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B Poate fi prevenită 
boala coronariană ? 
S Actualitatea cul
turală H însemnări 
de călătorie din Da
nemarca

încheierea Festivalului

„CERBUL
DE AUR“

„CONSILIUL 

SPECIALIȘTILOR" 

— un instrument eficace în fructificarea

rezervelor agriculturii socialiste de stat
Programul de măsuri, amplu ți 

complex, stabilit de partid pentru 
îmbunătățirea activității în unitățile 
agricole de stat asigură un ritm tot 
mai intens de creștere a producției 
agricole și realizarea unei eficiente 
economice sporite, în agricultura de 
stat. Activitatea desfășurată, în de
curs de aproape un an, de cele 70 de 
întreprinderi agricole de stat experi
mentale demonstrează că aceste mă
suri, departe de a reprezenta o sim
plă schimbare a cadrului organizato
ric — conduc la modificări profunde 
și multilaterale în toate domeniile ac
tivității întreprinderilor agricole de 
stat.

în cadrul acestor măsuri, un rol 
foarte important are noua formă de 
conducere a întreprinderilor agricole 
de stat, corespunzătoare complexului 
de condiții nou creat în activitatea a- 
cestor unități. Experiența marilor în
treprinderi economice evidențiază a- 
vantajele conducerii lor de către un 
consiliu de specialiști și economiști 
cu înaltă calificare, — formă sub 
care se poate asigura cuprinderea și 
rezolvarea cu competență a multiple
lor probleme ale administrației uni
tății, înlăturarea arbitrariului în lua
rea deciziilor, fructificarea cît mai 
eficientă a experienței specialiștilor,

Activitatea desfășurată in peri
oada care a trecut de la consti
tuirea fermelor și întreprinderilor 
agricole de stat oferă nenumărate 
exemple concludente în această pri
vință. La întreprinderea de stat Ro
șiori, de pildă, întreprindere consti
tuită prin arondarea a 4 gospodării 
ale căror rezultate financiare însu
mate reprezentau an de an pierderi, 
consiliul de administrație a examh 
nat multilateral și aprofundat pro
blemele de interes major, luînd o 
serie de măsuri judicioase, eficien
te. Este vorba între altele de con
centrarea vacilor cu lapte (disper
sate pînă atunci în 4 puncte) la în
ceput în 2 ferme, iar în final în- 
tr-una singură, amenajarea cu re
surse proprii a unor construcții zoo
tehnice prin care se înlesnește pro
filarea și specializarea fiecărei fer
me, reglementarea relațiilor dintre 
ferme și sectorul mecanic pentru 
respectarea riguroasă a obligațiilor 
reciproce, privind întreținerea par- 
..jdlui de tractoare si mașini, valori
ficarea multiplelor posibilități și, în 
primul rînd, aceea a ridicării cali
tății produselor, pentru a obține pre
țuri mai avantajoase la livrare etc. 
Nu încape îndoială că există o re
lație directă între acțiunile amintite 
și faptul că unitățile care compun 
azi I.A.S. Roșiori au reușit să facă 
saltul de la pierderi de ordinul su
telor de mii de lei anual, la un be
neficiu de aproape 7 milioane lei. 
în multe întreprinderi agricole de 
stat, cum sînt cele din Hîrșova, Bur- 
dujeni, Sînandrei, Dragalina, _Tr. Se
verin, și altele care au încheiat 
bilanțul anului 1967 cu beneficii a- 
preciabile peste plan, consiliile de 
administrație au urmărit cu perse
verență punerea în valoare a re
zervelor de creștere a producției și 
rentabilității.

în perioada experimentală înche
iată a ieșit în evidență cît de largă 
este aria problemelor pe care con
siliul de administrație al I.A.S. tre
buie să le examineze și să le rezol
ve. Iată numai cîteva dintre proble
mele care au făcut obiectul unor a- 
nalize profunde în cadrul consiliilor 
de administrație ale întreprinderilor 
agricole de stat Variaș, Lehliu, Med
gidia, Agigea, Urleasca, Sere-Arad 
și Valea lui Mihai : definitivarea 
propunerilor pentru planurile anua
le și cele de perspectivă ; analiza 
îndeplinirii planului de producție și 
marfă ; căile reducerii prețului de 
cost; creșterea rentabilității și alte 
probleme de ordin economic-finan- 
ciar. De asemenea, au fost anali
zate problemele privind profilarea 
și specializarea fermelor, dezvolta
rea cooperării între ferme, precum 
și între I.A.S., stabilirea nevoilor de 
investiții (dotări mecanice, construc
ții etc.), modul de realizare a pla
nului de investiții-construcții, indi
catorii de folosire a mijloacelor fixe 
și posibilitățile de îmbunătățire a 
acestora. Prezintă o mare însemnă-

Angelo MICULESCU 
prim-vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturii

tate și analizele urmate de măsuri 
concrete referitoare la punerea în 
valoare a posibilităților de dezvol
tare a producției destinate exportu
lui, îmbunătățirea activității sectoa
relor de deservire, aplicarea corec
tă a principiilor de cointeresare ma
terială și răspundere personală, per
fecționarea tehnologiilor, introduce
rea tehnicii noi, activitatea labora
torului și a punctelor de sprijin, co
laborarea cu stațiunile experimenta
le agricole, analiza activității unor 
șefi de fermă sau de sector etc.

Cuprinderea unei multitudini de 
probleme, examinarea și soluționa
rea lor judicioasă presupune, din par
tea consiliului de administrație, o ac
tivitate organizată și capacitatea de 
a discerne problemele majore de cele 
secundare, concentrarea eforturilor 
pentru bunul mers al producției în
deosebi în perioada campaniilor agri
cole. în toamna trecută, în fața con
siliului de administrație al între
prinderii agricole de stat Insula 
Mare a Brăilei — cea mai mare

întreprindere din sistemul agricul
turii de stat — se puneau probleme 
din cele mai dificile, decurgînd din 
necesitatea de a strînge, în mini
mum de timp, recolta de porumb 
și floarea-soarelui de pe aproape 
20 000 hectare și de a transporta 
peste 80 000 tone produse, în condi
țiile unei rețele de drumuri impro
prii și a altor greutăți determinate 
de specificul Luncii Dunării. în a- 
ceste împrejurări, consiliul de ad
ministrație și-a dovedit din plin ca
pacitatea, acționînd ca un adevărat 
organ de conducere colectivă. în 
funcție de necesități, el s-a întru
nit de 1—2 ori pe săptămînă, sea
ra, de cele mai multe ori la sediul 
unei ferme. Unii dintre membrii 
consiliului de administrație, șefi ai 
unor ferme mai depărtate, au parti
cipat Ia ședințele acestuia prin in
termediul instalațiilor de radio. A- 
nalizînd cu operativitate probleme
le, consiliu] de administrație a reu
șit să le soluționeze, să asigure de
plasarea rapidă a mijloacelor meca
nice de la o fermă la alta, în funcție 
de necesități, să rezolve operativ di
ferite cerințe privind aprovizionarea 
cu carburanți, piese de schimb, mij
loace de transport, alimente etc.

(Continuare în pag. a III-a)
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IN NOUL PORT MARITIM CONSTANȚA

Construirea de
moderne

CONSTANȚA. — Concomi
tent cu construirea cheiului de 
acostare a navelor petroliere, în 
noul nostru port maritim Con
stanța sînt în curs de execuție 
o serie de lucrări de amenajare, 
extindere și modernizare a in
stalațiilor de recepționare, ma
nipulare și depozitare a produ
selor petroliere. Sînt reamena- 
jate patru rezervoare-tampon de 
cîte 5 000 mc destinate depozită
rii țițeiului, se instalează con-

dncte de legătură între port și 
zona depozitelor întreprinderii 
de condiționare și livrare a pro
duselor petroliere din localita
te. In această zonă, specialiștii 
români construiesc o importan
tă instalație pentru descărca
rea țițeiului. Tot aici se con
struiesc o stație de pompare și 
o rampă de încărcare a țițeiu
lui în vagoanele-cisternă.

(Agerpres)

Se modelează 
coloșii Porților 

de Fier
Cotele Bistriței, cotele Arge

șului, cotele Dunării... Hidrogra- 
fia clasifică apele după debite 
și niveluri, după .lungimi și su
prafețe de acumulare ; mitolo
gia după zeitățile acvatice care 
le populează; poezia invocă ima
gini, peisaje ,iar filozofia — 
ideia curgerii, a neîntrerup
tei deveniri. Sînt atîtea mo- 
dalități vechi, obișnuite, con
venționale de a privi apele, de 
la izvorul sprinten la fluviul 
grandios și obosit, îneît o clasi
ficare nouă, stabilită în funcție 
de diametre și tone, tone de 
oțel, mă surprinde.

Bistrița “ 4 000
tone.

Dunărea ~ 9 500 
tone.

Este limbajul unei 
energetice asupra apelor. Dar 
numărul milimetrilor reprezintă 
doar „talia" unui singur ele
ment, elementul-inimă al agre
gatului hidroenergetic — ro
torul, iar tonele, distanța dintre 
Bistrița și Dunăre în ce privește 
greutatea turbinelor. Aceste cote 
de oțel transformă apele în elec- ' 
tricitate. Cotele de oțel ale Bis
triței înseamnă 22,5 MW; cotele 
de otel ale Dunării — 178 MW.

— Nu știm dacă se poate vor
bi de un record, îmi spune tov. 
Eugen Dăscălache, inginer-șef 
la Uzinele constructoare de ma
șini din Reșița. Dar, în litera
tura tehnică de specialitate n-am

întîlnit referiri la turbine 
acest tip, tip Kaplan, atît 
mari.

de 
de

au

mm, 136
mm., 1 430

noi viziuni

Cind locuitorii din Liliput 
descoperit trupul lui Guliver în
tins pe țărmul insulei lor, au 
trebuit să-și schimbe viziunea 
asupra lumii. Vă amintiți cîte 
eforturi „tehnice" le-au fost ne
cesare pentru a lega de țăruși 
și, apoi, pentru a transporta 
uriașul pînă la marginea capi
talei lor ? Probabil fără să vrea, 
scriitorul englez anticipa în
tr-un fel raporturile dintre om 
și gigantismul 
derne.

— Ne simțim 
nici transferați 
nuleț pentru copii, pe o locomo
tivă Pacific, își traduce impre
sia inginerul Iosif Marșaric, ad
junctul serviciului tehnologic.

Am „citit" cotele pieselor pe 
hîrtia de calc, le-am imaginat 
cu ochii minții și totuși, cînd 
le-am văzut în hală ne-am cam 
speriat... Noțiunile noastre obiș
nuite erau, întrucîtva, răstur
nate. Trebuia să ne supradimen
sionam înseși concepțiile teh
nice.

Deci, o supradimensionare a 
gîndirii. Pentru fiecare pas, pen
tru fiecare operație se impune 
un efort de gîndire. Imensele 
piese, turnate și forjate la Uzina 
de mecanică grea din București, 
trebuie descărcate din vagoane. 
Cum ? Trebuie transportate in 
hală. Cum ? Trebuie instalate pe 
mașinile care le vor prelucra. 
Cum ? O rotiță de ceasornic o 
apucăm cu penseta, un piston de 
Hutomobil îl luăm în thînă. Dtfr 
un arbore de 10 metri lungime, în 
greutate de 85 tone ? Cu maca
raua, evident, dar sînt necesare 
calcule de rezistență pentru a 
ști de unde și cum poate fi 
apucată o asemenea piesă fără 
primejdia de a se rupe, de ă 
se îndoi etc.

Se deschid cărți, tratate, re
viste, se poartă corespondență 
în cîteva limbi. Pentru stabilirea 
unei rețete optime a lichidului 
de răcire la operația de fini- 
s.are a paletelor, aparent un 
fleac, se dialoghează cu o firmă 
din Anglia. Se discută, se schim
bă idei, se înfruntă păreri, se 
cercetează, se descoperă. O at
mosferă de curiozitate, de cău
tare, de 
mizează 
lucrează 
agregate __ ______ ... ____
Porțile de Fier. In 1967 s-a livrat 
șantierului de pe Dunăre o parte 
din elementele de montaj nece
sare la ieșirea din turbină. O 
„nimica" toată de cîteva sute de 
tone.

Dar greul abia începe.

industriei mo-

ca niște meca- 
de pe un tre-

responsabilitate dina- 
întregul colectiv care 
la realizarea celor trei 
hidroenergetice pentru

Greul se numește debut.
— De cîțiva ani avem o con

tinuă senzație de debut, îmi 
declară inginerul-șef Eugen 
Dăscălache. Mai întîi au fost 
micile turbine pentru Bistrița

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Nocivitatea
Ce uriașă răspundere a- 

pasă pe umerii fiecăruia 
dintre noi 1 înaintăm . în 
marș, picături ale marelui 
fluviu uman pe care istoria 
îl pQartă vijelios de-a lun
gul timpului, croindu-și 
matca pe măsură ce merge 
înainte ; înaintăm cu con
știința însemnătății misiu
nii noastre, împotriva a 
orice ne-ar trage înapoi, 
ne-ar ține pe Ioc. Căci sîn- 
tem, fiecare, un echilibru 
de propulsiune și stagnare, 
de activitate și inactivita
te ; sîntem subordonați 
unui miriad de deprinderi, 
reflexe, judecăți și preju
decăți, toate statornicite 
dar nu toate utile. Cîte 
dintre ele nu sînt decît su
portul pe care se fixează 
tendința de stagnare, iner
ția !

Inerția — adică plumbul 
în aripi, amenințarea me
reu prezentă a anchilozei, 
pornirea spre nemișcare ne 
apare ca o gheară a mate
riei neînsuflețite întinsă 
spre zborul liber al spiritu
lui. în contextul vieții 
noastre socialiste inerția se 
profilează ca un inevitabil 
rău, ca un pericol atunci 
cînd...

Să vorbim despre acest 
„atunci cînd...”

Atunci cînd își arată chi
pul în activitatea curentă 
a unor unități economice, 
ea produce pagube grele. 
Iată cîteva exemple, culese 
dintr-un singur oraș, care 
nu au nici 
tenția să 
blemâ.

Acțiunea 
științifică 
scos la iveală. în întreprin

pe departe pre- 
epuizeze pro-
de organizare 

a producției a

de plan care a avut loc 
fiecare întreprindere, 
primele săptămîni ale anu
lui, a arătat că aproape 
peste tot. într-o formă sau 
alta, mai mult sau mai pu
țin grav, tărăgănările în
greunează eforturile aces
tor colective. Tărăgănări 
în ceea ce privește reparti
zarea unor materiale — 
uzinele „Transilvania” : a-

în 
în

ancheta socială
derile din Oradea, resurse 
mai mult decît însemnate. 
S-au născut inițiative va
loroase ce demonstrează 
limpede că acolo unde in
teligența, competența, mo
bilitatea își dau mîna, cînd 
spiritul înnoitor, existent 
în fiecare om, este folosit 
cu pricepere, rezultatele 
pozitive nu se lasă înde
lung așteptate.

E inutil să subliniem că 
în lupta dintre 
vechi inerția este 
cel mai de preț al 
lui, reazemul său 
dejde. Dezbaterea

nou și 
aliatul 

vechiu- 
de nă- 
cifrelor

tunci cînd este vorba de 
perfecționarea sistemului 
informațional în cadrul u- 
nităților — Fabrica de ulei, 
I.P.R.O.F.I.L. — „Bihorul" 
sau chiar Uzina de alu
mină ; în legătură cu apli
carea propriilor propuneri 
îndreptate spre perfecțio
narea procesului de pro
ducție — Uzinele „Sinteza”, 
fabrica „Avîntul” ; tărăgă
narea unor importante lu
crări, fără urmă de justi
ficare — Trustul de cons
trucții.

