
• ••••••••••• •••••••••••■••••O OGLINDĂA DINAMISMULUIECONOMIEI NOASTRE
La numai două luni de cînd 

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român stabi
lea măsuri de excepțională im
portanță pentru destinele vii
toare a±e națiunii, Comunicatul 
cu privire la îndeplinirea pla
nului de stat pe anul 1967 pre
zintă, în limbajul lapidar dar 
riguros exact al cifrelor, trep
tele străbătute pe drumul lu
minos al edificării socialiste 
stabilit cu clarviziune de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. în
deplinirea și depășirea preve
derilor pențru cel de-al doi
lea an al cincinalului reliefea
ză, prin argumentul de necon

testat al faptului împlinit, ca
racterul realist, profund știin
țific al obiectivelor stabilite, 
aduce în pragul acestui nou an 
de muncă sentimentul tonic al 
certitudinii înfăptuirilor de 
mîine. Căci acest mîine își are 
fundamentul trainic în realiză
rile de azi.

România socialistă este acum 
mai bogată decît cu un an în 
urmă, scrutează de pe un alt 
piedestal viitorul. Iată : la pro
dusul social s-au adăugat bu
nuri materiale a căror valoare 
este cu 9,5 la sută mai ridicată. 
Venitul național a crescut în- 
tr-un an cu 7,5 procente. Citi

torul tînăr, ca și cel vîrstnic, 
încearcă același sentiment de 
îndreptățită mîndrie cînd con
stată că, după aproape 20 de 
ani de activitate planificată 
economia României, devenită 
între timp de multe ori mai 
dezvoltată și infinit mai com
plexă, cunoaște același ritm, 
constant înalt, de potențare. O 
creștere anuală de 13,5 la sută, 
ca cea realizată în 1967 la pro
ducția industrială, plasează în 
continuare România în rîndui 
țărilor cu cea mai dinamică e- 
conomie. Se pot număra pe de
getele unei singure mîini sta
tele care au putut menține con-
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Proletari din toate țările, uniți-vă !

stant un ritm înalt de dezvol
tare de-a lungul ultimilor 20 
de ani. Nu-i aici un miracol, 
cum le place să spună 
multor economiști străini cînd 
se referă la expansiunea ex
plozivă a economiei românești, 
ci rezultatul firesc al unei po
litici economice clarvăzătoare 
care în fundamentarea planuri
lor ține în mod riguros seama 
de realitățile economice, so
ciale și politice concrete. Este 
meritul Partidului Comunist 
Român care, în elaborarea po
liticii sale economice, a plecat 
totdeauna de la realitățile con
crete ale fiecărei etape de dez
voltare și, cîntărind exact ne
cesitățile cu resursele, a stabi
lit planuri realiste, și tocmai 
de aceea, realizabile. Dispunem 
azi de o economie viguroasă, 
echilibrat dezvoltată cu o in
dustrie înfloritoare, de la an 
la an mai complexă, cu o agri
cultură în care producția devi
ne tot mai modernă ; al cărei 
aport la formarea venitului na
țional este din ce în ce mai 
substanțial. în acest sens o fra
ză din comunicat este elocven-
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VA FACE 0 VIZITĂ ÎN SUEDIA
La invitația guvernului suedeț președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, și ministrul afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu, vor face o vizită oficială în Suedia, în prima jumă
tate a lunii martie 1968.

Luni a părăsit Capitala tova
rășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunist 
Portughez, care, la invitația C.C. 
al P.C.R. a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)
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Din noul peisaj al Capitalei

Dlscutînd în șoaptă, la un 
colț de masă, unde au fost 
plasate cu grijă, două mătuși 
ajung la concluzia că nepo
tul seamănă leit cu un actor 
celebru ; nu prea frumos ac
torul (nici nepotul), dar cu 
mult farmec etc. O verișoară 
de gradul întîl ar vrea să 
nu-i fie verișoară, ci logod
nică ; vărul ei. fără-ndoială, 
va fi un soț ideal, un tată 
model, ferice de fata care... 
Tatăl (șl nu sub influența 
cîtorva pahare de vin) este 
convins că peste cel mult 
șase, șapte ani despre fiul 
său vor scrie toate ziarele : 
„Uluitoarea descoperire a tî- 
iiărului savant P.î.“. Mama 
încă mai trage nădejde că 
băiatul, student la Politehni
că, va ajunge, într-o zi 
un mare dirijor. Căci, la ur
ma urmei, actorii celebri, sa- 
vanții, soții Ideali, dirijorii 
nu sînt și el tot oameni, nu 
apar de ici, de colo, de unde 
nu te-aștepți ?... Acum s-a
prind luminările — douăzeci, 
pentru douăzeci de ani — 
suflă băiatul o dată și le stin
ge pe toate — pare-mi-se e 
un semn bun.

Mătușile ÎI spun : „Semeni 
cu actorul x...“ — șl sărbăto
ritul le îmbrățișează fericit. 
Pe asta cu actorul o știa șl 
el, pe la cincisprezece ani 
purta fotografia actorului în 
buzunar, zicea că-i fotografia 
lui si. fetele naive îl credeau. 
Curînd, și-a dat seama că el 
tot cu taică-său o să semene 
mai tare. Si taică-său a fost 
cum a fost pînă la douăzeci 
de ani...

Verișoara îi spune : „O să 
fii un soț ideal"... și sărbăto
ritul o îmbrățișează, fericit. 
Asta era și părerea unei co
lege pînă în ziua cînd s-au 
certat, și-atunci fata i-a spus: 
„Ești un om imposibil !“ 
Chiar imposibil — nu ! ■— 
dar capricios, sever fără mo
tiv, puțin gelos — da ! Soț 
ideal e greu, chiar foarte 
greu s-ajungi, nici nu știe, 
dacă merită să te străduieștl. 
Ideal — din punctul cui de 
vedere ? Al soției ? Un gi
nere geolog care umblă pe 
coclauri, căutînd să desco
pere zăcăminte, e greu, greu 
să fii un soț ideal...

Tatăl îi spune : „Dacă-o 
ții așa. o s-ajungi un sa
vant !“ și sărbătoritul, fericit, 
îsi îmbrățișează tatăl. Visa 
și el, pe la șaisprezece ani,
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In cercul d* luminii
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Cazul pe care vi-1 înfățișăm 
astăzi nu »-a petrecut undeva 
în creierul munților sau în 
vreo pădure deasă ți izolată 
ci într-un oraș mare ; și nu 
într-o pivniță sau într-un 
gang întunecos ci într-un 
apartament. Un apartament 
în care locuiește o familie 
care are prieteni, rude care 
este vizitată, la ușa căruia su
nă vecini, poștașul. Și, dincolo 
de aceste fire care leagă locul 
violului și pe făptașii lui cu 
lumea cotidiană trebuie să a- 
dăugăm un fapt care pare 
incredibil : în acest aparta
ment se afla în momentul vi
olului și stăpînii lui, părinții 
unul tînăr din grup.
Cum s-an petrecut lucrurile ?

Victima a fost întîlnită pe 
stradă de doi tineri din grup 
A. M. ți J. I. Primul a acosta- 
t-o mințind ți profitînd de

Să dăm unei realități din do
meniul fizicii un sens metaforic : 
în jurul nucleului gravitează a- 
trași de forță electromagnetică 
electronii sateliți. Respectînd ter
minologia, aceștia bombardați cu 
neutroni sar de pe un nivel de 
energie pe altul spre exterior cu 
o degajare de energie, spre in
terior cu absorbție. Reducînd rea
litatea la metaforă se poate spu
ne : Orașul reprezintă nucleul 
de atracție irezistibilă spre satele 
din jur. Lăsăm la o parte feno
menul, cînd acesta este rezulta
tul unei orientări. Ampla desfă
șurare a construcției socialiste 
cunoaște un fenomen de disper
sie a unei părți din intelectuali
tate cu nobila misiune de a con
tribui la fenomenul la care este 
angajat întregul popor. Reparti
zarea cadrelor cu studii medii și 
superioare în mediul rural este o 
necesitate. Nu există o obligati
vitate în opțiunea pentru o pro
fesie. Singurul ei criteriu este cel 
al liberei alegeri, bineînțeles 
atunci cînd nu este vorba de a 
obține o diplomă cu orice preț. 
Ne îndepărtăm de o realitate 
din fizică ca să ne putem apro
pia de alta. Există un mecanism 
pus la punct privind repartiza
rea tinerilor absolvenți — pro
fesori, medici, agronomi — crite
riu bazat pe rezultatele profesio
nale obținute în perioada studii
lor. Alegerea posturilor se face 
cu harta în mină după următo
rul raționament: să am măcar o 
arteră de circulație spre un oraș

iar acesta să fie cit mai aproape 
de locul unde sînt repartizat. 
Dintr-o dată se naște ideea pro
vizoratului. La început voi face 

'naveta, continuă raționamentul, 
voi face naveta mai apoi... Ne 
aflăm deci într-o stare de pen
dulare între doi poli care solicită 
o cheltuială de energie foarte 
prețioasă. Care este prețul plătit 
și ce obții în schimbul acestui 
efort ? ! Cit din pasiunea cu 
care te-ai dăruit la începutul stu
diului mai rămîne în momentul 
cînd ți se oferă prilejul dăruirii 
afective ? Naveta și ideea provi
zoratului se produce cu un im
placabil consum de energie, din 
păcate inutil cheltuit. Deocam
dată o remarcă : Profesoara 
Doina Forga de la Școala gene
rală din comuna Iebel, raionul 
Deta, zicea : „Naveta îmi provoacă 
o permanentă stare de nervozita
te care mă pune foarte adesea în 
imposibilitatea de a putea gîndi". 
Răsfoiesc un caiet de note. Puțin 
timp după începerea noului an 
școlar, Comitetul regional Banat 
al U.T.C. a organizat o masă ro
tundă cu profesorii din raionul 
Timișoara cu intenția de a dez
bate posibilitățile de dezvoltare a 
tînărului intelectual care lucrea
ză în mediul rural. Unul dintre 
directori relata următorul caz : 
„Am în școală o tînără profesoa
ră care în afara orelor de clasă

Dacă stabilim că prin des
tin înțelegem întîmplare, și 
că acesta își întoarce fața 
uneori spre faptele ce nu par 
ale oamenilor, atît de joase 
incit nu justifică ci. dimpo
trivă, incriminează condiția 
frunții, că acesta își întoarce 
fața către astfel de fapte spre 
a le îndrepta făgașului din- 
totdeauna al vieții, atunci lă
udat fie destinul, lăudată fie 
întîmplarea. într-un salcîm. 
cu țurțuri de ghiață și pro- 
moroacă. incit părea un pom 
tînăr de iarnă, atîrna de o 
creagă. ciudat, un zimbil. Le
gate cu fundă albastră, băie- 
rile păreau a apăra ceva pre
țios înăuntru, fragil. Se în
torceau. dimineața, de la o 
nuntă, lăutarii. Cîntau pe 
drum, să-l scurteze și să nu 
înghețe. Un frig uscat, tare, 
care rodea pietrele. O ne
gură pe dealuri, pînză tîrîn-

SCRISORI 
Al TI li:

DĂREL
ION D. DANCEA A. I. Zâinescu
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Un nou
întreprinderea me

canică „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț, defi
nitivează un tip ine
dit de remorcă-va
gon, destinat lucră
torilor de po marile 
șantiere și mecaniza
torilor din agricultu

tip de remorcă-vagon
ră. Veritabilă locuin
ță mobilă prin ame
najările interioare, 
prin monogrupul so
cial și sistemul de în
călzire centrală, asi
gurat cu ajutorul u- 
nor radiatoare, noua 
remorcă oferă condi-

ții optime de cazare. 
Ea dispune de un 
mecanism de susține
re în timpul stațio
nării și are o greuta
te mai mică cu 1 500 
kg față de vechiul 
tip de remorcă.

(Agerpres)

VICTIMA
A F O S T 
Întîlnită 
PE STRADĂ

un moment de confuzie al fe
tei : „păi eu sînt ăla care 
1-al cunoscut la bal". Fata a 
acceptat ideea — tinerii aveau

o înfățișare simpatică — la 17 
ani ești destul de credulă. Au 
plecat împreună la un bar 
de zi să bea cîte un „Pepsi".

