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Precizarea de mare însemnătate 
din Directivele Conferinței Națio
nale a P.C.R., potrivit căreia princi
palul obiectiv care trebuie urmărit 
în înfăptuirea măsurilor de perfec
ționare a conducerii și planificării 
economiei naționale îl constituie 
creșterea rentabilității producției, a 
acumulărilor bănești în toate ramu
rile și întreprinderile, caracterizează 
pe deplin prevederile planului de 
stat pa 1968 al unităților industriei 
de petrol și gaze. Comparativ cu sar
cinile cincinalului, în acest an unită
țile din ramura noastră vor reali- 
«a beneficii suplimentare în valoare 
do 251 milioane lei, productivitatea

iVisul 
hinui 
robot

Am văzut la' lucru un 
' patic' 
j Hunedoara.

Era, din patru tn patru mi-
■ nute, laminorist. între intervale 
• era matematician, contabil și

tehnolog sau mai bine zis ținea 
' locul a sute de contabili, mate- 
\ maticieni si tehnologi. Făcea 

totul cu nonșalanță, cu precizie
■ și hărnicie.

Pe transfercar venea un lingou 
uriaș. El intra intre cilindrii 
blumingului, suferea, în patru 
minute, transformarea de la sta
rea de bloc metalic la aceea de 
bară în lungime de cîteva zeci 
de metri. După care pleca spre 
o foarfecă uriașă, o ghilotină 
ale cărei prăbușiri sigure și sa- 
_:,„‘5tle segmentau bara în frag
mente de dimensiuni absolut e- 
gale, avînd grija de a îndepărta 
capetele nefolositoare. Foarfecă 
aceasta era acționată direct de 
simpaticul nostru robot. în mîi- 
nile lui se aflau toate comenzile 
ghilotinei. în clipa în care bara 
incandescentă se apropia de 
ghilotină, ochiul fotoelectric al 
calculatorului dădea startul. în
tregul calculator își întrerupea 
operațiile lui de calcul obișnuit 
pentru a se dedica acțiunii de 
segmentare a barei. Cu iuțeala 
fulgerului, calculatorul stabilea 
viteza barei și în funcție de asta 
dicta frecvența căderilor ghilo
tinei, punea în mișcare motoa
rele uriașe, în așa fel îneît fie
care bară să capete lungimea 
prescrisă, pînă la o precizie de 
milimetri. în secunda în care 
tăierea blumurilor se termina, 
calculatorul își relua, grăbit, o- 
perațiile de mai înainte.

El calcula regimul livrărilor, 
stabilea, adică, pentru toate su
tele și miile de contracte cu be
neficiarii, în ce măsură (pînă la 
minute si grame) sînt respectate 
termenele și toate celelalte con
diții de livrare. în felul acesta 
combinatul este absolvit de 
erori, de penalizări. Și în plus 
își cîștigă mult rîvnita faimă a 
promptitudinii și onorabilității 
în relațiile sale comerciale.

El mai calcula, cu minuție, 
grafice PERT, de șantier, pentru 
construcția laminorului de 1 300 
mm, stabilea, adică, întregul 
program de lucru, la toate ope
rațiile și pe toată durata, pentru 
sute și mii de oameni, pentru 
sute și mii de zone din care se 
compune proiectul construcției...

El calcula, încontinuu, neobo
sit. Fără nici un dram de poezie.

în schimb, în mare măsură și 
tntr-un anumit fel, visători și 
poeți sînt cei cîțiva tineri ope
ratori și specialiști care îl ma
nipulează. Ei sînt in asemenea 
măsură cuceriți de marile dis
ponibilități ale robotului lor in
cit și-au alcătuit un program 
savant de extindere a autorită
ții lui in cele mai complicate 
procese ale producției combina
tului. Ei visează la stadiile în. j 
care calitatea otelului va fi, cu j 
precizie micronică, determinată . 
prin intervenția calculatorului. ■ 
Ei visează la situația în care ■ 
toate operațiile contabile șl 
funcționărești ale stabilirii exac- ' 
te a prețului de cost vor fi . 
încredințate istețului creier e- . 
lectronic. Spunînd că acești ti
neri visează — vă 'rog să înțe- ■ 
legeți un anumit fel de a visa, 
și anume felul de a visa al unor 
tineri dinamici si 
tori. La ei a. visa 
cu a acționa.

Mihai

muncii va crește cu 9,6 la sută, iar 
cheltuielile la 1 000 lei producțio 
marfă vor scădea cu 36,7 Iei.

Rezultatele pozitive obținute în a- 
nul trecut și în prima lună a acestui 
an, temeinicia cu care s-au elaborat 
studiile de organizare științifică a 
producției și a muncii și de creștere 
a rentabilității producției, măsurile 
preconizate pe această bază — din 
care cea mai mare parte au fost a- 
plicate — chezășuiesc că aceste sar
cini esențiale vor fi îndeplinite și 
depășite. în luna ianuarie, planul 
producției globale a fost îndeplinit, 
pe ansamblul ministerului, în pro
porție de 101 la sută, iar producția 
marfă vîndută și încasată a fost cu 
14,7 milioane lei mai mare față de 
prevederi. A fost realizat integral, 
de asemenea, planul de vărsăminte 
la bugetul statului din beneficiile 
întreprinderilor industriei petroliere.

Fără nici o exagerare apreciem 
că efectul cel mai important al ac
țiunilor de perfecționare a organi
zării producției și de ridicare a gra
dului ei de rentabilitate, desfășurate 
pînă acum în unitățile noastre, este 
că ele au constituit o adevărată lec
ție de gospodărire eficientă a fon
durilor materiale și bănești încredin
țate. Sutele și miile de ingineri, eco
nomiști și tehnicieni, cadrele de con
ducere din întreprinderi antrenate 
în elaborarea studiilor și analizelor, 
a soluțiilor și măsurilor au căpătat 
un plus de experiență organizatorică 
și de maturitate in gîndirea tehnică 
și economică, au reușit să cunoască 
mai bine propriile resurse ale uni
tăților lor, să înțeleagă că o produc
ție modernă trebuie să fie în același 
timp rentabilă, de bună calitate, so
licitată de beneficiarii interni și la 
export. Tendința de cheltuire neeco- 
nomică a valorilor materiale, favo
rizată pe alocuri de o evidență 
greoaie și inoperantă, a fost combă
tută, conducerile întreprinderilor 
respective fiind ajutate de direcțiile 
generale din minister să pună ordine 
în activitatea lor economică.

Printre măsurile mai importante 
aplicate pînă acum și care au con
tribuit în mod deosebit la obținerea 
de beneficii suplimentare mențio
năm exploatarea mai rațională a fon
dului de sonde, prin îmbunătățirea 
organizării lucrărilor de intervenții 
șl reparații și extinderea metodelor 
de creștere a afluxului de țiței. în 
schelele petroliere s-au luat, tot
odată, măsuri pentru gruparea son
delor pe centre cu supraveghere și 
alimentare cu energie comune, tre
cerea din gazlift în pompaj a son
delor cu consum mare de gaze com
primate, raționalizarea parcurilor de 
separatoare, a' rezervoarelor, liniilor 
de forță, bateriilor de cazane de 
abur, conductelor de țiței, gaze și 
apă. Prin asemenea măsuri, s-a reu
șit anul trecut să se rentabilizeze 
activitatea Trustului de extracție ți
ței Tg. Jiu și a schelelor petroliere 
Boldești și Tg. Ocna.

Dat fiind că unele întreprinderi 
din acest sector continuă să lucreze 
cu pierderi planificate și în 1968, 
conducerea ministerului a conside
rat necesar să generalizeze expe
riența valoroasă dobîndită pînă acum 
în reducerea cheltuielilor de extrac
ție a țițeiului. între altele, se va 
continua acțiunea de raționalizare 
a folosirii mijloacelor fixe, în spe
cial în activitatea de gaze compre- 
soare, măsurile cuprlnzînd concen
trarea unor stații de compresoare din 
«chelele petroliere, utilizarea la

randamentul maxim a celor aflate în 
funcțiune și scoaterea din folosință 
a celor uzate. Numai pe această 
cale estimăm că vom realiza anul 
acesta economii de circa 
lei.

Poate că această sumă 
dar ei i se vor adăuga 
rezerve, ce vor fi mai din plin valo
rificate anul acesta. Mă refer, între 

. altele, la creșterea productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor cu 
manopera la lucrările de suprafață : 
săpături, nivelări, executarea de șan
țuri pentru conducte. Efectul econo
mic va fi deosebit de important, 
dacă avem în vedere că circa 20 la fabrici de amoniac ce se construiește în cadrul celei de-a

(Continuare în pag. a III-a)
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OTELĂRIEÎ
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Pe șantierul noii oțelării a 

Combinatului siderurgic de la 
Galați a început montajul esta
cadei care va servi la transpor
tul materialelor auxiliare so
licitate în procesul de preparare 
a șarjei. Aceasta este ultima 
construcție metalică de amploare 
din caietul de sarcini al șantie
rului oțelăriei. Estacada traver
sează la o înălțime de 30-40 de 
metri magistrala rutieră 
nord-sud a combinatului și are 
o lungime de 200 metri. Dea
supra ei, banda de alimentare 
se va deplasa cu o viteză de 2 
metri pe secundă. (Agerpres)

întrenrinză- 
este sinonim

CARANFIL ?
, a

Instalații ale noii fabrici de amoniac ce se construiește in-cadrul celei ae-a 
doua etape de dezvoltare a Combinatului de îngrășăminte azotoase din 

Tg. Mureș

Prietenul meu, geo
logul, mi-a lăsat un 
mesaj : „Am trecut să 
te văd. Plec mai de
parte să mai străbat o 
dată dealurile Mahmu- 
diei...“. Privesc cele 
cîteva foițe pe dosul 
cărora mi-a scris cu 
creionul mesajul tele
grafic și parcurg pa
ginile dactilografiate 
— copia unui strălu
cit act de naștere. 
„Construcția exploa
tării de calcar Mah
mudia, în execuția 
Ministerului Minelor ; 
construcția portului 
Mahmudia, în execu
ția Ministerului Trans
porturilor Auto, Nava
le și Aeriene. Prin 
realizarea acestor in
vestiții se va obține, 
în anul 1970. o pro
ducție de sase sute 
șapte zeci mii tone de 
calcar, iar capacitatea 
la care va fi pusă în 
funcțiune va fi de un 
milion șapte sute de 
mii de tone pe an cal
car calibrat... Capaci
tatea de trafic a por
tului Mahmudia va fi 
pe măsură".

. Pe harta țării, pe 
dealurile din nordul 
Dobrogei — între Du
năre, Sf. Gheorghe și 
Razelm — răsare o 
nouă constelație a 
construcției socialiste : 
Constelația Mahmudia. 
Soluția optimă pentru 
asigurarea calcarului 
siderurgic necesar ma
relui combinat ce se 
înalță la Galați.

S-a și anunțat în
ceperea lucrărilor de 
modernizare a șoselei 
Tulcea — Mahmudia —

Murighiol, adică pînă 
în punctul extrem al 
peninsulei — de la 
Murighiol se întinde 
Delta.' Se va moderni
za în întregime șosea
ua națională Tulcea— 
Macin. Portul Mah
mudia va fi construit 
cu cinci dane ; patru 
pentru calcar și trafi
cul de mărfuri și o 
dană pentru călători. 
Exploatarea calcaru
lui și a dolomitei se 
va face 
zi, fără 
rană — 
fronturi 
largi. Exploatarea va 
ajunge să dea de lu
cru la aproape două 
mii de oameni. Toate 
muncile grele vor fi 
mecanizate. Transpor
tul minereului din ca
rieră în port se 
face pe benzi 
portoare pe o distan
ță de cinci kilometri : 
stația de spălare a 
calcarului va folosi 
apa din Dunăre ; în
cărcarea calcarului în 
șlepuri se va face me
canic. O flotă de cî
teva zeci de 
va transporta 
la Galați.

Mahmudia 
atenția tării _ .
Mahmudia — și prin 
ea nordul Dobrogei — 
își va aduce contribu
ția la producția de o- 
țel a țării.

A fost o zonă de su
te de ani condamnată 
la încremenire, Ja sin
gurătate. Dealuri u- 
riașe, pustnice, învă
luite în singurătate, 
ca niște uriașe pira-

mide. Vor fi fost im
presionante, maies
tuoase vreodată, cînd 
vor fi fost împăduri- - 
te — pentru că au 
fost cîndva împăduri
te ; animale uriașe, 
poate și zimbri, vor fi 
ieșit din ele 
fi scăldat în 
Razelmul de 
pînă acum 
acestea, cu nume ciu
date : Caeracul Ro
tund, Caeracul Mare, 
Caeracul Mic, Caeră- 
celul erau singura
tice și răspîndeau o 
mare tristețe : le pu
teai urmări multă vre
me de pe coverta va
porului, ținînd tovă
rășie spre mare. Oa
menii trăiau mai mult 
cu spatele la ele: culti
vau pămîntul de pe 
poalele lor, făceau 
cuptoare de var — ar
deau calcarul în cup
toare de var ; pășteau 
vitele. Pe dealurile a- 
cestea, deasupra Mah- 
mudiei, se strîngeau. 
iarna, izgonite de vis
colele și de întroieni- 
rile Dobrogei, haitele 
de lupi. De pe dealu
rile acestea puteau fi 
văzute într-o singură 
privire panoramică u- 
riașele revărsări, ză- 
poare ale fluviului și 
uriașele incendii care 
mistuiau imensitățile 
de stuf — și iarăși hai
tele de lupi izgoniți de 
incendii, de revărsări, 
trecînd înapoi, peste 
dealuri, în Dobrogea. 
Mahmudia — un imens

opinii A veți o pasiune
denumit de, 
alții „epoca 

____. ________ cîteva spi
rite* neliniștite. cu înclinări defetiste, 
„epoca tranchilizantelor". (Fără a 
cădea in această exagerare, trebuie 
să admitem, totuși, că una din cu
ceririle chimiei moderne este repre
zentată tocmai de aceste substanțe 
calmante sau tranchilizante,_ din care 
zilnic se vind in întreaga 
multe tone).

Servicii similare, dar cu 
ță sporită și cu riscuri 
mici pentru sănătate, sînt 
așa-zisele „pasiuni extraprofesiona
le". Sub această denumire, am reunit

SPOR
© Sporturile de iarna sezon

HOCHEIPATINAJBOBSCHI

PE GHEAȚĂ

& Premieră atletică internațională

în sala Steauao

© MECIURI AMICALE DE FOTBAL

acele numeroase și foarte diverse ac
tivități care ocupă timpul liber al 
multor cetățeni din întreaga lume. E- 
fectul lor asupra sănătății fizice și 
psihice este atît de evident, îneît a 
fost semnalat încă din vremuri în
depărtate. Cu aproape douăzeci de 
secole in urmă, celebrul medic ro
man Aulus Cornelius Celsus scria : 
„Schimbarea ocupației (telului de 
muncă) înlătură oboseala". Acest a- 
devăr a rămas necontestat pînă în 
zilele noastre, cînd a fost confirmat 
de numeroase cercetări științifice.

Pasiunile extraprofesionale repre
zintă de fapt o componentă a timpu
lui liber de care fiecare din noi dis
pune. Cei care invocă inexistența 
lui se înșeală pe ei înșiși. în reali
tate, din experiența noastră apropia
tă. constatăm că tocmai oamenii cci 
mai ocupați găsesc timp necesar 
pentru „pasiunile extraprofesionale" 
care le permit să-și elibereze creie
rul supraîncărcat, îndrumîndu-l pe 
căi liniștite și relaxante.