— Care socotiți că este 
„motorul nemișcării”, ce a-

Primul Festival In
ternațional de muzică 
ușoară Brașov-Româ- 
nia, organizat de Ra- 
dioteleviziunea româ
nă, care timp de o 
săptămînă a consti
tuit principalul punct 
de atracție al vieții 
artistice, a luat sfîr- 
șit. Ultimul spectacol 
fiind, poate, cel mai 
așteptat ,de candidați, 
de juriu, de public. 
Sarcina juriului in
ternational, juriu 
compus din reprezen
tanți de prestigiu 
ai Radioteleviziunilor 
din 15 țări europene, 
nu a fost de loc ușoa
ră; alegerea trebuia 
făcută cu foarte mul
tă chibzuință, can- 
didații dovedind re
marcabile calități de 
interpreți. A fost o 
întrecere a talentelor, 
o competiție în care 
s-au alăturat dețină
tori de premii la dife
rite festivaluri inter
naționale și tineri 
aflați la începutul 
drumului în arta in
terpretativă. S-a de
cernat prin vot se
cret, marele premiu 
„Cerbul de Aur” con
curentului belgian 
Jacques Hustin, un 
talentat compozitor, 
interpret, autor de 
texte; el s-a afirmat 
cîntînd vechiul șlagăr 
românesc „Nu mai 
plînge Baby" de Elly 
Roman, într-o ma
nieră personală, ală
turi de propria sa 
melodie „Cameliile". 
„Cerbul de Argint” a

revenit concurentului 
ceh Josef Laufer, ab
solvent al facultății 
de teatru din Praga, 
care a impus, în pri
mul rind, cintecelor 
sale o mare vivacita
te, a relevat capacita
tea de a stabili ime
diat legătura cu pu
blicul. Tinerei soliste 
Kalinka din Belgia 
i-a revenit „Cerbul de 
Bronz”. In melodia 
negro-spiritual, sau în 
„Ploaia ți noi", Kalin
ka a dovedit maturi
tate, experiență, sigu
ranță. Au fost acorda
te ți mențiuni: din 
partea Comitetului de 
organizare a Festiva
lului, tînărului inter
pret din Scoția Roddy 
Mc Neil — pentru 
popularitate; din par
tea municipiului Bra
șov interpretei bul
gare Iordanka Hristo- 
va ; iar din partea ju
riului, interpretelor: 
Margareta Pîslaru — 
România, Marion 
Rung — Finlanda și 
Urszula Sipinska — 
Polonia — mențiuni 
speciale.

Partea a doua a 
spectacolului a fost 
rezervată concertului 
laureaților acestui 
Festival internațional 
de muzică ușoară,. Ti
nerii artiști au evo
luat pe rînd pe sce
na Teatrului drama
tic, dînd glas melodi
ilor cu care s-au afir
mat. Scriitorul loan 
Grigorescu președin
tele juriului, vicepre
ședinte al Comitetului

de radio ți televiziu
ne, a declarat: „efigia 
Cerbului de Aur, sim
bol doar promițător 
pînă ieri, este astăzi 
înnobilat de succesul 
care il transformă In 
emblema unei mani
festații artistice eu
ropene de prestigiu. 
Faptul este atestat nu 
numai de atenția 
deosebită de care 
săptămînă interna
țională a ctntului de 
la Brașov s-a bucurat 
în întreaga țară ci ți 
de ecourile deosebit 
de favorabile pe care 
le-a obținut în întrea
ga lume". Spectatorii 
și interpreții se des
part doar pentru un 
an, pînă, la cea de-a 
doua ediție a compe- 

. tiției artistice inter
naționale, care înscrie 
de astăzi înainte Bra
șovul pe harta euro
peană a muzicii u- 
șoare.

Brașovul etntecului 
a cucerit. Mario Bo- 
glioni, Rika Zaral, 
Guy Mardel, Amalia 
Rodriguez, Paul Van 
Dessel, Renâe Martin 
sau Rita Pavone, Ca
terina Casseli și alte 
vedete ale cîntecului, 
concurenți, profesori 
compozitori, mem
brii în juriu, au ținut 
să sublinieze în a- 
ceste zile, că Cerbul 
de Aur își conturează 
cu certitudine un vii
tor, un viitor strălu
cit în lumea muzicii 
ușoare.

Smaranda OȚEANU

PREOCUPĂRI INTERNAȚIONALE

Problema lichidării
decalajului își
sporește acuitatea

DIALOGURI CU REPREZENTANȚI AI CAMBODGIEI, 
TUNISIEI, IRANULUI ȘI PAKISTANULUI LA CONFE
RINȚA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ ȘI DEZ

VOLTARE

Determinarea raportului dintre efor
tul propriu al fiecărei țări și ajutorul 
extern — cele două laturi esențiale 
ale așa-numitei strategii globale a 
dezvoltării — constituie leit-mo- 
tivul dezbaterilor din cadrul actualei 
conferințe mondiale pentru comerț, de 
la New Delhi. Căci, dacă există un 
consens unanim în ce privește ne
cesitatea aplicării unei strategii glo
bale a dezvoltării, părerile sînt împăr
țite atunci cînd se abordează pro
blema relației dintre principalele sale 
componente. In acest context se cir-

mertiei
9

nume acționează atunci 
cînd au Ioc aceste rămîneri 
în urmă, pentru ce apar 
aceste fenomene negative ? 
— îl întrebăm pe tovarășul 
Szânto Ștefan, prim-secre- 
tar al Comitetului muni
cipal al P.C.R. Oradea.

— Este 
tea, atît 
subiectivă 
pare. Eu 
tesc, după 
practică, că este adeseori 
mai ușor de construit o ca
rapace cu totul nouă 
cît de părăsit sau de 
dificat una veche.

— Ce înțelegeți 
„greutatea obiectivă 
ieși din tipare” ?

— Ideea, acțiunea, 
dința nouă apar 
context social foarte clar. 
Ca să iau un exemplu : ci
neva reface procesul teh
nologic de producere a re
perului x. Bun ! Dar ori
cine ar fi el, chiar ingi
nerul-șef al uzinei respec
tive, inovația, ceea ce a- 
duce el nou, trebuie să 
se încadreze într-un sis
tem, într-un întreg eșafo
daj administrativ. De-acum 
nu mai depinde de inova
tor, de purtătorul noului. 
Acum urmează ca alții să 
fie receptivi la nou, ur
mează ca și în alții noul

rutina, greuta- 
obiectivă, cît și 
de a ieși din ti- 
personal soco- 

o îndelungată

de- 
mo-

prin 
de a

ten- 
într-un

să răsune cu aceeași Inten
sitate ca și în cel ce l-a 
creat.

„Greutatea obiectivă" de 
a ieși din tipare este, de 
fapt, un alt nume pentru 
piedicile puse în calea nou
lui.

— Iar
— Ea

Cauzele __ _____ _ __
te. Inerția este de foarte 
multe ori forma de mani
festare a incompetenței. 
Este și „normal” — ca să 
zic așa. Dacă nu te pricepi 
nici măcar la ce este, cum 
te pricepi la ce va fi 7 E- 
xistă aici două sub-rădă- 
cini ; prima, s-o numim 
„tehnică” : incompetentul 
nu este capabil să vadă a- 
vantajele economice ale 
noului și atunci îl blochea
ză. A doua, „morală” : ne- 
pricepînd, el se lamentea
ză : „Cine știe ce mai iese 
și din asta. Nu era bine 
cum era, ce mai 
ăsta ?“ ...Și gata, 
pus.

Dar inerția este 
mă de manifestare a fri
cii.

— A fricii ?

cea subiectivă ? 
este însăși inerția, 
ei sociale ? Infini-

vrea și 
frîna s-a

șl o for-

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a II-a)

cumscriu și discuțiile pe care le-am 
avut la Palatul științelor din capitala 
Indiei cu diferiți participanți la con
ferință.

„Cambodgia — îmi spunea ambasa
dorul acestei țări la New Delhi, Nong 
Kimny —a adoptat ca motto al na
țiunii : «Cambodgia se ajută pe sine 
însăși» pentru a-și asigura dezvoltarea 
economică și socială. Vrem să de
monstrăm că țara noastră este așa 
cum o modelează poporul cambodgian 
și tocmai de aceea toate resursele na
țiunii sînt îndreptate spre realizarea 
acestui țel. Cambodgienii se bazează 
în primul rînd pe efortul lor propriu 
în mobilizarea resurselor interne''.

Referitor la rezervele materiale și 
umane ale „lumii a treia", statisticile 
O.N.U. relevă că, între 80 și 90 la 
sută din potențialul economic al state
lor în curs de dezvoltare este încă ne
valorificat. Iar una dintre cauze — 
așa cum au remarcat mai mulți in
terlocutori — este și aceea că, cel 
puțin pînă acum, transferul de capi
taluri către țările în curs de dezvol
tare a fost temporar și iluzoriu. Tem
porar — pentru că partea cea mai 
mare a „ajutorului străin", fiind acor
dată sub formă de credite, trebuie 
să fie rambursat. Iluzoriu — deoarece 
el este însoțit de o tendință defavo
rabilă a raportului de schimb *), ale 
cărei efecte vătămătoare pentru eco
nomia „lumii a treia" pot depăși an
samblul rezultatelor pozitive ale tu
turor transferurilor nete de capitaluri. 
„Dificultățile prin care trec țările în 
curs de dezvoltare — îmi spunea re
prezentantul Tunisiei, Mohamed Ba- 
ccar — se explică în bună parte toc
mai prin faptul că acestea fac apel 
la capitalul străin". Dl. Baccar con
sidera că „mobilizarea tuturor resurse
lor interne îi va permite Tunisiei, ca 
și altor țări în curs de dezvoltare,

*) Raportul de schimb din comerțul 
exterior al unei țări compară pre
țul produselor exportate cu cel al 
produselor importate. Reportul de 
schimb al țărilor în curs de dezvolta
re a suferit o deteriorare, deoarece 
în vreme ce prețurile din exportul 
lor au scăzut, prețurile mărfurilor 
importate de ele au înregistrat creș
teri simțitoare.

Gh. CERCELESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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Caleidoscop
HAIDUCUL PINTEA - 
PERSONAJ DE OPERA

Ansamblul de cîntece și dan
suri „Maramureșul" a început 
să repete primul său spectacol 
integral de operă, care urmează 
să fie prezentat încă în ac
tuala stagiune în premieră la 
Baia Mare. Este vorba de o 
operă populară cu subiect in
spirat de istoria, legendele și 
baladele maramureșene, evocînd 
viața celui care, prin părțile 
locului, a fost cunoscut sub 
numele de haiducul Pintea Vi
teazul. Libretul a fost scris de 
dramaturgul Ludovic Bruck- 
stein, iar muzica de compozito
rul Filaret Barbu. Regia va a- 
parține lui A. I. Arbore de la 
Opera din Cluj, scenografia — 
sculptorului Vida Gâza.

Sever UTAN 
corespondentul „Scînteii"

0 ÎNTREBARE
în Editura Didactică și Pe

dagogică a apărut un manual 
de istoria artei pentru clasa 
Vl-a a liceelor de artă plastică 
scris de prof. M. Nicolau Gol- 
fin. Pe coperta interioară a căr
ții sîntem citate și noi — în 
calitate de referenți de specia
litate. Aceasta ar însemna că 
lucrarea are girul nostru în ce 
privește rigoarea științifică și 
ținuta ei de ansamblu, că sîn
tem solidare — sub acest raport
— cu autorul și cu editura res
pectivă. Este adevărat că in 
anul 1965 ni s-a dat spre lec
tură manuscrisul unui aseme
nea manual, un manuscris cu 
multe carențe, asupra căruia 
amîndouă am referat negativ. 
Textul care a văzut lumina ti
parului este însă cu totul di
ferit de cel pe care l-am citit 
și — după opinia noastră — la 
fel de puțin corespunzător din 
punctul de vedere al exigențelor 
specifice unui manual școlar de 
istoria artei. De acest text am 
luat cunoștință abia acum, după 
apariție. Menționarea noastră 
ca referenți este, așadar, abu
zivă. Ne întrebăm care este ros
tul referatelor : să asigure apa
riția unor lucrări de nivel cit 
mai înalt, sau să diminueze — 
prin menționarea (formală) a 
semnăturilor unor specialiști — 
răspunderea redacției față de 
publicarea unei lucrări slabe 1

Adina NANU
Maria DUMITRESCU 
lectori universitari

RETROSPECTIVA 
BANCILA LA IAȘI

Expoziția retrospectivă Octav 
Băncilă organizată de Muzeul 
de artă din Iași constituie pri
mul contact de amploare al 
publicului ieșean cu opera 
pictorului, după aproape două 
decenii și jumătate de la ultima 
sa participare la salonul oficial 
al Moldovei, din 1943. Se regă
sesc, în pînzele expuse, trăsă
turile principale ale artei lui 
Băncilă, patriotismul, simțul 
actualității, capacitatea de a 
surprinde șl reda, în Imagini 
vibrante, realitatea. Copilărind 
în peisajul lașului, unde lumina 
învăluie șl îmblînzește formele, 
Băncilă i-a imortalizat pitores
cul șl frumusețea în pînze ca 
„Dimineața la sapă", „Țărani 
cu roaba", „Mahalaua Păcurari", 
„Peisaj". Expoziția este foarte 
cuprinzătoare, include dra
matice compoziții și alte piese 
reprezentative. Prezența — 
printre cele peste 100 de pînze
— a unor lucrări inedite cum 
sînt portretele lui Paul Bujor și 
Grigore Cobălcescu, comple
tează imaginea unei creații pro
funde în semnificații.

Maria HATMANU 
muzeograf principal

PROSRAMARI 
NEINSPIRATE

Joia trecută, Concertul Ra- 
dioteleviziunii anunța un eveni
ment remarcabil : prima audi
ție a Variațiunilor pe o temă 
bizantină de Paul Constanti- 
nescu și a Simfoniei a Vl-a de 
Mahler, sub bagheta lui Con
stantin Bugeanu. Alegînd acest 
concert, publicul nostru a tre
buit, cu regret, să renunțe la 
altă manifestare importantă a 
săptămînii. în Sala mică a Pa
latului Cvintetul de suflători 
din Belgrad executa un program 
divers șl interesant, într-o in
terpretare a cărei faimă a fost 
recunoscută de importante fes
tivaluri internaționale. Această 
suprapunere de concerte nu 
este prima în cadrul actualei 
stagiuni. în timp ce sînt nu
meroase zile în care sînt pro
gramate concerte cel puțin 
neinteresante și care ar putea 
oferi spectatorilor formațiile 
venite în turneu.

Grîgora CONSTANTINESCU

CÎND VA FI FINISATA 
GALERIA DE ARTA ?

După expoziția pictoriței 
Annemarie Podlipny, ho
lul Teatrelor de stat german 
și maghiar din Timișoara găz
duiește cea de-a doua expoziție 
de artă plastică in acest an, de 
data aceasta expoziția perso
nală a pictorului Panait Stă- 
nescu. Expozițiile sînt intere
sante, dar, fiind organizate in
tr-un hol închis, ele sînt vizi
tate de un public restrîns.

Aceasta în timp ce spațioasa 
și luminoasa sală de expoziții 
de pe bulevardul 30 Decembrie
— din plin centrul orașului — 
își așteaptă terminarea lucrări
lor de finisare... de un an I

Prof. L DUNAJECZ
Timișoara

PREMIERE
TE AT RALE

Pe scena Operei Române are loc, astă seară, premiera 
spectacolului cu celebra operetă a lui Johann Strauss 
LILIACUL, în regia lui Jean Rînzescu (conducerea 
muzicală — Cornel Trăilescu ; coregrafia Oleg Danovski). 
Spectacolul de premieră — avînd în distribuție pe Magda 
Iancule,scu, Matilda Onofrei, Valentin Teodorian, Vasile 
Moldoveanu, Iulia Buciuceanu, Constantin Gabor, Ioan 
Hvorov, George Mircea, Lucia Tudose — va fi transmis 
de posturile noastre de radio (la ora 20. pe programul 2).

Teatrul național „I. L. Caraglale" prezintă vineri 15 
:rt. (în sala Studio) premiera piesei „PĂRINȚII TERIBILI", 
al cărei autor, Jean Cocteau, o caracterizează astfel: 
„Am vrut să încerc aici o dramă care să fie o comedie 
și al cărei centru ar fi un nucleu de vodevil dacă mersul 
scenelor și mecanismul personajelor n-ar fi dramatice". 
Regia și scenografia : Miron Niculescu. Interpretează : 
Tanți Cocea. Dina Cocea, Irina Răchițeanu, Geo Barton, 
Adela Mărculescu, George Paul Avram.

