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LINIE ELECTRICĂ PENTRU 

DELTA DUNĂRII
A foit terminata oonstruo- 

|U primei linii eleotrloe de 
înaltă tensiune, Tnlcea — 
Sarînasuf, pentru alimenta
rea cu energie electrică a 
Deltei Dunării. O dată cu 
aceasta, s-au Încheiat cu 
succes și probele sub sar
cină ale noii artere aerie
ne de 110 kv, care leagă 
Delta Dunării la sistemul e- 
nergetio national. La aceas
tă linie vor fl racordate li
niile electrice aeriene de 20 
kv de pe traseele Iazurile — 
Sarînasuf și Perișor — Le- 
jai, care vor alimenta ame
najările piscicole din zonele 
respective ale Deltei.

(Agerpres)

Există un patetism al comu
tatelor. Știrile, născute aici, 

pa muchia de deal dintre Cătu
șa și Mălina, sînt aureolate toc
mai de acest fior grav, laconic, 
exact.

• „In depozitele Combinatului
siderurgio de Ia Galați au intrat
primele cantități de minereu.

• O nouă stație de racord a-
dînc a fost pusă sub tensiune.

• Fluxul I din depozite in
probe mecanice".

Adevărate comunicate de 
,.front. Anonime, matematic, ele 
■prefigurează statornic cea de a 
doua mare premieră pe acest 
pămînt răscolit avar pînă la 
cele mai intime straturi geolo
gice : șarjele de fontă la cel mai 
mare furnal românesc — de 
1 700 metri cubi. Al doilea mare 
eveniment aici, pentru că mal 
înainte, mai exact în toamna a- 
nulul trecut — a fost pus în 
funcțiune. Laminorul de tablă 
groasă. Șarjele primului furnal 
de 1 700 mc vor trebui neapărat 
— expresia aparține unul In
giner care vorbea în numele 
constructorilor — să-și înceapă 
inedita lor călătorie pe arterele 
de vitalitate ale patriei, numai 
tîrziu de 15 februarie.

Apoi ? Apoi, Intrarea în func
țiune a oțelărlel — pentru pri
ma dată la noi oțelul va fi fa
bricat în convertlzoare cu insu- 
flare de oxigen. Urmează la rînd 
laminorul Sleping universal de 
1 150 mm care va produce lin
gouri de 10—20 tone în brame, 
și așa mai departe.

1968 a început așadar, și aici, 
sub auspiciile unei maxime con
centrări a energiilor, a unui 
cumul tulburător de Inteligență 
și pasiune omenească. Pînă de 
curînd memoria obișnuia să mai 
îmbrace faptele de șantier în 
haina entuziasmelor juvenile, 
mai ales că atunci era vorba 
mai mult de viitor decît de 
prezent. Acum, prezentul se a- 
flă în prima linie de șoc și de 
aceea un anume echilibru în 
exteriorizarea sentimentelor se 
impune de la sine. De fapt, ce 
înseamnă prezent pe pintenul 
acesta de deal al Fileștilor ? 
(Bineînțeles, prezentul anului 
1968). Să ne exprimăm tot așa, 
exact, după cum cere obiceiul 
pămîntului înrădăcinat aici. Pre
zent înseamnă intrarea în func
țiune a primului furnal de 1 700 
metri cubi care va lucra cu mi
nereu autofondat și va produce 
numai în 1968 cantitatea de 
720 000 tone de fontă. Mai în
seamnă apoi cele 600 000 tone de 
oțel, — primele — pe care le 
vor produce convertizoarele la 
care trebuie adăugate neapărat 
cele 635 000 tone de tablă.

Tată, cifric, greutatea speci
fică a primului an de producție 
a combinatului siderurgic gălă- 
țean.

Cred că maistrului Dumitru 
Lăcraru — un oltean reținut, 
masiv, bonom chiar, poate unde 
are în urmă atîția ani de șan
tier — îi aparține afirmația că 
aici, la Galați, constructorii au 
trebuit să învingă doi inamici 
la fel de puternici, la fel de 
neînduplecati, la fel de mîndri : 
pămîntul slab, macroporic și 
vîntul. Lupta s-a dat metodic, 
zi si noante, neîntrerupt și omul 
și-a iscălit astfel, prin această 
compensație a energiilor chel
tuite, victoriile sale.

Eram acolo, în ziua aceea de 
viscol din acest an, cînd 5a fur
nal crivățul izbea adine, schelă
ria metalică fulgerată de rafale 
împotrivindu-se demn, hotărîtă, 
de partea omului. Undeva în a- 
propiere. la zona galeriei de le
gătură dintre stația de conca- 
sare a minereului și anexa silo
zului. tabla ondulată așezată 
provizoriu în ajun era umflată

(Continuare în pag. a IlI-a)
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încercînd să răspundă întrebării: CE PROBLEME 
ȘTIINȚIFICE VOR FI REZOLVATE IN ANUL 2 000?, 
revista franceză „Le Nouvel Obscrvateur** a publicat ta
belul de mai jos întocmit pe baza unei anchete efectuate 
de o companie specializată în studiul evoluției cercetării 
științifice. Zeci de oameni de știință au indicat anul în 
care cred că 31 dintre cele mai interesante obiective ști
ințifice vor fi rezolvate.

CITIȚI MIINE PĂRERILE A 31 DE SPE
CIALIȘTI ROMÂNI DESPRE POSIBI
LITĂȚILE DE REALIZARE A ACESTOR O-
B1ECTIVE.

ZZZZZj
2020 NICIODATĂ2OIO2000

I
a apei de mare

I 
Controlul simplu, eficace și puțin costisitor al fertilității solului

I
I Noi materiale sintetice pentru construcțiile ușoare 
•li

Mașini electronice automate pentru traduceri
__ | I I
SSSB Noi transplantări de organe 
—L I I

Previziuni meteorologice certe

Stocarea centrală a informațiilor cu posibilitate de acces rapid 
Teoria înlătura confuziile dintre fizica cuantică 

fjzțca rB|atjvistq și simplifică teoriile asupra particulelor 
HBUl Or9an» artificiale din material plastic și elemente electronice 

l 1 1 I !
wuiumJ Folosirea de substanțe chimice capi, bile 

să schimbe caracteristicile personalității 

Tehnica „laserelor" (emisie stimulată) aplicată la razele X șl gama 
I I

Energie termonucleară controlată (fuziune)

I. I
Exploatarea minieră a fundului oceanelor

I960 1990
I

Desalinizarea ieftină
I

I

Reconstituirea în eprvbetă a unor
forme primitive de viată, (cel pufm Sub 3 

forma unor molecule oapabil» să se reproducă)

I I
Posibilitatea controlului meteorologic regional gWpaMCTW

I
 Posibilitatea producției economica,

| a proteinelor sintetic» 1

Creșterea (de 10 ori) a cazurilor tde boli psihico 
vindecabile prin terapeutică fizică «au chimică ~~ ,

Imunizarea biochimică generală împotriva 
bolilor provocat» de bacterii fi virusuri j

Posibilitatea de a acționa asupra genelor în vederea nSSHSHH 
controlului unor de- ficiențe ereditar» |

20 la sută din hrana lumii va proveni din exploatarea florei și faunei 
oceanice

Biochimici -stimulează creșterea unor membre și organe noi
Posibilitatea folosirii substanțelor chimice naMM 3SSE3 
în vederea creșterii gradului de inteligență

Interacțiune electromagnetică directă între 
calculatorul electronic și creier

Controlul chimic asupra îmbătrînirii va prelungi durata medie a vieții 
omenești cu 50 de ani

I I Comunicarea cu ființe extraterestre

Creșterea unor animale inteligente capabile să îndeplinească sarcini In- 
ferioare | | —

I Fabricarea do noi corpuri simple pe baza corpusculilor din nucleul atomic

I IInvăfămint prin înregistrarea automată a întormat'd®|,| F® creier

Controlul ^ravita)i«î prin tnbdiikareo ctmpulu^ravitafiond

Comă de lungă durată pe mijind o formă de călătorie în timp HMMSMMRSBHBR 
| I I

Folosirea telepatiei In comunicații.I I

PROPUNERI

PRIVIND

ORGANIZAREA

JUDEȚELOR

Șl A MUNT

CI PUL OR

CADRU OPTIM PENTRU DEZ
VOLTAREA MULTILATERALA 
A SOCIETĂȚII NOASTRE
ECHILIBRARE A POTEN
ȚIALULUI ECONOMIC

NOI ^< EI ?
Nu-i neapărat nevoie de „con

flict" pentru ca generațiile să-și 
discute și să-și confrunte critic 
părerile ți mentalitățile. Intr-un 
papirus vechi de 5 000 de ani 
sau într-o convorbire anodină, 
astăzi în tren, subiectul revine, 
veșnic și mereu actualizat : „ei" 
nu mai sînt cum eram „noi". 
Rar ca un om cu barbă albă să 
subscrie la un anumit com
portament tineresc, chiar dacă 
a fost, cîndva, și al său...

Pînă aici, deci, nimic nou. 
Nici cînd, trecînd printr-un 
telier al fabricii de blănuri 
Mai" din Oradea, un meșter 
vreo 45 de ani, Iosif Ijac, 
plîngea de indisciplina unor 
neri din subordinea lui, care... 
mai sînt ca altădată, „nu
fiorul ineditului". Dar lucru mai 
ciudat — cel puțin pentru au
torul acestor rinduri — s-a pe
trecut atunci cînd am cerut pă
rerea secretarului U.T.C., Virgil 
Miclea : „într-adevăr, ei nu mai 
sînt ca „noi".........Ei" ? „Noi" ?
Virgil Miclea aro 29 de ani. A- 
tunci, cine sînt „ei" ?

Cobor limita de vîrstă : Vero
nica Ceamău, 27 de ani, maistru 
la secția export. O fată tînără în 
toată puterea cuvîntului, plină

a-
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de 
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de energie, mobilitate psihică și 
de multe alte atribute fermecă
toare ale vîrstei. Ascultați-o: „noi 
eram altfel... Unele dintre ele 
văd viața prea ușor !“...

Și iată cum, din această folo
sire inedită a pronumelui, se 
naște treptat o discuție — să-I 
spunem despre — „modernitate" 
și tineret. Dar care „tineret" ? 
Ioan Trifan, avînd... 30 de ani, 
se consideră la vîrsta amintirilor 
și confruntărilor : „înainte eram 
și eu de părerea lor. Dar viața, 
timpul, mi-au schimbat atitudi
nea...".

Să continuăm, deci : despre ce 
și despre cine e vorba ? „Ei sînt 
absolvenții mai recenți ai școlilor 
profesionale : 18, 19, 20 de ani 
fiind vîrsta „maximă" ; ceilalți 
adică „noi", reprezintă categoria 
absolvenților de acum vreo 10 
ani. Intre ei se situează deci un 
deceniu de experiență profesio
nală și de viață. Dar mai e o 
„diferență" la care se referă toți. 
De pildă, Virgil Miclea : „noi am 
fost „copil de război", ne-am pe
trecut copilăria în condiții grele, 
am fost educați la școala aspră 
a vieții. Asta ne-a maturizat mai 
repede. Pe cînd ei, beneficiind de 
condițiile de azi, avînd adeseori

părinți care îi ppt ajuta în perioa
da cît se pregăteso (noi trebuia 
să ne ajutăm părinții de la în
ceput I) sînt obișnuiți să se 
bucure mai mult de viață șl, fi
resc, profită. Nu orice generație 
are aceeași mentalitate".

Resemnat în sfîrșit să folosesc 
cuvîntul „generație" ca delimita
tă între tineri, încerc să înțeleg 
ce se află critic și ce admirativ 
în această caracterizare. Se adau
gă în discuție forțe noi, de ani 
diferiți : Elena Șerban, pontatoa- 
re (20 de ani), loan Marcu, in- 
ginerul-șef (decan de vîrstă !... 
37 de ani!), Eugenia Ștefan, 
muncitoare, sub 20 de ani. (De 
consemnat mari, fundamentale 
deosebiri temperamentale între 
cele două „tinere de tot" : Ele
na — o timidă, sobră, severă, ga
ta să spună și ea „ei", nu mai 
știu cui, Eugenia — o fire des
chisă, fermă, categorică,
spune, în fine, „noi tinerii"...

