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In făurirea romănie[ socialiste

PARTIDUL —
forța conducătoare 
a națiunii noastre 
socialiste

Peste cîteva zile poporul nostru va 
celebra împlinirea a două decenii de 
cînd, la capătul unei îndelungate pe
rioade de frămîntări și lupte social- 
politice, România a fost proclamată 
Republică — aspirație istorică înfăp
tuită din voința întregii națiuni în 
frunte cu partidul comuniștilor.

Instaurarea republicii în plină des
fășurare a revoluției populare, în 
condițiile în care partidul comunist 
devenise în fapt forța conducătoare 
a societății, a dat un conținut deose
bit acestui măreț act politic, care a 
însemnat începutul puterii democrat- 
populare, trecerea României într-o 
nouă etapă a dezvoltării sociale — 
etapa revoluției socialiste. 20 de ani 
de republică înseamnă totodată 20 de 
ani de construcție socialistă glorioa
să, 20 de ani de muncă și luptă plină 
de abnegație a întregului nostru po
por pentru înfăptuirea politicii mar- 
xist-leniniste a partidului, politică 
închinată poporului și patriei.

Este imens contrastul dintre ima
ginea României anului 1967 și imagi
nea tării din vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc, ca putere economi
că, structură socială, nivel de viață al 
poporului. România de azi este o țară 
plină de prospețime și vigoare, cu o 
orînduire socială înaintată, un po
tențial economic dezvoltat, un nivel 
ridicat material și cultural, cu un 
înalt prestigiu internațional.

Bilanțul măreț cu care se prezintă 
poporul nostru după două decenii de 
construcție socialistă încununează 
lupta pe care partidul comuniștilor a 
început-o o dată cu afirmarea sa ca 
forță politică independentă în viața 
socială a țării. De-a lungul întregii 
sale existențe, partidul comunist și-a 
îndeplinit cu eroism rolul de detașa
ment de frunte al clasei muncitoare, 
conducînd numeroase și grele bătălii 
revoluționare împotriva claselor reac
ționare, pentru eliberarea celor ce 
muncesc de exploatare și asuprire, 
pentru apărarea demnității naționale, 
pentru progresul și fericirea patriei. 
Aflat timp îndelungat în adîncă ile
galitate, înfruntînd o crîncenă pri
goană, partidul și-a întărit neconte
nit legăturile cu masele muncitoare, 
le-a organizat și condus în lupta pen
tru drepturi și libertăți democratice, 
pentru răsturnarea orînduirii capita
liste. în viitoarea luptelor greviste, 
a demonstrațiilor proletare, a mișcă
rilor țărănești, a acțiunilor revendi
cative ale învățătorilor, profesorilor, 
studenților și funcționarilor publici, 
el și-a cîștigat prețuirea, încrederea 
și dragostea poporului.

Partidul Comunist Român a fost 
animat întotdeauna de o înaltă res
ponsabilitate fată de destinele pa
triei. ale poporului. In anii întune
cați ai fascismului el a militat cu 
fermitate pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale a 
țării, împotriva penetrației imperia
lismului străin, a ocupanților ger
mani. în acele timpuri de grea cum
pănă, partidul comunist s-a ridicat 
cu hotărîre împotriva războiului 
antisovietic, pentru salvgardarea pa
triei. Polarizînd forțele națiunii inj 
tr-o continuă și îndîrjită lupta 
patriotică, el a determinat o schim
bare radicală a cursului -----
mentelor prin organizarea și 
tuirea insurecției armate 
23 August, eliberarea tării și

ascundă nimic populației vlăguite și 
înfometate, sarcina neînchipuit de 
grea a refacerii și reconstrucției _ tă
rii. a cărei economie suferise pier
deri care reprezentau de trei ori și 
jumătate venitul național din 
Partidul chema la muncă 
tru făurirea conștientă a 
a patriei. Dar opera de 
conomică a trebuit dusă 
o înverșunată luptă de clasă împo
triva exploatatorilor, a elementelor 
fasciste și altor forțe reacționare 
care mizau pe perpetuarea haosului 
economic, pe demoralizarea popu
lației. pe spargerea unității de ac
țiune a maselor populare.

Strîngînd în jurul său muncitori
mea și țărănimea muncitoare, inte
lectualitatea progresistă, oamenii 
muncii de toate naționalitățile, parti
dul a reușit să deipaște planurile re- 
acțiunii, să o izoleze și să o înlăture 
din calea revoluției.

Etapa construcției socialiste, care 
a urmat, și care a fost marcată de

1938. 
dîrză pen- 
noii istorii 
refacere e- 
paralel cu

doborîrea monarhiei, cucerirea în
tregii puteri politice de către clasa 
muncitoare, în alianță cu țărănimea 
muncitoare, șl de naționalizarea 
principalelor mijloace de producție, 
a reprezentat o perioadă de mari și 
hotărîtoare victorii în făurirea noii 
orînduiri. încă o dată s-a demonstrat 
capacitatea partidului nostru de a 
rezolva cu succes sarcini extrem de 
vaste șl complexe, în condițiile gre
lei moșteniri lăsate de regimurile 
trecute.

România avea o industrie mo
destă, iar cea care exista producea la 
jumătate ; România avea transportu
rile dezorganizate, n-aVea suficiente 
mijloace bănești ; România n-avea 
destulă , pîine ! Dar pentru a 
putea avga de toate, România trebuia 
să aibă în primul rînd indus
trie. Iată de ce obiectivul central al

Valeriu POP
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SUB CERUL DE VĂPĂI

tara întreagă socotește, 
în șiruri de cifre impre
sionante. rodnicia pași
lor urcați pe treptele 
progresului social. Hu
nedoara este și ea, ală
turi de toate regiunile 
țării, în rîndul celor ce 
înscriu în statistici ci
fre si fapte remarcabile. 
Regiune cu îndelungate 
tradiții industriale și 
muncitorești, cu resurse 
umane și materiale, cu 
o mare pondere în eco
nomia națională. Hune
doara. raportează reali
zări deosebite și se pre
gătește pentru noi efor
turi. pentru noi izbînzi. 
La 23 decembrie, lucră
torii din 
giunii au 
deplinirea 
producție 
gul an. Din datele fur
nizate de Direcția re
gională de statistică re
zultă că, fată de anul 
trecut, valoarea produc
ției industriale a regiu
nii este mai mare cu 
peste un miliard de 
lei ; cifra arată, spre 
cinstea hunedorenilor,

industria re- 
ravortat in
dianului de 
pe între-

al eficienței economice 
a investițiilor este mai 
mare decît media pe 
tară.
Se cuvine, mai înainte 

de orice, să subliniem 
entuziasmul, hărnicia și 
abnegația muncitorilor 
hunedoreni, hotărîrea 
lor de a da viată obiec
tivelor stabilite prin 
planul cincinal, contri
buind. din toate puteri
le, la înfăptuirea măre
țului program de înflo
rire a patriei trasat de 
partid. în anii noștri, 
Hunedoara a cunoscut o 
veritabilă expansiune e- 
conomică. în Valea 
Jiului, veche regiune 
industrială, după des
chiderea minelor Uri- 
cani, Dîlja și Paroșeni 
și extinderea și moder
nizarea celor de la Ani- 
noasa, Lonea și Vulcan, 
vor mai fi date în ex
ploatare, în acest cin
cinal, minele de la Li- 
vezenl și Bărbăteni. A- 
cest lucru va duce la 
creșterea masivă a pro
ducției de cărbune coc- 
sificabil și energetic.

Combinatul Siderurgic Hunedoara. Nocturnd la unul din furnalele de 1 000 m.c. Foto: Gh. Vințilă

SPORT

eveni- 
înfăp- 

de la 
nusuo., ____— întoar

cerea armelor împotriva Germaniei 
fasciste. în condițiile deosebit de 
grele în care se găsea România în 
vara anului 1944. poporul român a 
găsit resurse de energie pentru a se 
angaja, cu toate forțele și posibilită
țile sale, alături de Uniunea Sovie
tică și celelalte puteri aliate _ în 
lupta împotriva fascismului pînă 
la victoria finală asupra Germaniei 
naziste. Continuator al celor mai lu
minoase tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare, ale poporului roman, 
partidului comunist îi revenea mi
siunea istorică de a conduce tara pe 
calea revoluționară deschisă de 
„23 August'1 spre democrație și so
cialism. Cu credință în cauza dreap
tă pe care o slujește, în virtuțile și 
capacitatea poporului de a-și făuri 
viitorul pe care îl merită, partidul 
șl-a asumat întreaga răspundere 
pentru destinele țării. Cu convinge
rea că politica P.C.R. exprimă inte
resele supreme ale țării, poporul 
și-a încredințat destinele partidului 
comuniștilor. între partid si popor 
se re-liza o puternică osmoză, nro- 
ducîndu-se — odată cu lichidarea 
claselor exploatatoare — unul din
tre cele mai profunde fenomene so- 
clal-politice din Istoria țării noastre 
— unitatea de monolit a întregii na
țiuni.

Partidul Comunist Român a abor
dat, după război, conștient de răs
punderea ce și-o asumă și fără să

Pe pîrtiile de schi și 
pe patinoare 
Campionatele de vo
lei și baschet 
Ștafeta handbalului 
se află în mîini 
bune
(interviu cu maestrul 
emerit ai sportului 
Ioan Moser)
Alte știri din țară și 
de peste hotare

LUPTA SUB PANOUL CLUJENI
LOR (fază din meciul Steaua — 
Universitatea Cluj, în sala Flo- 

reasca)
(Pagina a III-a)

Cartierul Floreasca din Capitala Foto : M. Andreescu

ră va fi valorificată, în- 
cepînd cu finele cinci
nalului actual, la cen
trala termoelectrică de 
la Deva, unitate care 
va consuma zilnic peste 
10 000 tone cărbune și 25 
milioane mc de apă ; ea 
va spori puterea siste
mului energetic națio
nal, numai în prima e- 
tapă, cu 800 MW.

Dar nu numai Valea 
Jiului se bucură de in
fuzia de dinamism pro
prie industrializării so
cialiste. Politica de va
lorificare superioară a 
tuturor resurselor natu
rale ale tării, promova
tă de partid, a atras în 
circuitul economic noi 
centre cu resurse mine
rale bogate. Minele de 
fier de la Teliuc și Ghe
țar și-au triplat pro
ducția; la Deva se des
fășoară intens extrac
ția cuprului iar în Apu
seni, la Brad, exploa
tarea minereurilor ne
feroase a ajuns la un 
înalt grad de intensivi- 
tate. necunoscut pînă 
astăzi.

Consemnînd aceste 
extrem de sumare ele
mente în proaspăta mo
nografie hunedoreană, 
să zăbovim fie și în 
treacăt, asupra Hune
doarei, orașul al cărui 
nume sintetizează fizio
nomia economică și so
cială a întregii regiuni, 
în cei 20 de ani Repu
blica noastră socialistă 
a îndreptat spre Hune
doara uriașe fonduri 
materiale. Deși de-a 
lungul anilor cititorii 
au luat cunoștință de 
puternica dezvoltare 
a acestei cetăți a meta
lului românesc, să re
aducem în actualita
te cîteva cifre de mare 
expresivitate. Exact a- 
cum 20 de ani. Uzi
nele de fier de la 
Hunedoara, oamenii de 
acolo, aflați într-o luntă

Laurențiu VISKI 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
in pag. a III-a)

COORDONAREA
condiția aportului 
eficient al științei

INVESTIGAȚIA
PSIHOLOGICĂ

IN ȘCOALĂ
Prof, emerit Ilie Popescu TE1UȘAN

Procesul insfructiv-educativ ce se des
fășoară astăzi în școli a realizat progrese 
mari. Planurile și programele de învă- 
țămînt au fost mereu îmbunătățite. 
Metodele de predare și de înrîurire 
educativă au făcut obiectul unor în
tinse cercetări, ale căror rezultate sînt 
de regulă aduse la cunoștința cadrelor 
didactice prin cabinetele pedagogice, 
prin lucrări tipărite și reviste.

Cu toate acestea, vastul cîmp al 
educației și instrucției solicită noi efor
turi pentru perfecționarea lui. In con
dițiile de astăzi ale lărgirii învățămîn- 
tului, dominat de mase mari de elevi, 
unitățile școlare pun probleme pe care 
corpul profesoral le rezolvă pe calea 
obișnuitelor mijloace recomandate de 
pedagogie. Dar ele se dovedesc neefi
ciente în multe împrejurări, care sînt 
determinate de infinita varietate a trăsă
turilor particulare ale elevilor, de exis
tența unor niveluri deosebite de dez
voltare intelectuală la copii și tineri 
de aceeași vîrstă și de apariția unor 
discordanțe de creștere pe linie corpo
rală și psihică. Acestea fac ca activi
tatea didactică și educativă să nu se 
desfășoare rectiliniu, ci să întîlnească 
o seamă de aspecte a căror pătrundere 
intră în sfera de preocupări a specia
liștilor în probleme de psihologie apli
cată, respectiv a psihologilor școlari, a 
căror prezență în instituțiile de învăță- 
mînt devine necesară.

hologică, înregistrată și urmărită pe pe
rioade de ani. Astfel de cercetări sînt, 
firește, în primul rînd aplicative, dar 
conduse perseverent și metodic pot 
duce la cercetări fundamentale în do
meniul psihologiei vîrstelor. Amintim, 
de asemenea, cercetările în legătură cu 
depistarea categoriilor intelectuale ma
nifestate de școlari, a apfitudini'or și a

(Continuare în pag. a II-a)

i Drama | 
j emigrației j 
i clandestine |

puncte de vedere

Bazate pe analiza pro
fundă și riguros științi
fică a realităților con
crete ale vieții noastre 
economice, Directivele 
aprobate de Conferința 
Națională a partidului e- 
videntiază rolul conside
rabil al cercetării știin
țifice pentru progresul 
economiei noastre națio
nale. Integrarea științei 
în procesul de ansamblu 
al reproducției sociale, ca 
una din fazele cele mai 
importante, îi permite să 
contribuie din plin la în
florirea societății, la ridi
carea nivelului de civili
zație și cultură al poporu
lui. Vizînd acest țel, Di
rectivele preconizează o 
serie de măsuri pentru 
îmbunătățirea organiză
rii și îndrumării activi
tății de cercetare știin
țifică, pentru ca, prin va
lorificarea superioară a 
fondului de inteligență 
științifică a poporului 
nostru, să se creeze con
diții favorabile unei mal 
active participări a oa
menilor de 
tisfacerea 
majore ale 
naționale.

ștlintă la sa- 
necesităților 

economiei

Acad. Alexandru CODAR.CEA, 
președintele Comitetului de Stat 

al Geologiei

Recunoașterea rolului 
important ce revine știin
ței în această direcție 
este de natură să mobi
lizeze energiile creatoare 
ale tuturor gînditorilor 
științifici — savanți, cer
cetători, ingineri de înaltă 
concepție — spre elabo
rarea de noi metode și 
procedee tinzînd spre 
realizarea cantitativă, dar 
mai ales calitativă a pro
ducției materiale. în 
vederea unei juste orien
tări a cercetării, cu pre
cădere spre domeniile 
producției care au un rol 
hotărîtor în economie, și 
a evitării irosirii forțelor 
prin cercetări suprapuse, 
paralele și cu randament 
scăzut, Directivele sub
liniază necesitatea coor
donării întregului efort 
științific, ca o condiție a 
unui aport eficient 
științei.