Este interesantă definiția dată. în 
anul 1751, de către celebra „Enciclo
pedie" franceză apărută sub redacția 
Iui Diderot, termenului „loisirs" : 
„timpul vid ne care ni-1 lasă dato
riile (sarcinile) noastre și de care 
putem dispune într-un mod agrea
bil și onest. Dacă educația noastră 
a fost bine făcută și ni s-a inspirat 
un gust puternic al virtuții, istoria 
timpului nostru liber ar fi partea 
din viața noastră... de care ne-am 
aminti cu cea mai mare consolare 
cînd vom fi pe punctul de a părăsi 
viața". Unii cugetători merg mai de
parte : cultura unui popor, spun ei, 
se apreciază și după felul cum își 
folosește timpul liber.

Evident, a da rețete universal va
labile în ceea ce privește folosirea 
timpului liber este imposibil. într-o 
schemă generală se poate saune că 
timpul liber poate fi consacrat, pe 
deoparte, dezvoltării capacităților 
umane. în acest caz. el devine în-

tr-un fel oarecare integrat în mun
că. Universitatea populară cu nume
roasele ei cursuri, lecțiile de limbi 
străine la diferite așezăminte cultu
rale, la radio și la televiziune, pre
legerile despre muzică, artă, iată 
numai cîteva exemple. O lecție pe 
care doar o asculți (pasiv) e un mij
loc mai sărac ; dacă însă faci mu
zică. dacă la universitatea populară 
înveți o limbă, dacă vizitezi un mu
zeu — intr-un cuvint, dacă această 
întregire a cunoștințelor se face ac-
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© Doi frați — campioni
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© Alte știri din
țara și de peste

în bazinul de la Floreasca s-a disputat întîlnirea internațională de 
natație dintre echipele Steaua București și Flota Gdynia (Polonia). 
Înotătorii bucureșteni au dominat primele întreceri. Cel mai bun re
zultat a fost .înregistrat de Marian Slavic (Steaua), care a obținut 
in proba de 100 m liber timpul de 56"2/10 (record republican egalat).

Foto : M. Andrccscu
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DIN TARA
Stația C.F.R.-Brazi de pe ulti

mul tronson Ploiești-Bucuresti, 
aflat în curs de electrificare, 
este gata pentru a primi trenul 
acționat de locomotiva electrică. 
Aici a intrat în funcțiune o in
stalație electrodinamică — una 
dintre cele mai mari de acest 
fel din țară — cu ajutorul că
reia sînt acționate automat 54 
de macaze. Operația se execută 
in cel mult 10 secunde.

Manevrarea trenurilor — in
dependent de liniile principale 
— se face acum foarte operativ 
Si cu mare siguranță. (Agerpres)

Recenta demisie a 
lui John W. Gardner 
din funcția de mi
nistru al sănătății, în- 
vățămîntului și bună
stării al S.U.A. for
mează obiectul a nu
meroase comentarii în 
presa occidentală. Ști
rea nu are nimic neo
bișnuit ; în ultima vre
me, la Washington 
domnește o adevărată 
febră a demisiilor din 
funcții guvernamenta
le — unele prezentate 
și acceptate, altele a- 
nunțate, în fine, altele 
în stadiul de intenție 
sau de probabilitate. 
Cea mai mare senzație 
a făcut, desigur, aceea 
a lui McNamara, mi
nistrul apărării, care-si 
va părăsi postul la 
sfîrșitul acestei luni ; 
dar numai de la înce
putul acestui an s-a 
mai anunțat oficial re
tragerea lui Alexander 
Trowbridge, ministrul 
comerțului ; s-a pro
dus aceea a lui Knowl
ton, adjunctul minis
trului finanțelor însăr
cinat cu problemele 
internaționale, și. pen
tru a nu lungi lista, să 
menționăm numai că 
zvonurile despre demi
sia generalului West
moreland, comandan
tul șef al trupelor din 
Vietnam, au fost atît 
de persistente, îneît 
ziariștii au cerut pre
cizări oficiale.

în fiecare caz, un 
pretext specific ; în

toate un numitor co
mun — accentuarea 
nemulțumirii opiniei 
publice față de conse
cințele interne și inter
naționale ale războiu
lui dus de S.U.A. în 
Vietnam: deruta cercu
rilor oficiale în fața 
eșecurilor suferite. De
misia lui McNamara a 
fost apreciată de co
mentatori ca un simbol 
al ineficientei concep
ției Pentagonului în 
aventura vietnameză; 
cea a Iui Westmore
land, dacă se va pro
duce, va fi simbolul 
neputinței practice, pe 
teren, de a obține 
victoria militară 
potriva eroicului 
por vietnamez.

Care este, în 
context, semnificația 
particulară, valoarea 
de simbol a demisiei 
lui Gardner ? Și ea 
marchează sfirșitul u- 
nei iluzii — iluzia că 
Statele Unite ar pu
tea duce un război nu 
numai nedrept și inu
man, dar și costisitor, 
consumator de mari 
resurse omenești și 
materiale, fără a an
trena consecințe grele, 
împovărătoare pentru 
economia și ansamblul 
societății americane.

La scurtă vreme după 
începerea perioadei de 
funcționare a Adminis
trației rezultate din a- 
legerile din 1964. J. W. 
Gardner, profesor de

îm- 
po-

acest

psihologie, a fost adus 
de la Carnegie Foun
dation și investit cu 
misiunea de a veghea 
la aplicarea proiectului 
cu ample rezonanțe e- 
lectorale al „Marii So
cietăți". Programul fă
găduia americanilor 
rezolvarea unei serii 
de acute probleme so
ciale : rămînerea în 
urmă a unor regiuni șl 
sectoare — în special 
învățămînt, calificare 
de masă, asistentă me
dicală, urbanism — ; 
lichidarea „slums-uri- 
lor" (locuințele insalu
bre în care trăiesc mal 
ales negrii), îmbunătă
țirea soartei păturilor 
nevoiașe print.r-un... 
„război împotriva să
răciei".

în cadrul amplului 
efort de publicitate ce 
s-a făcut programului 
„Marii Societăți", ofi
cialitățile au pretins că 
nu văd nici un fel de 
incompatibilitate între 
traducerea în viață a 
acestor planuri și pro
movarea unei orientări 
bazate pe enorme chel
tuieli militare; mai 
mult, oricît de mon
struos ar apărea, s-a 
lăsat să se acrediteze 
părerea că politica de 
încordare internațio
nală și cursă a înar-

Ion FÎNTTNARU
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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și foc) — 
20,45.

18,30 ; 20,45, 
16 ; 18,30 ;

Conf. dr. D. BUICAN
Universitatea din București

Intîlnim manifestări de tehnl- 
în munca de partid, în- 

la comitetul de partid de

A apărut revista ANALELE INSTITUTULUI DE STUDII ISTORICE
Șl SOCIAL-POLITICE DE PE LINGĂ C. C. AL P. C. R

A V

în toamna anului 1966 trecusem 
prin Brașov și, în temeiul unei mai 
vechi cunoștințe, l-am căutat pe tov. 
ing. Constantin Șuțu, activist al co
misiei economice a comitetului re
gional de partid. Fără altă explica
ție, colegii lui de muncă mi-au dat 
un număr de telefon : „răspunde la 
11716".

într-adevăr, a răspuns... noul se
cretar al comitetului de partid de la 
marea uzină brașoveană construc
toare de autocamioane. Nu era mo
mentul potrivit pentru o convorbire. 
„Greu. Sîntem în sesiune de exame
ne" — mi-a spus. Ne-am înțeles să 
ne intîlndm după „sesiune". Șl ne-am 
întîlnit abia acum, cînd de un șir 
de luni colectivul uzinei obține 
succese remarcabile la toate „disci
plinele".

— Solicitarea forțelor pentru Îmbu
nătățirea calitativă a întregii activi
tăți a uzinei a fost deosebită. Proble
ma fundamentală care se punea — 
și Isi păstrează neștirbită actualita
tea — era de a găsi modalitățile cele 
mal corespunzătoare pentru valorifi
carea deplină a capacității ți price
perii colectivului, a inepuizabilelor 
resurse materiale si umane de care 
dispunem.

în condițiile persistenței a nume
roase neajunsuri care frînau efortu
rile colectivului 
— manifestări de 
Indisciplină șl ne
încredere în pro
priile forțe, rit
micitate slabă, 
insuficient spirit 
de răspundere al 
unor cadre de 
conducere — or
ganizația de
partid a înțeles 

îi revine o 
considera- 

efortului

viața

spectaculoase, obținute comod, 
trebuit învinse destule greutăți, dar 
organizațiile de partid au cultivat cu 
perseverență încrederea colectivului 
în forțele sale, voința de a-și dovedi 
că are capacitatea de a soluționa sar
cini din cele mai complexe. Desigur, 
la prima vedere, 400 tone de metal 
economisit într-un an pare puțin 
pentru o uzină ca o noastră. Dacă 
adăugăm însă că față de 1966, re
butul a bătut în retragere fiind re
dus cu două treimi în secțiile de pre
lucrare, cu 50 la sută la fontă și 30 
la sută la oțel, înțelegem mai bine 
progresul realizat. Progres totuși de
parte 
tre.

Mal 
cism 
deosebi 
la sculărie, care se angajează în so
luționarea unor probleme de aprovi
zionare curentă, premieri, încadrări 
în categorii de salarizare... Poftim ! 

care ați 
să găsim

de partid
Că 
parte 
bilă a _ ___ ____ „
tarea situației, pentru asigurarea 
bunului mers al treburilor în uzină.

Comitetul de partid a ajuns la con
cluzia că este absolut necesară exer
citarea mai viguroasă a rolului con
ducător al organizației de partid, 
manifestarea cu competentă si exi
gență neslăbită a dreptului de con
trol asupra activității conducerii 
tehnlco-adminlstrative. în obiectivul 
acesteia au fost puse sarcinile du în
semnătate primordială : organizarea 
științifică a producției, ridicarea per
formanțelor autocamionului, reduce
rea costurilor de fabricație.

Condiția de căpetenie a reușitei a- 
c®3tel vaste acțiuni — am socotit noi
— o constituia instaurarea unei dis
cipline ferme, începînd de la direc
torul general pînă la ultimul sala
riat. De aici, necesitatea ca organi
zațiile de bază din uzină să cultive 
în rîndul salariaților intransigența 
fată de neajunsuri, o înaltă respon
sabilitate fată de îndeplinirea sarci
nilor.

într-adevăr, este cunoscut că în 
privința disciplinei, în uzină s-a pro
dus o îmbunătățire radicală. Pe a- 
cest plan, eforturile conducerii uzi
nei s-au făcut remarcate prin con
secventă și fermitate.

în acesț context, cu mijloacele ce-I 
sînt specifice, comitetul de partid a 
acționat, ca să spun așa, pe mai 
multe fronturi, folosind procedee fe
lurite, toate urmărind însă același 
scop. Avem în vedere disciplina în
țeleasă în sens larg—de la punctua
litatea la program șl folosirea inte
grală a timpului de muncă, pînă la 
stricta respectare a tehnologiei — 
toate acestea trebuind să caracteri
zeze activitatea întregului colectiv. 
Pe de altă parte, am acționat cu fer
mitate spre a întări autoritatea deci
ziilor date de factorii de conducere
— uneori severe dar pe deplin justi
ficate — combătînd energic tendin
țele de a le nesocoti, de a le dimi
nua importanța sau de a face con- 
ces.il în aplicarea acestora.

Bineînțeles, cei certați cu disci
plina nu au dezarmat ușor. Au fost 
și unii care au venit la comitetul de 
partid, cu proteste : Cum pot fi ei, 
membri de partid, sancționați pe li
nie administrativă?! Ar fi trebuit — 
pretindeau aceștia — să se aștepte 
discutarea caiului în biroul organiza
ției sau într-o adunare și doar apoi... 
Le-am arătat limpede că organizația 
de partid nu va acționa în nici un 
caz ca scut al celor ce încalcă disci
plina muncii, îndatorire elementară 
a oricărui salariat și, cu atît mai 
mult, a unui membru de partid. Dim
potrivă, pornind de la principiul că 
un comunist are — și în acest do
meniu — nu privilegii, ci îndatoriri 
suplimentare, am întărit măsurile ad
ministrative, chemînd pe cei în cau
ză în fata biroului organizației de 
bază. Prin adoptarea unei asemenea 
poziții, întărită de desfășurarea unei 
intense munci politice, organizațiile 
noastre de bază au reușit să dezvolte 
o opinie publică constructivă, carac
terizată prin intransigență față de 
punctele nevralgice ale activității u- 
zlnei.

— Se poate vorbi, după părerea 
dv., despre o Influență a acestor mă
suri asupra ritmicității producției, 
care a fost multă vreme unul din 
punctele nevralgice ale activității uzi
nei ?

— Desigur, pentru că — apreciem 
noi — disciplina trebuie înțeleasă în
tr-un sens mai larg. Ritmicitatea în
seamnă, în ultimă instanță, o bună 
sincronizare a eforturilor tuturor 
secțiilor, iar între secții, relații care 
să excludă manifestările de „patrio
tism" local. „Noi să ieșim bine, în
colo...". Intervenția organizației de 
partid este orientată spre statornici
rea unor raporturi principiale între 
secții, toate eforturile fiind subordo
nate intereselor generale. In acest 
scop, desfășurăm o intensă muncă de 
convingere, de influențare a conștiin
ței oamenilor. Rezultatele sînt evi
dente ; de la un timp, ritmicitatea a 
încetat să mai fie pentru colectivul 
nostru motiv de autocritică perma
nentă.

— In altă ordine de idei, tovarășe 
Suțu, s-ar părea că cele 400 tone de 
metal economisit anul trecut, ca fi
nalizare a unei acțiuni de amploare 
inițiată de organizația de partid, re
prezintă o contribuție încă modestă 
fată de posibilitățile unei uzine cum 
este cea de autocamioane...

— Sarcina de reducere a consumu
lui de metal — fără îndoială, greu 
de îndeplinit — a fost întîmpinată cu 
scepticism de unele cadre tehnice din 
uzină. Acestea cereau restructurarea 
planului. Comitetul de partid a inter
venit energic. Nu puteam admite toc
meală într-o problemă de interes ma
jor, pentru economia națională. Ca
lea de urmat era una singură : să 
evaluăm realist toate rezervele exis
tente, să nu permitem camuflarea lor 
de dragul de a se crea „coeficienți de 
siguranță" și a raporta apoi realizări

pentru îndrep-

în cazul de față, la 
asistat. NI s-a cerut 
locul de amplasare al unei ba
răci?! Mal există la unii tovarăși 
tendința de a vedea în comitetul de 
partid o „dublură" a conducerii teh- 
nico-administrative, un înlocuitor al 
acesteia. îndeosebi în condițiile ac

tuale, cînd în lu- 
MwmwjMM» jujwmumi. mina măsurilor 

stabilite de Con
ferința Națională 
sporesc considera
bil atribuțiile șl 
răspunderile 
ganizațiilor 
partid, este 
important ca 
cînd, pentru 
exercitarea ro
lului conducător 
al organizațiilor 
combatem orice 

---- 2. pa
ralelism. în activitatea noastră ne 
călăuzim după indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, arătînd că 
irosirea de forțe paralele pentru rea
lizarea acelorași sarcini duce la scă
derea răspunderii unor cadre pentru 
domeniile de care se ocupă, atrage 
atenția că organele de partid nu 
trebuie să se suprapună altor orga
nisme, să îndeplinească atribuțiile ce 
revin unor colective sau persoane, 
absolvindu-le pe acestea de răspun
derile ce le incumbă 
profesional.