Ce se discută, așa-dar ? Mai 
întîi — de ce nu ? — moda. „Ți
nuta vestimentară" cum se spu
ne aici. Cei de peste... mrrrnSaTe- 
mica vîrstă de 25 de ani con
damnă... extravaganța tinerilor. 
„Faptul că „se iau după firme
le străine" (notați, fabrica produ-

care

ce mult pentru export ți „farme
cul străin" face parte din viața 
profesională a tuturor). Numai 
doi „avocați" susțin dreptul „ce
lor tineri" de a se îmbrăca ast
fel, pe gustul lor, mai modem : 
Eugenia Ștefan („poți fi modest, 
valoros, chiar cînd te îmbraci 
după jurnale străine") și ingine
rul Mânu („...lor le stă : la 18-20 
de ani, mini-jupe-ul, de pildă, nu 
e ceva indecent"). Dacă unul 
vorbește în numele propriei sale 
generații, celălalt apără, indul
gent o mentalitate spre care 
poate arunca o privire înapoi. în 
rest, severitate : aflu că la o șe
dință U.T.C., o „vîrstnică" de 
sub 30 de ani se ridicase vehe
ment împotriva „extravaganțelor 
vestimentare", socotindu-le „in
compatibile cu felul de a fi al 
soților tineri". Atitudinea aceasta 
e socotită acum „firească, dar 
exagerată"...

Apoi, e vorba de... concepția 
despre viață : „ei sînt veseli, dan
sează, stau prin cofetării, dacă 
o „joie a tineretului" nu e atră
gătoare, nu vin sau pleacă, dan-

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a Ill-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Inq. Costacha Sava,
director general

al Combinatului petrochimic 
Pitești

Noua împărțire administrati
vă va influența în mod pozitiv 
dezvoltarea sub toate aspectele 
a actualei regiuni Argeș. Este 
binecunoscut că in ultimii ani 
regiunea Argeș s-a dezvoltat 
într-un ritm impetuos. Volumul 
producției globale va fl în 1970 
de peste 2,8 ori mai mare decît 
în 1965, astfel că ponderea în 
producția Industrială a țării va 
crește de la 3,4 la sută cît era 
în 1965, la 5,3 la sută în 1970. 
Este semnificativ că din acest 
spor de producție, două treimi 
se va realiza pe seama noilor 
capacități de producție. Au fost 
construite puternice obiective 
industriale ca : Uzina de piese 
auto Colibași, Uzina mecanică 
Muscel, Hidrocentrala de pe 
Argeș, Uzina de sodă Govora, 
CIL Rm. Vîlcea, CIL Pitești, 
schele petrolifere. Uzina de 
aluminiu Slatina, iar altele sînt 
în curs de construcție : Combi
natul petrochimic Pitești, Com
binatul chimic Rm. Vîlcea, Uzi
na de autoturisme Colibași, Fa
brica de motoare electrice Pi
tești, Fabrica de frigidere Gă- 
ești etc. Concomitent cu dezvol
tarea vertiginoasă a producției 
industriale, s-au dezvoltat și a- 
gricultura, transporturile ..și te
lecomunicațiile. Cu toată dez
voltarea într-un ritm accelerat 
a forțelor de producție, exem
plificată mal sus, în regiunea 
Argeș continuă să existe unele 
zone _ mai puțin industrializate. 
Consider că în ansamblu ea a- 
pare ca o regiune administra
tivă mult prea mare a cărei 
conducere și coordonare nu
poate fi cuprinsă în mod unic 
sub toate aspectele. Sînt centre 
(Slatina, Rm. Vîlcea) care tre
buie să fie dezvoltate multila
teral, înțelegînd prin aceasta 
că pe lingă dezvoltarea indus
trială trebuie să se asigure și 
factorii care concură la o bună 
dezvoltare socială (edificii cul
turale, sociale, asigurarea ali
mentării cu apă, energie elec
trică etc.). Ca un exemplu con
cludent în acest sens, pot servi 
construcțiile de locuințe. Deși 
se fac eforturi mari pentru asi
gurarea unor bune condiții de

(Continuare în pag. a III-a)
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CÎTE STELE?

in laboratorul de limbă au- 
dioactiv comparativ, 
plet telecomandat pentru 
studiul limbilor al Insti
tutului de limbă și literatu
ră străină din București

Cite talente nu pot fi 
descoperite încă din timpul 
școlii ? Dar descoperirea 
lor presupune căutare. De 
la această idee a pornit Co
mitetul orășenesc Cluj al 
U.T.C. în organizarea con
cursului de muzică ușoară 
„Tinere talente", destinat 
soliștilor și orchestrelor.

Celor cu veleități poetice 
le-a fost adresat concursul 
„Tinere speranțe".

Zeci de — poate — vi
itori soliști și poeți, nume
roase orchestre despre care, 
pînă nu de mult, nu se știa 
decît foarte puțin, au posi
bilitatea să intre intr-o 
competiție cu șanse de a fi 
permanentizată.

Am putea transcrie și a- 
cum o mulțime de nume, 
dar concursul este abia la 
început și pentru prima 
fază n-au fost pregătiți toți 
cei ce doreau să participe. 
Știm noi cit vor străluci 
stelele descoperite la înce
put ?

Ce incurcă S. G. L ul nu descurcă TRIBUNALUL
Cu cîteva săptămîni în 

urmă ni s-a sesizat un caz, 
relativ serios, dar foarte 
complicat.

La domiciul pîrîților, (Bd. 
Ana Ipătescu 16 A) am întîl- 
nit un lucru pe de-a dreptul 
ciudat. Fiecare dintre ei — 
și după cum veți vedea sînt 
destui — și-au format o ade
vărată arhivă, cu tot felul 
de acte și hotărîri, cu ordi
nea cărora își pierd ore, zile 
prețioase. Despre ce e vorba, 
sau mai bine zis cine a fost 
cel care a provocat ploaia 
de hotărîri șl adeverințe, ci
tații și para citații, acte cu, 
sau fără valoare etc., etc. 7 
începutul nu l-a făcut un 
procesoman notoriu, ci o in
stituție. Nu, nu e nici o gre
șeală. Autorul este S.G.L. de 
pe lîngă Sfatul popular al 
raionului „30 Decembrie". 
Pe scurt lucrurile s-au pe
trecut cam așa. Vasile Hapa- 
reț, era proprietarul unui a- 
partament la adresa indicată 
mai sus. Pentru neplata u- 
nei sume ce depășea o sută 
de mii lei (obligații neplătite 
Ia vreme către stat) i s-au

CARIEREt UNIVERSITARE
Universitățile — scria 

Slavici — sînt „magazi
nul" de gîndire al națiu-

transmite cunoștințele aduna
te în ani de muncă și toți ma
rii profesori nu sînt lipsiți 
acest dar. El trebuie să fie 
de știință — dar și ceva 
mult. Pe lîngă spirit ascuțit de 
analiză, trebuie să aibă și gust, 
șl o mare putere de a se face 
simpatizat, urmat, ascultat ; să 
poată trezi interesul studentu
lui în direcția pătrunderii cu
noștințelor pe care i le trans
mite cu toate puterile sale in
telectuale și morale.

Toate aceste calități pot fi în
globate într-una singur : voca
ția pentru cariera universitară. 
Dar cineva poate deveni cadru 
didactic universitar dacă n-are 
vocație pentru această profe
sie 7

Cadrul didactic universitar 
devine un factor educativ nu
mai prin contactul nemijlocit cu 
studenții, prin discutarea des
chisă, pasionantă a problemelor 
care au un răspuns sau a altora 
care așteaptă un răspuns. Stu
denții stimează oamenii des
chiși, apropiați, multilaterali. 
Activitatea extra-universitară 
trebuie folosită ca o pîrghie în 
procesul de educație. Dar man
ca de educație la care partici
pă tînărul asistent universitar 
începe cu prestigiul pe care a- 
cesta îl exercită, prin exemplul 
personal. Atunci, faptul că în 
catedrele universitare este u- 
neori răsplătit doar devota
mentul lui de a „înghiți" zilnic 
sute de pagini nu constituie o 
frînă în calea formației profe
sionale a tînărului asistent ? Nu 
așa se explică de ce întîlnim 
asistenți și lectori care au ară
tat o seînteie de talent adevă
rat, dar seînteia s-a stins, oda
tă cu trecerea anilor ; asistenți 
și lectori, evident, fără vocație 
pentru cariera didactică, dar ca
re s-au văzut atrași de noblețea 
titlurilor universitare și au fă
cut tot ce le-a stat în putință ca 
să le obțină ? Prima problemă a 
universității pentru ridicarea 
prestigiului ei științific constă 
în a îndruma pe tinerii 
nu dovedesc perspectivă 
riera universitară către 
domenii de activitate. Ceea ce 
înseamnă că încadrarea tineri
lor în învățămîntul superior să 
se facă prin concurs și pe bază 
de contract încheiat pentru pa
tru, cinci sau șase ani.

9 • e • e

confiscat două din cele 3 ca
mere, el rămînînd în conti
nuare proprietarul unei în
căperi. Ulterior a suferit o 
condamnare iar in acest 
timp S.G.L.-ul eliberează 
ordin de repartiție cetățea
nului Dumitru Grădinaru. La 
întoarcerea din detențiune, 
tot S.G.L.-ul emite și lui 
Hapareț un ordin de repar
tiție pe o cameră în aparta
mentul (proprietate perso
nală) lui Ionescu Dumitru în 
același bloc.

Intre timp proprietarul 
cere serviciului respectiv să 
1 se lase camera întrucît 
este bolnav și are dreptul la 
spațiu excedentar. Se aprobă 
dar ce folos, tribunalul „30 
Decembrie" hotărăște că Ha
pareț să ocupe camera luînd 
ca bază ordinul de reparti
ție. S.G.L.-ul își dă seama 
de gafa făcută și prin adresa 
din 25 V 1966 cere tribuna
lului să nu execute hotărî
rea deoarece proprietarul a- 
partamentului are dreptul la 
o cameră în plus. Interven
ția a fost inutilă, așa cum 
vor fi si cele ulterioare.

1. Confirmarea vocației.
2. Cine consolidează prestigiul cadrului 

didactic tînăr ?
3. Obișnuiți să vă priviți în oglindă ?
4. Prietenii educatorului — cultura.
5. Cadrul didactic-universitar — activist 

U.T.C., și cadru didactic universitar — om 
de știință ?

ce numea 
personală a 
La catedrele 
numeroși ti- 

ucenicie 
munca,

2 Tînărul cadru didactic u- 
niversitar care nu desfă
șoară și activitate științi

fică, oricîte calități pedagogice 
ar avea, devine foarte repede 
demodat. Numai printr-o pasio
nantă activitate științifică el va 
reuși să fie ceea 
Iorga „O ilustrare 
disciplinei sale", 
facultăților ieșene 
neri fac o strălucită 
științifică, dăruindu-și 
forțele creatoare progresului ști
inței ; ei sînt, totodată educatori 
prețioși pentru studenți, prin 
experiența lor mai bogată și 
prin cultura lor mai intensă. 
Firește, fiecare cadru didactic 
își consolidează prestigiul în 
facultate prin activitatea sa 
concretă — științifică, pedago
gică, obștească.

Sînt însă catedre unde senti
mentul independenței în 
ația științifică nu s-a putut 
contopi cu principiul indepen
dentei. Asistenții rămîn simpli 
adunători de „date". Interpreta
rea datelor, desprinderea con
cluziilor sînt preocupări ca
re nu-1 mai privesc pe cadrul 
didactic tînăr. Aici intră în 
„scenă" profesorul. Uneori, pînă 
și colectivele de cercetare știin
țifică sînt constituite în așa fel 
îneît cei tineri adună date, iar 
cel deja consacrați le prelu
crează. Dar adunarea de date 
nu e știință ; poate fi, cel mult, 
material adunat pentru omul de 
știință. Condiția afirmării ține 
de valoarea tînărului. Dar cum 
își va putea demonstra valoarea 
tînărul cadru didactic deprins 
să se „miște" numai după in
dicațiile șefului de catedră ?

Paginile istoriei științei ro
mânești ne aduc mărturii că 
numai un profesor care prezin
tă o mare grijă pentru progre
sul de zi cu zi al elevilor săi, 
este un adevărat șef de școală.

Și de aici au început pro
cesele. S-au invocat fel și fel 
de motive care mai de care 
mai serioase sau mai ridicole 
și tovarășii de la tribunal, 
cu figurile lor grave, le ju
decă, le judecă la nesfîrșit. E 
interesant și faptul că în toa
tă această perioadă de pro
cese peste procese, proprie
tarul apartamentului, comi- 

■ tetul de bloc, zeci de lo
catari au sesizat sfatul popu
lar „30 Decembrie" că Hapa- 
reț e turbulent, vine în stare 
de ebrietate, provoacă scan
daluri etc., la care primesc 
invariabil același răspuns : 
„Cererea e întemeiată, să se 
repartizeze lui Hapareț alt 
spațiu". „Cererea e înteme
iată, să se rezolve urgent. 
Să se dea o altă locuință lui 
Hapareț".

