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Fără îndoială că în schi marile 

performanțe se obțin mult mai

MAREA PERFORMANȚA 
ARE O SINGURA 

DETERMINANTA ?

Scriitorul FANUȘ NEAGU, în vi
zită la Londra, n-a pierdut prilejul 
pentru a-1 căuta pe celebrul detectiv.

Autorul vă promite să relateze cu 
lux de amănunte această întîlnire.

întrebărilor puse de cititori răspund 
— în cadrul acestei rubrici — acade
micieni, actori, cîntăreți, dirijori, 
sportivi. Despre ce ? Autorii păstrea
ză discreție pînă duminică.

O invitație cu multe surprize din 
care nu va
UMORUL, 
neumoriști.

lipsi, vă asigurăm, nicj...- 
Cel puțin cel scris de...

ORIZON

Cu certitudine că în a- 
ceste prime minute ale di
mineții, minerii care merg 
alături de mine, în drum 
spre intrarea in șut, pre
figurează mersul de-a lun
gul galeriilor.

O scurtă oprire în ca
mera de apel apoi, în frag
mente egale, în ascensor. 
Începe o zi de muncă nouă 
Oameni și utilaje 
să surprindă în 
milenar minereul, 
du-l la întilnirea 
mina.

Dar de aici, de lingă pu
țul de extracție al secției a 
doua — înfipt în coastă, 
lingă sediul exploatării, nu 
descifrezi nimic. Vnde or 
fi ?

...Primii pași sub pămint. 
Vn fluviu de aer și-a fă
cut loc aici, constrins, po-

trivnic dogmelor fizicii, la 
forme precise. E galeria 
principală de la orizontul 
180. Pare un arc de triumf 
desfășurat pe lungime, în
tins în plin centru peste lo
comotive liliput ce poartă 
minereul. Din loc în 10c, <1- 
fluenții: galeriile către a- 
bataje.

O nouă coborîre.. Flacă
ra unuia din lămpașe intră 
în agonie.

— Mai dă-i apă !
Rotirea scurtă a șurubu

lui, prins în capac și se re
intru în normal. Colivia 
tremură ușor și se oprește.

— Orizontul 140.
Fiecare își vede de trea-

munca 
educativă 
in rindul 
tineretului

Experiența a- 
nilor din urmă 
oferă suficiente 

care 
ne- 

imbu-

ale muncii 
Organizații- 

~ își des- 
măsură

exemple 
ilustrează 
cesitatea 
nătățirii activită
ții V.T.C., a- 
claptării ei la 
noile cerințe 
de educație, 
le noastre V.T.C. 
fășoară în mare 
munca prin raportarea ședin
țelor, punerea la punct a tot 
felul de documente : procese- 
verbale, planuri, grafice, si
tuații', rapoarte și informări, 
ceea ce duce, evident, la for- 

.-V malism, la neglijarea tocmai a 
activităților tinerești care deși 
se organizează au o eficiență 
scăzută.

Datorită acestei orientări a 
conținutului activității, chiar 
activul sălariat al comitetului 
raional V.T.C. își considera 
de multe ori sarcinile rezol
vate prin raportarea număru
lui de ședințe ținute. Pentru 
rezolvarea unor situații — 
uneori destul' de numeroase 
— cerute de organele supe
rioare, instructorul comitetu
lui raional se transforma în 
curier, alergînd din organi
zație în organizație, umplîndu- 
și geanta de statistici, dînd 
indicații care însă îl înde
părtau de la obiectul pro- 
priu-zis al activității sale, or
ganizarea și conducerea acti
vităților cu tineretul. Acest 
lucru se datora și faptului că 
instructorul V.T.C., care lu
cra cu 40—50 organizații ri
sipite în cîteva comune, ținea

legătura doar cu secretarii co
mitetelor V.T.C., ajungînd rar 
la secretarii organizațiilor pe 
brigăzi, pe clase, și la organi
zatorii grupelor V.T.C. și 
uneori aproape de loc la ti
nerii uteciști. Din acest mo
tiv tinerii vedeau deseori în 
activistul V.T.C. doar „tova
rășul care organizează ședin- 

- țe" și atît.
Vn singur exemplu: unul 

dintre instructorii teritoriali ai 
comitetului nostru raionul are 
in sectorul său de activitate 
46 de organizații de bază, în 
care activează 840 uteciști, 
ele fiind repartizate în 8 loca
lități pe o distanță de aproape

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SPECTACULOS 
P E N T II U

Așa cum se știe, între fi și 18 
februarie vor avea loc. pe sta
dionul de gheață din Grenoble 
ca și pe pîrtiile de la Autrans, 
Chamrousse, Alpe d’Huez și Saint 
Nizier, întrecerile celei de-a X-a 
ediții — jubiliare — a Jocurilor 
Olimpice de iarnă. Apropierea 
acestui eveniment sportiv a adus 
din nou schiul în centrul atenției 
amatorilor de sport din țara noas
tră. Reportaje, interviuri, prono
sticuri — toate pline de bună
voință — ne vestesc pregătirile 
sportivilor noștri pentru marea 
întrecere ca și eventualele lor 
șanse în probele de biatlon și 
bob. Intr-un interviu acordat zia
rului de specialitate, secretarul 
general al Federației Române de 
Schi și Bob anunță deplasările 
pe care schiorii noștri fruntași le 
vor face peste hotare la diferite 
și interesante competiții preolim- 
pice. Cu același prilej s-a con
semnat și faptul că în sezonul 
acesta vor fi reluate și campio
natele balcanice de schi, la care 
vor fi prezenți și reprezentanții 
noștri. De altfel, cam în aceeași 
atmosferă „festivă" a fost prezen
tată activitatea competițională a 
schiorilor noștri și în ceilalți ani. 
Au urmat apoi cronicile con
cursurilor interne ca și scurtele 
relatări despre modesta compor
tare a schiorilor români în între
cerile internaționale. Doar hohe
rii, reînnodînd firul unor mai 
vechi și răsunătoare succese, ca 
și biatloniștii, au scos, în ultimul 
timp, din anonimat sporturile de 
iarnă.

greu ca în alte discipline spor
tive. Și aceasta datorită specifi
cului sportului zăpezii. La dobîn- 
direa rezultatelor de valoare ale 
schiorilor concurează mai mulți 
factori. Mai întîi, condițiile ma
teriale. Dar există oare vreo altă 
disciplină sportivă care să se fi 
bucurat, în ultimii ani, de o atît 
de mare atenție ? Gîndiți-vă nu
mai la acest mic bilanț compara
tiv. In anul 1957 funcționau în 
țara noastră un schi-lift si două 
teleferice. în sezonul care a în
ceput funcționează 10 schi-lifturi 
și 5 teleferice. Pîrtiile de schi de 
la Poiana, Predeal, Bucegi, Seme- 
nic, Paring, Mogoșa, Muntele Mic 
și Borșa nu sînt cu nimic mai 
prejos față de renumitele pîrtii 
din străinătate. De asemenea, pu
ține țări se pot mîndri cu o sta
țiune pentru sporturile de iarnă, 
ca cea de Ia Poiana Brașov, unde 
minunatele condiții naturale, puse 
în valoare de unele ingenioase a- 
menajări, permit practicarea tu
turor sporturilor de iarnă. Apoi, 
noi beneficiem de condiții natu
rale excelente și de un sezon lung 
— vreo 6 luni — în care pot fi 
practicate sporturile de iarnă.

Totodată, în fiecare an se pro
duc în țară și se importă de peste 
hotare importante cantități de 
schiuri de bună calitate. O dova
dă o constituie desfacerea și în 
acest an a schiorilor de fibră din 
Austria, a unor reușite și trainice 
materiale sportive din Iugoslavia, 
ca și a unei masive cantități de 
schiuri de calitate superioară fa
bricate în țara noastră.

Un alt factor determinant în 
obținerea rezultatelor de valoare

OCHI
Relatind avatarurile sen 
timentale ale unei tinere 

de 24 de ani, invităm ci
titorii ziarului să-fi ex
prime opinia asupra ce
lor infăfișate și să răs

pundă la intrebarea din 
titlu

ALUNECOȘI, INIMĂ ZBURDALNICĂ?
„Exact nu-mi dau seama 

ce s-a întîmplat atunci". M.E. 
plutește cu privirea dincolo 
de pereții camerei, într-un 
efort de aducere aminte sus
ținut de lacrimi mari pe care 
nu uită să și le șteargă la in
tervale regulate.

„Nici atunci și nici acum 
nu înțeleg ce a fost cu mine" 
(parcă mi-a luat dumnezeu 
mințile ar vrea să spună). „Nu 
am să înțeleg ce a fost cu i

H Cele patru ore H

mine în cele cinci minute — 
spunea N.T. Mă dusesem la 
ea purtat de cele mai curate 
gînduri" (Fraza cu „luatul 
minților" îi scaldă și lui ochii).

PRIMA...

Ea îl iubește. Sentimente a- 
lese, speranțe, răbdare, nu 
prea multă, oricum ceva a 
existat și la acest capitol. Știa 
că este căsătorit, că are un 
copil de 13 ani. Știa că a dai 
divorț (așa mi-a spus el), a

așteptat divorțul» 8 fost res
pins, l-a înaintat a doua oară, 
ea îl așteaptă, are răbdare, îl 
iubește, numai că...

Și el o iubește. „Sentimen
tele mele sînt aceleași chiar și 
după ceea ce s-a întîmplat. 
Intre noi nu există nimic 
urît (reținem — nimicuri). 
Nu mergem la film împreună, 
nici la restaurant sau cofetărie, 
nu vreau să mă arate lumea 
cu degetul. După ce divorțăm, 
dacă ea vrea ne căsătorim".

Omul își frămîntă mîinile, nu 
nervos, cît incapabil, observ, 
să realizeze dimensiunile rea
le ale celor cinci minute în- 
timplate.

„Părinții m-au căsătorit 
cînd aveam 17 ani — spune 
el. Ce știam eu atunci ? Cu 
ce sînt vinovat eu de această 
căsătorie ? Nu m-am eschivat 
de la obligațiile mele famili
ale. Trimit lunar bani soției și 
copilului, le-am construit 
casă, dar eu nu mai locuiesc 
de ani de zile cu soția. îmi

dau seama că am greșit. îmi 
dau seama că am greșit, dar 
dincolo de această rușine eu 
o iubesc".

Se frămîntă și acum și... 
cum stau lucrurile, mă gîn- 
desc, dincolo de acest adevăr 
al lor ?

...A DOUA

Ea nu-1 iubește. O spune 
franc, fără ezitări. A vrut 
doar să scape de aici, din 
acest oraș, a vrut să se termi- I

ne odată cu această situație. 
Nu mai putea îndura provizo
ratul (care provizorat... vom 
vedea). Nu, nu s-a gîndit nici 
o clipă că el i-ar asigura o 
viață de lux, cum spun unii, 
ea vrea să muncească, l-ar fi 
respectat, chiar îl respectă și 
îi apreciază eleganța cu care 
a reacționat.

își înșiruie, crescendo, mi
rările și lacrimile cu dărnicie, 
își șterge cu batista izvoarele 
înroșite. (Cineva, în adunarea 
generală a organizației U.T.C.

în care a fost discutată M.E. 
spunea : „Nu se poate motiva 
în cuvinte această faptă". La 
aceeași adunare, M.E. : „Voi 
căuta să lichidez această în
curcătură și voi rămîne cu 
el").

El nu rostește nimic în le
gătură cu ce a făcut ea. Re
cunoaște doar că el este vino
vat. Și într-un acces de băr-

NICOLAE ADAM

(Continuare in pag. a IlI-a)
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I C Ă TELE
BUN RĂMAS, STUDENȚIE!

SFINTUL d e EUGEN BARBU* VIZIUNII
LA TEATRUL DE COMEDIE

într-un orășel de provin
cie, obscur și mediocru, un 
individ înzestrat, altădată, 
cu visuri și elanuri, se ra
tează. Pentru a scoate oră
șelul din anonimat, repre
zentanții cei mai de vază 
ai autorităților se decid să în
sceneze o mare farsă și recurg 
la ajutorul individului plictisit 
de monotonia, de sărăcie, dornic 
de evenimente și schimbări. Im
postorul se îmbogățește fulge
rător, împreună eu oflcialltățUe 
care au montat și fae posibilă 
speculația. Impostorul s-a sătu
rat însă de șarlatanie, crede că

și-a asigurat un viitor de inde
pendență și larghețe, dar nu se 
poate separa de rolul său. Des
coperă că nu e liber, nu a ac
ționat liber, că e un instrument 
în mîna unui „patron", care nu 
vrea să renunțe la afacerea pe 
care a declanșat-o. Așadar, „po
vestea" șe așează imediat în 
fraze comune, gata făcute. Și 
nici un moment nu ai senzația 
că, reproducînd-o astfel, o tră
dezi. Desigur, în acesta fraza a 
gîndit-o șl autorul, ele au năs
cut-o.