Rolul organizației 
de a contribui, prin 
sînt specifice, la imprimarea în acti
vitatea factorilor de conducere din 
uzină a unor asemenea trăsături cum 
sînt : spiritul de răspundere, iniția
tiva, operativitatea ; trebuie să ajun
gem ca ele să caracterizeze pe fie
care din cei peste 2 900 membri de 
partid cîți cuprinde organizația noas
tră. In felul acesta vom face să spo
rească rolul ei conducător, astfel în- 
cît să acționeze în tot mai mare mă
sură ca forța dinamică a colectivului.

de partid, 
tendințe de

să
substituire, de 

noastră

or-
de 

mai 
ori-

direct, pe plan

de partid este 
mijloacele ce-1

La rubrica „Articole* revista publică : 
Semnificația internă și internațională a lup
telor muncitorimii române din 1933 de TITU 
GEORGESCU, Partidul unic muncitoresc — 
expresie a desăvîrșirii unității politice, ideo
logice și organizatorice a clasei muncitoare 
din România de C. BĂRBULESCU, țin emi
nent om de stat și patriot înflăcărat — dr. 
Petru Groza de GH. I. IONIȚĂ.

Rubrica „Comunicări" cuprinde : Progra
mele electorale ale partidelor șl grupărilor 
politice care an participat la alegerile parla
mentare din 1946 de M. FATU, Ecoul inter-

nr. 1 (1968) ienuarie-februaria

național al răscoalei țăranilor români din 
1888 de A. HARȘA, L. GERGELY, Dictatul de 
la Viena — încălcare brutală a independenței 
și suveranității României de dr. TR.BUNESCU, 
Date noi privind lupta pentru pămint a ță
ranilor din Moldova în anii 1918-1921 de L. 
EȘEANU, I. SAIZU, Răscoala marinarilor 
români din flota Mării Negre (1918) de AL. 
B. CĂLIN, 120 de ani de la revoluția tran

ceză din februarie 1848. „Gazeta de Transilva
nia" și revoluția din Franța de I.
DRESCU.

Revista aduce spre dezbatere, 
„Discuții", o nouă temă : „Știința politică", 
M. VOICULESCU semnează materialul : Cu 
privire la obiectul științei politice.

Revista mai cuprinde rubrica „Evocări", în 
cadrul căreia se publică medalioane privind 
viața și activitatea lui Ion Ionescu de Ia 
Brad, Eugen Lupu, Alexandru Dobrogeann- 
Gherea, Ocskd Tereza, precum și rubricila 
„Recenzii-Note bibliografice", „Informații".

ALEXAN-
la rubrica

I
I

orile tezei

de licență
Examenul de stat — aș 

spune mai curînd exame
nul de licență — reprezin
tă ultima și cea mai im
portantă probă de verifi
care pentru student și, tot
odată, prima treaptă de a- 
firmare categorică pentru 
tînărul specialist. Pentru a 
îndeplini acest deziderat 
însă, examenul de stat se 
cuvine a fi organizat în 
condiții care să permită 
cu adevărat prilejul unei 
sinteze sub 
noștințelor și 
personale ale 
O experiență 
cest sens, o oferă învăță
mîntul superior politeh
nic. unde examenul con
stă în susținerea proiectu- ... 
lui de diplomă — public — 
în fața comisiei. Această 
experiență pozitivă ar pu
tea fi foarte bine genera
lizată în întregul învătă
mînt superior.

în prezent, examenul de 
stat din universități constă 
în principal din recapitu
larea cîtorva materii de 
bază și în subsidiar — ca 
pondere și notare — 
elaborarea unei teze 
diplomă și susținerea ei 
destul de grăbită. După pă
rerea mea, menținerea u- 
nui asemenea sistem nu 
este justificată. Mi se pare 
cu totul inutilă repetarea 
verificării unor cunoștințe 
ce se cereau însușite în 
prealabil, în condițiile u- 
nei exigente corespunză
toare în cursul anilor de 
studii. Cred că examenul 
de stat și-ar mări substan
țial valoarea selectivă dacă 
ar consta numai din elabo
rarea unei teze de diplo
mă, care să reflecte întrea
ga capacitate de analiză.

raportul cu- 
aptitudinilor 
candidatului, 
bună, în a-

slnteză șl Interpretare a 
absolventului și din _ susți
nerea sa publică într-un 
cadru și răstimp corespun
zător, în fața comisiei. Co^ 
misia ar urma să formuleze 
pe loc Întrebări în legătu
ră cu lucrarea și cu dife
rite probleme legate 
tema tratată, spre a 
gura o apreciere cît 
deplină. Nota finală 
urma să reflecte atît 
loarea tezei de diplomă, cît 
și capacitatea absolventu
lui de a o prezenta, știut 
fiind încă de la Boileau că 
„ceea ce se concepe bine 
se exprimă clar", și de a 
răspunde la întrebările 
puse de comisie.

Fără îndoială, un aseme
nea sistem de examen va 
necesita o descongestionare 
a activității organizate a 
studentului, în ultimii sau 
cel puțin în ultimul an de 
studiu, în afara celui din 
urmă semestru care și a- 
cum este consacrat exa
menului de stat. In schimb 
se va putea intensifica 
munca științifică — expe
rimentală și teoretică — 
pentru ca teza să reprezin
te într-adevăr materializa
rea tuturor potentelor spi
rituale ale tînărului- res
pectiv. Ar fi de dorit ca a- 
ceastă teză să reprezinte 
continuarea unor preocu
pări sistematice desfășura
te inițial în cercurile știin
țifice studențeștii o con
cretizare și dezvoltare a u- 
nor idei originale și scli-

de 
asi- 
mai 

ar 
va-

plri de Inteligență crea
toare, care nu arareori se 
iveso printre studenții u- 
niversităților noastre.

Pentru o cît mai deplină 
dezvoltare a personalității 
studenților, folosirea cît 
mai intensă și chibzuită a 
timpului pentru studiu și 
pregătire reprezintă un 
factor dintre cei mai im
portanți. în ce-i privește 
pe studenți, după părerea

puncte
de vedere

Constantin MORARU

In cartierul Nord din orașul Ploiești Foto : M. Andreescu

mea, e preferabilă o frec
ventă facultativă și o ve
rificare riguroasă la exa
mene. unei prezențe fizice 
regulate — însoțită la unii 
studenți de sentimentul 
datoriei împlinite — și u- 
nei absente spirituale per
manente. Se pot face unele 
observații și cu privire la 
activitatea cadrelor didac
tice care-i îndrumă pe stu- 
denți în elaborarea tezelor 
de diplomă (licență). Aș 
propune ca îndrumătorii 
să fie numai titularii dis
ciplinelor — profesori sau 
conferențiari — cu titluri 
și lucrări recunoscute, că
rora să li se asigure timpul 
necesar lucrului competent 
și cu spirit de răspundere 
cu viitorii absolvenți, pen
tru elaborarea unei lucrări 
cu adevărat valoroase în 
conținut și tematică.

Numai în condițiile asi
gurării timpului necesar 
pentru studiu și cercetare, 
atît pentru studenți cît și 
pentru cadrele didactice 
îndrumătoare, se pot rea
liza teze de diplomă care 
să ofere veritabile crite
rii de selecție în repartiza
rea absolvenților. Pentru 
că socotesc firesc ca re
partizarea acestora să se 
facă. în general. în ordinea 
mediilor obținute. Acest 
principiu, bineînțeles, nu 
trebuie absolutizat meca
nic, fără a se ține seama 
de aptitudinile speciale ale 
absolvenților ; se pot în- 
tîlni vocații științifice ex
cepționale și la studenții 
care nu au studiat sime
tric toate disciplinele din 
planul de învătămînt. Sin
gurul criteriu de reparti
zare a absolvenților, după 
părerea mea, trebuie să 
fie rezultanta dintre va-

loare și vocație, criteriile 
secundare eliminîndu-se.

Elaborarea și susținerea 
tezei de diplomă (licență) 
constituie un element fun
damental și pentru repar
tizarea în învățămîntul su
perior, întrucît absolventu
lui i se pot verifica aptitu
dinile științifice pe parcurs 
și mai ales la susținere, și 
pe cele didactice, indispen
sabile rămînerii în acest 
domeniu de activitate. 
După cum se cuvine men
ționat că această repartiza
re în învățămîntul superior 
reprezintă abia începutul 
unei activități laborioase și 
creatoare. Este firesc ca 
absolvenții repartizați în 
învățămîntul universitar în 
posturi de preparatori (a- 
sistenți auxiliari) să fie pro
movați în posturi imediat 
superioare de asistent sau 
lector (șef de lucrări) pe 
baza lucrărilor științifice și 
aptitudinilor didactice ma
nifestate, apreciate de titu
larul disciplinei, de șeful 
catedrei, avînd controlul 
decanatelor și rectoratelor. 
După cum, în posturile de 
asistenți urmează a fi pro
movați numai doctoranzi, 
iar în cele de lectori (șefi 
de lucrări) doctori în spe
cialitatea respectivă, cu 
perspective de dezvoltare.

Un punct esențial în se
lecția personalului didactic 
îl constituie promovarea în 
posturile de conferențiar și 
profesor, 
posturile 
cea mai 
didactică 
și pentru că 
sînt chemați să-și selecțio
neze și să-și îndrumeze co
laboratorii. Cred că actua
lul sistem de concurs pen
tru aceste posturi se cere 
completat prin aprecierea 
atentă — în afara tezei de

'Aceasta întrucît 
amintite sînt de 
mare răspundere 
și științifică, cît 

titularii lor

doctorat și a tuturor celor
lalte lucrări științifice de
puse la dosarul candidaților
— și a activității didactice. 
Așa cum propuneam si cu 
alt prilej, sînt de părere că 
este necesar să fie apre
ciate judicios aptitudinile 
didactice ale candidaților 
prin susținerea unor prele
geri în fața studenților, sub 
ochii comisiei de concurs, 
chiar și în cazul, și cu atit 
mai mult, cînd candidatul 
nu provine din învătămîn- 
tul universitar. Apreciez că 
ar trebui simplificate — 
după pilda dată cu siste
mul doctoranturii — și for
malitățile de prisos legate de 
aceste concursuri. Astfel, 
propun ca întreaga respon
sabilitate a promovării unul 
conferențiar sau profesor 
prin concurs să revină co
misiei alcătuite din rector, 
unul din prorectori, deca
nul sau șeful de catedră
— după caz — ca președin
te, și 3 membri de specia
litate. Comisia ar urma să 
se întrunească și să hotă
rască prin vot deschis, cu 
majoritate simplă, asupra 
candidatului reușit la con
curs. Potrivit recomandării 
comisiei, rectoratul să ra
tifice acordarea gradelor 
didactice de profesor sau 
conferențiar, care — obți
nute în urma unui concurs
— urmează să fie conside
rate definitive, fără alte 
formalități ulterioare inuti
le (ca, de exemplu, atesta
rea, care nu face decît să 
repete cercul de forme).

Fără îndoială că în afa
ră de selecția ■ pozitivă — 
promovarea valorilor In în- 
vățămîntul superior — este 
necesară și ceea ce se nu
mește, cu un termen îm
prumutat geneticii și ame
liorării plantelor, „selecția 
negativă", adică eliminarea 
balastului. Astfel, elemen
tele care nu corespund 
rințelor învățămintului 
perior pot fi utilizate, 
randament economic,
alte sectoare de activitate.

ce- 
su- 
cu 
în

/N MEMORIA POETULUI 
SALAMON ERNO
Duminică, în orașul Gheorghieni, din județul 

Harghita, a avut loc solemnitatea dezvelirii unui 
bust al poetului revoluționar Salamon ErnO, cu 
prilejul împlinirii a 25 
acestuia de către fasciști.

La solemnitate au luat 
prinderile și instituțiile 
și cultură, activiști, elevi.

Bustul este așezat în fața liceului din Gheorghieni, 
locul de naștere al poetului și este opera sculpto
rului Izsak Martin din Tg. Mureș.

de ani de la asasinarea

parte lucrători din între- 
orașului, oameni de artă

(Urmare din pag. I)

se iz- 
și flăcă-

piept de stîncă, în care 
beau valurile Dunării ;
rile cuptoarelor de var și flăcă
rile Deltei și cîrdurile 
sări pe deasupra și morile d 
măcinînd ' ' .
„pescarii cu munți în spinare" li se 
spunea — ajungînd pînă la mare cu 
setcile șl năvoadele lor — oameni cu 
cîntece frumoase, oameni foarte 
muncitori si foarte curajoși șl perse- 
verenți, dar săraci, trăind greu — 
veșnic Don Quijote cu sute de chi
puri, cu morile de vînt, cu bărcile 
lor cu pînze, cu flăcările Deltei^ și 
în veșnica lor aventură grea în cău
tarea pîinii pentru copii...

„Țara de dincolo de neguri" — ră
sărind din neguri, cu toate luminile 
aprinse, ca o constelație nouă. Am 
spus o constelație nouă, pentru că 
știm cu toții ce uriașe puteri înnoi
toare, pe toate planurile și Pe o rază 
foarte mare, are un asemenea obiec
tiv industrial de însemnătate națio
nală. Murighiolul, prin așezarea sa, 
pe cel mai înalt punct deasupra Del
tei și prin lacurile sale deja vestite 
în nămoluri miraculoase va deveni 
o stațiune balneară și un punct tu
ristic înfloritor ; Beștepe, Sarinasuf, 
Dunavățul vor prospera și vor ieși 
din anonimat — 
Mahmudia va fi 
această peninsulă 
Mare.

de pă- 
vînt 

dezolarea și pescarii —

și cu un cuvînt, 
o stație-pilot în 
între Razelm și

★
Urcăm împreună _

lurile Mahmudiei — Caeracele. în sat 
era cald — o vreme posacă dar li
niștită : pe dealuri un curent teribil 
zmulge hainele de pe noi, trece par
că prin noi, zgîlțîindu-ne ca un curent 
electric. Nu bate vîntul : numai a- 
cest curent încontinuu, ca si cum pe 
deasupra noastră curge fulgerătoare 
o Dunăre invizibilă. Geologul tra
sează cu brațul ridicat în curentul 
care i-1 înhață îndată, direcția ca
rierelor, a acelor benzi transportoare 
lungi de cinci kilometri, care vor 
duce calcarul pînă în port. Umblăm 
printre săpături în stîncă, printre 
grămezi de calcar rămas de cînd se 
colectau probele ; citim datele de pe 
bornele betonate pe locul forajelor, 
începuturi de galerii, puțuri, foraje,

cu geologul dea-

j 
I

!