Și dacă așa merge treaba, 
Vasile Hapareț a început 
procesele. întîi cu proprieta
rul, pentru că acesta nu i-a 
plătit transportul lucrurilor 
la domiciliu, cu 
Grădinaru pentru că nu 
plătit chiria în camera care 
i-a rămas încă proprietate

Dumltru
a

nervi îmi trec pămînturi mari, vibrînd, 
de piatră codrii, bourii pe creste — 
vulturi bravi în slavă adăstind 
feți frumoși treeîndu-mă-n poveste.

O așteptare-apoi, ca o cîmpie, 
lung stăruie în trup, în ochi: azur — 
sînt munte greu, de dreaptă semeție, 
cu duh de geți și taine împrejur.

O stemă întomnată, — adeseori 
în sînge-mi eîntă-amețitor ca vinul, 
mă bîntuie străvechile-i comori, 
cu bronz adînc îmi dăruie destinul.

invocat: „Nu 
Pentru cine urcă 
se cultiva se con- 
nu numai ca o 
sine, ci ca o dato-

a-

rilHAl STOIAN

PRINTRE V. AR.

CALINAMINORI
bAnritsci

DE BUNAinterpune n ca un

turi modeme devine 
lea personaj cu

Și trec prin mine veacurile-n șir: 
timp dureros cicatrizînd balade, 
sînt luminat de glorii, sînt martir, 
și steag de clasă-arzînd pe baricade..

ANCHETĂ

și să aibă putere de îndreptar 
moral și profesional. Nu trebu
ie decît să privești cu atenție 
în oglindă această miraculoasă 
colectivitate^ studențească și 
vai observa imediat dacă ești 
(sau nu) un astfel de model...

Se întîmplă să-1 auzi pe tînă
rul cadru didactic universitar 
— fie că se află în amfiteatru, 
în sala de seminar sau în labo
rator, adresîndu-se studenților 
săi : „Fiți conștiincioși, fiți dis
ciplinați, căutați să aveți o ți
nută corectă"... Rareori e ascul
tat cu interes. Rareori, cuvin
tele sale, sfaturile sale au ecou 
în masa studenților. Educația 
nu se poate preda ca un curs 
de istorie ori algebră. Educația 
este ceva mai subtil, mai intim, 
mai pătrunzător. Ea vorbește și 
minții și sufletului.

Cadrul didactic-educator... Ce 
înseamnă, de fapt, să faci edu
cație studenților 7 Sînt tineri a- 
sistenți care, prin felul lor de 
a fi și de a se comporta au de
venit modele pentru studenri. 
De cele mai multe ori, pregăti
rea temeinică a cadrului didac
tic, obiectivitatea în aprecierea 
cunoștințelor studenților (ne
dreptatea este un prost serviciu 
făcut educației !), punctualitatea 
exemplară, ținuta sa, modul de 
transmitere a cunoștințelor con
stituie factori educativi de pri
mă «importanță. Studentul sim
te voința, cultura și personali
tatea cadrului didactic, iar a- 
cesta nu va mai fi nevoit să a- 
peleze la sfaturi : „Fiți con
știincioși, fiți disciplinați, cău- 
tați să aveți o ținută corectă"...

4 Calea cea mai sigură de 
a face educație studenților 
este de a le imprima un 

spirit receptiv la cultură. Nu
mai că sînt preparatori si asis-

particulară (lucru neadevă
rat). Pe o colocatară, Io- 
nescu Anișoara, a dat-o în 
judecată pentru calomnie 
deoarece aceasta și-a spus 
părerea despre comportarea 
lui. De altfel, ceea ce a spus 
ea, e exact același lucru, 
consemnat de tribunalul , 30 
Decembrie" în hotărîrea din 
24 mai 1967.

Pentru aceste procese s-au 
găsit și doi martori care 
„știu tot" dar care locuiesc 
prin alte colturi ale Capita
lei. Unul, de pildă, declară 
că soția proprietarului (sa
lariată la cooperativa Arta 
Populară cu muncă la domi
ciliu) are un război de tesut 
covoare șl face mult zgomot.

De unde o fi știind marto
rul acest lucru, sau cum de 
poate inventa așa ceva fără 
să fie tras 
Am rugat-o 
prietarului 
război. Nu se auzea nici un 
zgomot. Adică cam ce zgo
mot pot produce niște fire 
de bumbac și lină 1 Marto
rul e martor, „știe el".

Acum Dumitru Grădinaru 

la răspundere ? 
pe soția pro- 

să lucreze la

tenți universitari care nu ci
tesc lucrări literare, nu ascultă 
concerte, nu văd spectacole de 
teatru de o înaltă ținută artis
tică. Motivul 
vem timp"... 
la catedră, a 
sideră acum 
datorie către 
rie publică.

5 în universitate se dezvol
tă viața de societate a 
studenților. Universitatea 

nu este numai o scoală supe
rioară, ci este o colectivitate, cu 
viața ei proprie, cu atmosfera 
ei specifică. Aici, tînărul își pe
trece viața nu numai ca stu
dent, ci și ca cetățean al aces-

Reportajul pe care-1 prac
tică în ultimii ani Mihai Sto
ian e, indiscutabil, formula 
modernă, la zi care face astăzi 
laborioasă școala. Foamea de 
fapte nude, pasiunea civică 
a descoperirii adevărului care 
este unul singur, indivizibil, 
face prozeliți nu numai în re
portajul curent de ziar ci în 
zone consacrate ale artei ; 
film, teatru, proză nutrind 
apetițiile omului contemporan 
de a fi prezent oriunde, de a 
ști orice și de a alcătui, para
lel cu concluziile autorului, 
fișa sa personală de judecăți. 
Dintr-un consumator 
contemplativ cititorul 
dem al unei asemenea

cvasi- 
mo- 

litera-

e chemat din nou în judeca
tă de Vasile Hapareț care 
cere despăgubiri pentru niș
te lucruri depozitate în 
curte, cu toate că el a sem
nat un act legal, prin care 
recunoaște că a primit toate 
lucrurile și în perfectă stare. 
Da, dar acum nu mai recu
noaște decît semnătura lui 
nu șl textul actului, deci, 
motiv de proces.

Procesele continuă si vor 
continua pînă cînd cei în 
drept se vor hotărî să caute 
adevăratul vinovat, pînă se 
va ajunge la concluzia că 
oamenii nu au timp de pier
dut prin tribunale, că nu au 
vreme să lege 
și hotărîri 
pînă cînd se 
concluzia că
bloc întreg, vor să trăiască 
liniștiți, fără scandaluri, 
să mai fie purtați pe 
muri de către oameni 
nu au decît o singură 
siune : tribunalul, procesele.

dosare cu acte 
judecătorești, 
va ajunge la 
locatarii unui

fără 
dru- 
care 
pa

GH. NEAGU 

tei colectivități. Ce rol are ca
drul didactic tînăr în angrena
jul de activități așa-zise extra- 
universitare ? Trebuie să recu
noaștem că sînt mulți prepara
tori și asistenți universitari ca
re consideră că n-au nici un 
rol. Ministerul învățămîntului a 
elaborat instrucțiuni în care se 
prevede obligativitatea pentru 
corpul didactic de a desfășura 
muncă de educație în rîndul 
studenților. Dar n-au fost in
dicate (și nici stabilite) forme
le concrete în care să sc desfă
șoare o asemenea activitate. De 
aceea, pentru unele cadre di
dactice activitatea educativă 
nu-i decît o formulă ; nu-i de
loc mai mult decît o formulă.

Apoi, unii dintre șefii de ca
tedre își „ceartă" asistenții și 
preparatorii (activiști ai organi
zațiilor de tineret) pentru că 
„își pierd timpul" organizînd 
activități educative ale studen
ților. Există, de fapt, concepția 
că activitatea educativă îl sus
trage pe tînărul cadru didactic 
universitar de la activitatea ști
ințifică. în multe catedre, asis
tenții „specializați" în proble
mele muncii de educație sînt 
considerați „tineri fără per
spectivă în cariera universita
ră".

Sugerăm Ministerului învă- 
țămîntului să se ocupe de solu
ționarea acestui paradox. Este 
în folosul formării profesiona
le. spirituale și cetățenești a vi
itorilor specialiști.

ADRIAN VASILESCU

al trei- 
drepturi 

egale în dezbatere. El se 
simplu 

mediator între autor și perso
najele sale, ci ca o voce pu
blică care știe tot, simulînd 
poate, dar care secret se su
pune unei autoterapii prin 
confruntare. Magnetofonul, a- 
paratul de filmat sau foto sînt 
instrumente deja tradiționale 
în arsenalul științelor umanis
tice. Arta și ramura sa vici- 
nală, reportajul, le-au însumat 
simțurilor de investigație a- 
dăugîndu-le însă o undă de 
vibrație omenească care nu 
poate lipsi unui document — 
oricît de autentic ar fi — ome
nesc. Reportajul lui Mihai 
Stoian și în special cele două 
volume intitulate programatic 
Reporter în anchetă și, recen
tul, Anchetă printre minori 
sînt metodologic discutînd, 
în genul literaturii documen
tare împrospătînd la noi struc
tural reportajul prin invoca
rea mai frecventă a anchetei, 
prin depășirea superficialită
ții cu aer vag de teoretizare 
a reporterului care-și arhitec- 
turizează reportajul înainte 
de a se întîlni cu personajele 
acestuia. M. Stoian nu face 
însă numai un gest de opor
tunitate la inovațiile profesiu
nii sale ci asimilînd o nouă 
metodologie publicistică repor
terul își confruntă indentita- 
tea sa civică cu un material 
dificultuos vetustelor proce
dee publicistice. In special 
această ultimă carte probează 
eficiența reportajului verity 
cultivat integral încă puțin la 
noi dar și pasiunea ba tu
multuoasă a cetățeanului in
dignat de cutare egoism fi
lial, ba cenzurat de ipostaza 
judiciară a omului care între
gește filele unui caz supus 
dezbaterii publice. Mihai 
Stoian trece fără ostentații ca
zurile pe care le urmărește 
printr-o serie de filtre cu se
tea demnă a reporterului de 
a afla și divulga nedreptatea 
într-o zonă în care judecata 
pe criteriul bunului simț este 
insuficientă și apelul la co

POEM CB STEME

o rotire peste ceruri mari 
cu chiot lung de lupte la hotare — 
urnindu-se puterea de stejari 
cu vuite de oști biruitoare.

O, cum în suflet îmi pulsează neam 
și-n sînge imn, — însemnul biruinței! 
Stemă-mprejur, bronz viu, și-n vechiu-i ram 
sînt baciul demn din jalea Mioriței...

durile juridice argumente in
dispensabile, deci, ajungînd 
în finalul întreprinderilor sale 
să știm nu atît mai multe 
cazuri cît mai mult despre ge
neza și modalitățile lor de 
manifestare. Știind mult des
pre cutare maladie morală a- 
propiem neîndoielnic

VOIE Șl

DE

NESILIT

Pledoarie lucidă și firesc 
umană pentru viață, pentru 
dragoste, pentru frumusețe 
morală, cartea ziaristei Gali
na Bădulescu realizează sin
tetic un univers al adolescen
ței, tinereții și maturității u- 
neori conflictuat pe proble
me majore, alteori pe pseudo- 
probleme, un univers al fa
miliei, al relațiilor eternului 
cunlu omenesc.

Dincolo de demonstrația 
de erudiție (deloc ostentati
vă) și de facila vehiculare în 
cultură (istorie, sociologie, fi
lozofie, etnografie etc.) au
toarea, nepropunîndu-și epui
zarea exhaustivă a problemei, 
încearcă o incursiune în is
toria contemporană a dragos
tei, a formării familiei, a 
vieții conjugale, notînd o- 
pinii ale tineretului des
pre EL și EA, despre cum 
trebuie să fie un șoț și o so
ție, viața în doi, despre acele 
relații între tineri și vîrstnici, 
între copii și părinți, între pă
rinții deveniți socri și copii, 
care trebuie să favorizeze 
liantul unei căsnicii.

Sînt transcrise, cu și fără 
comentariu, fapte, pagini de 
jurnal, răspunsuri la interviuri 
sau anchete sociale ale unor 
tineri și tinere, surprinzînd 
cu obiectivitate elementele 
reale și de fond ale tinereții. 
Reabilitînd ideea de cuplu, 
în sensul cel mai elevat al 
cuvîntului, se fac disocieri de 
ordin psihologic între sexe pe 
baza unor argumente științi- 

mentul administrării judici
oase a antidotului cuvenit. E 
meritul indiscutabil al aces
tei cărți-anchetă semnate de 
Mihai Stoian ceea ce nu este 
deloc prea puțin și nici prea 
ușor.