Tipurile, situațiile, mișcarea 
psihologică, resorturile comicu
lui toate par a vorbi despre

n-au economisit nici inteligen
tă, nici inventivitate, piesa n-a 
putut depăși nivelul mediu, co
mun al artei comice. Cu toată 
bogăția mijloacelor de care fa
ce întotdeauna uz Mihal Fotl
no (Paul), cu tot hazul spontan, 
conjugat cu un stil propriu, ri
guros articulat al lui Dam Sa- 
vu (Primarul), cu toată risipa 
de inventivitate a regizoarei San
da Mânu, care a speculat orice 
sugestie comică, a creat situații 
scenice neașteptate, in spiritul 
„buf* al piesei, dar fără vulga
ritate. (Cînd vulgaritatea nu era 
impusă de text: vezi vizita pen
sionului multinational ști poll-

dității religioase, e o „soluție" 
generatoare de confuzii.

Deși procedeele și natura u- 
morului o sugerează de cele 
mai multe ori, „Sfîntul" nu este 
o simplă farsă. Așa cum se în- 
tîmplă adesea în literatura mo
dernă, comicul se conjugă cu 
tragicul. Tip aparte de sensibi
litate, mod spiritual particular, 
confuzia comic-tragică a ge
nerat, — firesc și foarte repede 
— și clișeele corespunzătoare. 
Tonul general al piesei, brus
chețea articulărilor te face să 
veal precedent, acolo unde ai 

existe e modulațiefi dorit să 
a gtndirll.

Casa lui 
„M /"

lațul și-a mai adăugat 
în aceste zile, edificiilor sale, 
unul care și-a dobîndlt 
repede o largă populari
tate. Unii l-au botezat 
„casa lui „DA Alții îi 
spun simplu : Casa căsăto
riilor. $i astfel, veți înțelege 
de ce, cu toate că nu figu
rează în vreun ghid turistic, 
strada Daneu nr. 2 din Iași 
este una din cele mai cunos
cute adrese în capitala mol- 
d. vă. \Adăpostită într-o veche și 
frumoasă casă moldoveneas
că. împodobită în exterior 
cu elemente decorative tra
diționale, casa ieșeană a că
sătoriilor se află în imediata 
vecinătate a Teatrului Na
tional, cu alte cuvinte, în 
inima orașului.

O bună impresie face oas
peților holul mare, primitor, 
cu fotolii comode, cu plante 
ornamentale și flori vesele, 
elemente decorative de bun 
gust, care dovedesc grija or
ganizatorilor pentru asigura
rea unei ambianțe corespun
zătoare, a unui cadru intim, 
familial.

— Ne simțim bine aici. 
Totul degajă căldură, ordine, 
calm. E un calm potrivit 
pentru pasul pe care l-am 
făcut — ne-au declarat doi 
tineri soți. Aurelia Mihaela 
Gheorghițeanu și Sorin Ci
vică.

Căsătoria a fost oficiată 
iar tinerii care se află la 
„cota zero" a propriei lor fa
milii, trebuie sărbătoriți.

într-un hol se află sala de 
recepții, unde de astă dată 
T.A.P.L.-ul face oficiul de 
gazdă. își așteaptă oaspeții. 
Și iată că primele urări de 
ferieire și trăinicie adresate 
tinerei familii, pot fi rostite 
chiar si aici, în clinchetul 
paharelor. Totul este cald, 
intim, familial. Organizarea 
unei nunți, după toate ca
noanele și care să mulțu
mească pînă și pe cei mai 
exigenti, nu e atît de simplă. 
Celor interesați le vin în a- 
jutor pliantele T.A.P.L.-ului 
ce recomandă restaurante de 
bună reputație, pregătite 
oricind să organizeze în lo
calurile proprii și cu me
niuri la cerere, cele mai fru
moase nunți. Așa sînt res
taurantele Moldova și Cot
nari sau motelul Bucium, 
aflat într-un cadrul natural 
încîntător.

L. ZĂICESCU

(l L
1

un autor stăpîn pe mese
rie, acționînd cu siguranță 
mecanisme verificate. Nimic nu 
sugerează 
pasiunea, 
furie sau 
măcar — 
rile la nivelul farsei — o 
voie și o plăcere a rîsului.

Dencîte ori s-a rîs, de cîte ori 
nu s-a mai putut rîde de clericii 
fără vocație și mercantili? Sau 
de contradicția dintre viața 
publică și cea particulară a im
postorilor ? De cîte ori nu s-a 
speculat comicul frazeologiei 
teologice și al gesticulației bi
sericești nesusținute de credin
ță ? E cert că genul de impos
tură pe care și l-a ales pentru 
a-1 satiriza Eugen Barbu e 
prea multă vreme clasat 
și epuizat umoristic.

Ce aduce inedit „Sfîntul" 
satirizarea mecanismelor 
culației capitaliste ? Evaluările, 
distribuirea procentelor, rațio
namentul financiar sînt. desi
gur, generatoare de comic, dar 
nu chiar în măsura 
face uz masiv, pînă 
tie, de traducerea în 
calculul profitului, al 
comisioanelor etc., etc.

Mecanismele comicului 
dintre cele mai simple și 
solicitate ; ceea ce. desigur, nu 
exclude momentele de haz, 
dar influențează categoric ca
litatea ansamblului. Chiar be
neficiind de conlucrarea acto
rilor Teatrului de Comedie, care

însă în această piesă 
consumul, vreo sacră 
vreo afecțiune, sau 
reducîndu-ne așteptă-

ne-

de
etic

în 
spe-

de a se 
la satura- 
eifre, de 
cotelor, al

sînt 
mai

X

De la
Eugen
Mihal

Sanda
Mircea

glot al doamnei Pifcfried,glot al doamnei Pilțfried, pe 
care tratarea aproape abstractă, 
coregrafică a regizoarei n-a pu
tut-o curăța de savorile zdra
vene cu care a condimentat-o a- 
utorul). E simptomatic, de alt
fel, consumul de „trouvail- 
le“-uri scenice — de ordinul 
cromatismului, al mișcării per
sonajelor și manevrării grupu
rilor, al speculării obiectelor și 
vestimentației. Totul sugerează 
o nevoie de a suplini niște lip
suri, de a antrena într-un alt 
ritm, chiar o nevoie spontană 
de extravaganță (și nu-i extra
vaganța, uneori, efectul insatis
facției, al plictisului ?). Eloc
ventă e și prezenta permanentă 
a ilustrației muzicale (Dinu 
Petrescu). De fapt, aici muzica 
nu e simplu ilustrativă. Ea e, 
uneori, creatoare de atmosferă 
(la începutul actului întîi muzi
ca suplinește lipsa de substanță 
lirică) îpcercînd să exprime 
ceea ce textul însuși, fără vi
brație umană, nu poate sugera. 
Alteori, muzica e utilizată iro
nic, contrapunctînd solemn ab
jecția. Ideea aceasta nu o cre
dem potrivită : muzica — 
chiar dacă se intitulează religi
oasă 
nea 
poți 
cum 
lă ; demistificarea nu poate vi
za un requiem. A folosi frag
mente sau refrene de celebră 
frumusețe parodic, într-0 ca
ricatură a fetișismului și stupi-

— e dincolo de turpitudi- 
posibilă a instituției. Nu 
fi sceptic față de muzică, 
nu poți ironiza o catedra-

Finalul,

stingă :
Barbu
Fotlno,
Toma,

Șeptilieî

și Gh. Dinică

Văzuți de
NEAGU

RADULESL’U

de Radu Cosașu
Aslmilîndu-l de obicei cu mo

bila, cu aspiratorul, cu obiecte
le de uz casnic sau de comodi- 

A tate civilizată, oamenilor de pe 
toate meridianele nu le e prea 
clar că televizorul are o funcție 

A creatoare. Spirite ceva mai evo- 
” luate dotate și cu un spirit didac

tic ceva mai dezvoltat văd în 
• „micul ecran" și un obiect de cul

tură. Adică o mașinărie ingeni
oasă care ne înlesnește îmbogă-

— țlrea culturii generale în general 
V și în particular a celei teatrale, 

cinematografice, plastice, muzi- 
cale etc. Cum îndeobște cultura 

£ se mărginește la realizările ce
lor #+l muzee, cum o muză a 
televiziunii nu a-a inventat, 

A prea putini stat acela care 
merg cu gîndul pînă la a accepta 
eă televizorul are o artă a lui, 

• o cultură a lui — așa cum au 
pianul sau cartea. Nu știu daci 
televiziunea e sau nu o artă, dar 

• există o artă a transmisiei tele
genice — de la simpla Informa
ție pînă la marele concert. Nu 
e departe ziua cînd omul — 

£ intrat tot mai adînc într-o dvi-
«w»1-’---------- ------------- ----------v

CULTURA
TEL

• GEMEA

Finalul, de care autorul se 
declară atît de mulțumit, foarte 
puțin susceptibil, de altfel, de 
rezerve „tehnice", care — în 
atenție — trebuia să aducă 
surpriză, conversiunea comicu
lui, ambiguitate, ultimele cu
vinte ale personajului este, de 
fapt, tot previzibil, rămine tot 
în faza de procedeu, fiind, ea 
atare, incapabil de a tulbura.

Dramatică e făcută 
evoluția cuplului Paul 
Decepția definitivă a 
trebuie să fie primul 
ment al irecuperabilului. Dar 
tratarea e prea lipsită de gra
vitate. prea simplistă și gro
sieră pentru a putea comunica 
vibrația dramei. Aceasta a fă
cut ca actorii, fie ei Sanda To
ma și Mihai Fotino, să 
poate conferi emoție.

De cele mal multe ori, 
tă, generoasă, inventivă, 
pretarea n-a fost totuși 
lă deoîț de a atenua și 
mediocritatea partiturii, 
de a o metamorfoza.

Poate că. totuși, din conjuga
rea hazului intermitent al „Sfîn- 
tului" cu abilitatea conștiincioa
să a regizoarei și actorilor va 
rezulta ceea ce se cheamă un 
spectacol de succes. Dar ce în
seamnă șucceș ? Al cui e acest 
succes, construit din complace
rea în banalitate a unui proza
tor de talent și din acceptarea 
unei operații complet lipsite de 
ambiții și consecințe de către 
un teatru în care adevărul ar
tistic era tradiție ?

să fie și 
— Mado. 
lui Mado 

avertis-

nu-i

aten- 
inter- 

capabi- 
nuanța 
nu și

ILINA GR1GOBOVICI

lizațle vizuală — va înțelege și 
va solicita cit mai exigent func- 

£ tiile creatoare ale televizorului 
admițindu-1 dreptul la o cultură 
proprie.

A Vineri seara, de pildă, studioul 
™ a programat un recital Yves 

Montand de 45 de minute. Dar, 
• după părerea mea. nu Yves

Montand era punctul de interes 
ci realizatorul emisiunii : Jean- 

— Cristophe Averty. Averty — nu 
mai puțin contestat de alții ca 
„teribilist", snob și „cinic" — e 
unul dintre artiștii pasionați care 

£ — foarte simplu spus — au în
țeles că televiziunea e altceva 
decit filmul și teatrul, altceva 

A decit un aparat de filmat, fixat 
“ pe un om, altceva decît o foto

grafie. Pe terenul cel mai dificil, 
• al emisiunilor de mare accesibi

litate, al varietăților cu muzică 
ușoară, dansuri și cuplete, el a 
adus ideea fertilă a muzicii care 

© se adresează în primul rind 
ochiului. Celebrele lui cadraje 
— răsturnînd obișnuința planu
lui fix și mort — montajul ex
trem de nervos în ritm cu me
lodia, contrastele dintre planul 
secundar și prim plan, asocia
țiile brutale dintre text, dans 
și mediu, toate solicită la maxi
mum imaginația. fantezia și 
chiar umorul telespectatorului. 
Mulți s-au grăbit să-1 caracteri
zeze pe Averty drept antisenti- 
mental, agresor al bunului simț, 
nonconformist, scandalagiu care 
face mereu altfel ca să fie alt- 
fel. Era însă suficient să vezi în 
acest excelent program Montand 
de cîte ori Averty îl filma pe 

A artist din față. în prim planuri 
” liniștite, îndelungi, fără trucaje, 

lăsînd pe seama montajului al- 
• ternanța necesară de ritm. Ca

orice mare talent, Averty știe 
ce înseamnă măsură și echilibru.