I
I
§

I

O lume nebună, nebună, 
bună : PATRIA — 13 ; 16,30 
BUCUREȘTI — 12,30 ; 16,30 ;
• Blestemul rubinului negru : 
SALA PALATULUI (seria de bi- 
lețe 2249 — ora 17,30 și seria 2267
— ora 20,30), REPUBLICA (com
pletare Nălcă pleacă la București)
— 11,30 ; 14 ; 16,15, FESTIVAL
(completare Lauri celor mal buni)
— 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Am Intllnlt țigani fericiți : LU
CEAFĂRUL (completare Miracole)
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; -----
CENTRAL — 11 ; 13,30 ;
21.
• Există încă sclave : 
(completare Din pămînt
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ;
• Cel șapte samurai i VICTORIA
— 13 ; 16,30 ; 20.
• Comisarul Maigret se înfurie t 
CINEMATECA — 10 ; 12 ; 16,30.
• Dimineți de Iarnă : LUMINA 
(completare Flora australiană) —
8.30— 16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10 ; 11.
• Lordul din Alexanderplatx : 
DOINA — 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un bărbat șl o femele : UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA (com
pletare Invitație) — 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,30, VOLGA (comple
tare Orizont științific nr. 11/1967)
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Stăpîn pe sine — Pledoarie pen
tru box — Stadionul vă așteaptă
— File din Istoria sportului — 
Gustav face cură de slăbire : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
e Căutațl Idolul : GIULEȘTI (com
pletare Exerciții șl aplicații mili
tare) — 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA 
(completare Viața începe Ia 40 de 
ani) — 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
» Valetul de pică : FEROVIAR —
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, EXCEL
SIOR — 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21 (la ambele completarea Mira
cole), GLORIA (completare Plinea 
noastră) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
O O sută unu dalmațlenl t ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Nălcă șl veverița) —
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O încercuirea : DACIA (comple
tare București, oraș al muzicii) —
8.30— 14,30 în continuare ; 16,30 ;
18.45 ; 21, MIORIȚA (completare
Republica Ia 20 de ani) — 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Profesorul distrat : BUZEȘTI 
(completare în întîmplnarea vii
torului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Martin soldat: CRlNGAȘI (com
pletare Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• împușcături pe portativ : GRI- 
VIȚA (completare Orizont științific 
nr. 12/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30. MELODIA (completare Io,
Mircea Voievod) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 20,45, MODERN (com
pletare
11.45 ;
• De trei
— H.15 ;
9 Contele 
sălbatic : 
încercări) — 16 ; 18,15 20,30.
• Capcana : TOMIS (completare 
Dați-ml un calmant) — 11,15 ; 13,30;
15.45 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (com
pletare Orizont științific nr. 
12/1967) 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : 
FLACĂRA (completare în întîmpi- 
narea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Corlgența domnului profesor : 
VITAN (completare Mal bine să 
prevenim. Profilaxia TBC) — 15,30; 
18 ; 20,30.
O Innorare trecătoare : ]
LAR (completare Pași spre 
cuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 O fată fericită : MUNCA 
pletare Dacă aș fl știut) — 
18 ; 20,30.
9 Cerul începe la etajul III : MO
ȘILOR (completare Mihail Kogăl- 
niceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Servus, Vera ! : COSMOS (com
pletare Sorinei și soarele) — 16 ; 
18 ; 20,15.
9 Război șl pace (seriile I șl II) 
VIITORUL — 15 ; 19,30, LIRA —
15 ; 19,30.
9 Careta verde : FLOREASCA 
(completare Anatolia ospitalieră)
— 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 > 20,45.
9 Moartea după cortină : RA
HOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Cînd tu nu ești : PROGRESUL 
(completare Sănătatea mintală a 
copilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Un nabab maghiar : DRUMUL 
SĂRII (completare Salut, Kenya !)
— 15 ; 17,30 ; 20.
0 Loana : FERENTARI (comple
tare O după amiază plină de peri
peții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

9 O poveste uimitoare : PACEA 
(completare Ostașii pădurii) —
15.30 ; 18 ; 20,30.

Pași spre Brâncușl) — 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

ori București : BUCEGI 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
Bobby, spaima vestulp’
UNIREA (complete

POPU- 
i Brân-

I

I
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a

I

(com-
15,30 ;

grămezi de piatră ; bordeie în stîncă 
(depozite de dinamită), paratrăznete 
șuierînd ascuțit în curenții violenți.

Străbăteam dealurile spre Macin, 
cînd am urmărit pe zeci de kilo
metri stîlpii unei linii de înaltă ten
siune — stîlpi de beton, abia înăl- 
țați și dărîmați de furtună. Din 
zece stîlpi — șapte erau la pămînu 
Se așternuse polei zdravăn și apoi 
pornise furtuna... Atunci am privit 
în tăcere această lecție de asprime 
și de severitate pe care ne-o dădeau 
aceste ținuturi ; atunci am fost cu
prinși de forțele și de măreția aces
tor pămînturi, iar pentru noi am 
înțeles că fiecare lucru ridicat aici

Bacalu, era chiar de aici, din 
Mahmudia ! Bacalu păscuse caii pe 
dealurile Caerace, culesese bujori și 
fusese fugărit de vipere pe dealurile 
Caerace ; dormise multe nopți de 
vară pe stîncile lor fierbinți, luminat 
de flăcările cuptoarelor de ars var : 
trăise îndelung, supsese — cum se 
spune — o dată cu laptele singurăta
tea, dar și măreția acestor dealuri. 
Chipul liniștit, nepătruns al pietrei, 
al stîncilor trezise poate de timpu
riu în el dorința să izbească cu un 
ciocan fermecat în- aceste stînci, să 
le deschisă, să descopere tainele 
dinlăuntru ; și tot cu un ciocan 
uriaș să izbăvească aceste dealuri

hartă 
rațio- 
— și 
aduse

distribuit strategic, pe o 
uriașă ; numai intuiția și 
namentul și forajele tale 
numai din mesajele probelor 
din adine vei citi harta acelei călă
torii fantastice pe care spiritul tău 
o întreprinde temerar, perseverent, 
lucid, pe oceanele încremenite ale 
geologiei, prin curenții de lave și 
roci ai adîncurilor împietrite — ase
menea unui Magellan sau Columb 
ai adîncurilor. Și în timp ce tu te 
străduiești să descoperi, să demon
strezi, unii sînt de partea ta. îți țin 
pumnii strînși, te ajută, îți vin în 
ajutor cu ă completare, cu o obser
vație, cu o sugestie — iar alții te

să reziste unor probeva trebui
foarte severe, am înțeles că Dobroj 
gea supune fiecare acțiune inițiată 
unor examene și unor zgîlțîiri se
vere. Furtunile ne confruntă și ne 
înfruntă mereu și ne ajută să con
struim solid. în privința asta Mah
mudia se naște dintr-o luptă aspră, 
dintr-o confruntare de idei, de pro
puneri, de studii și proiecte—dintr-o 
competiție. Așa se nasc vii și ade
vărate toate marile opere durabile, 
încă pline de sudoare — scăldate 
adesea în sîngele invizibil al bătă
liilor de concepție.

în această privință geologul este 
de acord — și 
însăși pasiunea 
rul lui — legea 
geologului este
zonă fusese ștearsă de pe lista li
nei competiții pentru soluția optimă, 
în problema calcarului siderurgic 
pentru Galați. Dar prietenul meu, 
geologul, răscolise îndelung aces
te dealuri, căutînd zăcăminte, 
bogății. Și acest geolog, Vasile

supărarea lui este 
lui, mîndria lui, ae- 
vieții lui. Supărarea 
că, inițial, această

și de singu-de arșițe, de întuneric 
ratate.

Geologul Bacalu era 
încă din 1961, încă de 
cea ultimele completări in perspec
tivele de la Somova, se ocupa de 
zona Mahmudia ; cerceta și redacta 
rapoarte către Comitetul Geologic.

Lucrurile n-au mers ușor și ne
ted (trebuia învins scepticismul u- 
nora), dar proiectul de lucrări a fost 
aprobat. în primăvara lui ’62, au în
ceput lucrările de explorare cu fo
raje de mică adîncime și au conti
nuat pe toate delurile — pînă în 
august 1966. Ani de zile cu ciocanul 
în mînă — printre sondele de foraj, 
ca printre morile de vînt ale copi
lăriei — ani de zile întîrziate prin 
galerii, așteptînd cu înfrigurare re
zultatul analizelor. E greu în a- 
ceastă muncă de explorator. Iar spre 
deosebire de exploratorul geografic, 
în geologie lași să călătorească în 
adînc numai gîndul tău, numai 
calculele tale, numai spiritul tău

de aici — și 
pe cînd fă-

neagă și te reneagă — „Nu e- 
xistă", îți prezic — iar tu tre
buie să ai curaj — nu curajul să 
riști — ci să ai curajul lucidității, 
al calculelor exacte, al lucrurilor 
sigure și de nezdruncinat. Călătorie 
fantastică, ingenioasă, prin furtunile 
și prin curenții încremeniți ai roci
lor, ai formațiunilor geologice — și 
nepierzînd o clipă din vedere obiec
tivul. continentul căutat de tine : 
zăcămîntul de calcar metalurgic ne
cesar să satisfacă nevoile de calcar 
ale gigantului de la Galați : vreo 
două milioane tone de calcar meta
lurgic pe an și pe un număr cît mai 
mare de ani — ca să justifice inves
tițiile uriașe care 
cute.

$i astfel trecură, 
selenare, cinci mii
raje — peste o sută de foraje ; ga
lerii, puțuri — aproape doi kilo
metri ; mii de probe aduse din adînc 
și experimente în laboratoare, zeci 
de mii de dozări chimice.

vor trebui fă-

ca niște călătorii 
de metri de fo-

Urmau probele mari, probele teh
nologice, de furnal. Trebuiau trans
portate probele industriale — va
goane la Hunedoara. Este greu să 
scoți probe industriale dintr-o zonă 
încă neexplorată, cu oameni nefor
mați, cu drumuri anevoioase : unii 
șoferi, dacă se împotmoleau, descăr- 
cau proba de minereu pe drum. Tul- 
cea nu găsea loc pe rampa C.F.R. 
pentru probele de zăcăminte de la 
Mahmudia, sau le înghesuiau printre 
alte minereuri, expunîndu-le conta
minării, amestecului, primejduind 
rezultatul. Este greu cu aceste obiec
tive industriale încă nenăscute — ca 
în general cu orice operă : există și 
nu există ; sînt și nu sînt — și vin 
de complică sarcinile curente, pro
gramul zilnic și își cer un locșor pe 
o rampă de încărcare și își cer un 
loc, o programare Ia furnale — iar 
dacă nu Ie iubești destul, dacă nu leu. 
acorzi destulă atenție și încredere? 
și nu te simți solidar cu ele — ți se 
pare că îți dau peste cap programul, 
planificarea, că îți creează dificul
tăți, îți deranjează comoditatea.

★
„...Am trecut să te văd ! Plec mai 

departe, să mai străbat o dată dealu
rile Mahmudiei. Am plăcerea să-ți 
las o copie a biruinței"... Iată în cît 
de puține cuvinte simple se anunță 
o victorie — finalul unei lungi lupte, 
al unei lungi călătorii în adîncul dea
lurilor. Luptă cu natura să-i smulgi 
o bogăție — și luptă cu oamenii să-i 
convingi că există, că e bună, că e 
soluția optimă într-o problemă dată.

Constelația Mahmudia. Constelația 
focului nestins de la Galați. Conste
lația oțelului. Dacă ținem seama de 
marea acțiune de irigații care an
gajează populația din mijlocul și 
sudul Dobrogei, precum și de cele
lalte cîteva obiective de proporții — 
putem spune că pămînturile dintre 
Dunăre și Mare se află sub semnul 
unor impresionante investiții, sub 
constelația unor noi acțiuni epopeice; 
sub constelația unor competiții, sub 
constelația unor uriașe competente 
și tenacități — sub o mare conste
lația.

I
9 Escroc fără voie : COTROCENI 
(completare Orizont științific nr. 
11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

9 Filarmonica de stat ,,G. Enes- 
cu“ (la sala mică a Palatului) : 
Seară de cvartete — 20.
9 Opera română : Seară de balet 
Gershwin — 19,30.
n Teatrul de stat de operetă : 
Secretul lui Marco Polo — 19,30.

„I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată (spectacol amînat 
din 8. II.) — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini 
— 20.
9 Teatrul Giulești (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“) : Martorii se suprimă — 
19,30.
9 Teatrul Mic : Incendiul 
col prezentat de Teatrul 
din Bacău) — 17 ; 20.
9 Studioul Institutului _ _____
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Goana după fluturi 
— 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Fata babei și fata 
moșului (spectacol prezentat de 
Teatrul de păpuși din Constanța) 
— 15 ; 17.
9 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Varietăți 
’68 — 19,30.
© O.S.T.A. (în sala Savoy a Tea
trului satiric-muzical „C. Tănase“): 
Corul de cameră și grupul folclo
ric ale Universității catolice din 
Valparaiso (Chile) — 19,30.

A Teatrul Național L.

(specta- 
de stat

de artă
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99 CRITERIUL TINERETULUI11
comentat de foști campioni 
naționali

N PLIN SEZON Premieră
atletică

SCHI - Succese românești la Balcaniadă
© BOB - 0 nouă amînare pe piftiile de la Sinaia
© PATINAJ - Concursul internațional de la 

Miercurea Ciuc

pe teren 
acoperit

© HOCHEI - Astăzi, la patinoarul „23 August

SOFIA (prin telex da 
la Gh. leva). — Dumi
nică a luat sfîrșit prim a 
ediție a campionatului 
balcanic de schi, desfă
șurat timp de două zile 
pe masivul Vitoșa. La 
această confruntare 
inaugurală a celor mai 
buni schiori din Bal
cani, reprezentanții 
României au cîștigat 7 
medalii: 3 de aur, 3 de 
argint și 1 de bronz. 
Schiorii din țara gazdă 
au cucerit același nu
măr de medalii, dar un 
singur titlu balcanic. 
Sportivii iugoslavi s-au 
afirmat în ultima probă
— slalom uriaș pentru 
seniori și juniori — la 
care au ocupat primele 
locuri. Reprezentanții 
celei de-a patra țări 
participante — Turcia
— au depus eforturi 
pentru a ține pasul cu 
partenerii lor, dar n-au 
reușit să ocupe nici un 
loc fruntaș.

întrecerile ultimei

zile au început cu pro
ba de ștafetă 3x10 km, 
desfășurată pe un timp 
însorit, dar cu vînt pu
ternic. După o luptă 
pasionantă, victoria a 
revenit echipei Româ
niei, urmată de Bul
garia, Iugoslavia și Tur
cia. în primul schimb, 
cel mai bun timp a fost 
realizat de românul Gh. 
Vilmoș, urmat de iugo
slavul Mlinar și bulga
rul Anghelov. Vilmoș a 
predat ștafeta lui P. 
Dinu, care, după o 
cursă rapidă, a luat un 
avans de peste un mi
nut
(Bulgaria) și de aproape 
două minute față de 
iugoslavul Kerstajn. în 
ultimul schimb, forma
ția bulgară îl avea pe 
cîștigătorul probei de 
fond de sîmbătă, P. 
Pankov. Acesta a de
pus mari eforturi pen
tru a-1 ajunge din urmă 
pe românul Cincu. A- 
juns la kilometrul 8,5,

îs de pest„ . ........
față de Șt Mitkov 
garia) și cit

concurentul nostru nu a 
cedat și, cu prețul unor 
mari eforturi, a trecut 
primul linia de finiș. 
Spectatorii, între care 
și un grup de turiști 
români, au aplaudat 
îndelung dîrzenia spor
tivilor noștri.

în ultima probă — sla
lom uriaș pentru seniori 
și juniori — reprezen
tanții României nu au 
reușit să reediteze suc
cesul obținut sîmbătă 
la slalom special. D. 
Munteanu și C. Tăbă
raș au cîștigat medaliile 
de argint și respectiv 
bronz, iar juniorul V. 
Crețoi medalia de 
bronz. Primele locuri 
au revenit iugoslavilor 
B. Jacopici (seniori) și 
B. Lach (juniori).

Conferința balcanică 
a hotărît ca viitoarea 
ediție a campionatului 
să aibă loc în România, 
în ultima duminică a 
lunii februarie 1969.

SINAIA (prin telefon). — Și ieri, ca
și sîmbătă, căldura a ținut să „asiste" 
la campionatele naționale de bob pen
tru două persoane. Pârtia s-a prezen
tat firește înjtr-o stare puțin propice 
pentru a prilejui boberilor coborîri 
vertiginoase. Unele viraje au fost li
teralmente lipsite complet de zăpadă. 
Organizatorii au dispus amânarea în
trecerilor cu încă 24 de ore. Buletinul 
meteorologic anunțat 

mari speranțe 
astăzi o vremeL-țtV avea

aseară nu lasă 
că boberii vor 
favorabilă...

se reia astăziLa BUCUREȘTI 
campionatul republican de hochei pe 
gheață. Pe patinoarul artificial „23 
August" sînt programate primele me
ciuri ale etapei a treia a campionatu
lui. Iată ordinea acestor partide : 
ora 9 : Agronomia Cluj-Tîrnava Odor- 
hei; ora 17 : Steaua-Avîntul Gheor- 
ghieni; ora 19 : Avîntul Miercurea 
Ciuc-I.P.G.G. București.

