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Pe 
șantierul 
portuar 
Constanfa

Terminarea digurilor de 
închidere a noului bazin al 
portului Constanța a dat po
sibilitate intensificării lucră
rilor de construcții și amena
jări. După primul punct de 
acostare a navelor petroliere, 
a fost începută zilele acestea 
construcția primului chei 
destinat acostării navelor mi
neraliere de mare tonaj. In 
prezent se face dragarea fun
dului mării in vederea așter- 
nerii patului din piatră la te
melia cheiului, se adincește 
bazinul in zona cheiului pînă 
la 13 metri și se toarnă 
blocurile mari din beton ar
mat, in greutate de 95—100 
tone fiecare, necesare noii 
construcții. Cheiul va avea 
cinci dane de acostare, însu- 
mind o lungime de 1 020 me
tri și va dispune de o cale 
ferată, de macarale puterni
ce, platforme de depozitare 
și instalații de manipulare a 
minereurilor și altor mărfuri 
grele. Constructorii și-au 
propus să termine această 
importantă lucrare pină la 
sfirșitul anului.

(Agerpres)
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Președintele Consiliului de Miniștri, 
* Ion Gheorghe Maurer, 

s-a oprit la Belgrad
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BELGRAD 21. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite i 
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care, însoțit de ministrul afaceri
lor externe, Comeliu Mănescu, se 
află în drum spre Italia, s-a oprit 
duminică dimineață la Belgrad.

La gara Dunav din capitala 
R.S.F. Iugoslavia, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu Mă
nescu au fost întîmpinați și salu
tați de Kiro Gligorov, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Federale, 
Miso Pavicevici, adjunct al secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Guglielmo Folchl. 
ministru-consilier al Ambasadei 
Italiei de la Belgrad, și alți membri 
ai ambasadei italiene.

Au fost prezenți membrii Am
basadei Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad.

Pe întreg parcursul, de la fron
tiera româno-iugoslavă pînă la 
frontiera iugoslavo-italiană, tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu sînt însoțiți de 
Djordje Smilianici, adjunct al șe
fului protocolului din Secretariatul 
de Stat pentru Afacerile Externe, 
și de Aurel Mălnășan, ambasado
rul R. S România la Belgrad.

Arhitectura
satului

METALUL
Dr. arh. M. CAFFS
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CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA 
NICOLAE PUICEA —

al ega- 
reciproo, al

Prof. dr. Voinea MARINESCU 
membru corespondent al Academiei R. S. România

CUM ECONOMISESC

DE METAL
în bilanțul activității pe anul 1967 

al întreprinderilor din regiunea Banat, 
economisirea, a peste 7.000 tone . de tip.de vagon, programat în fabricație. 

La aceasta și-au adus contribuția atît 
serviciile de concepție cît și secțiile 
productive.

Cu ce consecințe favorabile s-au 
materializat planurile de măsuri ? Au 
fost reproiectate, cum era și firesc, o 
serie de repere și subansamble și s-au 
aplicat noi tehnologii de fabricație. 
Cîteva exemple sînt concludente. La 
vagonul G.V.A.S. s-au revizuit planu
rile de croire la tablă, obținîndu-se o 
economie de aproape 100 kg pe va
gon, au fost reduse capetele de prin
dere la bare prin trecerea la refularea 
în clește a bucșelor. Pe ansamblu, la 
acest tip de vagon s-au economisit 
165 tone de metal. La vagonul gon
dolă, economia anuală de metal se ri
dică la 63,5 tone. Și la acest tip de 
vagon s-au revizuit planurile de croire 
a tablei, a fost extinsă forjarea în ma
trițe cu figuri multiple, s-au înlocuit 
bucșele de bronz cu altele din mate
rial plastic.

în altă ordine de idei s-au vizat și 
pus în lumină posibilități care mai 
înainte erau ignorate — chipurile 
pentru că ar fi „mărunte". Este vorba 
de utilizarea marginilor de tablă re
zultate de la debitare pentru execu
tarea reperelor mai mici, care a adus 
uzinei o economie de 20 tone de me-

metal reprezintă una dintre cele mai 
însemnate realizări. Aceasta se 
marcă, în mod deosebit, ca un răs
puns clar, mobilizator și practic la 
sarcina trasată de plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966 privind 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, în special a normelor de 
consum la metal. Rezultatul ne-a su
gerat însă o întrebare : »-au fructificat 
toate posibilitățile, s-a ajuns la „o 
limită" în diminuarea consumului de 
metal ?

...Mare consumatoare de metal, 
uzina „Vagonul" din Arad a încheiat 
anul 1967 cu o economie de aproape 
1 500 tone de metal, din care se pot 
construi 70 de vagoane-gondolă, sau 
44 de vagoane pentru călători. Notăm, 
de asemenea, că la majoritatea tipuri
lor de vagoane, aflate în construcție, 
normele de consum îmbunătățite an 
fost respectate, înregistrîndu-se și în
semnate economii de metal.

Cum s-a procedat ?
— în trecut, secțiile aveau prostul 

obicei — ne-a precizat ing. Vasile 
Abrudan, directorul general al uzinei 
— să se aprovizioneze de la magazie 
„după ochi", cu cantități mari de me
tal. Și cît cereau, atît li se eli
bera. La un moment dat, s-a constatat 
o mare depășire a normelor de con
sum. Evident, aceasta s-a resimțit 
asupra producției, deoarece se con
sumase din... stocurile destinate luni
lor următoare. Grav este că se susținea 
că „se face totul" pentru reducerea 
consumurilor, dar faptele arătau con
trariul. S-a tras atunci semnalul de 
alarmă.

Au urmat diverse analize, pe bază 
de calcule și măsuri. Punctul nodal al 
respectării normelor de consum era 
depozitul de materiale, dar și evidența 
strictă, realistă și operativă, a consu
mului realizat, comparativ cu cel 
planificat. In acest scop, s-a introdus 
în practica uzinei metoda normativă. 
Pentru fiecare comandă se calculează, 
pe baza normelor de consum, necesa
rul de materiale, de metal. Zilnic, se 
confruntă abaterile în minus sau plus 
și mai ales cauzele lor, cunoscîndu-se 
in ce măsură sînt respectate normele. 
Magazia nu mai eliberează nici un 
kilogram de metal în plus, fără o 
motivare bine întemeiată.

Demn de remarcat și de preluat 
către întreprinderile constructoare 
mașini este tocmai acest sistem 
evidență a consumurilor folosit 
uzina arădeană. Ar fi poate de' prisos 
să mai insistăm asupra descrierii lui. 
Important ni se pare faptul că acest 
sistem „pune degetul pe rană", adică 
localizează cu claritate sursa de risipă 
a metalului. De fapt, el a fost apreciat 
și au venit în schimb de experiență 
delegați din alte uzine. Se zice însă 
că este „incomod", deoarece arată clar 
unde se nasc risipa și economia, ast
fel că el continuă să se aplice cu bune 
rezultate, dar numai la „Vagonul". Nu 
este nevoie, cumva, de o intervenție 
hotărîtă a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini ?

Economiile de metal amintite — 
ne spunea ing. Tiberiu Solomon, șeful 
biroului consumuri specifice — sînt 
iodul generalizării sistemului, al unor 
măsuri eficiente pe întreaga filieră a 
fabricației, de la concepție Ia produsul 
finit. Ca urmare, consumurile specifice 
de metal au fost mult îmbunătățite, 
în sensul reducerii lor, dar aceasta 
printr-o analiză aprofundată la fiecare 
produs și repel în parte. în continuare,

s-au întocmit planuri de măsuri pen
tru economisirea metalului pe fiecare

(Continuare tn pag. a IlI-a)

IN ZIARUL DE AZI

SI De ce au apărut e
lemente de improvi
zație in activitatea
universităților mun
citorești ? Ei Anglia în
căutarea drumului
spre Piața comună
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întoarcerea din R. P. Ungară

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a înapoiat du
minică de la Budapesta, unde, la 
invitația C.C. al P.M.S.U., a făcut 
o vizită de prietenie.

La sosire, îri Gara de Nord, au 
fost prezenți tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv,

al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasa-

(Agerpres)

Soarta arhitecturii 
satului românesc de 
azi constituie prilej de 
meditație pentru toți 
cei ce văd în vechea ar
hitectură țărănească 
una din cele mai re
prezentative și strălu
cite manifestări ale ge
niului artistic popular. 
Pe retina noastră, care 
păstrează clișeul pa
triarhal sl pitoresc al 
casei românești, se su
prapun cu dificultate 
imaginile noi, unde ți
gla industrială a izgo
nit cenușiul catifelat al 
șindrilei lucrate de 
mînă, unde cărămida a 
luat locul bîrnelor mă
iestrit îmbinate la col
turi, unde pridvoare cu 
arcade de beton ar
mat, grotesc trilobate, 
stau peste colonete fi
rave și disproporționa
te, înlocuind prispele 

■ sau foișoarele cu stîlpii 
de lemn crestați de mi
gala si măiestria dălții

sau închlzînd Intre vo
lumele lor zidite un e- 
chilibru masiv al lumi
nii și umbrei. Volumele 
simple și curate ale 
clasicității folclorice, 
simfonia albului pig
mentat de ornamentul 
drămuit cu măsură, ar
monia liniilor arhitec
turii încadrate în un
duirea dealurilor sau în 
orizontala infinită a 
cîmpiei dispar, făcînd 
loc unei arhitecturi 
noi. care se înfățișează 
ochiului profesionist ca 
eteroclită, semidoctă șl 
impersonală, stîrnin- 
du-ne un confuz senti
ment de frustrare este
tică. în fața acestei 
mutații, unii comenta
tori, obsedați de adora
ția unor icoane ale tre
cutului, fie se lasă cu
prinși de o jale roman
tică, fie 
opri în 
în care 
declinul

arhitecturi țărănești. 
Așa se face că în aer 
plutește o vagă inten
ție muzeografică : „să 
salvăm tot ce se mai 
poate salva" — ca si 
cum s-ar putea declar* 
monument de arhitec
tură fiecare sat, fiecar* 
casă. Se sugerează so
luții sămănătoriste, ce 
ar vrea să inventeze 
decoruri de inspirație 
străveche pentru o via
tă omenească reală, în 
care curentul electric e 
preferat opaițului sau 
lămpii de gaz și tele
vizorul înlocuiește șe- 
zătorlle.

Ieșită din tărîmul 1- 
dillc al zidăriei de li
pitură, al lemnului și 
pietrei sumar cioplite,

Echipajul României, pe pîrtia de la St. Moritz
. Telefoto : U.P.I.-Agerprei

H Echipajul României pe locul II la Campionatul european de bob 
(4 persoane) Ei HOCHEI. La jubileul „Cupei Bucureștiului“ S Pri
mii medaliați ai Universiadei de iarnă H Carnet olimpic H La 
Festivalul de la Beverwijk, șahiștii noștri se mențin printre frun
tași Tragerea la sorți a sferturilor de finală ale C. C. E. la 
handbal masculin ALTE $TIRI Sp0RmE _ 1h pag a m_a

Perspectivele chirurgiei de substituție
hormoni steroizi de felul 
cortizonului. Ulterior, la a- 
ceste mijloace terapeutice 
s-au adăugat medicamente 
cu acțiune antimetabolică, 
de felul acelora care se fo
losesc în tratamentul can
cerului sau medicamente cu 
acțiune de reducere sau su
primare a reacțiilor imu- 
nologice. Lista acestora din 
urmă s-a mărit în mod im
presionant în ultima vreme 
(mercaptopurina, azatiopri- 
na și alți derivați ai mer- 
captupurinei, cîteva actino- 
micine, metotrexatul etc). 
Mult mai interesantă, sub 
aspectul inducerii imuno- 
toleranței față de homogre- 
fe, pare a fi observația mai 
recentă potrivit căreia dacă 
animale foarte tinere ime
diat după naștere sînt ino
culate cu suspensii de celu
le vii de la animale de a- 
ceeași specie, ele devin in
capabile pentru toată viața 
de a mai 
logic față 
natorilor 
lule. De 
în prezent cîteva indicații 
asupra posibilității de a 
provoca toleranta organis- 
mului-gazdă față de homo- 
grefe sau țesuturi prin 
„vaccinarea" lui prealabilă 
cu anumite virusuri sau 
prin administrarea de se
ruri antilimfocitare.

Transplantarea organelor 
și țesuturilor a depășit în 
prezent faza chirurgicală și 
a intrat într-o fază incom
parabil mai dificilă, și anu
me cea biologică.

Chirurgia de substituție 
și-a extins preocupările a- 
proape asupra tuturor țe
suturilor și organelor, mai 
ales de cînd s-au acumu
lat date care au dovedit că 
organele artificiale au in
dicații foarte limitate în a- 
fecțiunile pentru tratamen
tul cărora ele au fost ima
ginate. în prezent se pot 
transplanta celule izolate, 
una sau mai multe, piele, 
cornee, valve cardiace sau 
cartilagiu, organe cu struc
tură și funcțiuni mai mult 
sau mai puțin complexe, ca 
rinichiul, plămînul sau ini
ma. Rezultatele experiențe
lor privind transplantarea 
celulelor, țesuturilor sau a 
organelor reprezintă unul 
din procedeele cu cele mai 
largi posibilități de cerce
tare a problemelor de ge
netică, embriologie, fiziolo
gie, oncologie, imunologie 
și patologie generală.

Transplantarea de țesu
turi vii sau de organe, în 
scopuri experimentale sau 
terapeutice, ridică două ca
tegorii de probleme : teh
nice și biologice (imunolo- 
gice). Prima categorie de 
probleme include procura
rea organului sau țesutului 
pentru transplantare, pre
pararea lor pentru operație, 
stocarea temporară și, în

sfîrșit, transplantarea în
săși, care reclamă astfel de 
manevre incit să se asigure 
vascularizarea țesutului, 
procesul normal de vinde
care și conservarea funcției 
și structurii lor după ope
rație Pe baza numeroase
lor cercetări experimentale 
pe cîine sau alte animale, 
în unele cazuri completate 
cu încercări ia om, se poate 
afirma cu certitudine că 
tehnicile de transplantare a 
măduvei osoase, țesuturilor 
limfoide, osului, cartilagiu- 
lui, pielii, corneei, a unor 
organe endocrine ca ova
rele și paratiroidele, a ri
nichiului, inimii, plămînu- 
lui (în totalitate sau parțial), 
ficatului, uterului, segmen
telor de intestin subțire și 
chiar a unui membru în în
tregime (inferior sau supe
rior) sînt bine stabilite. 
Această impresionantă lis
tă demonstrează că proble
mele tehnice majore au fost 
rezolvate în mod satisfăcă
tor aproape pentru fiecare 
organ sau țesut în parte. 
Fără îndoială că și în a- 
cest domeniu a rămas încă 
loc destul pentru investiga
ții viitoare.