Acolo au „întîlnit" cîțiva pri
eteni, printre care G. F. și 
sora lui J. I. Inițial fata — 
victima — n-a vrut să rămî- 
nă la bar dar prezența unei 
alte fete a liniștit-o. Dar cu 
cine ședea la masă ?. In car
tier G. F. este binecunoscut 
ca „fiul unui fost pușcăriaș" ; 
are și o poreclă datorită unor 
„isprăvi"’ săvîrșite de el. A.M. 
la rîndu-i fost muncitor la 
o fabrică (desele acte de in
disciplină la locul de muncă 
au dus la sancționarea lui) 
avea antecedente asemănătoa
re. Se poate spune despre gru
pul sau „gașca" lor care avea 
deja o aureolă, că mulți cetă
țeni rosteau numele lor cu 
silă sau teamă. La bar ei e-

VICTOR
CONSTANTINESCU
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du-se pe garduri ți pe co
paci. In viroagă salcîmul. în 
salcîm zimbilul. L-au dat jos. 
lăutarii pe țambal unde au 
sunat tainice corzile. A izbuc
nit și din zimbil un scîncet 
ușor, amețit, ca de scoică. E- 
ra, acolo, un copil. O viață 
abia începută și abandonată 
la primul ei strigăt, iarna. în 
pustiu. Drumul fiind din
spre Dara, lăutarii i-au 
zis copilului Dărel. L-au luat 
acasă și l-au crescut mare, 
învățîndu-1 să cînte pe rînd 
la vioară și acordeon, la țam
bal și tobă. întîmplarea l-a 
salvat : tot ea l-a integrat 
vieții, l-a recuperat înghețu
lui și l-a dăruit apoi cîntecu- 
lui. A crescut, trăiește, are 
casă și nevastă, copii frumoși 
și sănătoși care învață sau 
lucrează, căci pentru ei Dă
rel a cîntat să-i crească șl 
să-i hrănească, el zice cînte- 
ce de lume, vesele, la nunți 
și la logodne, la petreceri și 
la sărbători, oamenii chefu- 
iau și jucau, îi jucau pe 
suflet toți de la o vreme dar 
el cînta, zicea din gură ve
sel și cu chiuituri ți cum 
cînta așa se amăra mai tare, 
se întrista de la o vreme, 
mut. Salcîmul din viroagă," 
bătrîn, i se uscase. într-o 
seară, iarna, s-a dus și l-a 
tăiat din rădăcină. L-a mă
surat. era mai înalt ca el 
cu cîțiva centimetri. Și a 
cîntat apoi așa de frumos și 
de trist acasă în noaptea a- 
ceea pînă la ziuă, că n-au 
mai dormit nici vecinii, ni
meni și au stat toți cu lu
minile aprinse, ascultîndu-1. 
Ardea în sobă un foc repede 
troznind ca niște încheieturi 
pe vatră, mistuind în flăcări 
așchii galbene de bronz, sal
cîmul care cînta parcă si 
devenea cenușă, neagră spre 
uitare.



însemnări

Precedată — în perioada 
«are a trecut după publica
rea Hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C.R. din 29 noiembrie 
—1 decembrie 1967 cu privi
re la îmbunătățirea muncii 
educative în rîndurile tine
retului — de numeroase 
acțiuni de consultare, de 
cercetare a opiniilor tineri
lor din regiune, plenara 
Comitetului regional Do
brogea al U.T.C. a făcut 
bilanțul propunerilor ex
primate cu aceste prilejuri, 
a reținut sugestii și păreri 
noi. Sintetizind firul discu
țiilor care au avut loc, se 
poate spune că, deși pro
punerile au gravitat în 
jurul activităților cultural- 
distractîve și sportive, al 
muncii de educație în școli 
și facultăți, a fost cuprins 
un larg cerc de probleme 
referitoare la toate dome
niile activității U.T.C. Se 
impune — au arătat parti
cipants la dezbateri — ca 
dezvoltarea pasiunii pentru 
muncă, a dragostei față de 
meseria aleasă, față de în
treprinderea unde lucrezi 
să ocupe un loc mai larg 
în cuprinsul preocupărilor 
organizației de tineret. Au 
fost formulate, în acest 
sens, propuneri care soli
cită extinderea diferențiată 
a experienței bune, cum ar 
fi — în mediu urban — 
organizarea olimpiadelor pe 
meserii șl a concursului 
„Cartea tehnică și produc
ția", iar Ia sate consfătui
rile pe profile, cu partici
parea specialiștilor din uni
tăți și a lucrătorilor din 
sectoarele cercetării agri
cole. Tot pentru tinerii de 
la sate s-au făcut propuneri 
în sensul constituirii unor 
cercuri de inițiere în con
ducerea auto, mecanică, 
tîmplărie etc., cercuri de 
artă culinară, menaj, de 
inițiere în folosirea agre
gatelor electrice gospodă-

rești create în industria 
bunurilor de larg consum, 
de igienă și educație sani
tară.

Problemelor legate
pregătirea profesională, de 
continua perfecționare li 
l-a acordat, de asemenea.

de

nai U.T.C. Dobrogea au fost 
făcute propuneri care 
urmăresc să elimine lacu
nele existente încă în in
struirea teoretică și practică 
a elevilor și studenților. Se 
impune — au arătat vor
bitorii — o îmbunătățire a

care în procesul muncii cu 
cele din timpul liber al 
tinerilor. Din acest punct 
de vedere, pornind de la 
posibilitățile existente, s-a 
propus editarea unei reviste 
în genul Magazinului isto
ric, care să trateze pe larg

reieșit că, tn adoptarea 
unor forme corespunzătoa
re etapei actuale pentru 
practicarea 
masă și a 
trebui să se 
posibilitățile 
indemina tinerilor, cum

sportului 
turismului, 
țină seama 

cele mai

CONSULTAREA TINERILOR
atributul fundamental
al activității U. T. C.
o atenție sporită. Pentru 
soluționarea unor asemenea 
cerințe s-a propus înființa
rea, la nivelul orașelor, a 
unor cluburi sau asociații 
care să întrunească dezide
ratul organizării mai mul
tor cercuri înrudite pe ap
titudini.

Multe din propuneri s-au 
referit la activitatea educa
tivă în rîndurile elevilor. 
Instituțiile noastre școlare 
— se sublinia în plenară — 
dispun la ora actuală 
cadru adecvat instruirii 
nerilor, înarmării lor 
cunoștințe de cultură 
nivelul exigențelor mereu 
mai mari ale actualității 
de a răspunde prin mij
loace variate și atractive 
interesului lor pentru pro
bleme de artă, știință, 
tehnică. Cu prilejul ple
narei Comitetului regio-

de 
ti- 
cu 
la

programelor analitice prin 
introducerea unor cursuri 
noi de estetică și teoria 
artelor în licee și facultăți, 
a unor ore de istorie a 
marilor descoperiri umane 
în diversele domenii ale 
științei și vieții încă din 
școala generală; înlătura
rea unor anacronisme, cum 
ar fi absența studiului is
toriei României în școlile 
profesionale. De asemenea, 
pentru dezvoltarea aptitu
dinilor elevilor, pentru sti
mularea deprinderilor aces
tora este necesară înființa
rea de cercuri literare și 
tehnico-științifice la nive
lul Județelor — cu filiale 
în școli — conduse de cadre 
competente, cu o vastă ex
periență pedagogică.

O altă idee viu dezbătută 
în plenară a fost aceea a 
corelării formelor de edu-

1

și într-un limbaj accesibil 
marelui public nespecialist, 
probleme de istorie, artă, 
cultură etc., crearea ansam
blurilor artistice ale tine
retului la nivelul județelor, 
municipiilor și orașelor, în
ființarea în comune a unor 
cluburi pentru tineret, pu
blicarea mai susținută a 
creațiilor tinerilor în zia
rele Județene și revistele 
literare ar răspunde unor 
cerințe pe cît de necesare, 
pe atît de firești.

Din lucrările plenarei a
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IN CONCURSUL NOTEI ZECE

Pe culuoarul etajului II al Fa
cultății de limbi străine din 
Capitală, vreo zece-doisprezece 
studenți, băieți și fete, răsfoiesc 
agitați notițele sau se mai uită 
pentru ultima oară pe ele, 
întrebîndu-se în sine ce ar mai 
putea fi omis din cantitatea, de 
fapt uriașă, de informație cu
leasă treptat șl imprimată pe 
benzile memoriei. Din sala de 
examen lese o fată înaltă, ra
diază, are gestul scurt și, firesc, 
e încă emoționată. „Cît ai luat? 
Ce țl-a picat ?". Răspunsul e 
puțin tremolat, dar e rotund și 
frumos prin superlativul său : 
„10". O cheamă Ghinea Geor- 
geta șl e în anul I. A dat exa
men la „Introducere în știința 
literaturii". E primul el exa
men.

Cobor eu un etaj mai Jos șl: 
„Examenul de folclor a fost re
lativ ușor, de fapt eu n-am ab
sentat niciodată de la semlnarli, 
unde am învățat șl reținut lu
cruri foarte interesante. Am 
avut de analizat un text pe 
care îl cunoșteam de la semi
nar, un cîntec de jale șl noroc", 
îmi mărturisește Dumitrescu 
Alexandrina, de la română, 
anul I. încerc o glumă, 
spunîndu-1 că la dînsa cîn- 
tecul a fost, de fapt, numai 
de noroc. Din numai cîteva pă
reri afli că una dintre condiții
le sine qua non ale obținerii 
unei note bune (dar nu ca scop 
în sine, unii mai raționează și 
așa, e regretabil, dar de fapt 
sînt puțini) este participarea cu 
frecvență sută la sută la semi- 
narii și alte activități profesio
nale. E ceea ce îmi spusese șl 
tovarășul conf. dr. docent I. 
Brăescu, decanul facultății, adă
ugind că : ...„Vedeți, în anul I 
lucrurile stau bine, studenții 
vin dintr-un mediu unde supra
vegherea e mal continuă. Da

fapt însă afirmația este valabi
lă pentru toți anii, eu cînd eram 
student nu puteam Intra la exa
men pînă nu mi se punea sem
nătura că am participat la se- 
minarli".

Anul IV, Facultatea de limbă 
și literatură română. Studenții 
s-au prezentat la examenele de 
literatură universală și compa
rată. Se plimbă gravi, (mai 
vezi șl ochi pironiți în gol, buze 
mlșcîndu-se fără să auzi sune
tele). Iese Soare Anton. A luat 
și el 10.

Mă gîndesc : oare cîțl or îi 
ca el ? Apoi mă îndrept și eu 
cu ceilalți, spre Panțu Mariana: 
are în ochi o sclipire de bucu
rie care se șterge repede. „Am 
luat 8, dar mi-e ciudă; parcă nu 
m-am concentrat suficient, sau. 
nu știu (dă din umeri), poate 
nici nu aveam ce să-mi mai 
amintesc".

Plec grăbit. Am și eu exame
ne. Emoția se subînțelege...

ION DIȚOIU
student

OPT „DOPAȚI" AU
Facultatea de construcții 

din Cluj. Examen la analiza 
matematică. Studenții gru
pei 212 din anul l au ieșit cu 
prestigiul șifonat. In „oglinda 
sesiunii" opt note au fost în
scrise cu cerneală roșie. Cu
loarea roșie este semnul dis
tinctiv al notei 3. Așa dar, 
opt studenți au dat la acest 
examen răspunsuri de nota 3. 
Ceea ce înseamnă — conform 
opiniei examinatorului — că

după un semestru de activi
tate universitară ei nu au reu
șit să facă la analiza mate
matică nici un fel de acumu
lări : nici cantitative, nici cali
tative. Este posibil așa ceva ? 
Doar în urmă cu cîteva luni, 
aceiași tineri s-au prezentat 
onorabil la concursul de ad
mitere în facultate, au obținut 
notă mare la matematică și la 
teză și la examenul oral. Din 
vară și pînă în iarnă au pier-
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’ 0 OGLINDĂ A DINAMISMULUI
^Urmare din pag, I.)

de 
ar 
de 
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tă î „Producția industrială a a- 
nului 1967 echivalează cu pro
ducția realizată în decursul 
primului plan cincinal 1951— 
1955“. Așadar, producem azi 
într-un an cît produceam în 5 
în prima jumătate a deceniu
lui trecut.