La Teatrul „C. I. Nottara" (sala Studio) este anunțată, 
tot pentru vineri, premiera piesei „CAFENEAUA CA
MELEONILOR" de Dorin Moga, care semnează și regia. 
Reprezentînd debutul în dramaturgie al autorului ei și 
ivind caracterul unui spectacol-experiment, această 
comedie este interpretată de Stefan Radof, Vasile Lupu, 
Al. Clonaru, Al. Ciprian, Victorița Dobre, Mircea Anghe- 
lescu. Dan Nicolae. George Păunescu, Toni Zaharian.

Astă seară are loc spectacolul inaugural al Teatrului de 
estradă „Ion Vasilescu" (noua denumire a fostului teatru 
de estradă al regiunii București), cu „ADAM SI EVA 
LA REVISTA", pe muzică semnată de Ion Vasilescu, 
George Grigoriu, Mișu Iancu, Sile Dinicu. Autorii specta
colului: Romeo Iorgulescu, Angel Grigoriu, Cornel Con- 
stantinescu. Regia — Paul Mihail Ionescu; conducerea mu
zicală — Marcel Ionescu; coregrafia — Sandu Fayer. Este 
de sperat că luînd numele compozitorului Ion Vasilescu, 
acest teatru de estradă va efectua mai mult decît o simplă 
schimbare de titulatură... Căci numele înscris pe frontis
piciu obligă, — o obligație de ținută artistică, de bun gust, 
față de care nu sînt admisibile concesii.

Corespondențe sosite din țară anunță că t
Pe scena Palatului Culturii din Tg. Mureș, actorii Tea

trului de stat din localitate — secția maghiară — au pre
zentat vineri, în premieră pe țară, tragicomedia 
„FAMILIA TOT" a dramaturgului contemporan maghiar 
Orkâny Istvăn. Regia este semnată de artistul poporului 
Kovâcs Gydrgy care, în același timp, face parte din dis
tribuția spectacolului, alături de Lohinszky Lorând. Erdds 
Irma. Bartos Ede, Dukâșz Ana. Tarr Lâszlâ șl alții.

L DEAKI
coresp. „Scînteii*

Teatrul de Stat „Victor Ion Popa" din Bîrlad a prezentat, 
«îmbăta, a treia premieră pe țară din actuala stagiune, 
cu piesa „FILODENDRON" de Dimos Rendis în regia lui 
Cristian Nacu și scenografia lui Al. Olian. In distribuție: 
Duduța Olian, Aurelian Georgescu, Livia Ungureanu, Ni
colae Popenici, Zaharia Volbea, Ștefan Tivodaru, Aurelian 
Napu și absolventul Const. Doljan.

Teatrul de Stat din Arad va inaugura la 15 crt. sala 
„Studio 197". cu premiera pe țară a piesei „CAMUFLAJ" 
ie Alexandra Mirodan, în regia lui Dan Alexandrescu. 
Pe noua scenă se preconizează a fi prezentate spectacole 
experimentale, precum și recitaluri de poezie.

Ion TOMI

Expoziția de pictură, grafică și sculptură a Cenaclului de tineret al U.A.P. (sala Dalles)
Foto : Gh. Vintilă

El B El il B B El B @ @
Aplicînd medicina preventivă, arma cea mal efica

ce în lupta contra bolilor, medicul își aduce contri
buția la păstrarea sănătății poporului — marea bogăție a 
țării. Atitudinea preventivă a medicinii în bolile infec- 
țioase a dat rezultate strălucite și a făcut ca frecvența 
acestor boli să scadă fiind insă înlocuită cu aceea a boli
lor cronice: cancerul și bolile de inimă.

Rîndurile de față au scopul de a atrage atenția asupra 
posibilităților actuale de prevenire a bolii coronariene — 
angina pectorală, infarctul miocardic. Medicina preven
tivă nu se poate face decît printr-o strînsă colaborare în
tre medic și public. Ascultarea sfaturilor medicale va fi 
răsplătită cu prisosință. Informațiile care se acumulează 
încetul cu încetul din diverse surse arată că modificarea 
alimentației, o viață mai activă și o greutate corporală de
centă pot să oprească sau să amîne pentru multă vreme 
apariția bolii coronariene. Și nu trebuie uitat că profilaxia 
bolilor de inimă este cu atît mai operativă cu cit se insti
tuie mai devreme.

Prin boala coronariană înțelegem degradarea arterelor 
nutritive ale inimii, care, prin faptul că o înconjoară ca 
o coroană, au fost numite coronare. Degradarea constă 
în depozitarea în pereții arteriali a unei substanțe care 
conține grăsime și o mică cantitate de proteină. Dacă de
pozitul este localizat, modificarea este cunoscută sub 
numele de aterom ; multiple asemenea depozite consti
tuie ateromatoza sau ateroscleroza, așa-numita „rugină 
biologică". Pe măsură ce depozitele devin mai mari, ar
terele își micșorează progresiv calibrul, lumina lor de
vine mai mică. îngustarea coronarelor micșorează cantita
tea de singe ce se cuvine mușchiului inimii.

Inima este un motor și oxigenul adus de singe — com
bustibilul. Dacă arterele coronare s-au îngroșat și strîm- 
torat. ele nu mai pot furniza combustibilul în cantitatea și 
cu viteza necesară motorului (inimii). Inima prost irigată, 
supusă la un efort, reacționează, producînd o durere în 
piept, deseori cu iradiatie în brațul sting, care dispare cînd 
încetează efortul. Durerea aceasta o întîlnim în angina 
pectorală. Uneori artera coronară se poate chiar astupa. 
In acest caz durerea, care de cele mai dese ori n-are nici o 
relație cu efortul, este de o intensitate mare și de durată 
lungă, O întîlnim în infarctul miocardic. Vă atragem aten
ția să nu vă alarmați. Nu toate durerile în piept sînt 
de natură coronariană. Numai medicul este acela care 
va preciza cauza durerii.

Colesterolul a fost învinuit. în ultimii ani, drept una 
din cauzele aterosclerozei. Se cunoaște de multă vreme 
că persoanele care au cantități mari de colesterol în 
sînge sînt mult mai predispuse la o ateroscleroză coro
nariană decît acelea care au relativ cantități mai mici.

Dintre bolile de inimă ale adulților. boala coronariană 
este cel mai des întîlnită și constituie o serioasă problemă 
atît din punct de vedere medica] cît și economic, care 
necesită luarea de măsuri urgente. Una din aceste măsuri 
este informarea populației prin toate mijloacele posibile : 
ziare, conferințe, radio, televiziune, cinematografie etc. 
asupra mijloacelor de prevenire a bolii coronariene.

Studiile epidemiologice făcute în numeroase țări 
au arătat că sînt predispus! a deveni „corona- 
rieni" aceia care au în sînge o cantitate de coles
terol, de grăsimi sau de acid uric crescută, cei cu valori 
ridicate ale tensiunii arteriale, cei cu o greutate corpo
rală care depășește standardul, ca și cei care duc o viată 
sedentară, lipsită de orice activitate fizică. Tabloul a mai 
fost completat : individul candidat la boala coronariană a 
fost descris ca fiind, de obicei, o persoană agresivă, ambi
țioasă. cu multe ocupații și preocupări, cu sentimentul 
veșnic că nu și-a terminat lucrul și obsedat de lipsa de 
timp. Lucrează ore suplimentare, are o normă și jumă
tate, dacă nu două, stă pe scaun în birou 8 ore. se duce și

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

La cinematograful „Patria" are loc, astă seară, premiera 
filmului „Răpirea fecioarelor", producție în culori și 
cinemascop a studioului „București". Realizat după un 
scenariu de Eugen Barbu, Mihai Opriș și Dinu Cocea 
(care semnează și regla), noul film înfățișează alte peripe
ții ale eroilor din „Haiducii", subiectul fiind însă de 
sine stătător.

„Răpirea fecioarelor" evocă vremurile de mult apuse 
ale domniei fanarioților, cînd Țara Românească gemea 
sub apăsarea boierilor șl a Porții Otomane. Filmul îi 
prezintă pe legendarii haiduci apărători ai dreptății și 
răzbunători în numele poporului obidit. Acțiunea dina
mică a povestirii cinematografice, aventurile prezentate 
pe ecran se țes în jurul răpirii dintr-un sat românesc, de 
către trimișii „înaltei Porți", a fetelor destinate unui 
harem. Publicul va reîntîlni, în acest film, personaje 
cunoscute din realizarea anterioară a regizorului Dinu 
Cocea, dar prezentate în noi ipostaze. Decorurile (arh. 
Marcel Bogos) și ilustrația muzicală (Mircea Istrațe) 
contribuie la crearea atmosferei de epocă ; imaginea fil
mului este datorată operatorului George Voicu (monta
jul : Adina Codrescu). în distribuție : Emanoil Petraț 
(Amza). Marga Barbu (Anița). George Constantin (Paz- 
vanoglu), Toma Caragiu (Răspopitul), Olga Tudorache 
(Haricleea). Marian Hudac (Hrisanti), Tanți Cocea (mama), 
Aimee Iacobescu (Catrina), Colea Răutu (Ibrahim), Gh. 
Ionescu-Gion (Hangherlei), Alexandru Giugaru (Belivacă), 
Florin Scărlătescu (Dudescu). în fotografia de sus : 
cadra din „Răpirea fecioarelor".

Alte premiere ale săptămînii :
Eroii de la Telemark, o coproducție anglo-americană 

în regia lui Anthony Mann. Este evocarea unui episod 
decisiv de la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial. 
Distribuția înmănunchează actori cunoscută între care 
Kirk Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobson etc.

Post-sezon. Realizat în studiourile maghiare, filmul pune 
în dezbatere probleme etice contemporane. Regia este 
semnată de unul dintre cei mai prestigioși realizatori din 
R. P. Ungară : Zoltân Fâbri. în distribuție : Antal Pâger, 
Noemi Apor, Tolnay Klări ș.a.

Leul african, producție Walt Disney. Documentar în 
culori consacrat vieții animalelor sălbatice din Africa, 
Regia: James Algar.

vine la birou cu mașina sau cu tramvaiul, nu are nici o 
activitate fizică, nu-și ia concediu și nu-și recreează min
tea cu vreo distracție. Mănîncă mult, mai cu seamă lucruri 
grase, depășește standardul în greutate, fumează 20 de ți
garete pe zi sau chiar mai mult, bea alcooluri tari în canti
tăți mari, multe cafele. De obicei, după o zi de lucra 
se simte obosit fizic și mintal. De asemenea , un rol im
portant în producerea ateromatozei coronariene îl joacă 
diabetul șl încetarea prematură a activității ovariene; 
Foarte rar un singur factor este răspunzător ; cel mai 
ades, mai mulți factori ajută la îmbolnăvirea arterelor 
coronare.

Ce trebuie sâ facem pentru a preîntâmpina această 
îmbolnăvire 7 In primul rînd, obligația de a ne suprave
ghea alimentația. Vom exclude alimentele care cresc con

Poate fi provenftă 

boala coronariană?

Acad, prof. dr. C. C. ILIESCU, directorul ASCAR

ținutul sîngelui în colesterol și grăsimi (lipide) : untura, 
slănina, carnea grasă, untul, smîntîna, frișca, ouăle, și 
vom consuma carne slabă, proaspătă, de vită, pasăre sau 
pește, brînzeturi proaspete, făinoase, legume și fructe 
proaspete, care sînt bogate în vitamine. Vor fi evitate, 
pe cit este posibil, conservele, mai ales cele de carne și 
pește. Grăsimile animale (unt. untură, smîntină etc.) vor fi 
înlocuite cu ulei de floarea-soarelui sau de porumb, ori 
cu margarina care conține acizi grași nesaturafi. Dieta, 
în care grăsimile animale sînt înlocuite cu cele vegetale, 
protejează arterele coronare de formarea și depunerea 
colesterolului.

Lucrul cel mai important de reținut este obligativitatea 
de a ne menține in limitele greutății standard, care este în 
funcție de înălțime, vîrstă și sex. Există tabele indicatoare 
ale acestei greutăți și medicul dvs . solicitat, vi le va aduce 
la cunoștință. Cei care sînt supraponderali au obligația 
să slăbească, iar medicul are datoria să controleze pier
derea în greutate. Slăbirea va fi lentă, fără să depă
șească 1 kg și jumătate pe lună, adică săptămînal în jurul 
a 400 de grame.

Chestiunea slăbitului provoacă, în general, discuții des
tul de aprige între medic și bolnavul supraponderal. Ju
rămintele că „mănîncă puțin”, „mult mai puțin ca 
cei din jurul lui" sau explicațiile de felul celor că sînt 
de vină „glandele", moștenirea („părinții, frații și suro
rile sînt grași"), că „mănîncă cu poftă" sau că aerul este 
„tare” — sînt povești. Ele ne amuză, dar nu pot fi luate 
in seamă. Este foarte comod să dăm vina pe tulburările

a O lume nebuni, nebuni, ne
bună : PATRIA — 13 ; 16,30 ; 20, 
GLORIA — 13 ; 16,30 ; 20, FLO- 
REASCA — 13 ; 16,30 ; 20.
• Eroii de la Telemark : REPU
BLICA — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15.
• SfIntui la plndă: LUCEAFĂRUL 
(completare Atențiune, ciuperci !)
— 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
BUCUREȘTI — 10,30 : 12,30 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21.
• Leul african : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 2277 — ora
17.30 și seria 2282 — ora 20,15), CA
PITOL (completare Nălcă pleacă 
la București) — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
• Blestemul rubinului negru : 
FESTIVAL — 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, FEROVIAR — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, EXCELSIOR — 12,30 ;
14.45 ; 17,15 ; 20, MODERN (com
pletare Clntece în lemn) — 11.45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Am Inttlnlt țigani fericiți t 
CENTRAL - 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, GRIVIȚA (completare Aten
țiune, ciuperci I) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA (com
pletare Clntece In lemn) — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Doi colonei : CINEMATECA — 
10 ; 12,30 ; 16,30.
• Cel șapte samurai : VICTORIA
— 13 ; 16,30 ; 20, VOLGA —
9,45—13 în continuare ; 16,30 ; 20.
• Careta verde : LUMINA (com
pletare Pași spre Brăncușij — 
9,30—16,15 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Program pentru eoplt : DOINA
— 9 : io.
• Contele Bobby, spaima vestului
sălbatic : DOINA (completare
Viața începe la 40 de ani) — 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cînd tu nu ești : UNION (com
pletare Mal bine să prevenim. 
Profilaxia TBC) - 14,30 : 16.30 ;
18.45 ; 20,45.
• Acțiunea din insula păsărilor
— Creierul — Lupta internă a 
speciilor — Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia — Gustav știe 
mai bine : TIMPURI NOI — 9—21 
tn continuare.
• împușcături po portativ : GIU- 
LEȘTI (completare Atențiune, ciu
perci !) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BU- 
CEGI (completare Salut, Kenya !)
— 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA (completare Io, Mircea 
Voievod) — 11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
0 Lordul din Aiexanderplatz : 
Înfrățirea între popoare
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Un nabab maghiar : DACIA 
(completare Orizont științific nr. 
13/1967) - 8,30—21 în continuare.
O Moartea după cortină : BU- 
ZEȘTI (completare Miracole) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o De trei ori București : CRIN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Pantera neagră : UNIREA (com
pletare Lauri celor mal buni) —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Valetul de pică : TOMI3 (com
pletare Clntece In lemn) — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, FLAMURA 
(completare Plinea noastră) — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Dimineți de iarnă : FLACĂRA 
(completare Orizont științific nr, 
12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dragostea linei blonde : VITAN 
(completare Flora australiană) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Loana : POPULAR (completare 
încercări) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nu uita gara Lugovala : AU
RORA (completare Pilule II) — 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : ARTA (completare 
Dațl-mi un calmant) 11,15 : 13.30 : 
16 ; 18,30 ; 20,45.
O Neamul Șoimăreștllor (ambele 
serii) : MUNCA (completare Pe 
drumul măiestriei) — 15,30 ; 19, 
« Martin soldat : MOȘILOR (com
pletare Sorinei șt soarele) — 15.30; 
18 ; 20.30.
0 Război șl pace (seriile I șl ID : 
COSMOS - 15,30 : 19. RAHOVA
— 15 ; 19,15.
• Dosarul XII : VIITORUL (com
pletare Fetiță sau băiat) — 15.30 ; 
18 : 20.30.
0 O sută unu dalmațlenl : PRO
GRESUL (completare Năică șl ve
verița) — 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30. 
0 încercuirea : LIRA (completare 
Anatolia ospitalieră) — 16 : 18 :
20.15.
0 Căutațl Idolul : DRUMUL SĂRII 
(completare Orașul) — 16 ; 18 ; 20. 
0 Cea mai lungă noapte : FEREN
TARI (completare Sănătatea min
tală a copilului) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) ; CO- 
TROCENI — 15,30 ; 19.
0 Sindbad marinarul : PACEA 
(completare Orizont științific nr. 
11/1967) - 16 : 18 : 20.