Un rol important

al

in

coordonarea întregii ac
tivități de cercetare re
vine Consiliului Național 
al Cercetării Științifice 
ale cărui atribuții vor fi 
larg extinse. Pe lîngă ela
borarea direcției de dez
voltare a cercetării știin
țifice, a problemelor spe
ciale de importanță deo
sebită pentru economia și 
cultura națională și ur
mărirea aplicării și va
lorificării rezultatelor a- 
cestora în producție, 
C.N.C.S.-ul se va ocupa, 
într-o măsură mai mare, 
de eficienta economică a 
introducerii 
științifice în producție. O 
latură ,nouă, interesantă, 
a activității consiliului o 
constituie organizarea pe 
scară națională a infor
mării și documentării 
științifice, adică a difu
zării operative a apor
tului adus de știință la 
îmbunătățirea tebnologil-

rezultatelor

lor și metodelor științifi
ce de lucru în variate 
probleme ale cercetării 
și producției.

De o importantă deo
sebită consider că este și 
coordonarea activității 
științifice a institutelor 
de cercetări, a ministe
relor și organelor cen
trale cu preocupări de a- 
celași profil sau apro
piate. Pentru a mă referi 
la domeniul geologiei, în 
trecut s-au făcut uneori 
în mai 
studii de .
uneia și aceleiași sub
stanțe minerale cu scopul 
de a fi introdusă cu efi
ciență în circuitul eco
nomic. Din cauza abor
dării însă, din puncte de 
vedere diferite a pro
blemei, a necorelării și 
neconcentrării efortului 
științific, soluțiile au ră
mas mult timp în stadiul 
de rezultat teoretic, apli
carea economică lăsîn- 
du-se așteptată. Astfel, de 
pildă, unele substanțe 
minerale puse în evi
dență în subsolul

multe locuri 
preparare a

(Continuare 
tn pag. a III-a)

ță-

Ideea prezenței tn școală alături de 
corpul profesoral a unui psiholog este 
mai veche ; a cunoscut chiar oarecare 
vogă, dar a avut și mulți adversari, a 
fost experimentată sporadic și la noi 
într-o vreme cînd chestiunea metodelor 
de investigație psihologică nu era în
deajuns de clarificată și nici cei chemați 
să le aplice nu erau destul de pregătiți 
și de avizați asupra însemnătății sar
cinii lor. Plecăm de la considerentul că 
eșuarea unui experiment științific nu 
însemnează moartea lui. El poate fi 
reluat în condiții noi. Condițiile noi 
există astăzi în țara noastră și ele nu 
numai că ne înlesnesc reluarea proble
mei, dar ne obligă chiar. Să ne referim 
deci mai pe larg la acest lucru.

Se ivesc în procesul insfructiv-educa
tiv numeroase cazuri în care se cere 
intervenția psihologului școlar, mai cu 
seamă după trecerea primilor ani de 
școală, cînd elevii pășesc în anii neli
niștiți ai pubertății. Este vîrsta la care 
apar cele mai multe tulburări de creș
tere, cu mare răsunet în comportamentul 
intelectual și moral al tînărului. Feno
menul este normal, dar el trebuie 
transferat cursului vieții cu răbdare și 
tact potrivit gradului lui de intensitate 
și de manifestare. Psihologul școlar cu 
calificarea sa profesională, în colaborare 
cu medicul școlar și cu cadrele didac
tice, poate doza, pe baza unei cer
cetări a cazurilor individuale, mijloa
cele corespunzătoare de influențare 
educativă. Sînt prea cunoscute și unele 
greutăți pe care le ridică în școală și 
în familie creșterea și educarea copii
lor dificili (instabili, nedisciplinați, indo- 
lenți, mitomani), care nu acuză totuși 
stări patologice și care rămîn ca 
atare să fie instruiți în cadrul cla
selor obișnuite. Sînt apoi cazurile de 
copii timizi, cu dereglări în sistemul 
de reacții ale organismului lor, a căror 
conduită trebuie cercetată și cunoscută 
cu mijloace tehnice de investigare psl-

Pe ecran — chipul unui 
tînăr țăran dintr-o țară su
dică : o țară ce nu-și poate 
hrăni toți locuitorii, în po
fida imperiului colonial pe 
care-1 mai menține în par
te. Este dintr-un sat mizer, 
ca multe altele din Trans 
os Montes, regiune bleste
mată a Portugaliei. Tînă- 
rul își rupe în două foto
grafia. Jumătate i-o dă bă- 
trînei sale mame ; cealaltă 
jumătate i-o va trimite 
dacă va ajunge cu bine Ia 
destinație. împreună cu

SCRISOARE DIN PA 
RIS DE LA ALEX. 

GHEORGHIU

alți consăteni trece clan
destin, în ceața zorilor, un 
rîu de la frontiera cu Spa
nia. Chipuri supte de foa
me, roșii de emoție, de tea
mă. Sînt emigranți clan
destini. O barcă îi trece pe 
celălalt țărm. Se îndreaptă 
spre acel pămînt al făgă
duinței, în căutarea lui El 
Dorado... Spre Franța ! A- 
colo își vor amaneta bra
țele de muncă.

Cronica cinematografică 
franceză s-a ocupat pe 
larg în ultimul timp de 
odisseia emigrației clan
destine portugheze în 
Franța, descrisă înspăimîn- 
tător de crud în filmul „O 
salto". Filmul, un document 
autentic. profund uman 
realizat de Christian de 
Challonge, înfățișează dra
ma emigrantului clandes
tin, a omului necunoscut în 
marele oraș. Pe un plan 
mai larg, filmul oferă ta
bloul condiției umane în 
care egoismul înghețat al 
celor ce nu cunosc nevoia
și mizeria se ciocnește de 
solidaritatea caldă dintre 
cei săraci. Chiar în condi
țiile decăderii lor sociale, 
acești oameni dezrădăcinați 
rămîn, cel mal adesea, 
umani — învățați de expe
riența aspră să fie solidari 
unii cu alții.

Drama emlgranților clan
destini portughezi începe, 
în realitate, odată cu tre-

(Continuare 
in pag. a IV-a) J
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construcției socialiste, spre care par
tidul nostru și-a concentrat principa- 
lele eforturi, a fost industrializarea 
țării. Este un merit istoric al parti
dului că, în pofida tuturor greutăți
lor, a reușit să aplice cu neabătută 
consecvență și supremă răspundere 
față de destinele țării politica leni
nistă de industrializare socialistă. Pe 
bună dreptate s-a spus la Conferin
ța Națională a partidului din oc
tombrie 1945 că : dezvoltarea in
dustriei. ridicarea noilor combina
te, complexe industriale, uzine ți cen
trale electrice. înzestrarea lor cu teh
nică modernă au cerut și cer între
gului popor eforturi materiale susți
nute, alocarea unei mari părți din 
venitul național al țării. Dar fără o 
dezvoltare rapidă a industriei moder
ne este de neconceput lichidarea ră- 
mînerii în urmă a economiei noastre, 
reducerea decalajului care ne des
parte de țările dezvoltate.

Astăzi, după numai 20 de ani de 
construcție socialistă, vedem în toată 
amploarea efectele industrializării. 
Producția globală este de peste 11 ori 
mal mare decît cea din 1938. Indus
tria a devenit ramură conducătoare 
a economiei, ponderea sa în crearea 
venitului național sporind de la 30.8 
la sută în 1938, la circa 50 la sută în 
prezent. Ne situăm Intre țările cu 
cele mal înalte ritmuri anuale de 
creștere a producției industriale. S-au 
produs schimbări adinei în întreaga 
viață economică și socială a țării.

Se poate spune că politica de in
dustrializare socialistă din anii a- 
ceștia a propulsat România pe orbita 
prosperității șl civilizației înalte.

Partidul Comunist Român are me
ritul istoric de a fi organizat și con
dus cu înțelepciune opera de trans
formare socialistă a agriculturii. 
Scoaterea satului românesc, a agri
culturii fărîmițate și rudimentare din 
înapoierea lor seculară și atragerea 
lor în dinamica progresului general 
era o necesitate imperioasă. Procesul 
de cooperativizare a agriculturii a 
avut loc treptat, paralel cu activitatea 
de consolidare și perfecționare a a- 
grlculturii de stat, cu dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agriculturii, 
în rezolvarea acestei uriașe sarcini, 
partidul nostru a pornit de la cunoaș
terea aprofundată a realităților, de 
la necesitatea întăririi permanente a 
alianței muncitorești-țărănești — te
melia politică 
cialist — a 
de muncă și 
zare socialiste 
caracteristicilor 
țara noastră, specificului și tradițiilor 
acestui pămînt, fizionomiei țărănimii 
române. Toate acestea au făcut ca ță
rănimea să îmbrățișeze cu încredere 
formele de cooperație, să asigure 
creșterea neîntreruptă a producției 
agricole, satisfacerea nevoilor indus
triei și populației, să facă din țără
nimea cooperatistă o clasă nouă, 
omogenă, participantă activă la opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste.

Partidul Comunist Român și-a pus 
ca un obiectiv principal în construc
ția socialistă ridicarea culturală a 
maselor populare, înflorirea științei, 
artelor, literaturii, învățămîntului. 
Politica față de intelectualii din toate 
generațiile, participarea lor alături de 
tot poporul la edificarea socialistă a 
țării constituie una din paginile cele 
mai strălucitoare ale activității parti
dului nostru. Mtilți ne amintim cu
vintele înflăcărate ale scriitorului 
George 
cultură 
admirat 
ca toți intelectualii, 
alături de el. 
pare azi lipsit de modestie. Nu ală
turi de el trebuie să fiu, ci în mij
locul si tn rîndurile lui, că asa mă 
și socotesc". Atașamentul puternic 
fată de partid este dovedit de zecile 
de mii de intelectuali intrați în rîn
durile sale, de contribuția valoroasă 
pe care întreaga intelectualitate o 
aduce Ia progresul multilateral al 
țării, la înflorirea și bunăstarea ei.

★
Industrializarea, cooperativizarea 

agriculturii. dezvoltarea; științei și 
culturii, cimentarea alianței munci- 
torești-țărănești. a unității tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate. In jurul partidului șl gu
vernului. sînt părți componente in
separabile ale politicii parti
dului nostru cu privire la construc
ția socialistă. înfăptuirile po
porului nostru în construcția socia
listă arată justețea acestei politici, 
marea ei tortă transformatoare. De 
la an la an s-a afirmat cu tot mai 
multă putere rolul de forță conducă
toare a partidului. Această realitate 
istorică este rezultatul unui proces o- 
biectiv, realitate recunoscută de în
tregul nostru popor și consfințită de 
legea fundamentală a țării. Relevînd 
această realitate istorică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat : „Facto
rul politic fundamental care a asigu
rat edificarea victorioasă a socialis
mului în România a fost vasta acti
vitate desfășurată de partid în toate 
domeniile ; poporul s-a convins din 
propria sa experiență că partidul 
nostru comunist este exponentul fidel 
al intereselor sale vitale, călăuza sa 
iPeercâtă pe drumul libertății și feri
cirii, și de aceea îl înconjoară cu 
dragoste și devotament nețărmurit, îl 
consideră drept unic conducător al 
națiunii socialiste".

Partidul Comunist Român a do- 
bîndit rezultate remarcabile în cimen
tarea alianței dintre clasa muncitoa
re și tăiănimea muncitoare. întări
rea unității poporului, a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile în 
lupta înfrățită pentru făurirea socia
lismului pe pămîntul României. Unul 
dintre factorii esențiali care au con
tribuit la făurirea acestei unități 
este politica în problema națională.

Consecvent propriilor principii, par
tidul a dus șl duce o politică națio
nală marxist-lenlnlstă, care a făcut 
ca în procesul edificării societății 
socialiste prietenia dintre oamenii 
muncii români și cei aparținîpd na
ționalităților conlocuitoare să se în
tărească necontenit, ridicîndu-se pe 
o treaptă superioară. Orînduirea so
cialistă a României a creat comuni
tatea reală de interese a tuturor ce- 
tătenilor, le-a asigurat drepturi și 
posibilități egale de afirmare șl dez
voltare. Măsurile privind perfecțio
narea vieții sociale, îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoriale a 
tării vor înlesni o și mai largă par-

tlvă, rolul conducător al partidului în 
toate domeniile vieții sociale. Creș
terea rolului conducător al partidului 
impune tuturor comuniștilor o mun
că ți mai intensă, și mai eficien
tă, o maximă răspundere față de tot 
ce se înfăptuiește pe cuprinsul pa
triei, față de tot ce 
națiunii române.

Partidul Comunist 
sacră o mare parte 
activității sale politicii externe. Ceea 
ce face poporul român în opera de 
edificare socialistă a tării servește 
intereselor sale vitale șl contribuie 
totodată la întărirea întregului sis
tem socialist, la creșterea prestigiu-

privește viitorul

Român își con- 
a eforturilor si

PARTIDUL

a regimului so- 
adoptat metode 

forme de organi- 
care să corespundă 
politico-sociale din

Călinescu, eminent om de 
al ultimelor decenii : „Am 

patriotismul partidului și, 
m-am simțit 

Dar cuvîntul mi se

ticipare a oamenilor muncii de toate 
naționalitățile la conducerea și 
zolvarea treburilor obștești.

W
în drumul mereu ascendent 

construcției socialiste, un moment 
istoric îl reprezintă Congresul al 
IX-lea al P.C.R. care a deschis o 
nouă etapă in dezvoltarea României. 
Congresul al IX-lea, pe baza sinte
tizării experienței și rezultatelor din 
anil precedents a analizei multila
terale a realităților românești, a pus 
în fata întregului popor obiective de 
mare însemnătate pentru progresul 
țării, a elaborat un Vast program 
de desăvîrșire a construcției socia
liste, de înflorire multilaterală a so
cietății socialiste.

Partidul Comunist Român in frunte 
cu Comitetul său Central desfășoară 
o activitate organizatorică și politică 
uriașă pentru a asigura aducerea la 
îndeplinire a liniei și hotărîrilor tra
sate de Congres. Plenarele C.C. al 
P.C.R. care au avut loc in acești doi 
ani, documentele elaborate de con
ducerea partidului, de recenta Con
ferință Națională a partidului au fost 
consacrate acestui scop. Măsurile sta
bilite ilustrează cu putere capacitatea 
partidului nostru de a explora te
meinic și cu luciditate viața, reali
tățile, de a desprinde concluzii știin
țifice din această analiză, de a sesiza 
deficientele, rămînerile în urmă și de 
a găsi cele mai potrivite soluții pen
tru accelerarea progresului.

Hotărîrile și măsurile stabilite de 
Comitetul Central, de Conferința Na
țională a partidului, și care au găsit 
un profund ecou în popor .sînt menite 
să pună în valoare cu eficientă 
maximă potențialul material și uman, 
să dea un nou avînt forțelor de pro
ducție pe tot cuprinsul tării, să lichi
deze unele disproporții care s-au 
creat, asigurînd un raport mai judi
cios între industria grea și industria 
bunurilor de consum și agricultură, 
să întărească rolul științei în întreaga 
viață socială.