MIERCUREA CIUC (prin telefon). 
— Patinatorii noștri de viteză și-au 
înscris în palmares o frumoasă victorie 
internațională. în prezența unor pati
natori fruntași din Ungaria, ei au do
minat net întrecerile concursului găz
duit timp de trei zile de frumoasa 
stațiune montană Miercurea Ciuc. 
Victor Sotirescu (Dinamo București) 
și Carol Komiatszegy (Agronomia Cluj) 
au fost performerii concursului. La 
poliatlon, Sotirescu a totalizat punc
tajul cel mai bun (208,862), întrecîn- 
du-1 pe budapestanul Tolgyesi Ianos. 
Vechi rivale și fruntașe ale patinaju
lui de viteză, bucureșteanca Maria 
Tașnadi, actuală campioană, și brașo- 
veanca Crista Tracher, fostă campioa
nă absolută, și-au împărțit victoriile 
în probele disputate în ultima zi : 
prima a cîștigat 3 000 m (6’06”), iar 
cea de-a doua, 1000 m (l’51”6/10).

Sfîrșitul săptămînii trecute a marcat 
un eveniment inedit în atletismul româ
nesc : primul concurs international pe 
teren acoperit organizat în fara noastră. 
Participarea de peste hotare : 12 con- 
curenji, din Polonia și Bulgaria.

Una dintre disputele echilibrate 
spectaculoase a fost cea de triplu salt, 
soldată cu victoria, oarecum nescon
tată, a lui Valeriu Răuf. Rezultatul în
vingătorului — 16,01 m — reprezintă 
cea mai bună performanjă a sa și, tot
odată, trecerea normei olimpice. Va- 
sile Dumitrescu s-a clasat al doilea cu 
15,97 m, urmat de Carol Corbu — 
15,85 m etc. Victoria lui Rău| a fost 
înfrucîtva facilitată și de absenfa cam
pionului nostru, Șerban Ciochină, care 
a evoluat ieri la „Marele premiu al o- 
rașului Madrid*. Din capitala Spaniei 
ni se anunfă însă că Ciochină a obți
nut acolo locul secund cu un rezultat 
mult sub valoarea lui obișnuită — 
15,93 — In urma italianului Giuseppe 
Gentile — 16,09 m.

Contrar pronosticurilor, în disputa 
„prăjiniștilor* ștacheta s-a oprit la o 
tnălțime modestă ; în plus, concurentul 
polonez Sokolowski a ocupat locul se
cund, fiind întrecut de reprezentantul 
nostru Dinu Piștalu, care a trecut înăl
țimea de 4,80 m din prima încercare.

O nouă performanjă promi|ătoare — 
2,08 m — a înregistrat cîșfigătorul pro
bei de săritură în înălfime, Șerban 
loan, a cărui constantă din ultima vre
me ne dă speranja unor rezultate mai 
bune în întrecerile din acest an. Autor 
al unei victorii surprinzătoare obținută 
acum două săptămini In aceeași sală, 
studentul Coman Agapie i-a întrecut 
ieri din nou pe favoriții probei de 
50 m plat, cîștigînd, după un 
foarte strîns, cu timpul de 5" 8/10.

întrecerea feminină de săritură 
Inăljime, de la startul căreia a lipsit, 
din păcate, talentata noastră atletă Vir
ginia Bonei (accidentată), a revenit, 
Alexandrinei Stoenescu cu 1,65 m, ur
mată la egalitate de Cornelia Popescu 
și Rumiana Koșkarevska (Bulgaria) — 
1,60 m.

Rezultate mediocre (mai ales tn pro
ba masculină) la săritura tn lungime : 
feminin: 1. Elena Vintilă — 5,85 m; 
2. Gabriela Rădulescu — 5,80 m ; 
(Campioana (ăril noastre, Viorica Vis- 
copoleanu, n-a participat, fiind prezentă 
la concursul de la Belgrad) ; masculin : 
1. D. Bădini — 7,37 m ; 2. V. Mureșan 
— 7,33 m.

finiș

tn

C. A.

DIN LUMEA LARGA
î N CAMPIONATELE INTER- 

NAȚIONALE DE TENIS DE 
I-ASĂ ale R.F. a Germaniei de la 
Wistoch, iugoslavul Korpa l-a învins 
cu 3—1 (18—21, 21—13, 21—18, 21—14) 
pe Dorin Giurgiucă. Mary Wright 
(Anglia) a eliminat-o cu 3—0 (21—16, 
22—20, 21—15) pe Mania Alexandru, 
iar Luzova (Cehoslovacia) a între
cut-o cu 3—0 (21—15, 21—13, 22—20) 
pe Eleonora Mihalca.

lombes", în prezența a peste 35 000 
de spectatori, Franța a învins Anglia 
cu 14—9 (3—6). în meciul disputat la 
Dublin, Irlanda a întrecut Scoția cu 
14—6 (6—0). Au mai rămas de jucat 
meciurile : Irlanda-Țara Galilor (9 
martie), Scoția-Anglia (16 martie) și 
Tara Galilor-Franța (23 martie).

IA CERVINIA, din cauza tlmpu-
*“ lui nefavorabil nu au putut să 

se desfășoare toate cele 4 manșe ale 
campionatului european de bob pen
tru tineret. Titlul a fost decernat 
echipajului Italiei, care a realizat 
cele mai bune rezultate în primele 
două manșe. După cum am anunțat, 
echipajul nostru (Niculescu. Stava- 
rache) a ocupat locul 8.

DEȘTE 50 000 DE SPECTATORI
1 au urmărit duminică ultimele 

întreceri ale campionatelor mondiale 
de patinaj viteză de la Goteborg. 
Titlul mondial a revenit norvegia
nului Fred Anton Maier, care a rea
lizat 176,340 puncte. Medalia de ar
gint a fost acordată norvegianului 
Magne Thomasen (176,467p.), iar cea 
de bronz olandezului Ard Schenk 
(176,695 p.). Probele de 5 000 și 
10 000 m au fost cîștigate de Fred 
Anton Maier cu timpurile de 7’ 25” 
și respectiv 15'26”8/10. Cursa de 1 500 
m a revenit norvegianului Thomasen 
în 2'07”l/10. După cum am mai anun
țat, în prima zi proba de 500 m 
fusese cîștigată de japonezul Suzuchi.

DE PlRTIILE DE LA CHAMO
NIX au continuat întrecerile de 

schi pentru premiul „Kandahar". 
Confirmînd excepționala formă în 
care se află, canadiana Nancy Greene, 
campioană olimpică, a cîștigat și 
proba de slalom special, realizînd 
timpul total de 77”07/100. Ea a fost 
urmată în clasament de Florence 
Steurer (Franța) 78”41/100 și Annie 
Famose (Franța) 79”27/100. Proba 
masculină de coborîre a revenit 
francezului Bernard Orcel. crono
metrat în 2T6”96/100. El a întrecut în 
ordine pe Kurt Huggler (Elveția) 
2T9” șl Guy Perillat (Franța) 
2’19”21/100.

ROSUL INTERNAȚIONAL de 
v“zla Rabat a fost cîștigat de tu

nisianul Mohamed Gamoudi (10 km 
în 29’55”). El a fost urmat de Zem- 
mal (Tunisia) 30’40” și El Ghazi 
(Maroc) 30’06”.

Finalistele turneului de 
FOTBAL (JUNIORI) DE LA 

VIAREGGIO sînt Dukla Fraga (care' 
a în,vins cu 2—0 pe F.C. Neapole) 
și Juventus Torino (tot 2—0 cu 
Vojvodina Novi Sad).

Ieri dimineață, 
tn sala Floreasca 
a avut loc a doua 
reuniune de box 
pentru „Criteriul 
tineretului", com
petiție organiza
tă de federația de 
specialitate în co
laborare cu „A.S. 
Loto-Pronosport". 
Surpriza reuniu
nii a furnizat-o 
brăileanul P. Juga, 
care l-a învins la 
puncte pe 
movistul 
reștean L 
iau. Gh. 
(Brașov) a 
prin abandon 
prima repriză de 
internaționalul G. 
Pometcu (Steaua).

Alte rezultate 
tehnice: Fr. Mol
nar b.p. Fi. Lucaci; 
P. Dobrescu b.p. 
V. Potolea; 
Ene b.p. V. 
mas; I. 

Al.

dina- 
bucu- 
Nico- 

Drugă 
dispus 

în

Gh. 
Ta- 

Coclrlea 
b.p. Al. Matyus; 
Gh. Călin b.p. D. 
Găinaru; P. Pîr- 
vu b.p. P. Cojo- 
caru; A. Iancu 
b.p. D. Bucur.

Finalele com
petiției vor avea 
loc marți, 27 fe
bruarie, de la ora 
19, în sala Flo
reasca.

(Urmare din pag. I)

Brăileanul P. Dobrescu și gălâjeanul V. Potolea, pe rin
gul de la Floreasca

„Criteriul tineretului" constituie de fapt o verificare a selec- 
fionabililor probabili și posibili pentru întîlnirea cu pugiliștii 
italieni, în cadrul „Cupei Europei".

Ne-am adresat cu acest prilej unor foști campioni naționali 
pentru a împărtăși cititorilor noștri impresiile și părerile lor în 
legătură cu perspectivele acestor speranțe :

TOMA ILIE (semimusoă): 
„Cel mai mult mi-a plăcut Mi
hai Aurel. Este dotat cu forță 
și foarte combativ. Va trebui 
însă să fie atent la blocaj, pen
tru a nu primi lovituri inutile".

MIRCEA DOBRESCU (mus
că): „N-am prea fost entuzias
mat de boxul practicat de cele 
patru „muște" — Nicolau, Juga, 
Molnar și Lucaci. Totuși, Juga, 
care folosește bine stingă, a con
stituit o revelație".

VICTOR SCHIOPU (cocoș): 
„Sînt mulțumit de evoluția în 
ring a iul P. Nedelcea. în me
ciul cu Irinel Pop a dovedit că 
se pot pune speranțe in el. Me
ciul lor a fost frumos de Ia în
ceput pînă la sfîrșit și de un 
bun nivel tehnic. Părerea mea 
este că și Pop poate fi luat in 
lot".

CONST. GHEORGHIU (pană) t 
„Boxul nostru este bine repre
zentat la această categorie. Con
sider că pentru vîrsta lor, P. 
Dobrescu, V. Potolea și Gh. 
Drugă au frumoase cunoștințe 
tehnice. O notă bună trebuie 
acordată șl antrenorilor respec
tivi. Regret că meciul dintre 
Pometcu și Drugă s-a terminat 
înainte de limită. Pometcu a 
intrat încrezut pe ring și acest 
lucru l-a costat scump".

GHEORGHE FIAT (seml- 
ușoară) „L-am remarcat din nou 
pe Cuțov; are fizic excelent, vi
teză de execuție și este rezis-

tent. Insă nu-i suficient de a- 
tent în apărare. La ora actuală, 
Cuțov are cele mai mari per
spective de a ocupa un loo în 
reprezentativa de seniori".

CONST. DUMITRESCU 
șoară) : 
avem pugiliștl puternici, 
reale posibilități. Dintre el, 
detașează insă net Gh. Ene, 
adevărat talent. Are multă 
tuiție în ring, desfășurînd 
box spectaculos."

ȘERBU NEACȘU (mijlocie- 
mică) : „Mi-a plăcut meciul 
Cocîrlea-Matyus. Ambii boxeri 
sînt talentați. Mai rezistent fi
zic, Cocîrlea a reușit in final 
să-I întreacă de justețe pe Ma- 
tyus, care, deși învins, rămine 
totuși un element de perspec
tivă".

DUMITRU CFOBOTARU
(grea) i Dintre greii care au e- 
voluat sîmbătă seară, cel mai 
bun este V. Lehăduș. El nu a 
Împlinit 18 ani, dar este bine 
format pentru această categorie. 
Constituția atletică, viteza în 
execuție șl rezistența sa sînt ca
lități absolut indispensabile u- 
nui bun" greu. Trebuie însă aju
tat să se formeze, înainte de a fl 
folosit în meciuri cu adversari 
prea puternici. Actualul cam
pion la grea, Alexe, nu poate fi 
depășit de nici unul din cei pa
tru grei care au boxat în acest 
criteriu. Cel puțin deocam
dată..."

(u- 
„Și la această categorie 

cu 
se 
un 
in- 
un

Campionatele de volei
întîlnirile de ieri ale campiona

telor naționale programate în Ca
pitală au confirmat în prea mică 
măsură promisiunile de joc bun 
făcute anterior de majoritatea e- 
chipelor. Favoriții, deși învingă
tori, n-au oferit făgăduitul spec
tacol voleibalistic, poate și pentru 
că replica partenerilor a fost mai 
palidă ca orieînd. Doar voleibalis
tele de la Farul au învins în Capi
tală (pe Medicina cu 3—0), dar se 
poate spune că studentele, altădată 
o echipă de elan, s-au autoînfrînt, 
iar constănțencele nu 
piedicat.

Venite după o 
„fulger" (3—0 în 30 
fața reprezentativei Japoniei, cam
pioanele noastre, dinamovistele, 
n-au reușit să dovedească — în 
compania universitarelor craiove-

le-au... îm-

tnfrîngere 
minute !) în

(Urmare din pag. I)

IERI,
ne — că evoluția de sîmbătă a fost 
întîmplătoare. Comportarea lor s-a 
situat la același pol, inferior (cu 
toate că a obținut victoria) și creea
ză motive de îngrijorare conducerii 
tehnice a echipei, înaintea apropia
tei confruntări internaționale din 
„C.C.E.".

Au surprins, desigur, și cele două 
seturi cedate de campioana țării 
— Steaua — în fața unei nou pro
movate, I.C.F., nelipsind mult să 
se înregistreze o surpriză.

Alte rezultate : Feminin: Dra
pelul roșu Sibiu — Rapid 0—3 ; 
Penicilina — C.P.B. 3—0 , 
Masculin : Dinamo — Petrolul Plo
iești — 3—0 ; Rapid — Farul 3—0 ; 
Viitorul Bacău — Alumina Ora
dea 3—1 ; Minerul Baia Mare — 
Celuloza Brăila 3—0.

LA FOTBAL
• Ieri, la Constanța s-au întîlnit 

într-un meci amical echipele de 
fotbal Farul și Rapid. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate: 1—1 (0—1). Au marcat Du
mitrul și Iancu.

• Duminică, la Szeged, echipa lo
cală F.C. Szeged a învins cu scorul 
de 5—1 (1—1) 
Cluj.

Să fi fost
„invidioși"
bucureșteni care, cu cîteva zile 
in urmă, au pierdut cu 5—0 in 
Iran ?

pe Universitatea

fotbaliștii clujeni 
pe dinamoviștii

sută din personalul existent în acti
vitatea de 
ocupat în 
suprafață, 
dotate cu 
cavatoare, 
șanțuri și 
prefabricatelor din 
strucția drumurilor de acces la son
de, metodă experimentată cu succes 
anul trecut în unitățile trusturilor de 
extracție București, Pitești și Plo
iești.

Un sector cu mari posibilități de 
creștere a eficienței economice este 
cel al forajului sondelor. In scopul 
cercetării, explorării și deschiderii a 
noi structuri petroliere, s-au alocat 
în actualul cincinal fonduri impor
tante care trebuie cheltuite cu o ma
ximă grijă și cu rezultate cît mai 
bune. Măsuri importante în vederea 
reducerii cheltuielilor de foraj au 
fost luate și pînă acum, dar ele vor 
fi intensificate anul acesta. Studiile 
efectuate în ultimele luni au arătat, 
de exemplu, că există posibilități, 
insuficient puse în valoare, pentru 
creșterea indicilor de utilizare, in
tensivi și extensivi, al instalațiilor 
de foraj. în scopul fructificării lor, 
încă de la începutul acestui an s-au 
precizat măsuri de creștere a timpu
lui efectiv de lucru al instalațiilor 
de foraj. Asigurarea eliberării la 
timp a locațiilor pentru foraj, orga
nizarea mai bună a aprovizionării 
tehnico-materiale, îmbunătățirea re
gimului de foraj, ridicarea nivelului 
de oalificare a muncitorilor și maiș
trilor vor contribui, credem, la creș
terea vitezelor de avansare și a efi
cienței economice a forajului.

