
O IDEE CU ADERENTĂ LA VIRSTA NOASTRĂ:

i timiii artistic u iimiii nuni
în legătură cu această ideee. consemnăm 

cîteva opinii ale inițiatorilor ei :
CORIOLAN RĂDUICA, secretar al comitetului 

raional UTC : „Ideea care ne preocupă este de 
a da cultură casei noastre de cultură, de a-i 
pune în valoare arhitectura, transformînd-o 
intr-un edificiu de înaltă și complexă intelec
tualitate. E vorba, în ansamblu, de profesiona
lizarea activităților cultural-artistlce de aiei. 
Ne gîndim astfel la un studio teatral, unde se 
pot ivi germenii unui adevărat teatru experi
mental. Barul nostru va deveni un fel de cafe
nea literar-artistică, sediu al unor discuții inte
resante, al unor întîlniri utile. Dorim să oferim 
ospitalitate și cenaclului „Junimea". Apoi, săli 
de audiții, de mici concerte de cameră, de jazz, 
un cineclub, unde să lucreze și viitorii profe
sioniști din secțiile de film ale I.A.T.C.. o cine
matecă pentru tineret... Vrem să amenajăm și 
cîteva săli permanente de expoziție — eventual 
cu vînzare — pentru tinerii artiști plastici."

Actorul ION GH. ARCUDEANU : „în mo
mentul de față, serile de dans sînt cam singu
rele care-i atrag cu adevărat pe tinerii la casa 
de cultură. Un asemenea program profesionist 
ar fi infinit mai aproape de gusturile și preo
cupările lor decît ceea ce se face acum."

• CULTURA CASEI DE CUL-
TURĂ!

• PROFESIONALIZAREA AC

TIVITĂȚ1LOR CULTURAL-AR-
USTICE ALE CASEI DE CUL-
TURĂ A TINERETULUI DIN RA
IONUL 30 DECEMBRIE

• IN GERMENE, UN TEATRU

EXPERIMENTAL
• O CAFENEA LITERAR-AR

TISTICĂ
• SĂLI DE EXPOZIȚIE PEN-

TRU ARTIȘTII TINERI

• O FERTILĂ INTILNIRE IN

TRE ARTE

Regizorul RADU BOROIANU : „Studioul tea
tral va fi un teatru viu, cu un repertoriu alcă
tuit din seri de poezie și muzică, din acele 
foarte interesante lucrări ale tinerilor drama
turgi pe care teatrele nu întotdeauna pot să le 
includă în repertoriul lor, din scurte piese ilus- 
trînd tendințe „la zi" din dramaturgia mondi-

Actorul GEORGE PAUL AVRAM : „Acolo 
vor juca actori tineri din teatrele bucureștene 
experimentînd noi forme de spectacol. Ne pu
tem gîndi la matinee literare, la spectacole de 
noapte..."

Pictorul HENRY MAVRODIN : „Esențialul 
este ca nimic să nu poarte pecetea provizoratu
lui. a compromisului. Dacă e vorba de profe
sionalizare, s-o facem pînă la capăt. De ce 
n-am edita, de pildă, si un buletin periodic al 
viitoarei instituții artistice ?"

Muzeograful SERGIU CHIRTOACA : „Faptul 
că vom aduna pe reprezentanți! mai tutu
ror artelor ne oferă posibilități nelimitate 
Vernisajul unei expoziții concomitent cu pre
miera unui spectacol, urmat de niște discuții la 
o cafea, de o audiție muzicală chiar în ambianța 
expoziției — asta da. poate însemna o noutate, 
poate atrage tineretul ! Ar fi un fel de ateneu 
artistic al tineretului, un studio experimental 
complex al tinerilor creatori".

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a 11-a)
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Propuneri

privind

Organizarea

Județelor

, și a

menii cu al doilea acoperiș, 
și acesta a început să pî- 
rîie din toate încheieturile 
dovedind o prea slabă re
zistență la forța gravitațio-

nală a Pămîntului. 
mai tras după el și 
parte din zidărie.

De-aici încep să 
curce ițele.

Dacă prima prăbușire a 
putut fi mascată fără ca

de sport?

A SOCIETĂ
MULTILATERALĂ

municipiilor

^CITIȚI

S

PE AMBASADORUL

(Continuare în pag. a IU-a)

D

5 ANI

cu audiență la

această
se în-

NICOLAE ADAM(Continuare în pag. a IU-a)
(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)

Ba, a 
o bună

SZUTSIK SELIC 
judecător la Tribunalul 

raional Sibiu

vorbesc cu 
idee din 
mulți ti-

„GURA" STRĂZII 
MUȘCA RĂU

ALEXANDRU 
bAlgrAdean 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

PLIMBAREA 
„COMPARTIMENTE"

Tovarășul Nieolae Ceaușescți, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit joi, 
18 ianuarie, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Viet-

nam în Republica Socialistă 
România, Hoahg Tu, la cere
rea acestuia.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, a fost de față 
Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

• CĂRȚILE POȘTALE ALE MORȚII 
de Adrian Păunescu. Continuarea cu 
fapte palpitante a foiletonului po
lițist început în numărul de dumi
nica trecută.
Parodie? Mister veritabil? Prime
le ecouri sosite la redacție sînt îm
părțite.