A doua categorie de pro
bleme este reprezentată de 
conflictul imunologic din-

tre grefă și gazdă în 
zul în care donatorul 
primitorul sînt indivizi 
aceeași specie, însă deose
biți din punct de vedere 
genetic. După o perioadă 
tranzitorie de funcțiune 
normală, care rareori depă
șește 1—3 săptămîni, orga
nul sau țesutul transplan
tat în asemenea condiții 
își pierde funcțiunile și 
este distrus treptat. Această 
stare latentă și inevitabilă 
de intoleranță a organismu
lui față de țesuturi de altă 
proveniență decît țesuturile 
proprii este cea mai im
portantă barieră în trans
plantare. Organismul gaz
dă nu reacționează la fel de 
violent față de toate țesutu
rile străine care i se gre
fează. De exemplu, intole
ranța față de rinichi, ficat 
și cord este mult mai pu
ternică decît față de cor- 
nee sau glande endocrine.

începînd din anul 1950 s-a 
încercat o serie largă de 
mijloace terapeutice pentru 
a prelungi supraviețuirea 
homogrefelor (grefe efec
tuate între indivizi de ace
eași specie). Inițial s-a folo
sit iradierea totală a pri
mitorului cu raze X sau co
balt radioactiv, asociată sau 
nu cu administrarea unor

i Bscuncteiit
iMai mult decît oricînd, în această 

duminică friguroasă de ianuarie, 
Fierbinții și-au meritat cu priso
sință numele, căci, în ciuda gerului 
tăios, care înlănțuise sufletul viu al 
Ialomiței, cărăușa dorului și a cîn- 
tecelor, inimile tuturor — gazde și 
oaspeți — au ars la temperatura 
înaltă a bucuriei care le înflăcărase : 
sărbătorirea a o sută de ani de la 
înființarea corului comunei.

Născut în acest colț de Bărăgan, 
prin osîrdia unor dascăli entuziaști 
și a sătenilor iubitori de frumos, 
la confluența tumultuoasă dintre e- 
nergicele balade haiducești, ce ră
sunau din nesfîrșiții codri ai Vlăsiei, 
și melodiile, cînd nostalgice ca to
ropite de arșiță, cînd viforoase ca 
stîrnite de viscol, ale cîmpului, a- 
ceastă primă înfrățire de glasuri a 
înfruntat cu cîntecul ei viguros 
„pustietatea goală, străină, nepă- 
trunsă", cum îi apărea pe vremea
aceea Bărăganul lui Vasile Alec- 
sandri. Asemănător Ialomiței, nă
valnică și revărsată sau împuținată 
de vitregiile arșiței, corul din Fier
binți și-a urmat cu tenacitate vadul 
de-a lungul celor o sută de ani,
aducînd în viața oamenilor de pe 
aceste meleaguri o adiere de pros
pețime sufletească și de încredere. 
Anii noștri, și îndeosebi ultimul de
ceniu, au însemnat pentru corul din 
Fierbinți un flux continuu, o aflu
ență de voci tinere, alături de cele 
care au păstrat nestinsă flacăra cîn- 
tecului. „Rapsodia Bărăganului", una 
din piesele alese ale repertoriului, 
care și în această zi sărbătorească 
ne-a demonstrat potențele muzicale 
excepționale ale acestui cor, are de 
aceea o valoare simbolică nu numai 
pentru realitățile din care este in
spirată, ci și pentru însuși drumul 
străbătut de această formație artis
tică reputată. Etapa din urmă a 
acestui drum parcurs, nu o dată cu 
prețul unor mari dar entuziaste stră
danii, animate cu talent și dăruire 
de dirijorul Petre Smărăndescu, este 
echivalentul drumului de aur din 
poveste. Protagonist de anvergură al 
ultimelor concursuri artistice repu
blicane și laureat al acestora, corul 
din Fierbinți s-a făcut ecoul bogă
ției spirituale a oamenilor din acest 
colț al Bărăganului. Cu deplină în
dreptățire, Tița Ștefan, cunoscuta 
interpretă a cîntecului popular, for
mată în acest cor, avea să-și cînte 
la un concurs folcloric de la Cairo 
mîndria sub privirile gînditoare de 
milenii ale Sfinxului:

„Trandafir cu frunza-n zimți, 
Sînt fată de la Fierbinți"...

Tot această mîndrie a fost, desigur, 
tonul fundamental și al sărbătoririi 
de la Fierbinți. îndeosebi într-un 
anumit moment: cel al citirii decre
tului Consiliului de Stat, prin care 
s-a acordat corului din Fierbinți 
Ordinul „Meritul Cultural" clasa a 
IlI-a, iar obștea sărbătorească a a- 
dresat conducerii de partid și de 
stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mesaj de recunoștință, de angajare 
solemnă în obținerea- unor noi izbînzî 
pe ogorul roadelor și al artei.

A fost rnomentul cînd cele 120 de 
voci ale corului s-au unit în înălțarea 
unui imn al bucuriei și încrederii, 
închinat partidului.

Niculae STOIAN

Stimă șl sentimente de prietenie, colaborare 
îructuoasă tot mai intensă în diferite domenii 
de activitate* — aceasta este părerea cea mal 
des exprimată In Italia despre stadiul actual al 
relațiilor româno-italiene. Am auzit-o în cercuri 
dintre cele mai diferite : de la oameni de stat 
și parlamentari la reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistice și oameni de afaceri. Intr-adevăr, 
evoluția din ultimii ani a ansamblului de relații 
dintre cele două țări a înregistrat un curs as
cendent.

Aci se consideră că un eveniment de mare 
însemnătate în evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-itallene 11 constituie vizita oficială pe 
care președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, 
Comeliu Mănescu, o va face începînd de as
tăzi în Italia, la invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii Italiene, Aldo 
Moro. In cercurile politice și de presă din ca
pitala Italiei există convingerea că vizita va 
prilejui, în afară de o cunoaștere directă a 
vieții și muncii poporului italian de către înalțli 
oaspeți români, contacte utile și un rodnic 
schimb de păreri asupra dezvoltării de pînă 
acum și perspectivelor relațiilor dintre cele 
două țări, precum și asupra desfășurării vieții 
internaționale. De maximă importanță pentru evo
luția favorabilă a relațiilor româno-italiene este 
faptul că, la baza acestor relații, ambele 
țări așează principiile respectării independen
ței și suveranității naționale, 
lității în drepturi, al avantajului 
neamestecului în treburile interne.

In ultimii ani s-a putut constata 
că România și Italia, cu toate că 
social-politice diferite șl fac parte 
diferite, găsesc contingențe într-o 
probleme privind cele două țări, precum viața 
internațională, in general, Intîlnirea la O.N.U., în 
vara trecută, dintre președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și primul-ministru 
italian, Aldo Moro, împreună cu miniștrii de 
externe ai celor două țări, vizita ministrului de 
externe al României, Corneliu Mănescu, în Ita
lia și a omologului său, Amintore Fanfanl, în 
România, precum și alte vizite guvernamentale 
au confirmat interesul ambelor țări pentru gă-
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Reluarea
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Bulandra

Iarnă la Sighișoara

mprovizație în activitatea

I. Nottara" (sala 
luna a albastră

„Lucla Sturdza Bu
din Bd. Schitu 
1) ; D-ale cama-

Deși ne aflăm la jumătatea lui ia
nuarie, o parte din universitățile 
muncitorești care ar fl trebuit să-și 
inaugureze cursurile încă din luna 
septembrie nu și-au deschis încă por
țile. în Capitală, în această situație 
se găsesc, printre altele, trei mari în
treprinderi industriale : 23 August, 
Grivița roșie și Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii" (în treacăt fie spus 
datele amintite nu erau cunoscute, 
așa cum ar- fi fost normal, de secto
rul cultural al Consiliului sindical 
local. Primul răspuns primit aici do
vedea o totală lipsă de informare). 
Cum s-a ajuns ca niște forme de ac
tivitate atît de apreciate cu cîțiva 
ani în urmă să fie îii prezent ne
glijate 7 Una dintre cauze se referă 
chiar la primul pas făcut de univer
sitățile muncitorești în acest an.

De multă vreme se încetățenise obi
ectul ca în fiecare toamnă reprezen
tanții Consiliului pentru răspîndirea 
cunoștințelor din Comitetul de Stat 
pentru Cultură șl Artă să se întâi— 
nească cu cei ai comisiei culturale 
din Uniunea Generală a Sindicatelor 
pentru a stabili obiectivele princi
pale ale învățămîntului popular da 
cultură generală în noul an. Aceste 
consfătuiri — după cum apreciază 
reprezentanții celor două foruri — 
s-au dovedit întotdeauna utile de
oarece asigurau o unitate de concep
ție asupra formelor de răspîndire a 
noilor cunoștințe, coordonau activi
tatea universităților populare și a 
celor muncitorești. Tradiția a fost 
însă întreruptă. în toamna anului 
trecut, ședința comună n-a mai avut 
loc, deși pregătiri pentru organiza
rea ei s-au făcut : s-a elaborat un 
material comun al C.S.C.A. și U.G.S. 
s-au purtat discuții preliminare.

în tot acest răstimp pregătitor, uni
versitățile muncitorești n-au fost des
chise, așteptînd „noi dispoziții". Iar 
dispozițiile au venit abia în luna de
cembrie, extrem de tîrziu pentru des
chiderea unui an de învățămînt. Pe 
de altă parte, Consiliul pentru răs
pîndirea cunoștințelor, văzînd că nu 
ee ajunge la o identitate de păreri, 
nu a mai dat instrucțiuni pentru spri
jinirea universităților muncitorești, 
comisiilor sale raionale și orășenești. 
Cei mai întreprinzători activiști cul
turali au trecut la treabă singuri, dar 
alții au continuat să aștepte sau au 
abandonat, pur și simplu, îdeea or
ganizării cursurilor. Și astfel în 
multe locuri înscrierea cursanților, 
alegerea temelor și a lectorilor, au 
purtat și poartă încă pecetea impro
vizației.

După cum ne spune Al. Hoajă, se
cretar al C.R.C.S., oraș București, 
toate acestea au făcut ca, în actualul 
sistem de organizare, univesitățile 
muncitorești să reprezinte, de fapt, 
niște simple cicluri de conferințe, in 
multe privințe asemănătoare cu lec
toratele de cultură generală mare pot 
fi întîlnite la cluburile sindicale.

— Particip de zece ani la acesta 
cursuri, a completat aceeași idee ju
ristul Ion Gănescu, și ceea ce le-a 
conferit întotdeauna o notă de trăi
nicie, de atmosferă de studiu, a fost 
tocmai programul, alcătuit pe cicluri 
închegate, după principii pedagogice. 
Anul acesta, numărul cursurilor a 
fost limitat la unul pe lună. Personal 
consider că este extrem de puțin, dar 
chiar și în acest caz alegerea lor ar 
fi putut fi făcută cu grija ca cele 
6—7 expuneri anuale să nu repre
zinte niște conferințe separate, ci un 
tot unitar, un veritabil curs de uni
versitate.

Am spicuit la întâmplare cîteva 
exemple. Cursul de Istorie a Româ
niei de la Uzina „23 August" și-a 
propus ambițioasa „performanță" de 
a străbate în 7 lecții... istoria patriei ; 
cursul „De vorbă cu medicul" al 
lucrătorilor din comerțul cu ridicata 
din Capitală a ajuns de fapt o sumă 
aritmetică de prelegeri asupra evo
luției unor boli. ~ 
felului în care 
alocuri tematica 
că de la o 
alta titlurile unor 
doma, de parcă absolut toată lumea 
er fi interesată de numai 8—9 ches
tiuni din multitudinea faptelor de 
viață care ne înconjoară. Cum ș-s 
® juns. la această situație ?

Din comoditate, unii activiști sin
dicali s-au adresat unei surse, ce-i 
drept competente, dar, uneori, depă
șite ; este vorba de instrucțiunile 
C.S.C.A. cu privire la tematica uni
versităților populare, a cărei ultimă 
«diție datează din 1966. Deschizînd 
această broșură, ei s-au mulțumit să 
copieze mecanic teme, titluri de lec
ții, fără a cere părerea viitorilor 
cursanțl sau a lectorilor. în loc ca 
tematica să pornească de la niște ce
rințe precis formulate, ea este astfel 
impusă artificial, de „sus". Cercetă
torul științific Ion Corvin-Sîngeor- 
zan, unul dintre activii conferențiari 
ai universităților muncitorești, ne 
mărturisea în acest sens :

— Din cele patru universități care 
mi-au solicitat colaborarea în noul 
an de învățămînt, una singură m-a 
consultat la stabilirea planului de

lecții. La celelalte voi fl pus în fața 
unui fapt împlinit, șl nici nu știu în 
ce măsură alegerea lor a fost cea 
mai indicată. Anul trecut, de pildă, 
la universitatea muncitorească Ener- 
go-reparații Filaret (pe lîngă o în
treprindere cu marea majoritate a 
«alariaților bărbați) începuse un curs, 
„Utilul și frumosul cotidian", al că
rui program »e adresa în principal... 
femeilor.

Universitățile muncitorești își a- 
leg lectorii cu sprijinul comisii
lor raionale pentru răspîndirea cu
noștințelor. Dar, după cum afirmă 
Gh. Florea, membru în biroul con
siliului local al sindicatelor, „acestea, 
prin însăși sfera lor de cuprindere 
nu au posibilitate de a le asigura 
concursul unor mari personalități ale 
vieții noastre culturale șl științifice. 
De aceea în unele locuri, Ia Uzina 
23 August, de exemplu, absolut toți 
conferențiarii pentru actualul an de 
învățămînt sînt cadre didactice. De
sigur, și pregătirea de specialitate a 
acestora este bună, dar scopul uni
versităților muncitorești este și cel 
de a înlesni un dialog între academi
cieni, profesori universitari, cercetă
tori, critici de artă și masele cele 
mai largi. Or, această posibilitate 
este în prezent simțitor diminuată".