(Urmare din pag. I)

— Da; subiectul este rareori dis
cutat. Noi nu acordăm suficientă 
importanță, nu acordăm deloc im
portantă acestei trăsături tempera
mentale, de caracter. Se spune, e 
adevărat, că unul sau altul este „un 
îndrăzneț promotor al noului" dar 
n-am auzit spunîndu-se despre ci
neva că este „un fricos care ține 
în loc progresul". Fricosul are per
manent în minte implicațiile noului, 
propriu zis ale introducerii lui, în 
primul rînd coeficientul mai mic 
sau mal mare de neprevăzut ce în
soțește o astfel de acțiune.

— Și greutățile ce vor apare...
— Aici este altceva, aici este iner

ția temperamentală, lenea, cu un sin
gur cuvînt. Din fericire ea nu are 
o pondere atît de mare ca și celelalte. 
Nu se poate vorbi despre lene ca 
un pericol social. Vorbind despre ră
dăcinile inerției, ar mai trebui vor
bit și despre meschinărie, despre 
măruntul conjuncturism. despre rea 
voință.

— Consecințele 7
— Consecințele pot fl numite cu 

un singur cuvînt: pagube.
★

...Dar celelalte pagube pe care 
inerția le trage după ea ca pe o jal
nică trenă, cele morale ? Iată care 
este opinia tovarășului Dumitru Pau- 
leseu, secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R.

— Ce înseamnă, la urma urmelor, 
a nu fi inert 7 A te rupe de tine în 
permanentă, a te rupe de ceea ce 
ai făcut în numele perfecționării. 
Fraza caragialescă „dacă nu mergi 
înainte carevasăzică stai pe loc" — 
dacă e să vorbim serios despre ea — 
este falsă. Dacă nu mergi înainte, 
mergi înapoi, dacă nu ești capabil 
să înaintezi permanent, fără răgaz, 
dacă inerția te frînează ai rămas, 
fatal, prizonierul unor calități ce se 
degradează pe zi ce trece. Nu avem 
de ales, sîntem susceptibili de auto- 
perfecționare și datori fată de noi 
înșine să ne autoperfecționăm.

— Deci prima victimă a inerției...
— ... este însuși Inertul. Viața, so

cietatea sînt impulsionate de legi 
foarte precise, ele nu se ppresc ca să 
aștepte pe unul sau pe altul. Inerția 
este, apoi, într-un anumit sens, un 
act anti-moral. Ea este doar o for
mă mai învăluită a inactivității, act 
anti-moral prin definiție în societa
tea noastră întemeiată pe muncă,

— Ce forme de inerție ați detec
tat 7

— Inerția harnică șî voioasă. Un 
astfel de inert se zbate, asudă, umblă 
în stînga și tn dreapta, mai că-ți 
vine să-1 compătimești. Rezultatele ? 
Inexistente. Totul este paradă, fan
faronadă. îți aduce aminte de po
vestea cu acela căruia dîndu-i-se o 
treabă de făcut a depus atîtea efor
turi ca să scape de sarcină îneît. 
adunîndu-le. a constatat că o putea 
îndeplini de zece ori. Inertul de acest 
tip este de fapt un trișor care știind 
că nemișcarea poate fl sancționată 
se preface că se mișcă. Un om care 
duce apă cu ciurul — cum spune 
proverbul — nu este. In nici un caz, 
un om dinamic, cu toate că face 
ceva.

Inertul studios — o altă față mas
cată. El nu spune că un lucru nu se 
poate face (sau nu vrea să-1 facă), el 
spune că studiază. Și din studiu în

glandulare sau pe ereditate ca să justificăm îngrășarea 
cu 10—20 kg sau mai mult. Iar aerul, oricît de tare ar fi, 
n-a îngrășat pe nimeni. Se îngrașă, adăugind kilograme, 
numai acela care mănîncă mai mult decît trebuie. Curios 
că toți grașii declară că mănîncă puțin.

Există credința populară că omul gras reprezintă sănă
tatea. Nimic mai puțin adevărat. Medicii sînt cu totii de 
acord că supragreutatea este păgubitoare nu numai pentru 
inimă, dar pentru sănătatb în general. Studiile făcute pe 
milioane de fișe ale societăților de asigurare au arătat că 
depășirea greutății standard scurtează viața.

Nu se poate spune că omul gras nu este o persoană 
simpatică. .Sîntem eu toții de acord, că, în general, cei. 
grași sînt extrem de simpatici si oameni buni, Trebuie 
insă sâ fim de acord că nî)sînt de invidiat. Acelora

(din nenorocire foarte mulți) care caută să ne 
convingă că mănîncă puțin și totuși nu slăbesc, le vom 
spune că pierderea sau cîștigarea în greutate le-o putem 
demonstra printr-o simplă socoteală aritmetică. Se știe că 
pentru procurarea energiei necesare activității noastre 
zilnice, organismul arde alimentele ingerate, producînd un 
număr de calorii. Cînd într-o zi stăm în pat. avem nevoie 
de o cantitate de energie mai mică, necesară doar meste- 
cării alimentelor, digestiei, respirației, vorbirii etc. In ziua 
insă cînd ne îmbrăcăm, ne spălăm, mergem pe jos la servi
ciu (nu cu automobil, autobuz sau tramvai), activăm Ia lo
cul de producție, organismul necesită o cantitate mai mare 
de energie. în primul caz. numărul caloriilor zilnice ne
cesare este mai mic decît în al doilea. Si atunci un simplu 
raționament : dacă programul activității noastre zilnice 
necesită mai multă energie decît produce hrana ingerată, 
slăbim ; din contră, dacă activitatea cere mai puțină ener
gie decît aceea adusă de alimentație, ne îngrășăm. 
Nu trebuie uitat că aperitivele sau micile întîrzieri pe la 
cofetărie contează și ele. Un exemplu : o ceașcă de cioco
lată simplă sau cu frișcă valorează 200—250 de calorii ; 
o prăjitură sau o bucată de tortă — 250—300 calorii. Opri
rea la cofetărie v-a făcut să consumați 1/4 din caloriile 
permise, dacă dieta dv. era numai de 1 200 calorii. De ase
menea. vinul, berea, lichiorurile, ca și alcoolurile tari în
grașă datorită zahărului și alcoolului. Deci cine 
vrea să slăbească trebuie să aibă o grijă deosebită 
să se alimenteze în limita caloriilor necesare. Avem medi
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NOCIVITATEA
INERȚIEI

studiu te trezești că a trecut un aa 
sau a trecut o viață și el n-a făcut 
nimic. Aici îl avem șl pe cel care, 
de bună credință, studiază, studiază 
tot timpul ; cînd e vorba însă să 
treacă la concretizarea studiului său.- 
nimic. Nu i-a trecut prin cap că a 
studiat în vederea unei eficiente oa
recare ; acum este incapabil să so 
miște, este inert.

Inerția locvace. Avem de-a face 
cu ființa a cărei unică parte mo
bilă este gura : vorbește de dimi
neața pînă seara, vorbele sale pre
ferate fiind „a acționa, a înainta, 
a propulsa, a iniția" — șl cîte șl 
mai cîte.

Și se pot da multe asemenea 
exemple, fiecare indlcînd un tip do 
inert.

— Șl, ultima întrebare : pentru co 
este nociv inertul ?

— Nocivitatea inerției... Răspunsul 
ar putea constitui chiar o teză de 
doctorat în științele sociale. Pe de o 
parte. Pe de alta, ml se pare super
fluu ; există cineva care nu cunoaște 
răspunsul la această întrebare ? Să 
ne restrîngem vorbind puțin despre 
nocivitatea inerției mascate, pe care 
am pomenit-o, periculozitatea socială 
a inerției reale dublată de o simili- 
activitate. Este vorba, întotdeauna, 
de apărarea unor interese. Inertul 
care se preface a fi dinamic este 
mînat spre asta de niște interese 
foarte directe : un post nemeritat de 
apărat, un prestigiu cîștigat pe ne
drept sau cu concursul unor împre
jurări favorabile și care se cere men
ținut și așa mai departe.

— E interesant de observat cum 
multi inerți devin brusc activi în 
zone subterane, ca intriga, bîrfa...

— Exact. Am citit în „Scîntela" : 
un pamflet despre „golgotieri". Mă 
gîndeam chiar atunci : „Ce bine ar 
fi dacă golgotierul — adică un inert, 
în fond — s-ar mulțumi să arunce 
pietricele doar în apă. Dar le mal 
aruncă și în capul altora..."

★
Dacă atunci cînd „acționează" iner

ția întîlnește aerul ozonat al inteli
gentei și al competenței, consecințele 
ei negative se micșorează în chip 
vădit.

A fi sau a nu fi inert este — sîn
tem aduși să constatăm — o atitu
dine intelectuală, o atitudine care 
depinde de gîndire, factorul deter
minant rămînînd conștiința, gradul 
de înțelegere a responsabilităților ce 
revin fiecăruia. Și este, de ase
menea, o problemă morală, în sensul 
că relațiile dintre individ și societate, 
dintre fiecare din noi și restul seme
nilor, sînt sau nu sînt limpezi.

Societatea socialistă, societate în 
marș, cu toate antenele îndreptate 
spre viitor, întruchipare pe planul 
Istoriei omenirii a însăși Ideii de miș
care, resimte ca pe un corp străin 
toate manifestările de inerție. Iden
tificarea inerției este, de aseme
nea, o datorie Intelectuală șl morală 
a fiecărui membru al societății. Pen
tru că nu se poate spune „am învins 
definitiv inerția !" — din mine sau 
din altul. Așa cum „astăzi" va de
veni peste cîteva ore „ieri", la fel 
șl noul va deveni obișnuit pentru a 
trece apoi în categoria vechiului. A 
nu fi inert — a nu uita niciodată a- 
ceastă elementară dialectică.

A nu fl Inert — suprema dovadă 
că ești viu și. mal cu seamă, vlabiL

# Filarmonica de stat „G. Enescu" 
te (la Sala mică a Palatului) : Sonata

(A fit ‘fi® fi® (jpț pentru două viori și clavecin — 20.
W Cl I I • Opera română : Liliacul (premieră)

— 19,30 e Teatrul de stat de ope- 
<s®E®ssf0KssBEBasaasanszas8®ssHH8ssssi retă : Secretul lui Marco Polo —

19,30 • Teatrul de Comedie : Opinia 
... publică — 20 • Teatrul „Lucia SturdzaBulandra (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ale carnavalului — 20, (sala 

din str. Al. Sahla nr. 78 A): Kean — 20 0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Lina luna e albastră — 19,30, (sala Studio) : Viziuni flamande — 20 
#.A,®atrul, <Sr> sala Studio a Teatrului Național „I. L. Caraglale") :
Xisul unei nopți de iarnă — 19,30 0 Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți 
ele mul — 20 0 Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale (în sala Comedia a Teatrului Național „I. L. Caraglale") : Nenorocirile 
din dragoste ale lui Arlechlno — 19 0 Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Scandal la Boema — 19,30 0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" t 
Adam șl Eva la revistă — 19,30 (premieră).

camente care taie pofta de mîncare. Luate mult timp, s-au 
arătat a fi dăunătoare sănătății. Decît să le întrebuințăm, 
este mai cuminte să ne disciplinăm și să ne controlăm ape
titul. Numai un om lipsit de voință nu poate slăbi.

Aceia care ne ascultă și vor slăbi, își vor primi răsplata, 
în afara îmbunătățirii sănătății, vor fi sensibili atît la 
admirația prietenilor, cît și la Invidia dușmahilor. Vor 
arăta mai bine, femeile mai tinere, hainele vor cădea mai 
bine și vor da naștere la mai puține surîsuri ironice cînd 
trec pe stradă. Mișcările executate înainte cu greutate, 
le fac astăzi cu ușurință și urcarea scărilor nu le mal 
aduce sufletul la gură.

Al doilea factor extrem de Important pentru prevenirea 
bolii coronariene este activitatea fizică. Majoritatea popu
lației de la orașe duce o viață sedentară, cu totul nesănă
toasă. Automobilului, autobuzului și tramvaiului li s-au mal 
adăugat radioul și, mai cu seamă, televizorul. Statisticile 
au arătat că incidența bolilor coronariene este proporțio
nală cu numărul automobilelor. Observații și studii me
dicale îndelungate au dus la concluzia că activitatea fizică 
are un enorm efect binefăcător asupra sănătății : stimu
lează circulația, tonifică întreg corpul, ușurează digestia 
și tranzitul intestinal, menține suplețea corpului, întă
rește mușchiul inimii, favorizînd dezvoltarea circulației 
coronariene.

Este adevărat că facem sport în copilărie și tinerețe, 
dar mai tîrziu, cînd ar fi mai necesar să-1 practicăm, din 
nenorocire îl dăm uitării. Intelectualii, funcționarii da 
birou, ca șl toti muncitorii cu ocupații sedentare, și în
deobște cei care lucrează sub o continuă tensiune min
tală și emoțională, în mod obligatoriu trebuie să-și gă
sească zilnic timpul pentru desfășurarea unei activități 
fizice. în raport cu vîrsta, vor putea practica înotul, bi
cicleta, călăria, canotajul, tenisul de cîmp sau cel de 
masă. Nu sînt permise sporturile de performanță. Cei care 
nu au posibilitățile mai sus-amintite, se vor mulțumi cu 
sportul cel mai sănătos și la îndemîna fiecăruia — mersul 
pe jos. O plimbare zilnică de 4—5 km, preferabil înain
tea meselor, este cu insistentă recomandată. Cum astăzi 
se cunoaște că procesele degenerative ale arterelor, mal 
cu seamă ale coronarelor, încep la o vîrstă mult mal 
tînără decît acum 40 de ani, chestiune care trebuie seri
os să dea de gîndit, adevărata profilaxie a bolii corona
riene trebuie să înceapă cît mai devreme, înaintea apa
riției simptomelor. în privința aceasta, mama are rolul 
principal. îngrijind de alimentație și supraveghind activi
tatea fizică a copiilor. De mic. copilul învață, prin exem
plul dat de părinții conștient!, ce poate să mănînce, cît 
este de nesănătos să fii gras și că practicarea sporturi
lor oțelește sănătatea Repetîndu-li-se zilnic aceste sfa
turi, copiii își vor aduce aminte mai tîrziu de cele văzute, 
învățate și practicate în casa părintească, le vor con
tinua și le vor practica, difuzîndu-le în jurul lor.

O altă chestiune de mare importantă profilactică pen
tru boala coronariană este schimbarea, am zice moderni
zarea alimentației din cantinele internatelor și întreprin
derilor, alcătuind-o pe baza unor precepte raționale.

Caton-cel-bătrîn, celebrai om de stat roman, care do
rea pierderea Cartaginei, socotită de el marele pericol al 
imperiului. își termina toate discursurile, indiferent de su
biect, cu cuvintele : „Ceterum, censeo Cartaginem esse 
delendam". (De altminteri, cred că trebuie distrusă Car- 
tagina). Parafrazîndu-1. socotesc că ar fi bine ca și noi, 
pentru a ne aminti mereu de pericolul mare, în con
tinuă creștere, al bolii coronariene,, la terminarea ședințe
lor de lucra, la întîlnirile sau despărțirile noastre zilnice, 
să spunem : „Slăbește și mergi pe jos". Ascultînd șl 
conformîndu-vă sfatului dat de medic, care trebuie să 
fie prietenul dvs., nu aveți decît de cîștigat.
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Reîntîlnire cu fotbalul
REZULTATE TEHNICE

O DINAMO BUCUREȘTI-PETROLUL 1—2 (1—0). Au marcat : 
Pîrcălab (min. 35) pentru bucureșteni; Grozea (min. 58 și 59) 
pentru oaspeți.