Parcurgînd cifrele comuni-

•
 catului cititorul desprinde cu 
ușurință fenomenul deosebit de

•
 semnificativ, cu adînci impli
cații economice, că ritmul cel 
mai ridicat de creștere îl au

•
 ramurile hotărîtoare de care 
depinde dezvoltarea întregii e- 
conomii. Cele mai însemnate

•
 sporuri se înregistrează de 
produsele de bază, vitale pen
tru economia oricărei țări : la 
A energie electrică, la oțel, fon- 
” tă, laminate, la motoare elec
trice și transformatoare de 

A forță, de mijloace de auiomati- 
” zare, rulmenți, cauciuc sintetic 

și alte produse caracteristice 0 unei economii moderne. Se 
constată, totodată, înfăptuirea 
cu succes a măsurilor preconi- 0 zate de partid în vederea ri
dicării nivelului de trai al în-

- — tregului popor, prin creșterea
democratismul 0 mai accelerată a producției bu- 

al organizației ---- *’---- ’------------------ —*•’
importantă și

fi organizarea, cu minimum 
de cheltuieli, a unor 
excursii pe jos, pe biciclete 
sau cu autostopul, a unor 
tabere la nivelul județelor, 
în structura unui organism 
național de turism pentru 
tineret

„Consultarea largă a ma
sei de tineri, a organelor 
și cadrelor U.T.C. — a spus 
în încheierea lucrărilor 
plenarei, tovarășul IOAN 
POPESCU, prim secretar al 
Comitetului regional Dobro
gea al U.T.C. — exprimă, 
pe lingă <' -
profund al organizației nurilor de larg consum. Canti- 
noastre o importantă și tatea produselor realizate în 
inepuizabilă sursă de acti- 0 industria ușoară în 1967 a a- 
vități bogate, variate, inte- tins aproape nivelul producției 
resante. Realizarea lor con- globale prevăzut în planul cin- 
cretă ține de consecvența 0 cinai pentru anul 1968.
și eforturile noastre. Aș Anul 1967 a însemnat un 
vrea, de aceea, să consider ™ nou și important pas în acțiu- 
adeziunea noastră la pro 0 nea de ridicare a nivelului teh- 
punerile și sugestiile făcute 
astăzi, drept un implicit 
angajament oolectiv".

MIRCEA TACCIU
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nic al producției. Au intrat în 
• funcțiune circa 200 de capaci

tăți și obiective industriale 
importante, realizate la parametri 

rfA tehnici ridicați, (planul de inves- 
w tiții economice și social-cultu

rale din fondurile centralizate 
0 fiind realizat integral), între

prinderile au fost dotate cu u- 
g tilaje avînd caracteristici teh

nice superioare, a continuat

acțiunea de modernizare a par
cului existent, s-au aplicat pe 
scară largă procedee tehnolo
gice avansate. într-o serie de 
ramuri munca a fost degrefată 
de efortul fizic prin mecaniza
rea lucrărilor grele cu volum 
mare de muncă cu deosebire în 
industria extractivă, la unele 
operații din turnătorii, în ex
ploatări forestiere. S-a extins 
automatizarea proceselor de 
producție în centralele electri
ce, în industria siderurgică, 
chimică, petrolului, materiale
lor de construcții, alimentară 
și ușoară. Munca a devenit ast
fel mai productivă, pe ansam
blul industriei, productivitatea 
muncii a fost cu 9,4 la sută 
mai mare decît în 1966.

Fără îndoială, toate aceste 
realizări înglobează efectele 
amplei acțiuni de organizare 
științifică a producției și a 
muncii, de creștere a eficien
ței economice desfășurate în 
industrie din inițiativa condu
cerii de partid, care va trebui 
continuată și extinsă în toate 
compartimentele activității e- 
conomice.

Ca și industria, agricultura 
a înregistrat în 1967 rezultate 
însemnate în dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a 
producției. Eforturile făcute în 
acest domeniu, alocarea unor 
importante fonduri de investi
ții pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale — dotarea 
cu mașini și tractoare, diversi
ficarea acestora, furnizarea 
unor cantități sporite de îngră
șăminte chimice, extinderea 
suprafețelor irigate — ca și 
măsurile hotărîte de îmbunătă
țire a organizării producției și 
a muncii, au început să dea 
rezultate. Producția globală a- 
gricolă a fost mai mare decît 
în 1966, ritmul de creștere din 
cei doi ani depășind pe cel pre
văzut în planul cincinal pe a- 
ceastă perioadă.

Succesele obținute în dezvol
tarea producției materiale 
s-au răsfrînt pozitiv asupra 
creșterii nivelului de trai, au 
permis luarea unor măsuri cu 
ample semnificații sociale. 
Veniturile bănești ale popu
lației au crescut în anul care 
s-a scurs cu 9,1 la sută. înce- 
pînd cu 1 ianuarie 1967 s-au 
majorat pensiile și s-a aplicat 
noua lege privind pensiile de 
asigurări sociale și pensia su
plimentară. S-a organizat și 
generalizat sistemul de pensio
nare a membrilor coopera., ve- 
lor agricole. Cheltuielile buge
tului de stat pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale au 
fost de 25.9 miliarde lei. Avem 
acum mai multe săli de clasă, 
laboratoare, cămine, cantine 
ceea ce a permis sporirea nu
mărului celor cuprinși în învă- 
țămintul de toate gradele. 
Populația a primit din fondu
rile statului circa 51 mii a- 
partamente și și-a construit din 
fonduri proprii aproape 69 mii 
locuințe. S-au luat noi măsuri 
de stimulare și extindere a 
construcției de locuințe pro
prietate personală cu sprijinul 
statului, îndeosebi prin acor
darea de credite pe termen 
lung și atribuirea de terenuri 
pentru construcții.

Bilanțul însuflețitor al acti
vității fructuoase desfășurate 
în anul 1967 constituie pentru 
tineretul patriei noastre un 
nou imbold pentru a-și spori, 
alături de întregul popor, con
tribuția, punîndu-și întreaga 
sa capacitate de muncă, elanul 
specific vîrstei în slujba dez
voltării în continuare a econo
miei naționale, a științei, artei, 
culturii, a învățămîntului care 
vor asigura României escala
darea a noi trepte spre culmile 
luminoase ale socialismului, 
spre civilizație și progres ge
neral.
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Am început să spun tot...
Foto: V. RABA

EȘUAT
ciut capacitatea de a înțelege 
matematica ? Ni s-a oferit, de 
către cei specializați in analiza 
unor asemenea cazuri, o altă 
explicație mai aproape de a- 
devăr: se pare că la con
cursul de admitere acești stu
denți n-au posedat, dacă nu 
aptitudini deosebite, măcar 
înclinația pentru a putea in 
văța matematica ; erau numai 
„dopați" cu matematică. Pă
rinții, ambițioși — de dragul

de a-și trimite băiatul sau 
fata să învețe ingineria, fără 
a ține seama de un element 
esențial — vocația — recurg 
la soluția extremă a celor 
5—6 ore zilnice de meditație. 
In facultate, teșiți de sub „tu
tela" meditatorilor, tînărul sau 
tînăra nu reușesc să țină pa
sul cu colegii lor. Acum se 
vede clar că au luat-o pe alt 
drum decît cel care era al lor.

In facultățile Institutului 
politehnic din Cluj mulți din
tre studenții anilor I nu reu
șesc să promoveze din pricina 
matematicii. Atenție, părinți I

ADRIAN VASILESCU

i WJP wsshwwwi m

NEVRALGIILE NAVETEI
(Urmare din vagina I)

nu mai vrea să facă nimic. Abia 
® așteaptă să se termine cursurile 

și aleargă la gară. Examenul de 
• stat și l-a promovat cu media 

nouă și ceva. Graba îi este înti
părită pe chip și se vede încă de 

A la începutul orelor". Putem cu 
toată certitudinea vorbi de un soi 
de egoism născut din sentimentul 

A unei superiorități cu nimic jus
tificată. Pentru cine ai învățat, 
se pune întrebarea ?0 Din șaptesprezece cadre didac
tice existente la școala din Iebel, 
mai bine de jumătate sînt nave- 0 tiști. Vorbesc cu directorul șco
lii, Iulian Dil! ghici. Dintr-un res- 

• pect, probabil, afirmă că nu are 
nimic de reproșat asupra felului 
cum se muncește la clasă. E te- 

Q meinic însă un lucru făcut Intr-o 
permanentă criză de timp ? 
(„Scap trenul, scap autobuzul, nu 
mai prind nici o ocazie"). La ora

12, fiindcă s-au terminat cursu
rile, n-am putut sta de vorbă de
cît cu jumătate din cei mereu pe 
ducă. Notez cîteva întrebări și 
răspunsuri :

— Desăvîrșirea personalității 
este imposibil de realizat în me
diul rural?

Forga Doina : N-am timp 
cercetare științifică, iar aici la 
n-am posibilități.

Schipor Gheorghe, profesor
educație fizică : Timpul liber 
care ne mai rămîne îl pierdem 
cu naveta.

— Nu este vorba a te opune 
unei firești aspirații spre un cen
tru urban, dar dacă ați fi „obli
gați" să călătoriți spre un sat, ați 
face-o ?

— La oraș, îndeosebi, poți ve
dea un spectacol de teatru, de 
operă, poți audia un concert, ai 
bibliotecă.

de 
sat

de

Un răspuns unanim și scontat 
Dar cantitatea spectacolelor vi
zionate este teribil de mică tn 
raport cu greutatea ce se vrea 
dată argumentului.

V. P. este profesor la o școală 
din Recaș. îmi mărturisește : „Vin 
fiindcă aici simt că trăies Deci 
ideea realizării nu este decît un 
paravan în spatele căruia se as
cunde goana după un crimpei 
de bulevard sau cîțiva metri cubl 
de fum inhalați într-o cafenea.

Afirmarea personalității ca in
telectual se realizează prin obiec
tul rezultat al efortului căruia 
singur te-ai dăruit și nu prin bla
zonul primit ca urmare a absol
virii unui institut. Provizoratul vi
ciază sentimentul dăruirii, face 
ca efortul deplasării spre mirajul 
urban pentru obținerea unei sen
zații de trăire plenară să fio 
cheltuit zadarnic. Marile realizări 
s-au obținut și se obțin printr-o 
dăruire totală, adesea dramatică 
și poate de aceea atît de fruntr să.

LINIȘTEA LA 20 DE ANI
(Urmare din vagina I) 

să facă mari Isprăvi, să des
copere, să uimească... Acum, 
în perioada examenelor, are 
pretenții ceva mai modeste — 
să ia note onorabile, o I — e 
din ce în ce mai complicat 
la examene I

Mama îi spune : 
mal cred că într-o 
dirijezi !“ Cînta, și 
cîntă, din ce în ce 
la chitară. In urmă 
ani. l-au cooptat într-o for
mație de muzică ușoară. Era 
să debuteze formația, la te
leviziune. La proba decisivă 
a primit mulțumiri șl îndem
nul să-șl vadă de alte tre
buri. Să dirijeze o orchestră.

,,Eu tot 
zi o să 

încă
mai rar, 
cu

mai
doi

una ca asta nu-i intră-n cap : 
de ce s-o dirijeze tocmai el, 
cînd sînt atîția amatori ? I

Oamenii ăștia sărbătoresc 
pe altcineva, scornit de ima
ginația lor... Atunci, de ce-au 
venit aici, să-i ureze lui 
mulți ani și noroc și sănă
tate I Iartă-i. Și-i înțelege . 
Poate că, peste douăzeci de 
ani. tot așa, îți vei sărbători 
băiatul... Mătușile vor obser
va că băiatul seamănă cu un 
mare actor... .verișoarele _
că vărul o să fie un soț 
ideal... șl... șl...

Urări de succes — și bă
iatul zîmbește. fericit. Șl toți 
sînt convinși că ei. cu gîndu- 
rile și eu urările lor i-au

adus fericirea. Dați-ml voie, 
este Ia mijloc o chestiune 
mult mai simplă... (Băiatul 
n-a avut timp să vă infor
meze, ori. poate că nici nu 
l-a trecut prin cap g-o facă). 
Azi 1 s-a propus o sumă de 
bani pentru el, student, o su
mă importantă — cerîndu-i- 

să comită o 
este 

riscul de a

se, în schimb._ ____
măgărie, ceva josnic ; 
adevărat, fără ri__ 1_  _
suferi sancțiuni legale, fără 
riscul de a fi exmatriculat... 
Ceva josnic — atît. Și-1 fe
ricit acum, și vă îmbrățișează 
pe toți fiindcă, după multe 
ezitări, a avut puterea să zică 
nu șl să se-ntoarcă acasă 
flulerînd.