•
 Firește că influenta lui Averty 
nu e obligatorie, deși e de în
țeles de ce atîția regizori visea- 
ză — mai în secret, mai pe fată 
9 — la arta Iul. Sincer vorbind, la 
noi. doar Valeriu Lazarov i-a 
asimilat creator, inteligent for- 

A mula. Frumos și cult ar fi fost 
însă ca aceeași fantezie să gu
verneze întreaga desfășurare a

•
 emisiunii djstraftlve de sîmbătă 
seara. Printre altele. Ovid Teo- 
dorescu a stșt întins ne spate —

•
 din rațiuni de scenariu —, cică 
dormind. 20—25 de minute. Te- 
lecronicarii n-au nici o vină.

UN NOU CHIP DE A FACE... CRITICA
Nu am mai scris „zilnic 

Intre orele 0—24“, deoarece 
nu în fiecare zi mă duc la 
nuntă. Exact, am fost la o 
nuntă oltenească, în comu
na Segarcea unde am con
tinuat audiențele mele 
(Deh,... unii nu-și văd de 
treabă nici în cele opt ore 
de muncă pe cînd eu nici 
la nuntă nu-mi uit îndato
ririle). Cum am ajuns la 
nuntă ? In primul rînd era 
duminică, deci în timpul 
meu liber, și trecînd pe o 
stradă din Segarcea, Ilie 
Constantin-Păsărelul (hu 
știu care-i numele de fami
lie și care-i porecla, deoare
ce unii zic că nu există ol
tean fără poreclă), care în
deplinea funcția de... Rățoi" 
m-a invitat și gata. E drept 
că am căzut „ca baba-n 
car" tocmai cînd se lua da
rul, dar nu-mi pare rău. în 
primul rînd că nu ni s-a 
pretins nimic și în al doilea 
rînd că am „audiat" niște 
împunsături de toată fru • 
musețea. Nu voi spune po 
vestirea de la început că 
nunta ține 3 zile, ci numai 
acel moment : darul.

Nea Luca, chitaristul, dar 
e și gurist grozav, a bătut 
tn instrument, s-a făcut li
niște și a început să strîngă 
darurile de la dreapta na
șului : „De la Nae o cană 
cu vin. Vinul îl bea nașul

și ce-i la fundul cănii pen
tru tineri". Nașul gustă din 
vin : „Măi Nae, vinul e bun 
că e de la socru mare. Al 
tău e poșircă mă" „Ce vrei, 
nașule, dacă a căzut bru
mă astă primăvară". „Ete-1 
mă, că numai pe via lui a 
căzut brumă. Zi mă că n-ai 
săpat-o și stropit-o la vre
me !“. Nae nu se lasă bă
tut : „Mă, dacă nu știu să 
sap știu să cînt. Ia dă-mi 
măi Luca un ton la „Unde-a 
pus mîndra casa". „Și însu-

Ioane porumbul ăsta e de la 
ceapeul 16 Februarie ? Că 
arată cam prost". „Al vos
tru, la „Unirea", a fost mai 
bun, mă ? Ori dacă aveți și 
voi acolo un fond de bază 
mai mare ca al nostru cre
deți că sînteți ăi mai tari?" 
„Sîntem mai tari ca voi !“. 
„Să vă lăudați, bă, cînd o-ți 
culege un vagon boabe la 
hectar". „Da’ce, tu crezi că 
aici e balta Feteștilor ?“. 
„Poate să fie mă, dar lasă 
că mai discutăm noi“.

grijitor la vaci : „Bă... tu in- 
tii să vii la ora 4 diminea
ța să vezi cum muncim noi 
și pe urmă să vorbești". „De 
unde răsăriși, mă și tu ? 
Nu sînt vacile noastre alea 
din țarcul de lîngă drumul 
gării ?“ „Sînt !“ „Și ce le 
țineți mă, în nămolul acela, 
că la noi și porcii au mai 
multă curățenie". „Ia te 
uită bă șe făcu oul mai deș
tept decît găina". „Găina o 
fi ieșit din pămînt mă, nu 
din ou". „Cît porumb

rat, tot la mîndra ți-e capul, 
mă Nae ?“ „Da’ oe, nevastă- 
mea nu e mîndră ?“, „Ce 
să-ți mai dea ton Luca, cînd 
tu nu ai voce ? Cînd începi 
să cînți parcă dă concert 
măgarul". „Nașule, nu te în- 
contra eu mine că dacă 
cîntăm amîndoi, țe rămîn". 
„Rămîne-mă la muncă, măi 
Nae, nu la cîntat*. ..Ce, ai 
mai multe zile ca mine ?“. 
Luca trece mai departe: 
„De la Ion al lui Tudor... un 
știulete de porumb". Nașul 
ți Nea Ilie a lui Păcală (pe 
cuvînt: așa-i spune lumea) 
examinează porumbul. „Măi

Lăutarul își continuă dru
mul : „De la Constantin de 
la Drănicu (o comună veci
nă) un... dovleac". Nașu ia 
dovleacul și caută locul unde 
sînt ascunși banii. „Con
stantine, tată, veniși cu do
vleacul de la Drănic ? Te 
pomenești că și dovleci ați 
pus In grădina de zarza
vat ?*. „Am pus dăia fura
jeri ți au crescut de trei 
ori cît capul tău, să avem 
ce da vacilor să mănînce" 
„E lasă mă, că nu aveți voi 
ăle vaci grozave". „Da ale 
voastre cum sînt mă ?“ In
tervine Mărin Șopfrlă, tn-

dați voi mă ?“. „Cinci 
chile* „Noi dăm șase, 
mă“ „Dar bani ?“ „Șaiș- 
pe lei" „Păi noi optiș- 
pe mă !*. „Da dar voi ați 
avut grădina bună. Toată 
vara ați cărat zarzavaturi 
la Craiova". „Și ce mă v-am 
oprit noi să nu vă faceți 
grădina ?*. „Nu, dar nu a- 
vem apă ca voi". „Sigur, 
mititeii de ei, caută apă în 
nori. Căutați-o bă în pă- 
mlnt, că-i mai multă !* „Mă 
dar deștept țe făcuși ți tu
„S-au deșteptat toți măi 
nașule, aia

Intre timp Luca și frații 
Brănescu (sînt trei) i-au 
cîntat unul de pahar lui 
Scarici (bea ăsta de stă 
vîntul !). Se aude iar glasul 
lui Luca ; „De la Neculae, 
un cocean de porumb". Nea 
Ilie are mîncărici pe lim
bă ! „Mă, Ilie, de ce nu 
luași și tu un cocean mai 
arătos de lă altă brigadă că 
voi ați făcut un porumb 
de să-1 măsori cu șchioapa". 
„N-ai ghicit-o, "ă e porumb 
furajer". „Și ce, ăsta nu pu
tea fi mai mare ?“. „Da' ce 
vrusăși să-1 ud cu stropi
toarea ?“ „Nu cu stropitoa
rea Neculae, cu motopom- 
pa". „Da, lasă că l-ați pus și 
tîrziu*. „Bine că l-ați pus voi 
mai devreme Se anunța 
un alt dar : „De la Marin... 
100 de lei*. Nea Ilie nu 
tace: „Ce mă, ți-ai luat 
mașină de nu mai ai bani ?“ 
„N-a dat păcătosul ăla 
de casier banii la brigada 
întîia!“. „Mă, dacă știam, 
amînam nunta" „O amî- 
nați mult și bine.,.".

Pe mine nu m-a anunțat 
Nea Luca, dar am dăruit ți 
eu ceva tinerilor căsătoriți. 
Ce ? Zile fericite cîte boa
be de porumb a realizat e- 
chipa în care socru mare 
e șef.

GH. NEAGU

Ecourile lui „Gaudeamus 
igitur" străbătînd prin oraș 
pe un ger de minus 20 de 
grade pot surprinde. Dar nu 
aici, în Clujul studențesc.

Urmînd ecourile cîntecțilui 
am pornit pe itmerariile u- 
nei tradiții de siicsit de stu
denție. Grupul de studenți că
ruia ne-am alăturat spontan 
— anul V al Facultății de 
istorie — Universitatea 
„Babeș-Boliyai" —■ ne poar
tă într-o călătorie. dacă 
vreți sentimental-nostalgică 
ți nu mai puțin entuziastă, 
cuprinzînd în ea pînă și ro
manticele serenade făcute 
seara, la geamul profesori
lor, în semn de rămas bun.

Luăm aproape sală cu sa
lă, amfiteatru cu amfiteatru 
locurile prin care s-au con
sumat cu intensitate spiri
tuală multe din ceasurile 
studenției. Ne oprim la cate
dre, sîntem oaspeți ai pro
fesorilor — foștii profesori ; 
cu flori, cu ctntece, cu urări 
de bine, cu mulțumiri șl 
promisiuni de viitor.

în cabinetul rectorului — 
academicianul Constantin 
Dalcoviciu — schimbul de 
euvinte are semnificația u- 
nor mesaje între generații.

Istoric și profesor, rectorul 
le dorește să-și păstreze ne
atinsă mîndria de a fi o ge
nerație a republicii, pregăti
tă la nivel european, să-și 
regenereze mereu spiritul și 
receptivitatea intelectuală, 
rămînînd. așa cum îi stă 
bine unui intelectual, veșnic 
student, îndrăgostit de învă
țătură, de știință, de înnoiri
le spirituale. Unui asemenea 
îndemn generos răspunsul îi 
vine simplu, din inimă. „Vă 
mulțumim, sănătate dumnea
voastră și tuturor profesori
lor !*.

L. L.
★

în facultăți, ultimele ore 
de cursuri ale acestui semes
tru au avut ieri o semnifica
ție aparte pentru studenții 
anului V. Deopotrivă emo
ționați, profesorii și studen
ții au sărbătorit Împreună fi
nalul anilor de ucenicie u- 
niversitară al promoției 
„1968". Către examenele ce
lei din urmă sesiuni, în eta
pa de Intense pregătiri ce 
precede, Inceptad de azi, 
susținerea peste eîteva luni 
a examenului de stat, ab
solvenții au pornit la drum

însoțiți de urările calde ale 
iubiților lor dascăli. Con
form tradiției, la festivitatea 
de despărțire ce a avut loc 
în amfiteatrul Facultății de 
limbă și literatură română 
au fost prezenți întregul 
corp profesoral, studenții a- 
nului V și colegii lor din a- 
nul IV. Din rîndurile celor 
care părăsesc amfiteatiul, 
Florin Manolescu și George 
Marinescu au adăugat zeci
lor de buchete de flori dă
ruite profesorilor, cuvinte de 
recunoștință pentru. energia 
și dăruirea anilor pe cara 
i-au închinat cu generozita
te pentru temeinica lor 
formație de specialiști.

Acordurile binecunoscutu
lui imn studențesc „Gaude
amus igitur", cîntece tine
rești s-au înălțat în amfitea
trele facultăților, în vecină
tatea acestora, din sute de 
piepturi. O horă veselă a 
prins în iureșul ei pe profe
sorii si studenții anului V, 
de la Academia de studii 
economice, dominată de sim
bolica „cheie a succeselor*, 
purtat* de-acum mai de
parte de studenții anului IV.

L «.

Tot mai frecvent sînt e- 
mise mărci poștale care aduc 
în imaginile lor reproduceri 
după tablourile unor pictori 
vestiți, reacție lăudabilă a 
administrațiilor poștale din 
diferite țări la interesul tot 
mai mare al filateliștilor pen
tru capodoperele artei plasti
ce. Astfel, poșta română pre
gătește emiterea celei de-a 
treia serii din ciclul „Repro
duceri de artă” (care va tota
liza 3 valori), iar recent poș
tele din Marea Britanie, R.S. 
Cehoslovacă, Dahomey, Mali 
și R.P. Polonă au pus la dis
poziția filateliștilor tablouri 
celebre în miniatură. Demnă

de atenție se vădește seria de 
6 valori ale administrației 
poștale din Insulele Cook, o- 
magiu adus lui Paul Gauguin, 
marele pictor francez. Iată 
cele șase reproduceri după 
Gauguin, în ordinea valorilor 
nominale ■ „Ia Oiana Maria" 
(1 cent), „Călăreți pe plajă" 
(3 c.), „Natura statică în 
flori" (5 c.), „Cuvinte șopti
te" (8 c.), „Maternitate" (15 
c.) și „Supărare" (22 c.). Rea
lizate prin fotogravură în 
cinci culori mărcile au di
mensiunile 42 pe 51 mm.

De la Direcția Generală a 
Poștelor am aflat că în cursul 
anului 1968 vor li emise 22 de 
valori uzuale și alte peste 60 
consacrate transporturilor a- 
eriene. Olimpiadei din Me
xic, activităților pionierești, 
etc.