O soluție încercată în acest sector, 
în ultimul timp, este aplicarea meto
dei „drumului critic" la programarea 
execuției operațiilor de montaj, de- 
montaj și transport ale instalațiilor 
de foraj. Experimentările făcute la 
sonde înzestrate cu instalații 4 LD 
au demonstrat că pe această cale 
timpul afectat operațiilor respective 
poate fi redus. Acest procedeu de 
programare a lucrului va fi extins 
anul acesta și, alături de alte mă
suri, de ordin tehnic și tehnologic, el 
va permite ca volumul de lucrări pla
nificat pe 1968 să fie realizat cu un 
număr mai redus de instalații. De 
altfel, Ministerul Petrolului a renun
țat anul acesta la instalații și utilaje 
de foraj în valoare de 91,9 milioane 
lei, precum și la prăjini de foraj în 
valoare de 42 milioane lei, astfel că 
fondurile respective vor putea fi în
dreptate în alte direcții.

O intensă activitate de Investigare 
a rezervelor de creștere a rentabili
tății întreprinderilor șl produselor 
s-a desfășurat și continuă să aibă 
loc în rafinăriile de petrol. Ultima 
rafinărie care a lucrat cu dotație de 
stat — cea din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — a fost rentabiliza
tă cu circa un an și jumătate în ur
mă, acționîndu-se îndeosebi în di
recția atingerii indicatorilor tehnici 
și economici proiectați la noile in
stalații puse în funcțiune aici. în 
toate rafinăriile, atenția s-a îndrep
tat pînă acum spre reducerea chel
tuielilor care au o pondere marc în 
prețul de cost al produselor petro
liere, respectiv materia primă, sta- 
bilindu-se măsuri pentru utilizarea 
optimă și valorificarea superioară a 
fiecărei tone de țiței. Rezultate po
zitive în acest domeniu s-au obținut 
la rafinăriile Brazi, Ploiești, Telea- 
jen, care au reușit să-și diversifice 
și să îmbunătățească calitatea pro
duselor petroliere, să reducă sub
stanțial consumurile specifice da 
chimicale și materiale.

Desigur, lipsuri și neajunsuri con
tinuă să existe în diferite sectoare 
ale activității ministerului nostru 
și, de aceea, eforturile se cer conti
nuate, amplificate pe o scară și mai 
mare. Astfel, 
al cadrelor 
rafinării nu 
pe rezervele de creștere a timpu
lui de funcționare a instalațiilor. 
Anul trecut au fost obținute une
le succese în acest domeniu, dar 
durata reviziilor și reparațiilor la 
unele instalații este mai mare decît 
la instalații similare din țările a- 
vansate industrial. Ca urmare se cer 
luate noi măsuri de reducere a frec
venței și duratei acestor operații,

construcții montaj este 
efectuarea lucrărilor de 

întreprinderile vor fi 
un număr sporit de ex- 
buldozere, săpătoare de 
se va extinde utilizarea 

beton la con-

din 
de 
vor

cîmpul vizual 
conducere din 
trebui să sca-

acționînd în Bpecial pe linia extin
derii și generalizării metodelor de 
mare eficiență experimentate pînă 
în prezent. Se impune finalizată ac
țiunea de revizuire și îmbunătățire 
a normelor specifice de consum da 
materiale, chimicale, energie și a 
normelor de muncă, ambele în curs 
de desfășurare. Conducerea ministe
rului va urmări ca planurile de mă
suri rezultate din această acțiune să 
fie cît mai ample, iar soluțiile pre
conizate să fie aplicate cît mai re
pede în practică.

Un domeniu în care prea puține 
lucruri s-au făcut pînă acum pentru 
creșterea eficienței economice în 
ramura noastră este cel al desfacerii 
produselor petroliere. Resursele ce 
pot fi identificate aici sînt importan
te, dacă avem în vedere că cheltu
ielile de circulație reprezintă aproa
pe 12 la sută din valoarea produse
lor livrate. Analizele întreprinse în 
ultima vreme în rafinării și în între
prinderile care au ca obiectiv des
facerea produselor petroliere au 
permis precizarea unui ansamblu de 
măsuri care va fi aplicat anul acesta 
în vederea fructificării resurselor 
amintite. Se va trece, astfel, la folo
sirea mai rațională a capacității sta
țiilor de îmbuteliere, vor fi regru
pate și comasate unele depozite șl 
se va extinde cît mai larg posibil 
transportul prin conducte al produ
selor, care este mai economicos de
cît transportul pe calea ferată. Es
timăm că toate acestea, coroborate 
cu o grijă sporită din partea colec
tivelor din unități pentru a evita ri
sipa de produse în timpul transpor
tului și depozitării lor, vor da posi
bilitatea reducerii cheltuielilor de 
circulație a produselor petroliere cu 
circa 4,5 milioane lei față de pre
vederile planului pe acest an.

Indicațiile date de conducerea 
partidului pentru micșorarea consu
mului de metal sînt pe deplin vala
bile și pentru industria petrolieră, 
unde se consumă anual mai multa 
zeci de mii de tone de metal. Minis
terul nostru șl-a propus ca normele 
de consum de metal planificate pe 
acest an să fie reduse cu cel puțin 1 
la sută, pe această cale urmînd să 
obținem însemnate economii bănești. 
In acest scop, s-a cerut conducerilor 
tuturor întreprinderilor să stabileas
că cu deosebită grijă necesarul da 
piese de schimb și de materiale din 
oțel, să caute să asigure, printr-o ex
ploatare și întreținere atentă, o via
ță mal lungă echipamentului tehno
logic. Posibilități largi de economi
sire a ..........................................
derile 
aceste 
dîncimii de tubare a coloanelor da 
ancoraj, acolo unde condițiile geolo
gice permit acest lucru, reducerea 
diametrului coloanelor de exploatare, 
îmbunătățirea metodologiei de calcul 
a construcției sondelor și altele. 
Pentru a preîntîmpina orice risipă 
de metal la lucrările de foraj, pro
iectele de construcție a sondelor vor 
fi avizate trimestrial în consiliul 
tehnico-știlnțific al Direcției genera
le foraj-extracție țiței din minister.

In această importantă acțiune de 
economisire a metalului este nece
sar un ajutor mai substanțial din 
partea Ministerului Industriei Meta
lurgice, pentru introducerea în fa
bricație a burlanelor cu grosimi de 
pereți mal mici — de 6,5 și 7 mm — 
la diametrele de burlane frecvent 
utilizate în practică. Precizăm că 
deși standardele în vigoare prevăd 
producerea acestor tipuri de burlane 
de foraj, ele nu sînt fabricate. Cal
culele arată că, la tubarea unei co
loane de 8 5/8 țoii, cu o grosime a 
peretelui cu 1 mm mal mare decît 
este necesar, se consumă în plus 5 
tone de metal la fiecare 1 000 de 
metri.

Sîntem siguri că experiența și rea
lizările fructuoase de pînă acum, spi
ritul de bun gospodar instaurat în 
toate unitățile noastre, căutările 
creatoare care continuă cu aceeași 
intensitate în vederea creșterii ren
tabilității producției vor face ca în
treprinderile industriei petroliere să 
obțină noi și importante succese în 
lichidarea defecțiunilor care mal 
dăinuie, în sporirea eficienței acti
vității economice, în valorificarea 
rezervelor importante de care mal 
dispune șl această ramură a econo
miei naționale.

metalului există in întreprin
de foraj ; măsurile stabilite în 
unități privesc micșorarea a-

CțPORTIVUL BELGIAN ROGER 
*->DE VLAEMINCK este noul 

campion mondial de amatori în proba 
de ciclocros. în cadrul competiției 
desfășurate ieri la Luxemburg, el a 
parcurs 19,400 km în 58’45”. După 
două secunde a sosit elvețianul 
Frischknecht, iar după alte zece se
cunde olandezul Cornelis ven der 
Hulst.Cursa rezervată profesioniștilor, 
desfășurată pe un traseu în lungime 
de 22,100 km, a fost cîștigată de 
Eric de Vlaeminck, fratele mai mare 
al învingătorului probei de amatori. 
El a parcurs distanța în lh 02’18”, 
fiind urmat la aproape 1 minut de 
vest-germanul Rolf Wolfshohl.

ÎN CONCURSUL DE SCHI DE 
1 LA VARINGKOLLEN, în apro

piere de Oslo, proba feminină de 
slalom uriaș, contînd pentru „Cupa 
mondială", a fost cîștigată de Fer- 
nande Bochatay (Elveția). Au urmat 
în clasament Isabelle Mir (Franța) și 
Kiki Cutter (S.U.A.). La masculin a 
terminat învingător Dumeng Giova- 
noli (Elveția). Pe locurile următoare 
s-au clasat Jacob Tishhauser (Elve
ția) și Edmund Bruggman (Elveția). 
Slalomul special a revenit austriacu
lui Werner Bleincr în 2’32”61/100 ur- 

(Elveția)

DENTRU SFERTURILE DE FI-
' NALĂ ALE „CUPEI CUPE

LOR" la baschet. ASK Vorwărts 
Leipzig a învins cu 75—58 (30—19) 
pe Spartak Sofia. Baschetbaliștii de 
la Vorwărts s-au calificat in semi
finale datorită unui coșaveraj mai 
bun. (în primul meci, bulgarii cîști- 
gaseră cu 82—81).

ÎN SEMIFINALELE PROBEI DE
1 SIMPLU din cadrul concursului 

international de tenis pe teren acope
rit de la Moscova, Mctrcveli 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 8—6, 6—4, 
8—6 pe Nerell (Suedia), iar Lejus 
(U.R.S.S.) l-a întrecut cu 6—3. 3—6, 
7—5, 6—3 pe Lihaciov (U.R.S.S.). în 
finala probei de dublu masculin, pe
rechea Beust, Contet (Franța) a dis
pus cu 6—1, 6—4, 10—8 
Metreveli (U.R.S.S.)

de Lihaciov-

mat de Willy Favre 
2’32”80/100.

“TURNEUL CELOR 5
1 la rugbi a programat

NAȚIUNI 
alte două 

întîlniri. La Paris, pe stadionul „Co-

IA MELBOURNE
““campionatele de

au început 
natație ale 

Australiei. Iată principalele rezulta
te : 200 m fluture masculin — Brett 
Hill 2’13”5/10 ; 200 m spate mascu
lin — Erly Byrom 2’14”8/10; 100 m 
bras femei — Playfair l’17”9/10; 
100 m liber femei — Lyn Watson 
roi”8/io.

ATLETUL SUD-AFRICAN PAUL
NASH a parcurs Ia Johannes

burg distanța de 100 m plat în 
10”l/10. în cadrul aceleiași reuniuni, 
Nash a cîștigat și proba de 200 m 
plat, în 20”5/10.

tiv — gradul de recreare și de sa
tisfacție e mai înalt.

Dar timpul liber mai poate fi axat, 
pe de altă parte, și pe preocupări 
cu totul diferite, formînd ceea ce 
americanii numesc „hobbies". Con
strucții mecanice, lucrări de tîmplă- 
rie, grădinărit, acel „bricolage". al 
francezilor, reprezintă ocupații care 
permit omului o totală destindere 
mintală, chiar dacă adeseori ele o- 
bligă la un perseverent efort fizic. 
Un geniu de talia lui Tolstoi făcea 
în timpul liber cizme. Cunosc oa
meni în toată firea care se ocupă cu 
construirea de vapoare sau palate 
în miniatură. Toate aceste mici pa
siuni extraprofesionale au un efect 
deconectant impresionant, care pre
gătește omul pentru somn și pentru 
munca profesională de a doua zi 
mai bine decît douăzeci de pilule. 
Există și explicații clare, fiziologice: 
zone diferite din creier sînt antre
nate, cu energie, tn diverse acțiuni 
minore și aceasta eliberează de sub 
încordare acele porțiuni care sînt în 
mod normal incluse de către acti
vitatea profesională. în total, rezul
tă o influență binefăcătoare asupra 
desfășurării întregii noastre vieți.

Poate că unul din secretele bunei 
întrebuințări a timpului liber este 
curajul : curajul de a alege ceea ce 
trebuie făcut, în ciuda ideilor pre
concepute.

La o conferință a UNESCO s-au 
adus cîteva excelente motivări ale 
timpului liber, la care este bine să 
medităm. Timpul liber — se spunea 
— are o funcție de destindere, una 
de recreație, o alta de liberă dezvol
tare, dar și de creație, căci el tre
buie să contribuie la formarea 
umană, socială și civică. De fapt, 
timpul liber și cultura se completea
ză una pe cealaltă. Timnul liber este 
necesar pentru a căpăta cultura. 
Dar. pe de altă parte, cultura la rîn- 
dul ei este necesară neptru a per
mite o mai bună utilizare a timpu
lui liber.

De aici rezultă de fapt că „pasiu-

nile noastre extraprofesionale" pot 
evolua, în decursul timpului, pe mă
sura acumulării unei culturi din ce 
în ce mai vaste. In realitate, este 
important, în primul rînd, să ne cu
noaștem posibilitățile pe care le a- 
vem, fiecare din noi, pentru a crește 
pasiuni extraprofesionale frumoase 
și mărturisibile. „Hobby“-urile au 
avantajele lor deconectante absolute.

cu condiția de a fi liber aleasă, ex- 
primînd personalitatea celui care a 
efectuează.

Astfel trebuie înțeleasă afirmația 
celor care declară : „mă odihnesc 
muncind". în 1963, Picasso declara în 
cadrul unui interviu : „îmi merge 
prost cînd nu lucrez. Ei bine 1 Nicio
dată n-am lucrat mai mult ca acum, 
în acest moment, termin două sau

construcții 
la sută se _ _
la sută (numai 7 !) practică un sport. 
Iar 18 la sută joacă cărți, 14 la sută 
merg la cafenea. (Aceștia — mai ales 
că la cărți stai nemișcat și, pentru a 
te „recrea", fumezi, bei cafele sau 
alcool, iar nervii, la unele jocuri le
gate de bani, sînt destul de întărîtați 
— se odihnesc mai puțin și știu mai

utile sau inutile etc.), 42 
ocupă cu grădinăritul, 7

dar la acestea este necesar să adău
găm și alte forme. Turismul, tea
trul, cinematografia, bibliotecile, 
muzica, fotoamatorismul, discurile, 
expozițiile, atelierele de modelare, 
de legătorie, 
iată o înșirare 
plan și fără a 
un program.

Avem la dispoziție numeroase mij
loace pentru a ne ocupa timpul li
ber. Sîntem inundați eu lucruri bune 
și cu altele, mai puțin bune. încă 
o dată, trebuie să știm să alegem și 
mai ales să ne orientăm asupra 
valorii lucrurilor pe care le alegem.

De multe ori, pasiunile extrapro
fesionale cer un efort special, o 
muncă susținută. Merită oare ? Nu 
reprezintă aceasta o oboseală supli
mentară ? Ei bine, de obicei nu I 
Atîta vreme cît genul de activitate 
extraprofesională diferă de cea pro
fesională, noua activitate capătă o 
valoare echilibrantă de netăgăduit,

sculptura, sportul... 
făcută fără nici un 
tine seama de nici

trei pînze pe zi. Aș putea să fac cu 
mult mai mult — șase, șapte, opt și 
altele încă, dacă n-ar trebui să mă- 
nînc, să dorm. Seara, nu m-aș mai 
opri ! Nu mă înțeleg, nu-mi vine să 
cred că cu cît lucrez mai mult, cu 
atît mă simt mai puțin obosit. Asta 
mi se pare că nu are limite...". In a- 
semenea cazuri, pasiunea profesio
nală coincide cu pasiunea extrapro
fesională, la care destinderea prin 
muncă este însăși munca de bază. 
Dar chiar și în asemenea cazuri, fi
ziologia cere imperios perioade de 
detașare de munca obișnuită, zone de 
destindere.