Consecințele acestei stări de lu- 
■ cruri pot fi constatate în felul cum 
funcționează (sau mai corect spus, 
cum în multe locuri nu func
ționează) în prezent universită
țile muncitorești. Scuza cu care 
am fost întâmpinați la Uzina 
23 August : „Nu putem ține lecțiile 
pentru că nu vin cursanții" ilustrează 
poate cel mai semnificativ aspect al 
principiului de organizare a unor 
universități muncitorești : cu partici
pare obligatorie, pe bază de tabel. 
De pildă, răsfoind listele cu temele 
propuse la universitatea muncito
rească a Combinatului poligrafic 
rCasa Scînteii" am remarcat niște 
discrete note marginale : „plane, 
offset, legătorie etc. Le-am descifrat 
remnifioația în urma discuției cu di
rectoarea clubului: la fiecare curs fu
seseră repartizate din oficiu anumite 
secții. Dar oare preferințele oameni
lor coincid cu planificarea făcută in

birou ? Expunerile pe teme medicala 
nu interesează și pe alte salariate ale 
combinatului, în afara celor de la le
gătorie ? întocmind listele, se para 
că activiștii culturali nu și-au pui 
aceste întrebări.

Eforturile organizatorilor, strădu
ințele lectorilor sînt ineficace dacă 
în sală cei prezenți nu au venit din 
propriul lor interes, cu acea disponi
bilitate psihică care ușurează rapor
tul între public și conferențiar. îm
bogățirea orizontului de cultură est» 
o problemă care îl privește pe fie
care om în parte, și nu metodele ad
ministrative vor fi cele care vor 
crea emulația așteptată, ci discuția 
sinceră, nemijlocită cu viitori „stu- 
denți" ai universităților muncitorești.

Pentru a se remedia actuala situa
ție, ar trebui ca cele două foruri caro 
răspund în prezent de răspîndirea 
cunoștințelor prin intermediul uni
versităților populare și muncitorești 
(C.S.C.A. și U.G.S.) " ’ ‘ ‘
o platformă comună 
inadmisibilă situația 
une de răspîndire a 
să devină prilej de concurență șl 
piedici reciproce cum s-a întâmplat 
de curînd la Craiova, unde universi
tății populare orășenești i s-a in
terzis să-și facă publicitate în incinta 
uzinei „Electroputere" pentru a nu-1 
,jăpi“ acesteia din nrma miixsnntii 
de la universitatea 
proprie. Esențial nu 
astfel de unități și 
lor, ci conținutul activității, eficaci
tatea ei. Indiferent de „firma" sub 
care ea se desfășoară, concepția or
ganizatorică trebuie să fie unitară, 
conformă cu principiile și modalită
țile fundamentale ale educației adul
tului. Unele inițiative recente (uni
versitățile pe orașe, de care răs
pund împreună sindicatul și comi
tetul de cultură) par să reprezinte 
chiar un substanțial pas înainte în 
această direcție. Rămîne ca expe
riența acumulată să constituie pen
tru organizatori prilej de meditație 
și sursa unor măsuri privind, îmbu
nătățirea conținutului acestei activi-

„Lucia Sturdza

0 O.S T.A. Sala Palatului) i
Concert de muzică ușoară sus
ținut de Michele și Adele Mafflna 
— 20.
0 Filarmonica de stat „G. Ene»- 
cu“ (la sala mică a Palatului) : 
Concert de cameră — 20.
O Opera română : Carmen — 19,30. 
o Teatrul de stat da operetă i 
singe vienez — 19,30.
O Teatrul de Comedia : Oplnl» 
publică — 20.
O Teatrul 
landra" (sala 
Măgureanu nr. 
valului — 20.
0 Teatrul „C.
Studio) : Cînd
— 20.
O Teatrul Gluleștl (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Martorii se «uprimă 
— 19,30.
O Teatrul Mic ; Tango — 20.
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : Scandal 1* 
Boema — 19,30.

să-și elaboreze 
de acțiune. Este 
ca nobila misi- 
culturii în mase

urmă cursanții 
muncitorească 

este numărul de 
nici denumirea

Cea mai importantă reali
zare scenică a regizorului Li- 
viu Ciulei — „Moartea lui 
Danton" de Georg Bilchner — 
va vedea din nou luminile ram
pei la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din B-dul 
Schitu Măgureanu nr. 1 — Po
dul Izvor) începind de săptă- 
mina viitoare. După cum se 
ftie, firul reprezentațiilor a 
fost întrerupt timp de mai 
multe luni deoarece protago
nistul fi regizorul spectacolu
lui a realizat aceeafi montare 
la „Schiller Theater" din Ber
linul occidental, înregistrind fi 
acolo un deosebit succes, re
flectat in presă.

Reîntors in țară, Liviu Ciu
lei reintră în rolul lui Danton, 
alături de Septimiu Sever, I- 
leana Predescu, Emmerich 
Schaffer, Petre Gheorghiu, 
Ana Negreanu, Dumitru Ono- 
frei, Puiu Hulubei, George 
Oancea, Gheorghe Ghițulescu, 
Ion Caramitru, Virgil Ogășa- 
nu fi un numeros colectiv de 
interpreți.

Primele spectacole vor avea 
loc in zilele de miercuri, 21 
ianuarie și vineri, 26 ianuarie, 
ora 20.

Revelator- asupra 
s-a stabilit pe 

este și faptul 
întreprindere la 

lecții se repetă ai-

Anul trecut. Administrația de stat 
Loto-Pronosport a distribuit parti- 
cipanților premii în valoare de 540 
milioane lei, din care 806 autoturisme 
de diferite mărci și capacități. Au 
fost acordate sute de mii de premii 
de diferite valori, între 225 000 lei 
și 20 000 lei, precum și numeroase 
excursii peste hotare, în Uniunea 
Sovietică, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria, R. S. F. 
Iugoslavia, Turul Capitalelor etc.

Șanse sporite de a obține auto
turisme există la prima tragere a 
autoturismelor LOTO din anul 1968. 
Tragerea are loc la 23 ianuarie și 
se desfășoară după o nouă formulă 
tehnică pe baza căreia se atribuie 
prin tragere la sorți și, NELIMITAT, 
autoturisme ~ 
viei 408“ cu 4 
850", „Renault 
«or.

Cu bilete J 
participa la toate cele 30 de exti 
geri»

, Renault 16". „Mosk- 
faruri și radio, „Fiat 
Gordini" și .,Trabant
de HO lei se poale

Război și pace (seriile III șl IV) : PATRIA (completară 
n întâmpinarea viitorului) — 10 ; 16,15 ; 20.

e Căutați idolul : REPUBLICA — 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
« Un bărbat și o femeie : LUCEAFĂRUL — 11,15 ; 13,30 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Război și pace (seria a Il-a) : CAPITOL — 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
13,30 ; 20,45.
e Un nabab maghiar : FESTIVAL (completare Exerciții șl 
aplicații militare) — 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR 
— 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 10,45 ; 12,45 ; 
14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21.

O sută unu dalmațlenl : VICTORIA (completare Unirea) 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, DACIA (completare Nălcă 
veverița) — 8,15—14,30 in continuare ; 16.45 ; 19 ; 21.

Billy mincinosul : CENTRAL (completare București, oraș 
muzicii) — 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 21.
Ivan cel groaznic (ambele serii) : CINEMATECA — 10 ; 14. 
Cînd tu nu ești : LUMINA (completare Republica la 20 

de ani) — 9—15,45 în continuare : 18,30 ; 20,45, LIRA (com
pletare Sănătatea mintală a copilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10,15.
© Corigența domnului profesor : DOINA (completare Mal 
bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, CIULEȘTI (completare File din Istoria sportului ro
manesc) — 15 ; 17 ; 19 ; 21, MODERN (completare București, 
oraș al muzicii) — 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Zece negri mititei : UNION (completare Orizont științific 
nr, 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30, MOȘILOR (completare Mai 
bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Echipa — Pe drumul măiestriei — O după-amlază plină 
de peripeții — împlinire — Cei doi ursuleți — Pași spre 
Brâncuși — Vizita: TIMPURI NOI - -- - 
0 Servus, Vera !
40 de ani) — 11,15

Și 
© 
al
O

£

Radu CONSTANTINESCU

local al cinematografului „Panoramic Dacia' din Baia Mar»

(Urmare dm pag. I)

esențial-

Arhitectura

. _________ ___ 9—21 în continuare.
FEROVIAR (completare Viața începe la 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA (completare 

Orizont științific nr. 11/1967) — 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Marele restaurant : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (com
pletare Mirceștii în pastel) — 16 ; 18 ; 20.
e Dosarul XII : BUZEȘTI (completare Unirea) — 15.30 ;
18 ; 20,30, ARTA (completare Mihail Kogălniceanu) — 9—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Dragostea unei blonde : CRlNGAȘI (completare Invitație) 
— 15,45 ; 18 ; 20, GRIVITA — 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Escroc fără voie : BUCEGI (completare Invitație) —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30,

................................................... ....... ; 16 ;
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 1
FLAMURA (completare Dacă aș fl știut) — 11,15 ; 13,30 ; 
18,15 ; 20,30.
• Jocuri neschimbate : VITAN
— 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Război și pace (seriile I șl 
în continuare.
?> Un taxi pentru Tobruk : POPULAR (completare Viața 
ncepe la 40 de api) — 15.30 ; 18 ; 20,30.

0 Regina zăpezii ; MUNCA (completare Sorinei șl soarele) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30, COSMOS (completare Cei doi ursuleți) 
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
q Sindbad marinarul : VIITORUL (completare Gigantul îna
ripat) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Al șaptelea continent : COLENTINA (completare A sosit 
vacanța mare) — 16 ; 18 ; 20.
0 Loana : VOLGA (completare Republica la 20 de ani) — 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare 
In căutarea timpului pierdut) — 15 ; 17,30 ; 20.
O Lordul din Alexanderplatz : FLOREASCA — 12; 15; 18; 20,30.
• O fată fericită : RAHOVA (completare Sănătatea mintală 
a copilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cerul începe la etajul III : PROGRESUL (completare 
Sorinei șl soarele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
(B Cine va deschide ușa 7 : FERENTARI (completare Prin 
satul românesc) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

(completare Hoțul Iscusit)

II) : MIORIȚA — 9,30—18,30

arhitectura rurală diferă 
mente de cea tradițională. Această 
devenire este obiectivă și ea derivă 
din înlocuirea relațiilor de tip feu
dal, care au prezidat nașterea și ma
turizarea tipologiei arhitecturii tra
diționale a casei țărănești. O analiză 
sociologică ar fl binevenită pentru 
a scoate în evidență toate consecin
țele care decurg din faptul că re
lațiile economice și diferitele forme 
ale conștiinței sociale de tip orășe
nesc au cuprins la noi, într-o pro
porție de masă, viața satului abia 
după revoluția socialistă, adică într-o 
perioadă istoricește foarte scurtă.

Una din manifestările semnifica
tive ale acestei rapide transformări 
este modificarea planului locuinței 
țărănești, care adoptă tot mai frec
vent soluții exprimînd necesitatea 
unor spații și a unor legături func
ționale mai diferențiate. Apariția 
unei a doua intrări în fațada poste- 
rioară, apariția vestibulului, trecerea 
de la casa înșiruită linear la gru
parea încăperilor pe un hol interior 
reprezintă forme care nu sînt simple 
imitații ale micii locuințe urbane, ci 
modelarea spațiului ca urmare a 
formării unor noi necesități și de
prinderi de locuire. Bucătăria se di
ferențiază de încăperea de locuit, 
camera curată încetează de a fi o 
încăpere de conservare a zestrei și 
devine un spațiu de utilizare.

Observăm, de asemenea, că din ce 
în ce mai mult construcțiile se rea
lizează cu materiale durabile — că
rămidă, beton, fier, țiglă. Tendința 
de comasare si de regrupare a sate
lor mici în așezări puternice și bine 
organizate are drept corolar o vastă 
construcție de școli, internate,' că
mine culturale, magazine, unități de 
deservire, dispensare, maternități, 
grădinițe, rețele edilitare de lumină, 
apă și canal, modernizarea dru
murilor. Toate acestea sînt elemen
tele unui salt uriaș de ordin cali
tativ care modifică însăși tema, con
ținutul conceptului de arhitectură ru
rală. In această conjunctură, talentul 
nativ și formele tradiționale născute 
și grefate pe concepte, pe materiale 
și tehnologii străvechi, imobile timp 
de veacuri, nu sînt suficiente.

Aș încerca să ilustrez această idee 
printr-un exemplu concret : proble
ma materialelor-cheie în construcții. 
Se dorește, pe bună dreptate, ca bo
gățiile țării — printre care lemnul 
este dintre cele mai mari — să 
fie folosite cu chibzuială și cu ma
ximum de randament. Așadar, vor 
trebui găsite soluții tehnice pentru 
a permite ca mii de metri cubi de 
lemn prețios să ia drumul fabricilor 
de cherestea, de 
aglomerate, în loc 
în frumoși pereți 
perlșuri înalte, în 
garduri si porți — 
acestea alcătuiau în trecut un mare 
tezaur de valori artistice. De altfel, 
timpul meșteșugului-artă e măsu
rat ; artistul popular, meșterul cio
plitor și constructor a devenit da

mobilă, de plăci 
să stea imobilizat 
de bîrne, în aco- 
poduri și șure, în 

■ chiar dacă toate

chirurgiei
(Urmare din pag. I)

mult un specialist, un factor al di
viziunii sociale a muncii. Pe această 
bază s-a dezvoltat o tipizare a mo
delelor de arhitectură și a elemen
telor decorative mult mai rigu
roasă decît pare la prima vedere. 
Cu toată această producție de se
rie, constructorul rural și-a însu
șit tehnica și măiestria anumitor 
forme și materiale. îndată însă ce e 
nevoit să pună cărămidă și beton 
armat în loc de piatră, nuiele, pă- 
minit bătut sau lemn, tradiția și 
știința lui secular acumulată nu-i 
mai sînt de nici un folos. Dezorien
tat, el improvizează, imitînd cons
trucția orășenească, adresîndu-se în

melor structurale cu decorul supra
fețelor și are drept sens primordial 
un maximum de expresivitate, care 
continuă și amplifică în sens ideal 
conținutul material al funcționalită
ții. în cazul arhitecturii țărănești 
tradiționale, această aderență și uni
tate expresivă a formelor structurale 
cu decorul este rezultatul unei se
lecții milenare în care s-au cristali
zat principalele calități ale arhitec
turii românești : claritatea, simpli
tatea, armonia, proporțiile și mește
șugul de a valorifica estetic mijloa
ce materiale din cele mai modeste. 
Prezentul însă are o dezvoltare atît 
de rapidă încît echilibrul realizat

satului
special unor modele care-a sînt la 
îndemînă ca volum și mijloace eco
nomice, acele căsuțe eteroclite șl 
pretențioase ale micii burghezii oră
șenești pe care le-aș numi, fără ezi
tare, nonarhiteotură. Puterea de 
atracție a orașului, simbolizată de 
produsul industrial, de cinema și te
leviziune se exercită asupra construc
torului rural printr-o acțiune spon
tană și neselectivă ; scos din făgașul 
bunelor sale obiceiuri, arhitectul 
anonim al satului își caută intuitiv o 
rezolvare.