UN FILM DESPRE
PICASSO

Sute din picturile și dese
nele lui Picasso vor fi prezen
tate într-o viitoare producție 
a Studiourilor de la Hollywood 
intitulată „Vara lui Picasso”. 
Este probabil că însuși marele 
artist va apare pe ecran. Au
torul filmului, Herschensobn, 
l-a întîlnit pe Picasso la casa 
sa din apropierea Cannes-ului, 
acum patru ani. Expunîndu-i 
lui Picasso ideea filmului său, 
maestrul s-a arătat entuzias
mat. Filmul prezintă istoria 
unei tinere perechi de ameri
cani care merg în sudul Fran-

UMBRELĂ

„UN SECRET PE
CARE NU-L DIVULG"

— Maestre, fucați 
concomitent ta două 
teatre, „Lucia Stur- 
dza Bulandra* și 
„Teatrul Mic", apoi 
dețineți un rol și in 
filmul tn curs de 
turnare „Columna lui 
Traian" ! Cum vi îm
părați cu această 
multiplă solicitare ?

— Acesta e secre
tul meu... Nu vi-1 di
vulg. Totul este să 
fii prezent în mijlo
cul evenimentului ar
tistic ce se desăvîr- 
șește un pic și cu a- 
jutorul tău.

— Vorbind despre 
film,' cum vi place 
rolul din Columna ?

— Rolul ciungului, 
dac din popor, scris 
de Titus Ponovici, 
face parte dintre a- 
cele roluri pe care 
eu le joc oricînd cu 
togtă convingerea. 
Sigur, rolul, privit 
din punctul de vede
re contemporan, pre
tinde o interpretare 
modernă și aceasta 
m-am și străduit să 
fac.

— Antținglla Lual-.^ 
di întrebată despre 
colaborarea-cu echii 
pa română ie acte ii- 
a menționatTîn pri
mul rind numele 
dumneavoastră afin-., 
rdtnd' că a fșsț pur și 
simplu fermecată de 
omul și actorul Cio- 
botărașu.

— Aprecierea mă 
măgulește. Din punct 
de vedere artistic să 
știți că această con
fruntare și colabo
rare cu actori străi
ni a constituit pentru 
echipa românească 
un stimulent.

— Ați interpretat 
multe roluri din dra
maturgia românească 
și străină, cu toate

Interviu cu artistul 
poporului Ștefan

Ciobotărașu
acestea există vreun 
rol oe zare ați dori 
si-l inte.roietcți 
nu vi s-a oferit încă’

— Da. n-am jucat 
niciodată Shakes
peare sau Moli^re. 
Dar aș juca cu plă
cere în pieșe aparți- 
nind teatrului mo
dern și mai ales dra
maturgiei originale. 
De fapt, mă simt pu
țin vitregit. Pentru 
un actor care a îm
plinit o anumită vira
tă nu s-au scris încă 
roluri. Am însă mare 
încredere "h gene
rația tinerilor dra
maturgi. în fond so
cietatea noastră nu 
e alcătuită numai 
din „tineret și tine
rețe". nu-i ase ’

C. DANTEȘ

ței într-o vară, în căutarea lui 
Picasso. Ei îi întîlnesc copiii, 
soția și în cele din urmă chiar 
pe pictor, care pe malul mării, 
schițează pe nisipul ud, va
riante la una din lucrările 
sale. Multe din filmări vor 
fi făcute la San Francisco, 
iar o luptă de tauri a fost 
deja filmată la Madrid.

MUZICALĂ

O nouă invenție provenită din Japonia, țară cu climat ptoios fi, 
totodată, cu oameni muzicali: umbrela la care e adaptat un 
aparat de radio cu tranzistori, tija făcind oficiul de antenă. 
Deci, ploaia nu mat poate înnegura în aceste condiții nici o 

dispoziție !

GĂINI AURIFERE
Un fermier din sudul Ca

liforniei a făcut de curînd e 
descoperire prețioasă. El a 
găsit în stomacul uneia din 
găinile sale grăunțe minuscule 
de aur. Măruntaiele păsării 
conțineau aproape 8 grame de 
aur, ceea ce mărea s;mțitor 
valoarea găinii. Vecinii în- 
cunostințați, făcură la ria
dul lor aceeași plăcută con
statare. Specialiștii au stabilit 
că nisipul din întreaga regi
une conține o infimă canti
tate de aur, care nu merita să 
fie exploatată sistematic. Gă
inile, însă foarte st-rîngătoare 
su adunat grăunțele de aur 
fără cheltuieli suplimentare.

URME ALE UNUI SATELIT

...au fost de ctirînd descope
rite la Knowth (Marea Bri
tanie). Prin dimensiunile lor 
ele sînt printre cele țnai mari 
descoperite tn Europa. Unele 
urme ale satelitului deși dete
riorate au fost datate la 
Universitatea din Dublin 
ca avînd o vechime de 
circa 3.000 de ani. Arheologi 
din multe țări ale lumii șlnt 
acum în căutare de noi infor
mații legate de această desco
perire.
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km. Evident, fiind Mi
să parcurgă acest terito- 
roaaele, muncii personale 
de multe ori greu de se-

ion 
gat 
tiu, 
sint 
sizat. Aceasta și datorită fap
tului că instructorul U.T.C. 
era străin de comune, nu cu
noștea îndeajuns oamenii și a 
fost necesară o perioadă des
tul de lungă pentru acomo
dare, iar, pe de altă parte, ti
nerii sint cuprinși în organi
zații mici, fărlmițate.

De aceea, consider util ca 
în viitor cadrele care lucrează 
cu tineretul si fie pa cit po-

REVENIRE LA
DESTINA TIE

Fieoar» lotrepirinder», mar» 
Mu mică, își m* clubul său, 
eu săli de f«»tivități ți acene, 
eu biblioteci, cu apiuwte d» 
radio ți televizoare, toate la 
un loc tntrunind condiții op
time pentru găzduirea orică
ror genuri de activități. în 
Brașov, de pildă, sînt foarte 
multe asemenea lăcașuri de 
cultură pe lîngă întreprinderi, 
unele adevărate palate a căror 
construcție a costat bani grei, 
dar care la ora actuală nu 
rfnt folosite nici pe departe la 
întreaga lor capacitate.

Motivele sînt cam întotdea
una aceleași : de cele mai 
multe ori, sălile cluburilor 
sînt folosite în exclusivitate 
pentru ședințe, pentru dife
rite cursuri și muk mai rar 
pentru acțiuni distractive, edu
cative (aici invocîndu-se nu 
odată pretext ui că „se dete- • 
riorează" s»Șț,*oa și cînd n-ar 
fivoi bsrxle^țțjyȘj'cle club, ci 

un ihuaSuL''-Tnfr-o'‘Menie- 
nea situație,"ii'ilftnpedft" că 
s-a dat acestor instituții cu 
totul altă destinație decît a- 
eeea pentru care au fost create 
ceea ce are consecințe inevita
bile asupra continuității în ac
tivitatea lor specifică. Pentru

IN E R TIA
CEDEAZĂ
La nivelul comitetelor ra

ionale ale U.T.C. din re
giunea Mureș-Autonomă
Maghiară s-a discutat mai 
multă vreme oportunitatea or
ganizării unei întflniri între 
tineri intelectuali de diferite 
profesii. Nimeni nu se încu
meta însă să inițieze o astfel 
de întîlnire. Și totuși, Comi
tetul U.T.C. al raionului 
Gheorgbieni și-a asumat sar
cina de a încerca să dea el 
un răspuns concret. Acțiunea 
a primit și un nume „Ziua 
tinerilor intelectuali" și s-a 
desfășurat U sfîrșit de 
săptămînă. sîynbăta după 
masa și în duminica urmă
toare. Au fort invitați profe
sori, medici, ingineri, tehni
cieni, iar invitația le-a fost 
adresată direct de către in
structorii comitetului raional 
U.T.C. Cei 120 de partici
pant care au răspuns invita
ției mi și-au regretat însă ve
nirea. In după amiaza primei 
zile, colectivul Teatrului de 
stat din Tîrgu Mureș a pre
zentat pe scena casei de cul
tură spectacolul de estradă 
„Și actorii ciută". A fost un 
spectaool antrenară, de bună 
dispoziție, snterpreții fiind în

CINEMA • TELEVIZIUNE

9;
UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 

rulează 1» Patria (orele 
11.30; 14; 16,30; 19; 21.30).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Republica (orele 
9,30; 12: 14.30; 16.45; 19: 21,15). 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 

16,30; 18,45; 21). Feroviar (ore
le 8.30; 10,45; 13, 15,15: 17,30; 
20), Excelsior (orele 9.45; 12; 
14.15; 16.30; 18,45: 21).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Luceafărul (orele 
9: 11.15: 13.30: 16.15: 16,30:
20.45).

REGINA ZĂPEZU
rulează la Unirea (prele
18.15 ; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE
— seria I —

rulează la Capitol (orele 8,90 ;
11.30 : 14.30 ; 17,30 ; 20,30).

DOSARUL NUMĂRUL XII 
rulează la Festival (orele 

sibil de prin partea locului, 
să cunoască comuna și tinerii 
ei. Numai în felul acesta se 
pot organiza activități îndră
gite de aceștia, conform do
rințelor și tradițiilor existente 
în orice comună

Rolul principal în organi
zarea activităților politice, 
educative șt recreative să-l 
aibă comitetul comunal 
U.T.C. Rezultatele bune pe 
care le-am obținut anul tre
cut în comunele Pecica, Năd- 
lac, Pîncota, Curtici unde 
activitatea se desfășoară sub 
conducerea comitetelor V.TC 
de gradul 1, pledează în mod

eă trebuie să aveai de 1» bun 
Început în vedere uo lucru 
esențial : activitățile organi
zate la club trebuie să aibă 
un caracter permanent, să se 
desfășoare după un program 
calendaristic eșalonat pe un 
hmp îndelungat, cunoscut din 
vreme, pentru a putea cu
prinde întreaga masă de tineri. 
Așa am procedat și noi în 
urmă cu trei luni cînd am ho
tărît, împreună cu sindicatul, 
ca în fiecare duminică clubul 
să fie la dispoziția organiza
ției U.T.C. Iar de atunci 
pină acum săbie au devenit 
treptat neîncăpătoare. Bineîn
țeles, inițiativa noastTă consti
tuie doar un punct de ple
care. Și, de fapt, nici nu este 
vorba de vreo inițiativă deo
sebită, așa cum nu este nici 
un secret la mijloc. Este ne
voie doar de o simplă schim
bare de destinație, redîndu-li- 
șe cluburilor de întreprindere 
rolul pe care l-a și presupus, 
cred, înființarea lor.

GHEORGHE GHIȚA 
secretar al comitetului U.T.C. 

de la Uzina de tractoare 
Brașoo

exclusivitate tineri. A urmat 
apoi o seară de dans prelun
gită pînă tîrziu. A fost un 
prilej de cunoaștere, de a lega 
noi prietenii, de a strînge re
lațiile între participanți.

A doua zi, cadre didactice 
universitare, invitate de către 
comitetul raional al U.T.C., 
au vorbit tinerilor despre po
litica internă și externă a par
tidului, despre principalele fe
nomene politice din lume, 
rolul intelectualității în viața 
societății noastre. S-au pus 
întrebări, s-au purtat discuții, 
intr-un cuvînt, interesul a fost 
general. Apoi, mai mulți scrii
tori din localitate au oferit 
o incursiune în literatură.

In concluzie, prima acțiune 
de acest gen a plăcut, a fost 
interesantă, programul a fost 
variat, impresiile culese au 
fost de natură să genereze 
dorința de a le organiza cit 
mai des.

De altfel, aceasta a fost și 
părerea unanimă : o astfel de 
întîlnire cere neapărat altele 
care s-o continue. Ea a con
stituit un răspuns concret dat 
recentelor măsuri privind îm
bunătățirea activității educa
tive în rîndul tineretului.

CORNEL POGACEANU

11,15: 13.30: 18; 18.30; 21), Grl- 
vița (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA lui sur- 
COUF

rulează la Giulești (orele 10; 
15,30; 18; 20,30), Popular (ore
le 15,30: 18; 20,30).

SPARTACUS - ambele serii — 
rulează la Lumina (orele 

9,15; 15,45; 19,30).
O SUTA UNU DALMATIENI 

rulează la Doina (pentru co
pii orele 9; 11; după-amia- 
ză 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ;
Gloria (orele 9 ; 11,15
16 ; 18,15 ;

CERUL SI 
rulează 
15,30; 18;

REPUBLICA LA 20 DE ANI. 
PRIN SATUL ROMANESC -
— FILE DIN ISTORIA SPOR
TULUI ROMANESC — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 11/1967
— VIATA ÎNCEPE LA 49 DE 
ANI

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare). 

»
20,30).
IADUL 
la Union 
20,30).