DE LA MINISTERUL
INVATAMINTULUI

Ministerul învățămîntului aduce la cunoștință 
celor interesați că între 15—30 martie 1908 va avea 
loc admiterea la doctorat pentru anul universitar 
1987/1968.

înscrierile se fac între 20 februarie șl 5 martie 
1968 la instituțiile de învățămînt superior și la In
stitutele sau centrele de cercetare ale Academiei 
Republici Socialiste România prevăzute în anexa 
I a Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 2910/1967, 
publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socia
liste România, partea I, nr. 101, din 1 decembrie 
1967.

Pentru orice informații privind condițiile de ad
mitere, specialitățile la care se organizează, disci
plina de admitere la fiecare specialitate, tematica 
disciplinei, data ținerii examenului sau colocviului 
de admitere, persoanele interesate se pot adresa la 
secretariatul Instituțiilor respective.

O cale sigură
Foto: N. CRISTOVEANU

0 INVITAȚIE

LA SFÎRȘIT

DE SĂPTÂMÎMA

O descoperire „valabilă"

in august:
Asistentul ION ANGHEL 

unul dintre tinerii cercetători 
ai Facultății de biologie din 
cadrul Universității București 
a studiat timp de mai mulți 
ani citrullus-ul vulgaris (pe
penele verde). Acționînd asu
pra cromozomilor pepenelui 
verde cu colchicină (un alca- 
loid extras din brindușa de 
toamnă) el a obținut însem
nate modificări genetice. Un 
pepene obișnuit are în nucleul 
său 22 de cromozomi. Sub

PEPENHE GIGANT
influența colchicinei apar ce
lule cu un număr dublu de 
cromozomi — așa-zisele ce
lule poliploide. Această dubla
re determină o creștere nu 
numai a nucleului, dar și a 
celulei, întreaga plantă pre- 
zentînd fenomenul de gigan
tism. Pepenii din soiul Arad, 
Brăila, Tîmburești astfel ob
ținuți — se evidențiază prin 
lipsa semințelor, o cantitate 
mare de zahăr (cu 30—40 la

sută) frăgezime și gust deose
bit de plăcut. Totodată, nu
mărul de fructe este mult mai 
mare la fiecare plantă, aces
tea putînd fi conservate mai 
bine. Ca urmare a rezultatelor 
obținute de tînărul cercetător, 
țara noastră se situează pe 
locul trei în lume (după Ja
ponia și S.U.A.) în ceea ce 
privește cultura pepenilor po- 
liploizi.

M STRÎMBEI

A APĂRUT

PRIMUL NUMĂR
AL REVISTEI

„EDUCAȚIA 
PIONIEREASCA

La fiecare sfîrșit 
de săptămînă, ti
nerii din Brașov 
primesc din partea 
comitetului orășe
nesc al U.T.C. un 
mare număr de in
vitații la cele mai 
diverse activități 
distractiv-educati- 

ve. Sîmbătă seara 
însă, mulți dintre 
ei s-au aflat într-o 
adevărată încurcă
tură. Invitațiile e- 
rau care de care

mai tentante. Pe 
patinoarul „Olim
pia' se anunța un 
carnaval pe gheață, 
la Club-barul ti
neretului, recent 
inaugurat la Liceul 
de Muzică, o seară 
distractivă, la Pre
deal un carnaval 
al munților, la 
Casa de cultură 
din Săcele o seară 
distractivă.

Pentru duminică 
dimineața, invita-

VANITASI CONDAMNAȚI LA VIRTUTE

propuneau 
schiorilor o întîl- 
nire pe pîrtiile cu
rajului din Poiana 
Brașovului sau 
Munții Bucegi. La 
toate aceste invi
tații au răspuns, 
după cuvenita se
lecție, 30.000 de ti
neri brașoveni.

Commodus, împărat 
man. care se compara 
Hercules, s-a proclamat 
cinci ori zeu, ordonînd 
ultimele cinci luni ale anu
lui să fie numite Commo
dus, în cinstea sa așa cum 
fuseseră zeificați de către 
senatul roman Iulius Ce
zar și Octavian August. Dar 
acest vanitos împărat a 
sfîrșit într-o moarte banală 
la 31 decembrie 192 și a 
trecut in lumea drepților 
ca un mort de rînd.

Editată de Consiliu! 
țional al Organizației Pio
nierilor.

;;; «ș;
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Bomba cu hidrogen e de
parte de a constitui arma su
premă împotriva vieții. O 
astfel de bombă, cîntărlnd 
1 000 de kg, e capabilă să 
ucidă în medie 500 000 de oa
meni. în aceleași condiții de
mografice însă, armele bacte
riologice și chimice sînt in
finit mai periculoase; 1 kg de 
petrodoxotină, extrasă din
tr-un pește oceanic, poate a- 
nula un milion de vieți. Din 
batrachotoxină, substanță 
toxică extrasă dintr-o mi
nusculă broscuță din Colum
bia, este suficient un gram 
pentru a dispune de viețile 
unor oameni și animale cîn- 
tărind împreună 140 de tone. 
„Omul a devenit prea pu
ternic ca să-șl îngăduie să 
se joace cu răul. Exeesul 
forței sale ti condamnă la 
virtute", spunea un gîndltor 
francez.

GUSTUL PUBLICULUI.

■B

In holul Studioului Institutului de teatru, o originală expoziție 
de caricaturi: regizoarea (Olimpia Varadi) și interpreții spectaco
lului cu piesa „Goana după fluturi" de Bogdan Amaru, desenați 
omagial de Neagu Rădulescu, care a executat întreaga expoziție 
In™ 20 de minute.

Un celebru violonist ame
rican deghizat (în cerșetor), 
la un colț de stradă, a în
ceput să execute lucrări cu
noscute, din repertoriul per
manent, cu măiestria obiș
nuită. A constatat ca din 
vreo zece mii de trecători, 
s-au oprit 100 mai mult din 
curiozitate. Gustul publicu- 
^uJ^estefoart^pu^^sigur^^



TELEGRAME
DE FELICITARE ADRESATE 

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a zilei de naștere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a 
primit telegrame de felicitare de la Aii Tata, secretar 
general al C.C. al P.C. Marocan, Tullio Vecchietti, secretar 
general al Partidului Socialist Italian al Unității Prole
tare.

De asemenea, au trimis telegrame de felicitare Feldma- 
reșalul Mohammad Ayub Khan, președintele Pakistanului, 
Ibrahim Sevki Atasagun, președintele ad interim al Re
publicii Turcia, Zalman Shazar, președintele Izraelului.

(Agerpres)

Interviu cu FLORIAN ALBERT( IV)
ima-

de 
cel

PLECAREA TOVARĂȘULUI
CIIEORCHE APOSTOL I» R. P. D. COREEANA

Reiau convorbirea cu Al
bert printr-un dialog 
ginar.

— Ai primit „globul 
aur", fiind considerat
mai bun fotbalist european 
al anului. Cine te-a felicitat 
primul pentru această per
formanță ?

— Pele (!...). M-a felicitat 
chiar înainte de a-1 primi.

Renunț la ficțiunea repor
tericească pentru a aduce in 
prim plan adevărul. Pele, a- 
cest rege încoronat al fotba
lului, venit în Anglia pentru 
a cuceri definitiv cupa mon
dială, a urmărit meciurile ca 
spectator. Ochiul celui mal 
mare fotbalist al tuturor 
timpurilor a sîngerat de pe 
banca rezervelor pentru jo
cul dur. dar s-a bucurat cu 
voluptate pentru fotbalul 
realist.

Albert îmi povestește eă 
după meciul Ungaria — Bra
zilia — (scor 3—1 pentru e- 
chlpa lui Flori). Pele a ve
nit în cabină și l-a îmbrăți
șat : „Aș prefera să jucăm 
împreună. Tu reușești să 
îmbini în teren bărbăția cu 
eleganța, forța atletică 
subtilitatea tehnică”, 
bert nu știe ce greutate
avut aceste cuvinte ale „per
lei negre" pentru invitația 
pe care a primit-o de a juca 
timp de două luni în Brazi
lia, dar presupune că au cîn- 
tărit mult.

— Cum ți s-a părut fotba
lul brazilian la el acasă ?

să-și iubească fotbaliștii !) 
steaua lui Pele a început să 
strălucească cu aceeași pu
tere. Nu, sînt convins, Pele 
nu va abandona participarea 
la campionatul mondial din 
Mexic. Cum muncește acum, 
cum se muncește acum în 
fotbalul brazilian, va juca 
încă o finală. Aș dori, dacă 
nu mă voi afla de partea 
cealaltă a terenului ,să cîș- 
tige. Fotbalistul-rege merită

Reprezentativa mas
culină de baschet a 
României a cîștigat 
turneul internațional 
de baschet de la 
Lorrach (R. F. a Ger
maniei). în ultimul 
meci, 
români 
scorul
(după prelungiri) e- 
chipa R. F. a Germa
niei. Iată clasamentul

PE SCURT

C’J
Al- 
au

baschetbaliștii 
au învins cu 

de 79—76

final al turneului : 1. 
România 6 puncte ; 2. 
Elveția 4 puncte ; 3. 
R. F. a Germaniei A 
2 puncte ; 4. R. F. a 
Germaniei B 0 puncte.

• Cuplul român 
Ion Țiriac — Ilie

Năstase a cîștigat 
proba de dublu băr
bați din cadrul cam
pionatelor internațio
nale de tenis ale In
diei de Nord, desfă
șurate la New Delhi, 
în finala probei, te- 
nismanii români au 
întrecut cu 6-1, 7-9, 
6-2, 6-2 perechea in
diană Premjit Lall — 
Jaideep Mukerjea.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membra al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., împreună cu tovarășul 
Vasile Vlad, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., a ple
cat luni dimineață la Phenian, 
unde la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, va face o vizită de prie
tenie.

La plecare, pe aeroport, au 
fost prezenți tovarășii Emil Bod- 
naraș, Constantin Drăgan, Mihal 
Dalea, precum și șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

Au fost de față Kim The HI, 
ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

o retragere regească din fot
bal.

— Dacă înțeleg bine, „ba
teriile optimismului" tău bat 
de pe acum pentru califica
rea echipei Ungariei la tur
neul final al campionatului 
mondial din Ciudad de Me
xico ?

— Da. Un da pe care-1 
condiționez de ceea ce ți-am 
mai spus : maturitatea tri
pletei. Varga va avea în

*68 anul 
olimpic O o

^VOBLfe'*

sosirea în capita^
A UNEI DELEGAȚII 

A P. C. DIN BELGIA
Luni seara a sosit în Capitală 

o delegație a Partidului Comu
nist din Belgia formată din tova
rășii Joseph Turf, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Belgia și Albert de 
Coninck, secretar al C.C. al P.C. 
din Belgia, care la invitația C.C. 
al' P.C.R.. face o vizită în țara 
noastră.

'La aeroportul Băneasa, oaspe

ții belgieni au foit salutați de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Mihai Da
lea, secretar al C.C. al P.C.R, 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

La Ministerul Transporturi
lor Auto, Navale și Aeriene a 
avut loc luni semnarea unui a- 
cord rutier între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă Acordul 
reglementează transporturile 
de călători și mărfuri cu au
tovehicule între cele două țări, 
-precum și în tranzit pe terito
riile lor.

★

In urma tratativelor purtate 
între delegațiile română și fran
ceză, la 26 ianuarie 1968 s-a sem
nat la Paris, Protocolul pentru 
stabilirea schimburilor comerci
ale între România și Franța pe 
anul 1968, în cadrul Acordului 
comercial pe termen lung între 
cele două țări.

Protocolul prevede lărgirea 
posibilităților de export româ
nesc în Franța pentru produse 
chimice, produse petroliere, la
minate finite, material electric 
și electrotehnic, motoare. re
morci, mobilă, conserve și alte 
produse alimentare, pe această 
bază urmînd a se continua rit
mul de import de instalații și 
alte produse franceze.

★

Cu acest prilej au fost discu
tate unele probleme privind sta
bilirea în viitor a unei colabo
rări tehnico-științifice între cele 
două academii,

*

In urma discuțiilor purtate 
la București, între 23 și 29 ia
nuarie, între delegațiile Mi
nisterului Comerțului Interior 
din Republica Socialistă Ro
mânia și Ministerul Comerțu
lui al U.R.S.S., s-a încheiat un 
protocol comercial privind li
vrarea reciprocă de bunuri de 
consum pe 1968.