NIMENI

finețe psihologică

fice, se pune în balanță ceea 
ce se cheamă „forța și rezis
tența fizică a bărbatului" și 
„slăbiciunile" femeii unite to
tuși prin „egalitate" în drep
turi, dar nu totdeauna și în 
îndatoriri.

Autoarea a reușit să recon
stituie cu finețe psihologică 
și de cele mai multe ori cu 
artă scriitoricească procesul 
de cunoaștere al parteneriliat 
pentru „primul pas în doi“7 
acea cunoaștere care permite 
căsniciei să treacă peste ob
stacole și să meargă înainte. 
Ce înseamnă o căsnicie (de 
ce așa și nu așa I), ce este 
dragostea (unde stă adevărul 
și ce e fals ?) în ultimă in
stanță ce e viața, (asta nu în
seamnă că se dau rețete) în
trebări firești pe care ori nu 
ni le punem pentru că ni se 
par prea obișnuite, ori facem 
divagații morale excatedra.

Demonstrînd o bună cu
noaștere a faptelor de viață 
cotidiene și o reală posibili
tate de potențare artistică, 
Galina Bădulescu aduce opti
ca modernă a unei femei ti
nere, solidară cu generația ei, 
dar obiectivă, dispusă la în
țelegere, fără concesii de pri
sos, stabilind responsabilita
tea femeii și a bărbatului în 
egală măsură, invitîndu-ne la 
dezbatere și reflecție.

GABRIELA IONESCU

„CAPCANA"AZI VĂ RECOMANDĂM.

o EXPOZIȚIE

UN FILM

O CARTE
SIMONA VASILIU-CHINTILĂ

La Galeriile de Artă din B-dul Nico- 
lae Bălcescu s-a deschis cea de a doua 
expoziție personală a artistei Simona 
Vasiliu — Chintilă. Pictoriță remarca
bilă, stăpină pe mijloacele sale de ex
presie, utilizînd cu măiestrie culoarea 
și raportul de suprafețe, obține ciu
date îmbinări de dramatism și lumină, 
de liric și umbre, lucrări și umbre po
pulate de sentimentele șl ideile artis
tei.

■ Din tablourile Simonei Vasiliu — 
Chintilă se degajă o poezie aparte, poe
zie rezultînd din transcrierea pe pînză 
a sentimentelor și a atmosferei ce i le-a 
creat, în tonuri și deformări plastice 
violente, violent accentuat de efortul 
de a sesiza și transmite ideea atît în 
starea sa pură conceptuală cît și trans
figurată în forme materiale.

Dintre lucrările expuse remarcăm 
pînzele : „Efemere", „Fereastră deschi
să", „Spatii", „Darurile soarelui". 
„Forme", „Praga veche", „Catedrala 
din Brno".

însoțim această scurtă recomandare 
de programul de vizionare. Expoziția 
poate fi vizitată zilnic între orele 
8,30—13 și 16,30—20, luni toată ziua și 
duminică p.m. închis.

CHARLES BAUDELAIRE

„FLORILE RĂULUI"
Cu ocazia centenarului morții mare

lui poet francez Charles Baudelaire 
(august 1967) E.P.L.U. a scos o nouă e- 
diție antologică „Florile răului". Edi
ția, îngrijită de Geo Dumitrescu, pre
zintă comparativ textul francez ți cea 
mai apropiată traducere românească 
folosind în acest scop editările anteri
oare.

Născute dintr-o excesivă rigoare a 
conștiinței artistice, cele 158 de poezii 
cuprinse în „Florile răului" reprezintă 
întreaga operă poetică baudelaireiană. 
Esența acestor versuri, a căror tematică 
lirică se desfășoară pe fundalul peisa
jului citadin, o constituie aspirația 
spre ideal, pesimismul și revolta în fa
ța unei lumi nedesăvîrșite, disprețul 
față de tot ce e meschin în om : pros
tia, greșeala, păcatul, mediocritatea. 
Este poezia unui mare neliniștit in su
fletul căruia s-a desfășurat permanent 
un conflict dramatic între puritate și 
instinct. Tonul ei de spovedanie tainică 
îi conferă originalitate.

Artist rafinat care nu rareori atinge 
perfecțiunea formei, Baudelaire a 
cultivat versul plin de farmec, muzică 
și armonie.

Rita Tushingham, sensibila interpretă din filmul „Gustul mierii" 
apare din nou pe ecranele cinematografelor in filmul realizat de 
Sidney Hayers „Capcana".

Adaptare pentru ecran a unei povestiri de David Osborn, fil
mul înfățișează un tablou al vieții vinătorilor și negustorilor de 
blănuri din nordul sălbatic al Canadei veacului trecut. Printre in
terpret mai cităm pe : Oliver Reed, Rex Sevenoaks și Barbara 
Chilcott. Filmul va rula la cinematografele Patria și Festival in 
programul viitor.

nea

INVITAȚIE
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Pentru a informa cititorii 

în legătură cu locurile unde 
își pot petrece sfîrșitul de 
săptămînă în chipul cel mai 
plăcut, ne-am adresat tova
rășului ȘTEFAN NENCIU, 
șeful sectorului „Turism in
tern" de la Agenția Centrală 
O.N.T. Carpa'ți.

„Vă invităm să petreceți, 
în zilele de 19—20 ianuarie 
la „Carnavalul de la Sinaia" 
din incinta restaurantului 
„Palas". Autenticitatea at
mosferei de carnaval va fi 
sporită de măștile carnava
lului care vor fi puse la dis
poziția tuturor invitaților. 
De un pitoresc deosebit va 
fi „Carnavalul Ceahlăului" 
la Piatra Neamț în zilele de 
3-—4 februarie organizat de 
Agenția O.N.T. Bacău. Car
navalul va începe seara la 
ora 19 și va dura pînă a 
doua zi în zori. Excursio
niștii vor face plimbări cu 
sănii trase de cai pînă la 
Hidrocentrala Bicaz sau la 
mănăstirile Agapia, Văratec, 
Bistrița, satul Humulești. La 
fața locului, în sate, va avea 
loc un ospăț moldovenesc 
ca-n poveștile lui Creangă.

La Piatra Neamț se vor 
vizita ruinele fostei Cetăți 
domnești a lui Ștefan cel 
Mare; Turnul lui Ștefan, 
Muzeul de arheologie, Ce
tatea dacă.

8. H.

FILATELIA TEMATICĂ
SFATURI PENTRU COLECȚIONARI

Ce este filatelia te
matică ?

Recent un colectiv 
specializat al „Aso
ciației americane de 
filatelie tematică" a 
emis următoarea ex
plicație : „Colec
ționarea tematică în
seamnă alcătuirea de 
colecții de mărci poș
tale, la care pot fi a- 
dăugate ilustrate ma
xime și plicuri „pri
ma zi", selecționate 
după un subiect ase
mănător imaginilor 
lor sau după o temă 
aleasă". Considerînd 
că această definiție 
vine în ajutorul celor 
dornici să-și alcătuias
că colecții tematice, 
dăm în continuare și 
cîteva sugestii de 
teme: scriitori, oa
meni de seamă, cos
mos, sport, pictură, 
navigație și naviga
tori, floră, faună 
ș.a.m.d.

Dar trebuie respec
tate și cîteva criterii 
în alcătuirea unei ast

fel de colecții. In 
primul rînd trebuie 
aleasă o idee sau o 
temă care să consti
tuie firul conducător 
al întregii colecții; 
alegerea să fie bazată 
pe o pasiune perso
nală (sport, muzică, 
științele naturii etc.) 
și în plus trebuie ți
nut seama de posibi
litățile de alcătuire a 
colecției prin achizi
ții și schimb filatelic.

Pentru a fi com
pletă, o colecție te

matică va cuprindă 
și unele materiale 
auxiliare care să ilus
treze tema respectivă, 
de pildă fotografii, 
vignete, hărți, fișe 
documentare.

Pentru cei oare 
și-au ales ca temă 
flora anunțăm una 
din ultimele noutăți: 
o marcă poștală emi
să în Austria cu pri
lejul Centenarului 
învățămîntului uni
versitar de silvicultu
ră. 'Nominalul mărcii 
este de 1,80 șilingi.



ELE E
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a primit telegrame de felicitare cu prilejul ale
gerii în funcția de președinte al Consiliului de Stat, din partea gene
ralului locotenent Joseph Arthur Ankrah, președintele Consiliului Na
țional de Eliberare din Ghana, și a președintelui Consiliului Reformei 
Naționale al Sierrei Leone, A. T. Juxon-Smith.

PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE DE CĂTRE
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AMBASADORUL CANADEI
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Vineri 19 ianuarie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Canadei la 
București. Bruce MacGillivray 
Williams, care a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Cu prilejul ceremoniei pre
zentării scrisorilor de acredita
re au rostit cuvîntări ambasa-

dorul canadian MacGillivray 
Williams și președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Cor- • 
neliu Mănescu, ministrul afa- • 
cerilor externe, și Constantin • 
Stătescu, secretarul Consiliu- e 
lui de Stat. #

I

<
. <
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Guvernele român și italian 
au căzut de acord ca vizita o- 
ficială în Italia a președin
telui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, și 
a ministrului afacerilor exter-

• 
ne, Corneliu Mănescu, amîna- 
tă din cauza calamităților na
turale care s-au abătut asupra 
unor localități din Sicilia, să 
aibă Ioc începind cu data de 
22 ianuarie 1968.

A ambasadorului Finlandei
cu plecarea definitivă a acestuia 
din România. ■»

La întrevederea, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, a participat Vasile Șan- • 
dru, adjunct al ministrului aface- • 
rilor externe. a

O secvență a peisajului Combinatului chimic din orașul Gh. Gheorghiu-Dej
Foto: E. HOFER

ROATA

NOROCULUI?

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit vineri pe ambasadorul 
Finlandei la București, Bjom 
Olof Georg Alholm, în legătură

A ambasadorului Canadei
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 

■primit vineri la amiază, în audi
ență de prezentare, pe noul am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Canadei în Republica

Mac-Socialistă România, Bruce 
Gillivray Williams.

La întrevedere, care s-a 
fășurat într-o atmosferă cordială, 
a participat Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

des-

(Agerpres)

Adică, dece să-i 
succes, cînd el are 
baftă ? Spune-i 
„Baftă, mă /“. Sînt 
studenți care mizează pe 
ceastă „baftă". ~ 
îmbracă pe rînd mai 
aspecte: un bilet cu 
bări ușoare, 
bine dispus și indulgent, un 
bilet al cărui conținut îl cu
noști dinainte. De aceea, la 
„Arizzona"...

Dar mai întîi să facem pre
zentările. La „Arizzona" și-a 
instalat sediul statul major al 
norocoșilor. De fapt, „Arizzo
na", este o vestită cafenea din 
Cluj, așezată lingă Universita
te. Puțini sînt studenții care nu

urezi lui 
nevoie de 

simplu : 
destui

a-
Și ea, bafta, 

multe 
intre- 

un examinator

trec pe aici, să bea o cafea, 
înainte de examen sau după 
examen. Și norocoșii îi încon
joară. Ei vor să știe : 1. Dacă 
profesorul „lasă" sau nu... 
Dacă la grupa de „azi" n-a 
căzut nimeni, înseamnă că ei, 
care au examen abia poimîi- 
ne, pot fi liniștiți. 2. Conținu
tul a cel puțin 20 de bilete. 
Au caietul pregătit și numai 
te întreabă — „Spune repe
de, ce ți-a căzut ?“ Învață 
cele 20 de bilete, și dacă n-au 
ghinion... 3. Tîlcul întrebări
lor suplimentare „încuietoa
re". Că, de, uneori aici e 
salvarea !

Dar la „roata norocului" 
se mai „trage" și altfel. Vă

mai amintiți, a avut loc în 
toamnă o sesiune științifică 
națională. Despre lucrările 
prezentate de studenți s-a 
susținut atunci că sînt la ni
velul celor care apar în re
vistele de specialitate. Presa, 
radioul și televiziunea au 
făcut cunoscute numele pre- 
mianților. Pe 3 dintre aceștia, 
colegi de an, studenți in V la 
Facultatea de fizică, i-am tn- 
tîlnit azi în aceeași sală de 
examen : Introducere în fizi
ca solidului. Marilena Palade, 
Sorin Fărcaș, Horst Ilening, 
au avut, ce să spun, un „no
roc" formidabil: toți trei au 
obținut nota 10.