(orele

convingător in favoarea aces
tei idei. în felul acesta vom 
ajunge treptat să sporim sen
timentul responsabilității fie
cărui comitet comunal U.T.C., 
in seama lui intrînd organi
zarea și desfășurarea întregii 
activități educative cu tinere
tul comunei. De asemenea, 
odată cu aceasta va crește și 
rolul secretarului U.T.C. care, 
fiind aies dintre tinerii din 
comună, va cunoașfe mai bi
ne organizația, dinăuntrul ei 
și va avea datoria să reflecte 
cit mai fidel preocupările și 
frămîntările ei, fără să aștepte 
intervenția instructorului ra
ional. Un asemenea mod de 
organizare face de altfel »nu- 
tilă existența instructorului 
raional U.T.C., secretarul co
mitetului comunal va trebuită 
devină factorul principal in 
organizarea activității U.T.C., 
un adevărat activist al orga
nizației noastre. Experiența 
acumulată chiar de noi arată 
că in vHtor, renunțîndu-se la 
o serie de formalități care bi
rocratizează munca, aceasta 
se va putea desfășura utUi- 
ztndu-se in mai mare măsură 
comisiile fi activele obștești 
și restringîndu-se numărul de 
activiști salariați, care vor pu
tea fi orientați mai exact spre 
anumite sectoare de activitate, 
in care să se specializeze.

INFORMAȚII

Co- 
va 

țara noas-

avut loo
Comisiei 

pentru 
fost 

comi-

în virtejul dansului

LOANA
rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare), Rahova (orele 

15,30; 18; 20.30)
O FATĂ FERICITA

rulează la Buzeștt (orele 15; 
17; 19; 21), Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Victoria (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK
rulează la Drumul Sării 

(orele 15; 17,30; 20).
DRAGOSTEA UNEI BLONDE 

rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13.30; 16. 18,15; 20.30), 
Modern (orele 9.30; 11,30:
13.30; 16; 18,15; 20.30).

ClND TU NU EȘTI
rulează la Tomis (orele 9— 
16 în continuare, 18,30; 21),
Aurora (orele 8,30; 10,45; 13; 
15.30; 18; 20,30). Flamura (ore
le 9; 11.15: 13,30. 16; 18.15;
20,30).

CONTELE 
VESTULUI

rulează
15.30; 18;
16; 18,15; 20,30).

BOBBY, SPAIMA 
SĂLBATIC

la Flacăra (orele
20.30). Munca (orele
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î! constituie participarea la o in
tensă activitate competițională. 
Cei care au urmărit îndeaproape 
programul competițional al schio
rilor noștri știu că în fiecare an, 
de la începutul lui ianuarie (cînd 
are loc de obicei, la Predeal, 
concursul de deschidere a sezo
nului de schi) și cel puțin pină la 
sfîrșitul lunii martie schiorii frun
tași participă în fiecare săptămî- 
uă la cite un concurs intern sau 
internațional. Inșpțiți de antre
nori, medici, conducători, obser
vatori, ei s-au „plimbat" pe pîr- 
tiile din Franța, Cehoslovacia, 
Italia, Bulgaria, Polonia, Austria, 
Uniunea Sovietică și din alte țări.

Și cu toate acestea diferența de 
valoare dintre schiorii noștri și 
fruntașii întrecerilor internaționa
le este mai mare decît în oricare 
altă disciplină sportivă.

ÎN ȘCOLI — INSIGNA DE 
CEL MAI BUN SCHIOR

Alături da atletism, gimnastică, 
natație «tc„ schiul este un sport în 
care rezultatele de valoare sînt 
condiționate de practicarea sa încă 
din cea mai fragedă vîrstă. Din 
păcate noi nu am reușit să înțe
legem incă acest lucru «șa că 
n-am făcut ca pitoreasca imagina 
a copiilor pe schiuri să fie ca
racteristică pentru activitatea din 
acest domeniu, ci doar un inter
mezzo de coloratură în jurnalele 
cinematografice dedicate sportu
rilor de iarnă. In fiecare an s-au 
organizat centre de schi in nu
meroase localități din țară, prin
tre care Bușteni, Fundata, Sinaia, 
Predeal și Rîșnov. Și In acest se
zon funcționează 12 centre de 
acest fel. Dar activitatea lor se 
desfășoară într-un cadru prea în
gust, neducind la deprinderea a-

TREIZECI DE ANI DE VE
SELIE

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

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Miorița (orele 9.30; 
12; 15.15; 18; 20.30)

ROMANȚĂ PENTRU TROM
PETA

rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare ; 18.30; 20,45).

CINE VA DESCHIDE UȘA 
rulează la Viitorul (orei» 
15,30; 18,00; 20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
HI

rulează la Colentina (orele 
16; 18;20), Cosmos (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Melodia (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

MARTIN SOLDAT
rulează la Volga
11,45; 14; 16,15; 
Lira (orele 15,30;

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Floreasca (orei» 
16; 18,15; 20,30). 

9;

(orele 9,30; 
18,30; 20,45), 

18; 20,30).

cestui sport de către mase mai 
largi de copii și tineret Nu există 
o legătură intimă intre practica
rea turismului în sezonul de iar
nă și inițierea sau perfecționarea 
în practicarea schiului.

Pentru obținerea lor este ne
cesară, în primul rind, antrenarea 
maselor largi de tineret în prac
ticarea schiului, și acest lucru se 
poate realiza mai cu seamă prin 
dotarea cu materiale a școlilor 
din regiunile de munte, școli în 
care „Insigna de cel mai bun 

SCHIUL
schior* să angreneze In întreceri 
zeci de mii de pionieri și școlari.

De asemenea, taberele școlare, 
oe se organizează în vacanța de 
lamă se pot transforma, în marea 
lor majoritate, în veritabile școli 
de schi. In aceste condiții, con
cursul național al copiilor progra
mat pentru acest sezon, în trei 
etape, (pînă la 1 februarie — 
etapa regională ; la 11 februarie 
întrecerile pe zone și la 25 fe
bruarie — finala pe țară) va de
veni una dintre cele mai mari 
și mai interesante oompetlții din 
schiul nostru.

SCHIURILE — ATRIBUT AL 
LOCURILOR ALPINE

Cel care au poposit vreodată, 
e iarnă, în comuna Fun- 
regiunea Brașov au fost

La invitația conducerii 
Gamerei de Comerț, joi 
seara a sosit în Capitală 
lordul Erroll of Hale, pre
ședintele Camerei de 
merț din Londra, care 
face o vizită în 
tră.

In Capitală a 
ședința Biroului 
naționale române | 
U.N.E.S.C.O., unde a 
analizată activitatea 
siei în anul trecut și a fost 
definitivat planul de acți
uni pe anul în curs. Cu a- 
cest prilej, s-a scos în evi
dență că în sesiunile Consi
liului Executiv al UNESCO, 
în diferite conferințe și re
uniuni organizate de acest 
for internațional, participa
rea activă și propunerile 
delegațiilor noastre s-au 
bucurat de o înaltă apre
ciere.

Sub bagheta dirijorului 
sovietic Roman Matsov. 
Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii a prezentat, 
în cadrul concertului de joi 
seara, Concertul branden- 
burgic nr. 5 de Bach, Sim- 
fonietta de Șostakovici, și 
Simfonia I de Brahms.

(Agerpres)

8Ă-MI FACEȚI UNA CA 
rulează la Ferentari 
15,30; 18; 20,30).

PROSTĂNACUL
rulează Ia Pacea 
15,30; 18; 20,30).

ASTA
(orele

(orele

VINERI

12 IANUARIE

18,00 Drumuri și 
Emisiune turistică ; 
letinul
18.30 
18,50 ,, 
rară pentru tineretul școlar ;
19.30 - - - -
20,00 ' Studioul muzical ; 20,30 
Tainele profesiunilor; 21,00
Reflector ; 21,15 Film artistia : 
Peretele vrăjitoarelor. O pro
ducție a studiourilor poloneze. 

popasuri.
18,20 Bu- 

rutiere ;circulației
Pentru copii : A.B.C. ; 
Albatros — revistă lite-

Telejurnalul de seară ;

impresionați de larga dezvoltare 
a schiului : de la copiii de 4—5 
ani și pină la oamenii virstnici, 
toți locuitorii comunei știu să 
schieze și utilizează schiurile cu 
prilejul oricărei deplasări. Și Fun
data nu constituie un caz izolat. 
Mai sint incă zeci de comune din 
regiunile de munte unde schiul 
se bucură de aceeași largă răs- 
pîndire. Toate aceste localități pot 
deveni cu adevărat pepiniere de 
valoare ale schiului nostru de 
performanță prin adoptarea de

organele C.N.E.F.S. și Fe- 
a de specialitate, de Minis-

către < 
derația . „
terul Invățămîntului, unor măsuri 
eficienta ca : dotarea specială a 
școlilor cu materialei» necesare, 
alcătuirea programei orelor da •- 
ducație fizică în raport cu condi
țiile favorabile de durată pentru 
practicarea schiului, inițierea unor 
întreceri pionierești și pe grupe 
de clase la această disciplină 
sportivă, programarea competiții
lor regionale în aceste localități, 
organizarea unor centre de iniție
re cu instructori pricepuți etc.

Pasiunea pentru săritura în 
înălțime, de exemplu, nu se înfi
ripă datorită... pantofilor cu cuie, 
după cum debutul în patinaj nu 
se face pe pistele de gheață ale 
marilor stadioane de iarnă. La fel 
se petrec lucrurile și în schi. Pen
tru ea acest sport să capete o •••••• • •••••

SIMPLE CONFIDENTE
(Urmare din pag. I)

bă La puț, vagoneții sint 
unul după altul împinși 
spre suprafață asemeni u- 
nor scafandri la sfîrșitul 
misiunii subacvatice

Spre ahatajul 156. O dată 
la dreapta, apoi tot in sus 
Scările de lemn se prelun
gesc una pe alta zeci de me
tri.

— Marincaș
Conul de lumină ce plea

că din lanterna inginerului 
măsoară sfredelitor întu
nericul Cîteva momente și 
de sub cupola de rocă apa
re un tinăr.

— Mergeți la Marincaș 1 
Deși noi nu spusesem 

decît orizontul spre care ne 
îndreptăm Simple coinci
dențe ? Cine este de fapt 
Marincaș ?

— Unul din cei mai buni 
șefi de brigadă ai noștri, 
ne spusese locțiitorul 
secretarului comitetului 
U.T.C. pe exploatare, elec
tricianul Vasile Ilievici.

— Tinăr ca vîrstă, matur 
ca miner avea să adauge 
in replică, ceva mai tîrziu, 
șeful orizontului 140. ing 
Nicolae Țif

Privesc la Marincaș Nu 
mă convinge Relativ scund, 
cam vorbăreț Nimic din 
ceea ce întruchipa în min
tea mea un miner șt încă 
unul din cei buni : sobru, 
grav chiar, vinjos, mai ales 
vinioș. să simtă bulgărele 
de minereu cînd este strîns 
în graficul de urmărire 
a întrecerii socialiste — a- 
fișat chiar la intrarea în 
mină, ca cifrele să joace sub

F
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băție și de luciditate tardivă 
Și ea e vinovată pentru ce i-a 
făcut, pentru rușinea pe care 
i-a adus-o celui de...
ĂL TREILEA PERSONAJ

Soțul. Soțul ei. Nu N.T. El 
este căsătorit. Ci E. Z. cu 
care s-a cunoscut în tren spre 
București anul trecut in au
gust, cu care a corespondat, 
care i-a vizitat familia (o dată 
la două săptămâni — el lu- 
crînd în București) cu care 
a hotărît să se căsătorească și 
cu care nu, nu e nici 
o greșeală de tipar, s-a 
căsătorit. Deși mama ei, 
a lui M.E., nu a fost de 
acord. Unul din argumentele 
mamei : „Nu dau fata mea 
după unul care poartă ciorapi 
de 6 lei" (peste cîteva rînduri 
despre acest amănunt). Con
tribuția mamei Ia această 
istorie, după cum vom ve
dea merită toată atenția. Pen
tru început să reținem că : „A 
hotărît-d pe Lenuța (M.E.) să 
rupă actele necesare căsători
ei. Gest pe care M.E. l-a făcut 
(numai certificatul medical) ; 
mama avea să afle cu o zi 
înainte» evenimentului că 
formele de căsătorie au fost 
totuși depus» la sfat. Restul 
actelor și un nou certificat 
medical er«u condiția indis
pensabilă pentru
CELE PATRU ORE H.