în Franța a fost întreprinsă o an
chetă asupra diferitelor „pasiuni ex
traprofesionale" ale oamenilor. S-au 
obținut cîteva cifre care merită a fi 
cunoscute, măcar sub beneficiu de 
inventar. 21 la sută din cei anphetați 
se ocupă, o dată pe săptămînă, cu 
diferite „bricolaje" (mici reparații,

puțin despre lumea în care trăiesc). 
Doar 42 la sută din oameni citesc cel 
puțin de 3 ori pe săptămînă dintr-o 
carte. Iată cifre care se pot lipsi de 
comentarii !

Hobby-uri, bricolaj... vi se pare că 
intrăm cîteodată în domenii ale inu
tilului ? Să amintim atunci, ca un 
fapt divers, că recente cercetări e- 
fectuate de un grup de medici ame
ricani au arătat că prin practicarea 
broderiei și tricotajului (ocupații, 
s-ar zice, fatalmente feminine), un 
grup de bărbați suferinzi de astenii 
nervoase și-au îmbunătățit rapid sta
rea și au ajuns la vindecare I Nici 
o mirare. Fără îndoială că un trata
ment similar ar ajuta mai puțin a- 
cele femei bolnave pentru care o 
astfel de activitate este obișnuită.

Decît să faci o corabie din bc»e de 
chibrituri e mai util să repari sigu
ranțe sau să-ți construiești singur o 
mică mobilă. Dar utilitatea se mă
soară în primul rînd nu după ceea

ce am obținut în timpul liber, cl după 
randamentul obținut în profesie și în 
starea sănătății ; dacă vaporașul fă
cut din cutii de chibrituri odihnește 
mai bine și îl face pe om să dea re
zultate mai bune în munca lui de 
toate zilele, „inutila" lucrare merită 
cu prisosință efortul investit în ea !

în general, este necesar să facem 
un bilanț al posibilităților de contrac
tare a unor „pasiuni extraprofesio
nale", ținînd seama în special ca a- 
ceste pasiuni să aibă un caracter oa
recum diferit de cel al activității pro
fesionale. Copiii au un instinct dez
voltat în această privință, iar părinții 
care se amestecă prea autoritar pen
tru a le „dirigui" pasiunile riscă să 
înăbușe anumite vocații.

Am putea spune, în general, că 
unei activități statice trebuie să-i co
respundă un ,,hobby" dinamic și in
vers. Să nu uităm că astăzi, în afara 
serviciilor recunoscute dintotdeauna 
ca sedentare, o serie întreagă de 
muncitori (și numărul lor crește 
neîncetat) au ocupații care nu le pre
tind eforturi fizice : operatorii de la 
marile uzine moderne, supravegheto
rii panourilor de comandă etc. în ri
nele posturi de acest tip, „suprave
gherea" ocupă 46 din cele 48 de ore 
săptămînale ! In asemenea cazuri, 
este evident că de la „hobby" se aș-. 
teaptă, pentru a fi eficace, o activi
tate fizică intensă !

Problema „pasiunilor extraprofe
sionale" este pentru viața omului 
modern mult mai importantă decît sa 
bănuiește. Ea nu poate fi rezolvată 
dintr-o singură mișcare ; nu se po
trivesc aici, după cum spuneam, re
țete universale și nici recomandări 
unilaterale. Orice om are alergiila 
sale pentru anumite activități, iubi
rile sale sincere pentru altele. Impor
tant este ca, printre numeroasele po
sibilități deschise, fiecare să-și gă
sească ceea ce-i aparține — ceea 
ce-i convine temperamental. Iar 
cei din jur să-i respecte micile pa
siuni (desigur, în măsura în care un 
„experimentator" chimist nu face să 
explodeze apartamentul !...) fără a Ie 
lua în derîdere.



IERI AU AVUT LOC AGENȚIILE DE PRESA
NICOSIA 25 (Agerpres). — 

minică au avut loc în Cipru 
geri prezidențiale. Este prima 
sultare electorală de acest gen de 
la cucerirea independenței în 1960. 
Cei 247 000 de ciprioți greci înscriși 
în listele electorale urmează să-l 
desemneze pe șeful statului dintre 
cei doi candidați oficiali, actualul

Du- 
ale- 
con-

președinte Makarios și oponentul 
său, Evdokas, care s-a prezentat cu 
un program politic conținînd ca 
punct esențial realizarea unificării 
Ciprului cu Grecia (Enosis).

Rezultatele alegerilor vor fi cu
noscute luni. Observatorii consideră 
că arhiepiscopul Makarios va ob
ține fără dificultate un nou mandat.

încheierea sesiunii
ministeriale a 0. U.A

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres)..— 
La Addis Abeba s-au încheiat sîm- 
bătă lucrările sesiunii ministe
riale a Organizației Unității Afri
cane. în ultima zi a fost aprobat 
bugetul organizației. Potrivit de-

clarației lui Ousman Ba 
președintele celei de-a 10-a 
a Consiliului Ministerial, 
„va permite, în ciuda resurselor 
modeste, realizarea obiectivelor 
organizației care sînt unitatea șl 
libertatea continentului african".

In timpul dezbaterilor au fost a- 
doptate o serie de rezoluții printre 
care și cea referitoare la situația 
din Orientul Apropiat. Au mai fost, 
de asemenea, adoptate rezoluții pri
vind situația din Rhodesia, din 
teritoriile aflate încă sub domi
nație străină, rezoluții privind po
litica de apartheid, situația refugia- 
ților și cooperarea economică 
culturală.

Următoarea sesiune O.U.A. 
avea loc în septembrie a.c. 
Alger.

Gunnar Jarring, trimisul special al secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în Orientul Apropiat, a 
sosit duminică la Amman, venind de la Nicosia. în 
aceeași zi, Jarring a conferit cu primul ministru 
iordanian, Bahjat Talhouni.

Ministrul de externe al Pakistanului, 
Syed Pirzada, care se află într-o vizită oficială în 
Indonezia, a declarat că țara sa nu intenționează să 
adere la „Asociația națiunilor din Asia de sud-est", 
(A.S.E.A.).

In ultimul timp, paturi tot mai largi ale tineretului vest-german participă la 
■lupta pentru recunoașterea și stabilirea de relații normale cu R. D. Ger-
mană, interzicerea armelor nucleare, împotriva războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam, împotriva proiectului de legi excepționale. în sprijinul acestor re
vendicări se vor desfășura și tradiționalele marșuri de primăvară, în foto
grafie: tineri din Dortmund în timpul unei acțiuni de pregătire a marșurilor 

de primăvară

TRANSMIT:

Aproximativ 2 milioane de persoane au 
luat parte duminică la demonstrațiile 
desfășurate în 600 de orașe din Japonia 
în cadrul Zilei de luptă împotriva creșterii prețuri
lor. Acțiunile marchează începutul tradiționalei ofen
sive de primăvară. La mitingul care a avut loc la 
Tokio, în prezența a ciroa 300 000 de locuitori, au 
luat cuvîntul Itaru Yonehara, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, și Seichi Katsumata, pre
ședintele Partidului Socialist din Japonia.

In legătură cu reluarea tratativelor 
asupra Gibraltarulul, guvernul spaniol a adre
sat guvernului britanic o notă în care-i face cunoscut 
că acceptă aceste tratative, cu condiția ca ele să fia 
bazate pe rezoluția O.N.U. cu privire la Gibraltar, 
rezoluție care cere guvernelor celor două țări să con
tinue negocierile în scopul de a grăbi revenirea 
Gibraltarului sub suveranitatea spaniolă.

Incepînd de duminică, toate demon
strațiile de orice natură sînt interzise pe 
întregul teritoriu al R.A.U., anunță un co
municat al Ministerului de Interne Egiptean. Inter
dicția a fost impusă ca urmare a demonstrațiilor da 
masă care au avut loc sîmbătă la Cairo și în alto 
orașe din Delta Nilului. Aceste demonstrații au luat 
o amploare primejdioasă și au făcut necesară inter
venția poliției. Ziarele egiptene de duminică dimi
neața afirmă că în rindul demonstranților s-au in
filtrat „anumite elemente nestudențești", ceea ce a 
avut drept urmare schimbarea caracterului lozincilor 
și revendicărilor inițiale ale participanților.

OKINA MM
PROTESTEAZĂ

HANOIUL DIN NOU
BOMBARDAT

(Mali), 
sesiuni 
acesta

opoziției 
fată de 
armate 

față de

CORESPONDENȚA DIN TOKIO 
DE LA FLOREA ȚUIU

surprinzător, dat 
tîrziu decit în no- 
iost promise redu- 
110 milioane lire.

de argumente șl 
calcule bugetare 

an financiar

Conținutul noii

discursul de deschidere a conferinței.

H
(Urmare din pag. I)

cursa

Yemen șl

analizate rela-
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lumea 
Aref a

care a supra- 
nu va părăsi

tot
încetarea

fondurile alocate 
civile. P.entru 

1967/1968 se pre- 
de dolari pentru

Aspect din tim

pul festivalului

Un protocol referitor la schimbul da 
mărfuri între Turcia și U.R.S.S. pe anul 
1968 a fost semnat la Ankara. Documentul prevede 
creșterea în continuare a volumului comerțului bi
lateral dintre cele două țări.

măști — da

Viareggio

(Italia)

Philip Blaiberg, singurul om 
viețuit unei transplantări de inimă, 
spitalul decît peste cîteva săptămîni, a declarat 
un purtător de cuvînt al medicilor de la Grooto 
Schuur.

Anvers a încetat din viată, în 
97 de ani,

Guvernele Republicii Arabe ”
Republicii Populare a Yemenului de Sud 
au hotărît să organizeze într-un viitor apropiat o 
conferință ministerială în care să fie 
(iile dintre cele două țări.

de dolari pentru scopuri so- 
Cît privește relația cheltuieli 
Vietnam și programe interne, 
Luțher King, cunoscutul li- 
populației de culoare, o ex-

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCV

a

Poziția guvernului francez față de re
uniunea miniștrilor de externe ai celor 
șase țări membre ale Pieței comune, care urmează 
să aibă loc la 29 februarie la Bruxelles, a fost ex
pusă într-un mesaj adresat de ministrul francez al 
afacerilor externe, Couve de Murville, ministrului do 
externe italian, Amintore Fanfani.

Criza politică declanșată lu
nea trecută, o dată cu punerea 
în minoritate a cabinetului li
beral al premierului Pearson, 
în urma unui scrutin de rutină 
în parlament, a luat proporții. 
„De aproape o săptămînă, scrie 
agenția „France Presse", o 
confuzie totală domnește în 
cercurile politice de la Ottawa 
unde guvernul șl opozita con
tinuă să se înfrunte î<ntr-un 
climat de surescitare.

Punctul Ide plecare al a- 
cestei situații — pentru mulți 
observatori surprinzătoare — 
îl constituie dezbaterile ce au 
loc de mai mult timp în Ca
mera Comunelor pe marginea 
proiectului de lege privind ma
jorarea cu 5 la sută a impozi
telor pe veniturile personale. 
Discutat clauză cu clauză și 
aprobat la primele lecturi, res
pectivul proiect nu a mai în
trunit aceleași sufragii și la a 
treia lectură. De astă dată el 
a fost respins (cu 84 de vo
turi'contra 82) și prin aceasta 
guvernul a fost pus în mino
ritate.

In urma votului, două solu
ții se aflau în fața guvernului 
liberal : prezentarea demisiei, 
urmată implicit de noi ale
geri — sau cererea unui vot 
de încredere din partea parla
mentului. Reîntors cu primul 
avion din Jamaica, unde se 
afla intr-o scurtă vacanță, pre
mierul Pearson a optat pentru 
cea de-a doua soluție.

Faptul că șeful guvernului 
s-a oprit la o astfel de ho
tărâre, nu este lipsit de sem
nificații. După cum se știe, ia 
sfârșitul anului treout, pre
mierul Canadei și-a anunțat 
intenția de a se retrage din 
viața politică, părăsind funcția 
de prim-ministru și de lider al 
partidului liberal. Pînă la Con
gresul partidului liberal care 
îl va desemna pe succesorul 
lui Pearson, mai sînt șase 
săptămâni. Totuși cîțiva din 
membrii guvernului federal — 
între care ministrul justiției 
Pierre Elliott Trudeau, apre
ciat drept candidatul cu cele 
mai mari șanse •— s-au și an
gajat în cursa pentru succe
siune, care a devenit subiectul 
înfruntărilor principale dintre ' 
conducătorii partidului liberal. '

Dacă una din cauzele ■ solu- \ 
ției alese de Pearson o con- . 
stituie frămîntările existente . 
în interiorul partidului o alta 
se referă la situația generală 
a acestuia, a cărui populari- ' 
tate, după cum scrie ziarul ca- ' 
nadian „Globe and Mail", a 
scăzut simțitor în ultima vre- . 
me. Motivul: inflația crescîndă 
care a dus la creșterea impozi
telor șl la reducerea cheltuie
lilor guvernamentale pe plan 
social. De aceea, apreciază unii 
comentatori, o confruntare e- 
lectorală în atări condiții n-ar 
favoriza partidul liberal.

Dezbaterile care au surve
nit după anunțarea poziției 
guvernului au fost destul de 
înfierbântate. Opoziția conser
vatoare a cerut în mod expres 
timp de cîteva zile demisia 
cabinetului și organizarea de 
noi alegeri. Abia vineri, după 
ce șeful partidului încrederii 
sociale, Real Caouette (care de
ține opt mandate) a declarat 
că formația sa va sprijini gu
vernul, atitudinea opoziției a 
devenit mai nuanțată. în a- 
cest context, observatorii a- 
preciază că luni, cînd moțiu
nea de încredere urmează să 
fie pusă la vot, partidul li
beral ar putea obține majori
tatea și astfel criza va fi de
pășită. Ei consideră însă că, 
indiferent de rezultatul votu
lui, este greu de întrevăzut o. 
rezolvare definitivă a crizei 
politice din Canada. După ale
gerea succesorului lui Pearson, 
scrie agenția „France Presse" 
o consultare electorală în 
cursul verii pare inevitabilă.

NEW YORK 25 (Agerpres). — In 
sala de concert Carnegie Hall din 
New York a avut loc o adunare 
închinată aniversării a 100 de ani 
de la nașterea lui William Edward 
Dubois, cunoscut sociolog și istoric 
american, inițiator al mișcării îm
potriva discriminării rasiale. Prin
tre organizatorii jubileului se nu
mără Pablo Casals, cunoscut vio
loncelist, Martin Luther King, lider 
al populației de culoare din S.U.A., 
James Baldwin, scriitor, Henry 
Winston, președintele național al 
Partidului Comunist din S.U.A., 
Leopold Senghor, președintele Re
publicii Senegal, Paul Robeson, cu
noscutul cîntăreț de culoare, poetul 
chilian Pablo Neruda și alte perso
nalități de renume mondial.

HANOI 25 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. transmite că în noap
tea de 24 spre 25 februarie avioa
ne americane au bombardat, timp 
de 20 de minute, cartiere dens 
populate din centrul orașului Ha
noi, distrugînd sau provocînd pa
gube serioase clădirilor de locuit, 
ucigînd 12 persoane și rănind alte 
16, printre care copii și bătrîni. 
Unitățile apărării antiaeriene au 
doborît un avion inamic.