Pentru locuitorul contemporan al 
satului casa veche, văruită (mirajul 
albului rustic), cu streașină și pridvor 
(jocul umbrelor albăstrii), cu feres
trele mici (punctarea ritmului și 
contrastelor), cu acoperișul înalt 
(expresivitatea volumelor), casa ve
che zic, reprezintă doar o casă ve
che întunecoasă, neîncăpătoare, proas
tă, care trebuie cît mai curînd dă- 
rîmată și înlocuită. Valoarea estetică 
a arhitecturii este în ochii lui deter
minată de alte criterii decît cele 
ale cercetătorului de artă. Se pro
duce — din cauza puternicului ca
racter de obiect de consum al lo
cuinței — o mutație a judecății de 
valoare 
buințare 
utilul și 
criteriu 
în primul rînd, o casă mare, zidită 
sănătos, acoperită trainic cu țiglă, 
tencuită si zugrăvită durabil și în 
culori rezistente, avind ferestre 
mari, dacă se poate cu rulouri.

în general, în arhitectură, așa cum 
se știe, imaginea artistică este rezul
tatul unei contopiri organice a for-

din sfera valorii de între- 
în cea a valorii estetice, 
practicul devin principalul 

ai frumuseții. E frumoasă,
l

pe un program stabil și cunoscut este 
rupt și se regăsește cu greutate. Do
rința inerentă de frumos artistic 
vine și azi să completeze „frumosul 
util", dar în forme încă insuficient 
maturizate și neaderente. Ridicarea 
pretențiilor funcționale și construc
tive se traduce parcă printr-o exu
beranță a volumelor și ornamentului 
aplicat, ieșirea din simplitatea pa
ralelipipedică cu mansarde, mar
chize, decroșuri și denivelări de 
streșini și din simplitatea cromatică 
prin încrustații de oglinzi, mici zu
grăveli cu motive de covor sau 
chiar pictură murală figurativă în 
ulei.

Există o efervescență de forme noi, 
unde regăsim o incontestabilă preo
cupare estetică, chiar dacă am pu
tea avea unele rezerve sau nedume
riri, mai ales cînd le raportăm la 
clișeul tradițional. Clasicismului rus
tic i se opune un baroc ingenuu, cu 
toate contradicțiile sale, amplificate 
in bună măsură de factorii despre 
care am vorbit : ruperea tradiției 
funcționale și tehnice, influența ne
critică a orașului. Personal aș măr
turisi că multe din aceste manifestări 
nu mă entuziasmează ; aceasta este 
însă o opinie personală, cu care n-aș 
dori să minimalizez necesitatea de a 
urmări cu atenție tot ce apare nou.

Mai gravă mi se pare situația cînd 
preocuparea de frumos dispare co
pleșită de un functionalism total. 
Am resimțit acest lucru parcurgind 
văile Apusenilor, unde case anodine, 
dar bine construite, tind să înlocuias
că silueta pitorească a vechilor aco
perișuri. Este firește un caz parti
cular, dar forme de indiferentă

estetică apar aproape pretutindeni. 
Și mai e ceva, un amănunt care nu 
poate fi neglijat. Calitatea meșterilor 
locali a scăzut. Meseriașii buni au 
emigrat la oraș, meșteșugul și școala 
bunului gust se pierd în vîrtejul pre
facerilor economice. Meseria din 
ta-tă-n fiu nu se mai transmite, pen- | 
tru că tineretul e tot mai atras de 
industrie. E, prin urmare, neapărat 
necesar ca, odată cu noile cerințe 
sociale, cu noile materiale și tehnici 
constouctive, să se aplice în condițiile i 
satului metode de creație noi, ela- | 
borate de o școală de arhitectură pe 
baze teoretice, conduse de arhitecți | 
și realizate de meseriași calificați, l 

E adevărat că pentru a se crea o 
arhitectură nouă a satului trebuie 
multă inventivitate, talent și putere 
de pătrundere. De fapt, e vorba de 
a relua esențele gîndirii construc
torului popular, de a realiza suges
tii de ambianță pe programe noi atît 
ca obiecte cit și ca ansambluri. Că 
acest lucru e foarte greu o dovedesc 
unele edificii noi pentru cămine 
culturale, magazine sătești sau școli, 
care sînt încă destul de străine și nea
derente, cu tot efortul pe care auto
rii lor — uneori bine
— l-au depus ca 
notă de „specific". Dar 
aportul arhitectului 
construcției sătești ar fi 
însă greu de imaginat o 
neralizată și cuprinzătoare, fiindcă 
sarcinile corpului nostru de arhi
tecți în construcția urbană și indus
trială sînt încă peste capacitățile sale 
de cuprindere. Dar cum — după pă
rerea mea — altă cale nu există, va 
trebui să insistăm pentru o asistență 
fie ea izolată și sporadică, cu ten
dința de generalizare și intensificare.

Este vorba de un proces specific 
și original, de formare a unei noi 
arhitecturi rurale, care nu se poate 
înscrie nici pe calea pastișării for
mulelor sau aparențelor tradiționale
— bune cel mult pentru culoarea lo
cală a unor instituții turistice — și 
nici pe cea a transpunerii arhitec
turii orășenești sub masca unui 
modernism rău înțeles. Acest pro
ces mi se pare mai curînd o sinteză 
între experie.nțele spontane ale cons
tructorului popular, venit în contact 
eu viața modernă și cu tehnica cons
tructivă evoluată și producțiile ar
hitecturii de dotare social-culturală 
și de deservire utilitară, pe care o 
realizează institutele de proiectări. 
Asemenea sinteză nu poate fi însă 
un simplu contact de influente, ci 
ea se cere activată și condusă cu 
atenție de către arhitecți. a căror 
sferă de preocupări va cuprinde, 
treptat, schițele și proiectele pentru 
locuințe și gospodării, alături de 
proiectele de magazine, școli, case 
de cultură, clădiri de producție pen
tru agricultură si industria agricolă. 
E nevoie în această acțiune de multă 
răbdare și de o pasiune creatoare 
dublată cu realism tehnic, de 
concursul celor mai buni arhitect), 
si care s-ar putea considera demni 
să concureze creațiile imensului ge
niu al tradiției populare.

să
în

intenționați 
le dea o 

chiar și așa 
orientarea 
salutar ; e 

acțiune ge

De îndată ce s-a demon
strat că transplantarea or
ganelor este. în principiu, 
posibilă, geneticieni, imuno- 
logi, biochimiști, chirurgi, 
înbr-un număr din ce în ce 
mai mare, și-au îndreptat 
atenția asupra utilizării a- 
cestui procedeu în clinică. 
Aplicarea acestor procedee 

I la om a fost precedată de 
numeroase cercetări expe
rimentale pe animale. De 

I menționat că prima trans
plantare de rinichi, reușită 

l la cline, a fost făcută de 
medicul român N. Florescu 
în 1905.

O lucrare statistică asu
pra transplantării rinichiu
lui începînd din 1950 —
cînd a fost grefat pentru 
prima oară la om, între 
doi gemeni — pînă la 15 
martie 1965, arată că nu
mărul intervențiilor chirur
gicale întreprinse în acest 
scop atinsese pe glob cifra 
de 729 dintre care 282 se a- 
flau în stare de funcțiune 
la acea dată. Tinînd seamă 
de faptul că și după 1965 
tentativele de transplantare 
a rinichiului la om s-au în
mulțit, este de presupus că 
în prezent cazurile clinice 
de transplantare renală au 
ajuns la cifra 2 000. Pro
centul cel mai mare de su
praviețuire a grefei s-a ob
servat la bolnavi care au 
primit un rinichi prelevat 
de la un frate geamăn. 

S-au transplantat, de aseme
nea, plămîni sau lobi pul
monari la om, dar supra
viețuirea cea mai lungă, ci
tată în literatura de spe
cialitate, este de numai 18 
zile, 
nice 
mii, 
vut 
nav 
în viață. Cele cîteva tenta
tive clinice de transplantare 
a ficatului au rămas fără 
rezultate.

Două fapte foarte impor
tante au reieșit din cerce
tările asupra homogrefelor 
renale la cîine, maimuță și 
om : în primul rînd, faptul 
că existenta unei compati
bilități a țesuturilor între 
donator și primitor este 
mai importantă pentru 
voluția grefei decît 
mentul de anulare 
ției imunologice. 
transplantare și, în 
lea rînd. 
tratament nu poate fi apli
cat după o schemă gene
rală, ci trebuie adaptat fie
cărui caz în parte. Aceste 
cercetări au canalizat in
vestigațiile actuale spre gă
sirea unor substanțe cu ac
țiune imunosupresoare mai 
efective și mai selective, 
spre stabilirea unor me
tode de selecționare a do- 
natoriloi- în așa fel încît să 
se poată constitui cupluri 
donator-receptor cu incom
patibilitatea tisulară cea 
mai redusă, spre găsirea u- 
nor indicatori funcționali, 
morfologici sau biochimici 
care să permită un diagnos
tic precoce al iminentei de 
rejectie (eliminare) a homo
grefelor.

Bineînțeles că aceste in
vestigații sînt dublate 
cercetări de analiză 
mică a țesuturilor în 
pul de a se descoperi 
anume componentă 
componente din structura 
celulei sint responsabile de 
declanșarea reacției imu- 
nologice a gazdei. Acești 
factori biologici, care pro
voacă reacții imunologice, 
sînt desemnați cu termenul 
general de antigene și au 
ca oponenli din partea or
ganismului, asupra căruia 
își desfășoară acțiunea, alți 
factori, numiți anticorpi. 
Astăzi se depun eforturi 
extraordinare în numeroa
se centre de cercetare din 
lume, ca și în țara noastră, 
pentru a se stabili natura 
si semnificația biologică a 
antigenelor de transplan
tare și a anticorpilor co
respunzători. în privința 
activității acestora din ur
mă, s-a constatat că unele 
celule albe sanguine. în 
special limfocitul. joacă un 
rol foarte important în eli
minarea homogrefelor. Cu
noașterea naturii «i func
țiunii antigenelor din țesu
turi și a anticornilor spe
cifici este de fapt cheia re
zolvării problemei'’biologi
ce a transplantării.

Deocamdată se fo’osesc o 
multârne de procedee de 
..potențare" a tratamentu
lui primitorului de homo- 
grefă cu substanțe imuno- 
supresoare : ablația timu
sului, ablația splinei, redu-

Din tentativele Gli
de transplantare a ini- 
5 la număr, 4 n-au a- 
succes. Un singur bol- 
cu inimă grefată este

e- 
trata- 

a reac- 
după 

al doi- 
faptu! că acest

de 
chi- 
sco- 
care 
sau

cerea numărului de limfo- 
cite fie prin extragerea lor 
din sîngele circulant, fie 
prin iradierea intravascu- 
lară sau extracorporală a 
sîngelui circulant cu stron- 
țiu sau ytrium radioactiv 
și, în sfîrșit, administrarea 
unor „antiseruri". Benefi
ciul acestor „operații" su
plimentare nu este mare, 
dar nu este nici neglijabil 
pentru posibilitățile actuala 
de a anula intoleranța or
ganismului față de organele 
sau țesuturile străine trans
plantate.

Pe lingă obstacolul pe 
care îl ridică încă în calea 
utilizării clinice a trans
plantării conflictul imuno- 
logic dintre grefă și gazdă 
(conflict care în mod cert 
va fi cunoscut în viitor mai 
bine decît astăzi), un alt 
obstacol foarte serios îl re
prezintă stocul de organ® 
pentru transplantare. Se a 
preciază, potrivit unor stu 
dii statistice, că pentru o 
populație de 200—250 mili
oane oameni, frecvența in
suficientei renale care re
clamă transplantarea unul 
rinichi ar fi de 60 000—70 000 
în fiecare an. Pentru inimă 
și ficat cifrele par a fi și 
mai mari. (In aprecierea 
situației ar trebui să se 
aibă în vedere și faptul că 
acestea nu sînt singurele 
organe care ar putea nece
sita la un moment dat în
locuirea). Așadar, procu
rarea organelor pentru 
transplantare va deveni o 
problemă foarte serioasă, 
atunci cînd obstacol'' '. „bio
logic" va fi total depășit. 
In prezent sursa de organa 
pentru transplantare, la 
care se face apel moarte 
frecvent, este cadavrul u- 
man. Dacă pentru trans
plantarea rinichiului poate 
fi prelevat organul sănătos 
de la un donator viu, bene
vol, pentru inimă, sau ficat 
această sursă este practia 
inexistentă. Pe de altă par
te, în afara cîtorva excepții 
(pielea, corneea, membrele 
superioare și inferioare și, 
în mai mică măsură,, plă- 
mînul), toate celelalte țesu
turi și organe (rinichi, fi
cat, inimă, pancreas etc.) se 
deteriorează foarte rapid 
după moarte, ceea ce im
pune prelevarea lor foarte 
timpurie pentru a se îm
piedica, prin răcire în dis
pozitive speciale și ou aju
torul unor metode compli
cate, acest proces de degra
dare. O alternativă oare se 
preconizează ar fl aceea de 
a „menține în viață" un or
ganism muribund cu ajuto
rul unui aparat de perfuzie 
artificială atît timp cît este 
necesar ca structura și 
funcția organului ce ur
mează a fi transplantat să 
nu se altereze. Si una șl 
cealaltă dintre aceste alter
native au implicații etice si 
medico-legale foarte seri
oase.

Heterotransplantarea or
ganelor și țesuturilor, adică 
transplantarea la om a unor 
organe prelevate de la ma
mifere apropiate (maimuță) , 
sau mai depărtate (porc), 
va exclude multe dintre di
ficultățile actuale ale pro
curării și stocării grefelor 
pentru scopuri clinice. In 
acest sens se fac eforturi 
considerabile în multe cen
tre puternice de cercetare 
medicală din lume. La noi 
în tară la Spitalul Clinic 
Fundeni. la Spitalul Pan
duri, Clinica de chirurgie 
toracică București, Clinica 
de chirurgie Tg. Mureș, 
se fac cercetări pentru gă
sirea de teste pentru un 
diagnostic precoce al rejec- 
ției (eliminarea) organului 
transplantat, asupra meta
bolismului leucocitelor după 
transplantarea organelor, a- 
supra unor metode biologice 
de anihilare totală sau par
țială a intoleranței față de 
grefe.