® STEAUA-DINAMO BACAU 2—0 (1—0). Au marcat : 
Constantin (min. 29) și Sorin Avram (min.90)

• F.C. ARGEȘ-RAPID 3—0 (0—0). Au marcat: Nuțu
(min. 79), Dobrin (min. 80) și Prepurgel (min. 90).

® FARUL-STEAGUL ROȘU 3—0 (1—0). Au marcat î
Georgescu (min. 10 din 11 metri), Sasu (min. 55 și 59).

• JIUL-UNIVERSITATEA CRAIOVA 2—0 (1—0). Au marcat : 
Talpa! (min. 10) și Libardl (min. 75).

• U.T.A.-PROGRESUL 1—1 (0—0). Au marcat : Mateianu 
(min. 49), pentru bucureșteni; Axente (min. 61) pentru gazde.

• UNIVERSITATEA CLUJ-A.S.A. TG. MUREȘ 0—0.

CLASAMENTUL
F.C. Argeș
Steaua
Farul
„U“. Cluj
„U.“ Craiova 
U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo Bacău 
Jiul
Petrolul
Rapid
Dinamo Bue.
Progresul
Steagul roșu

14 8 3 3 22—10 19
14 8 3 3 26—14 19
14 7 3 4 22—12 17
14 6 4 4 17—16 16
14 7 1 6 19—17 15
14 6 2 6 13—12 14
14 5 4 5 16—20 14
14 7 0 7 18—27 14
14 5 3 6 19—16 13
14 6 1 7 15—15 13
14 5 2 7 16—20 12
14 3 5 6 15—20 11
14 2 6 6 13—20 10
14 3 3 8 8—20 9

Din colțul tribunei

cl
gramul duminical al iubitorilor 
de sport reintră (de fapt, au 
reintrat de ieri) meciurile de 
fotbal. Divizionarele A și B își 
continuă cursa pentru campio
nat. La această reîntîlnire cu 
fotbalul, primăvara a spus pre
zent ; doar pe alocuri, ar pre
ciza meteorologii, s-au semna
lat^ înnorări accentuate și... 
„zăpezi ale mieilor". Oricum 
insa, condițiile naturale ca și 
starea terenurilor au fost din
tre cele mai propice. Numai 
fotbal să se știe...

lată-ne în tribunele marelui 
stadion al Capitalei, alături de 
cei circa 25 000 de spectatori 
(bucureșteni, ploieșteni, băcă- 
oani), atrași de un interesant 
cuplaj. Calculele hîrtiei își a- 
veau, firește, desemnați învin
gătorii, dar cine dintre adevă- 
rații amatori de fotbal renunță 
la a-i urmări pe jucătorii favo- 
riți 7 Cuplajul din București n-a 
fost lipsit însă de rezultate sur
priză. Steaua, făcînd un joc des
tul de „moale", fără suficientă 
forță incisivă, a învins cu mul
tă dificultate echipa băcăoa- 
nă, iar dinamoviștii din șos. 
Ștefan cel Mare au... pierdut în 
fața ploieștenilor.

Cîteva sublinieri, privind jo
cul dinamoviștilor bucureșteni 
ni se par totuși utile. I-am ur
mărit în cursul săptămînii tre
cute la antrenamente. In destu
le momente aveai impresia că e 
vorba de divertismente cu min
gea de fotbal. Ieri, Boc a fost 
cel mai slab dinamovist; gre
șelile lui au impresionat nu nu
mai prin număr, ci și prin gra
vitatea lor. Echipa a pierdut ca 
urmare a unor erori de neier
tat pentru un jucător cu răs
punderea unui stoper de talia 
(nu numai fizică) a lui Boc. De 
ce 7 Pentru noi a fost explica
bil : la antrenamente Boc și 
alți colegi de-ai săi se vaită 
permanent că sînt obosiți, deși 
oboseala nu se datorește efor
tului în timpul pregătirii... Pen
tru oricine a asistat la ședințe
le de miercuri și joi ale dina
moviștilor a fost clar că o se
rie de jucători depun un mic 
efort în timpul pregătirii (du
rata antrenamentelor nu depă
șește 70—75 de minute; nu se 
respectă orele de începere a 
antrenamentelor, dar ora de 
încheiere — da I).

Din tabăra dinamovistă am 
aflat de asemenea că în turneul 
(deloc meritoriu) întreprins în 
Iran, echipa Dinamo și-a pus 
la punct pregătirea în propor
ție de 70 la sută. Faptele de 
ieri au dat o serioasă dezmin
țire acestor afirmații.

Despre „Steaua" — care a ce
dat ieri șefia clasamentului — 
o remarcă: un campionat se 
cîștigă cu știință, dar și cu 
voință...

Ion DUMITRIU

® BUCUREȘTI: Revanșa Petrolului ® Mai greu decît 
era de așteptai

învinși în prima etapă de campionat pe propriul lor teren, ploieștenil 
au reușit ieri să se revanșeze în fața dinamoviștilor bucureșteni în numai 

. uă njmute de joc. Au fost acele minute 58 și 59, în care apărarea dinamo- 
vista și-a dezvăluit cu larghețe slăbiciunile de care dăduse dovadă și pînă 
atunci. Scorul, și soarta meciului, au luat din acele clipe o întorsătură 
neașteptată și defavorabilă gazdelor, iar tentativele lor ulterioare de a salva 
o situație ce le suirîdea din prima repriză, cînd Pîrcălab deschisese scorul, 
s-au dovedit inutile. Mai ales că Pîrcălab, care se remarcase în cîteva 
momente a trebuit să părăsească terenul din cauza unei întinderi musculare.

* *
Se cunoștea, din trecutul sezon fotbalistic, că Dinamo Bacău este o 

echipă a cărei replică în meciurile din deplasare nu seamănă nici pe departe 
cu aceea de care se izbesc formațiile ce poposesc la Bacău. Tocmai de aceea, 
se prevedea o victorie facilă a echipei Steaua, care, în afara avantajului 
terenului, beneficia și de acela al unui plus de maturitate. Iată însă că, 
pentru Steaua, meciul nu a fost chiar așa de ușor, victoria sa stînd sub 
semnul incertitudinii^ pînă în ultimul minut, atunci cînd Sorin Avram a 
majorat scorul și cînd jocul era, practic, încheiat. Pînă a ajunge aici, 
bucureștenii au trecut prin suficiente emoții, deoarece oaspeții nu s-au 
împăcat nici un moment cu rolul de învinși. Ei au forțat egalarea, au atacat 
cu toate forțele poarta lui Suciu, au avut și o bară la scorul de 0—0.

® CONSTANȚII: Lipsă de aclimatizare ?
Partida inaugurală de fotbal de pe litoral a avut două aspecte distincte. 

In prima parte, jocul a fost destul de echilibrat și se părea că brașovenii 
vor reuși să obțină un rezultat de egalitate, cu toate că au pornit handi
capați, din min. 10, de golul marcat de Georgescu, dintr-o lovitură de la 
11 m. în urma unui fault destul de neconcludent, al unui jucător brașovean 
asupra lui Tufan. Deficitari, însă, la capitolul condiție fizică (să fie vorba 
de lipsă de aclimatizare ?) și cu un Adamache destul de nesigur, ei au 
cedat pasul și s-au lăsat dominați categoric în cea de-a doua parte a 
meciului.

• CLUJ: Nimic nou de semnalat
Universitatea și A.S.A. Tg. Mureș și-au adăugat cîte un punct zestrei 

din toamnă. Bucurie pentru oaspeți, deziluzie pentru gazde. De fapt — 
remarcau unii spectatori — celor două echipe ar trebui să li se scadă cîte 
două puncte pentru jocul slab practicat, departe de nivelul primei divizii. 
Aproape o totală imprecizie în șut, exceptînd cele trei bare (două ale 
studenților și una a militarilor). în ceea ce privește condiția fizică, mai 
ales la clujeni, a fost sub așteptări. Au putut fi văzuți jucători care, 
spre sfîrșitul partidei, nu mai aveau puteri să lovească mingea.

Aprecierile de mai sus au în vedere jocul ambelor echipe. Așa stînd 
lucrurile, - miile de spectatori care au ținut să fie prezenți în număr mare 
la meci, au plecat dezamăgiți.

® ARAD : Doar scorul a fost echitabil...
Premierea fotbalistică de la Arad n-a oferit un spectacol de calitate. 

Jocul din prima repriză, care s-a încheiat cu un scor alb, s-a desfășurat 
într-un ritm lent, cu puține faze de fotbal. Atît U.T.A. cît și Progresul au 
dovedit o insuficientă pregătire tehnico-tactică, o scăzută putere de luptă. 
Deși jocul a fost echilibrat, Progresul a avut în această parte a meciului o 
bună ocazie de a înscrie, dar în minutul 18 Mateianu ratează din apropiere. 
După reluare, jocul se înviorează ca urmare a deschiderii scorului de către 
bucureșteni. In min. 49 Progresul obține o lovitură liberă de la 20 m. 
Execută Mateianu pe lîngă zid, Gornea plonjează cu întârziere și 0—1. Golul 
a avut un efect stimulator asupra echipei textiliste, ai cărei jucători se 
mobilizează la un joc mai energic, mai eficace. Urmarea ? în min. 61 obțin 
egalarea : la o centrare a lui Schiopu, mingea ajunge la Axente care reia 
în gol.

© PITEȘTI: Totul a durat doar 15 minute
Așa dar, F.C. Argeș pe primul loc ! Timp de 75 minute nimeni (pe 

stadion au fost peste 15 000 de spectatori) nu-și imagina un asemenea desno- 
dămînt: 3—0. Pentru că atît piteștenii, cît și rapidiștii bucureșteni se anga
jaseră într-un joc static, de hărțuială, Ia mijlocul terenului. La început con
semnăm două ocazii mari de a se deschide scorul. Prima are loc în min. 7, 
cînd mingea s-a plimbat pe linia porții piteștene ; și a doua — peste 30 
minute cînd Kraus era gata-gata să înscrie în poarta rapidiștilor. In rest, 
monotonie.

Meciul „s-a rupt" din amorțeală în min. 75. Cei care svîcnesc la atac sînt 
piteștenii. Stoperul Barbu pornește vijelios spre poarta adversă, pasează lui 
Nuțu șl 1—0. E min. 79. Peste un alt minut Dobrin recuperează, driblează 
și din nou gol pentru piteșteni. In continuare, spre poarta rapidistă sînt 
expediate mai multe șuturi periculoase. Scorul e majorat de gazde în ultimul 
minut. Mai consemnăm : timp frumos, teren bun, arbitraj corect.

© PETROȘENI: Victorie netă, meritată
Echipa minerilor din Valea Jiului ă pășit cu dreptul în returul campio

natului dispunând de studenții craioveni. Rezultatul exprimă just raportul de 
forțe de pe teren în ciuda faptului că minerii au ratat numeroase alte ocazii. 
Craiovenii n-au pus probleme deosebite apărării Jiului prezentînd o linie de 
atac apatică, fără vigoare și fantezie. în plus slăbiciunea apărării studenților, 
lipsită de Mincă (accidentat în timpul jocului) nu le-a putut servi drept suport 
ofensiv. Remarcați : Libardi, Peronescu de la gazde și tînărul Niță de la Uni
versitatea. Precum și arbitrul V. Dumitrescu.

Un reușit 
concurs 
de schi 
alpin

POIANA BRAȘOV (prin telefon). 
— La capătul a trei zile de între
ceri viu disputate, cea de a 8-a 
edijie a „internaționalelor" de schi 
ale României s-a încheiat ieri la 
prînz, odată cu desfășurarea probei 
de slalom special. Reunind schiori 
din 7 fări (Austria, Cehoslovacia, 
Franfa, R.D.G., R.F.G., Italia și 
România) concursul s-a desfășurat 
la un nivel tehnic înalt.

Favoritul întrecerilor a fost, fără 
îndoială, „olimpicul" Jean Pierre 
Augert, cotat al patrulea în ierar
hia schiului alpin francez. Vineri, 
la slalomul uriaș, Augert a ratat 
penultima poartă și, firesc, a fost 
descalificat. Sîmbăfă și duminică, 
acest demn urmaș al lui Killy (de 
altfel pînă și asemănarea fizică 
dintre cei doi este izbitoare) nu 
s-a desminfit. A dominat atît sla
lomul special, în manșe paralele, 
de la Predeal, cît și slalomul spe
cial în două manșe din Poiană.

Aprecieri deosebite merită de
sigur și austriacul Rudolf Bocek, 
Cîștigător al probei de slalom u- 
riaș și al primei manșe în proba 
de slalom special, Bocek a capotat 
în cea de a doua manșe — după 
cum remarca ți antrenorul său — 
datorită lipsei de concentrare in 
ultima parte a cursei.

Reprezentanților noștri, con
cursul nu le-a adus nici unul din 
primele trei locuri. Tăbăraș și 
Crisfea și-au disputat locurile 4 și 
5, atît la slalom uriaș cit și la spe
cial. Cîștigător a nu mai pufin de 
trei titluri săptămîna trecută, la 
„nafionale”, Tăbăraș a venit pe lo
cul 4 la special, în timp ce Cristea 
a obfinut același loc la uriaș. La 
slalom special, în manșe paralele, 
singurul reprezentant român care a 
ajuns în semifinale a fost Kurt 
Gohn, finala aducind pe primul 
plan tot pe schiorii francezi.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a spune cîteva cuvinte și des
pre ceea ce a constituit originali
tatea acestui concurs și anume 
proba de slalom special, în manșe 
paralele, desfășurată sîmbătă seara 
în nocturnă pe pîrfia Clăbucetului 
de la Predeal. A fost, după cum se 
exprima un confrate, aproape o 
premieră în Europa. Cîteva mii de 
spectatori au urmărit timp de a- 
proape două ore această demon
strație inedită și atrăgătoare, pe 
care ar dori-o reeditată cit mai 
des. Lupta deschisă, care se dă 
între concurenfi, sistemul elimina
toriu solicită, credem, mai mult 
efortul acestora, pregătind terenul 
pentru performanțe mai ridicate.

R. B.

Divizia B
SERIA I : Chimia Suceava-Elec- 

tronica Obor București 1—0 ; Poiana 
Cîmpina-Politehnica Galați 1—0 ; Po
litehnica Iași-Ceahlăul Piatra Neamț 
3—0 ; Metalul București-Victoria Ro
man 2—1 ; Chimia Rm. Vîlcea-Flacă- 
ra Moreni 2—2 ; C.F.R. Pașcani-Por- 
tul Constanța 4—1 ; Metrom Brașov- 
Politehnica București 2—1.

în clasament după 14 etape, con
duce Politehnica Iași, cu 21 de 
puncte. Pe locul doi, Metalul Bucu
rești (17 puncte).

SERIA A II-A : A. S. Cugir-C.F.R. 
Timișoara 2—1 ; Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzil-C.F.R. Arad 0—0 ; Gaz 
metan Mediaș-Olimpia Oradea 2—0 ; 
Minerul Baia Mare-C.S.M. Reșița 
2—1 ; Politehnica Timișoara-C.S.M. 
Sibiu 4—1 ; Vagonul Arad-C.F.R. 
Cluj 2—1 ; Crișul Oradea-Metalul 
Hunedoara 2—0.

Lider, după 14 etape, este Vago
nul Arad (20 puncte), urmat de Cri
șul Oradea (18 puncte).

PRONOSPORT
Concursul din 10 martie a.o.

F.C. Argeș — Rapid 1
Farul — Steagul roșu 1
Jiul — Univ. Craiova 1
Univ. Cluj — A.S.A. Tg. M. x
U.T.A. — Progresul x
Atalanta — Mantova 2—0 1
Florentina — Napoli (3—0) 1
Internazionale — Brescia (3—0) 1 
Juventus — Cagliari (2—0) 1
Lanerossi — Roma (0—0) x
Sampdoria — Milan (0—3) 2
Spăl — Bologna (1—3) 2
Varese — Torino (0—0) x

„Consiliul specialiștilor*'

(Urmare din pag. I)
Drept rezultat, strîngerea și trans
portul recoltei s-au terminat în timp 
util, iar producția de porumb șl floa- 
rea-soarelui livrată a întrecut cu 
3 000 toate prevederile planului. I.A.S. 
Insula Mare a Brăilei a încheiat a- 
nul 1967 cu beneficii de peste 15 mi
lioane lei.