ADRIAN VASILESCU

Sesiune științifică

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd în Iran, mi
nistrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, conducăto
rul delegației române la lu
crările celei de-a III-a Sesiuni 
a Comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene, ce se va des
fășura la Teheran între 20 și 
25 ianuarie.

în seara aceleiași zile, mi
nistrul român a sosit la Te
heran.

în cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării a 109 
ani de la Unirea țărilor româ
ne, în comuna Totești, raionul 
Hațeg, a avut loc un simpo
zion intitulat „Mărturii despre 
Unire". Cu acest prilej, profe
sori și învățători din comună 
au vorbit despre evenimentele 
premergătoare actului istoric 
de la 24 ianuarie 1859.

a Adunării generale
a Academiei

Vineri după-amiază s-a reîn
tors în Capitală delegația guver
namentală română, condusă de 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, care a 
participat la cea de-a IV-a ani
versare a revoluției din Zanzibar.

Sub auspiciile Institutului 
Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, vineri la 
Casa de cultură a studenților 
din Cluj, a avut loc deschide
rea expoziției „Imagini din 
Pakistan". Cele peste 100 de 
fotografii puse la dispoziție 
de Ambasada Republicii Isla
mice Pakistan la București, în
fățișează aspecte din viața e- 
conomică și social-culturală a 
Pakistanului.

Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene a dis
pus reluarea transporturilor de 
călători și mărfuri pe Dunăre 
în sectoarele Brăila — Galați 
— Sulina 
Giurgiu — 
verin.

Unitățile 
recției generale 
civile N.A.V.R.O.M. 
în prezent la repunerea 
mai grabnică în circulație 
traseelor încă neutilizabile.

Totodată, s-a reluat trecerea 
cu bacul prin punctul Brăila- 
Smîrdanul Nou, iar în cursul zi
lei de 20 ianuarie se va relua și 
trecerea pe la Giurgeni-Vadul 
Oii.

și Cernavodă — 
Calafat — Tr. Se-

de resort ale Di- 
a navigației 

lucrează 
cît 

a

(Agerpres)

»

Vineri dimineața au început 
lucrările 
Adunării 
Republicii 
cu tema : 
matică și 
societății". Participă acad, Alex
andru Rîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, 
prof. Manea Mănescu, președin
tele Consiliului Economic, mem
bru corespondent al Academiei, 
membri ai Prezidiului Academiei 
și ai Biroului Executiv al Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice, conducători ai insti
tutelor de cercetare ale Acade
miei și departamentale, conducă
tori de instituții de învățămînt 
superior, academicieni, profesori 
universitari, cercetători științifici.

Acad. -Miron Nicolescu, preșe
dintele Academiei, a rostit un cu
vânt de deschidere.

sesiunii științifice a 
Generale a Academiei

Socialiste România, 
„Relațiile dintre mate- 
științele naturii și ale

(I CĂ...
...In lumea întreagă se 

beau zilnic aproximativ un 
miliard și jumătate de 
cești de cafea.

...în urma unui rămășag 
un avocat din Edinburgh 
(Anglia) a reușit să nume
re cu glas tare de la 1 la 
25 000. Apoi a adormit.

...Sfinxul din Egipt e fo
tografiat de turiști de cel 
puțin o mie de ori pe zi.

...Lumea de pe întreg 
globul consumă zilnic a- 
proximativ 15 milioane li
tri de vin. Cîtă ofrandă 
se aduce zeului Bachus I

...după calculele unui 
savant german nasul o- 
mului poată să perceapă 
peste 6 000 de mirosuri di
ferite.

...cea mai adîncă pește
ră din lume este peștera 
de nămol Vehlho din Bra
zilia. Ea are 
de 1300 m.

...un francez 
există în lume 
479 feluri de 
cărți.

...am putea trăi 1 900 de

o adîncime

a socotit că 
aproximativ 
jocuri de

ani dacă am izbuti să a- 
ducem temperatura corpu
lui nostru la opt grade 
Celsius, și s-o menținem.

...dacă rotația pământu
lui ar spori de 17 ori, toa
te obiectele de la Ecuator 
ar deveni practic fără gre
utate.

...In anul 1660 Newton 
tînăr studia la Cambridge, 
și murea de foame tre
buind să-și ducă zilele cu 
patru șilingi pe săptămînă. 
In anul 1832, Lordul 
Schrewsbury a plătit 
16 600 de franci pentru o 
măsea a lui Newton.

AMERICANISME
„M-am însurat cu o fată 

din orașul dumneavoastră 
acum cinci luni" a scris 
Russel E. Giard, funcțio
narului municipal din 
Oakland (California). „A- 
cum aș vrea să divorțez de 
dînsa, dar nu reușesc 
să-mi aduc aminte de nu
mele ei. Știu numai că 
actul de căsătorie purta 
numărul 654 789“.

(Urmare din pag. I.) 
sează „de capul ior“. Dincolo de 
asta, umblă cu prea multă sigu
ranță de sine : „li se pare că 
știu totul", spune Trifan, dar a- 
daugă : „e adevărat că, școlăreș
te, sînt mai bine pregătiți : teo
retic, programa de învățămînt e 
mai bună, dar latura practică ?“.

Se ajunge și la „probleme de 
morală", dar aci nimeni nu poa
te da sentințe despre „ei", deoa
rece, evident, sînt ca și noi toți, 
unii care știu ce este seriozita
tea unui sentiment, alții care nu 
știu, unii ușurateci și alții cu 
simț al răspunderii —- dar cînd 
a fost vreodată altfel ? Deosebi
rile sînt, se pare de ordinul de
taliului — comunicația între sexe 
mai deschisă, mai lesne, mai fi
rească, relații „camaraderești", 
fără acea timiditate caracteristi
că „lor". (Dar și cîteva excepții, 
de-o parte și de alta). Inginerul 
Mânu crede a observa o dimi
nuare a lirismului candid : „ei 
nu mai știu ce este tandrețea u- 
nei strîngeri de mînă...“. Dar 
Eugenia Ștefan protestează, iar 
Elena Șerban ilustrează prin ea 
însăși tipul opus, departe de a 
fi dispărut...

Pentru concluzii s-ar părea că 
am folosit o arie de investigație 
mult prea redusă : 4-—5 interlo
cutori, de la o singură întreprin
dere... Și totuși, 
merită a fi puse

Mai întîi, cel 
determinînd și 
rînduri : există, 
între tineri a căror vîrstă variază

în ani atît de puțin ? Mi se pa
re că da, și acesta e, cred, un as
pect pozitiv al lumii noastre ca
re, în ritmul ei rapid de trans
formare, oferă tinerilor biografii 
mult diferite, de la un deceniu 
la altul. „Alte condiții" — iată 
un leit-motiv al întregii discu
ții de la fabrica „1 Mai". Con-

„N 01“
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cîteva aspecte 
în discuție.
care a surprins, 
scrierea acestor 
deci deosebire

diții mai bune, desigur. Dar oa
re dăunătoare, prin faptul că 
sînt bune ? Problema nu e nouă, 
dar ar merita poate precizat că a 
trăi din ce în ce mai bine, mai 
degajat de griji materiale, este 
un factor pe atît de binefăcător 
asupra firii, a felului de a fi — 
curaj, optimism, luminozitate — 
pe atît de predispus — uneori — 
la atitudini superficiale. Dacă se 
mai poate vorbi însă, la cei de 
27—30 de ani despre „generația 
copiilor de război", faptul și-a

pus, poate, amprenta deopotrivă 
în sens favorabil — seriozitate, 
simț de răspundere — cît și în
tr-o direcție care le-a răpit une
ori din atributele tinereții.

Din fericire, nici unul dintre 
interlocutorii mei nu era amator 
de reguli absolute. Dacă ar fi 
fost, ar fi ajuns în impasul ace
lora care încearcă să surprindă 
mentalitatea unei întregi catego
rii de tineri într-un pat al lui 
Procust format din sentințe. Dar 
așa, ținînd seama de nesfirșita 
varietate individuală, de t.ot ce 
poate fi rău și bun în același in
divid și, mai ales, de tot ce poa
te evolua, e parcă mai ușor să 
spui : dreptul la judecăți com
parative îl are oricine, dar nu de 
„semnale de alarmă" e vorba. în 
acești tineri, care sînt foarte gri
julii cu îmbrăcămintea, în aceste 
fete care nu mai poartă ciorapi 
de bumbac și codițe ca cele ca
re acum zece ani aveau vîrsta 
lor există potențiale de vitalitate, 
dinamism, privire luminoasă și 
deschisă asupra vieții în care 
„noi" avem destule de admirat 
și poate — de ce nu ? — chiar 
de învățat.

Am spus, deci, „noi“ dintr-o 
molipsire cu interlocutorii mei 
(mai justificată, de altfel, decît 
la aceștia). I-am ascultat și notat 
admirînd seriozitatea și prudența 
gîndirii lor, faptul că printre ti
neri se discută problemele cu un 
evident plus de înțelegere și re
alism ; dar le-aș spune, în înche
iere, că puntea dintre „ei" și 
„noi" nu se întinde într-un sin
gur sens...

SPORT • SPORT •

O MARE FINALA LA POLO
Astă seară cu începere de 

la orele 19, în piscina Flo- 
reasca, campioana țării noas
tre la polo, echipa Dinamo 
București, va susține în com
pania formației Mladost Za
greb din Iugoslavia, meciul 
retur din cadrul finalei edi
ției din acest an a „C.C.E.". 
Dinamoviștii, care au făcut 
ieri la prînz ultimul antrena
ment, au arătat o deosebită 
poftă de joc și o formă care 
justifică încrederea cu care 
privesc partida.

...„Vom juca cu siguranță 
al treilea meci — ne spunea 
Ștefan Kroner, căpitanul echi
pei Dinamo. Argumentele 
care stau la baza afirmației 
mele sînt: în primul rînd, 
partida de la Zagreb unde

FEMEIE
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8,45; 10,45; 
19; 21,15), 
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CAUTAȚI IDOLUL
Republica (orele 
12,45; 14,45; 17;
București (orele
15 ; 17 ; 19 ; 21).

UN BĂRBAT ȘI O
Luceafărul (orele 8,30 ; 11 ; 
13,30; 16; 18,30; 21).

RĂZBOI ȘI PACE — seria I — 
Capitol (orele 8,30 ; 11,30 ; 
14,30; 17,30; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE — seriile 
I și II

Modern (orele 9,30; 14 ; 18,30). 
DOSARUL XII

Gloria (orele 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30), Tomis 
9—16 în continuare ; 
20,30).

UN NABAB MAGHIAR
Festival (orele 8,45 ; 
13,30; 16 ; 18,30; 21).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

Victoria (orele 9; 11; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21), Grivița (orele 
9,30; 11.30; 13,30; 16 ; 18,15 ;
20,30).

Aurora (orele 9,30; 11,30; 13,30: 
15,30; 17,45; 20).

RĂZBUNĂTORII
Lumina (orele 9,30—16,30 
continuare: 18,45: 20,45).

BILLY MINCINOSUL
Central (orele 8,45; 10,45:
13,15; 16; 19; 21).

MARTIN SOLDAT
Doina (orele 11.30: 13.45; 16: 
18,15; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

Feroviar (orele 9,15; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), Excelsior 
(orele 9,45: 12; 14,15; 16,30.
18,45; 21).

COMISARUL X
înfrățirea (orele 10,30 ; 16; 18; 

20).
CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

Buzești (orele 15.30; 18;
REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF

Dacia (orele 8—21 în 
nuare).

CÎND TU NU EȘTI
Bucegi (orele 9: 11,15;
16; 18,15; 20,30), 
9—16 în 
20.45).

UN TAXI
Unirea (orele 16; 18,15; 20,30) 

CEA MAI LUNGA NOAPTE
Lira (orele 15,30: 18; 20,30). 

REPUBLICA SKID
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

O FATA FERICITA
Ferentari (orele 15,30; 18;
20,30).

PROSTĂNACUL
Giulești (orele 15 30; 18; 20,30). 

MARELE RESTAURANT
Cotroceni (orele 15.30; 18:
20,30).

AL ȘAPTELEA CONTINENT 
Pacea (orele 16; 18; 20).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

Crîngași (orele 15,30: 18; 20). 
SPARTACUS

Viitorul (orele 15.45: 19,30). 
LOANA

Vitan (orele 15,30: 18; 20,30). 
EXCROC FARA VOIE

Melodia (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,30: 20,45).

