior, fiind vorba în ansam
blu doar de o redistribuire a porto
foliilor.

„TRIBUNE DE GENEVE":

ss
Excesele capitalismului"

Sub acest titlu, zia
rul elvețian „Tribune 
de Geneve" relevă o se
rie de aspecte ale vie
ții economice și sociale 
din Italia, care au dus 
la declanșarea recentei 
greve generale : nivelul 
tot mai ridicat al chi
riilor, anacronismul u- 
nor instituții, ignorarea 
revendicărilor milioa
nelor de oameni ai mun
cii.

„Cînd sindicatele ita
liene - scrie publica
ția amintită - au pro
clamat gșeva generală 
ele au făcut-o din mo
tive serioase Cerînd 
italienilor. pentru a 
treia oară în acest an 
să părăsească lucrul

au dorit, în acest tel, să 
atragă, între altele, a- 
tenția asupra sumelor 
considerabile care tre
buie plătite pentru a a- 
vea o locuință decentă 
Sindicatele consideră a- 
ceasta un scandal into
lerabil La Torino, un 
muncitor care lucrează 
la uzinele Fiat trebuie 
să consacre locuinței 
40°/o din salariu) său.. 
Pe de altă parte, struc
turile unor sectoare 
cum ar fi școlile, spita
lele. prevederile sociale 
ii administrația publică, 
sînt desuete și anacro
nice Se vorbește de 
faptul că industria este 
în expansiune, că unii

salariați au posibilita
tea să meargă Ia lucru 
în micul lor automobil 
personal Dar acestea 
sînt aspecte care nu re
zolvă datele problemei 
Trebuie să fie recupe
rate rămîneri în urmă 
în domenii de impor
tanță vitală, fapt pe 
care partidele politice 
tind să-1 treacă cu 
vederea. Grevele pro
clamate în Italia în 
ultima vreme, și în spe
cial recenta grevă ge
nerală, au ca obiectiv 
principal de a reamint’ 
că nu toate merg așa 
cum trebuie, că unele 
realități sînt dramati
ce". încheie ziarul ci
tat.
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DESCOPERIREA UNUI VIRUS LA UN BOLNAV

DE CANCER AL LARINGELUI
O echipă de cercetă

tori japonezi a desco
perit un virus cance
rigen în celulele re
coltate de la un bol
nav de cancer al la- 
ringelui, anunță agen
ția France Presse. 
Descoperirea a fost 
realizată la Centrul 
de cercetări în dome
niul cancerului din 
localitatea Aichi. A- 
nunțul, făcut de dr. 
Yokei Ito, directorul 
Centrului de cercetări

de la Aichi, survine la 
numai două zile după 
ce doi oncologi ameri
cani, profesorii Morton 
și Eilber, care au 
anunțat la Paris des
coperirea unor 
genți de natură 
rotică generatori 
sarcomtiri umane. 
Ito a prezentat o 
rie de fotografii
virusului descoperit și 
a precizat, totodată, că 
dr. Haurd Sugano, de 
la Institutul national

a- 
vi- 
de 

Dr 
se- 
ale

alde cancerologie 
Japoniei, a confirmat 
descoperirea acestui 
virus, după ce l-a i- 
dentificat cu ajutorul 
unui microscop elec
tronic în nucleul unor 
celule canceroase. Po
trivit declarațiilor fă
cute de dr. Ito, desco
perirea acestui virus 
va permite ca în viitor 
să poată fi identificați 
și agenții care gene
rează celelalte forme 
de cancer.
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la limitarea stocurilor de arme stra
tegice și și-au exprimat dorința ca 
acestea să fie urmate de măsuri con
crete în vederea limitării competi
ției înarmărilor, diminuării perico
lului nuclear și lichidării stocurilor 
existente de arme de distrugere în 
masă.

Nota comună a discursurilor rosti
te de numeroși reprezentanți ai sta
telor neposesoare de arme atomice a 
constituit-o necesitatea ca toate sta
tele care prin tratatul de neprolife- 
rare s-au angajat să nu fabrice sau 
să achiziționeze astfel de armament 
să obțină garanții ferme de la pu
terile nucleare că nu vor fi, în nici 
un fel de condiții, amenințate sau 
atacate cu astfel de arme.

In cadrul dezbaterilor, care au do
vedit din nou că fiecare stat, mare, 
mic sau mijlociu, poate să-și aducă 
propria contribuție la progresul ne
gocierilor dezarmării, au fost făcuta 
nenumărate apeluri pentru Suspen
darea tuturor experiențelor nucleare, 
în acest, sens, Comitetul Politic al 
Adunării Generale a aprobat o re
zoluție care cheamă statele posesoare 
de arme nucleare să înceteze expe
riențele cu aceste arme în toate me
diile.