Deosebit de important este faptul 
că, în toate problemele care privesc 
activitatea de producție și economi
că a fermelor și întreprinderii, con
siliul de administrație ia decizii 
care devin obligatorii pentru mem
brii consiliului, inclusiv pentru di
rectorul întreprinderii. Consiliul de 
administrație are întreaga învestitu
ră necesară și dispune de posibilități 
depline pentru a asigura efectiv șl 
prompt soluționarea tuturor proble
melor care intră în competența sa. 
Foarte important este ca, în activi
tatea lor, consiliile de administrație 
să promoveze un stil de muncă 
operativ și eficient. Este necesar să 
se prevină orice tendință de a trans
forma consiliul de administrație în 
organ de discuții sterile, așa cum 
s-au petrecut lucrurile, în primele

luni de activitate, la I.A.S. Luciu- 
Giurgeni, Uzunu, Cenei sau Utviniș.

La I.A.S. Seuca, din județul Mu
reș, consiliul de administrație a dis
cutat în cîteva rînduri problemele 
sectorului avicol, unde erau rezultate 
slabe, dar discuțiile au fost sterile, 
nu a fost tras la răspundere șeful 
fermei respective si ca urmare situa
ția sectorului avicol nu s-a schimbat. 
De asemenea, Ia I.A.S. Utviniș din ju
dețul Arad, consiliul de administrație 
a examinat „la suprafață” probleme
le rentabilității și prețului de cost, 
nu a închis canalele cheltuielilor ne
economice, iar, drept consecință, în 
1967, activitatea unității s-a soldat cu 
pagube.

în agricultură, ca și în orice ramu
ră a economiei naționale, fondul de 
timp este deosebit de prețios. Ade
sea, în agricultură, pornind de la 
condițiile specifice ale acestei ramuri, 
ceea ce nu se face azi nu se mal 
poate realiza decît peste un an, în 
cadrul ciclului viitor de producție. 
Ținînd seama de aceste condiții, 
consiliile de administrație trebuie să 
aleagă cu grijă, pentru examinare, 
problemele, „cheie" ale activității u- 
nltății atît cele periodice: analizele 
activității economice lunare și tri

mestriale, cît și acțiunile tehnice si 
economice curente de interes comun 
și importanță deosebită pentru u- 
nitățile întreprinderii. Cu alte cuvin
te, consiliul de administrație trebuie 
să-si organizeze astfel activitatea, 
îneît să poată percepe în permanen
ță „pulsul" principalelor activități 
asupra cărora să hotărască opera
tiv, întrunindu-se ori de cîte ori 
este nevoie și înscriind pe ordinea 
de zi problemele tehnice si economi
ce cele mal actuale și mai impor
tante pentru unitate. Un bun e- 
xemplu, în această privință, îl oferă 
consiliul de administrație de la Com
plexul de sere Arad, care a stabi
lit și transpus în viață o serie de 
măsuri de ordin tehnic ce au permis 
îmbunătățirea calității producției și 
accelerarea procesului de vegetație, 
livrarea unor produse înainte de 
termen. Aceste măsuri au contribuit 
la sporirea beneficiilor care în anul 
trecut s-au cifrat la peste 34 mili
oane lei. în altă parte a țării, în 
Bărăgan, consiliul de administrație 
al I.A.S. Borănești a perfecționat 
tehnologia de producție, în special 
în domeniul chimizării și în folosi
rea ierbicidelor, a luat măsuri pen

tru aplicarea unei agrotehnici mo
derne, de înaltă eficacitate econo
mică, concretizată, între altele, în 
obținerea unor producții de peste 
3 700 kg porumb la hectar, cu cos
turi de 622 lei/tonă, ceea ce a asi
gurat un beneficiu de 360 lei/tonă.

O cerință deosebit de importantă, 
pentru îndeplinirea corespunzătoare 
de către consiliul de administrație a 
sarcinilor importante ce-i revin, este 
aceea ca flecare membru al consi
liului să se simtă răspunzător în ega
lă măsură cu ceilalți pentru întrea
ga activitate de producție și econo
mică a întreprinderii. Multiplele a- 
vantaje pe care le oferă conducerea 
colectivă pot fi valorificate din plin 
numai dacă toți membrii consiliului 
de administrație înțeleg marea răs
pundere ce le incumbă în dubla lor 
calitate: de participanți la discuta
rea și adoptarea deciziilor și de 
primi executanți ai hotărîrilor luate.

Considerăm că este util de subli
niat răspunderea deosebit de impor
tantă ce revine consiliului de admi
nistrație în totalitatea lui și a fie
cărui membru în parte, pentru rea
lizarea planului de producție și fi
nanciar al întreprinderii, fermelor și

Al doilea joc România — Elveția, făcînd parte din programul „încer
cărilor" noii noastre garnituri olimpice, s-a încheiat cu succesul, de altfel 
anticipat, al tinerilor handballști români. Deși mal puțin concludentă ca 
scor (19—14), diferența de valoare a apărut clară pe teren, unde acțiunile 
tactice ale „7“-lui antrenat de N. Nedef și E. Trofin au fost mai inteligent 
construite, iar mînuirea balonului s-a făcut cu mult mal multă ușurință. 
Capacitatea de finalizare a înaintașilor a fost însă destul de redusă 
(lucru remarcat și cu alte prilejuri), numărul ratărilor atingînd un plafon 
îngrijorător. în fotografie : aspect din meci.

TURNEUL DE ȘAH
Șahista noastră Alexandra Nicolau 

a debutat cu o victorie în turneul in
ternațional feminin de la Belgrad, 
cîștigînd în 43 de mutări (apărarea 
Siciliană) la maghiara Edith Bilek. 
Alte rezultate : Stadler (Iugoslavia)— 
Heemskerk 1—0; Ljiljak — Kușnîr în
treruptă ; Gaprindașvill — Asenova 
1—0; Jovanovici—Ruzica Jovanovic! 
remiză; Radzikovska — Marcovicl 
0—1 ; Zivkovic—Konarkovska—Soko
lov întreruptă.

Ieri, în a doua rundă, Alexandra 
Nicolau a remizat după 21 de mutări

PE TEREN ACOPERIT
La Madrid, în ziua a 

doua a campionatelor eu
ropene de atletism în sală, 
italianul Eddy Obtoz a 
câștigat proba de 50 m 
garduri, realizînd 6“5/10. 
Dan Hidioșanu (Româ
nia) nu s-a calificat pen
tru finală, ocupînd doar 
locul 5 în seria a treia cu 
7". Performanța consti
tuie un nou record repu
blican de sală. Polone
zul Badenski a terminat 
învingător la 400 m în 
47“. Surprinzător la 50 m 
plat femei, victoria a re
venit sportivei franceze 
Sylvian Telliez ou 6“2/10. 
Foarte spectaculoasă a fost 
proba de 1 500 m, înche
iată cu victoria englezu
lui John Whetton, care a 
parcurs distanța în 3’50“ 
9/10.

Dintre atleții români 
care au evoluat cu acest 
prilej, cea mai frumoasă 
comportare a avut-o Vir
ginia Bonei, clasată pe 
locul al doilea la săritura 
în înălțime ou 1,76 m, 
după marea favorită a 
probei, Schmidt (R.D.G.) 
cu 1,84 m. Viorica Visco- 
poleanu s-a situat a treia 
la lungime cu 6,23 m, iar 
Valeria Bufanu a ocupat 
locul 5 la 50 m garduri. 
Duminică seara, Șerban 
Ciochină s-a clasat al pa
trulea la triplu salt, înre
gistrând 16,42 m. Alte re
zultate : greutate femei N. 
Chijova (U.R.S.S.) 18,18
m; greutate băieți H. 
Birlenbach (R. F. a Ger
maniei) 18,65 m; 800 m 
plat fete K. Burnelej (R.D. 
Germană) 2’07"6/10.

DE LA BELGRAD
cu Asenova (Bulgaria). Alte rezultate: 
Heemskerk — Konarkovska 0—1; 
Marcovici — Zivkovic 1—0; R. Jova
novici — Radzikovska 1—0; Bilek — 
K. Jovanovici remiză; Kusnir — Ga- 
prindasvill remiză, Stadler — Ljiljak 
întreruptă.

în clasament conduce Marcovicl 
(Iugoslavia) cu 2 puncte, urmată de 
Gaprindașvill (U.R.S.S.), R. Jovano
vici (Iugoslavia), Alexandra Nicolau 
(România) cu cîte 1,5 puncte, Stadler 
(Iugoslavia), Ljiljak (Iugoslavia) cu 
cîte 1 punct și o partidă întrerup
tă etc.

Medaliatele probei de lungime: Bertlehsen 
(Norvegia) Lohnert (R.D.G.), Viscopoleanu (Ro

mânia)

DIN LUMEA LARGĂ
CURSA CICLISTA PARIS—NISA („La Cour

se du Soleil", cum mai este supranumită) a 
:ontinuat cu etapa Blois-Nevers (189 km), cîști- 
gată de belgianul Godefroot în 4h 48’41”. In 
același timp au sosit alțl doi cicliști belgieni : 
Sels și Merckx. In clasamentul general indivi
dual conduce campionul mondial Eddy Merckx 
(Belgia), urmat de Grosskost (Franța) același 
timp, J. Anquetil (Franța) la 5 secunde, Pou- 
lidor (Franța) la 7 secunde etc.

ÎN „TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI- la 
rugbi, echipa Irlandei a învins cu 9—6 (6—3) 
selecționata Țării Galilor. în urma acestui re
zultat, echipa Franței, care a acumulat 6 puncte 
din trei meciuri, nu mal poate fi ajunsă în 
fruntea clasamentului, Indiferent de rezultatul 
ultimului său joc cu Țara Galilor (23 martie, 
la Cardiff).

„FEMINA CUP", concurs internațional de 
schi, disputat la Abetone (Italia), s-a încheiat 
cu proba de coborîre. Cîștigătoare: Isabelle 
Mir (Franța).

ÎN MUNȚII LIBANULUI a continuat con
cursul internațional de schi. Proba de slalom 
special, desfășurată pe o ninsoare abundentă, 
a fost cîștigată de francezul Leo Lacroix, ur
mat de austriacul Herbert Bertheld șl italianul 
A. Sperotti.

CAMPIONUL MONDIAL DE BOX LA 
CATEGORIA „MIJLOCIE", italianul Nino Ben- 
venuti, s-a bucurat de o primire excepțională 
la sosirea sa pe aeroportul din Milano. în ca
drul unei conferințe de presă organizată în 
holul aeroportului, Benvenuti a declarat : „Cred 
că un nou meci cu Griffith nu ar mai fi Intere
sant pentru amatorii de box. Dacă totuși mana
gerii lui Griffith vor insista, nu cred să-i refuz, 
deoarece Griffith este cel mai redutabil dintre 
chalangerl. înainte de a-1 mal întîlni pe Griffith, 
îmi voi pune titlul în joc în fața lui Don Full
mer sau Luis Rodriguez".

TRIPLUL CAMPION OLIMPIC JEAN CLAU
DE KILLY a cîștigat proba de slalom uriaș din 
cadrul concursului de schi de la Meribel (Fran
ța). EI a realizat timpul de 2’46”01/100, fiind'ur
mat în clasament de Georges Mauduit (Franța) 
— 2’46”05/100 și Guy Perillat (Franța).

DOUA NOI RECORDURI MONDIALE au 
fost stabilite cu prilejul unui concurs Interna
țional de patinaj viteză desfășurat la Inzell de 
norvegianul Fred Anton Maier: 5 000 m în 
7’16’’7/10 (vechiul record era de 7'21”7/10 ți-1 
aparținea aceluiași sportiv) șl de Ivar Eriksen 
(Norvegia) 1 000 m în 1’20” 4/10 (vechiul record 
V20” 5/10).

sectoarelor de deservire. Răspunde
rea membrilor consiliului de admi
nistrație este atît morală cît și ma
terială și se concretizează prin drep
tul de salarizare și premiere pentru 
funcția deținută în subunitatea con
dusă și ca membru al consiliului de 
administrație, precum și în plata 
directă sau solidar cu ceilalți lucră
tori a pagubelor produse. In contex
tul activității consiliului de admi
nistrație, șefului de fermă îi revine 
un rol deosebit de important. El are 
o răspundere economică directă în 
conducerea fermei ce i-a fost încre
dințată și ale cărei interese în rea
lizarea planului de producție și eco
nomic trebuie să le susțină în ca
drul dezbaterilor consiliului de ad
ministrație.

Reunind, în consiliile de adminis
trație, cadrele cele mai valoroase de 
specialiști și economiști din unitățile 
agricole de stat, s-a reușit să se an
greneze în această muncă de condu
cere de mare răspundere, colective 
largi de lucrători cu mare compe
tentă și autoritate în conducerea a- 
griculturii de stat. îndeplinirea de 
către consiliile de administrație în 
cele mai bune condiții a menirii lor 
constituie un factor de primă im
portanță în realizarea cu succes a 
sarcinilor trasate de partid, de a 
face din fiecare fermă, din fiecare 
I.A.S. un model de exploatare agri
colă, de organizare științifică a pro
ducției si a muncii, contribuind în- 
tr-o măsură tot mai mare la dez
voltarea întregii economii naționale 
și ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Cronica Zilei

Duminică dimineața s-a întors în 
Capitală, venind din R.S.F. Iugo
slavia, delegația Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice din 
Republica Socialistă România, 
condusă de dr. ing Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinte al C.N.C.S.

Delegația română a semnat Pro
tocolul întâlnirii dintre delegațiile 
Consiliului Național al .Cercetării 
Științifice din țara noastră și Con
siliul Federal pentru coordonarea 
activităților științifice din R.S.F. 
Iugoslavia, care definitivează acor
dul de colaborare și cooperare în 
domeniul activităților științifice 
dintre cele două țări, ce urmează 
să fie semnat la București.

înainte de plecare, delegația ro
mână a fost primită de Dolfe Vo- 
gelnik, președintele Consiliului Fe
deral pentru coordonarea activități
lor științifice din R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

(ce mari ni se păreau atunci t), 
iar acum trebuie să debutăm 
pe o scenă cu mult mai vastă — 
Dunărea.

In alte industrii există operații 
tehnice care au devenit, se poate 
spune, acte reflexe, automatis- 
me ale mîinii și chiar ale gîn- 
dirii, întrucît aceeași piesă se 
repetă identic de zeci, sute sau 
mii de ori. Aici însă, un aseme
nea agregat imens e un proto
tip. Ba, chiar mai mult. Pentru 
că, în producția de serie proto
tipul e destinat încercărilor, ve
rificării datelor din proiect, 
fiind, de cele mai multe ori, 
o creație imperfectă dar per
fectibilă, în vreme ce nimeni și 
nicăieri nu se poate juca cu un 
colos de 2.800 tone (atît va cîn- 
tări întregul agregat hidroener
getic). Deci, prototipul va tre
bui să funcționeze ani îndelun
gați la cotele înalte ale per
fecțiunii.

Să recunoaștem, e un examen. 
Mai întîi, un examen intim, de 
conștiință, un examen lucid al 
posibilităților personale, al pre
gătirii, al simțului de răspun
dere.

— Am simțit la unii, puțini 
la număr, ce-i drept, o anume 
rezervă, o anume ezitare, cu 
alte cuvinte, o oarecare teamă, 
spune inginerul Roman Ursu- 
lescu, șeful secției mecanică 
grea. In anul trecut am inten
sificat și am ridicat nivelul 
cursurilor de calificare, am pre
zentat și discutat diferite părți 
ale proiectului, am căutat să ne 
familiarizăm cu dimensiunile și 
procedeele de prelucrare a 
pieselor. Șl am ales, am ales 
pe cei mai buni, pe cei ce nu 
s-au lăsat niciodată atinși de 
rutină, de oboseală, de Indife
rență.

Printre aceștia se numără și 
strungarul Lepar loan, căruia 
îi va reveni misiunea să pre
lucreze imensul arbore de 10 
metri.

— Mi s-a încredințat o dată 
sarcina de a lucra piese de se
rie. N-am putut. M-am străduit 
cîteva săptămâni dar n-am pu
tut. De fiecare dată simt ne
voia să fac ceva nou, să în
văț ceva nou, necunoscut mal 
înainte.

Lepar lucrează de 20 de ani 
în uzină, două decenii în care 
n-a obosit, nu s-a rutinat, atrai 
mereu, fascinat, se poate spune, 
de tentația începutului, a nou
lui. Dacă are uneori „trac", a- 
cesta e un trac mobilizator — 
emoția creatorului în fața unei 
opere de durată și de anver
gură, pentru că prelucrarea ar
borelui va însemna cîteva luni 
de muncă susținută.