Prim». Or» 7. Ziua căsăto
riei. E. Z. a sosit din Bucu
rești. Primește vizita viitoarei 
soacre : „Ia-ți verigheta, fata 
ițim nu ie mai mărită cu tine". 

reală amploare, să fie îndrăgit de 
cit mai mulți tineri sint necesare 
schiuri simple, ieftine și, pe cit 
posibil, durabile. Asemenea ma
teriale trebuie fabricate la un 
nivel care să satisfacă cerințele 
de masă. Apoi schiuri trebuie să 
se găsească, in primul rind. în 
localitățile de munte, Ia cabane, 
la hotelurile turistice și să devină 
materialul sportiv obligatoriu 
pentru fiecare tabără de iarnă a 
elevilor și studenților.

O FREMIERA 
SEMNIFICATIVA

In sezonul sportiv de iarnă de 
anul trecut s-a programat la Mu
rau (Austria) și la Harachov (Ce
hoslovacia) un criteriu european 
pentru juniori. Succesul înregis
trat la aceste întreceri i-a deter
minat pe delegații cehoslovaci și 
suedezi ca, la Congresul F.I.S. din 
luna mai 1967, care a avut loc 
la Beirut, să propună din nou 
organizarea unui campionat euro
pean destinat celor mai tineri 
schiori. Acceptarea unanimă a a- 
cestei propuneri s-a concretizat în 
programarea pentru 2—4 februa
rie la Morez-Ies Rousses (Jura), în 
Franța, a primului campionat eu
ropean al juniorilor. Organizatorii 
acestei competiții oferă tuturor 
participsnților prilejul de a ur
mări apoi, la Grenoble, pasionan
tele concursuri ale celei de-a X-a 
Olimpiade albe. Si fără îndoială 
că din rîndul ac ’or spectatori 
se vor afirma principalii competi
tori ai Jocurilor Olimpice din 
1972. Iată de ce am fi preferat șă 
fim prezenți cu un lot masiv la 
tinereasca premieră de la Morez- 
les-Rousses, și nu numai cu o 
simbolică participare la Grenoble. 
Medaliile olimpice de mîine nn 
pot străluci decît alături de cele 
de campioni europeni de juniori.• • • • •

fost 
ani 
de 

res- 
l4Ct „

achit fiecăruia zilnic de 
două ori — luasem cu
prinsul unei rubrici: + 411 
tone E cantitatea furnizată 
peste plan de brigadă: de 
ortacii lui Marincaș. in mai 
puțin de-o lună. Orice 
„suspiciune" exclusă deci.

Prin urmare, aceșta-i 
Marincaș, aceștia sint oa
menii lui El lucrează in 
mină de opt ani. Pașii săi 
prin mină sint descifrabili. 
.4 început-o ca vagonetar 
de front. Cîteva luni a 
ajutor de miner. De 6 
(adică la vîrstă de 20 
ani...) i s-a încredințat 
ponsabilitatea brigăzii^

Cit de simplă pare' vă
zută de aproape acțipițațea 
minerilor In jur, pe locurile 
excavate, se pregătesc ar
mările Se taie bîrne eu 
joagărul. se fixează la pozi
ție edificiul de susținere. 
Mai departe pe frontul ră
mas liber, cineva perforează 
cu ciocanul, pregătind cul
cușul pentru exploziv. De 
două ori pe schimb lumea 
se retrage. Urmează pușcă 
tura Echivalentul sublimat 
al factorilor ce concură la 
rodul holdei Mașina de 
încărcat — o jucărie minu
sculă. dar foarte harnică, 
scutește pe minerii de la 
abatajul 756 de încărcarea, 
transportarea si descărcarea 
minereului pe rostogol.

Mina a făcut din Marin
caș un om de invidiat, 
înainte de toate, dragostea 
reciprocă ce și-o poartă din 
ziua and s-au cunoscut Pa
siune chemindu-se lanțul 
ce-i ține aproape Mi-a con
firmat-o exemplul cunoscut 
tot azi : inginerul Nicolae

*

M

cio-

Ci- 
glas 

de 
pi- 

cășăto-

„Da, de

Omul, după propriile-i măr
turisiri, cedează prea repede, 
era și obosit și tracasat. E.2. 
se culcă.

Ora 9. M.E. apare însoțită 
de mama sa pe care o dumi
rise și îi comunică decizia ire
vocabilă : a hotărît să se mă
rite cu el (din fugă, viitorul 
soț încalță perechea de 
răpi cu pricina).

Ora 11. Ofițerul Stării 
vile rostește formula cu 
tare : „Cetățeancă M.E. 
bună voie și nesilită de 
meni consimți să te 
rești cu cetățeanul E.Z. r

Și răspunsul vine : 
hună voie și nesilită de ni
meni". (Drum acasă la soție. 
Primire rece). Mama a deve
nit și soacră : „Vin să vă iau 
la noi la ora 18, le spune 
proaspătul însurat. Mama a 
pregătit o masă pentru noi". 
Soțul, și el din același oraș, 
pleacă să ajute la aranjarea 
mesei de nuntă. Soția rămîne 
cu mama. Mama lui M.E. îl 
caută pe N.T. (care reintră în 
scenă) la serviciu, nu-1 găseș
te și-i lasă vorbă să treacă 
neapărat după masă pe la 
ea. (NT. nu a vrut să mear
gă la Sfat: „Eu nu țin lingă 
mine pe nimeni cu forța, 
M-am retras după ce am vă
zut că este hotărîtă să se că
sătorească").
ORA 17: MAMA LE-A 
DESCHIS UȘA, BINECU- 
VÎNTÎNDU-I

N.T. sosește în casa proas
petei căsătorite. Aceasta pttn- 
ge. pltnge și se agită și „își 
dă seama* că a greșit. Nu. ea 
nu va pleca la București. Ea

JUCĂTORI ROMANI LA 
FESTIVALUL

ȚIONAL AL
INTERNA- 

ȘAHULUI

Festivalul• A început 
internațional al șahului de 
la Beverwijk. In prima 
rundă a turneului rezervat 
marilor maeștri, campionul 
României, Florin 
ghiu a remizat cu 
campion mondial 
Tai (U.R.S.S.).

Gheor- 
fostul 

Mihail

.OPTIMILE" C.C.E.

• La Istanbul, în cadrul 
„optimilor" de finală ale 
„Cupei cupelor" la baschet, 
echipa Fenerbahce Istanbul 
a învins cu scorul de 68—• 
61 (33—33) formația fran
ceză A. S. Villeurbanne.

• In cadrul aceleiași 
competiții, la Tel Aviv, 
Hapoel Tel Aviv a dispus 
cu scorul de 56—51 (34—29) 
de formația belgiană Royal 
IV Bruxelles.

BASCHET: 
ALL ONESTA, MILANO, 

ÎNVINGĂTOARE

• Intr-un meci interna
țional masculin de baschet, 
echipa italiană AII (Onesta 
a învins cu scorul de 82—
81 (34—30, 72—72) pe Spar
ta Praga. La sfîrșitul tim
pului regulamentar de joc. 
cele două echipe se găseau 
la egalitate. In prelungiri 
baschetbaliștii italieni au 
obținut victoria.

din 
Z lat na. 
pe ciu
la Pe- 
la Te-

dtnsul 
i din

Țif. Are apelativul ing la 
semnătura doar de doi ani 
Dar casca de miner 
1958. A lucrat la 
Facultatea l-a retras 
rata ei de acolo. De 
troșani a venit aici. 
IțUC.

— în fond, spune 
cu vocea nealterată 
Apuseni, și in minerit ca 
și în alte ramuri șe lucrează 
intens Diferă doar mediu!

Pronunță cuvintul ca și 
cum ar conține deosebiri 
infinitesimals. de nuanță.

Se vede că și gîndește la 
fel După ce ? Un exemplu 
La începutul anului trecut 
la secția intii. foraml era 
necorespunzător. Abia în
tors din concediu, inginerul 
Țif a primit sarcina să se 
ocupe de această proble
mă. în termen de o lună, 
spre stația de preparare au 
început să curgă cantitățile 
scontate de minereu.

La ieșirea din subteran, 
din același loc. privirea îm
brățișează din nou păm ri
tul. Unde-or fi ? Greu 
de precizat Ochii se mină 
din nou pe graficul de ur
mărire, care ni-i înfățișea
ză — traductor sensibil, la 
dimensiunile reale Dar 
spre deosebire de azi dimi
neață. rememorăm pe linia 
dintre grafic și vagoneții 
ce ies la suprafață — pre
lungită acolo-n adîpc — 
frunțile acoperite de trans
pirație ale rninerjipr. 'e 
deslușim pe pereții abata 
jțlgr umbrele ipțțrsectin- 
du-șe după reguli doar 
ele știute însoțind 
rea mușchiului în 
bobului de metal.

de
încnrda- 
căutarea

AI
îl iubește doar pe el. pe N.T. 
Nu înțelege ce s-a întîmplat 
cu ea. cum de a ajuns pină 
aici. Dar ea nu pleacă, ea îl 
iubește doar pe el, pe N.T. Ea 
fuge de acasă, nu vrea să dea 
ochii cu proaspătul soț. Și 
nici N.T. nu știe ce anume s-a 
petrecut, ce anume a gîndit 
atunci (pare sincer cînd po
vestește). Fapt este că <n 5 
minute au hotărît să fugă îm
preună. Proaspăta căsătorită 
ci. vechiul iubit. Și mama le-a 
deschis ușa, binșpuvîptîndn-i. 
DRA 18 : „I.ENUȚA A FU

GIT CU ALTUL".
Apare soțul căruia i se co

munică modificarea survenită: 
„Lenuța a fugit cu altul".
CĂLĂTORIE DE ÎMPĂCA
RE

După două zile, fugarii 
(amîndoi sînt salariați la a- 
ceeași întreprindere) se întorc. 
Soțul discută cu soția- încear
că să o înțeleagă, o iartă și 
pleacă împreună la București. 
Unde soția ștă cîteva ceasuri 
și îl convinge că trebuie să 
se întoarcă pentru a schimba 
buletinul, pentru a-și lua 
transferul. ..Vorbim mîine sea
ră la telefon". După o aștep
tare de mai multe zile, nro- 
misiunea soției nu se adeve
rise, soțul dă telefon. Și află 
că ea nu mai vine, să nu o 
frai aștepte.

Discut cu colegii de muncă 
ai celor doi : M.E. și N.T. 
..Sînt salariați conștiincioși, 
prețuiți. El maistru (84 de 
ani), ea șefă de birou (23 de 
ani) a activat în rîndurile or
ganizației U.T.C. cu cele mai 
bune rezultate".



„Comunitate în noua Festivalul

apropierea
Saigonului

In provincia de coastă 
Binh Dinh, la 44 de kilometri 
nord-est de Saigon, forțele 
patriotice au lansat miercuri 
un violent atac asupra pozi
țiilor deținute de un batalion 
de infanterie saigonez. în 
timpul acestor lupte, care au 
durat patru ore, patrioții sud- 
vietnamezi au pătruns în ta
băra saigoneză și au capturat 
o mare cantitate de arme. 
Pierderile sud-vietnameze, 
scrie agenția France Presse, 
sînt considerate oficial ca fiind 
grele. 24 de militari saigonezi 
au fost uciși, 30 răniți și 15 
dati dispăruți.

De asemenea, anunță agen
ția ASSOCIATED PRESS, în 
Delta Mekong, la 84 de ki
lometri sud-vest de Saigon, a 
avut loc o grea bătălie între 
unități de infanterie americane 
și forțe patriotice. In timpul 
luptelor, care au durat mai 
mult de 10 ore, au fost uciși 
18 soldați americani, iar 50 
răniți.

Declarația lui
P. Martin

MINISTRUL afacerilor 
externe al Canadei, Paul 
Martin, a declarat în ca
drul unui interviu televizat 
că s-ar putea să plece la 
Hanoi pentru a contribui 
la eforturile în vederea în
cetării. războiului din Viet
nam. Martin a exprimat pă
rerea că vor exista pers
pective bune in această 
problemă dacă vor înceta 
bombardamentele, america
ne asupra teritoriului R.D. 
Vietnam. El a arătat c* 
este încurajat in ceea 
privește perspectivele de 
pace. în urma declarației 
făcute de ministrul aface
rilor externe al R. D. Viet
nam, Nguyen Duy Trinh, 
la 3 ianuarie.

că 
ce

9 Proiect britanic de contracarare a veto-ului francez
în chestiunea aderării Londrei la C.E.E. © LE FIGARO:

„o inițiativă periculoasă" © Rezerve la Bonn

Citind surse bine informate provenind din Bonn, agenția 
FRANCE PRESSE releva ieri că guvernul de la Londra pre
conizează să supună celor cinci parteneri 
Piața comună un plan 
nouă".

ai Franței din 
de creare a unei „comunități în

a-
ar

Co-

Potrivit proiectului englez, 
ceastă „comunitate în nouă" 
urma să ființeze paralel cu 
munitatea Economică Europeană 
(C.E.E.) ți ar urmări colaborarea 
celor cinci parteneri ai Franței 
cu cele patru candidate la C.E.E. 
(Anglia, Danemarca, Norvegia și 
Irlanda) în domeniul tehnologiei, 
industriei de armament și ajuto
rului de dezvoltare. Se prevede, 
de asemenea, consultări regulate 
în domeniul politicii externe și 
al politicii militare. Acest plan 
intervine după trei săptămîni de 
la refuzul Franței de a angaja 
negocieri privind candidatura 
Angliei la Piața comună.