Transplantarea organelor 
si țesuturilor in clinică in- 
tîmpină încă numeroase 
greutăți. Există însă în pre
zent motive care atestă 
faptul că aceste greutăți nu 
sint insolubile. Cazul bol
navilor de la Spitalul din 
Capetown, Washkanski si 
Blaiberg, cărora li s-a gre
fat o inimă umană, de
monstrează faptul că tehnic 
transplantarea cordului este 
posibilă dar bariera împo
triva transplantărilor de 
organe este deocamdată de 
natură biologică ; mecanis
mul intolerantei grefelor 
nu este încă complet eluci
dat, iar mijloacele de com
batere sint insuficient*.
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UNIVERSIADA 
DE IARNĂ 
Primii medaliat!»

întoarcerea de la Praga 

a tovarășului Maxim Berghianu

PIONATHE HOCHEI:

PE PODIUMUL DE ONOARE:

2 - ROMANȘA; 3 - Anglia
1 - Elveția;«j ' Bucureștiului**

SAINT MORITZ (Agerpres). — 
Campionatele europene de bob-4 
persoane, ultima repetiție generală 
înaintea Jocurilor Olimpice de la 
Grenoble, s-au încheiat pe pîrtia 
de la St. Moritz, cu victoria echi
pajului secund al Elveției. Echipa
jul României, condus de Ion Pan- 
țuru (în frunte după prima manșă), 
a ocupat locul doi, după o strînsă 
dispută cu echipajul secund al An
gliei, dar lăsînd mult în urmă con
curent puternici din R.F. a Ger
maniei. Anglia, Italia, S.U.A. Bo- 
berii români 
bună
cînd au înregistrat pe distanța de 
1 600 m T18"68/100, timp care le-a 
asigurat medalia de argint. Din 
cele 22 de echipaje participante la 
competiție numai 10 au reușit să

au realizat cea mai 
coborîre în ultima manșă

termine această dificilă întrecere. 
Printre echipajele eliminate din 
cauza răsturnărilor sau care au 
abandonat, se află ambele boburi 
ale Italiei și primul echipaj al 
S.U.A., participant în afară de 
concurs.

Iată clasamentul final : 1 —- El
veția II (Jean Wicki, Hans Can- 
drian, Willy Hoffman, Walter 
Graf) 5'15’86/100 ; 2 — ROMANIA 
(Ion Panțuru, Petre Hristovici, 
Gheorghe iWaftei, Nicolae Neagoe) 
5'17"47/100 ; 3 — Anglia II (John 
Blockey, Tim Thorn, John Brown, 
Mike Freeman) 5T8”22/100 ; 4 — 
Elveția III 5'18’95/100 ; 5 — R.F. a 
Germaniei I 5'19"22/100 ; 6 
glia I 5'20"60/100 etc.

Aseară, pe patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală, s-a încheiat cea de-a 
X-a ediție a „Cupei Bucureșfiului”, com- 
petijie internațională de tradiție în ho
cheiul nostru. Trofeul jubiliar a revenit 
echipei S.K.A. Leningrad. In clasamen
tul final au urmat : C.H.Z. Litvinov, Bucu
rești A, R.F. a Germaniei II și Bucu
rești (tineret).

In meciul de deschidere a programu
lui ultimei zile, formația cehoslovacă 
C.H.Z. Litvinov a întrecut, în mod oare
cum neașteptat, selecționata secundă a 
R.F. a Germaniei. Interesant de remar
cat că scorul a fost deschis și definitivat 
în repriza a treia (3—2), pînă atunci 
neînscriindu-se nici un gol.

Partida de încheiere a 
opus formațiile S.K.A. 
București A. Scor 12—1 
3—0) pentru leningrădeni.

competiției a 
Leningrad și 
(4—0, 5—1,

Cu numai două săptămînl înain
tea „Olimpiadei albe" de la Gre
noble, localitatea austriacă Innsbruck, 
capitala Tirolului, găzduiește o mare 
competiție internațională : Univer
siada de iarnă. Peste 600 de stu- 
denți și studente, practicanți ai spor
turilor de iarnă, schiori, patinatori 
și hoclieiști se întrec, pînă la 28 ia
nuarie, pentru cucerirea medaliilor 
de campioni mondiali universitari.

Innsbruck-ul, care, după cum se 
știe, a găzduit ediția trecută a J. O. 
de iarnă, s-a pregătit cu atenție în 
vederea acestui eveniment, oferind 
condiții optime de participare. Pis
tele de concurs au fost reamenajate, 
s-au construit două noi trambuline 
de sărituri și un nou „centra nordic" 
al schiului la Absam Gnadewald. în
trecerile alpine au loc la Axamer 
Lizum (slalom special) și Patscher- 
kogel (slalom uriaș). Coborârea se 
va desfășura la Muttereralin, în pro
bele de schi vor lua startul o serie 
de viitori participant ai Jocurilor 
Olimpice, printre care se numără 
Heidi Obrecht, Christi Ditfurth, 
Inge Pugl, Claire Grangjaques, Bob 
Woleck, Franz Vogler, Jerzy Wojna. 
Pe lista participanților în probele de 
patinaj viteză figurează Eberhard 
Keller, co-recordman mondial în 
proba de 500 m, Mutsuhiko Maeda, 
Otmar Braunecker, Valeri Bajanov

și alții. Cu mare interes sînt aștep
tate și întâlnirile turneului de hochei 
pe gheață.

Prima medalie de aur a revenit 
japonezei Kumiko Okawa, care a 
cîștigat concursul de patinaj artistic 
cu 488,5 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au olasat, 
Tunner (Austria), 
(Japonia), Karuco Ischida (Japonia), 
Helena Gasparcova (Cehoslovacia)

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu, 
însoțit de un grup de specialiști, 
s-a înapoiat duminică în țară, ve
nind de la Praga, unde a avut con
vorbiri cu președintele Comisiei de

Stat a Planificării din R. S. Ceho
slovacă, Oldrich Cernik.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
de față membri ai conducerii 
C.S.P., precum și Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București. (Agerpres)

în ordine : Helli 
Kazuni Yamashita

Helena Gasparcova (Cehoslovacia) 
La masculin, după efectuarea e- 

xercițiilor impuse, conduce sovie
ticul Kurenbin (cu 432,7 puncte), 
secondat de austriacul Anderl — 
(427,2 puncte).

în proba de perechi, după „im
puse", în frunte se află cuplul ce
hoslovac Sramkova-Sramek, în timp 
ce la dansuri conduce perechea aus
triacă Heide Mezger-Herbert Roth- 
kapl.

în primul meci al turneului de ho
chei pe gheață din cadrul Universi
adei de iarnă, selecționata studen
țească a U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 8—0 (3—0, 3—0, 2—0) echipa 
Finlandei.

★
La actuala ediție a Universiadei 

de iarnă, România este reprezentată 
de o delegație de schiori alcătuită 
din Dorin Munteanu, Gheza Tomori, 
Nicolae Crețoi, Mihaela Sandu, E- 
lena Neagoe și Judith Tomori.

Manifestări consacrate aniversăriiUnirii Principatelorromâne Cronica
zilei

Turneul de tenis
de la Bombay
o ȚIRIAC, ÎN FINALA

Transmisii tele pe 
cinema

întu-
6—3, 4—6, Fază din „meciul speran

țelor" : București (tineret) 
- R.F.G. II
Foto : A. Cartojan

C. C. E. IA HANDBAL
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m 
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trenor canadian 
schi, M. Ander-

se și dintre cele mai grave (unele 
i-au costat goluri clare). Poate că și 
nefolosirea judicioasă a întregului lot, 
mă gîndesc la utilitatea unor schim
bări în timpul meciului, a facilitat acel 
scor egal, care pentru dinamoviști a 
însemnat practic pierderea oricărei șan
se. Cred că pînă la a vedea și a co
menta greșelile de arbitraj, dinamoviș- 
tii ar trebui să reflecteze serios asupra 
propriilor lor greșeli care, repet, n-au 
fost deloc oarecare".

Colaboratori ai ziarului nostru au adresat această între
bare unor specialiști in sport care au asistat Ia cîteva im
portante competiții desfășurate la sfîrșitul săptămînii tre
cute. Iată pe scurt răspunsurile primite :

la

în primul rind performanța de 
obținută de rapidista Bonei la 

în înălțime — au prilejuit mo- 
satisfacție. In general și selec-

Prof. VICTOR FIREA, secretar ge
neral al F.R.A., despre primul concurs 
de sală al afleților juniori din Capitală : 
„Un concurs reușit din punct de ve
dere al organizării și al participării, 
destul de numeroase. Cîteva rezultate, 
desigur 
1,7 T m 
săritura 
five de
fia a lost ceva mai judicios făcută de
ed altădată. Totuși, se observă în con
tinuare defecțiuni de tehnică la ma
joritatea noii promoții de atleți. In spe
cial la alergătorii și alergătoarele de 
garduri".

„Hahnen- 
realizînd

au asistat 
600 000 de

Astăzi,

MIHAI CONSTANTIN, secretar gene
ral al Federajiei de natajie, despre me
ciul retur al poloiștilor de la Dinamo 
în finala „Cupei campionilor europeni" : 
„Indiscutabil că nu ; de fapt în primul 
rind trebuie să fie nemulțumiți jucătorii 
înșiși, antrenorul lor, pentru că echipa 
a jucat nervos, a făcut greșeli numeroa-

IN „SFATURISTEAUA -
Ion Țiriac s-a calificat în finala 

turneului internațional de tenis de 
la Bombay, urmînd să se întîl- 
nească cu sovieticul Alexandr Me- 
treveli. In semifinale, Țiriac l-a în
vins cu 6—3, 6—4 pe indianul 
Premjitt Lall, iar Metreveli l-a eli- 
r» rat cu 6—4, 8—6 pe Jaidepp 
Mukherjea.

în semifinalele probei de dublu 
bărbați, cuplul român Ion Țiriac, 
Ilie Năstase a intîlnlt perechea 
Kodes, Koukal (Cehoslovacia). Par
tida s-a întrerupt din cauza 
nericului la scorul de
7—7. In a doua semifinală Indienii 
Mukherjea și Lall au întrecut cu 
7—9, 8—6, 6—3 perechea Metreveli, 
Kakulia.

SUB SEMNUL

K lacâra olim- 
pică, aprinsă 

luna trecută în 
Grecia și aflată ac
tualmente pe terito
riul Franței, își con
tinuă drumul spre 
Grenoble, purtată 
de ștafete. De la 
sosirea sa în Fran
ța, flacăra a întîl- 
nit în cale nume
roase furtuni de ză
padă. Pînă la 20 ia
nuarie, flacăra o- 
limpică a parcurs 
circa 6 000 kilome
tri. La trecerea sa 
prin diferite loca
lități, 
peste
persoane.
flacăra trece prin 
Superdevouly, iar 
mîine prin Vărs.

| n cursul carn-
■ pionatelor de 

patinaj viteză ale 
Norvegiei, Fred An
ton Maier a stabilit 
un nou record mon
dial la 10 000 m cu 
timpul de 15'29’5/10. 
Vechiul record îi a- 
parținea și era de 
15'31’8/10.

fi a campionatele 
" de patinaj vi

teză ale R. F. a 
Germaniei (desfășu
rate la Inzell), 
Giinther Traub a 
înregistrat la mul- 
tiatlon cea mai 
buna perlormantă 
mondială — 176,717 
puncte (10 000 m —

© Pe traseul flăcării olimpice 
peste 600 000 de spectatori 

Primii oaspeți la Grenoble 

Duel preolimpic între Killy 
Nenning, medaliați probabili 
J. O.

15’42"6/10 ; 500
41’7/10; 1500
2'05’6/10; 5 000 
7'40’2/10). G. Traub 
(29 de ani) a fost 
cu cîțiva ani în 
urmă campion mon
dial la patinaj pe 
rotile.

Schiorul aus
triac, Gerhard 

Nenning, a cîștigat 
(la Kitzbuehel) cla
sica probă de co
borîre 
kamm",
pe o pîitie de 3 500 
m timpul de 2'14" 
49/100. Francezul 
Jean Claude Killy 
s-a situat pe locul 
doi, la numai 46 de 
sutimi. In „i 
mondială" de 
alpin conduce 
Claude Killy 
puncte), urmat 
punct de Nenning.

.Cupa 
schi
Jean 

(65 
i la 1

Sg) este 90 de
schioare din 18 

țări au participat în 
stațiunea iugoslavă 
Maribor la proba 
de slalom uriaș 
pentru trofeul „Gol
den fox". Pe un 
traseu foarte rapid 
(53 porți pe o dis
tanță de 1 520 m), 
victoria a revenit 
austriecei Olga Pali, 
cu timpul de 1'47" 
41/10. Compatrioata 
sa, Gertraud Gabl, 
a terminat pe locul 
doi iar franceza

Isabelle Mir pe lo
cul trei.

Cunoscutul 
tronor nan 

de 
son, a declarat că 
Nancy Greene, cîș- 
tigătoarea „Cupei 
Mondiale" de anul 
trecut, se va resta
bili complet la sfîr
șitul acestei luni, 
cînd va participa la 
concursul de la St. 
Gervais. Antrenorul 
canadian a arătat 
că eleva sa nu are 
decît o întindere de 
ligamente la picio
rul sting și că va 
participa cu sigu
ranță la J. O. de la 
Grenoble.

fpjș e mai multe 
zile au sosit la 

Grenoble membrii 
delegației sportive 
a R.P.D. Coreene.

La invitația ofi
cialităților fran

ceze, Jocurile Olim
pice de la Grenoble 
vor fi urmărite de o 
delegație mexicană 
în frunte cu Rami
rez Vasquez, preșe
dintele 
olimpic 
lui.

comitetului 
al Mexicu-

de ci- 
„ f din 

au fost auto- 
de a trans- 

în direct pe 
mare Jocurile

Șase sâli d 
nematograf

Paris 
nzate 
mite 
ecran
Olimpice de iarnă.

GUMMERSBACH
La Wiesbaden a avut loc tra

gerea la sorți a sferturilor de fi
nală pentru „Cupa campionilor 
europeni" la handbal (masculin). 
Echipa Steaua București va în
tâlni (primul joc pe teren pro
priu) formația vest-germană 
VFL Gummersbach, deținătoarea 
cupei. în celelalte trei meciuri 
se întîlnesc echipele : Fredes- 
borg (Danemarca) — Dukla Fra
ga ; Partizan Bielovar (Iugosla
via) — Granollers Barcelona; 
Dynamo Berlin — V.S.U.K. Hel
sinki.