O SUTA UNU DALMATIENI
Floreasca (orele 9: 11.15:

13,30; 16; 18,15; 20,30), Popu
lar (orele 14,30; 16,30; 18,30 : 
20,30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE
Volga (orele 9,45; 11,45; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

Arta
continuare:

în

20.30)

conti-

13,30; 
(orele
18,30:

PENTRU TOBRUK

Premiera la National
La Teatrul Național „I. L. Caragiale" se află în repetiții 

avansate comedia lui Marcel Fagnol-Topaze. în imagine, ar
tiștii poporului Ion Finteșteanu și Grigore Vasiliu-Birlic. 
După cum ne-a asigurat Constantin Dinischiotu, regizorul 
spectacolului, premiera va avea loc în prima decadă a lunii 
viitoare.

17,30 — Pentru noi, femeile I; 
18,00 — La șase pași de o ex
cursie — Emisiune-concurs de 
cultură generală ; 19,00 — Polo

>

pe apă — Finala „Cupei campio
nilor europeni" între echipele Di
namo București și Mladost Za
greb ; 20.00 — Telejurnalul de 
seară ; 20,10 — Tele-enciclope-
dia ; 21,00 — Melodiile anului 
1967 ; 21,20 — Film serial : Eva
datul ; 22,10 — Studio UNO 
cu Milva, Mina, Milly, surorile 
Kessler ; 23,00 — Telejurnalul de 
noapte ; 23,15 — Telesport.

(Urmare din pag. I.)

pe dedesubt gata, gata să fie a- 
runcată ca un fleac undeva, în 
cîmpia albă, bîntuită de stihiile 
anotimpului alb. Lăcătușii lui 
Constantin Chicoș se uitau și 
judecau că eforturile lor vor 
trebui, firește, reluate intr-un 
nou circuit al utilităților și asta 
numai din capriciile viforniței. 
In asemenea momente de nepu
tință, însă, oamenii se enervează 
repede, acțiunile sînt hotărîte 
rapid, în acele secunde care 
mai pot preveni ireparabilul. 
Chicoș s-a urcat cu lăcătușii săi 
la 28 de metri — cîmp deschis, 
rafale puternice, parșive — s-a 
urcat și, cinci ore în șir, în cri
văț, între cer și pămînt, au le
gat cele cincizeci de panouri de 
tablă ondulată. Viforul avea a- 
cum numai sunetul lui nativ, o- 
bișnuit. Dantelăria metalică din 
văzduh își etala puternicia prin 
curajul cîtorva oameni trecuti 
prin greul meseriei, al căror 
nume ne simțim datori să le con
semnăm aici cu mnîusculc : 
CONSTANTIN CHICOȘ, ALE
XANDRU VLAD, GHEORGHE 
MATEI, NICOLAE GRAMA.

Furnalul numărul 1 a concen
trat nenumărate asemenea fap
te care l-au urcat pe verticală 
la ceea ce este astăzi. Ne-a con
vins de acest adevăr mai ales 
discuția cu Nicolae Foltozan.

Mai înainte aflasem cîte ceva, 
spus așa, pe sărite, despre 
montarea grinzii inelare. „Eu

noi am desfășurat un joc cel 
puțin egal cu al campionilor 
Iugoslaviei, iar în al doilea 
rînd cred că la București ad
versarii noștri nu vor mai be
neficia de sprijinul... arbitru
lui. După părerea mea echipa 
Mladost este inferioară for
mațiilor Partizan Belgrad și 
T.V.S.K. Moscova, pe care 
le-am învins. Cred că trofeul 
va poposi anul acesta în vi
trina clubului nostru".

Anatol Grințescu : „Noi 
înotăm mai repede decît po- 
loiștii iugoslavi, dispunem de 
o concepție tactică superioară, 
iar ca tehnică sîntem egali. 
Este imposibil ca adversarii 
noștri să ne învingă la Bucu
rești. Io 7.agreb noi am în
ceput partida bine. Cred că a 
venit momentul să înfrîngem 
tradiția și să ciștigăm în fața 
colegilor noștri din Iugoslavia. 
Sper într-o victorie și, deci, 
în cel de-al treilea joc".

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Brazilia, se
lecționata română de fotbal a ju
cat la Curitiba cu formația Atle
tico Paranaense. Partida, viu dis
putată și de bun nivel tehnic, 
s-a terminat la egalitate 1—1. 
Fotbaliștii români au condus cu 
1—0 pînă în minutul 84, prin go
lul marcat de Ion Ionescu, în 
primele minute de joc. Brazilienii 
au egalat cu 6 minute înainte 
de sfîrșit prin Dorval. Echipa 
Atletico a fost întărită în acest 
meci cu 5 celebri jucători ai fot
balului brazilian : Djalma San
tos, Bellini, Dorval, Zito și Pepe.

Pronosticul 
ziarului nostru

pentru 
nr. 3, etapa din 21 lannarie

VIOREL PAUNESCU

Concursul Pronosport
‘ 1968

I Atalanta — Napoli
II Bologna — Sampdoria

1
1

III Cagliari — Brescia 1
IV Mantova — Juventus X

V Milan — Spal 1
VI Roma — Internationale 2

VII Torino — Lanerossi 1
VIII Varese — Fiorentina X

IX Foggia —Lazio 1
X Modena — Padova 1

XI Genoa — Novara X
XII Potenza — Catania 1XIII Monza — Reggina X

ECHILIBRARE A 
POTENȚIALULUI 
E C O N O M I c

(Urmare din pag. 1.)

viață oamenilor muncii din re
giunea Argeș, totuși. Trustul 
regional de construcții nu reu
șește să-și organizeze astfel lu
crările incit să-și îndeplinească 
planul stabilit pe baza necesi
tăților concrete. Pe lingă pro
blemele organizatorice interne 
ale acestei întreprinderi, cauza 
trebuie căutată și în aria prea 
intinsă (întreaga regiune) pe 
care sînt răspindite forțele ma
teriale și de muncă.

Am enumerat aici, cu titlu de 
exemplu, unele deficiențe lega
te de actuala organizare admi- 
nistrativ-teritorială a regiunii. 
De aceea consider că prin crea
rea în actuala regiune Argeș a 
județelor Argeș, Vîlcea și Olt, 
se realizează măsurile adoptate 
de Conferința Națională a 
P.C.R. cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării 
economiei. Se va asigura astfel, 
apropierea conducerii centrale 
de unitățile de bază, înlătura
rea unor verigi intermediare 
inutile și valorificarea superioa
ră a resurselor materiale și 
umane.

Din analiza repartizării teri
toriale a principalelor obiecti
ve industriale prevăzute a se 
realiza pînă în anul 1970, re
zultă că pentru anumite județe 
mai puțin dezvoltate — printre 
care și județele Olt și Vîlcea — 
actualul cincinal asigură o dez
voltare armonioasă atît pe an
samblu, cît și pentru orașele

din aceste județe. Arătam că 
potențialul economic al jude
țului Vîlcea va crește prin 
construirea pe Lotru a uneia 
dintre cele mai puternice hidro
centrale, Ia care se va adăuga 
cele de pe Olt, Combinatul chi
mic Rm. Vîlcea, precum și alte 
obiective industriale. Județele 
și municipiile care vor rezulta 
din actuala regiune Argeș, așa 
cum au fost ele supuse dezbate
rii prin presă, apar ca unități 
administrative echilibrate, ca 
suprafață și populație. Ele cu
prind orașe, centre industriale, 
comerciale și culturale, căi de 
comunicație lesnicioase care 
creează condiții de rezolvare 
eficientă a sarcinilor pe care le 
au organele de conducere. Se 
va asigura astfel un contact 
mai viu cu realitatea, o condu
cere directă și eficientă. Se 
creează, de asemenea, condiții 
favorabile pentru dezvoltarea 
intensă și multilaterală a pro
ducției agricole potrivit cu 
condițiile de climă, sol, zone 
geografice, ocupații traditionale 
etc. Se observă că la stabilirea 
denumirii județelor și a alege
rii orașelor reședință de județ, 
s-a ținut seama de tradițiile is
torice și de nivelul de dezvol
tare economic, social, cultural 
și urbanistic. Fiecare județ cu
prinde largi rețele de învătă- 
mînt, sănătate, cultură și alte 
condiții pentru o dezvoltare ar
monioasă și continuă, uniformă 
pe întreaga suprafață actuală a 
regiunii Argeș.

MIRAJUL
OXIGENULUI

eram înăuntru. Că așa sînt cite 
o dată, mă bag fără să știu ce 
am de pătimit. Cum spuneam, 
eu eram înăuntru. Și acolo, la 
patruzeci și unu de metri, grin
da se învîrtea, se învîrtea. De 
fapt se învîrtea în capul meu. 
cred că de teamă, cînd de fapt 
ea stătea nemișcată. La înălți
mea asta te trec fel ' " ' '
gînduri, nu 7

Și Foltozan, strigat
de afară, face stingă împrejur 
și pleacă acolo, undeva pe sche
le, unde prezența lui e aștepta
tă, e utilă.

— Și cu „pantalonul" cum 
este ? îl întreb pe maistrul Lă- 
craru.

— Păi, în branșa noastră se 
spune cam așa : „cine ridică un 
pantalon de furnal, e un mon- 
tor gata făcut". Eu am numai 
două furnale la „activ", dar și 
maistrul Nicolae Munteanu, care 
are șapte, zice tot așa.

— Care e dificultatea aici ?
— Ansamblul cîntărește la 

vreo 29—33 tone. Și uite, greu?

de
de

fel de
cineva

tatea asta trebuie ridicată în- 
tr-un deplin echilibru și potrivi
tă cu precizie la mare înălțime. 
Treabă pe care au făcut-o bine, 
foarte bine, Foltozanii și cu 
Ștevie.

Carnețelul inginerului Sores- 
cu s-a constituit astfel drept un 
autentic caiet de bord al primu
lui furnal românesc de o ase
menea capacitate. Și așa, oricine 
va putea afla cu exactitate că 
la 3 iulie 1965, (orele 17,45) aici, 
unde se înalță primul izvor de 
fontă era pămînt, pămîntul ve
getal defrișat cu două screpere. 
In urma lor au venit excava
toarele, apoi sonetiștii, betonlș- 
tii. montorii. Construcția ma
sivă. de 76 de metri — metal- 
beton, cărămidă — domină com
binatul. Cu o calotă albă, de 
zăpadă — aidoma ca în povești
le cu Moș Gerilă — coopwerele, 
sectorul de aglomerare, celelalte 
anexe. Dar nu masivitatea re
prezintă atributul principal, deși 
de ea te izbești vrînd nevrînd 
în contextul halelor mai scunde

ale otelăriei, slebingului, cen
tralelor etc. etc. De la un ta
blou central de comandă se vor 
ordona rețetele producției și 
mașinile de calcul, supraveghe
re și control, vor îndeplini conș
tiincioase. la cerința omului, ab
solut totul. în felul acesta, va 
trebui, fără îndoială, reconside
rată imaginea consacrată despre 
otelar și înlocuită cu a munci
torului modern, intr-un mediu 
creat pe măsura epocii și a ni
velului atins de tehnica con
temporană.

Privind prin fereastra unei
barăci, se vede cum viscolul în- 
vîrtejește zăpada, o răsucește 
după legile lui, iar furnalul stă 
neclintit, așteptind clipa aceea 
unică. Pentru că și aici se va 
reedita, fără îndoială, momentul 
solemn al punerii în funcțiune. 
Cum va fi momentul acesta la 
furnal ? Deocamdată, nu ne dăm 
seama. Va fi însă și solemn, și 
obișnuit, și în plin marș, și de 
retinut pentru mult timp, pen
tru foarte mult timp. Pentru că 

ceva 
că- 
cîte 
prin 
este
vre-

reținut pentru mult timp, t~• " __ ;;
firea constructorilor are 
din romantismul timpului 
ruia îi împrumută și ei 
ceva, definindu-se prin el. 
toate ipostazele lui. Atunci, 
un lucru sigur, prea multă ... 
me pentru rememorări nu va e- 
xista. Oamenii se gîndesc mai 
mult la prezent șl Ia viitor de- 
cît la trecut.

Constructorii spun acum: 
„ÎI construim pe al doilea, A- 
poi, cite vor mai fi. vom vedea".