Măsurile privind perfectionarea 
conducerii și planificării economiei, 
a metodelor de organizare și condu
cere a vieții sociale. îmbunătățirea 
organizării administrativ teritoriale a 
tării se caracterizează prin spiritul 
novator și științific cu care partidul 
abordează problemele fundamentale 
ale construcției socialiste în noua eta
pă de dezvoltare, fermitatea cu care 
dezvăluie și acționează pentru înlă
turarea piedicilor de orice natură 
care stau în calea progresului so
cietății românești. Toate acestea au 
un efect puternic stimulator asupra 
gîndirii creatoare, asupra tuturor 
energiilor viguroase ale națiunii.

Complexul de măsuri, de însemnă
tate hotărîtoare pentru tară, între
prinse în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea. demonstrează ca
pacitatea partidului nostru de a apli
ca intr-o inseparabilă îmbinare ade
vărurile universal valabile ale socia
lismului științific cu luarea în con
siderare a împrejurărilor și caracte
risticilor concrete în care se elabo
rează si se aplică linia politică. Uni
tatea dialectică dintre general și par
ticular tn construcția socialismului 
reprezintă o legitate, o condiție ho
tărîtoare pentru victoria noii orîn- 
duiri, și de care partidul nostru tine 
seamă în toate acțiunile sale.

Partidul Comunist Român și-a 
cucerit prețuirea, dragostea și încre
derea poporului datorită 
dintre cuvînt și faptă, 
exemplului personal pe care 
săi, cei mai buni fii ai clasei munci
toare. țărănimii și intelectualității. îl 
dovedesc pe toate fronturile luptei 
pentru socialism. Partidul nu rămî- 
ne deasupra activităților concrete. El 
se integrează organic în această ac
tivitate. participă nemijlocit, prin cei 
1 700 000 de comuniști, strîns legați 
de masele largi, la construcția eco
nomică culturală. Socială. .

Intre schimbările ce intervin pe 
planul general al vieții sociale șl 
metodele de organizare și de muncă 
ale organelor și organizațiilor de 
partid există o permanentă interde
pendentă. Iată de ce. măsurile adop
tate de Conferința Națională se re
feră la necesitatea îmbunătățirii în
tregii munci politico-organizatorice 
și ideologice a partidului. Partidul 
dezvoltă continuu democrația inter
nă de partid, asigurînd participarea 
tot mai activă a comuniștilor la 
elaborarea și transpunerea în viată 
a hotărîrilor, introduce în toate sec
toarele și la toate nivelurile princi
piul muncii 
conlucrarea 
practică

In etapa 
a socialismului, 
poporului se află sarcini de însemnă
tate istorică pentru progresul țării, 
sporește continuu, ca o cerință obice-

re

al

Unității 
datorită 
membrii

colective. consultarea și 
cu masele, ca metodă

actuală, de desăvîrșfre 
cînd îh fata

lui său în lume. Partidul duce o po
litică consecventă de dezvoltare con
tinuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească cu toate țările 
socialiste, de întărire a coeziunii 
țărilor socialiste și mișcării munci
torești internaționale, o politică de 
extindere a colaborării pașnice cu 
toate țările pe baza principiilor, larg 
recunoscute, ale respectării Inde
pendenței și suveranității, neameste
cului în treburile interne, egalității în 
drepturi, respectului și avantaju
lui reciproc. P.C.R. 
stima și prețuirea 
a clasei muncitoare
tindeni, a popoarelor care luptă îm
potriva colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru atitudinea sa 
consecventă și fermă de solidaritate 
proletară, de spirit internaționalist. 
Opinia publică mondială apreciază 
poziția militantă a României în efor
turile pentru instaurarea păcii în 
lume, pentru lichidarea focarelor de 
încordare, împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam și a oricărui

și-a cîștigat 
comuniștilor, 

de pretu-

amestec în 
nii patriei 
baza unei 
fiecare act 
punde aspirațiilor și intereselor fun
damentale ale poporului român, sînt 
emanația conștiinței șl voinței na
ționale, împletindu-se cu năzuințele 
înaintate ale tuturor popoarelor. Jus
tețea politicii externe a partidului și 
guvernului nostru se reflectă în creș
terea prestigiului internațional al 
României, a stimei și prețuirii de 
care se bucură munca constructivă 
a poporului român.

*
Astăzi, la două decenii de repu

blică, de construcție socialistă vic
torioasă, întregul popor român pri
vește înainte cu optimism și certitu
dinea izbînzii, dar totodată cu con
știința că mai are încă mult de făcut. 
După cum spunea poetul Nicolae 
Labiș : Anii sînt aspri; sînt timpuri 
de muncă-ncordată / Toți ne-ntre- 
băm de n-am dat pînă acum prea 
puțin. I Nu-i încă ora odihnei din 
plin meritată / Totuși mai bem în 
răstimpuri o cană de vin I Cintecul, 
florile-și au partea lor tn viață / To
tul ni-i drag și alegem din toate 
ceva; / Știm că prin vreme se-apro- 
pie ziua măreață I A marii victorii 
și-acum ne trudim pentru ea.

...Trudind pentru aceste victorii 
înaintăm pas cu pas pe drumul lu
minos trasat de partid, al cărui țel 
suprem este bunăstarea și ' ’ ' 
poporului, bunăstarea și 
României socialiste.

Evocînd drumul măreț 
de România în aceste două decenii, 
bogatul bilanț cu care se încheie 
această perioadă a istoriei sale, po
porul român, într-o impresionantă 
unanimitate, este hotărît să trans
pună în viață vastul program de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
elaborat de Congresul al IX-lea, mă
surile destinate perfecționării acti
vității economice, sociale, de partid 
și de stat, adoptate de Conferința 
Națională a partidului...

Este cel mai înălțător omagiu pe 
care îl aduc clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii, conducătorului națiunii noas
tre socialiste - PARTIDUL COMU
NIST ROMAN.

viața popoarelor. Cetățe- 
noastre s-au convins pe 
îndelungi experiențe că 
de politică externă răs- „APUS DE

SOARE44
în premieră

la Opera

română

fericirea 
fericirea

străbătut

1967. 
scena 
Balet

Sîmbătă, 30 decembrie 
ora 19,30, va avea loc pe 
Teatrului de Operă și 
premiera „Apus de soare" de
Mansi Barberis, după drama 
istorică de Barbu Ștefănescu 
Delavrancea (libretul de Geor
ge Teodorescu). Conducerea 
muzicală : Paul Popescu. Re 
gia : Jean Rînzescu, maestru 
emerit al artei. Decoruri și 
costume : Ion Ipser. in rolul 
lui Ștefan cel Mare, baritonul 
Octav Enigărescu — artist 
emerit.

Următorul spectacol va avea 
loc miercuri, 3 ianuarie 1968, 
ora 19,30.
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expoziția de graficâ, deschisâ în sâlile Muzeului de Arid al Republicii Socialiste România cu prilejul aniver- 
sârii a 20 de ani de la proclamarea Republicii (Foto : R. Costin)

teatre cinema

Cum este folosit

ECONOMISTUL

DIN COMERȚ
Economistul din comerf este văzut 

de multe ori ca un specialist „bun la 
toate”. Aria preocupărilor lui se întinde 
de la informarea pur statistică, dări de 
seamă, rapoarte, situafii în cele mai 
diverse forme pînă la prozaicele inven
tare. Și în astfel de împrejurări activi
tatea metodică, pe un fond de gîndire 
în perspectivă este practic imposibilă.

— La ora actuală, munca econo
miștilor din comerf este apăsată de 
noianul situațiilor solicitate de felurite 
organe și foruri mai mult sau mai pufin 
îndreptățite să le ceară, înecată de 
fluxul așa-ziselor informări operative, 
Care devorează timpul și energiile lor 
— ne-a spus tovarășul Petre Petrescu, 
director adjunct al Băncii de Stat Cri
șana.

— Răul cel mai mare provine din 
•ceea că, întocmind atîtea situafii, ei 
Înșiși nu mai au timpul material pentru 
• le interpreta, judeca, pentru a putea 
desprinde ceea ce este esențial, ge
neral valabil tuturor unităților comer
ciale — a fost de părere și tovarășul 
Mihai Sutor din cadrul Direcfiei regio
nale de statistică Crișana.

Am stat de vorbă eu mai mulfi eco
nomiști pentru a ne da seama în ce 
măsură îi satisface activitatea 
posibilitatea să-și valorifice 
fele.

— Cel mai firesc lucru ar

lor, le dă 
eunoștin-

fi ca noi, 
economiștii, să fim aceia care desci
frează tendințele unor fenomene din 
comerf, să sesizăm din vreme conduce
rile întreprinderilor, unităților asupra 
unor anomalii, să propunem măsuri 
profilactice pentru a împiedica repe
tarea lor în alte unități — a subliniat 
economistul Aurel Trips, șeful serviciu
lui producfie-desfacere de la T.A.P.L. 
Oradea.

Un punct < 
care rSmîne 
economiștilor 
CÎt unele 
vor continua 
deformafă asupra rostului 
cleu de concepție în comerf, 
fi tentaji să-i folosească așa cum în
deobște numai pompierii sînt folosiți : 
se constată un deficit mai mare la o 
întreprindere, este solicitat economistul ; 
nu iese „pasiența” la un inventar, se 
trimite un economist, cu ferma con
vingere că greșeala nu poate proveni 

le și în nici un caz din

de vedere rational, dar 
iluzoriu atîta vreme cit 
nu li se creează timp, 
conduceri de 

i să aibă o 
unui 

cit vor

unități 
optică 

nu-

vingere că greș 
decîf din calculi 
modul de gospodărire a întreprinderi
lor, din lipsa unei conduceri rationale. 
Așa s-a ajuns ca în structura unei zile 
de lucru, supremația’s-o defină lucrările 
de birou, Care înghit peste 60 la sută 
din volumul total al timpului consumat.

— Este absolut necesară o schim
bare a proporțiilor — ne-a spus cu 
vădită convingere tovarășul Florian Mă- 
lăieș, director adjunct al Direcției co
merciale regionale Crișana.

• Opera română : Lacul lebedelor — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Sînge vienez — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
C Teatrul „Giulești" ()n sala Studio a Teatrului Național „L L. Cara- 
giale") . Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema —
20, (sala Victoria): Music-Hall — 20, • ‘ —  • ■ «
— 19.
• ClrCul de stat : Selecțluni de lamă

(sala Palatului) : Melodii de Iarnă
— 19,30.

PRODUSE
DE MOBILIER

întreprinderea 
raională din Sibiu 
livrează pe bază de 
diverse articole de 
Printre altele produce saltele 
(lungi de 190 cm., late de 90 
cm) umplute cu Scame de 
lînă și perne umplute cu 
me de lînă.

întreprinderea sibiană 
produce și alte piese de mobi-

IBBISBEsHSi

i

induslrială 
produce și 

comenzi 
mobilier.

sca-

mai

lier și diferite obiecte : scaune 
fixe sau pliante cu ramă me
talică și umplută dm bandă 
țesută din fire p.v.c., mese și 
umbrele pliante, șezlonguri 
metalice basculante, împrej
muiri din plasă cu sau fără 
montanti. Informații suplimen
tare se pot. obține la sediul în
treprinderii din Sibiu, str. A- 
batorului, 2, telefon ÎS 797

Investigația psihologică
(Urmare din pag. I)

opțiunilor, e nivelului de in
tegrare socială și de adap
tare la grup, fenomene mă
surabile și exprimate grafic 
(ca în sociometrie), 
furniza date foarte 
fante pentru o justă 
tare școlară (adică alegerea 
celor mai potrivite obiecle 
de studiu în raport cu ca
pacitatea intelectuală a su
biecților) sau o justă orien
tare profesională (spre ce 
profesiuni adică ar ti mai 
apți, ca să fie îndrumați). In 
sfîrșit, ca să rămînem încă 
în sfera obiectivelor legate 
de personalitatea școlarului, 
psihologul poate întreprinde 
cercetări privitoare Ia folo-

putînd 
impor- 
orien-

sirea timpului liber de că
tre i
fru 
lor f 
va 
pînă 
diu în care s-a plămădit ș> 
s-a format natura interioară 
a copilului, cu toată gama 
ei de tendinfe, deprinderi și 
modalități de gîndire. Fișa de 
familie va fi o piesă de mare 
însemnătate în dosarul carac
terologic al elevului.

Triunghiul : pedagog, psi
holog și medic școlar închi
de în sine întregul sistem 
de acjiuni convergente cerut 
de complicatul proces al in
struirii și educafiei tinerelor 
generafii în Condițiile socie
tății noastre socialiste,

elevi, izvor prefios pen- 
cunoașterea trăsăturilor 

psihice. In acest scop, el 
extinde aceste cercetări 

i în familie, în acel me-

Există o altă categorie de 
aspecte pe care le suscită 
viafa de școală și care nu ar 
putea fi cercetate și cunos
cute decît în cadrul unui 
control psihologic. Este, în 
orimul rînd, problema acce
sibilității cunoștințelor în ra
port cu dezvoltarea stadiilo' 
de înțelegere la elevi. Bine
înțeles este vorba de cer
cetări limitate la cunoașterea 
capacității de înțelegere sau 
învățare a anumitor elevi sau 
a unor anumite grupe de 
subiecfi din rîndul elevilor 
unei școli. Cabinetul psiho
logic al unei școli nu s-ar 
putea încărca cu tema căro
ra nu ar reuși să le facă 
fată, Acțiunea lui trebuia să

proce- 
educa-

consi-

rămînă în cadrul cerințelor 
ivite în desfășurarea 
sului de învătămînt și 
(ie într-o școală.

Se impun și cîfeva
derații de ord*n organizato
ric. In principiu, orice școală 
care 
neri 
voie de un cabinet psiholo
gic.
buie să ne gîndim la pregă
tirea temeinică a psihologilor 
și la introducerea lor în rîn
dul specialiștilor 
școlii, treptat, cu 
periment. în al 
este de dorit să 
psihologului școlar o depli
nă stabilitate, cu aceleași 
drepturi și datorii ca toji cer-

instruiește copii și ti- 
între 7—18 ani are ne-

Pentru început însă tre-

de bază ai 
titlu de ex- 
doilea rînd,

se creeze

lalți profesori ai școlii, în de
pendență administrativă față 
de conducerea școlii, dafoare 
să sprijine și să înzestreze 
cabinetul psihologic. La a- 
ceasfa s-ar adăuga implicit 
asistenfa de specialitate din 
partea Institutului de psiho
logie al Academiei și a In
stitutului de știin(e pedago
gice al Ministerului InvSță- 
mîntului.

Necesitatea creării uhui 
sistem tehnic de îndrumare 
și control psihologic se im
pune în toate domeniile în 
care este angajată capacita
tea de muncă și de creafie 
a fiinfei umane. Remarcabi
lele progrese ale științei 
contemporane au făcut să se 
multiplice 
(ioneze în 
metodele 
mijloacele 
omului. In 
se pare t 
școlară să pășească cu mai 
mare hotărîre și competentă 
In școli.