Antrenorul MIHAI FLAMAROPOL, 
despre comportarea hocheișfilor noștri 
în „Cupa Bucureștiului” : „Nu-s de loc 
mulțumit. Rezultatele și mai ales jo
cul echipei prime a Bucureștiului, de 
fapt selecționata națională, au demon
strat cu prisosință că jucătorii nu s-au 
aflat, din păcate, în plenitudinea tor
țelor lor. Cunoscîndu-i destul de bine 
pe selecționabili, cred că forma lor 
slabă din „Cupa Bucureștiului" s-a dato
rat oboselii acumulate în acest sezon 
foarte încărcat. Speranța mea este că 
pînă la Jocurile olimpice de la Gre
noble, echipa să-și revină, să se refa
că complet. Jn turneul pe care îl fa
cem în R.F. a Germaniei nu vom susține 
decif un singur meci mai dificil, cu se
lecționata țării gazdă. In rest, jocuri de 
antrenament".

AMSTERDAM 21 (Agerpres).
Festivalul șahist de la Beverwijk 
se află în plină desfășurare. în 
grupa marilor maeștri, Viktor Kor- 
cinoi a cedat, în runda a 9-a, pri
ma jumătate de punct (la olande
zul Donner), după ce cîștigase în
trerupta cu fostul campion mondial 
Mihail Tal. Campionul român, 
rin Gheorghiu, cu o remiză la 
garai Boboțov, se menține în 
tonul fruntaș.

Clasamentul: 1. Korcinoi (U.R.S.S.) 
8,5 puncte : 2—3. Gheorghiu (Ro
mânia), Portisch (Ungaria) 5,5 
puncte ; 4—5. Matanovici și Cirici 
(ambii din Iugoslavia) 5 puncte etc.

J „Grupq maeștrilor” are un nou. 
lider : polonezul. Doda, care a acu
mulat după 9 runde 6,5 puncte. îl 
urmează Ciocîltea (România), Me
dina (Spania), Ostoici (Iugoslavia), 
toți cu cite 6 puncte. în runda a 
9-a, Ciocîltea a remizat cu 
dezul Jongsma, Medina l-a 
pe Zuckerman și Doda pe 
bendamm.

în turneul feminin, runda 
a adus o regrupare în fruntea cla
samentului. Trei șahiste, Alexandra 
Nicolau (România), Vreeken (O- 
landa) și Kozlovskaia (U.R.S.S.) 
împart primul loc cu cite 3,5 punc
te fiecare. La o jumătate de punct 
le urmează cehoslovaca Malype- 
trova. în runda a 5-a Nicolau, 
vînd piesele negre, a remizat 
Malypetrova.

de schâ

Flo- 
bul- 
plu-

olan-
învins

Cra-

a 5-a

a-
cu

I

POIANA BRAȘOV (prin telefon). S 
— După ce vineri, dinamovistul G. | 
Vilmoș l-a învins din nou, în proba e 
de 20 km, pe principalul său adversar „ 
Constantin Carabela (A.S.A.), sîmbătă | 
Ion Mîrzea (A.S.A.) a cîștigat deta- | 
șat proba de 15 km, rezervată tinere
tului, pentru ca duminică ștafeta | 
echipei Dinamo I. alcătuită din Vil- ffl 
moș, Țeposu și Bădescu să reediteze “ 
performanța de anul trecut, invin- n 
gînd cu 17 sec. formația A.S.A. I. De 
altfel, concurenții 
pe brașovene au 
și această ediție 
biatlon.

acestor- două echi- 
dominat categoric 
a naționalelor de

LA CIUDAD DE MEXICO a fost inaugurat progra
mul Olimpiadei culturale, manifestare ce va însoți 
Jocurile Olimpice de vară din acest an. Spectacolul 
inaugural a cuprins „Baletul celor trei continente", la 
care și-au dat concursul trupe de dansatori din Grecia, 
Republica Mali și Mexic.

IN „CUPA CUPELOR" DE BASCHET (masculin), 
echipa Spartak Sofia a eliminat formația austriacă „Fi
restone" Viena. Baschetbaliștii bulgari au cîștigat cu 
102—64 (46-36) meciul retur, după ce obținuseră victoria 
și în primul joc (71—69).

PE STADIONUL TWICKENHAM din Londra, în pre
zența a 70 000 de spectatori, echipele de rugby ale 
Angliei și Țării Galilor au terminat nedecis : 11—11 
(8-3), intr-un meci pentru „Turneul celor 5 națiuni".

FOTBAL s-a terminat la„CUPA AFRICII” LA
Addis Abeba cu succesul echipei- Congo (Kinshasa), 
care a învins in finală, cu scorul de 1—0 (0—0), selec
ționata Ghanei. Pentru locul trei, echipa Coastei de 
Fildeș a întrecut cu 1—0 (1—0) reprezentativa Etiopiei.

ATLETUL AMERICAN BOBBY BEAMON a stabilit 
cea mai bună performanță mondială de sală, la sări
tura în lungime, cu rezultatul de 8,25 m. Vechiul record 
(8,23 m) aparținea lui Igor Ter Ovanesian,

RALIUL AUTOMOBILISTIC MONTE CARLO a În
ceput cu două accidente mortale. Pe traseul Atena —- 
Monte Carlo, echipajul italian Munari, Lombardini (pe 
Lancia-Fulvia) s-a ciocnit cu un Mercedes și s-a răs
turnat. Accidentul s-a petrecut în apropierea orașului 
Skoplje. Lombardini a decedat pe loc, iar Munari a 
fost transportat în stare gravă la spital. Al doilea acei-

dent a costat viața francezului Danieil Gaudusseau, 
tamponat de un automobil „Ford Cortina". în apropiere 
de Le Mans.

CROSUL INTERNAȚIONAL DE LA ELGOIBAR 
(Spania) a revenit atletului etiopian Mamo Wolde, cro
nometrat pe distanța de 9 000 m cu timpul de 26’55”. Pe 
locul doi, la 7 secunde, a sosit englezul John Stewart.

FRANCEZUL EMILE ANTOINE, în vîrstă de 86 de 
ani, unul dintre puținii oameni în viață care au asistat 
la întrecerile Olimpiadei din anul 1896 de la Atena, a 
anunțat că va scrie o antologie a Jocurilor Olimpice. 
Autorul își va dedica lucrarea măreței figuri sportive 
a antichității, Leonida din R.hodos, care la patru ediții 
ale Jocurilor Olimpice (între anii 164—152 î.e.n.) a ter
minat învingător în 12 probe.

CUNOSCUTUL CLUB BRAZILIAN DE FOTBAL F. C. 
SANTOS se interesează în ultimul timp tot mai mult 
de jucătorul italian Mario Corso, vestitul înaintaș de la 
Internazionale Milano. Corso ar urma să activeze înInternazionale Milano. Corso ar urma să activeze 
viitorul apropiat la Santos, alături de Pete.

HARBANS SINGH, un tînăr indian în vîrstă de 29 
ani, a realizat un original record mondial de mers

de
__  _ _____  .... „ pe 
jos - timp de 152 de ore (șase zile, șase nopți și opt ore) 
a mers, fără a se opri măcar o clipă, în jurul casei 
sale din orașul Hyderabad Vechiul record era de 151 
ore și fusese stabilit în anul 1961 la Nairobi, de F. P.
Gilbert

Rubrica sportivă 
de Ion DUMITRIU

SUCEAVA. — In Nordul Mol
dovei au avut loc duminică numeroa
se manifestări cultural-artistice în
chinate aniversării a 109 ani de la 
unirea Principatelor române. La casa 
de cultură din Cîmpulung Moldove
nesc a fost prezentat montajul literar 
„Scriitorii și Unirea". La căminele 
culturale din comunele Vatra Moldo- 
viței, Moldova, Sulița, Argel, Horo- 
diștea, Păltiniș și altele s-au făcut ex
puneri intitulate „Poporal a făurit 
unirea". în numeroase comune din 
raionul Dorohoi au avut loc simpo
zioane pe tema „109 ani de la unirea 
Principatelor române".

PLOIEȘTI. — La casele de 
cultură din Cîmpina, Rm. Sărat și 
Pătîrlagele, precum și la clubul pe
troliștilor din Băicoi, și la clubul mi
nerilor de la Filipeștii de Pădure, au 
avut loc duminică simpozioane pe 
tema „109 ani de la unirea Țărilor 
române". Cu acest prilej, profesori și 
alți oameni de cultură din regiune au 
vorbit despre evenimentele pregăti
toare și înfăptuirea actului istoric de 
la 24 ianuarie 1859.

Montaje și seri literare intitulate 
„Hai să dăm mînă cu mînă“, „Mărtu
rii despre Unire", s-au ținut în peste 
50 de localități din raioanele Ploiești, 
Buzău, Teleajen, Mizil și Cislău.

ORADEA. — In cadrul mani
festărilor prilejuite de împlinirea a 
109 ani de la unirea Principatelor, la 
Olcea, Ucuriș, Husasăul de Ținea și 
în alte localități din raioanele Oradea 
și Salonta din regiunea Crișana, au 
avut loc duminică simpozioane și ex
puneri pe tema : „Semnificația isto
rică a Unirii și oglindirea ei în litera
tură". Au luat cuvîntul, cu acest pri
lej, profesori de la Institutul pedago
gic și liceele din Oradea.

Duminică după amiază a părăsit 
Capitala, plecînd spre Istanbul, o 
delegație de specialiști români con
dusă de Marcel Popescu, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România care 
la invitația Uniunii Camerelor de 
Comerț, Industrie și Burse din An
kara, va face o vizită în Turcia.

(Agerpres)

vremea

Ieri, In țară : vremea a conti
nuat să se răcească în toate re
giunile țării. Cerul a fost va
riabil, mai mult acoperit. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între minus 
12 grade Ia Negrești și plus 2 
grade la Titești. Pe alocuri s-a 
semnalat ceață. In București : 
vremea a continuat să se răcească. 
Cerul a fost variabil. Vîntul a 
suflat potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de minus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele I 
de 23, 24 și 25 Ianuarie. In țară : 
vreme In curs de încălzire ușoară 
șl treptată. Cerul va £1 schimbă
tor. Vor cădea precipitații tem
porare. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit din sectorul nord- 
vestic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 14 șl 
minus 4 grade, local mal cobo- S 
rîte, Iar maximele între minus 
7 șl plus 3 grade. In București : 
vreme în curs de încălzire ușoară. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
precipitații slabe. VInt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)

tal. Alte 35 tone de metal s-au econo
misit prin folosirea la confecționarea 
unor piese a capetelor de bare și 
tagle. La secția debitare a fost creată 
o grupă de plan croire, formată din 
tehnicieni bine pregătiți, cu inițiativă. 
Cînd întreprinderile siderurgice li
vrează tablă cu alte dimensiuni decît 
cele solicitate, această grapă elabo
rează operativ planuri de croire capa
bile să asigure o valorificare optimă 
a tablei. Intervine, în continuare, 
extinderea oțelurilor slab aliate, care 
în construcția de mașini se în
scrie ca una dintre principalele căi 
de economisire a metalului. Pe această 
bază, la „Vagonul", perseverîndu-se în 
înlocuirea oțelurilor obișnuite cu oțe
luri slab aliate, s-a reușit să se mă
rească gradul de utilizare a metalului 
de 1,4 ori Fată de 234 tone oțel slab 
aliat sudabil folosit în 1961, în anul 
care a trecut cifra se ridică la 19 800 
tone.

— Rezervele de economisire a me
talului, a ținut să adauge directorul 
general al uzinei, nu sînt însă nici pe 
departe epuizate. Se înregistrează încă 
un procent ridicat de rebuturi, unele 
repere mai apar supradimensionate, 
iar tehnologiile moderne, care asigură 
un consum redus de metal, pot fi mult 
extinse. Toate acestea vor fi soluțio
nate, în mare parte, în anul care a 
început. ■

Pe'tapet — pentru soluționare — 
se află și această problemă : creșterea 
operativității furnizorilor de materiale 
în îndeplinirea îndatoririlor ce Ie re
vin. De pildă, cu o perseverență dem
nă de o cauză mai bună, Combinatul 
sideraj-gic Galați livrează tablă care nu 
corespunde totdeauna dimensiunilor 
cerute. Cîte foi de tablă, atîtea dimen
siuni și tot atîtea planuri de croire tre
buie elaborate. Apar multe rebuturi la 
îndoirea tablei la rece. S-au mărit ra
zele de îndoire, se recoace tabla care 
trebuie elaborată și totuși aceasta cra
pă, se rebutează. De fapt, nici standar
dul în vigoare nu prex'ede garantarea 
probei de îndoire la rece a tablei. La 
Arad, folosirea profilelor îndoite la rece 
a permis reducerea considerabilă a 
consumului de metal. Dar extinderea 
acestor profile rămîne încă în faza 
de... dorință. „Vagonul’ a cerut Uzi
nei metalurgice Iași să-i livreze 47 
profile de tablă îndoită. La Iași s-a 
constatat că pot fi executate 38, dar 
lipsește tabla rulată. Nu numai „Va
gonul" solicită asemenea profile. De 
ce atunci Ministerul Industriei Meta
lurgice nu rezolvă cît mai urgent 
această problemă ?

Ne-am oprit și la o altă întreprin

dere mare consumatoare de metal — 
Uzina mecanică Timișoara. Anul tre
cut, aici s-au consumat peste 20 000 
tone metal. Ponderea cea mai mare. în 
prețul de cost al produselor pe care 
le execută această întreprindere o are 
deci metalul. De aceea, colectivul 
uzinei și-a îndreptat atenția spre eco
nomisirea lui. „Circa 220 tone metal 
cîștigat", așa scrie, undeva, în bilan
țul pe 1967. în ce mod și pe ce căi ? 
Prin reproiectarea unor subansambla 
de la motoîncărcătoral de 3 tone-fortă 
s-au economisit 400 kg pe fiecare 
bucată. Economii importante s-au 
obținut și prin extinderea planului 
de croire combinată la macaralele 
turn și la mașina de bordurat tablă, 
de cîte 100 kg, respectiv, 340 kg pe 
bucată. O mare contribuție și-a adus 
în acțiunea de economisire a metalu
lui grupa de tehnologi din cadrul ate
lierului de debitare, care prin execu
tarea unor planuri operative, în spe
cial la debitarea subansamblelor pen
tru produsele unicate, a redus consu
mul normat cu circa 60 tone.