Declarațiile consulului

R. D. Vietnam la Rangoon

Vizita tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

RANGOON 19 (Agerpres). — 
Consulul general al R. D. 
Vietnam în capitala Birma- 
niei, generalul Le Tung Song, 
a participat la o conferință de 
presă în cadrul căreia a abor
dat problema posibilităților 
începerii unor convorbiri în
tre S.U.A. și guvernul său, A- 
mir.tind că americanii sînt „a- 
gresori", generalul Le Tung 
Song a spus : „Este dreptul 
nostru să cerem o încetare ne
condiționată a bombardamen
telor înaintea începerii con
vorbirilor. Totodată, consulul 
general al R. D. Vietnam a 
spus că „este necesar ca Sta
tele Unite să dea asigurări că 
vor retrage trupele lor din 
Vietnamul de sud dacă doresc 
ca convorbirile americano- 
nord-vietnameze să fie rodni
ce".

Reporteri ai revistei „U. S. NEWS AND 
WORLD REFORT" au fost trimiși în unele din 
cele mai mari universități din S.U.A. pentru a 
studia ceea ce este considerată drept „cea mai 
marc revoltă a studenților din istoria Universită
ții americane" datorită, în special, recrutărilor și 
războiului din Vietnam. Ce au constatat acești 
reporteri în discuțiile pe care le-au avut cu fac
tori de răspundere din universități ?

„Ne aflăm într-o situație cu 
adevărat grea, a declarat un 
profesor cu renume, de la o 
mare universitate din Vestul 
Mijlociu. In trecut, adminis
tratorii universităților fi orga
nele însărcinate cu aplicarea 
legilor aveau tendința să tra
teze cu îngăduință răscoalele 
din universități. Dar, în pre
zent, există semne că a înce
put represiunea. Un număr 
tot mai mare de studenți sînt 
eliminați. Regulile din univer
sități sînt înăsprite. Anumite 
adunări legislative ale statelor 
au început să reducă numă
rul studenților din afara sta
tului respectiv, cărora li se 
permite accesul în universi
tăți. Se cere părinților și ab
solvenților să discute nu nu
mai cu studenții, dar fi cu 
cadrele didactice care conduc 
marșurile și demonstrațiile de 
protest. Cu toate aceste mă
suri, scrie revista „U. S. 
NEWS AND WORLD RE
PORT", „se prevede că de-

El a arătat că condițiile ex
puse în declarația de la San 
Antonio ale președintelui 
Johnson demonstrează că 
Statele Unite nu au intenții 
de pace.

întrebat dacă guvernul R.D. 
Vietnam ar accepta medierea 
unei terțe țări pentru a se a- 
junge la o reglementare, Le 
Tung Song a răspuns : „Orice 
inițiativă pentru a fi realistă 
și bine primită va trebui să 
fie întreprinsă pe . baza drep
turilor Vietnamului de nord la 
independența națională, suve
ranitate și integritate terito
rială. Acest demers va trebui, 
de asemenea, să facă o dis
tincție între agresori și victi
mele agresiunii. în acest caz 
medierea va fi primită favo
rabil".

„Revolta 
studenfilor"
„U. S. News and World Report" despre starea 

de spirit a studențimii americane

monstrațiile studenților mili
tant: vor continua și vor lua 
amploare pînă cînd războiul 
din Vietnam va înceta".

Josef Kauffman, decanul 
pentru problemele studențești 
ol Universității din Wisconsin, 
răspunzînd întrebărilor revis
tei citate, declara : „în uni-

R.D.G. : Aspect de la expoziția cărții românești deschisă la Berlin

versități am moștenit o serie 
de probleme din familie — 
neglijență, nevroze. Sînt des
curajat de lipsa de optimism 
și speranță din rîndtil tineri
lor. Ei privesc în mod negativ 
viitorul. Sînt profund preo
cupați de Vietnam, de pro
blemele orașelor, de pohiarea 

atmosferei, de poluarea apei, 
de situația dezastruoasă a 
transporturilor. Nu le place 
moștenirea pe care o vor pri
mi".

Acei care pricesc cu îngri
jorare răscoalele din universi
tăți, continuă revista citată 
ancheta sa, sînt alarmați, de 
asemenea, de faptid că autori

tățile administrative nu știu 
ce măsuri să ia. Președintele 
unei mari universități din 
Vestul Mijlociu mărturisește : 
„Este cert că noi nu am în
vățat încă cum să facem față 
tulburărilor". Decanul Kauff
man de la Universitatea din 
Wisconsin declară: „Nu sînt 
de părere că universitățile știu 
cum să rezolve acest conflict. 
In esență, studenții cer înce
tarea recrutărilor, încetarea 
războiului din Vietnam".

Revista arată în încheierea 
anchetei sale că mai ales în 
ultima vreme pe măsură ce 
mișcarea de protest studen
țească se intensifică și se ex
tinde, acțiunile represive îm
potriva studenților capătă, de 
asemenea, amploare. Multe 
adunări legislative ale state
lor amenință să reducă buge
tele marilor universități dacă 
în acestea „nu se menține 
disciplina". In California, con
ducerea universităților din a- 
cest stat a dat instrucțiuni ca 
forțele de poliție din interio
rul facultăților să fie întărite 
și ca autoritățile universitare 
să facă apel la forțe poliție
nești.

Cooperare teh
nică româno- 

algeriană
Pe baza unui contract româno- 

algerian, la Alger a sosit un grup 
de ingineri români care, în cadrul 
Societății naționale algeriene de 
cercetare și comercializare a hi
drocarburilor — „Sonatrach", vor 
efectua lucrări de prospectare și 
valorificare a unor rezerve petro
lifere ale acestei țări. De aseme
nea, în cadrul cooperării tehnice 
româno-algeriene, un alt grup de 
ingineri și tehnicieni români exe
cută în prezent, la „El Harrach", 
în apropiere de capitala Algeriei, 
operațiunile pregătitoare montă
rii primei din cele patru instalații 
românești de foraj, livrate Alge
riei.

în afara prospecțiunilor petro
liere, a asistenței tehnice acordate 
la montarea și exploatarea insta
lațiilor de foraj livrate, inginerii 
și specialiștii români vor asigura 
și instruirea, în acest domeniu, a 
unor cadre algeriene.

in R. P.
BUDAPESTA 19 — Corespon

dentul Agerpres, A. Pintea, trans
mite : Vineri dimineața, a sosit la 
Budapesta tovarășul Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care la invitația C.C. al 
P.M.S.U. face o vizită de priete
nie în Republica Populară Un
gară.

Votul din Camera Comunelor
• APROBAREA POLITICII ECONOMICE Șl DE APĂRARE 
A GUVERNULUI WILSON • NOI DEMISII LA LONDRA

Joi seara, după două 
zile de dezbateri aprinse, 
guvernul laburist a obținut 
în Camera Comunelor vo
tul de încredere asupra po
liticii sale economice și de 
apărare. In favoarea moți
unii guvernamentale s-au 
pronunțat 304 deputați, iar 
9 au votat împotrivă.

S-au abținut de la vot 25 de 
deputați laburiști, în general din 
aripa stingă, care protestează nu 
îmDotriva amputării cheltuielilor 
militare, ci a celor în domeniul 
social. S-a abținut, de asemenea, 
de la vot opoziția conservatoare 
care, deși condamnă evacuarea 
anticipată a bazelor britanice din 
Extremul Orient și Golful Persic, 
aprobă măsurile de economie ale 
guvernului în domeniul social.

Anterior votului de încredere, 
o moțiune de cenzură a deputa- 
ților conservatori. împotriva re
tragerii bazelor britanice si an
samblului reducerilor în buge
tul militar, a fost respinsă cu 334 
de voturi, contra 229.

înainte de a se trece la vot, 
George Brown, ministrul afaceri
lor externe, justificînd ansam
blul măsurilor de reducere a 
cheltuielilor militare, a subliniat 
că Anglia „nu mai poate cheltui 
în continuare mai mult decît cîș- 
tigă. A încerca acest lucru ar 
însemna dezastrul". El a adăugat 
însă că Anglia va continua să

Ungară
La sosire, în gara Nyugati, a 

fost întîmpinat de tovarășul 
Komocsin Zoltan, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., de activiști ai C.C. ai 
P.M.S.U.

Au fost de față Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta 
și membri ai ambasadei.

dispună de forțe terestre, navale 
și aeriene puternice, care la ne
voie vor putea interveni și în a- 
fara Europei. Răspunzînd criticilor 
conservatorilor, el a reafirmat a- 
tașamentul Angliei față de 
N.A.T.O. și Statele Unite și a 
subliniat că guvernul britanic își 
va concentra eforturile în „sfera 
europeană și atlantică".

Dezbaterile din Camera Co
munelor s-au soldat cu cîteva 
demisii. în afară de Longford, 
lordul sigiliului privat, care a 
demisionat imediat după expu
nerea programului de economii, 
pentru a protesta împotriva am
putării cheltuielilor în domeniul 
social, joi, Desmond Donnelly, 
personalitate a aripei drepte a 
partidului laburist, a demisionat 
din grupul parlamentar laburist, 
iar generalul James Avigdor Gol
dsmith si-a dat demisia din func
ția de directoț al armatei terito
riale britanice. Ei se opun măsu
rilor de reducere a bugetului mi
litar.

în Comitetul celor 18
Text revizuit al proiectului de tratat de 

neproliferare, prezentat de U.R.5.S. și S.U.A.

Așa cum s-a anunțat, la Gene va au fost reluate lucrările co
mitetului celor 18 state pentru dezarmare.

Expoziție 
românească 

la Roma
Joi seara, sub egida Mi

nisterului de Externe Ita
lian, s-a inaugurat la Roma 
o expoziție de artă popu
lară românească pusă la 
dispoziție de Institutul ro
mân pentru relații cultu
rale cu străinătatea.

La deschidere au par
ticipat Giuseppe Lupis, 
subsecretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Exter
ne italian, diplomați, nu
meroși critici și oameni de 
artă, ziariști. A fost de față 
ambasadorul României la 
Roma, Cornel Burtică.

Aducînd salutul prima
rului Romei, Rinaldo San
tini, asesorul pentru belle 
arte, Franco Rebecchini, 
a arătat că vizitînd această 
expoziție, publicul din Ro
ma va avea posibilitatea 
să se apropie din punct de 
vedere spiritual și mai 
mult de poporul român. 
Cunoașterea reciprocă și 
simpatia se află la/ baza 
schimburilor reciproce din 
ce în ce mai rodnice, iar 
acestor schimburi li se 
deschid noi posibilități de 
dezvoltare, al căror în
ceput încurajator îl con
stituie apropiata vizită a 
primului ministru român, 
Maurer.

în răspunsul său, Cornel 
Burtică, ambasadorul Ro
mâniei în Italia, a subli
niat că această expoziție 
îmbogățește și mai mult 
relațiile culturale dintre 
Italia și România. El a 
arătat, de asemenea, că au 
sporit premisele dezvoltă
rii și mai largi pe viitor a 
acestor relații.

eooooeoaeeeeen

Demonstrațiile 
studenților 
spanioli

Starea de încordare din 
rîndul studenților spanioli 
continuă. în cursul zilei de 
joi, aproximativ 300 de stu
denți ai Facultății de filo
zofie și litere din Barcelona 
au organizat o nouă demon
strație de protest împotriva 
recentelor hotărîri ale guver
nului de a închide o serie 
de facultăți pînă la 1 aprilie. 
Ei au cerut demisia rectorului 
universității. Poliția a inter
venit încercînd să-i împrăștie 
pe demonstranți. Incidente 
între poliție și studenți au a- 
vut loc, de asemenea, în 
cursul aceleiași zile și la Fa
cultatea de științe politice și 
economice din Barcelona, un
cie de cîteva zile studenții se 
află în grevă. Baraje ale po
liției au fost organizate în in
cinta facultății La Sevilla, 
studenții de la Facultatea de 
medicină au declarat grevă în 
semn de solidaritate cu cole
gii lor din Madrid. O „adu
nare liberă", care a reunit 400 
de studenți, a fost organiza
tă la 18 ianuarie și la Facul
tatea de drept din Sevilla. 
Participanții s-au pronunțat 
in favoarea recunoașterii „U- 
niunii democratice a studen
ților" (S.D.E.U.).
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Masiva clădire „Kasumigaseki" din Tokio este de cîteva zile „cre
ierul" unei acțiuni a poliției japoneze neîntîlnite pînă în prezent. 
Instalații speciale de tele-comunicații țin legătura permanent cu 
principalele centre ale țării. Indicatorul cel mai des care intervine 
în cursul convorbirilor este ce! al portului Sasebo.