Protocolul prevede o crește
re de 50 la sută a volumului 
schimbului de mărfuri de larg 
consum față de 1967.

★

BRAȘOV. — Teatral muzical 
din Brașov, în colaborare cu Co
mitetul orășenesc U.T.C., a orga
nizat duminică spectacolul expe
rimental „Istoria operetei de la 
Offenbach la Strauss".

(Agerpres)

iui PELE;
— Am avut. Inițial, o im

presie contradictorie. Eram 
gata să-l zeific pentru ceea 
ce aducea pe gazon — spec
tacolul care-1 apropie de ar
tă — și să-l neg pentru ne- 
reaîismul său competițlonal. 
M-am grăbit. Brazilienii au 
înțeles marea „lecție” a Lon
drei și acum caută o împă
care între fotbalul-spectacol 
și fotbalul realist, care cere 
jucătorilor să posede în ega
lă măsură calități atletice și 
virtuozitate tehnică. Am vă
zut specialiști brazilieni care 
— în completarea loturilor — 

ș se orientau nu numai asu
pra jucătorilor de mare fi
nețe tehnică, ci și asupra 
celor dotati cu o constituție 
fizică promițătoare. Cred că 
din această fuziune între fot- 
balul-artă și fotbalul-atletic 
se va naște un Fotbal Mare, 
care va deschide din nou 
drumul Braziliei spre vîrful 
piramidei mondiale.

— Al jucat în Brazilia a- 
lături de Pele. El a decla
rat că nu va mai participa 
la nici un campionat mondi
al. Crezi în sinceritatea aces
tei hotărtrl ? Care a fost 
reacția brazilienilor în fata 
acestei declarații ?

— Pele iubește prea mult 
fotbalul ca să se retragă. 
„Șocul” de la Londra i-a 
clătinat, dar nu i-a putut 
zdruncina echilibrul sufle
tesc. A-vrut să nu mal joace 
dar țara întreagă, de la 
președinte pînă la omul de 
rînd, l-a încurajat. „Pele, 
ești cel mai mare fotbalist. 
Joacă 1“ — i-a s-a spus. Și 
Pele a reluat antrenamente
le cu pofta debutantului dor
nic de afirmare. Nu i-au re
ușit cîteva jocuri, s-a ener
vat dar. ajutat de public (ce 

mult știe publicul brazilian

1970 25 de ani, eu 29, Far
kas 27. Un fotbalist pînă la 
28 de ani, oricît de talentat 
ar fi, adaugă mereu perso
nalității sale și elemente tac
tice și tehnice. Amintesc 
mereu de tripletă nu pentru 
că fac și eu parte din ea. O 
echipă este un mecanism u- 
nitar. Dai de tripleta actua
lă se leagă, cel puțin pen
tru viitorul campionat mon
dial, speranțele fotbalului 
maghiai de a cuceri supre
mația. Este tripleta călită la 
două olimpiade, trei ediții 
ale „Cupei Europei’ și la un 
campionat mondial. Avem 
dreptul să Intrăm în focul 
luptei cu calmul și siguranța 
experienței și omogenității...

— Bine. Albert, așa să fie.

Sporturile iernii vor celebra in curînd, 
la Grenoble, cea de a douăsprezecea reu
niune sub semnul cercurilor olimpice. In 
concertul impunător al elitei internaționale 
reprezentanții noștri nu pot emite pretenții 
deosebite, întrucît marile performanțe pe 
schiuri și pe patine sînt apanajul aproape 
exclusiv al țărilor cu zăpezi veșnice, pati
noare artificiale și, evident, cu o tradiție 
îndelungată. Există, însă, în programul O- 
limpiadei albe, un capitol care ne interesea
ză în mod special: bobsleiglul, această va
riantă modernă a coborîrii cu săniuța. Pre
zența sportivilor români printre fruntașii 
spectaculoasei discipline nu datează de azi, 
de ieri...

Cîți dintre cititorii noștri, mai tineri sau 
mai vîrstnici, știu că în februarie 1968 
se împlinesc 35 de ani de la primul concurs 
de prestigiu al unui echipaj românesc în- 
tr-o competiție oficială ? Intr-adevăr, in 
1933, la campionatul mondial desfășurat la 
Schreiberlian, în Germania, cuplul Papană- 
liuhert triumfă în cele patru manșe, acu- 
mulînd un avantaj de 11 secunde asupra ur
mătorilor clasați1 Rezultatul stîmcște sen
zație, deoarece toate pronosticurile antici
pau victoria gazdelor, indicînd drept even
tuali contracandidați pe cehi și pe englezi. 
Calculele hîrtiei ignorau, însă, „un mic a- 
mănunt"... Cu un an în urmă, deci în 1932, 
același Alexandru Papană — aviator te
merar și polisportiv de forță — condusese 
echipajul nostru in proba de bob de 4 per
soane din cadrul locurilor Olimpice de la 
Lake Placid (S.V.A.). Acolo, bobul româ
nesc „Aeronautica", o jucărie de lemn, net 
inferior boburilor metalice ale redutabililor 
adversari, uimise pe toți specialiștii — reu-

C. PRIESCU

In cadra] colaborării dintre U- 
niunea Ziariștilor din România și 
Uniunea Ziariștilor din U.R.S.S., 
luni a fost deschisă la Casa prie
teniei româno-sovietice din Bucu
rești expoziția „Uniunea Sovieti
că în imagini". Sînt prezentate 
peste 200 de fotografii care în
fățișează aspecte din cele mai 
diferite domenii ale activității 
popoarelor Uniunii Sovietice.

★

Luni dimineață, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Academi
ei Republicii Socialiste România, 
a primit vizita delegației conduse 
de prof. Erich Schmid, președin
tele Academiei austriece de știin
țe. care face o vizită în țara 
noastră

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) Regina de 
Navara ora 19,30 ; sala Studio 
Jacul adevărului ora 19,30 ; Tea
trul de stat de operetă Abecedar 
muzical ora 19,30 ; Teatrul de 
comedie Opinia publică ora 20 ; 
Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra" 
Livada cu vișini ora 20 ; sala 
Studio Comedie pe întuneric ora 
20; Teatrul Mic RICHARD II 
ora 20 ; Teatral „C. I. Nottara"

DIRECȚIA REȚELEI CINEMATOGRAFICE 

Șl DIFUZĂRII FILMELOR ANUNȚĂ
CONCURS

de selecție pentru colectivul de 

graficieni — colaboratori permanenți 
înscrierile se pot face pînă la data de 10 februarie a.c.

numai personal. în Str. Iulius Fucik nr. 25 Serviciul Presă 
între orele 13—15.

(sala Magheru) Henric IV ora 
19,30 ; (sala Studio) Cînd luna e 
albastră ora 20 ; Teatrul Evreiesc 
de stat Căutătorii de noroace ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă" Toa
te pînzele sus ora 18 ; Teatral 
„Țăndărică" Papuciada ora 17.

CAPCANA
rulează la Patria (orele 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), Festival

(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
2D.

CĂUTAȚI IDOLUL
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20.45).

DE TREI ORI BUCUREȘTI
rulează la București (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19- 21). Repu
blica (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21).

ÎNCERCUIREA
rulează la Victoria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Progresul (orele 15,30; 18;
20,30).

UN BARBAT și o femeie 
rulează la Capitol (orele 9,15;
11,30; 19,45; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Lumina (orele 9,15;

(Urmare din pag. I.)

rau clienți cunoscuți și totuși 
nimeni nu s-a sesizat de fap
tul că în grupul acesta pus 
totdeauna pe scandal a apărut 
o fată nouă, care privește spe
riată în jur.

La un moment dat G. F. a 
propus să meargă cu toții la 
J. I. acasă, să asculte muzică. 
„Avem mag, sînteți două fete, 
poate mai vine vreuna și fa
cem un ceai". Ajunși acasă 
(între timp apăruse și cel 
de-al patrulea, Gh. A.) M. 
sora lui J. I. i-a oprit în pra
gul ușii : „Stați să vedem ce 
fac părinții, să nu-i deranjăm". 
După cîteva minute le-a fă
cut semn să intre într-una din 
camerele apartamentului. Pă
rinții lui J. I. nu s-au deran
jat să vadă cine le intră în 
casă și cu ce scop. Totul se 
putea opri acolo sau preveni 
în așa fel îneît să nu se în-

Umple nimic grav. Dar nu, cei 
doi părinți au rămas impasi
bili lîngă televizor. în încă
pere cei patra și-au schimbat 
atitudinea. Din cavaleri reve- 
rențioși, brute gata să sfîșie 
cu dinții și eu pumnii. Bru
talizată, năucită, victima ră
masă singură cu tinerii fiind
că M. sora lui J. I. s-a dus

16,30; în continuare 18,45; 
20,45), Moșilor (orele 15,30; 18; 
20,30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Doina (orele 11,30: 
13,45: 16; 18,15 20.30).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Union (orele 14,30; 
16.30; 18,30; 20,30) Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

ESCROC FARA VOIE
rulează la Giuleștl (orele 
15,30: 18; 20,30), Miorița (orele 
9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30;
20.45) , Volga (orele 10, 12; 14;
în continuare 16,15; 18,30;
20.45) .

RĂZBOI ȘI PACT 
(seriile I și n)

rulează Ia Feroviar (orele 
9,30; 14; 18,30), Excelsior (ore
le 9,30; 14; 18,30).

Fotbal 
în 

sală
Sala Politehnica din 

Capitală găzduiește 
un turneu inedit de... 
mini-fotbal. Șase e- 
chipe își dispută, cu 
ardoare, în meciuri de 
două reprize a 20 de 
minute șansele de a 
intra în posesia tro
feului întrecerii: „Cu
pa Copiilor" oferită 
de clubul organizator, 
Steaua. Sînt prezenți, 
în fiecare zi, în sală: 
formațiile complete, 
antrenorii, arbitrii, 
și... bunicile.

Foto : Viorel KABA

„VIJELIOȘI1
ROM A N /■

da DAN DEȘLIU
find, după câteva antrenamente de aco
modare, să stabilească un nou record mon
dial pe o pirtie grea și în condiții atmosfe
rice defavorabile.

Izbînda ulterioară, de la Schreiberlian, 
n-a fost, așadar, un „accident", cum au 
încercat s-o înfățișeze diverși comentatori 
din țară și de peste hotare. De remarcat că 
forurile de resort din acea vreme manifes
tau o totală lipsă de interes pentru sportu
rile de iarnă, în genere — și, în mod, a- 
parte, pentru bobsleigh. înainte de pleca
rea în Germania, intr-un interviu acordat 
„Gazetei sporturilor" Papană spunea, prin
tre altele: „Profit de gentilețea dv. pen
tru a preciza că banii necesari acestei de
plasări i-am obținut prin propriile mele 
mijloace și că federația de specialitate nu 
ne subvenționează cu nimic”.