în cercurile competente fran
ceze se consideri că proiectul 
britanic nu are sorți de izbîndi. 
Singurul lui obiectiv ar fi, potri
vit acelorași cercuri, de a adinei 
divergențele din sinul comunită
ții europene. Sursa menționată 
relatează că purtătorul de cuvînt 
al guvernului vest-german, Gu
enther Diehl, a refuzat să facă 
orice comentariu pe marginea 
proiectului 
însă după 
subliniază 
noul plan 
cu destule
vernul R. F. a Germaniei, conti
nuă A.F.P., ezită să se angajeze 
pe o cale care ar putea compro
mite relațiile cu Parisul. în Ita
lia și țările Beneluxului, unii ar 
putea accepta planul, dar alții, 
fără îndoială, i se vor opune, se 
consideră în capitala Franței.

Presa pariziană consacră am
ple spații proiectului britanic. 
După ce respinge acest plan, 
ziarul „LA NATION" subliniază 
necesitatea convocării unei întîl- 
niri a „celor șase" la nivel înalt

In spiritul aceleia care s-a ținut 
în mai anul trecut la Roma pen
tru a depăși actualele dezacor
duri comunitare. Proiectul brita
nic ca și sugestia președintelui 
Camerei de Comerț din Rotter
dam de a se convoca reuniuni 
în „nouă" care să examineze, 
înaintea consiliilor ministeriale tn 
„șase", actualele proiecte sînt 
considerate de ziarul „LE FI
GARO" drept inițiative pericu
loase pentru Europa Occidentală.

Observatorii din capitala RF. 
a Germaniei, unde a fost anun
țată oficial vizita ministrului 
britanic al afacerilor externe, 
prevăzută pentru 19 ianuarie; a- 
preciau ieri că proiectul britanic

și divergențele de păreri dintre 
Bonn și Londra asupra evoluției 
politicii Europei occidentale, vor 
sta în centrul convorbirilor 
Brown—Brandt.

Bonnul — opiniază cercuri po
litice informate din capitala 
R.F.G. — dorește în continuare 
să caute cu Franța, în cadrul 
Pieței comune, o rezolvare a pro
blemei aderării Marii Britanii, 
Irlandei, Norvegiei și Danemar
cei. Analizînd această situație, 
ziarul vest-german „HESSI- 
SCHE-ALLGEMEINE" arată că 
situația pentru Bonn este foarte 
neplăcută, deoarece Beneluxul ți 
Londra s-ar fi arătat gata să co
laboreze tn afara comunități „ce
lor șase". „Nimic n-ar fi pentru 
C.E.E. mai plin de nesiguranță 
decît dacă s-ar crea un front al 
celor trei parteneri din 
C.E.E. împotriva Parisului ți 
Bonnului",

filmului
romanesc
la Napoli

Miercuri s-a inaugurat 
Napoli Festivalul filmului 
măresc, organizat de

la 
ro- 

mănesc, organizat de Cine- 
clubul din Napoli în colabo
rare cu Asociația cineaștilor 
din România. în cadrul festi
valului vor fi prezentate fil
mele „Răscoala", „Cine va 
deschide ușa „La patru p^i 
de infinit" ți scurt metrajele 
„Petrolul", „Nuntă la olteni", 
„Brăncuși la Tîrgu Jiu" ți 
„Permanențe". în prima sea
ră a fost prezentat publicu
lui filmul „Zodia fecioarei".

La Festival participă o de
legație din România, din 
care fac parte regizorul Mir
cea Mtrețan, actorii Silviu 
Stănculescu ți Ioana Bulcă, 
Rodica Lipatti, redactor la re
vista „Cinema" ți Gheorebe 
Popescu, din partea Consiliu
lui Cinematografiei.

Lucrările Congresului U.T.C.D.
SOFIA (prin telefon de la trimisul nostru 

special AT AN ASIE TOMA):
Joi au continuat lucrările celui de-al 11-lea 

Congres al Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist. Au fost reluate dezbaterile pe mar-

ginea rapoartelor prezentate. Conducătorii 
unor delegații străine au rostit cuvintări de 
salut. în ședința din dimineața zilei de joi a 
luat cuvîntul conducătorul delegației U.T.C. 
tovarășul Ion Iliescu.

Cuvîntul de salut
al tovarășului Ion Iliescu

Aducind din partea tinere- 
român, a Uniunii Tinere- 
Comunist, un salut cor- 

participanților la Con- 
Intregului tineret al

britanic. Judecind 
presa vest-germană, 
FRANCE PRESSE, 

britanic a fost primit 
rezerve la Bonn. Gu-

„POLIȚA"
O sală obișnuită de opera
ție. Și totuși, această sală a 
spitalului Grotte Shutir din 
Capetown a devenit cele
bră : aci s-au efectuat două 
transplantări ale unor inimi 

omenești

Protest cambodgian la 0. N. U.

în semn de protest împotri
va Angliei au aruncat ameri
canii în 1773 cutii cu ceai en
glezesc in apele portului Bos
ton. La cea de a 195-a aniver
sare a evenimentului, rămas 
în istorie ca „Boston Tea Par
ty", au aruncat cîțiva cetățeni 
din Boston in apele portului o 
cutie de ceai purtînd simbo
lic francul francez (vezi foto
grafia de mai jos).

Gestul acesta se înserează 
tn șirul reacțiilor unor cercuri 
din Statele Unite care pretind 
că politica Parisului lovește 
în Statele Unite și că, prin 
urmare, „trebuie plătită poli
ța". De la patronii de restau
rante din Illinois care au afi
șat la loc vizibil inscripția „Nu 
avem vinuri franțuzești" și 
pînă la proprietarii de maga
zine de cosmetice din New York 
care și-au anunțat clientela : 
„Nu importăm parfumuri din 
Franța" gama „boicotului

organizații democratic* șl pro* 
greșiste, indiferent de concep
țiile lor politice, filozofice sau 
religioase, de afilierea lor in
ternaționali, pe platforma 
luptei pentru apărarea drep
turilor și satisfacerea năzuin
țelor vitale ale tinerel genera
ții, pentru libertate și inde
pendență națională, împotriva 
Imperialismului, colonialismu
lui și neocotonialismului, pen
tru democrație, pace șl o via
ță mai bună.

Pnonunțîndu-ee pentru res
pectarea dreptului sfint al fie
cărui popor de a-șl afirma 
ființa națională, de a fi liber 
șl independent, tineretul ro
mân, alături de întregul nos
tru popor, condamnă cu hotă- 
rîre agresiunea imperialistă 
a S.U.A. în Vietnam, își ex
primă solidaritatea deplină 
cu cauza dreaptă a eroicului 
popor vietnamez și sprijină 
lupta sa pentru libertate și in
dependență națională.

Uniunea Tineretului Comu
nist., tineretul român, susțin 
activ eforturile consecvente 
ale partidului și guvernului 
nostru pentru îmbunătățirea 
climatului politic în Europa și 
înfăptuirea securității europe
ne, pentru dezvoltarea relații
lor de bună vecinătate între 
statele din Balcani, pe baza 
respectării principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, 
neamestecului în treb/rile in
terne și avantajului reciproc.

în acest an, Sofia, capitala 
Bulgariei frățești, va găzd'w': 
cel de-al IX-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studen
ților pentru Solidaritate, Pace 
și Prietenie. Solii tineretului 
român vor lua parte la aceas
tă manifestare a tineretului 
iubitor de pace din lumea în
treagă, cu dorința de a contri
bui la întărirea unității de ac
țiune a tinerei generații în 
lupta pentru realizarea năzu
ințelor sale de libertate, inde
pendență, democrație, pace și 
progres. "

încheindu-și cuvîntul de sa
lut., vorbitorul a transmis tine
retului bulgar succes deplin în 
îndeplinirea hotărîrilor pe 
care le va adopta Congresul 
Uniunii Tineretului Comuni 
Dimitrovist în întreaga sa ac
tivitate pusă în slujba înflori
rii Bulgariei socialiste.

dintre U.T.C. șl U.T.C.D. Toa
te acestea reflectă Interesul 
reciproc pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor cola
borare, pentru îmbogățirea lor 
în «plritul trainicei prietenii 
româno-bulgare.

în continuare vorbitorul a 
spus :

Urmărim cu un deosebit in
teres lucrările Congresului 
dumneavoastră, multe din pro
blemele pe care le dezbateți 
preocupînd și organizația noa
stră. Obiectivele stabilite de 
recenta Conferință Națională a 
P.C.R., măsurile adoptate în 
vederea perfecționării econo
miei naționale, a întregii vieți 
sociale din țara noastră con
stituie un puternic imbold 
pentru tînăra generație a Ro
mâniei socialiste. Hotărît să-și 
dăruiască toate forțele înfăp
tuirii vastului program elabo
rat de partid, tineretul român 
ilustrează prin neaumărate 
fapte spiritul său de respon
sabilitate socială, înțelegerea 
faptului că exigențele etapei 
actuale de dezvoltare a socie
tății noastre îi cer să-și pună 
în valoare elanul și energia, 
să se pregătească temeinic 
pentru muncă și viață, să-și 
lărgească necontenit orizontul 
de cunoștințe.

Referindu-se la rolul pe ca- 
re-1 are tineretul în societate, 
la măsurile adoptate de ple
nara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1967 cu privire la 
îmbunătățirea muncii în rîn- 
dul tineretului, la preocupări
le actuale ale Uniunii Tinere
tului Comunist, tovarășul Ion 
Iliescu a spus în continuare :

Pătruns de puternice senti
mente patriotice, tineretul ro
mân este în același timp edu
cat în spiritul internaționalis
mului proletar, al solidarită
ții militante cu lupta tinere
tului din întreaga lume, a tu
turor popoarelor pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de libertate, 
independență națională, pace și 
progres social.

Uniunea Tineretului ’-Comu
nist pune în centrul activită
ții sale internaționale dezvol
tarea prieteniei strînse, a le
găturilor frățești cu tineretul 
din toate țările socialiste. Tot
odată, organizația noastră în
treține și 
cooperare 
muniste

tulul 
tulul 
dial 
greș, 
Bulgariei, tovarășul ION ILI
ESCU, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C, ministru pentru pro
blemele tineretului, a spus în 
cuvîntul său :

Prietenia care ne unește șl 
oare, spre bucuria noastră, se 
consolidează continuu, îșl are 
izvorul în lupta comună a po
poarelor român șl bulgar pen
tru împlinirea aspirațiilor de 
libertate, Independență națio
nală șl progres, luptă despre 
care istoria ne-a lăsat multe 
șl prețioase mărturii. Trăind 
tn vecinătate, popoarele noas
tre nu numai că au stabilit re
lații «trînse, bazate pe încre
dere reciprocă, dar, deseori, în 
fața marilor încercări ale 
timpului s-au găsit unite prin 
comunitatea de interese și nă
zuințe, prin lupta comună 
pentru izbînda unor nobile 
idealuri. Tradițiile Istorice ale 
prieteniei româno-bulgare au 
dobîndit semnificații noi în 
condițiile în care în cele două 
țări a biruit cauza măreață a 
socialismului, iar popoarele 
noastre libere, stăpîne pe 
soarta lor, înalță edificiul u- 
nei vieți prospere, pentru care 
s-au jertfit atîtea generații de 
înaintași. România și Bulgaria 
dezvoltă relații de colaborare 
multilaterală, în interesul am
belor popoare, al cauzei socia
lismului și păcii.

Ca vecin și prieten, tineretul 
român urmărește cu mult 
interes și simpatie rodnica 
activitate a Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist, a 
tineretului Bulgariei frățești, 
pusă în slujba construirii noii 
societăți, a dezvoltării econo
miei și înfloririi culturii, a rea
lizării obiectivelor stabilite de 
Partidul Comunist Bulgar.