Intr-adevăr, baza navală de la Sasebo, situată pe insula Kyusyu, 
este centrul unor manifestații fără precedent. Vizita portavionului 
nuclear american „Enlreprise" (navă căruia îi revine un rol impor
tant în bombardarea R. D. Vietnam) escortat de fregata atomică 
„Fru.xtur" și de fregata clasică „Halsey", a declanșat un val de 
proteste care a antrenat cele mai diferite pături ale populației ja
poneze. Manifestațiile, începute încă înaintea sosirii escadrei mili
tare americane, nu s-au limitat numai la Insula Kyusyu. Potrivit in
formațiilor transmise de agenția „ASSOCIATED PRESS", puternice 
demonstrații au fost organizate joi de studenți pe străzile din To
kio. Organizații democratice au mobilizat la un miting în aceeași 
zi, peste 10 000 de oameni în cunoscutul parc Hibva. Demonstra
ții asemănătoare au avut loc și în alte orașe japoneze. Dar 
principalul centru al acțiunii de împotrivire a acostării navelor a- 
înericane continuă să fie portul Sasebo. Mii de reprezentanți din 
toată Japonia au sosit în acest oraș pentru a protesta împotriva 
prezenței americane pe pămîntul japonez, a politicii duse de 
S.U.A. în Vietnam, precum și a tratatului de securitate japono-ame- 
rican.

După cum transmit agențiile de presă, în ultimele zile în a- 
ccastă localitate au avut loc ciocniri violente în cursul cărora peste 
790 do persoane au fost rănite. încercînd să împiedice pătrunde
rea manifestantelor în incinta bazei militare americane situată Ia 
Sasebo, autoritățile au dispus înconjurarea unui „perimetru de si
guranță" cu sîrmă ghimpată. In plus, împrejurimile cheiului unde 
au acostat navele americane sînt păzite de numeroase efective ale 
poliției.

Pentru a preveni transformarea clădirii Universității din Naga
saki într-un cartier general al organizațiilor studențești, care au 
lansat chemări către studenți împotriva ancorării vaselor ameri
cane, conducerea facultăților a dispus suspendarea cursurilor pe 
două zile.

Principalele partide politice din opoziție au dat publicității de
clarații în care subliniază că vizita escadrei americane constituie 
lin nou pas spre transformarea Japoniei într-o bază militară a 
Statelor Unite.

Ieri, în ziua acostării navelor americane mii de studenți, munci
tori, intelectuali au demonstrat la Sasebo împotriva prezenței mili
tare a S.U.A. în apele japoneze. „Poliția a fost silită să dea adevă
rate lupte de stradă cu coloanele care încercau să pătrundă în in
cinta portului" anunță agențiile de presă. 200 de participant, în 
majoritate studenți, au fost arestați.

IOAN TIMOFTE

Curînd, comunicații interstelare?
Chiar și pentru a- 

ceia dintre noi care 
sînt blazați în materie 
de minuni ale electro
nicii (nu trece zi fără 
să se vorbească des
pre alte aplicații in 
materie), ultimele știri 
recepționate din cim
poi cercetării, sînt de 
natură să... electrizeze 
imaginația.

Aflăm, astfel că o 
echipă de oameni de 
știință de la universi
tatea americană Stan
ford. în frunte eu dr. 
Kenneth Shoulders, a 
reușit grafie uzinalu
lui prin fascicole elec
tronice condensate să 
obțină o densitate de 
100 000 compozanți e- 

lectronici pe milime
trul cub, într-un an- 
samblaj. E de-a drep
tul uluitor ! Aceasta 
înseamnă o densitate 
de zece ori superioară 
celei a celulelor ner
voase în creierul ome
nesc. Savanții califor- 
nieni își propun pen
tru următorii doi ani 
să obțină un unsam- 
blaj electronic puțind 
„adăposti" o memorie 
omenească !

Alt fapt extraordi
nar, entuziasmant : 
specialiști din Anglia 
și R.F.G. lucrează la 
un proiect de sistem 
telefonic global Inter
național automat, pen
tru 800 de milioane

de abonați. Tehnic vorbind, echipamentul 
electronic existent ac
tualmente, poate asi
gura pe deplin func
tionarea unei aseme
nea uriașe „centrale 
telefonice automate 
planetare". Savanții 
britanici lucrează, la 
rîndul lor, la un pro
iect in domeniul lase- 
rilor. E vorba de o 
semnalizare-Iaser vi
zibilă la distanțe de 
sute de ani lumină. 
Ei afirmă că actualele 
mijloace tehnice per
mit perfect o aseme
nea performantă. O 
performanță oarecare ? 
Avem de-a face cu 
perspectiva apropiată

a unei realizări care-țl 
taie pur și simplu ră
suflarea : comunicația 
inter-stelară. Nu ima
ginație științifico-fan- 
tastică, ci o realitate 
pentru miine.

In sfîrșit, o ultimă 
noutate : societatea a- 
mericană Hughes pro
iectează un satelit, 
„H.S.-304" conceput 
special pentru teleco
municații șt folosind 
energia solară. Șase 
asemenea sateliți vor 
putea constitui un sis
tem complet tie comu
nicații acoperind ab
solut întregul glob in 
condiții perfecte.

P. N.
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Astrologul 
electronic

Celor dornici să-și afle vi
itorul descifrat din „con
juncția" diverselor planete în 
funcție de data și ora nașterii, 
o serie de publicații occiden
tale, dintre acelea din care 
sînt nelipsite horoscoapele la 
fiecare început de an. le-au 
făcut o surpriză, anunțîndu-le 
apariția unui astrolog... com
puterizat. Si pentru ca locu
rile să nu pară de domeniul 
fanteziei, corespondentul la 
Paris al săptămânalului vest- 
german „DER STERN" de 
pildă, a reprodus horoscoa
pele elaborate de un ordina
tor special construit, de ti
pul I.B.M. 360—30. pentru o 
serie de personalități vest- 
germane.

Așadar , pe baza „căsăto
riei" oarecum originale din
tre străvechea și mereu con
testata astrologie și riguroa
sele calculatoare electronice 
s-a născut o nouă „știință" 
— astromatica. Dar pare-se, 
departe de a întruni sufragi
ile aprobative ale astrologi
lor, ea a stîrnit obiecții în 
rîndul acestora. Desigur, nu 
pentru asemenea motive pro
zaice că le-ar lua pîinea de 
la gură. Se ridică — afirmă 
ei — probleme de alt ordin. 
De pildă, pot fi codificate ri
guros — căci aceasta e baza 
funcționării calculatorului e- 
lectronic — „regulile" în vir
tutea cărora acționează as
trologia, reguli mai mult și 
nu mai puțin empirice ?

Alegerea codificării regu
lilor, în baza cărora calcula
torul electronic să-și elabo
reze „interpretarea" este, 
după cît se vede, o problemă 
delicată. Dar și mai delicat 
este un alt aspect. Niciodată, 
pînă acum, — cum sublinia 
săptămînalul parizian „L’EX- 
PRESS" — „n-a fost făcută 
o anchetă serioasă pentru a 
stabili pe un mare număr de 
cazuri, daci rezultatele astro- 
logice rezistă la confruntarea 
cu realitatea". Or, aici e aici. 
Astrologul computerizat va 
oferi horoscoape... pe bandă. 
Iar acestea pentru verificarea 
„preciziei" funcționării cal
culatorului vor trebui com
parate cu datele obiective ale 
celor cărora li s-au făcut ho
roscoapele. Consecințele, pro- j 
babil, se tem să le prevadă I 
chiar astrologii.
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In orașul Shibane din Yemenul de sud se află originale construcții durate în urmă cu 
300 de ani. E vorba de veritabili „zgîrîie nori" construiți din argilă.

Ajutor românesc 

pentru sinistrații
din Sicilia

• PE AEROPORTUL Ciam- 
pino din Roma au sosit vineri 
primele transporturi de medi
camente, alimente și îmbrăcă
minte oferite de Crucea Roșie 
din Republica Socialistă Ro
mânia populației sinistrate din 
Sicilia. Acestea au fost predate 
autorităților italiene de către 
ambasadorul României In Italia, 
Cornel Burtică. Viceprefectul 
Romei, Timpan, a mulțumit în 
numele guvernului italian pen
tru ajutorul primit, care a fost 
imediat trimis spre regiunile si
nistrate.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ în
tr-un comunicat al direcțiunilor 
Partidului Comunist Italian și 
Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare, in zilele de 
22 și 23 ianuarie a.c. va avea 
loe la Roma o întîlnlre a parti
delor șl mișcărilor progresiste 
din țările Bazinului meditera-

nian. Scopul conferinței, care 
va fi găzduită de P.C.I. și 
P.S.I.U.P, este de a permite un 
schimb de opinii privind situa
ția din această regiune.

• INTR-UN INTERVIU ra
diotelevizat acordat corespon
dentului din Roma al B.B.C.-u- 
lui, regele Constantin a decla
rat că continuă să fie șeful sta
tului grec și că intenționează 
să se întoarcă în țară. „Mă voi 
întoarce, a spus el, deîndată ce 
va fi publicată o constituție șl 
va fi fixată data plebiscitului".

• CELE DOUA ZILE, care 
au trecut de la declararea stării 
de urgență în Guatemala, au 
însemnat pentru populația ca
pitalei tării noi ceasuri de ten
siune. Gărzi ale poliției patru
lează pe străzile orașelor gua
temaleze, dar nu au putut evita- 
încă două atentate, care au a

vut loc joi, între care și asupra 
lui Alfonzo Alejos, om de afa
ceri, care în trecut a criticat 
regimul militar.

Emoții la Stanford
• STAREA sănătății Iul Mike 

Kasperak, căruia, în urmă cu 13 
zile, i-a fost transplantată ini
ma unei femei, s-a agravat 
brusc în cursul zilei de joi. 
Bolnavul a fost victima unei 
noi hemoragii intestinale.

Mike Kasperak se simte bine 
după cea de-a doua operație e- 
fectuată pentru oprirea hemo
ragiei gastro-intestinale provo
cate de ulcer. „Hemoragia a 
încetat, iar inima lui Kasperak 
funcționează excelent', anunța 
ulterior un nou buletin medi
cal al clinicii Universității 
Stanford din California.

• IN BULETINUL MEDI
CAL, dat publicității vineri de

Prezentând textul revizuit 
aliproiectului de tratat de ne
proliferare a armelor nuclea- . 
re. reprezentantul Uniunii So-f ' 
vietice, Alexei Roscin, a re- ' 
leyat faptul că a fost introdus 
în proiect articolul cu privire 
la control. El a arătat că în 
cursul elaborării proiectului 
„au apărut dificultăți Conside
rabile în legătură cu proble
ma controlului. De aceea, a 
spus vorbitorul, introducerea 
proiectului de articol asupra 
controlului reprezintă un pas 
înainte". Menționînd „propu
nerile importante de amenda
re a proiectului de tratat pre
zentate în comitet în cursul 
deliberărilor sale", delegatul 
Uniunii Sovietice a afirmat că 
noul proiect are^ în vedere u- 
nele dintre acestea.

Delegatul Statelor Unite, 
Adrian Fischer, care a prezen
tat un text identic al proiectu
lui de tratat, a spus : „Delega
ția mea a apreciat numeroase
le comentarii chibzuite făcute 
de membrii comitetului, care 
au participat cu toții Ia discu
ția care s-a desfășurat din au
gust anu] trecut pînă acum". 
El a relevat că proiectul revi
zuit al tra.Ufțului „ește reco
mandat discuției și negocierii 
în cadrul Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare și e- 
xaminării tuturor guvernelor". 
El a precizat că noul proiect 
nu se ocupă de problema ga
ranțiilor de securitate, ea ră- 
mînînd încă în studiu.

în încheierea ședinței de joi 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, a luat cu- 
vîntul și delegatul italian Ro
berto Caracciolo, care și-a ex
primat părerea că noul proiect 
de tratat reprezintă o bază de 
discuție.

spitalul „Groote Schuur" se a- 
rată că starea sănătății pacien
tului Philip Blaiberg este 
bună. Un purtător de cuvîYit 
al spitalului a declarat că Blai
berg se simte atît de bine îneît 
publicarea buletinelor medicale 
zilnice nu mai este necesară.

• INTR-UN ARTICOL publi
cat în săptămînalul Ministeru
lui Comerțului Exterior al 
Cehoslovaciei, V. Babacek, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, scrie că țara sa este 
interesată în dezvoltarea co
merțului cu statele membre ale 
Comunității Economice Euro
pene. Interesele Cehoslovaciei, 
îndreptate spre adincirea rela
țiilor ei comerciale cu țările 
C.E.E. sînt determinate și de 
faptul că datorită poziției sale 
geografice, Cehoslovacia are le
gături comerciale tradiționale 
cu aceste țări, se subliniază în 
articol.
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