Succesul răsunător din 1933 ar fi trebuit 
să determine o schimbare de atitudine din 
partea celor îndrituiți. Totuși, în anul ur
mător, echipajele românești se deplasează 
la Garmisch, Partenkirchen și la Engleberg 
cu fonduri adunate prin colectă pub^că. In 
ciuda acestei situații, ediția „mondialelor” 
din 1934 a demonstrat, în chip strălucit, că 
România reprezintă o valoare certă în 
bobsleighul internațional. La Garmisch, în 
Germania, echipajul condus de Angelescu 
își adjudecă medaliile de argint în proba 
de 4 fiind întrecut la mare luptă de prima 
formație a gazdelor, în frunte cu celebrul 
Kilian. Cîteva zile mai tîrziu, la Engleberg, 
în Alpii Elveției, se desfășoară întrecerile 
probei de dublu Parcă întradins, pentru a 
demonstra că românii nu se bizuie doar pe 
un echipaj-două, culorile noastre sînt pur
tate la victorie de cuplul Frim — Dimi-

TENIS
Timp de patru zile sala 

Floreasca este din nou 
gazda unei întreceri spor
tive de prestigiu : Cam
pionatele internaționale 
ale României la tenis de 
masă. Sportivi din unspre
zece țări ale Europei și 
Asiei s-au prezentat la 
startul întrecerilor salu- 
tînd cu bucurie reactuali
zarea acestei competiții 
tradiționale.

roii au obosit", în încăpere, au 
rămas două perechi J. I., cu 
victima căruia nu i-au dat 
drumul să plece, chipurile 
pentru a nu i se întîmpla ceva 
pe stradă în miez de noapte 
și sora acestuia împreună cu 
G. F. Sigur, ea avea „drep
turi" mai vechi asupra lui 
G. F„ acesta fiindu-i prieten.

trescu, învingători cu șase secunde asupra 
echipajului german, condus de... Kilian I 
Desfășurarea concursului de la Engleberg 
a fost de-a dreptul dramatică. După prime
le două coborâri, efectuate la 3 februarie, 
pe o pîrtie de gheață de 2 200 m. cu 14 
viraje deosebit de dificile, elvețienii ocu
pau locul întîi, datorită curajului și dibăci
ei pilotului Capadruth, unul din „așii" 
specialității. In ziua următoare, România II 
(Frim — Dimitrescu) se lansează intr-un 
plonjon vertiginos, pulverizînd, pur și sim
plu, recordul pîrtiei: 2 minute, 19 secun
de și trei zecimi, față de 2 minute și 30 se
cunde, cel mai bun timp anterior, realizat, 
firește, de elvețieni. Văzindu-și periclitată 
victoria, de care era aproape sigur, Capa
druth forțează și... se răstoarnă în ultimul 
viraj. El pierde, în felul acesta, nu numai 
titlul de campion al lumii, ci și locul se
cund, clasîndu-se abia al cincilea, după 
celălalt echipaj românesc, Papană — Hu
bert I

De astă-dată, nimeni n-a mai îndrăznit 
să pună la îndoială calitățile hoherilor noș
tri, care s-au întors în țară aureolați de 
performanțe excepționale și de elogiile u- 
nanime ale presei sportive de pretutindeni.

Tradiția „vijelioșilor români", cum au 
fost denumiți atunci, e reînnodată după a- 
proape un sfert de veac, în marile compe
tiții internaționale, de alte echipaje va
loroase — între care se remarci formația 
Panțuru — Neagoe, campioni europeni în 
1967. Nădăjduim că la Grenoble, sub cres
tele platinate ale lanțului Belledonne, re
prezentanții noștri se vor „inspira" din e- 
xemplul glorioșilor precursori, reeditînd pe 
„șarpele de gheață” de la Alpe d’Huez is
prăvile memorabile evocate sumar în rân
durile de mai sus.

DE MASĂ
Duminică, în cadrul 

competiției pe echipe, me
ciul masculin R.P.D. Co
reeană—U.R.S.S., încheiat 
cu scorul de 5—4 în fa
voarea primilor a polari
zat toată atenția tribune
lor. Victorioși și asupra 
Ungariei cu 5—1, echipa 
lui Kin-Cian-Ho, — de 
altfel vicecamploană a lu
mii — se anunță o pre
tendentă serioasă la cupă.

vizită părinților în apartamen
tul cărora s-a petrecut violul. 
In locuința aceea am găsit-o 
pe mama lui J. I. și sora aces
tuia, M. Vă relatăm din discu
țiile purtate atunci.

Procurorul către M. : cînd 
ai văzut că intră toți patru în 
cameră cu victima de ce nu 
i-ai oprit ?

VICTIMA A FOST INTILNITA PE STRADA
la bucătărie să „pregătească 
niște sandvișuri", a devenit o- 
biectul sălbaticului viol în 
bandă. A țipat ? Desigur, dar 
nimeni „n-a auzit", nici pă
rinții lui J.I., nici vecinii. De 
fapt, gestul bestial a fost sub
liniat și de cel cinic : totul a 
fost săvîrșit pe fond muzical. 
Surioara avea grijă ca în „pa
uze" să schimbe benzile mag
netofonului. Tîrziu, cînd „e-

Dimineața, la ora cînd o fe
meie a chemat la fața locului 
miliția, în încăpere nu mai e- 
rau cei patru din grup. A- 
păruseră însă alții : V. I. și 
D. I. — doi tineri din car
tier care „întîmplător" tre
cuseră pe acolo și nu se mai 
îndurau să plece...

Procurorul Constantin Pe
trescu care ne-a relatat acest 
caz ne-a invitat să facem o

M : De unde să știu eu ce 
aveau de gînd ? 1 Eu m-am 
dus să prepar niște sandvișuri.

Procurorul : Și cît a durat 
acest lucru ?

M : Vreo oră jumătate — 
două, timp în care eu n-am 
știut nimic din cele ce se pe
treceau în cameră.

Procurorul: Și nici cînd ai 
intrat în cameră și te-ai cul
cat în același pat cu. G. F.

MARTIN SOLDAT
rulează la înfrățirea (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30).

CONTELE BOBBY SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare).

ZOSIA
rulează la Buzeștl (orele 15,30; 
18; 20,30).

REGINA ZĂPEZII
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30)

SPARTACUS (ambele serii) 
rulează la Grivita (orele 9; 
12,30; 16; 20).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Bucegi (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Modem (orele 9; 11,15; 13,30; 
18; 18,30; 20,45).

MARELE RESTAURANT
rulează la Unirea (orele 16 ; 
18,15; 20,30).

SERVUS VERA !
rulează la Tomis (orele 9;
11,15; 13,30; 16; în continuare 
18,15; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30). 

UN TAXI PENTRU TOBRUK
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20.30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Arta (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 18,15; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15; 12,30; 
18; 18,30; 20,45).

MARȚI 30 IANUARIE

17,30 Curs de Hmba franceză. 
18,30 Pentru copii. 19,00 „Seco
lul XX" — o emisiune de anti
cipație pentru tineretul 
„Imaginea universului — 
19,30 Telejurnalul de 
20,00 —• Aventurile lui 
20,26 Seară de teatru: 
Bulîciov și alții".

școlar : 
mîine". 

seară. 
Tarzan.

,.Egor

• •••••

în general, partidele s-au 
încheiat cu rezultate aș
teptate. între acestea, la 
fete, Ungaria—România 
(tineret) 3-2. Echipa noas
tră masculină, cu Negu- 
lescu și Giurgiucă, a tre
cut de formația R. F. a 
Germaniei cu scorul de 
5-3. Dar, să nu uităm că 
sîntem abia la jumătatea

I
n-ai știut nimic ? In patul ală
turat era o fată străină și fra
tele dumitale.

M : Cu G. F. am stat așa 
ca doi prieteni, în rest nu 
m-a privit, nu m-am uitat

După asemenea răspunsuri 
cu greu vă dați seama unde 
mal poate cobori un om. Cît 
o privește pe mama lui J. I. 
cuvintele ei erau : nu știu, eu 
sînt bolnavă, am stat la tele
vizor...

Procurorul.- Dar vă pl.ee 
oe i s-a tntîmplat în casa dv. 
unei fete străine ?

Mama Iui I. J. s Ce i s-a !n- 
tîmplat ? I Am auzit că nici 
nu era fată — după care a 
slobozit cu ură invective la 
adresa victimei.

Am plecat în aceeași stare 
pe care o aveți dv., cititori, a- 
cum, în fața acestor rînduri. 
Niște tineri comit un lucru 
grav. Pînă a ajunge la 
el trec printr-o multitudine 
de faze și nimeni nu-i vede, 
nimeni nu intervine. Niște pă
rinți — au una dintre acele 
locuințe noi oferite de stat — 
își oblăduiesc progeniturile 
permițîndu-le să-și manifeste 
instinctele ca niște virtuți. Alțl 
tineri sosesc la fața locului 
după comiterea violului și 
în loc să anunțe imediat mi
liția fac conversație.

Iată cum răufăcătorii eu 
sînt singuri. Și este vina tu
turor celor care-i văd și-i la
să cu nepăsare să treacă. Nu-i 
scutură la timp, nu le prind 
mîinile onrindu-le fărădele
gile.



Cercetările de la
baza Thule

0 Descoperirea unor fragmente ale bom

belor cu hidrogen pierdute • Relatările

• CONGRESUL 
U. T. S. DIN 
POLONIA

comandantului avionului prăbușit

Varso-
IV-Iea

Tinere-

La 29 ianuarie la 
via s-a deschis al 
Congres al Uniunii 
tului Socialist din R. P. Po
lonă. La lucrările Congre
sului participă 600 de de
legați reprezentând un mi
lion de membri ai uniunii.

La deschiderea Congre
sului au luat parte Wladiy- 
slaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P. și 
alți conducători de partid și 
de stat polonezi.

Andrzej Zabinsmki, pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al U.T.S. a prezentat 
raportul de activitate al 
Uniunii în anii care au tre- 

■ cut de la ultimul congres.
în cadrul lucrărilor Con

gresului se vor discuta rea
lizările Uniunii Tineretului 
Socialist în ultimii ani și 
se va stabili planul activi
tății viitoare pentru parti
ciparea și mai intensă la 
construcția socialismului în 
Polonia.

• 10 000 DE SCOLI
în Republica Populară 

Democrată Coreeană există 
în prezent 98 de institute dc 
învățămînt superior și a- 
proximativ 10 000 de școli, 
iar fiecare al patrulea ce
tățean al țării este înscris Ia 
o formă de învățămînt. În
cepînd din aprilie 1967, în 
R. P. D. Coreeană a fost in
trodus sistemul de învăță
mînt general obligatoriu, de 
9 ani, care cuprinde cursul 
elementar de cinci ani și 
școala tehnică de patru ani. 
Rețeaua de instituții cultu
rale și de învățămînt la sate 
a căpătat, de asemenea, o 
mare dezvollare.

• POLITIA SE IN 
STALEAZĂ ÎN... 
UNIVERSITATE

Intr-o notă publicată de 
Ministerul Educației Națio
nale și Culturii din Spania 
se arată că, începînd de 
luni 29 ianuarie a.c., un ser
viciu special de poliție va 
supraveghea în permanență 
Universitatea din Madrid. 
Tot de Ia această dată, ser
viciile de poliție au autori
zația permanentă de a pă
trunde în facultățile univer
sității. Această măsură a 
fost luată în urma manifes
tațiilor studențești care s-au 
succedat aproape fără între
rupere de Ia 8 ianuarie, 
după sfîrșitul vacanței de 
iarnă.

Autoritățile militare americane de la baza Thule au anun
țat oficial duminică că au fost descoperite noi fragmente 
ale bombelor cu hidrogen pierdute în urma accidentului.

Anchetatorii de la fața locului 
au confirmat că inscripțiile des
coperite pe fragmentele găsite 
corespund celor purtate de bom
bele cu hidrogen, care se aflau 
la bordul bombardierului. In ur
ma noilor descoperiri, s-a consta
tat că toate cele patru bombe 
au fost deteriorate. Grupul de 
experți americani apreciază că 
resturile proiectilelor nucleare se 
mai găsesc încă în stratul de 
gheață al banchizei pe care s-a 
prăbușit avionul. Operațiunile de 
cercetare vor fi intensificate. 
Grupul de specialiști americani 
va fi întărit cu încă 168 de per
soane, care urmează să sosească 
din S.U.A. Pe de altă parte, se 
anunță că specialiștii oceano- 
grafi din Danemarca vor sosi 
pentru a da ajutor cercetătorilor 
danezi, care se află deja la locul 
catastrofei. Căpitanul John Haug, 
comandantul bombardierului a- 
tomic american „B-52", care s-a 
prăbușit la 21 ianuarie în apro
pierea coastelor Groenlandei, a 
relatat sîmbătă ziariștilor fazele 
premergătoare catapultării mem
brilor echipajului. „Nu am făcut 
decît să salvez viața colegilor

mei și să încerc să nu distrug 
avionul — a spus el. Ne aflam 
la 160 de km sud de baza Thule 
cînd un membru al echipajului 
a anunțat că simte miros 
Incendiul s-a declanșat 
riorul aparatului. Am 
să-l stingem cu ajutorul 
toarelor, fără a reuși să 
flăcările. Am hotărît o aterizare 
forțată dar, din cauza extinderii 
incendiului, am dat ordinul să 
se părăsească aparatul. După ce 
m-am asigurat că toți membri 
echipajului erau în afara perico
lului, m-am catapultat și eu. Am 
atins solul la 300 metri de baza 
militară Thule. Eram rănit la 
genunchiul stâng. Cu toate aces
tea m-am îndreptat spre bază și 
am ajuns la un hangar, de unde 
prin telefon am anunțat biroul 
comandantului despre catastrofa 
întâmplată. Copilotul și-a pierdut 
viața, deoarece scaunul său nu 
era ejectabil". Comandantul a 
refuzat să precizeze dacă avio
nul se îndrepta spre baza Thule 
și care au fost cauzele^care au 
provocat incendiul.

de fum. 
în inte- 
încercat 
extinc- 

potolim oR. D. VIETNAM : Membri ai unei unități de miliție din Hai Duong evacuînd un proiec
til american neexplodat, căzut pe o linie ferată

LA Ministerul Invăță- 
mîntului al Austriei a fost 
semnat la 29 ianuarie pro
gramul privind colaborarea 
culturală și științifică intre 
guvernele României și Aus
triei pe anul 1968, parafat la 
18 decembrie 1967.