și să se perfec- 
i aceeași măsură 

de investigație, 
de cunoaștere a 
aceste condifii mi 

util ea psihologia

• Un bărbat șl o femele : PATRIA — 11,80 ; 14 ; 16,50 ; 1» ; 21,30.
• Jocuri neschimbate 1 REPUBLICA — 12 ; 14,30 ; 16,46 ; 21,15, CAPITOL 
(completare Tradiții) - 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
• Dacii : REPUBLICA (completare IO, Ștefan Voievod) - 19.
• O sută unu Dalmațienl : LUCEAFĂRUL — 11,15 ; 13,30 ; 16,15 1 18,30 ; 
20,45, FESTIVAL — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA - 11,18 ; 12,30 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30 (la toate Completarea Naică șl veverița).
• Cînd tu nu ești : BUCUREȘTI - 11,16 ; 13,45 ; 16,15 : 18,46 ; 21, MODERN
— 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21 (la ambele completare Mlhall Kogălnlceanu), 
FEROVIAR — 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR — 10,15 ; 12,30 ;
15 ; 17,45 ; 20 (la ultimele două cinematografe completarea Douăzeci de ani 
de comerț).
• Dragostea unei blonde : CENTRAL (completare Din pămtnt șl foc) — 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Răsună valea : CINEMATECA - 16 ; 12 ; 14.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : VICTORIA (completare Va
canța mare) — 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18, GIULEȘTI (completare Opt minute 
de vis) - 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA (completare Jolly) — 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, VOLGA (completare Vecinii) — 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Răscoala : VICTORIA - 20,30.
• Republica Skid : LUMINA (completare Numai șase secunde) — 9—16 tn 
continuare ; 18,30 ; 20,45.

Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
Zece negri mititei : DOINA (completare Laboratorul vieții) — 12 ; 14 ; 
; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare Aventurile Iul Bobo-Clty) — 
; 17.30 ; 20.
Romanță pentru trompeta : UNION (completare Ostașii pădurii) — 15,30 ; 
; 20,30.
Alo, Japonia : TIMPURI NOI — 9—17 În continuare.

• Petrol — Rășinari — înflorim și noi cti țară — Performanțe — Șase mii 
de ani — Acolo unde Carpațli tntîlnesc Dunărea : TIMPURI NOI — 19 ; 21.
• Al șaptelea continent ; ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (completare 
vacanta mare) — 16 ; 18 ; 20.
• o fată fericită : DACIA (completare Orașul) — 8—21 In continuare ; 
ARTA (completare George Coșbuc, cintăreț al pămlntulul românesc) — 
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Cerul Începe la etajul III : BUZEȘTI
nr. 10/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus - ambele serii : CRÎNGAȘI —
• Loanft : BUCEGI (Completare Românii ș)
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Martin soldat : GLORIA (completare Mlaștina tăcută) — 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA (completare O nuntă la Olteni) - 11,15 ; 13.30 ; 
16 ; 18.30 ; 20.45.
• Fantomas contra Scotland Yard i UNIREA (completare Băiatul șl căr
bunele) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zosla : TOMIS (completare DOI) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cea mal lungă noapte : FLACĂRA (completare Opt minute de vis) — 
15,30 ; 18 ; 20.30.
• Secretul cifrulul : VITAN (completare Callatls) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : MIORIȚA (completare Fetița cu chibrituri)
— 11,15; 13,30; 16; '
timpului pierdut) _ 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. FLAMURA (completare 
Mlrceștii în pastel) — 11,15 . 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30
•18

14

16
15

18

(completare Orizont științific

15,30 ; 19.
Marele Octombrie) — 11,30 ;

18,30 ; 20.45, FLOREASCA (completare In căutarea

marinarul ; POPULAR (completare Scuzați,
tigrul celor 7 mări • MUNCA (completare 
20.

atracții) — 15.30 ;

tespre fumat) —

rotundă) — 16,30 ;

Sindbad
; 20.30.
Surcouf,
; 16 . 18 ;
Zodia fecioarei ; MOȘILOR (completare Perfecțiunea e
; 20,30.
Operațiunea Crossbow : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Subteranul : VIITORUL (completare Românii șl Marele Octombrie) — 

1'5,30 ; 18 ; 20,30.
• Salvele Aurorei : COLENTINA (completare Viața plină de surprize) — 
16 ; 18 ; 20.
• Un taxi pentru Tobruk : RAHOVA (completare Mărășești 1917—1987) — 
15,30 ; 18 ; 20.30.
• Cine va deschide ușa f i PROGRESUL (completare O vtnătoara neobiș
nuită) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ocolul : LIRA (completare Legenda) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Oameni th rulotă : FERENTARI (completare Aluminiul) — 11,80 I II |
20,30.
• Agonie și extaz I COTROCENI — 15,80 ; 18 ; 20,M.
• Marele restaurant : PACEA (completare Numai șase secunde) — 15,2# t 
18 1 20,30.

Din vreme ce există O asemenea 
concluzie judicioasă, cu caracter im
perativ, de ce nu se procedează în 
consecinfă ?

— Prin firea lucrurile», noțiunea de 
economist în comerf ca și în industrie 
îmbracă forme concrete, particulare, in- 
cluzînd, deopotrivă, contabilitate, sta
tistică, merceologie etc., dar acest fapt 
nu anulează nici un moment viziunea 
ei de perspectivă, un atribut al muncii 
lor, ne-a declarat tovarășul C. Ionele, 
director al Institutului de Cercetări co
merciale. Și aceasta fie și numai pentru 
faptul că economistul se ocupă da 
fundamentarea și urmărirea realizării 
planului de aprovizionare și desfacere, 
de tot ceea ce înseamnă eficiență in 
economia comercială, de perfecționarea 
relațiilor industrie-comerf, pe baza unul 
studiu sistematic al cererii de consum și 
valorificarea rezultatelor înregistrate la 
contractări, de așezarea fondului de măr
furi pe localități, pe sisteme comer
ciale, de organizarea și profilarea re
țelei comerciale pe baza unor criterii 
științifice etc. etc.

— Una din atribufiile economiștilor 
ar trebui să fie investigafia, cercetarea 
nu ca ceva în sine, ci pentru a putea 
preveni aparifia unor neajunsuri mai 
mari sau mai mici —• a subliniat tovară
șul Dumitru Popa de la seefia economică 
a Comitetului regional de partid Cri
șana Sînt convins că dacă li s-ar fi 
cerut părerea, de pildă, la amplasarea 
refelei comerciale 
Direcția comercială regională), 
putut sesiza faptul esențial că 
o justă corelare între durata 
cufie și termenul de dare în 
a complexului comercial cu 
de locuințe din zona de vest 
lui Oradea, s-ar fi putut evita 
inadmisibil creat între ele și, 
greutățile în aprovizionarea populației 
din acest cartier.

Pentru a-și putea spune părerea în 
problemele cardinale s-ar cuveni, în 
primul rînd, ca economiștii să fie con
sultați, solicitafi, ceea ce practic nu se 
face decît accidental, în situafii de con
junctură, atunci cînd nu se găsește ie
șirea din impas, ceea ce nu permite 
decît aefiuni, măsuri post-festum. Este 
suficient să amintim situația în care 
I.CrR.T.I -Crișana a acceptat 123 000 m 
zefir, fire, fine djn import, pentru care 
nu este asigurată.idesfacerea în regiune, 
ca să ne dăm sSarria te* înseamnă să 
lucrezi în virtutea inerției. In situația 
cînd s-ar fi cunoscut dinamica cererii 
de consum, a tendinfelor ei — ceea ce 
presupune o muncă de concepție, fără 
de care nu se poate face astăzi comerț
— indiscutabil, oricîte „presiuni" s-ar 
fi făcut, nu s-ar fi primit o marfă care 
nu are aderență la cumpărători, nu este 
căutată, solicitată și care, inevitabil, va 
intra în categoria produselor cu vîn- 
zare lentă sau greu vandabile.

— Pentru a se evita asemenea ano
malii, ar fi necesar ca economiștii să 
facă o înregistrare selectivă în scopul 
de a depista cerințele, preferințele 
populației și a putea influența com
petent operația de contractare — a 
remarcat tovarășul Mihai Sutor. Direcția 
regională de statistică este gata să-și 
dea concursul, prin specialiștii săi, unei 
asemenea acțiuni de mare anvergură
— a spus îh continuare interlocutorul.

Asemenea studii se cer a fi inițiate 
și asupra cheltuielilor 
asupra factorilor care 
ferea lor, pentru a se 
iele măsuri în stare 
acțiunea. Faptul că 
lor de circulație nu 
regiunea Crișana nu 
diciu că în inferiorul 
sînt rezerve latente de reducere a lor 
și nici măcar un pretext că economiștii, 
nSavînd obiect de analiză, pot fi folo
siți în domenii periferice pregătirii lor. 
Numai la I.R.V.L.F. s-au făcut transporturi 
inutile care au dus lă umflarea chel
tuielilor de circulație peste limita ad
misă, la un milion de lei, iar a acelora 
privind Operațiile de pregătire și sor
tare — Cu 770 000 lei. Dar pentru ca 
potențele economiștilor să fie fructifi
cate mai raționai nu ajunge desigur nu-* 
măi dorința lor de a studia, ci se impun 
niște condiții câre să-i degreveze de ba
lastul muncii statistico-administrative, să 
le dea posibilitatea să 
pectivă.

—- Am început un 
căilor de rentabilizare 
ților — relata tovarășul 
foarte anevoie l-am dus la capăt, pen
tru simplul motiv că majoritatea cer
cetărilor am fost nevoit să le fac în 
timpul liber.

Studiul intermitent a prelungit 
cesul de detectare a factorilor 
generează pierderi, a tăiat elanul 
care au avut „curiozitatea" să 
ce se petrece în resorturile intime ale 
unităților etichetate ca nerentabile, sau, 
măi exact, în afara posibilităților de 
rentabilizare Felul cum s-a lucrat n-a 
fost un stimul pentru ca și în viitor să se 
poată manifesta o astfel de inițiativă 
salutară.

— Pînă acum, în problemele-cheie 
ale activității n-am avut Sprijinul eco
nomiștilor — a sunat, categorică, apre
cierea tovarășului Florian Mălăieș, de la 
direcția comercială. Cu un asemenea 
punct de vedere asupra rolului și atri
buțiilor acestor specialiști, nici nu ne-am 
putea aștepta la mei mult. Cel puțin 
deocamdată, cel puțin atîta vreme cît 
în concepția unor eadre de conducere nu 
se vor delimita riguros funcțiile econo
miștilor.

(beneficiarul fiind 
i, ei ar fi 

nu există 
de exe- 
folosinfă 
blocurile 

* a orașu- 
decalajul 

, în final,

de circulație, 
determină creș- 
elabora cuveni- 
să le anihileze

nivelul cheltuieli- 
a fost depășit în 
poate fi un in- 
unităților nu mai

lucreze in pers-

Studiu asupra 
a tuturor unită- 
A. Tripa — însă

pro- 
care 

celor 
vadă

Adala DAVIDESCU
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ȘCHȚPAȚINAJ
• „CUPA U.G.S.R." PE PLATOUL BU- 
CEGILOR • CONCURS INTERNATIONAL 
IN CAPITALA • UN NOU PATINOAR

SPORT,
PENTRU BUCUREȘTENI

• SINAIA (prin telefon). — Pe pîrtiile tradiționale de 
la Virful cu Dor. din platoul Bucegilor, s-au desfășurat 
ieri ultimele întreceri din cadrul primei ediții a 
„Cupei U.G.S.R." Troieul a revenit, după o luptă des
tul de strînsă și la o diferență minimă, selecționatei re
giunii Ploiești (289 puncte, față de 287 puncte totalizate 
de reprezentativa regiunii Brașov).

Proba finală — slalomul uriaș — a prilejuit în ge
neral dispute foarte dîrze, favoriții fiind de puțin cîști- I 
gători sau chiar.. învinși. La juniori, Dan Cristea, 
principal pretendent la primul loc, a fost întrecut totuși 
de colegul de echipă — Gh. Vulpe. In întrecerea seni
oarelor, victoria a revenit Lilianei Focșăneanu ; Con
stanța Mîzgăreanu, contracandidată la locul I, a căzut 
pe pîrtie, nemaicontînd în clasament. O cursă mult 
aplaudată a făcut maestrul sportului Cornel Tăbăraș în 
proba seniorilor. El a terminat învingător, fiind urmat 
de Marin Focșăneanu.

• Ca în fiecare iarnă, pe terenurile asociației spor
tive „Armata" (din bd Miciurin nr. 7—9, lîngă Depozi
tul Sanitar) a fost amenajat din nou un patinoar natu
ral. Deschis recent, noul patinoar — avînd vestiare, in
stalație de iluminat gheața, stație de amplificare — 
funcționează zilnic, inclusiv duminica, între orele 9—12 
și 16—21.

• Proba masculină din cadrul concursului internațio
nal de patinaj artistic, desfășurat pe patinoarul artifi
cial „23 August' din Capitală, a revenit sportivului so
vietic Vladimir Serebrovski, secondat de patinatorul 
român M. Comanici. La feminin a cîștigat Marina Ti
tova (R.S.F.S.R.), urmată de colega sa Irina Anikanova 
și de reprezentanta țării noastre Cristina Formagiu.

BASCHET

Duelul 
Steaua-Dinamo 
continuă

Campionatul baschetbaliștilor a 
continuat ieri. O partidă de mare a- 
tracție a avut loc la Timișoara ; Di
namo București—Universitatea 75—69 
(38—40). La Bacău, Politehnica Iași 
(al cărei teren a fost suspendat, da
torită unor incidente în timpul me
ciului anterior) a învins, după pre
lungiri, echipa Rapid cu 65—63 
(55—55; 26—20).

în Capitală, cuplajul din sala Flo- 
reasca s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : Steaua — Universitatea 
Cluj 90—74 (43—30), I.C.F.—Politeh
nica București 60—59 (27—29).

Celelalte partide ale etapei s-au 
terminat astfel : Crișul Oradea — Co
merțul Tg. Mureș 67—66 (31—25), 
Farul Constanta—Politehnica Galați 
60—67 (34—31).

Clasamentul are în frunte, fără nici 
o înfrîngere, pe Steaua și Dinamo, 
singurele pretendente și în acest an 
la titlul de campioană a țării.

DIFICIL FINAL DE SEZON 
PENTRU CAMPIOANELE DL VOLEI

La sfirșitul săptăminii 
trecute reprezentantele 
noastre în ediția actuală a 
„Cupei campionilor euro
peni” — formațiile mascu
line Dinamo (deținătoarea 
trofeului), Steaua (campioa
na țării) și echipa feminină 
Dinamo — ău Susținut ulti
mele partide de campionat 
în acest an. Trioul tavoriților 
a avut, surprinzător, serioase 
dificultăți pînă a se impune 
în fața unor adversari de va
loare modestă. La Giuleșfi, 
puțin a lipsit ca sextetul 
campionilor — resimțind 
lipsa unor condiții optime 
de pregătire și probabil 
„contaminâți" de virusul 
mulțumirii — să nu fie în
vins de elanul voleibaliștilor 
de la Viitorul Bacău. Abia în 
setul al cincilea, depășiți fi
zic, băcăoanii âu depus ar
mele. Tot ca surprize s-au 
Înscris și ioturile „dăruito'

de echipele dinamoviste 
studenților de la I.C.F. și 
respectiv medicinistelor. 
Ambele ieftiniri s-au în
cheiat cu 3—1.