Uniunea Tineretului Comu
nist din România acordă o 
înaltă apreciere relațiilor de 
prietenie și colaborare stabili
te între tineretul român și bul
gar. Vizitele, schimburile de 
experiență și consultările pe 
care le-am avut în diferite 
probleme de interes comun, 
întîlnirile frecvente dintre ti
nerii români și bulgari, au 
contribuit la o mai bună cu
noaștere și înțelegere recipro
că, la lărgirea legăturilor

Cambodgia a adresat Con
siliului de Securitate o scri
soare în care se arată că, în 
urma focului deschis de la 
bordul unui „avion aparținînd 
forțelor militare americano- 
sud-vietnameze“, un cetățean 
cambodgian a fost ucis, iar al
ții grav răniți. Cambodgia — 
relatează Associated Press — 
a cerut ca această scrisoare să 
fie difuzată ca document al 
Consiliului de Securitate, fără 
să ceară convocarea acestuia.

Tntr-o altă scrisoare adresa
tă Consiliului de Securitate se 
subliniază că „numeroase acte

criminale de agresiune au fost 
săvîrșite în aer și pe uscat de 
forțe provenind din Tailanda“. 
Printre altele, scrisoarea men
ționează un atac cu mortiere 
asupra unui post cambodgian 
în provincia Battambang, unde 
două persoane au fost rănite, 
acțijini de sabotaj la căile fe
rate și poduri și bombarda
mente efectuate de avioane 
necunoscute venind din Tai- 
landa. Guvernul cambodgian 
„a protestat viguros și a cerut 
Tailandei să pună imediat ca
păt acestor acțiuni provoca
toare".

©

9

O

uneori 
hilare.

variată, 
aspecte 
Așa s-a 
San Francisco unde proprieta
rul unuia din cele mai luxoase 
baruri, „Metropol", a pus la 
intrare următoarea inscripție 
luminoasă : „Nu servim clien- 
ții care vin cu automobile de 
fabricație franceză".

Se pare însă că amuzamen
tul furnizat de asemenea in
scripții ca aceea semnalată la 
San Francisco va apare deri
zorie in comparație cu apelu
rile lansate de cîțiva ani în 
toate marile orașe americane : 
„Nu plecați in Franța". Acum, 
o asemenea chemare trezește 
un zimbet: americanii au fost 
invitați să-și frîneze veleități
le turistice nu în semn de 
protest anti-Paris ci pentru a- 
părarea dolarului.

Ea 
de-a 
intimplat, de pildă, la

îmbracă, 
dreptul LÂ CAPETOWN

SI LA STANFORD
Un buletin medical dat pu

blicității în cursul dimineții de 
ieri de clinica de la Grotte 
Schuur anunța că starea dr. 
Blaiberg, căruia profesorul 
Barnard i-a grefat o nouă ini
mă, „este mai proastă decît 
ieri". Complicații neașteptate 
au intervenit. în jurul inimii 
s-au produs anumite scurgeri 
care au fost evacuate. în urma 
acestei intervenții pacientul 
se simte mai bine. Buletinul 
medical subliniază în încheie
re că medicii care îl îngrijesc 
pe Blaiberg nu manifestă ne
liniște în legătură cu aceste 
complicații.

•••••••••••••
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La patru zile după opera
ția efectuată de profesorul 
Shumway, la clinica Univer
sității din Stanford (Califor
nia), noua inimă a oțelarului 
Kasperak continuă să func
ționeze normal. Echipa de me
dici care-l supraveghează au 
declarat că au constatat o „a- 
meliorare considerabilă" a 
stării pacientului, cu toate că 
el se află tntr-o situație criti
că. Se apreciază că emoragia 
gastro-intestinală care s-a 
produs în ziua de luni nu a 
dus la complicații ireversibi
le. De asemenea, nu s-au 
manifestat încă semnele in
compatibilității biologice.

Președintele 
de Gaulle l-a pri
mit pe ambasado

rul României

O LA PRAGA au continuat 
lucrările sesiunii Adunării Na
ționale a R. S. Cehoslovace. A 
fost aprobat în unanimitate pro
iectul de lege guvernamental re
feritor la bugetul de stat pe a- 
nul 1968. Apoi, s-a trecut la dis
cutarea proiectului de lege cu 
privire la utilizarea fondului lo
cativ.

A venturile lui „Surveyor- 7"
© O aselenizare plină de dificultăți

„Survey or-7 ", ulti
mul vehicul lunar 
destinat să stabileas
că un loc de aseleni
zare pentru viitorii 
cosmonauți, a trans
mis pînă acum 1 225 
de fotografii ale re
giunii din apropierea 
craterului „Tycho", 
unde a aselenizat lin 
marți noaptea. Spe
cialiști de la Pasade
na considerau că na
va avea șanse de nu
mai 40 la sută de a 
aseleniza în această 
regiune plină de cra
tere și pietre de di

ferite dimensiuni. V- 
na din fotografii ara
tă o piatră cu diame
trul de 15 cm aflată 
chiar lingă piciorul 
navei și care ar fi 
putut provoca răstur
narea sau avarierea 
acesteia.

Alte imagini arată 
că regiunea crateru
lui are o culoare mai 
deschisă decît „mă
rile" lunare, ceea ce 
ar putea însemna că 
există unele variații 
de temperatură și 
condiții atmosferice

în diferitele regiuni 
ale Lunii.

Joi dimineața au 
fost transmise co
menzi pentru pune
rea în funcțiune a 
escavatorului care va 
da posibilitatea să se 
stabilească în mod 
precis natura solului 
acestei regiuni. O 
„cutie" care conține 
un aparat de analiză 
chimică a solului cu 
ajutorul radiațiilor 
nu a putut fi coborî- 
tă la nivelul dorit, 
iar comanda va tre
bui să fie repetată.

• Joi după-amiază generalul 
de Gaulle președintele Repu
blicii Franceze, a primit la Pa
latul Elysee pe dr. Victor^ Di- 
mitriu, ambasadorul României 
la Paris, în legătură cu ple
carea definitivă a acestuia din 
Franța.
• JOI DIMINEAȚA, la Ra

walpindi au început convorbiri
le oficiale dintre președintele 
Pakistanului, Ayub Khan, și 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito. Marko Nikezici, 
secretarul de stat pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugosla
via, care și-a încheiat vizita în 
Italia, a sosit in Pakistan, pen
tru a-1 însoți pe președintele 
Tito în călătoria într-o serie de 
țări din Asia.

Festivitățile de
Tirana

la

• LA 11 IANUARIE poporul 
albanez a sărbătorit a 22-a a- 
niversare a proclamării repu
blicii. In întreaga tară an avut 
loc adunări festive și alte ma
nifestări consacrate acestui e- 
veniment.

La Tirana, în piața centrală a 
orașulni, a avut loc inaugurarea 
monumentului eroului național 
Scanderbeg, de Ia a cărui moar
te se împlinesc anul acesta 500 
de ani. La ceremonie a partici
pat Enver Hodja, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, și alți conducători de 
partid și de atat.

• IN ORAȘUL MENTON, de 
pe Coasta de Azur, s-a deschis, 
sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă din 
Republica Socialistă Romănia 
și Municipalității locale, o 
poziție a tinerilor pictori 
mâni Ion Musceleanu, Ion 
pescu-Negreni și Grigore 
sile.

• CUNOSCUTUL PILOT A- 
MER1CAN Max Conrad, în 
vîrstă de 64 de ani, a anunțat 
că va întreprinde cea mai ma
re aventură din viața sa : oco
lul lumii in sensul meridianelor, 
traversînd cei doi Poli, pe bor
dul unui aparat „Piper Aztec". 
„Dacă voi reuși, voi avea lu
cruri interesante de povestit" 
— a declarat Conrad, care are 
la activul lui 50 009 ore de zbor.

• ••• ••••••••••••••••••

Imagine din Istanbul

ORIENTUL MIJLOCIU
ÎNTREVEDERILE LUI JARRING • REGELE IORDANIEI LA RYAD © PRELUNGIREA DU

RATEI SERVICIULUI MILITAR ÎN IZRAEL © DUPĂ INCIDENTELE IORDANIANO —

IZRAELIENE DE LUNI

Rachete cu plata în 
mercenari

Tailanda va primi o baterie de rachete antiaeriene de tipul 
„Hawk“, la sfîrșitul acestui an sau la începutul anului vii
tor, se anunță în cercurile oficiale americane. Bateria va cu
prinde între 18 și 36 de rachete, care vor fi probabil destina
te apărării Bangkokului. Se poate ca o parte din ele să ser
vească la apărarea bazelor aeriene ale Tailandei, care parti
cipă, alături de S.U.A., la războiul din Vietnam.

Pe de altă parte, se anunță la Bangkok că guvernul Tai- 
landed a hotărît să sporească numărul trupelor sale din Viet
namul de sud de Ia 3 000 Ia 13 000. Cercurile oficiale de la 
Bangkok subliniază că această hotărîre nu este legată de 
instalarea rachetelor, decisă de S.U.A. cu cîteva săptămîni în 
urmă.

Jumătate din trupele tailandeze vor sosi în Vietnam în 
vara acestui an, iar restul de 5 000 înainte de sfîrșitul lui 
1968. Se precizează în cercurile oficiale că rachetele vor fi 
furnizate gratuit de către guvernul american, sub formă de 
ajutor militar. Se arată că acest ajutor a atins cifra de 60 
milioane dolari în 1967. Tailanda a primit cu titlu de ajutor 
economic și militar aproape 300 milioane dolari în ultimii 
trei ani.

Irakul nu a aderat la „Or
ganizația interarabă a petro
lului", care a fost creată marți 
la Beirut, a declarat Adib Al- 
Jader, președintele Societății 
naționale de petrol din Irak, 
agenției irakiene de informa
ții. El a motivat neparticipa- 
rea Irakului la noua organi
zație prin faptul că Irakul nu 
dorește să adere la o organi
zație al cărei statut exclude 
Algeria, care este una din 
principalele țări arabe produ
cătoare de petrol, și Republi
ca Arabă Unită. „Nu sîntem 
mulțumiți — a afirmat Adib 
Al-Jader — de cooperarea 
care există în prezent între 
Irak și celelalte țări arabe pro
ducătoare de petrol în cadrul 
Ligii Arabe și în cadrul Or
ganizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.).

Evoluția evenimentelor 
legate de Orientul Mij
lociu a fost și in cursul 
zilei de ieri, prezentă în 
relatările agențiilor de 

presă

Informații din capitala ci
priotă relevau că Gunnar Ja
rring, reprezentantul special 
al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Mijlociu, 
s-a întors miercuri la Nicosia 
venind de la Amman, unde a 
avut marți seara o întrevedere 
cu regele Hussein al Iordaniei, 
în misiunea sa de mediator 
în soluționarea crizei arabo- 
izraeliene. Jarring a avut deja 
mai multe contacte cu repre
zentanții părților interesate. 
El a avut zilele acestea o în
trevedere la Ierusalim cu mi
nistrul de externe al Izraelu- 
lui. Ieri, Jarring a sosit în Li
ban la Beirut.

O știre din Ryad anunță că 
regele Iordaniei, Hussein, aflat

în vizită în Arabia Saudită, a 
avut miercuri primele convor
biri cu regele saudit Feisal. 
Postul de radio saudit a infor
mat că cei doi monarhi au dis
cutat „probleme care intere
sează cele două țări, precum 
și unele aspecte ale lumii 
arabe".

într-o relatare din capitala 
izraeliană, agenția FRANCE 
PRESSE informează că în Is
rael s-a declarat miercuri pre
lungirea cu șase luni a servi
ciului militar. Această măsura, 
subliniază un comunicat ai 
armatei, a fost adoptată mai 
ales pentru a se limita chema
rea rezerviștilor sub arme și 
a se evita, în acest fel, pertur
barea economiei țării. Prin 
adoptarea noii măsuri, durata 
serviciului militar pentru băr
bați este de trei ani (femeile 
continuă să fie înrolate timp 
de 20 de luni).

Din New York se anunță că

într-o scrisoare adresată preșe
dintelui Consiliului de Securi
tate, reprezentantul permanent 
al .Iordaniei la O.N.U., Muha
mmed El Farra, arată că răs
punderea pentru schimbul de 
focuri intervenit la 8 ianuarie 
revine bâr'țîi izraeliene. în 
urma atacului terestru și ae
rian împotriva teritoriului Ior
daniei, se spune în scrisoarea 
lui El Farra, un soldat și 7 
civili iordanieni au fost grav 
răniți.

La rîndul său, reprezentantul 
permanent al Izraelului la 
O.N.U., Gideon Rafael, a adre
sat președintelui Consiliului 
de Securitate o scrisoare în 
care declară că autoritățile ior- 
daniene sînt răspunzătoare 
pentru schimbul de focuri des
fășurat la 8 ianuarie deasupra 
Iordanului, în cursul căruia a 
intervenit și aviația izraeliană. 
Intervenția aviației izraeliene 
a fost „limitată", se spune în 
scrisoarea lui Gideon Rafael.
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