Ambasadorul României, 
Gheorghe Fele, și ministrul 
austriac 
Theodor 
subliniat 
voltarea 
fiilor dintre cele două țări, ex
presie a dorinței și efortu
rilor reciproce.

a REGELE FEISAL al Arabiei 
Saudite a primit luni pe minis
trul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, sosit într-o vizită 
în Arabia Saudită, anunță pos
tul de radio Jeddah. Riad a în
mânat regelui Feisal un mesaj 
din partea președintelui Gamal 
Abdel Nasser referitor la actu
ala situație din Republica Arabă 
Yemen. Vizita lui Riad în Ara
bia Saudită se încadrează în 
turneul pe care acesta îl efec
tuează într-o serie de capitale 
arabe pentru a. discuta cu oficia
litățile din țările respective c.c- 
tuala situație din lumea arabă și 
din Orientul Apropiat.

• TRATATIVELE
IUGOSLAVO—VEST-GERMANE

AGENȚIA TANIUG anunță 
încheierea tratativelor iugosla- 
vo — vest-germane cu privire 
la restabilirea relațiilor diplo
matice dintre Iugoslavia și K.F. 
a Germaniei, care s-au desfășu
rat între 23 și 29 ianuarie la 
Paris.

In comunicatul dat publicită
ții se arată că șefii delegațiilor 
vor informa guvernele lor des
pre rezultatele tratativelor, ur- 
mînd ca acestea să ia hotărîrile 
corespunzătoare.

hotărîrile

indesci- 
frecvență

« SEMNALU radio 
frabile avînd aceeași 
ca cea utilizată de submarinul 
izraelian „Dakar", dispărut în 
urmă cu patru zile în Marea

Peste 10 zile Blaiberg 
va părăsi spitalul?

S Dublă transplantare de valvule 
cardiace cu țesuturi umane
Pacientul Philip Blai- 

berg va părăsi spitalul 
„Groote Shuur" aproxi
mativ peste 10 zile, a de
clarat soția sa duminică 
după-amiază. Această ho- 
tărîre m-a neliniștit la 
început, a spus ea. căci ne 
așteptam ca el să pără
sească spitalul cel mai de
vreme la 15 februarie.

Soțul meu a spus însă că se 
simte bine. „In următoarele zece 
zile voi fi sută la sută restabi
lit", a afirmat Blaiberg.

Pentru prima oară, duminică, 
pacientul s-a ridicat din pat 
și s-a bărbierit singur. După a- 
ceasta, el a ascultat muzică și 
informații transmise de postul 
de radio. Medicii i-au permis să 
citească reviste și cărți, dar a- 
ceasta în măsura în care nu-l o- 
boscsc. Prezența atîtor oameni 
în jurul lui îl deranjează și el 
așteaptă cu nerăbdare să plece 
acasă.

La 29 ianuarie, a început 
la Helsinki Consfătuirea 
prezentanților partidelor 
muniste din țările 
care vor prezenta 
despre situația din țările lor 
și activitatea partidelor co
muniste. Vor fi discutate, de 
asemenea, probleme ale poli
ticii economice care intere
sează aceste țări.

La consfătuire participă 
reprezentanții partidelor co
muniste din Norvegia, Dane
marca. Finlanda și Suedia 
(Partidul de stînga -—- comu
niștii).

re- 
co- 

nordice, 
rapoarte

In legătură cu dubla trans
plantare de valvule cardiace cu 
ajutorul țesuturilor umane e- 
fectuată la 23 ianuarie, ultimele 
știri arată că starea generală a 
bolnavei se îmbunătățește. Pa
cienta este Hilda White, o fe
meie în vîrstă de 32 de ani, in
ternată cu două luni în urmă la 
Centrul de cercetări al Universi
tății din Witwatersrand de la 
Johannesburg. Intervenția chi
rurgicală a început la ora 8 di
mineața și a durat pînă la ora 
15,30. In primele zile, presiunea 
sanguină a fost menținută cu a- 
jutorul medicamentelor, iar res
pirația cu ajutorul aparatelor. 
Ea se află internată într-o ca
meră specială. Presiunea sânge
lui, se arată în ultimul buletin 
medical, este în prezent menți
nută fără ajutorul vreunui me
dicament. Nu mai este, de ase
menea, nevoie, să i se facă res
pirație artificială.

Agenția France Presse amin
tește că transplantări de valvule 
cardiace au mai fost efectuate 
în Marea Britanie, Noua Zeelan- 
dă și S.U.A., dar acum a fost re
alizată pentru prima dată o du
blă transplantare cu ajutorul țe
suturilor umane. Făcînd un scurt 
istoric al acestor transplantări, 
redactorul medical al France 
Presse-ului, arată că cercetările 
în acest domeniu au început i- 
mediat după al doilea război 
mondial. Chirurgul american A. 
Starr a realizat numeroase o- 
perații cu valvule artificiale. 
Din 278 de bolnavi, care au sufe
rit o astfel de operație, au su
praviețuit 233, cea mai lungă su
praviețuire fiind de 6 ani. Un alt 
chirurg francezul Jean Paul Si
net, a obținut rezultate bune în 
transplantări cu valvule de 
porc.

al învățămîntului, 
Piffl-Pcrcevic, au 
cu satisfacție dez- 

favorabilă a rcla-

Mediterană, au fost recepționa
te în cursul după-amiezii de 
luni de nava izraeliană „Yaffo" 
și de către avioanele britanice 
care participă la căutarea sub
marinului. Semnalele provin, 
după toate probabilitățile, de la 
geamandura echipată cu un 
post de radio automat, folosită 
în mod curent de submarine în 
caz de avarii.

O UNITĂȚILE navale france
ze care efectuează cercetări în 
Marea Mediterană au găsit luni 
o nouă pată de ulei la su
prafața mării și au detectat zgo
mote de adîncime care ar putea 
să provină de la submarinul 
francez „Minerva" care a dispă
rut cu 52 de oameni la bord. In 
tot cursul nopții de duminică, 
spre luni, un important dispozi
tiv naval a. cercetat cu asiduita
te marea pentru a da de urma 
submarinului. Cele mai moderne 
aparate electronice sînt folosite 
pentru a repera submersibilul. 
In zori, numeroase elicoptere 
s-au alăturat unităților navale 
în operațiunile de căutare a 
submarinului.

Luxul“ de a respira
La început radio-ascultătorii 

americani au fost uimiți de ciuda
tul semnal. Ori de Cite ori încer
cau să recepționeze un post de 
emisie, în vecinătatea lungimilor 
sale de undă, se auzea zgomotul 
unui motor in plină 
urmat de alte sunete 
grup de oameni care 
fie oare un semnal 
greu descifrabile ? 
cumva răufăcătorii 
care se ocupă cu treburi secrete ? 
Au aflat ulterior. Un grup de ce
tățeni din care făceau parte cîteva 
personalități cu renume în lu
mea științifică au propus emite
rea unui asemenea semnal de a- 
larmă pentru a atrage atenția a-

accelerație 
imitând un 
tușeau. Să 
cu sensuri 

II utilizau 
sau oameni

sificării cercetărilor în domeniul 
poluării aerului rezultatele par. 
cel puțin în faza actuală, mai 
mult de ordin teoretic. Situația 
din Pittsburg — centrul industriei 
de oțel din S.U.A. — este con
cludentă. în ciuda unor măsuri 
drastice în legătură cu poluarea 
aerului din cauza fumului, prafu
lui etc. nu s-a obținut o amelio
rare sensibilă, ceea ce face ca și 
în prezent să se spună, nu fără 
ironie : „Eu sînt născut ia Pit
tsburgh, dar am văzut lumina zi
lei Ia Washington".

Dacă în domeniul cercetării, 
succesele sînt reduse, s-a încer
cat ca, măcar, prin adoptarea u- 
nor legi, să fie limitată infectarea

• Un semnal radio • Pericolul poluării 
aerului ® In căutarea remediilor

cartiere ale capitalei 
agenții care reglează 
beneficiază de o „pa-

• LA Freiburg au început lu
crările Congresului Partidului 
liber-democrat din R.F. a Ger
maniei, la care participă apro
ximativ 300 de delegați.
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PREȘEDINTELUI S.U.A.
PRIMUL ministru al In

diei, Indira Gandhi, a adresat 
președintelui S.U.A. o scrisoare 
în care expune poziția guver
nului indian față de propune
rea lui Johnson de a încredin
ța Comisiei internaționale de 
supraveghere și control proble
ma așa-ziselor incursiuni ale 
forțelor patriotice sud-vietna- 
meze pe teritoriul Cambodgiei, 
anunță agenția France Presse. 
Ihdira Gandhi reamintește în 
scrisoare că o intervenție a 
comisiei amintite nu poate avea 
loc decit în cazul în care Cam- 
bodgia depune o plîngere ofi
cială împotriva violării frontie
relor sale. O plîngere formula
tă de un alt stat nu poate fi 
luată în considerare decît pe 
baza hotărîrii unanime a mem
brilor comisiei.

LONDRA 29 — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : Luni dimineața, Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației guvernamen
tale române, însoțit de Mihai 
Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini și de alți 
membri ai delegației, a sosit la 
Wevbridge, unde se află marile 
uzine ale firmei „British Aircraft 
Corporation". Delegația a fost 
însoțită de Vasile Pungan, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Londra și de sir. John 
Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

La sosire, oaspeții români au 
fost salutați de sir George Ed
wards, directorul general al fir
mei British Aircraft Corporation, 
și de alți membri ai conducerii.

La Weybridge sînt proiectate, 
experimentate și construite mai 
multe tipuri de avioane moder
ne, printre care și cunoscutele a- 
vioane cu reacție pentru pasa
geri „V.C.-10" de cursă lungă, și 

^BACrlll". pentru distanțe me
dii, ambele apreciate pe liniile 
aeriene pentru calitățile lor teh
nice- și de confort. Oaspeții au 
fost conduși prin marile hale în 
care se produc piesele și părțile

componente ale avionului. Aici, 
calitatea produselor este supusă 
unor riguroase verificări și con
trolului tehnic. In continuare, au 
fost vizitate hangarele unde se 
efectuează asamblarea aeronave
lor transatlantice „V.C.-10". Tot 
aici sînt fabricate și experimen
tate părți componente ale avio
nului anglo-francez „Concorde"..

Conducerea corporației a oferit 
un dejun în onoarea membrilor 
delegației guvernamentale româ
ne. La bordul avionului „BAC- 
111" delegația a sosit la Hurn. 
unde a vizitat, de asemenea, 
secții de producție ale BAC.

In cursul serii, delegația gu
vernamentală română s-a înapo
iat la Londra, unde a luat parte 
la un dineu oferit de lordul Por
tal, președintele firmei „British 
Aircraft Corporation".

o

supra pericolului pe care-1 pre
zintă în lumea modernă, polua
rea aerului.

Devine respirația, în înțelesul 
biologic al cuvintului, un lux ? 
S-ar părea că răspunsul este a- 
firmativ...