In fața echipelor noastre 
fruntașe stau acum primele 
jocuri din „Cupa campioni
lor europeni", programate 
pentru sfîrșitul lunii ianuarie. 
Fără îndoială, cea mai grea 
misiune o au dinamoviștii 
care întâlnesc, la 25 ianua
rie, la Belgrad, redutabila 
echipă „Partizan". Steaua 
și echipa feminină Dinamo 
vot juca la Istanbul și, res
pectiv, Tel Aviv cu cam
pioanele Turciei și Israelului.

Alte rezultate : masculin : 
Tractorul Brașov-Rapid 1—3, 
Petrolul-Alumina 3—1, Fa- 
rul-Celuloza 3—2, Poli
tehnica Galafi-Minarul Baia 
Mare 3—0 ; feminin : Ra- 
pid-Farul 3—0, C.S.M. Si- 
biu-Drapelul Roșu 3-—0, U- 
niversitatea Cluj-Penicilina 
1—3, Universitatea Craiova-

leri s a inaugurat 

UN NOU Șl MODERN BAZIN 
DL ÎNOT IA PLOIEȘTI

1

PLOIEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Ieri dimineața s-a dat tn 
folosință noul bazin de înot din ca
drul complexului sportiv al rafină
riei Nord. Noua Construcție este pre
văzută cu instalații de încălzire a 
apei. CU vestiare și săli de antrena
ment bine dotate, cabinete medica
le. Prin dimensiunile sale (6 culoare, 
lungimea de 50 m. lățimea de 16 m) 
piscina ploieșteană se înscrie ca ri
nul dintre cele mai mări și moder
ne obiective de acest gen din tară, 
pv'înd fi folosită pentru competiții 
de anvergură.

Cu prilejul inaugurării, a avut loc 
un interesant concurs de înot, la 
carp au nartir-ipat comnonenți ai lo
tului național, precum și înotători 
fruntași din Ploiești și Cîmpina.

Pe gheaja, perechea română Daniela Popescu — Marian Chiosea
Foto : M. Andreescu

C.P.B. 3—1.
D. ILIESCU

Turneele 
rugbiștilor 
noștri 
în Franța

Turneele în Franța ale echipelor 
noastre de rugbi Grivița roșie și Di
namo au început ieri. Jucînd cu La 
Voulte, echipă din plutonul fruntaș al 
rugbiului francez, grivițenii au pier
dut cu scorul de 24—17, după ii:> ioc 
de evident echilibru. Dinamoviștii au 
întîlnit binecunoscuta formație S U. 
Agen, de care au fost învinși cu sco

Handbaliștii noștri se mențin in grupul fruntaș al 
ierarhiei internaționale, comportarea și rezultatele 
lor din întâlnirile sezonului in curs ne dau speranța 
că vbr putea recuceri supremația cedată la ultima 
ediție a campionatelor mondiale. Există insă păre
rea, exprimată cu nostalgie și chiar cu pes mism 
de către unii specialiști sau simpli amatori de hand
bal, că această speranță nu poate fi realizată curind. 
întrucit este pe cale de epuizare acea ..generație de 
aur“ ce ne-a adus. între altele, titlurile mondiale 
din 1961 și 1964.

— Să fie vorba, într-a- 
devăr, de încheierea unei 
„zodii norocoase" în care 
au abundat elemente cu 
calităfi naturale ieșite din 
comun ?

* Am solicitat răspunsul 
unuia dintre cei mai apre- 
ciați exponenți ai handba
lului nostru, maestrul e- 
merit al sportului IOAN 
MOSER.

— Personal socotesc că 
expresia „generația de aur" 
se potrivește doar în pri
vința bogatelor trofee ce 
au recompensat, firesc, pa
siunea și seriozitatea cu 
care s-a muncit la vremea 
respectivă ; dacă o accep
tăm altfel, ca pe eticheta 
unei pleiade întîmplătoare 
de talente înnăscute, dena
turăm adevărul și, în plus, 
întreținem o dăunătoare 
sursă de resemnare și 
de eventuale „justificări". 
M-am format împreună cu 
cei din „vechea" generație 
șl continui să joc — sper, 
încă cel puțin doi-trei ani 
— alături de urmașii lor ; 
îi cunosc destul de bine și 
pe unii și pe alții. Majo
ritatea actualilor candidați 
la un ioc în echipa națio
nală au calități fizice cel 
puțin egale cu ale prede
cesorilor. Spun aceasta nu 
numai din considerente pe
dagogice, pentru a le in
sufla optimism...

— Ar fi necesară, cre
dem, susținerea afirmației 
cu citeva exemple.

— Desigur. Pentru mai 
multă siguranță să mă re
fer la cîțiva... urmași di- 
recți, care sînt convins că 
pot depăși valoarea atinsă 
de mine la apogeul carierei. 
De exemplu Gruia, binecu
noscut pentru forța arun
cărilor la poartă (se știe 
că o indisponibilitate de 
moment l-a împiedicat să 
fie golgheter al ultimului 
campionat mondial). De la 
o vreme, eficacitatea lui 
este în scădefe ; nu pen
tru că l-ar fi scăzut forța, 
Ci pentru că adversarii îl 
anihilează mai ușor știin- 
du-1 că de regulă, trage din 
săritură, cu mîna stingă, 
dintr-o anumită parte a te
renului. Guneș, de aseme
nea. A progresat ceva, dar 
joacâ încă stereotip și, în

afară de asta, prea lent, 
nedecis, parcă așteaptă să-i 
spună cineva cînd și cum 
să șuteze. Cu alonja bra
țelor și priza lui excepțio
nală — parcă tine în mină 
o minge de oină, nu de 
handbal I — ar putea fi 
spaima portarilor șutind 
mai puternic și mai precis 
fie pe deasupra blocajului.

intensă, conștiinciozitate. 
Mi-aduc aminte că prin pe
rioada 1957—1958 eram în
trecut! cu regularitate, la 
diferente categorice^ de e- 
chipele Cehoslovaciei,---Iu
goslaviei ș.a. După fiesare 
meci, antrenorii făceau'cu 
noi analize amănunțite, ne 
demonstrau că adversarii 
ne sînt superiori nu prin 
calitățile fizice, ci prin mai 
buna însușire a cunoștin
țelor tehnice și tactice de 
bază; sUma greșelilor noas
tre elementare — pase im
precise, ratări din situații 
favorabile, intervenții de
fectuoase în apărare etc. 
— depășea mult diferențele 
de scor cu care pierdeam 
și... concluziile erau lim
pezi : zeci și sute de exer

ȘTAFETA 
HANDBALULUI
SE AFLA
ÎN MÎINI BUNE
fie prin surprindere, de la 
distanță. îmbogățirea ga
mei de procedee i-ar pu
tea face realizatori reduta
bili și pe alți handbaliști 
din noua generație, cărora 
le este caracteristică forța 
șutului. închipuiți-vă în 
ce derută i-am pune pe 
adversari dacă la acțiunile 
destul de variate și eficace 
ale jucătorilor noștri de se
micerc (Costache II, Iacob, 
I. Popescu ș.a.) s-ar adăuga 
„amenințarea" permanentă 
a cîtorva șuteri de forță 
ce stăpînesc bine, fiecare, 
cîte două-trei genuri de a- 
runcare ! Acesta a fost de 
altfel, unul din atuurile 
noastre tari la „mondialele" 
de la Praga, atu care ul
terior a scăzut evident.

— Credeți că ar trebui 
mult timp pentru recîștiga- 
rea acestei „arme" 7

— Fără îndoială, perfec
ționarea cere mult timp, 
dăr în primul rînd mutică

sări la fiecare antrenament, 
de multe ori și după an
trenament, din proprie ini
țiativă, exersări — „lighea- 
ne de transpirație" — 
cum mai spuneam noi. Și 
străduințele au rodit mai 
timpuriu și mai bogat de- 
cît speram : în 1961, la 
Dortmund, am devenit cam
pioni mondiali. După acest 
succes — considerat atunci 
o mare surpriză — am lu
crat cu și mai multă am
biție'; eram convinși că 
putem mai mult, doream cu 
toții să ștergem impresia de 
surpriză. Și, peste trei ani, 
la Praga. am dublat me
daliile de aur intr-o ma
nieră ce a făcut să se 
vorbească elogios despre 
.școala românească de 

handbal", căreia i se pre
vedeau șl alte frumoase 
succese...

— ...între care și al trei
lea titlu mondial consecu
tiv, în Suedia, unde echipa

noastră a avut un efectiv 
cu aproape jumătate din 
foștii titulari înlocuiți

— Din păcate o singură 
înfrîngere de-a lungui în
tregului campionat a dus ia 
„schimbarea" medaliilor de 
aur cu cele de bronz, dar 
se știe Că in aproape toate 
celelalte meciuri am trecut 
prin emoții neașteptat de 
mari. Cred că nu e necesar 
să revenim asupra unor a- 
măhunte, s-a vorbit destul 
ia timpul potrivit. Aș Vrea 
doar să menționez, cu ris
cul de a nu fi pe placul ce
lor vizați, un lucru pe ca- 
re-1 consider foarte impor
tant : comparativ cu modul 
de pregătire al celor d n 
„generația de aur" mulți 
dintre tinerii și talentații 
lor urmași lucrează uneori 
superficial, duc viață ne
sportivă. De pildă, la 
pregătirea individuală, ju
cătorii trebuie să repe
te anumite procedee teh
nice. Normal, antrenorul 
nu poate să-l urmărească 
păs cu pas pe fiecare, fapt 
de care unii, comiderind 
că exercițiile respective sînt 
mult prea simple, „profită", 
amuzîndu-se în diverse 
chipuri. Așa se întâmplă și 
cu loviturile de la 7 m. pe 
cît de simple îh aparentă, 
pe atît de importante, cum 
se poate vedea din urmă
toarea comparație : în fi
nala C.M. din 1961 am în
vins echipa Cehoslovaciei 
la diferență minimă (9—8), 
transformînd, intre altele, 
cîteva lovituri de 7 m în 
„momente-cheie" ; anul a- 
cesta, în Suedia, întîmpla- 
rea a făcut ca în singurul 
meci pierdut, cu echipa 
cehoslovacă, să fim învinși 
la diferență de două puncte 
după ce am ratat, tot în 
„momente-cheie", patru lo
vituri de la 7 m ! In ce pri
vește abaterile de la viață 
sportivă, mă voi rezuma 
doar la un aspect : mai 
mult de jumătate dintre 
actualii componenți ai lo
tului național fumează 
zdravăn 1

Dorința mea fierbinte, 
că și a celorlalți colegi de 
generație ce și-au încheiat 
de curînd cariera sau mai 
joacă încă, este ca echipa 
noastră națională să recu
cerească virful piramidei 
chiar la următoarea ediție 
a „mondialelor", în 1970. 
să-1 mențină la Jocurile 
Olimpice din 1972 și mai 
departe. Este o dorință sin
ceră ca și aprecierile și 
sfaturile de mai sus.

Interviu realizat de 
Constantin ANI

rul de 17—3.
în continuarea turneelor, Grivița ro

șie susține joi un meci la Avignon, 
iar Dinamo întîlnește, în aceeași zi, 
pe C. A. Beglais. Rugbiștii noștri își 
vor încheia turneele în ultima zi a a-
cestui an — 31 decembrie : grivițe
nii joacă cu Toulon, iar dinamoviștii 
cu Stade Rochelais.
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MAI MULTĂ
ATENȚIE!

„Cupa spei-anielor", întîlnire tra
dițională a tinerilor înotători din 
întreaga țară, a pus punct final celui 
mai bogat și, în același timp, celui 
mai fructuos sezon al natației româ
nești.

în cele trei zile de concurs, pe bloc- 
starturile piscinei Floreasca au urcat 
mulți tineri cu evidente calități, care, 
angrenați și pe mai departe intr-un 
antrenament modern de mare inten
sitate, pot ajunge la performanțe va
loroase : Anca Groza, Teodor Nuțea- 
nu, Andrei Tîmpu, Zita Erdeli, Lilia
na Burlacu, Eugen Aimer, Mircea 
Hohoiu.

Tabelul recordurilor a suferit 
7 modificări, dar numărul lor putea 
fi mult mai mare, dacă ținem cont 
de forma bună manifestată de o se
rie de tineri talentați. Din păcate, 
înSă, regulamentul de desfășurare al 
acestui concurs este exact același 
dih urmă cu 3—4 ani, cînd ni
velul celor mai tineri înotători 
dih țara noastră era extrem de scă
zut. în acel timp, curse de 33 m, 66 
m, sau 133 m apăreau cît se poate de 
normale în programul competițional 
al micilor înotători. Astăzi, însă, cînd 
pe toate meridianele globului, toc
mai acești copii ne pun în fața celor 
mai senzaționale performanțe, și cînd 
șl la noi s-a depășit stadiul pioniera
tului (performanțele lui Mircea Ho
hoiu sînt mult mai bune decît cele 
pe care actualul recordman mondial 
Roland Mathes le obținea la 14 ani) 
apare și mai inexplicabilă lipsa de 
discernămînt eu care a fost alcătuit 
programul acestui concurs — în care 
au figurat nu mai ptlțin de 24 de pro
be pe distanțe neclasice I

La fel de neavenită a apărut și în
găduința manifestată de organizatori 
(comisia de competiții din cadrul fe
derației de specialitate) la înscrierile 
concurenților. A trebuit să fim marto
rii unor evoluții de-a dreptul peni
bile. in special ale unor sportivi din 
Cluj, Sibiu, Galați ; ultimii clasați — 
într-o probă de 
cîte 30 Și 40 de 
vingătoCului !

66 m — 
secunde

au sosit la 
în urma în-

Ad. V.

Manifestări
consacrate 
aniversării 
Republicii

ORADEA. — In sala Teatrului 
de stat din Oradea a avut loc du
minică o adunare festivă consa
crată aniversării a 20 de ani de la 
proclamarea Republicii. Despre în
semnătatea zilei de 30 Decembrie 
a vorbit tovarășul Teodor Haș. 
membru al C C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional Cri- 
șana al P.C.R. In încheiere a fost 
prezentat un program cultural-ar
tistic.

In cursul aceleiași zile, la cămi
nele culturale din raioanele Gura- 
hont, Aleșd și Marghita, la casa 
raională de cultură din Salonta au 
avut loc serbări, urmate de pro 
grame artistice și montaje literare.

PLOIEȘTI. — Casele de cultură 
din Sinaia. Cîmpina. Teleajen și 
Buzău, precum și căminele cultu
rale din peste 80 de localități din 
regiunea Ploiești au organizat du
minică simpozioane, conferințe, 
seri literare și de poezie, urmate 
de programe artistice, dedicate 
aniversării Republicii.

De o largă participare s-a bucu
rat .Ziua filmului românesc", or
ganizată la peste 50 de cinemato
grafe din regiune, ca și spectaco
lul festiv „Sub soarele strălucitor 
al Republicii noastre dragi", la 
care și-au dat concursul elevi ai 
școlii generale nr. 12 din Ploiești.