Aici, în această hală în care 
macaralele trebuie cuplate pen
tru a ridica mastodonții de oțel. 
gigantismul se întîlnește, para
doxal, cu finețea. Statorul, cău
șul în care vor clocoti apele în
vârtind rotorul, are diametrul 
de 14 500 mm și o toleranță 
admisă de 1,5—2 mm. Raportată 
la dimensiunile unei piese obiș
nuite, această toleranță revine 
la ordinul micronilor, presupune 
precizia și subtilitatea ceasorni
carului. Dar, imaginați-vă un 
cronometru de dimensiunile 
unui bloc cu cîteva etaje / A- 
ceasta ar fi turbina.

Platforma caruselului la care 
lucrează Vasile Enășescu are di
mensiunile unei scene turnante 
Pe plan — șaiba strungului său 
rotorul turbinei va executa pri
mele turații. Primele rotiri din 
miliardele care vor urina sub 
presiunea și forțele Dunării. Ci
clul de prelucrare a rotorului 
durează aproape un an și bine
înțeles că aici cuvîntul „rebut' 
e o noțiune necunoscută. Nu 
înseamnă aceasta o redimen- 
sionare a responsabilității 7

Dar lăcătușul Ștefan Stritter, 
care va lucra la trasarea și poli
zarea paletelor, acele aripi de 
oțel special a căror geometrie 
hidrodinamică te face să te gîn- 
dești la sintezele sculpturii mo
deme ? Lustruite și strălucitoare 
ca niște statui sau ca aripile 
unui avion supersonic, paletele 
vor transforma mișcarea haotică 
a fluviului într-o inepuizabilă 
energie.

Se produce aici un proces de 
redimenslonare a omului. Cu
prins între dimensiuni maxime 
și toleranțe minime, se naște un 
sentiment de intoleranță. Into
leranță față de sine, față de 
micile comodități cotidiene.

Reșița — Porțile de Fier. Ac
celeratul parcurge zilnic acest 
itinerar, același itinerar pentru 
care se pregătesc giganții de 
la Uzina de construcții de ma
șini. In radierul și pereții eclu
zei, în barajul care înaintează 
spre mijlocul fluviului a început 
de pe acum montarea unor e- 
chipamente produse de munci- 8 
torii reșițeni. încastrate în be- f 
ton, marile agregate de oțel vot [ 
fi îngropate ca niște pietre f 
prețioase în montura unui inel S 
Niște „pietre prețioase" care. 
acoperite de sute și mii de metri i 
cubi de beton, nu se vor mai ; 
arăta niciodată privirii noastre | 
Vizitatorii de mîine vor ad- I 
mira barajul fără să știe ce ț 
bijuterii gigantice se ascund ; 
sub platoșa cenușie bătută de t 
valuri. Așa cum noi privim azi ! 
Minăstirea Curții de Argeș fără ; 
să bănuim silueta Anei zidită de l 
mina Meșterului Manole.



viața internațională
Mercenari
străini au 
pătruns pe 
teritoriul
R.A. Yemen

CAIRO 10 (Agerpres). — Ziarul „Al 
Ahram" relatează citînd surse oficiale 
yemenite că în zilele de 5 și 6 martie 
un convoi de 154 de mașini cu mer
cenari străini angajați în solda ele
mentelor regaliste au pătruns pe teri
toriul Republicii Arabe Yemen (R.A.Y), 
engajînd lupte cu triburile care spri
jină regimul republican. Potrivit surse
lor citate de ziar, convoiul de mașinilor citate de ziar, convoiul de mașini 
a pătruns pe teritoriul Yemenului, 
venind dinspre Arabia Saudită, care, 
așa după cum se știe, încurajează ac
țiunile triburilor regaliste îndreptate 
împotriva guvernului republican.

Ambasada R.A.Y. din Cairo a adre
sat Consiliului Ligii țărilor arabe o 
notă în care informează țările mem
bre despre noile acțiuni agresive sus
ținute de Arabia Saudită împotriva re
gimului republican.

★
ADEN 10 (Agerpres). — în rezo

luția adoptată Ia conferința Frontu
lui Național de Eliberare din Repu
blica Populară a Yemenului de sud, 
desfășurată la Aden, se anunță că 
a fost hotărîtă crearea în țară a unui 
partid socialist de avangardă. La 
conferință s-a hotărît totodată să se 
procedeze neîntîrziat la înfăptuirea 
reformei agrare, pentru a se pune 
capăt oricărei influențe a capitalului 
străin asupra economiei republicii. 
Printre alte hotărîri adoptate la con
ferință se află cea privind înființa
rea miliției populare, crearea baze
lor unei economii naționale, începe
rea unei largi campanii de alfabeti
zare și altele.

VIETNAMUL DE SUD ANGLIA Șl „PIAȚA COMUNĂ" DUPĂ EXECUTAREA CELOR
Forțele patriotice
au inițiativa

9

pe toate fronturile
SAIGON 10 (Agerpres). — Presiunea detașamentelor F.N.E. asupra bazei mili

tare americane de la Khe Sanh ți a împrejurimilor orațului Hue s-a menținut în ulti
mele 24 de ore, în ciuda bombardamentelor masive ale aviației americane, relatează 
agenția France Presse,

Duminică, bass Khe Sanh » fost 
supusă unui nou bombardament cu 
rachete și artilerie. La 7 km norri- 
vest de Hue forțele patriotice au a- 
tacat unități ale diviziei 101 ameri
cane de parașutiști. Avioane șl eli
coptere, la bordul cărora erau plasate 
instalații pentru lansarea rachetelor 
— au intervenit pentru a respinge 
atacul forțelor patriotice. Luptele an
gajate au continuat în tot cursul zilei 
de duminică.

în apropiere de Plelku, baza mili
tară Holoway a fost bombardată cu 
mortiere. Aerodromurile de la Can 
Tho și Vinh Long din delta Mekong 
au fost supuse unor atacuri spora
dice. Asupra capitalei provinciale 
Kien Hpong din aceeași regiune au 
căzut 60 de obuze de mortiere. De
tașamente ale forțelor patriotice au 
atacat în același timp pozițiile unei 
tabere militare sud-vietnameze.

Agenția France Presse relatează că 
simbătă noaptea spre duminică de
tașamente ale forțelor patriotice din 
Vietnamul de sud au continuat ac
țiunile de hărțuire a pozițiilor ame- 
ricano-saigoneze situate în jurul ea-

pitalei vietnameze. Grupurile de pa
triot! au atacat un post al poliției 
sud-vietnameze situat la numai doi 
kilometri de centrul orașului Saigon. 
Două poziții ale infanteriei sud-viet
nameze au fost supuse unui violent 
bombardament cu mortiere.

*
SAIGON 10 (Agerpres). — Agen

ția de presă „Eliberarea" anunță că 
în cursul luptelor care au avut loc, 
între 23 și 7 martie, în provinciile 
Quang Tri și Thuat Hien au fost 
scoși din luptă 1800 de soldați 
americani. Agenția precizează că au 
fost doborîte sau distruse la sol un 
număr de 25 avioane, două blindate 
și 16 tunuri și au fost scufundate 
șase nave.

REGRETE LA LONDRA
DUPĂ NOUA REUNIUNE

A „CELOR ȘASE11
Faptul că, în urma ședinței de sîm- 

bătă a Consiliului ministerial 'al 
C.E.E., „cei șase" nu au ajuns încă la 
o înțelegere cu privire la lărgirea 
Pieței comune, nu a produs nici o sur
priză în cercurile londoneze — a- 
nunță agenția France Presse. în ca
pitala britanică, relatează agenția, 
nici nu era așteptată realizarea imul 
acord asupra proiectului vest-ger- 
man privind „aranjamentele comer
ciale". La Londra se constată în 
schimb că divergențele dintre Franța 
și Germania occidentală s-au adîncit 
din nou, în cursul reuniunii de la 
Bruxelles. în timp ce francezii au ce
rut să limiteze stricto senso sfera no
țiunii de „aranjamente comerciale" 
cu țările candidate, reprezentantul 
vest-german a propus extinderea a- 
cesteia și asupra altor domenii, ne
prevăzute în tratatul de la Roma, în 
primul rînd tehnologia. Țările Bene- 
luxului și Italia au susținut propune
rea R.F.G., Olanda adăugind chiar 
că aceasta ar trebui să ducă la des-

chiderea unor discuții imediate eu 
Anglia.

Se amintește că guvernul britanic 
a .promis să studieze cu atenție orice 
propunere, cu condiția ca ea să fie 
pirezentată de „cei șase" in ansamblul 
lor. Cercurile competente remarcă 
însă cu regret că discuțiile riscă să se 
împotmolească în probleme de pro
cedură și să se prelungească la infi
nit. Pentru Marea Britanie problema 
esențială este să se ajungă cit mai 
curînd posibil la o formulă care ar 
lăsa deschisă poarta pentru aderarea 
ei la C.E.E. Maniera în care au evo
luat discuțiile pare să indice însă că 
Franța nu este încă gata să accepte 
un astfel de deznodămînt. De altfel, 
ministrul de externe francez, Couve 
de Murville, a declarat că, in urma 
„schimbului util de vederi" între „cei 
șase", practic „poziția Franței nu s-a 
schimbat față de cea de la 19 de
cembrie". Ceea ce este de natură să 
accentueze disensiunile dintre mem
brii comunității în problema candi
daturii britanice.

TREI PATRIOȚI ÎN RHODESIA
• CONSULTĂRI IN VEDEREA CONVOCĂRII CON
SILIULUI DE SECURITATE ® 56 DE DEPUTAȚI 
LABURIȘTI CER GUVERNULUI ENGLEZ SA IA 
MASURI IMEDIATE

NEW YORK 10 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate se va întruni pro
babil săptămîna viitoare pentru a e- 
xamina situația din Rhodesia, a de
clarat sîmbătă secretarul general al 
O.N.U., U Thant.

Mai mulți membri ai Consiliului 
de Securitate participă la consultări
le legate de această problemă, a 
menționat U Thant, adăugind că in
tenționează să prezinte Consiliului un 
raport asupra efectului și aplicării 
sancțiunilor selective împotriva Rho- 
desiei. Acest raport ar putea servi 
drept bază pentru o nouă rezoluție 
a Consiliului prin care actualele 
„sancțiuni selective" să fie transfor
mate în sancțiuni generale.

A
LONDRA 10 (Agerpres). — O re

zoluție semnată de 56 de parlamen-

tari laburiști cheamă guvernul englea 
să adopte imediat măsuri pentru în
lăturarea guvernului ilegal al lui Ian 
Smith din Rhodesia. Ziarul „Times" 
publică sub semnătura comentatoru
lui său politic un material în care a- 
rată, între altele, că guvernul pre
mierului Wilson încearcă să amîne o- 
xaminarea acestei rezoluții, „deși ari
pa de stînga a partidului laburist cere 
ca ea să fie examinată în cursul a- 
cestei săptămîni".

Autorii rezoluției au declarat 
își vor expune punctele de vedere 
prilejul 
zoluție 
ceeași 
zoluția 
la vot.

că
cu 
ro- 
a- 

TO-

examinării proiectului de 
prezentat de guvern. Cu 
ocazie, au menționat el, 
grupului celor 56 va fi pusă

NOI CRITICI ADRESATE DE SENATORI AMERICANI 
POLITICII S. U. A. IN VIETNAM

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Răspunzînd în cadrul unui interviu tele
vizat la întrebările puse de un reporter 
al companiei britanice de radio ți tele
viziune B.B.C., senatorul Robert Ken
nedy a criticat din nou actuala politică 
dusă de guvernul american în Vietnam. 
El a arătat că S.U.A. au avut de mai 
multe ori, în ultimii ani, prilejul să 
angajeze negocieri cu reprezentanții 
Frontului Național de Eliberare și ai 
R. D. Vietnam, dar ele au preferat de 
fiecare dată să utilizeze argumentul 
forței. „S.U.A. nu pot continua să acțio-

neze ca ți cînd nu ar mai exista nici 
o altă națiune", a spus Robert Kennedy.

Se anunță totodată că senatorul Mike 
Mansfield, lider al majorității demo
crate în Senat, a preconizat, intr-un dis
curs rostit simbătă la Universitatea din 
Arkansas, o revizuire completă a poli
ticii externe, americane în lumina schim
bărilor care s-au produs în străinătate și 
a problemelor interne tot mai nume
roase. Politica americană trebuie adap
tată schimbărilor intervenite, a declarat 
el, menționînd că Statele Unite nu pot 
efectua cheltuieli în străinătate în ritmul 
actual și să satisfacă in același timp ne
voile interne crescînde.

de presă

agențiile

transmit
Pavillonul românesc din cadrul Tlrgu- 

lul Internațional de primăvară de la Leip
zig a fost vizitat duminică de Kurt Fichtner, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, și de Heinrich Meier, vicepreședinte al Comisiei 
de Stat a Planificării a R.D.G. Ei au fost întîmpinați 
de ambasadorul Republicii Socialiste România la Ber
lin, Nicolae Ghenea, precum și de directorul pavi
lionului, Nicolae Vrabie.

La primul contact cu Da
nemarca îți este greu să 
distingi unde se termină 
pămîntul și unde începe 
marea. Contururile a nume
roase insule (din cele vreo 
400 care se încorporează 
teritoriului danez), se es
tompează undeva în zare ; 
trecerea de la verdele crud 
al cîmpiilor la albastrul 
verzui al mării este im
perceptibilă. Copenhaga în
săși și-a cucerit faima de 
„Veneție a Nordului", da
torită canalelor care o 
brăzdează în lung și-n lat. 
Podurile de beton reunesc 
armonios diferitele cvarta- 
luri ale capitalei. Totul 
pare a fi fost dinainte fi
xat aici, după un plan bine 
determinat. Și clădirea 
bursei din secolul al XVII- 
lea, cu celebrul său Turn 
rotund care a găzduit ob
servatorul astronomic, și 
castelul Rosenburg și 
clădirea societății de a- 
viație S.A.S. ori noile 
blocuri de locuințe. E- 
poci diferite se comple
tează reciproc, dînd Copen- 
hagăi aspectul unei metro
pole puternic ancorate In

cu atît mai mult cu cît 
pămîntul danez nu este în 
întregime propice agricul
turii. Mari întinderi sînt 
presărate cu dune de nisip 
pe care vînturile reci ale 
nordului 
colo-colo. 
cru te 
străbătînd 
Fionia, 
giunile peninsulei Iutlanda. 
Cu toate că pămîntul este 
sărac, el a fost transfor
mat prin munca tenace a 
acestui popor vrednic. Cî- 
teva date sînt cît se poate 
de semnificative. Cu o 
populație agrară sub 13 la 
sută, se asigură o produc
ție agricolă de trei ori mai 
mare decît nevoile țării. 
Trebuie subliniat că un rol 
important în agricultura 
daneză îl joacă societățile 
cooperatiste, rezultate din 
gruparea mai multor fer
me. Amănunte în legătură 
cu aceste probleme 
flat în timpul unei ample 
convorbiri cu J. D. 
tensen, președintele Uniu
nii abatoarelor de export 
și membru în conducerea

le poartă de 
De acest lu- 
poțl convinge 

marile insule 
Seelanda, ori re-

am a-
Chris-

Problema lichidării decalajului
• . - • - -

Atacurile forțelor patriotice a- 
supra garnizoanei americane 
încercuite la Khe Sanh se succed 
zi de zi. în clișeu: o parte din 
fortificațiile bazei supuse unei 
neîncetate și crescînde presiuni

Intre R. D. Vietnam șl Cuba a fost sem
nat un acord de colaborare tehnico-științifică — 
transmite agenția V.N.A.

își sporește acuitatea
(Urinare din pag. I)

să-și finanțeze majoritatea investiții
lor — cea mai eficientă cale spre 
independența economică, de care de
pinde independența politică". Com
plexitatea și specificul problemelor 
care se ridică în fața statelor rămase 
în urmă din punct de vedere economic 
cer, spunea delegatul tunisian, „ins
taurarea independenței în plenitudi- 
nile ei".