în zece 
japoneze 
circulația
uză de oxigenare" la fiecare 30 
de minute. în mai multe reprize, 
primăria orașului Los Angeles a 
instituit stare de „alertă" cauzată 
de o ceață puternică, care, ca o 
perdea, împiedica pătrunderea 
curenților de aer curat, menținînd 
deasupra orașului o atmosferă o- 
trăvitoare. Cu 16 ani în urmă. Ia 
Londra o situație asemănătoare a 
priciniuit peste 4000 de decese. 
Nici in alte mari municipii apu
sene situația nu este mai bună. 
Conform unor cercetări efectuate 
de laboratorul primăriei parisiene, 
locuitorii capitalei franceze au 
respirat în ultimul an 230 000 
tone de anhidridă sulfuroasă, unul 
din gazele considerate ca fiind 
din cele mai iritante pentru mu
coasa pulmonară. în ciuda inten-

aerului. Astfel, la New York, so
cietatea „Consolidated Edison" a 
construit o serie de centrale e- 
lectrice al căror fum se îndreap
tă spre cartierul Manhattan, în 
apropierea sediului Națiunilor 
Unite. Societatea a fost amendată 
pentru infracțiunea de incălcaro 
a regulilor contrapoluării cu su
ma... de 100 dolari, la o cifră de 
afaceri de peste 900 milioane de 
dolari. Are vreun efect o asemenea 
pedeapsă ? în Franța a fost vo
tată în urmă cu 7 ani o lege pri
vind poluarea. Dar nici pînă în 
prezent ea nu a fost urmată de 
măsuri pentru punerea în prac
tică. Problema are, în general, și o 
acută latură financiară. S-a cal
culat că pentru a asigura cetățe
nilor americani un aer ceva mai 
respirabil vor fi necesare peste 
3000 milioane de dolari pînă în 
anul 2000. Cu toate acestea „chiar 
și avînd la dispoziție sume 
limitate, în situația actuală 
cunoștințelor științifice în
meniul poluării, fondurile nu vor 
putea fi utilizate în mod eficace"* 
este de părere L’EXPRESS.
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DUPĂ CAPTURAREA 
NAVEI-SPION „PUEBLO

Comentînd capturarea navei- 
spion americane „Pueblo" în ape
le teritoriale ale R.P.D. Coreene, 
ziarul „Le Monde" subliniază 
faptul că „începe să se răspîn- 
dească tot mai mult impresia că 
în materie de spionaj, america
nii, a căror tendință de a se 
amesteca în afacerile altora de
vine tot mai evidentă, încep să 
depășească măsura. Mai există și 
afacerea Golfului Tonkin, dezbă
tută în prezent la Washington, 
care demonstrează că unele hotă- 
rîri extrem de grave fuseseră 
luate împotriva Vietnamului pe 
baza unor date, a căror auten
ticitate era pe vremuri admisă 
de toți la Washington, dar care 
sîntem cu toții de acord astăzi 
că erau false".

In nordul Yemenului, re- 
galiștii iau în primire un 
transport cuprinzînd tunuri 
de 75 mm fără recul și puști 
engleze de tipul „Royal En
field 303“... Colonii portu
ghezi din Angola s-au „apro
vizionat" nu numai cu puști, 
dar și cu zeci de mitraliere 
„Schneider” pentru a-și a- 
păra privilegiile...

De unde provin aceste ar
me ? Și pe ce căi, cei dor
nici să le posede, ajung în 
stăpinirea lor ? Răspunsul ii 
poate da un bărbat rotofei, 
de vreo patruzeci de ani, in
stalat intr-un somptuos bi
rou din „rezidența Bermu
da" — un ultra-modern imo
bil de Ia ferestrele căruia se 
vede stânca Monte-Carlo- 
ului oglindită in Mediterană, 
și care adăpostește sediul 
principal al „Interarmco”- 
ului — personaj pe nume 
Sam Cummings ; cu aceeași 
dezinvoltură cu care alții se 
ocupă de comerțul cu aspi
ratoare sau mașini de spălat, 
de pildă, el are drept busi
ness comerțul cu arme. Cei

Președintele Johnson a pre
zentat noul buget federal pen
tru exercițiul fiscal 1 iulie 
1968—1 iulie 1969, care pre
vede la capitolul cheltuieli 
186,1 miliarde dolari, iar la 
capitolul venituri — 175,6 mi
liarde dolari. El l-a caracteri
zat ca „un buget de difi
cile opțiuni pe care nu le pu
tem evita". A face față proble
melor „acestei perioade critice 
din istoria noastră, a adăugat 
Johnson, va necesita sacrificii 
din partea poporului ameri
can".

Hilmar Baunsgaard, li
derul Partidului radical
liberal danez, însărcinat 
de regele Frederik al 
IX-lea cu formarea nou
lui guvern al țării, a în 
ceput duminică 
tarile sale cu 
torii diverselor

consul- 
conducă- 

partide.

au fostPrimele negocieri 
angajate cu conducătorii par
tidelor conservator și liberal 
agrarian. Aceste negocieri se 
vor desfășura încă cîteva zile 
în cercurile politice din Co 
penhaga șe apreciază că Ba • 
unsgaard are sorți de izbîndă 
și că el va forma probabil un 
guvern de coaliție cu partici
parea partidului său și a celor 
două grupări menționate. To-

tuși, rămîn cîteva probleme 
de primă importanță de solu
ționat, înainte ca o asemenea 
coaliție să se constituie. Este 
vorba, în primul rina, de ar
monizarea concepțiilor de po
litică externă ale celor trei 
partide, substanțial diferite. 
Astfel, în timp ce Partidul ra
dical-liberal este partizanul 
unei politici de destindere în 
Europa, susținînd necesitatea 
abolirii blocurilor militare 
(poziție ce i-a adus un mare 
succes în recentele 
parlamentare), partidul 
servator se pronunță 
participarea activă a 
mareei la N.A.T.O.

Punctele principale de con
tact între cele trei partide 
sînt în domeniul economic.

turc
Crearea unui pact al țărilor 
din zona Golfului Persic
nu interesează Turcia

alegeri 
con- 

pentru 
Dane-

REPUBLICA CUBA : Se recoltează trestia de zahăr.

scrie 
este 
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„Drama Statelor Unite, 
în continuare „Le Monde", 
că s-au improvizat în rolul 
jandarm mondial. Pînă acum nici 
o putere nu și-a putut aroga acest 
rol fără să-și fi făcut numeroși 
dușmani. Pentru Washington ar 
fi astăzi prudent să caute să 
reducă amploarea angajamente
lor sale și nu să și-o extindă".

GUVERNUL Coreei de sud a 
avertizat luni că va expulza pe 
corespondenții presei japoneze 
dacă aceștia vor continuă 
furnizeze informații în 
lasă să se înțeleagă că în Coreea 
de sud există o „mișcare de eli
berare națională", transmite co
respondentul din Seul al agenți
ei japoneze de presă „Jiji Press".

In cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Ankara cu 
participarea a numeroși zia
riști turci și corespondenți ai 
presei străine, primul ministru 
Suleyman Demirel, combălînd 
cererile anumitor cercuri ale 
opoziției de a se imprima sta
tului turc un caracter teocra
tic, a declarat că actuala for
mă a statului nu va putea fi 
schimbată pentru că este sta
bilită de Constituție. Guver
nul, a subliniat el, este hotărît 
să apere această formă.

Referindu-se la problema 
cipriotă, premierul turc a re
levat că noua 
provizorie a 
care a fost creată în 
sulă, „este 
prevederile Constituției 
prului". El a arătat 
actuala constituție a 
sulei, precum și tratatele 
au fost semnate nu pot fi 
dificate decît pe bază de ne
gocieri și cu asentimentul tu
turor părților.

Răspunzînd la întrebarea 
dacă Turcia va participa la un 
eventual pact al țărilor din 
zona Golfului Persic, după 
retragerea forțelor militare 
britanice, propunere sugerată 
de oficialități americane și 
britanice, Demirel a spus că 
această problemă nu intere
sează autoritățile turce.

administrație 
ciprioților turci, 

in- 
cu 
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ca
care-i cunoșo biografia aâir- 
mă că pasiunea pentru arme 
datează de la virsta de 11 
ani, cînd cumpăra din banii 
de buzunar arme vechi ca 
să Ie repare. Alții, mai ma
lițioși, susțin că nu este în
tâmplător faptul că înființa
rea „Interarmco", în 1953 a 
urmat doar la scurtă vreme 
după ce Cummings a fost

directorului respectivei a- 
genții, Henry J. Kuss — a 
traficat armament destinat 
țărilor N.A.T.O. și altor 21 
state, în valoare de 9 mili
arde dolari), nu toate tran
zacțiile pot fi făcute prin in
termediul acesteia. La urma 
urmei, comerțul 
constituie și 
care poate

cu arme 
un act politic, 

compromite...

gură va înregistra politicos 
refuzul Departamentului de 
Stat și se va adresa C.I.A. 
sau D.I.A. (serviciul de in
formații militare). Aici, NU- 
ul oficial se va putea, e- 
ventul, transforma într-un 
șoptit DA...”.

Astfel se explică și faptul 
că birourile principale 
firmei se află

ale
la Monte-

tori etc. — cu binecunoscu
tele consecințe ale creșterii 
criminalității. Dar, această 
firmă, care a ajuns să con
troleze aproximativ 75 la 
sută din comerțul cu arme 
din Occident livrează nu 
numai asemenea jucării, ci 
și mortierc, tunuri anticar, 
care de asalt și chiar vedete 
lansatoare de torpile, avioa-

Ocupațiile lui Sam Cummings
angajat de C.I.A... In sfîr- 
șit, nici chiar el nu ascunde 
pe cine servește, afirmind : 
„Nu lucrez decît cu apro
barea Departamentului de 
Stat și a trezoreriei ameri
cane". Căci, dacă intr-adevăr 
există și un organism ofici
al care se ocupă cu marele 
business al armamentelor — 
International Logistic Ne- 
gociations (agenția însărci
nată de Pentagon cu aprovi
zionarea aliaților S.U.A., și 
care numai intr-un singur 
an — potrivit afirmațiilor

astfel de ca-Tocmai pentru 
zuri e bun un asemenea „In
terarmco”. Și iată cum un 
refuz oficial al Departamen
tului de Stat de a livra ar
me unei părți solicitante, nu 
înseamnă în mod cert că 
partea respectivă nu va pri
mi arme. „Ceea ce «bătrînul 
Sam» nu spune — relatează 
publicația pariziană „1 
NOUVEL ADAM" — este 
el are o ieșire dintr-un 
ventual veto. La curent 
angrenajul guvernului ame
rican, un traficant de aaiver-

depbzitele

,LE 
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Carlo, în timp ce 
sînt, în cea mai mare parte, 
situate pe teritoriul S.U.A. 
Numai în depozitele de la 
Alexandria (statul Louisia
na) se găsesc 600 000 puști, 
100 milioane cartușe, 50 000 
pistoale, 10 000 mitraliere. 
Este adevărat că în S.U.A. 
comerțul cu arme de foc este 
„liber", în virtutea legii Sul
livan, datând din 1893, care 
interzice doar portul acestor 
arme... în șeaua calului, ce
ea ce face să existe aici 45 
milioane colecționari, vînă-

ne de vinătoare cu reacție, 
submarine... — toate aduna
te cu aviditate de pe întreg 
cuprinsul pămintului — fie 
ele rămase de pe urma celui 
de al doilea război mondial, 
fie vindute de diferite state 
„la licitație”, ca învechite. 
Iată ceea ce determină a- 
mintita publicație pariziană 
să sublinieze că „marile a- 
faceri ale lui Sam Cummfngs 
sînt mai puțin inocente... El 
este cel care a vindut 25 de 
avioane de vinătoare „Vam
pir" Republicii Dominicane, 
400 000 puști rămase de la

Wehrmacht, 46 de milioane de 
cartușe și 85 mitraliere 
Schneider colonilor din An
gola... El este cel care a în
armat majoritatea dictatori
lor latino-americani (Hondu
ras, Nicaragua, Salvador) 
cînd nord-americana „Uni
ted Fruit Company” s-a sim
țit amenințată în Guatema
la...". Și, dacă mai era ne
voie, iată și „profesia de 
credință” a acestui busines
sman al armamentelor : „Co
merțul cu arme, în felul în 
care îl practic, este departe 
de a fi atît de monstruos pe 
cît îl consideră marele pu
blic ; Expresia „negustor de 
moarte" nu se referă la mi
ne. Ea se aplică traficanțîlor, 
a căror singură politică este 
cea a banului” (sic !). Și, ca 
lucrurile să fie clare, 
«bătrînul Sam» precizează : 
„Dacă vreți să știți, eu am 
sentimentul de a fi util blo
cului occidental. N-am altă 
politică decît cea a guvernu
lui meu”. Punctul pe „I” fi
ind pus, comentariile sînt de 
prisos...

P. NICOARA

HEDACTIA SI ADMINISTRAȚIA > București. Plat» ..Scînteil* Abonamen tele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzor!! voluntari din tntr eprinder! a! InatltutlL Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafic „Casa Scinteli'