DEVA.— Duminică, în mai mul
te centre din regiunea Hunedoara 
a continuat să se desfășoare con
cursul artistic „Slăvită fii Repu
blică iubită", consacrat sărbătorii 
de la 30 Decembrie. Formațiile 
participante la fazele comunale, 
orășenești șl raionale ale concursu
lui au, prezentat frumusețea fol
clorului hunedorean vechi și nou. 
slăvind mărețele realizări obținute 
de poporul nostru in anii Repu 
blicii

TG. MUREȘ. — în numeroase 
localități din regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară au loc in aceste 
zile simpozioane, seri de poezie, 
montaje literare dedicate celei 
de-a 20-a aniversări a proclamării 
Republicii. Duminică astfel de rna 
nifestări au avut loc la Tirnăveni. 
Luduș. Sîntana. Toplița. Dedrad. 
Ditrău Zetea și in alte localități 
la care au luat parte un mare nu 
măr de oameni ai muncii, stu 
denți și elevi. Cu acest prilej, ca 
dre didactice universitare, profe 
sori de istorie și literatură au în
fățișat condițiile istorice și sociale 
în care a avut loc proclamarea Re
publicii au vorbit despre mărefele 
realizări obținute de poporul nos
tru în acești 20 de ani

SUCEAVA. La Bucecea. Bo- 
sanci. Vîrfu Cîrnpului și in multe 
alte comune din regiunea Suceava 
au avut loc duminică expuneri și 
simpozioane pe tema „20 de ani de 
mari victorii. sub conducerea 
partidului" urmate de spectacole 
muzical-coregrafice prezentate de 
artiștii amatori

Bibliotecile comunale din raio
nul Cimpulung Moldovenesc au 
organizat seri literare pe teme ca 
„Odă României socialiste". „înflo
rești pămint al bucuriei" și mon
tajul literar „Deceniile României" 
în comuna Boroaia din raionul 
Fălticeni, s-a desfășurat un con
curs pe tema .Dezvoltarea cinema
tografiei românești in cei 20 de 
ani", iar în alte comune au avut 
loc zile și săptămîni ale filmului 
românesc Biblioteca raională din 
Rădăuți a deschis expoziția „Două
zeci de ani de realizări în indus
trie și agricultură".

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare a ambasadorului

român în R. P. Mongolă
ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 

La 23 decembrie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
României în Republica Populară 
Mongolă. Sandu loan, și-a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelui 
Prezidiului Marelui Hural Popular 
al R. P Mongole, Jamsaranghiin 
Sambu.

în cuvîntarea rostită cu această 
ocazie, ambasadorul român a subli
niat satisfacția pe care o prilejuiește 
dezvoltarea cu succes a relațiilor 
frățești româno-mongole de priete
nie și colaborare multilaterală eco
nomică, politică și culturală și a dat 
expresie convingerii că aceste rela
ții se vor intensifica spre binele ce
lor două țări și popoare, în interesul 
cauzei socialismului și păcii. Amba
sadorul a arătat că poporul român 
urmărește cu interes munca neobo
sită a poporului mongol care, sub 
conducerea partidului său popular 
revoluționar, dobîndește succese în
semnate în făurirea vieții noi, socia
liste, și îi urează reușită deplină în 
traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XV-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pri
vind dezvoltarea economiei și cul
turii țării și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

în răspunsul său, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular a re

marcat că poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
aplicînd în viată hotărîrile Congre
sului al IX-lea al P.C.R. privind 
desăvîrșirea construirii socialismului 
în România, obține noi succese în 
dezvoltarea economiei și culturii, în 
ridicarea nivelului de viață al oa
menilor muncii și a exprimat bucu
ria poporului mongol față de aceste 
succese. Arătînd că din zi în zi se 
întăresc și se dezvoltă tot mai mult 
relațiile bilaterale de prietenie fră
țească și colaborare, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, vorbito
rul a exprimat convingerea că a- 
ceste relații se vor dezvolta în folo
sul popoarelor mongol și român, în 
interesul unității tuturor forțelor re
voluționare și progresiste din lume, 
în numele triumfului socialismului 
Si comunismului.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular și am
basadorul României a avut loc • 
convorbire tovărășească.

La ceremonie au participat secre
tarul Prezidiului Marelui Hural 
Popular, T. Gotov, primul adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole, L. 
Toiv, și membrii Ambasadei româno.

SUB CERUL DE VĂPĂI
AL HUNEDOAREI

(Urmare din pag. I)

acerbă pentru refacerea 
economiei naționale, au 
produs, cu mari e- 
forturi, abia 24 000 tone 
fontă. 27 000 tone otel și 
20 000 tone laminate. 
Aceste cifre păreau ex
traordinare acum două 
decenii și ziarele noas
tre le-au consemnat ca 
atare. Iată cum arată 
astăzi cifrele : La Hu
nedoara se discută des
pre posibilitățile ce e- 
xistă pentru a spori 
producția de oțel la 3 
milioane tone, se fac 
calcule pentru ridicarea 
producției de laminate, 
numai in anul viitor, cu 
peste 230 000 tone. Se 
vădește limpede, chiar 
din aceste expresii arit
metice reci, saltul pes
te ani al unui oraș ro
mânesc plasat pe cea 
mai optimă orbită a 
industrializării socia
liste.

Nu tn mai mică măsu
ră, Hunedoara a făcut 
același impresionant 
salt în zona vieții so- 
cial-culturale. De acum 
20 de ani și două luni, 
de cînd s-a dat prima 
lovitură de tînlăcop la 
prima fundație de locu
ințe muncitorești, și 
pînă în prezent, orașul 
siderurgiștilor t-a îm
bogățit cu peste 10 000 
apartamente. Urbea mă
runtă. dominată pe a- 
tunci de castelul medie
val. și-a înzecit numă
rul locuitorilor. Orașul 
are astăzi un teatru 
modern, cinematografe, 
cluburi și nu mai puțin 
de 16 școli noi în care 
învață de trei ori mai 
multi elevi debit toți 
locuitorii Hunedoa
rei de pe vremea a- 
ceea.
La 23 decembrie, la Hu

nedoara. a fost dat în 
folosință siderurgiștilor 
și constructorilor noul

spital eu 700 paturi, 
piecum și o moderni 
policlinică. O dovadă 
elocventă a grijii parti
dului de a ridica toat» 
orașele tării la rangul 
de centre urbane mo
derne. demne de cerin
țele locuitorilor lor, de 
epoca pe care o străba
te în prezent întreaga 
noastră țară.

Perspectivele Hune
doarei sînt. ca și ale 
întregii Republici, lumi
noase, pline de încre
dere și optimism. Re
giunea Hunedoara va 
beneficia, în anii care 
vin. de investita indus
triale și social-culturale 
de 2.5—3 miliarde lei 
anual ; aceasta va per
mite ca orașele și cen
trele muncitorești hu- 
nedorene să se dezvolte, 
în ritm rapid, cot la cot 
cu toate regiunile tării, 
să marcheze prin noi și 
noi victorii ascensiunea 
Republicii noastre.

vremea
Ieri în țară : Vremea a conti

nuat să se incălzească. Corul a 
fost mai mult acoperit. Au că
zut precipitații locale sub formă 
de ploaie în Banat si Ardeal 
și sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare in munți. Vîntul a 
suflat potrivit din vest. Tempe
ratura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între 1 grad la Dej. 
Joseni si Bozovici și 12 grade la 
Calafat, tn București : Vremea 
a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost mai mult noros. 
Vîntul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a atins 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 26, 27 și 28 decembrie. In 
țara ; Vremea va fi în general 
umedă și călduroasă la începu
tul intervalului, apoi se va răci 
ușor. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea precipitații tempo
rare, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în creștere la în
ceput. apoi în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 grade și plus 5 grade, 
local mai coborîte, iar maxi
mele între zero grade și 5 gra
de. izolat mai ridicate. Ceată 
slabă. în București : Vreme re
lativ călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va 
fi schimbător. Vor cădea preci
pitații slabe. Vînt notrivit. Tem
peratura în creștere la început, 
apoi în scădere ușoară.

COORDONAREA
(Urmare din pag. I)

DIN L
• Șapte din cele opt echipe ce vor lua parte la 

sferturile de finală ale campionatului european de 
fotbal sînt cunoscute : Spania, U.R.S.S., Bulgar.a, 
Franța (sîmbătă 3—1 CU Luxemburg), Iugoslavia, 
Italia (sîmbătă 4—0 cu Elveția) și Ungaria. A opta 
participantă va fi desemnată la 24 februarie (la 
Glasgow) cînd se va disputa meciul Anglia-Seoția.

• în meci retur pentru „Cupa campionilor euro
peni" la handbal (masculin» formația iugoslavă 
Partizan Bielovar a întrecut cu scorul de 24—16 
(6—9) echipa Slansk Wroclaw.

• Deși săritorii cu prăjina sînt recunoscut! în 
general ca atleți multilaterali, totuși exemplele de 
mai jos sînt ieșite din comun. Astfel, Jim Esheiman, 
o tinără speranță a atletismului american, care re
cent a trecut peste ștacheta înălțată la 5,16 m, deține 
in proba de 880 yarzl un record personal excelent : 
l’59"8/10. O performanță asemănătoare a obținut și 
Bob Seagren, recordmanul mondial al probei do

U M E A I
săritură cu prăjina. Luind startul pentru prima oară 

într-o cursă de 880 yarzi, ei s-a clasat pe primul loc 
cu timpul de 2'02”5/10.

• Conform unei statistici elvețiene, cea mal îndră
gită tură alpină este Mont Blanc, tn medie, anual, 
pe muntele Mont Blanc urcă din partea Italiană 
275 000 de iubitori ai alpinismului, din partea elve
țiană 350 000 și din partea franceză 410 000.

• Henry Cooper, campionul de box al Angliei la 
categoria grea, a fost desemnat de telespectatorii 
britanici ai B.B.C.-ului cel mai bun sportiv ai anu
lui. Pentru prima oară, după 12 ani, această re
compensă revine din nou unui boxer.

• Ciclistul belgian Rik Van Looy, campion mon
dial și învingător în numeroase curse, a suferit nn 
grav accident.,, alunecind pe faianța umedă din baia 
locuinței sale. Van Looy a fost supus unei operații 
șl va fi indisponibil timp de peste 2 luni.

A R G Ă |
• Cursa cicllstă de șase zile, desfășurată pe noul I 

velodrom de iarnă din Charleroi, s-a încheiat cu _ 
victoria cuplului belgian Bracke-Sercu. care a to- I 
talizat 962 puncte și un tur avans față de perechile I 
Verschueren-SeeUws, Bugdahi-Beghetto. De remar
cat că Bracke (recordman mondial al orei) a parti- I 
cipat pentru prima oară la o cursă de acest gen. ■

• La Erevan, cu prilejul campionatelor unionale - 
de haltere pe echipe, Karl Pumpurin a stabilit un I 
nou record mondial la categoria semigrea, „stilul | 
împins" cu performanța de 170,5 kg. Vechiul record 
era de 169 kg șl aparținea lui Mihail Șabaev.

• Redactorii de sport reprezenttnd 13 agenții de I 
presă din America, Europa și Asia au participat la ■ 
ancheta organizată de Agenția TASS pentru desem- I 
narea celor mai bune zece sportive ale anului 1967. | 
Locul I a revenit înotătoarei americane Debbie Me- 
yer (în vîrstă de 15 ani), care a stabilit trei recor- I 
duri mondiale in probele de 400, 800 *1 1 500 metri. |

ril așteaptă uneori ani de zile elabo
rarea unot metode de preparare efi
ciente pentru a deveni utile industriei 
în condiții de competitivitate econo
mică. cu corolarul reducerii impor
turilor împovărătoare. Este vorba 
de minereuri foarte complexe sau 
prea fin concrescute, sau cu uri con
ținut relativ redus în metal (mine
reuri de fier, de metale neferoase, 
de metale rare, săruri de potasiu, 
variate substanțe minerale nemeta
lifere. diatomite, bentonite, aluviuni 
cu minerale utile și altele), pentru 
Care trebuie stabilite rețete originale 
de preparare, tehnologii de înnobi
lare sau concentrare. In multe din 
aceste cazuri coordonarea cercetări
lor pe bază de programe speciale 
ar putea juca, după părerea mea, 
un rol hotărîtor în valorificarea su
perioară a acestor resurse naturale.

Tocmai acesta ar trebui să fie. cred 
eu, rostul comisiilor de coordonare 
a activității de cercetare din cadrul 
ministerelor și al organelor centrale 
prevăzute în directive. De altfel. în 
unele ministere s-a și procedat la 
constituirea unor comisii mixte alcă
tuite din oameni de știință, cercetă
tori, specialiști, în vederea anali
zării profunde și multilaterale a 
posibilităților de valorificare cît 
mai completă a substanțelor mine
rale din subsolul patriei, aslgurîn- 
du-se cu variate materii prime mi
nerale Industriile naționale.

Colaborarea largă, competentă a 
unui număr mare de oameni de 
știință, ingineri, economiști, cerce
tători în domenii variate, tn ramuri 
asociate prin țelul comun va per
mite, după părerea mea, elaborarea 
unor planuri de cercetare cît mai 
adecvate, urmărirea operativă a în
deplinirii lor ai introducere* in

practică a rezultatelor obținute. în 
acest sens pot fi menționate efor
turile comune, coordonate de Co
mitetul de Stat al Geologiei pentru 
introducerea în circuitul economic 
a unor noi zăcăminte de cupru, e- 
for'turi ce se vor finaliza Încă în 
decursul cincinalului. De ase
menea, un exemplu de coordo
nare eficientă a lucrărilor îl cons
tituie și explorarea unui mare zâcâ- 
mînt de sulf din tara noastră. încă 
în timpul lucrărilor efectuate de în
treprinderea geologică de explorare 
a Comitetului de Stat al Geologiei, 
Ministerul Minelor a efectuat abataje 
experimentale în vederea furnizării 
concomitente a parametrilor necesari 
proiectării și elaborării studiului 
tehnico-economic. O dată cu termi
narea lucrărilor de explorare se vor 
putea pune rapid în valoare noi 
bogății miniere, ritmul de finalizare 
a cercetării accelerîndu-se conside
rabil. Bazîndu-mă pe astfel de ex
periențe pozitive, consider necesar 
ca activitatea de coordonare să de
vină și mai largă, accentuîndu-se as
pectele economice.

Institutele de cercetare și unită
țile operative antrenate în această 
vastă activitate vor trebui, după pă
rerea mea, să-și îmbunătățească ca
drul organizatoric, să se îngrijească 
de pregătirea și antrenarea celor 
mai capabile cadre de cercetare, să-și 
concentreze eforturile spre asigura
rea atît a necesităților curente, cît șl 
a dezvoltării lucrărilor în perspec
tiva viitorului. In special institu
tele de cercetare geologică și geo
fizică vor trebui să folosească toate 
mijloacele materiale șl fondul de in
teligentă pe care-1 posedă, pentru 
studierea zăcămintelor de zubstanțe 
minerale utile, în vederea elucidării 
legilor de asociere și răspîndire a 
acestor subatante, în vederea dece
lării unor noi zone de perspectivă cu

acumulări utile de materii prime 
minerale. Unităților de prospecțiune 
și explorare le revine să preia rezul
tatele institutelor, continuind acti
vitatea în direcția adincirii cercetă
rii în zonele de perspectivă, pentru 
a defini condițiile de zăcămint și a 
contura noi rezerve minerale, dateie 
obținute urmind a fi transmise uni
tăților miniere pentru explorare. 
Elaborarea de planuri bine gindite 
și coordonate, dezbătute în colective 
de specialiști, cercetători și oameni 
de știință, executate și urmărite cu 
atenție de geologii cei mai calificați, 
concentrarea eforturilor de cerce
tare pe obiectivele de cea mai bună 
perspectivă, îndrumarea pe teren și 
analiza aspectelor economice sînt 
tot atîtea acțiuni care, conduse cu 
perseverență și competentă, vor duce 
la descoperirea de noi rezerve de 
materii prime minerale. De aseme
nea, o influență hotărîtoare asupra 
ritmului lucrărilor poate avea Infor
marea reciprocă între unitățile de 
profil, cu transmiterea operativă a 
datelor rezultate din cercetare, de- 
terminînd scurtarea timpului necesar 
clarificării problemelor și introdu
cerii în circuitul economic a noi ză
căminte utile.