Deosebit de vii au fost dezbaterile 
în legătură cu proiectul de tratat 
sovieto-american privitor la sistarea 
cursei înarmărilor nucleipe teri
toriile submarine aflate Î6 îafara ju
risdicției naționale a sțătelor. Peste 
50 de reprezentanți ai unor state ri
verane au salutat această inițiativă 
ca utilă și pozitivă, subliniind jr. y- 
celași timp necesitatea completării 
textului acestui document prin inclu
derea unor clauze care să garanteze 
respectarea drepturilor statelor asu
pra platoului lor continental, iar sis
temul de control să țină seama de in
teresele tuturor țărilor riverane, fără 
nici o discriminare.

Un viu interes a trezit propunerea 
statelor socialiste, printre care și 
România, de a se încheia o convenție 
internațională pentru Interzicerea fa
bricării, perfecționării și stocării ar
melor chimice și bacteriologice, în 
vederea distrugerii lor. Dezbate
rile din comitetul principal al A- 
dunării Generale pe aceasta temă sînt 
interpretate ca un pas pozitiv în direc
ția clarificării și armonizării pozițiilor 
statelor în vederea progresului spre 
realizarea unei astfel de convenții 
care ar constitui o importantă mă
sură de dezarmare în cazul trans
punerii ei în practică. S-a bucurat 
de o largă apreciere ideea lansată de 
România de a se proclama un dece
niu al dezarmării în perioada 1970— 
1980, paralel cu cel de-al doilea de
ceniu al dezvoltării, în vederea con
centrării eforturilor în aceste două 
importante direcții de care depind 
pacea, securitatea și progresul în
tregii omeniri.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemei securității Europei, cairt, 
deși nu figurează pe ordinea de zi,~ă 
fost abordată de numeroși delegați, 
dat fiind faptul că pe acest continent, 
teatru a două războaie mondiale, a 
fost din nou concentrată o imensă 
cantitate de arme convenționale, nu
cleare, chimice și bacteriologice. 
Mulți vorbitori s-au pronunțat în 
sprijinul unor măsuri concrete me
nite să pună statele europene I< 
adăpost de orice primejdie de agre„ 
siune, al unui curs hotărît spre des» 
ființarea blocurilor militare, lichida» 
rea bazelor militare străine de pe te
ritoriile altor state, retragerea tutu
ror trupelor străine în interiorul gra- 
nițelori lor naționale.

Dezbaterile vii în legătură cu mul
tiplele probleme1 ce intră în sterp 
dezarmării, propunerile și ideile a- 
vansate demonstrează că pe arena 
mondială s-a creat un curent de opi
nie mai puternic ca oricînd în favoa
rea unor tratative serioase de dezar
mare progresivă, potrivit unui pro
gram concret capabil să asigure pre
zentei și viitoarelor generații o lume 
a păcii,.securității și prieteniei.

(

polono
britanice

IARNA GREA IN EUROPA Șl IN AFRICA

Tratative
comerciale

VARȘOVIA 7 (Agerpres). 
biectul discuțiilor prilejuite de vizita 
in Anglia a delegației economice gu
vernamentale poloneze, condusă de 
W. Trampczynski. prim-vicepreșe- 
dinte al Comisiei de Stat a Planifi
cării a R. P. Polone, îl constituie în
cheierea unui nou acord comercial 
pe termen lung între cele două țări, 
anunță agenția P.A.P.

Anglia este unul dintre cei mai 
importanți parteneri comerciali ai 
Poloniei dintre țările Europei occi
dentale. arată în continuare agenția 
citată. Faptul că, în perioada 
1964—1968. valoarea schimburilor re
ciproce de mărfuri a crescut de la 
72 086 000 la 114 119 000 lire sterline 
atestă existența unui proces perma
nent de creștere. Referindu-se, în 
continuare, Ia structura acestor 
schimburi, agenția reliefează, totoda
tă, că, în 1968, din totalul exporturi
lor Poloniei în Anglia, produsele in
dustriale de consum au reprezentat 
numai 7 la sută, iar mașinile și uti
lajele 2.5 la sută, in timp ce impor
turile sale din această țară au avut 
o structură complet opusă.

Zăpada continuă să cadă din abundență asupra regiunilor estice ale 
Austriei, afectînd intr-o măsură considerabilă transporturile. O serie de 
drumuri au fost în întregime blocate de nămeții înalți de peste doi metri. 
Viena este înveșmîntată în straturi de zăpadă de 50—70 cm grosime, 
iar traficul, în inima capitalei austriece, devine tot mai dificil. Din Bu
dapesta se anunță că tone de zăpadă au căzut de vineri dimineața pînă 
duminică asupra capitalei ungare. în unele regiuni ale țării au bîntuit 
furtuni puternice. Astfel, în regiunea Szombatliely vîntul a atins viteze 
între 80 si 100 kilometri pe oră. Stratul de zăpadă se ridică la 30 centi
metri. Ninge și în Africa. Valul de frig care a cuprins mai multe regiuni 
din Europa a ajuns și în Tunisia. Aici a fost înregistrată o scădere neo
bișnuită a temperaturii, iai stratul de zăpadă a atins grosimea de 40 cm. 
în fotografie : Un automobil blocat în apropiere de Viena.
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