Din discuțiile purtate cu specialiștii 
uzinei rezultă că economia de metal 
s-ar fi amplificat dacă rebuturile și 
derogările nu ar fi stăruit prea mult, 
în urma derogărilor, la sute de repere 
s-au risipit circa 40 tone de metal. Iar 
din cauza lipsei de șuruburi, piulițe și 
alte elemente de asamblare, s-au 
consumat în plus 15 tone de metal. La 
o serie de produse, datorită aprox'izio- 
nării necorespunzătoare se foloseso 
materiale supradimensionate, de cali
tate superioară, deci mai scumpe. Este 
cazul unor subansamble ale boghiulul 
pentru vagoane, unde la o singură co
mandă s-a folosit un profil rotund cu 
diametru de 35 mm, în loc de 34, 
consumîndu-se în plus peste 1 000 kg 
metal. Dar exemplele continuă. La 
un reper al reductorului destinat 
podurilor rulante s-a utilizat oțel 
rotund cu diametru de 110 mm, în loo 
de 100 mm, risipindu-se alte 200 kg 
de metal pe comandă. Cert este că 
derogările sînt o sursă de risipă a me
talului, care persistă încă la uzina ti
mișoreană.

Nu mai insistăm asupra posibilită
ților care există la cele două uzine 
pentru îndeplinirea sarcinii trasate de 
partid, de planul de stat pe 1968, de 
a se economisi metalul pe toate căile. 
Specialiștii și conducerile acestor în
treprinderi le cunosc îndeaproape. 
Important este ca ele să fie fructificate 
cît mai bine în folosul lor și al eco
nomiei naționale. Prin aceasta, între
prinderile își sporesc rentabilitatea, își 
pot asigura resurse suplimentare de 
metal pentru creșterea producției și a 
eficienței eh



DRUMULUI

apare
SE CONSTRUIEȘTE

GHEORGHE CIOARA PRIMIT

memorialDE PREMIERUL IRANIAN

1

21. — Corespondentul
Popovici, transmite 1 
continuat la Teheran

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA DE LA 

LIVIU RODESCU

Canalului de Suez 5

Lenin

țărilor mai puțin

însemna prima apariție în 
a lui Theodorakis de cînd 
arestat, în urmă cu cinci 
jumătate.

ANGLIA IN
CĂUTAREA

Proaspăt anunțatele reduceri 
în cheltuielile bugetare britanice 
își prelungesc treptat efectele e- 
conomice, așa cum de altfel se 
prevăzuse, pe planul politicii ex
terne. In primul rînd, hotărârea 
de a se desprinde de angajamen
tele militare din Extremul Orient 
a fost impusă de constatarea re
alistă că resursele financiare pro
prii nu pot acoperi costul ridi
cat al „rolului mondial" pe care 
încerca să-l mențină Marea Bri- 
tanie. Acum, chestiunea replierii 
este folosită pentru a demonstra 
țărilor vest-europene că este în 
curs o regrupare a eforturilor 
britanice în Europa, ceea ce ar 
trebui să aibă ca urmare o în
lesnire a candidaturii la 
Piața comună. Pe funda
lul acestor preocupări a 
avut loc scurta vizită a lui 
George Brown, ministrul de 
externe britanic, la Bonn, unde 
i-a consultat cu colegul său vest-

german Willy Brandt asupra di
feritelor aspecte ale situației nou 
create și, mai ales, asupra celor 
mai indicate căi pentru depășirea 
obiecțiilor franceze. In faza ac
tuală, concesia maximă sugerată 
Ia Paris pare a fi acceptarea în 
principiu a unei forme oarecare 
— neprecizată însă — de asocie
re la Piața comună, formulă cu 
care însă Londra nu este de a- 
cord. în schimb, oficialitățile de 
la Bonn, care lasă impresia că 
evită o sprijinire directă a pozi
ției britanice pentru a nu dăuna 
bunelor lor relații cu Parisul, se 
străduiesc să convingă Londra de 
avantajele unor căi laterale de a- 
propiere, cu șansă de a oferi ul
terior accesul în Comunitatea E- 
conomică Europeană. Willy 
Brandt a prezentat oaspetelui 
său cîteva propuneri concrete în 
acest sens, printre care intrarea 
Marii Britanii în Euratom (Comu
nitatea europeană a energiei ato
mice), din care fac parte cei șase 
membri ai Pieței comune.

Argumentul vest-german se 
bazează mai mult pe dorința de
clarată a Angliei de a participa 
la o cooperare tehnologică vest- 
europeană mai largă, ceea
presupune că s-ar putea obține 
acceptarea de către Marea Bri- 
tanie a Euratomului, ca un prim- 
pas. De altfel, zilele trecute un 
pas semnificativ a fost realizat în 
această direcție prin formarea 
unui consorțiu european de ener
gie nucleară, la care participă fir
me mari din Belgia, R. F. a Ger
maniei, Italia, Franța și Marea 
Britanic. Pe de altă parte, 
se semnalează că țările Beneluxu- 
lui — Olanda, Belgia și Luxem
burg — proiectează un memo
randum în care propun o formă 
de asociere a Marii Britanii la 
Comunitatea europeană a cărbu
nelui și oțelului.

Se așteaptă 
propunerile care 
tul discuțiilor de 
expuse de către
linger președintelui de Gaulle, 
cu prilejul întîlnirii lor la Paris, 
luna viitoare.
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ideile și 
făcut obiec- 
Bonn să fie

ca 
au 
la 
cancelarul Kie-

Turcia și Kuweitul se opun oricăror pacte
in regiunea Golfului Persic

IN ORAȘUL ULIANOVSK

Dezmințirea unor informații din sursă oficială americană
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția Associa
ted Press, Eugene Rostow, subse
cretar de stat al S.U.A. pentru pro
blemele politice, a declarat într-un 
interviu acordat postului de radio 
„Vocea Americii“ că în prezent „sînt 
întreprinși pași pentru a se umple 
vidul“ lăsat prin retragerea forțelor 
britanice din regiunea Golfului Per
sic pînă în anul 1971. El a subliniat 
că mai multe țări din Orientul Mij
lociu „sînt interesate în formarea u- 
nei organizații regionale de «securi
tate» în regiunea Golfului Persic", 
care să suplinească lipsa trupelor 
britanice.

★
ANKARA 21 (Agerpres). — Intr-o 

declarație publicată duminică de Mi
nisterul Afacerilor Externe al Turciei 
se subliniază că „informația difuzată 
de o agenție de presă străină, potrivit 
căreia Turcia și alte patru țări din 
Orientul Mijlociu ar fi adus la cunoș-

PNOM PENH 21 (Agerpres). — Au
toritățile cambodgiene au anunțat că 
la 18 ianuarie, în apropierea postului 
de frontieră Peam Montrea (provincia 
Prey Veng) s-au desfășurat lupte în
tre 300 de militari americano-saigo- 
nezi și gărzile provinciale cambod
giene. Comunicatul precizează că tru
pele saigoneze au trecut rîul Cai 
Co și au pătruns în teritoriul cam-

tința guvernului american intenția lor 
de a crea un nou pact defensiv pen
tru a umple vidul creat prin pleca
rea forțelor britanice de la est de 
Suez, este lipsită de orice fundament". 
„Guvernul turc — arată declarația — 
nu a inițiat nici un contact și nu 
procedat la nici un schimb de 
deri cu guvernul 
vreun alt guvern 
ceastă problemă".

a 
ve- 

american sau cu 
în legătură cu a-

★
KUWEIT 21 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Kuweitului, 
Sabah al-Ahmed al-Jaber, a declarat 
în parlament că țara sa se opune ori
căror pacte în regiunea Golfului Per
sic și oricăror încercări din partea 
Statelor Unite de a spori influența lor 
în această regiune după plecarea tru
pelor britanice.

ATENA 21 (Agerpres). — Cunos
cutul compozitor grec Mikis Theo
dorakis — arestat în luna august 
de poliția greacă sub învinuirea de 
„ofense politice" — urmează să a- 
pară luni în fața Curții de Apel 
din Atena unde se va judeca ce
rerea sa de a fi pus în libertate. 
Avocatul lui a declarat că nu a 
fost admis nici un martor în apă
rarea lui Theodorakis, singurii 
martori fiind prezentați de acuza
re. Prezența sa în fața tribunalu
lui va 
public 
a fost 
luni și

TEHERAN 
Agerpres, N 
Duminică au 
convorbirile dintre Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior 
al României, și dr Alinaghi Ali- 
khani, ministrul economiei al Ira
nului din cadrul celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-iraniene In ace
lași timp se desfășoară ședințele 
de lucru ale subcomisiilor pe di
verse ramuri alcătuite din experți 
români și iranieni.

Gheorghe Cioară a fost primit de 
primul ministru iranian, Amir Ab
bas Hoveida. Premierul iranian 
s-a întreținut cordial cu ministrul 
român și celelalte persoane care îl 
însoțesc. De asemenea. Gheorghe 
Cioară a avut în cursul aceleiași. 
zile convorbiri cu ministrul resur
selor naturale, Nasser Golsorskhi, 
președintele Societății naționale 
iraniene a petrolului, dr. M. Egh- 
bol, și cu președintele Organizației 
planului, ing. S. Asfia.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— Un centru memorial se 
construiește la Ulianovsk, 
pe Volga, orașul natal al lui 
Lenin. Construcția se va ter
mina pînă in anul 1970, cînd 
se va sărbători centenarul 
nașterii lui Lenin.

Ansamblul va cuprinde 
un hotel cu 22 etaje, un mu
zeu și noul corp al Institu
tului pedagogic, o filială a 
Muzeului central „Lenin". 
o sală de spectacole cu 1 500 
de locuri și o galerie de ta
blouri.

în prezent, pe șantierul 
centrului memorial se lu
crează la fundamente. în- 
tr-unul din ele a fost pus, 
Intr-o nișă de beton, un 
container in care se află o 
scrisoare adresată celor care 
vor sărbători 150 de ani de 
la Revoluția din Octombrie 
și bicentenarul nașterii lui 
Lenin. Scrisoarea înfățișează 
Ulianovskul de astăzi. în 
zona memorială se va păstra 
casa familiei Ulianov, unde 
toate lucrurile au rămas așa 
cum erau în anii tinereții 
lui Lenin.

presa

toate acțiunile

Lucrări preliminare
pentru deblocarea

la apropiata 
pentru comerț

cultural-știin- 
a sosit la Pa-

Conferință 
și dezvoltare,

Cinci țări din America Cen
trală — Guatemala, Salvador, Hon
duras, Nicaragua și Costa Rica — au 
hotărît să susțină un punct de vedere

adus ilegal în zona demilitarizată și să înceteze 
triva R.P.D. Coreene în zona demilitarizată.

bodgian unde au fost întîmplnate 
de trupe cambodgiene sprijinite de 
o baterie de mortiere. Infiltrarea 
trupelor saigoneze s-a produs sub 
acoperirea a patru avioane. In 
cursul luptelor, trei militari cam- 
bodgieni au fost uciși și unul a fost 
rănit, pierderile saigonezilor ridicîn- 
du-se la 15 morți și mai mulți ră-

O ședință a Comisiei militare de armistițiu la care reprezen
tantul părții coreene a protestat pe lîngă partea americană în legătură cu ac
țiunile ostile întreprinse împotriva R.P.D. Coreene a avut loc la Panmunjon, 
Reprezentantul părții coreene a cerut să se pună capăt acțiunilor provocatoare 
de violare a apelor teritoriale ale R.P.D. Coreene, să se retragă armamentul 

ostile împo-

comun
O.N.U.
ale cărei lucrări vor începe luna vii
toare la New Delhi. Reprezentanții 
celor cinci țări vor insista ca marile 
țări industriale, precum și țările mij
locii dezvoltate să acorde un trata
ment preferențial 
dezvoltate.

In fiecare zi ne parvin 
noi vești despre luările 
de poziție din S.U.A. față 
de războiul din Vietnam, 
dominanta lor constînd în 
intensificarea cererilor de 
a se întreprinde măsurile 
necesare pentru o solu
ție politică. Tot mal mulți 
oameni politici, reprezen
tanți ai opiniei publice, 
consideră că e necesar 
să se dea curs declarații
lor ministrului de externe 
al R. D. Vietnam, Nguyen 
Duy Trinh, și altor repre
zentanți nord-vietnamezi, 
care au arătat că înce
tarea necondiționată a 
bombardamentelor și a 
tuturor actelor de război 
ale S.U.A. împotriva Viet
namului de nord, va crea 
cadrul adecvat unor con
vorbiri între cele două 
țări. Apreciind aceste de
clarații ca o dovadă a 
dorinței reale de pace de 
care sînt animate guver
nul și poporul R. D. Viet
nam, membri ai Camerei 
Reprezentanților, oameni 
de știință șl cultură, ziare 
influente, cer să se dea 
un răspuns pozitiv șl să 
înceteze bombardamen
tele.

Nu mai este un secret 
pentru nimeni că escala
darea continuă a războiu
lui nu a adus 
Unite 
nu a 
voința

Statelor 
victoriile scontate, 
reușit să înfrîngă 
poporului vietna- 

contră.

S.U A. s-au împotmolit 
tot mai mult într-un 
război greu, profund de
testat în întreaga lume, 
ca și de însuși poporul 
american. Atît în nord, cît 
și la sud de paralela 17 
cresc neîncetat pierde
rile umane și materiale 
suferite de armata expe- 
diționară, ca urmare a lo
viturilor date de eroicul 
popor vietnamez, angajat 
în luptă pentru apărarea 
patriei, a ființei sale na
ționale.

Totodată presa ameri
cană arată că războiul 
a creat o stare de obo
seală și neliniște în inte
riorul Statelor Unite. Re
vista „New York Times 
Magazine" scria într-un 
editorial că „americanii 
sînt obosiți de război", 
iar un grup de experți în 
probleme externe ai par
tidului democrat au dat 
publicității o declarație 
în care se subliniază că 
„nici o altă acțiune mili
tară a Statelor Unite nu 
a provocat atîtea proteste 
în interiorul țării ca răz
boiul din Vietnam". Rele- 
vînd starea de neliniște 
ce domnește în înseși or
ganismele Administrației 
și menționînd că și în 
Congres există serioase 
îndoieli în ce privește po
litica președintelui John
son, revista „Time" 
liniază, în legătură 
starea de spirit din țară :

sub- 
cu

„este greu de imaginat 
cum ar putea trece des
curajarea peste limitele 
pe care le-a atins în mo
mentul de față”.