Punerea în aplicare a prevederilor 
conținute în Directive cu privire la 
coordonarea activității de cercetare 
va contribui la crearea unei unități 
de vederi și de orientare în toate 
sectoarele de lucru, va înlesni pla
nificarea și proiectarea, executarea 
cercetării în succesiunea logică a lu
crărilor, începînd cu investigarea de 
informare preliminară pînă la des
coperirea, extragerea șl prepararea 
minereurilor, ațfoi la valorificarea lor 
la un nivel competitiv. Se creează 
astfel condițiile unui aport eficient al 
științei puse în serviciul dezvoltării 
economice, al ridicării la un nivel 
înalt de civilizație și cultură a po
porului nostru.
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• COMPONENȚA NOULUI GUVERN AL R. A. YEMEN

Mii de tineri —

fost anunțată componența noului guvern al Republicii

N. PUICEA

alăturată înfăți-

Senat, încheiat între Partidul Comunist Italian și Partidul Socialist Italian 
Mișcarea socialiștilor autonomi este o grupare politică formată din foști 
Socialist, care s-au retras din partid cînd acesta s-a unificat cu Partidul

loc în aceeași zi 
alte orașe.

a
care succede cabinetului condus de Mohsen El Aini, demisionat la 18 decern
are în frunte pe generalul Hassan El Amri, care cumulează și funcția de

(Fotografia
șează un aspect din timpul de
monstrației — Telefoto U.P.I. 
— Agerpres).

Mii de tineri — comuniști, 
socialiști și catolici, muncitori 
Si intelectuali — au participat 
sîmbătă seara, pînă tîrziu, la 
o demonstrație de protest îm
potriva agresiunii S.U.A. in 
Vietnam, demonstrație ce a a- 
vut loc cu prilejul vizitei in 
capitala Italiei a președintelui 
Johnson. Manifestația a început 
in jurul orei 18,00. In rîndurile 
participantilor puteau fi văzuțj 
membri ai Direcțiunii P.C.I. — 
Enrico Berlinguer, Pietro Ingrao 
și alții — reprezentanți ai fe
derațiilor din Roma ale uniuni
lor de tineret ale P.C.I.. P.S.U 
șl P.S.I.U P„ cunoscuți oameni 
de cultură. Demonstranții pur
tau lozinci și pancarte pe care 
era scris: „Americani, încetați 
imediat agresiunea!", „Liberta
te Vietnamului!". Forțele de 
carabineri au luat măsuri de 
prevedere pentru a împiedica 
coloana demonstranților să a- 
jungă în fața sediului ambasa
dei americane. Opriți la o anu
mită distanță de ambasadă, par
ticipanta au scandat lozinci îm
potriva agresiunii in Vietnam, 
cerînd încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra teri
toriului R. D. Vietnam, și ex- 
primîndu-și solidaritatea cu 
lupta dreaptă a poporului viet
namez. In Piața Republicii a a- 
vut. loc un miting la care a. luat 
cuvîntul. Enrico Berlinguer.

Manifestații de condamnare a 
agresiunii imperialiste în Viet
nam au avut 
în numeroase

Cu prilejul săr
bătorii semicen
tenarului R.S.S. 
Ucrainene, duml- 
nică au avut loc la 
Kiev o paradă mili
tară și o demonstra
ție a oamenilor mun
cii din capitala repu
blicii. în tribună se a- 
flau Leonid Brejnev, 
conducători de par
tid și de stat din U- 
craina, oaspeți din 
toate republicile u- 
nionale.

Guvernul sudanez a luat | 
măsuri pentru intensifica- ’ 
rea controlului asupra com-1 
paniilor străine, industriale și1 
comerciale, care acționează în Su
dan, pentru a preveni și împiedica 
orice încercare de scoatere din 
țară a unor fonduri — a anunțat 
ministrul sudanez al informațiilor, 
Hassabou. Două companii din in
dustria tutunului au și fost puse 
sub sechestru, fiind suspectate de 
fraude financiare.

Libia a aniversat ieri 15 
ani de la obținerea inde
pendenței. In principalele orașe 
din tară au fost organizate festi
vități consacrate acestei aniversări. 
Primul ministru, Abdel Hamid Ba- 
kush, a oferit o receipție.

Jânos Kâdăr, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., 
l-a primit pe Leonid Iliciov, 
locțiitorul ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., care face o vi
zită în R. P. Ungară.

La Pekin au sosit colec-
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CORESPONDENȚA 
DIN TEHERAN 

DE LA NICOLAE POPOVICI

Consiliul național al Mișcării socialiștilor autonomi din Italia a dat 
publicității O declarație în care sprijină acordul cu privire la acțiunile comune în vede
rea alegerilor pentru 
al Unității Proletare, 
membri ai Partidului 
social-democrat.

La Sanaa
Arabe Yemen,
brie. Noul guvern 
ministru al apărării.

Agenția France Presse, citind agenția M.E.N., a transmis sîmbătă seara o declarație a 
generalului Hassan El Amri, în care a arătat că de aproape o săptămînă în regiunile de nord-est 
și vest ale tării forțele ațmate republicane duc lupte violente cu forțele regaliste. Peste 600 de 
regaliști și mercenari au fost uciși, iar 75 de regaliști au fost făcuți prizonieri, a precizat pre
mierul yemenit.

Un acord potrivit căruia India, R.A.U. și Iugoslavia își vor reduce 
taxele vamale începînd din 1 aprilie 1968, cu 50 la sută la aproximativ 500 de produse, a 
fost semnat la Delhi. Acordul, parafat după un an de negocieri purtate la Cairo, Belgrad și Delhi, 
prevede că taxele vamale vor fi scăzute în două etape. A fost întocmită, de asemenea, o „lista 
comună" a mărfurilor cărora le vor fi aplicate dispozițiile acordului. Se prevede ca reducerea 
taxelor vamale să fie aplicată numai produselor fabricate în cele trei țări. Se precizează că la 
această convenție pot adera toate țările în curs de dezvoltare. (A.F.P.)

Drama emigrației
(Urmare din pag. I)

cerea frontierei țării lor. 
Multi sînt abandonați chiar 
în Spania, de cei ce i-au 
trecut granița jupuindu-i 
de ultimul escudo. Un emi
grant clandestin — după 
cum mi-au relatat mai 
multi dintre ei — trebuie 
să plătească pentru cei 
2 000 de km pe care i-a 
făcut, o sumă astronomică 
pentru el : echivalentă cu 
2 000 de franci francezi. 1 
franc pe km ! Jumătate la 
plecarea din Portugalia ; 
restul — la sosirea în Fran
ța. Cîți nu cad sub plum- 
bii Guardiei civile din Spa
nia ce-i întîmpină cu focuri 
violente, cînd ei încearcă 
să treacă spre Franța, cînd 
fac acel „O salto" (Saltul) 
al trecerii clandestine a 
lanțului Pirlneilor...

Numeroși portughezi trec 
zilnic, vara ca și iarna, 
noapte de noapte frontiera 
acestor munți bătuti de vîn- 
turi reci, cu o vegetație 
săracă agățată de povîrni- 
șurile stîncoase. Un „salto" 
în necunoscut, riscîndu-și 
viata și plini de speranțe, 
într-un exil fortat.

Dincolo ? Un camion u- 
riaș îi așteaptă în umbră la 
frontiera Franței. Inghe- 
suiți ca vitele, fără o rază 
de lumină, iau drumul 
Parisului. Sute de kilo
metri. La fiecare oprire 
a camionului, inima le bate 
ca un ciocan. Jandarmii ? 
Adesea trec nedescoperiți 
de ei. Lîngă Paris, un șir 
de taxiuri îi așteaptă în 
ceață. 50 de franci cursa, 
de persoană. Prea puțini 
vor nimeri într-o mahala 
pariziană. Celor mai mulți 
le este „rezervat" un pat 
(cu plată) în barăcile unui 
„bidonville" de lîngă Cham- 
pigny-sur-Marne, la kilo
metrul 14 în afara Pa
risului. Este prima cioc
nire brutală cu realita
tea. „Orașul lumină" nu e 
deloc un El Dorado chiar 
pentru emigrantii cu acte 
în regulă și cu un contract 
de muncă, în baza acordu
rilor oficiale dintre cele 
două țări. Luminile strălu
citoare ale marii metropo
le sînt doar o vitrină pen
tru ei. Bani ? Un cămin ? 
Dragoste ? Căldură ? Nu e- 
xistă pentru emigrantul 
clandestin, devenit aici o 
frunză pe ocean.

clandestine
slujbă nu-și poate „face" 
acte de ședere în Franța, 
el fiind 
șaport. 
șantier 
pentru 
cată. O

Cercul vicios
Goana după o slujbă tre

zește și mai mult la rea
litate. E un cerc vicios. E- 
migrantul clandestin nu 
poate găsi de lucru fără 
acte. Iar dacă nu are o

venit aici fără pa- 
Incepe goana din 
în șantier, fie și 
o muncă necalifi- 
asemenea soartă îi 

așteaptă pe cei
Emigrantul, 

sau nu, e un 
zeci de mii de 
Vorbesc aceeași 
nu știu, sau știu doar vag, 
limba țării în care se află. 
Nu cunosc pe nimeni, și ni
meni nu-i cunoaște. Clan
destinul e victima a tot 
solul de traficanți, de in
termediari. I se „vinde" un 
pat la Champigny ori aiu
rea ; un pat în barăcile 
strivite de siluetele masive 
ale clădirilor din apro
piere. Este oare acesta 
mult visatul El Dorado ?

Unii ajung la Paris. O- 
rașul tentacular îi striveș
te. Emigrantul muncește ca 
o mașină ; o mașină care 
doarme, care mănîncă, care 
trimite mandate gurilor flă- 
mînde de acasă și care 
speră să se întoarcă cîndva 
în Portugalia.

Dar Franța are emigranți 
și din alte țări veniți 
în căutare de lucru, 3 
milioane de emigrant! lu
crează azi în Franța. Sînt 
în mare parte originari din 
Portugalia, Spania, Africa 
de nord, Italia, Grecia etc. 
Din regiuni cu șomaj cro
nic. La începutul anului se 
aflau în Franța ca emi- 
granți 700 000 de spanioli, 
685 000 italieni, 500 000 de 
algerieni, 300 000 de portu
ghezi, 900 000 de tunisieni 
și diverși alții. Cel de al 
V-lea plan de stat consi
deră ca indispensabilă bu
nei funcționări a economi
ei naționale franceze, sosi
rea a 900 000 de emigranți, 
ceea ce reprezintă o cotă 
anuală de 180 000 de emi
granți între 1965—1970. în 
general, ei sînt de prove
niență rurală și prestează 
munci necalificate ; 48 la 
sută dintre ei lucrează în 
construcții, 20 la sută în 
metalurgie, restul în ser
vicii casnice, în agricultură, 
mine etc.

Am străbătut adesea car
tierele mărginașe ale Pari
sului unde trăiesc emi
grantii. Ii văd mereu, pe 
unii dintre ei, pe șantiere
le ce schimbă fața Parisu
lui : construcții moderne, 
instalații de metrou sau au
tostrăzi noi. Mulți lucrea-

mai multi, 
clandestin 

anonim în 
exemplare, 
limbă. Dar

ză ca oameni de serviciu în 
blocuri, ori pe mașinile sa
lubrității. I-am întîlnit a- 
desea în trenurile încăr
cate ce vin din Spania și 
Portugalia, sau pe vapoa
rele ce acostează la Mar
silia.

— Ce v-aduce în Franța? 
— m-am adresat unui ase
menea grup.

— Ne alungă mizeria, șo
majul. In Portugalia viața 
e tot mai grea la tară pen
tru cei ca mine. N-avem 
altă scăpare"!

— Nu vrem să fim carne 
de tun timp de 4 ani în 
Angola sau Mozambic.

— Visăm să ne întoar
cem cîndva acasă, să ne 
durăm o căsuță la noi în 
sat, în sudul Spaniei, unde 
ne așteaptă familiile noa
stre — îmi spune o tînără 
pereche de spanioli ce își 
țese marele ei vis, curățind 
de ani de zile scările și 
geamurile unor blocuri pa
riziene. Si nu sînt singurii.

Armata industrială 
de rezervă

In Franța se poate cîști- 
ga, mai „ușor", o pîine, de- 
cît în Spania, Portugalia 
sau Grecia. Emigrantii sînt 
„cotați" la Bursa muncii. 
Crește cu fiecare zi nu
mărul portughezilor, greci
lor, nord-africanilor emi- 
granti. Mai cu seamă, al 
portughezilor ; numai în 
primul semestru au venit 
peste 22 000, adică 36 la 
sută din emigrația totală.

Ziarele franceze scriu că 
pentru aceeași muncă, emi
grantii primesc mai puțin 
decît muncitorii francezi, 
ceea ce poate permite pa
tronilor să creeze o armată 
industrială de rezervă, o 
mînă de lucru mobilă, cu 
care să se facă presiuni 
împotriva revendicărilor 
muncitorilor francezi. Sa
lariile emigranților, din 
care aproape jumătate sînt 
trimise familiilor lor, îi o- 
bligă să presteze ore supli
mentare peste orarul legal.

In Franța, se fac unele 
eforturi pentru a se îmbu
nătăți condițiile de viață 
ale emigranților. Dar, deo
camdată, pentru mii dintre 
ei trecerea clandestină în 
Franța continuă să fie un 
mare „salto" în necu
noscut...

Atentat
neizbutit
la viața
Indirei
Gandhi

CALCUTTA 24 (Ager
pres). — Duminică dimi
neața o bombă a explo
dat, relatează agenția 
France Presse, la aproxi
mativ 50 de metri de lo
cul unde se afla Indira 
Gandhi, primul ministru 
al Indiei, care prezida o 
ceremonie la Universita
tea Santiniketan în apro
piere de Calcutta. Indira 
Gandhi n-a fost atinsă de 
explozie, dar două dintre 
persoanele care fac parte 
din garda ei personală au 
fost rănite.
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care vor întreprinde un turneu în 
R. P. Chineză, în cadrul acordului 
de colaborare culturală dintre 
România și R. P. Chineză. La ae
roport au venit în întîmpinare nu
meroși artiști din capitala chineză 
și reprezentanți 
cale.

ai autorităților lo-

bulgaro-pakis-
la Caraci prevede

Un acord 
tanez semnat 
ca Pakistanul să exporte în Bul
garia țesături de bumbac în va
loare de 2 200 000 rupii. Acordul 
completează și lărgește acordul co
mercial semnat anterior între cele 
două țări.