★
Republicii Democrata 

dat publicității la 25 fe-
Guvernul 

Vietnam a 
bruarie o declarație în legătură cu 
crimele comise de agresorii americani 
și de guvernul saigonez împotriva 
populației din numeroase localități 
ale Vietnamului de sud. Declarația 
subliniază că într-o perioadă scurtă 
forțele patriotice sud-vietnameze 
obținut victorii fără precedent

Radu BOGDAN

mărilor, menținerea unui focar 
război care să fie extins după „ne
voi" ar fi supapa de siguranță a unei 
economii în permanentă bună con
junctură și panaceul universal al 
unor maladii grave ale societății. 
Afirmația „noi putem continua con
struirea „Marii Societăți" paralel 
cu desfășurarea luptelor din Viet
nam" — a devenit leit-motivul me
sajelor prezidențiale cu privire la 
„Starea Uniunii" și la buget din anii 
1966 și 1967. Prin repetarea ei obse
sivă, această teză nu devenea mai 
convingătoare pentru acei americani 
lucizi, care, pe baza îndelungatei ex
periențe istorice, considerau că lo
zinca „și tunuri, șl unt" nu a deve
nit niciodată realitate, că. dimpotri
vă, totdeauna adepții politicii de a- 
gresiune au aplicat numai alternati
va „tunuri în dauna untului", „Pe 
hirtie și cu oarecare dexteritate finan
ciară — a scris cunoscutul publicist 
Waller Lippmann — se poate de
monstra că războiul din Vietnam și 
prosperitatea internă se pot desfă
șura simultan. In realitate, toate 
războaiele din acest secol au arătat 
că dezvoltarea a fost oprită și fărî- 
mițată de război". Lippmann și alți 
experți în domeniul politicii au afir
mat că nu există nici un motiv să se 
creadă că S.U.A., cu toată forța lor 
economică, vor face excepție de la 
regulă și au avertizat că. inevitabil, 
reducerea programelor civile va fi 
prețul pentru continuarea războiului 
din Vietnam. în același spirit, oa
meni politici mai realiști au subli-

însoțite 
explicații, noile 
pe următorul 
(1968—1969) continuă să genereze 
nedumeriri în opinia publică. Nu ăe 
mult se anunțaseră reduceri în 
cheltuelile bugetare departamen
tale, pentru ca acum să se con
state că de fapt totalul acestora 
va crește cu 10 la sută.

In linii mari, aceleași trăsături 
aparțin și cheltuielilor militare, ex
puse în noua Carte Albă publi
cată zilele acestea. Estimările do
cumentului pentru următorul an 
financiar însumează 2 271 000 000 
lire, adică o creștere cu 66 mili
oane lire. Pare 
fiind că nu mal 
iembrie 19.67 au 
ceri de circa 
Calculele explicative arată că de 
atunci au intervenit efectele defa
vorabile ale devalorizării, s-au 
scumpit comenzile făcute industriei 
pentru producția ăe armament și 
echipament militar, au crescut cos
tul întreținerii trupelor peste ho
tare, cît și cheltuielile legate de 
retragerea unor unități de la 
est de Suez. Operînd o sub-

războiul de rezistență împotriva agre
siunii americane. în fața pericolului 
atacurilor forțelor patriotice, trupele 
americane și armata saigoneză au 
bombardat și mitraliat numeroase 
orașe, din Vietnamul de sud. masa
crând populația civilă, distrugînd 
fără discernămînt numeroase spita
le, școli, temple, pagode și alte mo
numente.

Guvernul R. D. Vietnam, se spune 
în continuare în declarație, sprijină 
fără rezerve declarația C.C. al F.N.E. 
din Vietnamul de sud și denunță ve
hement opiniei publice mondiale cri
mele agresorilor americani și ale gu
vernului saigonez împotriva poporu
lui sud-vietnamez. Guvernul R. D. 
Vietnam cheamă guvernele și po
poarele țărilor socialiste, toate țările 
iubitoare de pace și dreptate, să con
damne aceste crime și să-și extindă 
sprijinul multilateral pentru lupta 
dreaptă a poporului vietnamez pînă 
la victoria finală.

tilă scădere a acestor sume din 
total, pe hîrtie bineînțeles — autorii 
Cărții Albe afirmă că bugetul mili
tar pe 1967—1968 s-ar fi micșorat 
de fapt cu 58 de milioane lire, in- 
vocîndu-se calculul „prețurilor 
constante”. Din aceleași artificii 
scriptice mai reiese că viitorul bu
get militar va absorbi numai 6 la 
sută din venitul național, comparat 
cu 6,5 la sută anul trecut. Dar chiar 
și la acest nivel, s-a calculat că 
Marea Britanie va continua să 
cheltuiască în domeniul militar 
într-o proporție mai mare decît 
oricare altă țară vest-europeană.

Apariția unei Cărți Albe este 
asociată de regulă cu expunerea 
unor fapte sau idei noi. Actualul 
text pare să constituie o excepție 
întrucît în cea mai mare parte nu 
face decît să repete, deși poate 
mai dețaliat, operațiile de retra
gere de la est de Suez și concen
trarea eforturilor militare în peri
metrul european, în cadrul N.A.T.O. 
Și fiindcă această deplasare, cu 
implicațiile ei încă destul de 
obscure, este deocamdată obiect 
de studii și .consultări cti aliațil 
din N.A.T.O., proiectele incluse in 
Cartea Albă sînt doar enunțiative 
și vagi. De altfel, înșiși autorii pre
cizează că este „un document in
terimar”, sugeiînd posibilitatea 
unor definitivări ulterioare. Există, 
de pildă, intenția de a se reveni 
în cursul lunii iulie cu un supliment 
de Căite Albă, care să se refere la 
concretizarea măsurilor anunțate 
anterior, printre care și cele pri
vind accelerarea retragerii forțelor 
militare din regiunea de Ia est de 
Suez.

Unicul punct nou în Cartea Albă 
pare să rezulte numai din preve
derile referitoare la o reorganizare 
a Ministerului Apărării. Este vorba 
de unele modificări structurale, 
care vor afecta, posturi deținute în 
prezent de subsecretari de stat, 
amirali, generali și mareșali al 
aerului, în scopul unificării prin
cipalelor servicii în domeniul for
țelor navale, aeriene și terestre. 
Se presupune că prin aceasta s-ar 
urmări mai mult o centralizare a 
controlului forțelor armate, luîn- 
du-se ca model printre altele și 
-măsurile introduse de McNamara 
la Pentagon. Șansele de a realiza în 
modul acesta obținerea unor eco
nomii sînt însă considerate și 
acest domeniu ca fiind destul 
incerte.

că la mijloc nu este numai o 
chestiune de bani, ci și una 
de optică. „Pentru a dovedi că 
ne putem permite at-ît războml din 
Vietnam, cit și „Marea Societate" — 
scria senatorul J. W. Fulbright — 
oficialitățile vin cu statistici impre
sionante ale produsului național 
brut. Statisticile oglindesc capacita
tea. financiară, nu însă și capacitatea 
morală și psihică. Ele nu arată cum 
o administrație preocupată de bom
bardarea Vietnamului de nord și de. 
sud ar putea asigura, o conducere 
puternică și consecventă pentru re
facerea orașelor noastre... Nu poate 
fi ignorat că războiul din Vietnam, 
otrăvește și sălbăticește întreaga 
noastră viață internă. Incompatibili
tatea psihologică se dovedește mai 
puternică decit posibilitatea financia
ră ; Marea Societate a' devenit o so
cietate bolnavă".

Mersul evenimentelor i-a dezmin
țit pe „optimiștii de circumstanță" si 
a confirmat prognozele realiste. Di
namica bugetelor ultimilor ani a în
fățișat o curbă vertiginos ascendentă 
a cheltuielilor militare și, în schimb, 
o preocupare din ce în ce mai par
cimonioasă fată de 
pentru programele 
exercițiul financiar 
vedeau 76 miliarde

Sînt mai bine de două 
săptămîni de cînd pe 
Îlistele aeroportului mi- 
itar Kadena, din regiu

nea centrală a Okinawei, 
au apărut avioane strate
gice americane B-52. La 
început, ele plecau noap
tea într-o direcție necu
noscută și se întorceau di
mineața, pentru ca, în ul
timul timp, să efectueze 
asemenea zboruri și ziua. 
Ținta acestor avioane, ca
pabile să transporte bom
be atomice, rămîne pentru 
localnici un mister, atîta 
vreme cît despre natura 
„operațiunilor lor strate
gice" comandamentul ba
zei militare a declarat că 
„nimic nu poate fi comen
tat".

Unii comentatori opi
nează că apariția în Oki
nawa a cîtorva zeci de 
„fortărețe zburătoare" ar 
fi legată de înfrângerile su
ferite de armata interven- 
ționistă americană în Viet
namul de sud și că ele 
ar urma să fie folosite îm
potriva poporului vietna
mez.

In orice caz, prezența 
bombardierelor B-52, ale 
căror acțiuni au generat 
nu o dată mari primejdii 
pentru pacea lumii, a stîr- 
nit o profundă neliniște 
în rîndul populației din 
Okinawa. Ea își exprimă 
protestul împotriva folosi
rii insulei de către aceste 
purtătoare ale morții și ce
re să nu se permită decola
rea lor pentru acțiuni îm
potriva poporului vietna
mez. La presiunea partide
lor de opoziție și a popu
lației, adunarea legislativă 
a Okinawei a aprobat în 
unanimitate, la 10 februa
rie, o rezoluție care arată 
că se „opune transformării 
Okinawei în bază pentru 
operațiunile bombardiere-

lor B-52. cere retragerea 
lor imediată”. Nesocotind 
voința populației, înaltul 
comisar american, genera
lul Ferdinand Unger, a 
respins rezoluția.

O delegație a adunării, 
alcătuită din reprezentanții 
tuturor grupărilor politice 
de pe insulă, a sosit vineri 
la Tokio pentru a solicita 
sprijinul și colaborarea gu
vernului japonez. „Pus 
în această dilemă, scrie 
ziarul „Asahi", Ministerul 
de Externe japonez a cerut 
ambasadei americane ca 
Washingtonul să ia măsuri 
pentru a slăbi starea de 
tensiune provocată de sta
ționarea bombardierelor 
B-52“. Intre această cerere 
și rezoluția aprobată de a- 
dunarea legislativă din O- 
kinawa există însă o deo
sebire fundamentală, întru- 
cît Ministerul de Externe 
nu cere retragerea bom
bardierelor. De aceea, s-a 
născut opinia, reflectată de 
„Asahi Evening News", 
potrivit căreia se pare că 
există ceva comun între a- 
titudinea guvernului japo
nez față de cererea 
populației din Okinawa 
și aprobarea recentei vizi
te, la Sasebo, a portavio
nului nuclear american 
„Entreprise", în ciuda pro
testelor întregii populații. 
Sosirea delegației la Tokio, 
într-un moment cînd în 
Okinawa au apărut semne 
ale unor acțiuni de pro
test de masă împotriva 
staționării bombardierelor 
B-52, este apreciată ca o 
demonstrație a 
largi nu numai 
acțiunile forțelor 
americane, dar și 
politica guvernului japonez 
care sprijină, în esență, a- 
ceste acțiuni, nesocotind 
voința populației.

La Bogota (Columbia), In apropierea sediul 
vernului, un autobuz s-a ciocnit de o casa. S« 

semnalează 12 morfi și peste 70 răniți

Miniștrii țărilor O.E.C.D. care se ocupă da 
problemele științei se vor întruni în zilele de 11 și 
■12 martie la Paris'pentru a discuta problema deca
lajului tehnologic dintre S.U.A. și'țările din Europa 
occidentală. Ca bază de discuție va fi un studiu de 
40 de pagini privind cauzele și consecințele aceștui 
decalaj tehnologic.

Sîmbătă a fost arestat Ia Atena Vardls 
Varciinoyannîs, unul din foștii comandanți mi
litari ai flotei militare grecești, care în urmă cu cî
teva luni a fost pus în retragere din oficiu de ac
tualul guvern grec. In capitala Greciei s-a anunțat 
că Vardinoyannis va fi deportat pe insula Amorgos. 
(A.F.P.).

In statul indian Uttar Pradesh a fost 
proclamat duminică regimul prezidențial. 
Această măsură semnifică preluarea puterii în acest 
stat de către guvernul central al Indiei. Motivarea 
oficială menționează că divergențele politice"^,, rp 
diversele formațiuni fac imposibilă constituirea '"'In 
prezent a unui guvern stabil după demisia ministru
lui principal Charan Singh, la 17 februarie.

La Bagdad se desfășoară lucrările unei 
Conferințe economice la care participă repre
zentanți din R.A.U., Siria, Iordania, Liban, Sudan, 
Maroc și Irak pentru a dezbate un program privind 
intensificarea schimburilor comerciale în 
arabă. Președintele irakian Abdel Rahman 
rostit

vîrstfl 
Camille Huysmans, 

proeminentă personalitate politică belgiană, fost 
prim-ministru și lider al Partidului Socialist din 
Belgia. Deputat socialist timp de mai bine de o ju
mătate de secol, Camille Huysmans a deținut la în
ceputul secolului al XX-lea și funcția de secretar al 
Biroului celei de-a dona Internaționale Socialiste.

cheltuielile militare și circa 15 
liarde 
ciale ! 
pentru 
Martin 
der al 
prima plastic arătînd că : „Guvernul 
american cheltuiește 500 000 de do
lari pentru a ucide un singur patriot 
c'ia Vietnamul de sud și numai 53 
de dolari pe cap de om și pe an 
pentru cetățenii cuprinși în „progra
mul de luptă împotriva sărăciei".

Drept urmare a acestei orientări 
economia americană a fost supusă 
unei presiuni din ce în ce mai puter
nice ; dezechilibrul balanței de plăți 
s-a accentuat, dolarul a devenit și 
mai vulnerabil ; s-a conturat mai 
precis pericolul inflației. Pe plan 
social, s-a accentuat mișcarea pentru 
drepturi civile, care se îmbină 
mai strîns cu luata pentru 
agresiunii din Vietnam.

„Escaladarea" războiului 
nam întunecă și mai mult 
Bugetul pentru exercițiul 
fost prezentat oficial ca 
de dificile opțiuni pe care 
tem evita". Remarcînd în 
nim că pentru prima oară din me
sajul respectiv a lipsit orice men
țiune relativă la „Marca Societate", 
ziarele americane au scris că „noul

din Viet- 
orizontul. 
1968/69 a 
„un buget 
nu Ie pu- 
mod una-

buget face sa se topească bună 
parte din unt" (International Herald 
Tribune), că „singurul lucru cert în 
privința lui este că marchează sfîr
șitul războiului împotriva sărăciei" 
și al promisiunilor unei „Mari So
cietăți" (Newsweek). Amprenta răz
boiului si noua ordine de „priorități" 
se văd în faptul că s-au operat re
duceri simțitoare în ce privește dez
voltarea în continuare a programe
lor sociale, unele fiind de-a dreptul 
amputate sau amînate.

Gardner, ca titular al departamen
tului care mînuia o parte însemnată 
din fondurile pentru programele ci
vile, s-a declarat în dezacord cu „op
țiunile" și „prioritățile" stabilite prin 
noul buget. In felul său, Gardner 
fusese și el un „strateg", comandant 
a! unui front intern ; dar veștile de 
pe acest front erau nu mai puțin 
proaste, ca cele de pe frontul răz
boiului din Vietnam ; iar perspecti
vele, pe măsura escaladării acestui 
război, și mai întunecate. Demisia 
lui Gardner simbolizează, ca și aceea 
a lui McNamara, recunoașterea pu
blică a eșecului unei anumite poli
tici care nu poate să aducă nimic 
bun Statelor Unite, nici pe plan in
tern. nici pe plan internațional.

Concluzia logică a evenimentelor 
care ciștigă tot mai mult teren in 
opinia publică americană, este cea 
formulată de Fulbright, în articolul 
citat : „Un război inutil și imoral 
merită oricum să fie lichidat;, atunci 
cînd el provoacă în plus și agravarea 
unor probleme grave, uzura valori
lor din societatea noastră, lichida
rea acestui război devine de două ori 
mai imperioasă".
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