Exprimînd convingerea țării sale că 
„principala responsabilitate pentru 
dezvoltarea tinerelor state indepen
dente incumbă în primul rînd aces
tor țări", reprezentantul Cambodgiei 
era de părere că „lumea a treia" va 
înregistra succese, „numai dacă va 
opera reformele de structură solicitate 
de progresul economic și social... Mo
dernizarea structurilor este principala 
premisă a dezvoltării economice". 
Dl. Kimny sublinia că, în acest sens, 
guvernul cambodgian a luat la în
ceputul anului 1964 o serie de măsuri 
pe care domnia sa le aprecia ca deose
bit de importante: naționalizarea 
băncilor și a comerțului exterior, crea
rea unui sistem cooperatist etc.

Modernizarea structurilor economice 
și sociale implică, după părerea re
prezentantului Tunisiei, și alte soluții. 
Este știut, de pildă, că, în ciuda fap
tului că în producția țărilor rămase 
în urmă din punct de vedere economic 
predomină sectorul agricol, aceste state 
importă produse agro-alimentare, a 
căror valoare 'se ridică în unele ca
zuri pînă la 40 la sută din încasările 
lor din exporturi. „Eliminarea acestui 
paradox și a spectrului monoculturii, 
spunea dl. Baccar, presupune înfăp
tuirea reformei agrare și diversifica
rea producției agricole." Reprezentan
tul tunisian sublinia, de asemenea, ne
cesitatea adoptării de către țările în 
curs de dezvoltare a unei politici de 
echilibru financiar, politică prin care 
înțelegea în special suprimarea chel
tuielilor inutile și risipa de fonduri. 
„Totodată, declara domnia sa, trebuie 
curmate privilegiile și stăvilit procesul 
de formare a unor noi ierarhii sociale, 
fenomene deosebit de dăunătoare în 
unele țări în curs de dezvoltare". în 
sfîrșit, delegatul tunisian opina pen
tru reducerea la minimum, sau chiar 
suprimarea cheltuielilor militare. „Țara 
mea, spunea domnia sa, consacră 
6—7 la sută din buget pentru cheltu
ieli militare. Dimpotrivă, ea se 
situează printre puținele țări care alocă 
un sfert din veniturile publice în 
scopul educației. Tunisia, înainte de 
a pune în aplicare un plan de dezvol-

tare economică, a adoptat un plan de 
educație națională, urmînd să se tragă 
concluziile asupra celor mai bune mă
suri menite să generalizeze învăță- 
mîntul primar și să ridice calitatea 
învățămîntului secundar. Universitatea 
noastră se află într-un proces de înno
ire, care vizează legarea ei nemijlocită 
de circuitul economic și de patrimo
niul cultural național, în scopul de a 
nu rămîne o instituție care pregătește 
oameni destul de culți, dar incapabili, 
pe moment, să soluționeze problemele 
specifice ale Tunisiei".

Discuția cu dl. A. Mirhaba, șef de 
secție în Ministerul Economiei al 
Iranului, a evidențiat un alt aspect 
al problemei formării cadrelor de 
specialiști în țările în curs de dezvol
tare. Delegatul iranian spunea că, după 
părerea sa, problema asistenței externe 
în vederea pregătirii cadrelor este 
mult mai importantă decît aceea a 
ajutorului financiar, aceasta și dato
rită faptului că Iranul dorește să aibă 
cît mai multe posibilități de a-și instrui 
forța de muncă. Dl. Mirhaba a ținut 
să releve, de asemenea, că în planifi
carea dezvoltării și în valorificarea cît 
mai eficientă a resurselor interne un 
rol important îl are încheierea de 
acorduri pe termen lung. în acest 
sens, el s-a referit la relațiile econo
mice și comerciale dintre România și 
Iran, care cunosc o dezvoltare con
tinuă, evoluție favorizată într-o largă 
măsură de existența unor acorduri 
bilaterale pe termen lung. „Cele două 
țări, spunea delegatul iranian, au 
structuri economice diferite. Realiza
rea acordurilor dintre România și Iran 
implică schimbarea programelor de 
producție ale întreprinderilor noastre, 
care sînt particulare. Dacă s-ar în
cheia acorduri pe termen scurt, chel
tuielile legate de readaptarea între
prinderilor iraniene ar fi nerentabile".

După părerea d-lui Igbal Husain, se
cretar de stat adjunct în Ministerul 
Comerțului al Pakistanului, în mobili
zarea resurselor interne ale țărilor în 
curs de dezvoltare o Contribuție în
semnată o poate aduce practicarea 
unor forme noi de cooperare inter
națională. Pakistanul, declara acesta, 
este interesat în obținerea pe credit 
de echipament industrial care să pre
lucreze materiile prime locale. Dl. Hu
sain remarca faptul că „Pakistanul și 
România urmează o politică de strînsă 
cooperare în relațiile economice și co
merciale. Ca rezultat, conchidea acesta, 
comerțul dintre cele două țări a 
crescut de aproape 7 ori în ultimii 
4 ani".

După cum se știe, țara noastră și-a

lărgit și continuă să-și lărgească con
siderabil relațiile economice cu nu
meroase țări în curs de dezvoltare. 
„Noi, — îmi spunea reprezentantul 
Tunisiei, — am luat cunoștință cu 
satisfacție de poziția României față 
de problemele subdezvoltării, poziție 
care este foarte apreciată și care re
flectă dorința și voința României de a 
sprijini efectiv eforturile proprii ale 
țărilor în curs de dezvoltare".

Din discuțiile purtate la Palatul 
științelor se poate desprinde concluzia 
că ideea valorificării resurselor proprii 
ca o condiție primordială a dezvol
tării, idee ce cîștigă tot mai mult 
teren în „lumea a treia", izvorăște 
din practica țărilor în curs de dezvol
tare, care după cucerirea independen
ței politice, constatînd dezavantajele 
ce decurg din diviziunea internațio
nală a muncii statornicită în epoca 
colonială, se străduiesc să lichideze 
într-un interval cît mai scurt rămîne- 
rea în urmă. Evident, asistența și 
cooperarea internațională pot con
tribui la accelerarea progresului eco
nomic și social dar nu pot suplini 
eforturile proprii ale țărilor în curs 
de dezvoltare, strădania lor de a-și 
dezvolta multilateral economia.

Măsuri luate 
în cazul lui 
J. Sejna

PRAG A 10 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. transmite că Prezidiul Adu
nării Naționale a R.S. Cehoslovace 
a exclus din componența sa pe fostul 
general J. Sejna pentru delapidarea 
avutului social și pentru abuz de pu
tere. Comuniștii de Ia Ministerul 
Apărării Naționale al R. S. Ceho
slovace au declarat că J; Sejna nu 
mai este considerat membru al par
tidului încă din prima zi a demascării 
activității sale criminale.

în urma unei hotărâri a președin
telui Republicii Socialiste Ceho
slovace, Antonin Novotny, lui J. 
Sejna i-au fost retrase gradul militar 
și toate decorațiile.

După cum s-a anunțat, fostul gene
ral Sejna care a deținut funcții im
portante în cadrul forțelor armate 
cehoslovace a fugit în S.U.A., unde a 
cerut azil politic.

Corespondentul agenției C.T.K. la 
Washington s-a adresat în mod oficial 
Secției de presă a Departamentului 
de Stat al S.U.A., cerînd să i se a- 
corde posibilitatea de a lua un inter
viu lui Sejna, dar nu a primit nici 
un răspuns.

OPINII REALISTE
PRIVIND RECUNOAȘTEREA
GRANIȚEI ODER-NEISSE

în R. F. a Ger
maniei a fost dat pu
blicității zilele tre
cute memorandumul 
semnat de membrii 
„Cercului Bens- 
berg“. Semnatarii 
acestui document 
sînt un grup de oa
meni de știință, pu
bliciști și teologi ca
tolici, printre care 
profesorii Kogon, 
Rahner, Metz și cu
noscutul jurist Men
zel. Subiectul tra
tat : problemele po- 
lonezo—vest-germa- 
ne.

în memorandum

se constată că „cea 
mai imperioasă pro
blemă care se opune 
împăcării între ger
manii Republicii fe
derale și polonezi, 
precum și unei co
operări reciproce 
între ei este cea a 
teritoriilor de din
colo de Oder-Neis- 
se“. Autorii docu
mentului se pronun
ță pentru recunoaș
terea de către R.F. 
a Germaniei a si
tuației teritoriale 
definită prin exis
tența acestei fron

tiere. Recunoașterea 
graniței Oder-Neisse 
de către R, F. a 
Germaniei ar fi a- 
preciată ca „o con
tribuție la stabilirea 
păcii internaționale, 
care va duce totoda
tă la destindere și la 
împăcare între po
poare".

Cuprinsul memo
randumului semnat 
de membrii „Cer
cului Bensberg" a 
provocat în R.F.G. 
o puternică impre
sie.

întreprinderea de telecomunicație un
gară „Budavox" a încheiat cu societatea sue
deză „Ericsson" și cu societatea franceză „SAP" 
contracte pentru achiziționare de licențe și echi
pament. Valoarea totală a contractelor cu societă
țile respective se ridică la aproximativ 10 milioane 
dolari.

Ministrul apărării naționale al Argen
tinei și-ar ii prezentat demisia, susțin surse 
demne do încredere din capitala argentineană. Ace
leași surse au declarat că ministrul Antonio Lanusse 
ar fi făcut alături de alți miniștri obiectul unor cri
tici din partea președintelui Ongania în timpul unei 
reuniuni cu colaboratorii săi. Ziarul conservator „La 
Prensa" apreciază că aceasta ar fi prima dintr-o 
serie întreagă de demisii atît ale unor miniștri cît și 
a numeroși înalți funcționari ai administrației.

La Universitatea din Varșovia, transmite 
agenția poloneză de știri P.A.P., au avut loc inci
dente care au tulburat activitățile universitare. In
cidentele au început la 8 martie. Pretextul l-a con
stituit exmatricularea din universitate a doi studenți. 
Studenții au scandat lozinci împotriva conducători
lor Universității. La 9 martie un grup de studenți a 
încercat să provoace excese pe străzi, ceea ce a ne
cesitat măsuri in vederea restabilirii ordinii.

O echipă de chirurgi greci de la clinica 
de oto-rino-laringologie a Universității din Salonic, 
în frunte cu prof. Gheorghios Iannoulis, a efectuat 
cu succes prima transplantare a timpanului și celor 
trei oase minuscule ale aparatului auditiv (scărița, 
ciocănelul și nicovala), de la o persoană decedată 
la un pacient amenințat cu surzenia. O a doua fază 
a transplantării va consta într-o operație pentru co
rijarea urechii exterioare a pacientului.

Generalul Ailleret a murit într-un acci
dent de avion. Accidentul — prăbușirea unui 
avion militar francez la scurtă vreme după decola
rea de pe aeroportul de lîngă Saint Denis (Insula 
Reunion) — s-a produs în noaptea de sîmbătă spre 
duminică. Și-au pierdut viața 19 persoane, printre 
care și generalul Ailleret, șeful statului major al ar
matei franceze.

In orașul american Norristown, a lost 
decretată starea de urgență ca urmare a 
incidentelor rasiale declanșate cil o zi înainte. Inci
dentele au început sîmbătă seara, după ce un grup 
de motocicliști au molestat un tînăr de culoare. 
Mai multe sute de negri au pătruns în cartierul cen
tral al orașului. Poliția care a intervenit a arestat nu
meroase persoane.

Peste 500 de membri al „Mișcării pen
tru dezarmarea nucleară" din Anglia 
au organizat la Liverpool o demonstrație de protest 
împotriva apropiatei lansări la apă a unui submarin 
atomic englez dotat cu rachete „Polaris". Șantiere
le navale, unde se construiește această navă, au fost 
înconjurate de poliție pentru a bara intrarea de
monstranților în incinta șantierului. I

Contururi | 
daneze J

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

trecut și totuși modernă. 
Danezii îți spun cu mîn- 
drie despre capitala lor că 
ea îți poate oferi, într-o 
formă concentrată, tot ce 
găsești în marile orașe ale 
lumii: canalele Veneției, 
arcadele Romei, palatele 
Parisului, casele de comerț 
ale Londrei, zgîrie-norii 
New York-ului.

Capitala daneză se im
pune însă, înainte de toate, 
ca un puternic centru in
dustrial. Portul, străveche 
poartă comercială a țării, 
este suprasolicitat azi, în 
condițiile creșterii neînce
tate a circuitului de măr
furi din și înspre Dane
marca. In imediata vecină
tate te întîmpină în vuiet 
de macarale șantierele na
vale „Burmeistern și Wain". 
Aici se produc cargouri, 
vase cisternă, pacheboturi, 
vase de pescuit. La „Bur
meistern — Wain" a fost 
construită și motonava 
„Transilvania". Tot în pe
rimetrul capitalei se află 
și '‘vestitele fabrici de bere 
Carlsberg și Tuborg, fabrici 
de conserve, o bogată gamă 
de unități manufacturiere. 
Copenhaga capătă însă noi 
dimensiuni. In afara ora
șului sînt în curs ample 
lucrări de desecare; tere
nurile smulse mării vor fi 
folosite pentru amplasa
rea de noi unități indus
triale.

Danemarca a cunoscut, în 
ultimele trei decenii, evo
luții interesante pe linia 
dezvoltării, diversificării și 
specializării industriei, care 
a devenit principalul sec
tor al economiei daneze. 
Mașinile și utilajele repre
zintă peste 50 la sută din 
volumul exportului. In pro
ducția industrială, locul 
principal îl ocupă indus
tria constructoare de ma
șini. Șantierele navale da
neze și-au cucerit o bine
meritată faimă. Circa o 
treime din flota mondială 
echipată cu motoare Die
sel folosește motoare de 
fabricație daneză sau pe 
bază de licențe daneze.

Continuînd să-și dezvol
te în ritm susținut indus
tria, Danemarca rămîne o 
țară cu o agricultură in
tensivă, cu același bun re
nume ca și în trecut. Am 
fost impresionat de reali
zările ei în acest domeniu

Consiliului Agriculturii, C I 
organizație din care fac 
parte toate uniunile coope- I 
ratiste. Interlocutorul meu I 
releva că realizările obți- * 
nute de agricultura dane- ■ 
ză se explică prin trei fac- I 
tori: cooperația agricolă, I 
mecanizare și folosirea u- . 
nor mari cantități de în- I 
grășăminte. Dl. Christen- I 
sen mi-a vorbit apoi des- * 
pre rolul Consiliului Agri- | 
culturii care reunește Fe- I 
derația sindicatelor agri- I 
cole, Federația asociațiilor ■ 
agricole și nouă comitete | 
de export al produselor a- 1 
gricole. Scopul acestui or- . 
ganism, care funcționează I 
separat de Ministerul A- I 
griculturii, este de a pro- 1 
mova colaborarea între or- ■ 
ganizațiile agricole P« | 
plan profesional și econo- | 
mic. O problemă acută în 
agricultura daneză — spu- I 
nea el — a devenit „criza I 
piețelor". Unii susțin că 1 
ea s-ar putea rezolva prin ■ 
aderarea Danemarcei la 1 
Piața comună, alții, printre | 
care și specialiști de la 
Uniunea horticultorilor, I 
susțin că, dimpotrivă, anu- I 
mite produse daneze ar a- ■ 
vea de suferit pe propria ■ 
piață din cauza concuren- | 
țel celor- din țările sudice 1 
membre ale C.E.E.

Atît din declarațiile ofl- I 
claie cît și din discuțiile | 
pe care le-am avut cu fac
tori de răspundere din ca- I 
pitala daneză se remarcă I 
preocuparea Danemarcei * 
pentru liberalizarea schim- ■ 
burilor comerciale, pentru I 
extinderea legăturilor sale | 
economice cu toate statele 
lumii, pe baza respectului | 
și avantajului reciproc. I 
Chiar în timpul șederii me- 1 
le în această țară am avut > 
prilejul să vizitez „Tîrgul i 
comercial" deschis la Co- | 
penhaga, la care își dădu
seră întîlnire produse din I 
numeroase, țări ale lumii, i 
printre care șl România, * 
care a participat pentru I 
prima dată la această ma- | 
nifestare. Tîrgul era pre- • 
zentat în presa daneză ca > 
o mărturie în plus a dorin- j 
tei Danemarcei de a contri
bui la lărgirea schimbului 
de valori materiale între I 
state.

Ion HERȚEG
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