27 de grade sub zero în 
Turcia. Un puternic viscol s-a 
abătut la sfîrșitul acestei săptămîni 
asupra Turciei. Temperaturile, 
foarte scăzute, au atins cifra re
cord de minus 27 de grade la Kay
seri, oraș situat în partea de cen- 
tru-vest a tării, iar zăpada s-a de
pus în straturi dense. Ca urmare, 
linia ferată Ankara-Istanbul a fost 
blocată, circulația fiind oprită timp 
de nouă ore. Numeroase mașini au 
fost abandonate pe șoselele din 
estul Turciei. Tn insulele Dardanele 
trei vase au blocat trecerea 
strîmtoare. Șase persoane au 
rit de ger, iar alte trei sînt 
dispărute.

prin 
mu- 
date

Un grup de 
golezi într-o

patriofi an- 
misiune de 

luptă

Potrivit planului de 
țiuni de cercetare științifică 
a oceanelor, Uniunea So
vietică face cercetări siste
matice în Oceanul Pacific, 
cu scopul prevederii cutremurelor 
de pămînt. Pentru efectuarea aces
tor lucrări, între 25 decembrie 1967 
și 10 ianuarie 1968 va fi minată o 
zonă din Oceanul Pacific. Indicînd 
coordonatele zonei, agenția TASS 
anunță că pentru asigurarea secu
rității navigației în această pe
rioadă guvernul sovietic se adre
sează guvernelor țărilor ale căror 
nave ar putea trece prin apropie
rea zonei de cercetare, rugîndu-le 
să dea indicații autorităților 
drept de a ordona căpitanilor 
nave să nu pătrundă în zona 
coordonatele respective.

ac-

în 
de 
cu

Marile monopoluri din indus
tria siderurgică a Statelor Unite 
au comunicat hotărîrea de a urca 
prețurile Ia oțel. Este vorba, în 
primul rind, de „U.S. Steel Cor
poration’, cea mai însemnată fir
mă din această ramură, care a 
anunțat majorarea cu 5 dolari la 
tonă, adică cu 2,1 la sută, a pre
țurilor la tabla de oțel carbon. 
De remarcat că oțelul carbon re
prezintă 17,5 la sută din produc
ția siderurgică americană. Acțiuni 
similare au fost întreprinse și de 
către alte mari companii produ
cătoare de oțel din S.U.A. : 
„Bethlehem Steel Corporation", 
„Republic Steel", „Armco", 
„Kaiser", „Inland" etc. Faptul a 
fost apreciat de Gardner Ackley, 
președintele comitetului consilie
rilor economici ai președintelui 
Johnson, ca „un nou tur în spi
rala prețurilor și salariilor". După 
cum remarcă „France Presse", 
dacă asemenea măsuri vor con
tinua să se generalizeze, 62 la 
sută din producția siderurgică 
americană va fi afectată de ma
jorări de prețuri, începînd cu 
anul care vine.

Evident, sporirea prețurilor o- 
țelului — care e unul din prin
cipalele elemente ce determină 
prețurile a mii de produse ale 
economiei, este de natură să de
clanșeze o reacție în lanț. De 
pildă, tabla de oțel carbon este 
unul dintre produsele utilizate în

Pe măsură ce se a- 
propie sfîrșitul anului 
iranian 1346, care 
incide 
celui 
plan de dezvoltare, aici 
a devenit frecventă 
inaugurarea unor im
portante obiective e- 
conomice. Unele deja 
terminate își încep ac
tivitatea productivă, 
altele intră în faza de 
șantier. In decurs de 
numai o săptămînă am 
asistat la cinci aseme
nea premiere : reacto
rul atomic din Tehe
ran, uzina de țevi și 
laminorul din Ahwaz, 
portul petrolier Mah
șahr, șantierul con
ductei transiraniene 
de gaze naturale de la 
Agha-Jari.

Cu silueta sa mo
dernă, instalația de 
cercetare atomică do
mină întregul cartier 
Amirabad din nordul 
capitalei. Acesta este 
primul reactor con
struit de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 
iranieni. Autoritățile 
l-au încredințat uni
versității din Teheran, 
care va întreprinde în 
cadrul programului 
„Atomul în slujba pă
cii" cercetări în dome
niile medical, în fizi
că, chimie, fiziologie, 
agricultură, geologie, 
mine. Oamenii de 
.știință iranieni, prin
tre care se remarcă 
numeroși tineri, au și 
început activitatea de 
cercetare. In zilele 
noastre, cînd cerceta
rea științifică a atins 
culmi nebănuite în 
multe țări ale lumii — 
spunea dr. A. Saleh, 
rectorul Universității 
din Teheran — Iranul, 
angajat. în dezvoltarea 
economiei și științei, 
nu poate să se lipseas
că de imensele avan
taje pe care le oferă 
în activitatea sa crea
toare era nucleară.

De la Abadan pînă 
la Bandar Mahșahr, 
ne-am deplasat circa 
70 de kilometri pe fi
rul conductelor petro
liere. La capătul lor, o 
întreagă ramificație

co-
cu încheierea 
de-al treilea

de furtunuri groase, 
gata să toarne mii de 
tone de petrol tn 
tancurile trase la chei. 
Noul port petrolier la 
Golful Persic, Bandar 
Mahșahr, a apărut pe 
harta Iranului din ne
cesități economice ime
diate. Timp de 
bine de jumătate 
secol, produsele petro
liere rafinate erau ex
portate direct de la 
Abadan, în al cărui 
port, din estuarul 
Saat-El-Arab, nu pu
teau acosta vase cu 
capacitate mai mare 
de 16 000 tone. Aceas
ta limita posibilitățile 
de creștere a cantită
ților de produse rafi
nate pentru export — 
sursă principală de ve
nituri pentru econo
mia iraniană. Portul 
Mahșahr permite acce
sul vaselor de mare 
tonaj iar viteza de în
cărcare, datorită in
stalațiilor moderne, 
perfecționate, se re
duce la jumătate. în 
cifre, aceasta înseam
nă o creștere a veni
turilor de peste o ju
mătate miliard de riali 
anual.

...Ahwaz, un mic o- 
rășel din provincia 
Kuzistan, în sud-ves- 
tul țării, ne-a întîmpi- 
nat cu soare și căldu
ră. Două mari unități 
industriale au intrat 
în exploatare aici, în 
inima zonei petroliere 
a Iranului. La 
kilometri de 
printre coline 
se ridică acum 
de. tuburi de oțel, 
cărei producție i 
destinată 
transiraniene de 
naturale. întregul 
ces de 
dirijat 
soane : 
nicieni 
Mi s-a 
va produce doi ani tu
buri pentru construc
ția conductei de gaze 
naturale, după care 
produsele sale vor fi 
exportate.

în partea opusă a 
orașului, o nouă uzină 
și-a început producția

cîțiva 
oraș, 

sterpe, 
uzina 

, a 
este 

conductei 
gaze 
pro- 
estefabricație 

de 60 de 
ingineri, 
și muncitori, 
spus că uzina

Agenția France Presse relatează 
că un grup de deținuți poli
tici, -format din opt persoane ce se 
aflau în lagărul de concentrare de 
pe insula Yaros, eliberați în urma 
amnistiei anunțate de primul minis
tru Papadopoulos, a sosit sîmbătă 
seara la Pireu. Printre aceștia se a- 
flau patru deputați ai Uniunii de 
centru, între care fostul ministru al 
industriei din guvernul Papandreu, 
Ioannis Zigdis, proprietarul ziarelor 
„To Vima" și „Ta Nea", Christos 
Lambrakis și Manoussakis, fostul di-

SPIRALA PRETURILOR 
la otelul american
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special în industria construcțiilor 
de mașini, în cea de automobile 
și aparate de uz casnic (frigidere, 
mașini de spălat ș.a.) și, ca atare, 
după cum apreciază specialiștii, 
costul acestor produse nu poate 
să nu fie afectat de hotărîrea 
corporațiilor siderurgice. Crește
rea prețurilor la tabla de oțel — 
relatează presa americană — a- 
menință totodată să creeze difi
cultăți în desfășurarea proaspete
lor contracte semnate între două 
dintre principalele firme con
structoare de automobile din 
S.U.A. — „Ford” și „Chrysler".

Aspectul consemnat mai sus 
nu semnifică totuși un fapt ne
obișnuit în industria oțelului a- 
merican. Trebuie spus că spo
riri ale prețurilor la produ
sele acestei ramuri indus
triale au loc în fiecare an. 
Și aceasta, în pofida opozi
ției guvernului, pentru care res
pectivele majorări de prețuri

comportă implicații serioase, știut 
fiind că administrația achizițio
nează anual aproape un sfert din 
producția totală de oțel pentru 
construcții și industria navală din 
S.U.A., ca să nu mai vorbim des
pre importanța oțelului în cadrul 
comenzilor militare ale Pentago
nului. După cum s-a expri
mat plastic un comentator, 
marile monopoluri, uitînd de 
recunoștința ce o datorea
ză Washingtonului pentru a- 
ceste importante comenzi adu
cătoare de și mai importante 
profituri, izbutesc adesea să facă 
„zile negre Casei Albe". Califi- 
cînd adesea hotărîrile de acest 
gen ale companiilor din indus
tria oțelului ca „iresponsabile" 
și contrare „interesului public", 
guvernul a sfîrșit însă, în cele 
mai multe cazuri, prin a adopta 
față de monopoluri o poziție a 
concesiilor.

Consecințele măsurilor luate

de monopolurile siderurgice nu 
sînt de ignorat nici în contextul 
conjunctural al pieței internațio
nale a oțelului, caracterizată de 
cîțiva ani prin fenomenul de 
„supraofertă". După cum a- 
preciază comentatorii de spe
cialitate, prin creșterea pre
țurilor la oțel, industriei side
rurgice americane îi va fi mai 
puțin lesne să susțină concurența 
nu numai pe piața externă, ci 
chiar la ea acasă, față de oțelul 
străin, importat. Este de aceea 
de înțeles de ce firmele siderur
gice din S.U.A. au declarat 
„război importului de oțel", re- 
clamînd o ridicare a taxelor va
male. Unele cercuri de speciali
tate estimează că, dacă nu se va 
rezolva această problemă, pon
derea oțelului importat ar putea 
să ajungă în următorul deceniu 
la 20 la sută din volumul desfa
cerilor pe piața americană.

tn aeaaașl ri de de
cembrie : laminorul de 
bare și sîrmă de oțel. 
A fost construit în nu
mai zece luni. Lami
norul produce pe an 
65 000 de tone de bare 
și 85 000 de tone sîr- 
mă de oțel. Ca și uzina 
de tuburi, aceasta este 
prima unitate indus
trială de acest fel a 
Iranului, ale cărei 
produse, pînă acum 
importate din străină
tate, vor asigura nece
sarul economiei țării.

Intrarea în funcțiu
ne a uzinei de tuburi 
de oțel a prilejuit tot
odată și deschiderea 
șantierului conductei 
transiraniene de gaze 
naturale din zona 
Agha-Jari, la aproxi
mativ o sută de kilo
metri la est de Ahwaz. 
Captarea uriașelor ză
căminte de gaze natu
rale de care dispune 
Iranul reprezintă un 
proiect deosebit de im
portant pentru reali
zarea căruia vor fi in
vestiți peste 500 mili
oane de dolari. Intre 
Iran și U.R.S.S. a fost 
încheiat un contract 
privitor la exportul de 
gaze naturale iraniene 
către Uniunea Sovieti
că. Din extracția to
tală anuală de la 
Agha-Jari de 16 mili
arde m.c., U.R.S.S. va 
cumpăra 10 miliarde. 
tn schimbul oțeldrie» 
pe care o va construi 
la Isfahan. Restul va 
fi utilizat pentru con
sumul intern. Conduc
ta, prevăzută a fi ter
minată 
străbate 
lungime 
pînă la 
niile

în 1970, va 
Iranul pe o 
de 1 114 km, 
Astara. Pe li- 

sale secundare 
— derivații spre St
rati, Isfahan, Kashan, 
Teheran și alte locali
tăți iraniene — con
ducta se va întinde pe 
1 690 km. La poalele 
munților Zagros, zeci 
de screpere, excava
toare, mașini de sudat 
tuburi erau aliniate 
gata să înceapă îngro
parea primilor metri 
ai conductei — „arte
ra vitală a țării" — 
cum a denumit-o pre
sa din Teheran. Am 
fost prezent la inau
gurare. Semnalul l-a 
dat un uruit puternic 
de mașini. Pe marele 
șantier începea lupta 
lucrătorilor iranieni 
cu pămîntul, cu pra
ful, arșița și capriciile 
gazului- i Seara, prin 
hubloul avionului, care 
ne deplasa la Teheran, 
am aruncat o privire 
spre munții Zagros. 
Uriașe luminări aprin
se luminau pe o lun
gime de zeci de kilo
metri cerul Iranului, 
ca într-un fantastic ri
tual. Este un spectacol 
care se repetă conti
nuu, zi și noapte, de 
mulți ani : zeci de mi
liarde de metri cubi 
de gaz se pierd în ar
dere liberă. Construc
ția conductei va în
scrie în acest specta
col un nou act — ace
la al puterii de domi
nare a omului asupra 
naturii, capabil să fo
losească tn interesul 
său imense resurse al
tădată irosite în van.

GRECIA
rector al biroului politic al guver
nului Papandreu.

★

ROMA 24 (Agerpres). — Gene
ralul Haralambos Potamianos, e- 
misar neoficial al guvernului grec, 
a sosit din nou duminică diminea
ța la Roma pentru a-1 întîlni pe 
regele Constantin și a-i face cu
noscute propunerile regimului de 
la Atena în legătură cu eventua
litatea întoarcerii sale în Grecia.

Argumentul pe care îl aduc 
monopolurile producătoare de 
oțel în justificarea măsurilor lua
te, este „creșterea substanțială a 
costului materiilor prime, a ser
viciilor șl impozitelor", vizînd 
astfel implicit și actuala hotărîre 
a administrației de a majora im
pozitele cu 10 la sută.

Intr-adevăr, trebuie relevat că 
majorarea prețurilor la produsele 
siderurgiei americane nu consti
tuie un fenomen singular în eco
nomia S.U.A. Mereu, una sau 
alta dintre ramurile industriale 
comunică sporiri de prețuri. Sînt 
elocvente creșterile de prețuri 
la produse ale industriei chimice, 
industriei aluminiului, industriei 
de coloranți și de sticlă, de mă
tase, cauciuc etc. în anumite 
cercuri oficiale se vorbește chiar 
despre manifestarea unei tendin
țe inflaționiste. în legătură cu 
aceasta, fostul director al rezer
velor federale ale S.U.A., Marri- 
ner Eccles, a declarat recent că 
propunerea președintelui Johnson 
de majorare a impozitelor „nu 
este adecvată în actuala situație 
inflaționistă" și a preconizat re
ducerea cheltuielilor federale, în 
primul rînd a celor legate de e- 
fortul militar, retragerea trupelor 
S.U.A. din Vietnam, ca măsuri 
realiste pentru atenuarea actuale
lor dificultăți.

Viorel POPESCU
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