Sînt cunoscute 
roasele declarații 
sei Albe în care 
tindea că S.U.A. ar căuta 
o reglementare pașnică a 
conflictului. Opinia pu
blică a așteptat ca aceste 
declarații să fie traduse 
în practică. In fața evi
denței, chiar și senatori 
ca Everett Dirksen, liderul 
minorității republicane 
din Senat, pînă nu de 
mult sprijinitor fervent al 
politicii de escaladare, 
recunoaște faptul că 
„pînă acum, Congresul și 
poporul american au pri
mit prea puține dovezi ale 
dorinței Administrației de 
a explora ocaziile diplo
matice pe care le-am a- 
vut, de a le folosi și de a 
face eforturi sincere pen
tru a pune capăt războiu
lui". Iar guvernatorul sta
tului Michigan, George 
Romney, desemnat de 
partidul republican ca e- 
ventual candidat în ale
gerile prezidențiale din 
noiembrie, referindu-se la 
declarațiile președintelui 
Johnson, arăta acum cî
teva zile : „în ce privește 
Vietnamul am auzit reto
rica dar așteptăm rezul
tatele".

Tot mai numeroase gru
pări politice din S.U.A. a-

nume- 
ale Ca
se pre-

jung la concluzia că sin
gura soluție pentru țara 
lor de a ieși din impasul 
în care se află este înce
tarea necondiționată a 
bombardamentelor, retra
gerea trupelor invada
toare de pe U.L. 
Vietnamului de sud.

O delegație 
țifică mongolă 
rls, la invitația guvernului francez. 
In timpul șederii în Franța, membrii 
delegației, condusă de președintele 
Academiei de științe, B. Șirendîb, se 
vor întîlni cu ministrul afacerilor ex
terne, Couve de Murville, și cu alte 
persoane oficiale.

Ziaristul șl scriitorul portu
ghez Urbano Tabares Rodri
gues a fost arestat Ia Lisabona 
de poliția politică, P.I.D.E. Rodri
gues este cunoscut pentru opoziția sa 
față de regimul lui Salazar. El semna 
rubrica literară a gazetei de seară 
„Diario di Lisaboa".

yemen : Triburi regaliste

republicând, în timpul instrucțieiTineri yemeniți înrolați în armata

alăturat

Pe de

din 
cel 
în

Blaiberg continuă să facă progresa 
spre însănătoșire

lare a Yemenului de sud, în ca
zul unei agresiuni străine, vor 
lupta alături de armata republi
cană

Mike Kasperak, căruia la 6 ianuarie 
1968 echipa de medici condusă de prof. 
Norman Shumway i-a făcut o operație 
de transplantare a inimii, a decedat sîm
bătă noaptea la spitalul Universității 
orașul Stanford. Mike Kasperak este 
de-al 4-lea om care n-a supraviețuit 
urma unei intervenții de acest gen.

înainte de operație, pacientul se afla 
într-o stare generală deplorabilă. La nu
mai două zile după ce a fost operat, 
au intervenit complicații. Echipa de me
dici americani începuse o dramatică 
luptă pentru a-l menține în viață. Kas
perak n-a murit de ceea ce se 
definește a fi fenomenul de respingere, ci 
de complicațiile postoperatorii, afectînd 
alte organe decît grefonul.

CAIRO 21 (Agerpres). — „Si
tuația militară este calmă în Ye
men", a declarat, simbătă seara, la 
Sanaa, generalul Hassan El Amri, 
primul ministru yemenit și coman
dantul șef al forțelor republicane, 
informează agenția M.E.N.

Generalul a adăugat că mai mul
te triburi regaliste s-au 
celor republicane în urma apelului 
guvernului de la Sanaa. ~ 
altă parte, el a declarat că for
țele armate ale Republicii Popu-

*

CAIRO 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Nasser a primit simbătă 
pe Aii Salem Al Baidh, ministrul 
apărării al Republicii Populare a 
Yemenului de sud, anunță agenția 
France Presse, citînd postul de 
radio Cairo.

Philip Blaiberg a rămas astfel singurul 
pacient care supraviețuiește în urma unei 
operații de transplantare a inimii. La spi
talul „Groote Shuur“ din Capetown s-a 
anunțat că el se află într-o stare exce
lentă, morală și fizică. Soția sa, care l-a 
vizitat sîmbătă după-amiază, a declarat 
ziariștilor că medicii sînt mulțumiți că 
Blaibcrg are poftă de mâncare și ca pe 
zi ce trece el prinde puteri.

teritoriul 
„A 

trecut timpul cînd o țară 
putea conduce teritorii în
depărtate cu ajutorul for
ței" — spunea senato
rul Robert Kennedy, în
tr-o declarație recentă 
făcută la posturile de te
leviziune americane. Lide
rul majorității democrate 
din Senat, Mike Mansfield, 
sublinia că „S.U.A. trebuie 
să înceteze bombarda
mentele ; acestea sînt ris
cante din punct de vede
re politic, iar din punct 
de vedere moral sînt o 
calamitate". Senatorul a 
adăugat că el se pronun
ță pentru „încetarea per
manentă" a bombarda
mentelor. John Kenneth 
Galbraith, fost ambasa
dor american în India, 
precum și senatorii Aiken, 
Hartke, McGovern, Young 
s-au situat pe aceeași po
ziție Revista menționează, 
de altfel, că „nu mai pu
țin de nouă grupuri de 
democrați importanți" se 
disociază de. politica 
vietnameză a președinte
lui, iar unul din aceste 
grupuri a publicat în 25 
de ziare americane un a- 
nunț în care avertizează: 
„De azi înainte, fondurile 
noastre electorale, ener
gia și voturile noastre vor 
fi date acelora și numai 
acelora care acționează 
pentru încetarea războiu
lui din Vietnam". Cu cîte
va zile în urmă, decanii a 
5 facultăți au trimis pre
ședintelui S.U.A., în nume
le a 338 de profesori uni
versitari de la Harvard și 
Radcliffe, o telegramă în 
care îi cer să dea curs 
șanselor privind convor
birile de pace. „Avem 
sentimentul, se spune în 
telegramă, că modul în 
care guvernul duce acest 
război nu urmărește re
glementarea conflictului 
și, de aceea, insistăm ca 
guvernul american să nu 
se angajeze într-o nouă 
escaladare și să-și mul- 
tiDlice eforturile — întela- 
gînd prin aceasta măsuri 
de dezescaladare a răz
boiului — în vederea unei 
reglementări negociabile 
a conflictului".

Răspunzînd 
care încearcă să 
teze ideea că 
împotrivesc 
războiului ar 
„minoritate nemulțumită", 
un membru al Congresu
lui, Don Edwards, de
clara : „Noi nu sîntem o 
minoritate nemulțumită; 
noi sîntem vocea majori
tății americane".

Populațla cipriotă de origi
ne turcă va participa Ia ale
gerile generale pentru de
semnarea vicepreședintelui 
Ciprului, a declarat Fazii Kuciuk. 
liderul ciprioților turci, sîmbătă seara 
la Nicosia. Potrivit actualei legislații 
cipriote, președintele insulei este de
semnat de populația greacă, iar vice
președintele de populația turcă.

Richard Nixon, fostul vice
președinte al Statelor Unite, 
a declarat că în următoarele 12

Cursuri la un centru de pregătire 
profesională și alfabetizare din 

Congo (Brazzaville)
zile va anunța dacă își va prezenta 
candidatura sau nu la viitoarele ale
geri prezidențiale. Nixon, care între
prinde în prezent un turneu în Texas, 
a făcut această declarație în fața a 
4 000 de republicani.

Trei partide din Izrael 
au fuzionat la 21 ianuarie. Este 
vorba de Mapai, Achdut Haavo- 
da și Rafi. Noul partid va avea 54 de 
deputați din cei 120 cît cuprinde 
Knesset-ul (parlamentul izraelian). 
David Ben Gurion, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri, deputat din 
partea partidului Rafi în parlamentul 
țării, nu va adera la noul partid.

Sonda lunară „Surveyor-7** 
a reușit să capteze razele la-, 
ser emise de observatoarele naționa
le din Arizona și California. Această 
experiență a confirmat savanților a- 
mericani posibilitatea măsurării cu o 
precizie nemaiîntîlnită pînă astăzi a 
distanței ce separă un punct dat pe 
Pămînt de un punct dat pe Lună.

Agenția France Presse anunță 
că R.A.U. a hotărît să întreprindă 
lucrări preliminare în regiunea 
Canalului de Suez în vederea de
gajării celor 15 nave aflate sub pa
vilion străin, blocate din timpul e- 
venimentelor de la 5 iunie 1967. 
R.A.U. nu a precizat data la car« 
vor începe lucrările preliminare.

★

CAIRO 21 (Agerpres). — Salah 
Gohar, subsecretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.A.U., 
a avut sîmbătă o convorbire cu am
basadorii Uniunii Sovietice. Franței, 
Marii Britanii și Indiei la Cairo. 
Gohar i-a informat pe diplomați a- 
supra rezultatelor discuțiilor avute 
între oficialitățile egiptene și repre
zentantul secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Mijlociu. Gunnar 
Jarring. El a discutat, de asemenea, 
cu diplomații despre situația navelor 
imobilizate în Canalul de Suez.
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ROMANO
(Urmare din pag. I)

sirea unui cadru mai amplu de afirmare a re
lațiilor dintre cele două țări în direcția colabo
rării pe.căile păcii și înțelegerii între popoare.

In ansamblul relațiilor româno-italiene un loc 
însemnat îl ocupă colaborarea economică. 
Din 1961 și pînă în 1966 schimburile comerciale 
reciproce s-au dublat, iar volumul total realizat 
în 1966 a fost atins în numai primele 8 luni ale 
anului 1967. O asemenea dezvoltare a permis ca 
pentru anul curent să se prevadă o sporire și 
mai substanțială a volumului schimburilor co
merciale româno-italiene, și anume de peste 50 
la sută față de 1966. Italia se plasează pe 
locul al doilea în comerțul României cu țările 
occidentale.

România găsește pe piața Italiană procese 
tehnologice și echipament modern care o inte
resează și care sînt utile economiei noastre. Tot
odată, Italia este o piață bună pentru nume
roase mărfuri românești. Un lucru deosebit de 
important care se relevă aici la Roma este fap
tul că, treptat, se schimbă și structura expor
tului nostru, crescînd ponderea produselor in
dustriale. Nomenclatorului din sectorul agro-ali- 
mentar i se adaugă cantități sporite de produse 
ale industriei chimice, ale celei constructoare de 
mașini etc. Se înregistrează creșterea interesu
lui societăților italiene față de mărfurile indus
triale cu înalt grad de prelucrare care pot fi 
importate din România.

Cu prilejul numeroaselor convorbiri româno- 
italiene a reieșit că, pe lingă formele exis
tente, există posibilități de ambele părți pentru 
dezvoltarea colaborării tehnico-științifice și a 
cooperării în unele domenii ale industriei, agri
culturii, cercetării științifice. Rețin declarația mi
nistrului bilanțului și al programării economice 
al Italiei, Giovani Pieraccini, care spunea : „Așa 
cum pe români îi interesează unele instalații in
dustriale și licențe realizate în Italia, pe ita
lieni îi interesează experiența românilor în unele 
sectoare, cum ar fi cel petrolier, bazată pe o 
îndelungată tradiție și ajunsă la un nivel tehnic 
internațional”. Aici se consideră că există con
diții pentru stabilirea unei cooperări între in
dustriile celor două țări, ca, de pildă, în rea
lizarea de produse în comun, cooperarea pe terțe 
piețe etc., ceea ce ar da un nou impuls relațiilor 
dintre cele două țări. De altfel, acum cîteva luni 
marele complex ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) 
de Ia San Donato Milanese și-a manifestat do
rința de a coopera cu întreprinderi românești în 
domeniul industriei petro-chimice, incluzînd cer-

cetări comune tehnico-științifice, acțiuni de 
prospectări, organizarea de rețele de distribuire 
a produselor. Am notat declarația inginerului 
Franco Salinbeni, director general al complexu
lui ENI, care spunea : „Urmărind evoluția eco
nomiei românești am înregistrat cu atenție suc
cesele produselor dv. pe piețele străine. Consi
der că putem realiza împreună o cooperare 
fructuoasă reciproc profitabilă". „Un lucru este 
cert — declara nu de mult ministrul comerțului 
exterior al Italiei, Giusto Tolloy — România este 
un partener căutat pentru faptul că ea promo
vează în relațiile externe o politică demnă de 
apreciat pentru eforturile pe care le face în 
prezent ; și trebuie să declar că ele sînt încunu
nate de succes".

O substanțială dezvoltare au cunoscut, de 
asemenea, relațiile cultural-artistice. Continuă și 
capătă noi dimensiuni tradiționalele legături 
dintre culturile celor două popoare, care s-au 
îmbogățit substanțial. Contribuția valoroasă a 
României la tezaurul culturii și științei europene 
șj universale 
în baza 
României 
trecut, și

este unanim apreciată aici. 
Acordului cultural dintre guvernul 
și guvernul Italiei, semnat anul 
a Programului de schimburi între 

cele două țări în domeniul culturii, științei și 
învățămîntului au loc schimburi reciproce de 
oameni de știință și cultură, profesori, cercetă
tori și artiști, se organizează expoziții. In libră
riile italiene se găsesc lot mai frecvent opere 
ale scriitorilor noștri clasici și contemporani, in 
traducerea unora dintre cei mai cunoscuți poeți 
și scriitori italieni. La Roma, Bologna, Florența 
s-au organizat expoziții ale cărții, care s-au 
bucurat de bune aprecieri.

De mult succes s-au bucurat expozițiile de artă 
populară românească organizate la Napoli, Ve
neția, Cagliari, expozițiile de pictură care au 
suscitat comentarii elogioase. In cercurile ci
neaștilor au fost primite cu viu interes „zilele 
filmului românesc", care au avut loc nu de mult 
în capitala Italiei, și recentul festival al filmului 
românesc de la Napoli. Parafarea acordului pri
vind coproducții cinematografice româno-italiene 
este apreciată aici ca un pas important pe calea 
întăririi colaborării și în domeniul celei de-a 
șaptea arte.

La Roma există o satisfacție generală față de 
faptul că relațiile româno-italiene se dezvoltă 
an de an. Aceste relații dovedesc încă o dată 
viabilitatea ideii că legăturile de colaborare în
tre țări cu orînduiri sociale diferite sînt nu nu
mai posibile și utile țărilor respective, dar con
stituie o contribuție de seamă la destindere, la 
promovarea păcii și progresului.
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