® PRIMA SEARĂ A „STUDENT-CLU- 
BULUI“. Opiniile scriitorilor Ște-

fan Bănulescu și Marin Soreseu, 
despre acest eveniment, sînt întărite 
și de imagini fotografice.
în ciclul „ARHIVE SECRETE", al 
doilea reportaj : „TN BUNKERUL 
LUI HITLER".

EGOIȘTII. O anchetă care relatează 
fapte asupra cărora sînt rugați să-și 
spună părerea și cititorii ziarului.

Dînd viață indicațiilor Con
gresului al IX-lea al P.C.R. 
— care a subliniat necesita
tea ridicării pe o treaptă cali
tativ superioară a întregii ac
tivități economice — și ex
perienței acumulate, la Con
ferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1967 s-au stabilit 
măsurile privind perfecționa
rea conducerii și planificării 
economiei naționale, cores
punzător condițiilor noii 
etape de dezvoltare socialistă

SPORIRCH

IHIIIIMII

Cetățenii orașului Sibiu, 
români, germani și ma
ghiari au luat cu legitimă 
satisfacție cunoștință că 
orașul lor va deveni din 
nou reședință de județ. 
Propunerile recente cu pri
vire la organizarea județe
lor și municipiilor fac după 
cum se știe parte integrantă 
din măsurile pentru perfec
ționarea conducerii vieții 
sociale în țara noastră, lua-

DEPLINA
EGALITATE
ÎN DREPTURI

PARODIA
UNUI MIT
Sala de sport din Brad, 

cu o suprafață de aproape 
o mie de mp și o capaci
tate de 400 locuri, a fost 
construită în anul 1964 
după o idee a arhitectului 
Popa Liviu de la Consiliul 
Național pentru Educație 
Fizică și Sport — C.N.E.F.S. 
— fratele unuia dintre ju
cătorii echipei le baschet 
„Aurul", care activa în ca
tegoria A. Cît de potrivită 
a fost ideea arhitectului 
din București s-a văzut cu- 
rînd după darea în folosin
ță a sălii, cînd, în urma 
răsturnării unuia din masi
vele de ancoraj, acoperișul 
s-a îndoit ca 
caiet...

Soluția ? A 
tat imediat

CONSTRUIREA 
UNEI SĂLI

o foaie de

fost demon- 
acoperișul, 

demolată zidăria deterio
rată. apoi a început con
strucția unui nou acoperiș. 
Surprizele n-au lipsit însă 
nici de această dată. Nici 
nu s-au obișnuit bine oa

cei vinovați să fie trași la 
răspundere, despre a doua, 
în schimb, s-a discutat cu 
atenție în ședințe convoca
te de organele în drept, pu- 
nîndu-se pe tapet întregul 
mănunchi de cauze care au 
concurat la obștescul și ne
fericitul sfîrșit al sălii de 
baschet din Brad. S-a sta
bilit astfel că C.N.E.F.S. și 
Asociația sportivă „Aurul" 
au început construcția sălii 
în mod ilegal, pe furiș. în 
1963 lucrările au fost pre
zentate sub titulatură falsă, 
OGOlindu-se cu bună știință 
aplicarea prevederilor le
gale în vigoare, iar supra- 
înălțarea sălii și refacerea 
acoperișului efectuate în 
1965. au fost prezentate 
drept „reparații curente"

SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI
Afirmînd că la Reșița tinerii 

nu se plimbă ar fi inexact. Re
marca ce se impune însă -este 
aceea că plimbările de aici au 
un caracter cel puțin ciudat, cum 
observa un localnic, căpătînd, 
după aceleași afirmații, proporții 
de anomalie: fetele se plimbă 
separat, atunci cînd totuși se de
cid, băieții la fel. Peisajul cita
din reșițean este foarte rar între
rupt de un cuplu necăsătorit, și 
atunci cînd se întîmplă, din pri
mul moment observi stingherea
la partenerilor, gesturile reținute, 
lipsite de atenție sau de tan
drețe.

nante : grupuri de băieți și gru
puri de fete separați de o linie 
vizibilă și acceptată de noi, reși- 
țenii, își găsește una din expli
cații, cred, în lipsa unei tradiții 
privind prietenia, camaraderia 
dintre băieți și fete. în lipsa 
unor manifestări colective, bine 
organizate, care să-i apropie, să

și neconvingător argumente ? 
Credeți că, într-adevăr, tinerii nu 
se întîlnesc, nu discută, nu lea
gă prietenii, nu se iubesc ?

TATIANA CIURTU — asis
tentă medicală :

Nu aș numi-o solidaritate de 
sex. Faptul că tinerii se plimbă 
în compartimente vine dintr-o 
inerție pe care nimeni nu se

a României. Trăsătura fun
damentală a acestor măsuri 
este caracterul realist al so
luțiilor, modul în care rea
litățile vieții noastre econo
mice sînt confruntate cu ce
rințele legilor economice 
obiective, cu necesitățile 
generale ale construcției so
cialismului.

In contextul acestor măsuri 
se integrează organic Proiec
tul principiilor de bază cu 
privire la îmbunătățirea or-

NICOLAE ISTODOR 
economist

Oamenii sînt mai ales preocu
pați de munca lor, opiniază mai
stru! EMILTAN ACHIM de la 
Uzina constructoare de mașini: 
Orașul-uzină are seriozitatea fap
telor sale, este conectat la des
tine industriale serioase și este 
absolut firesc ca aceste atribute, 
bărbătești, aș spune, să defineas
că locuitorii săi. Și apoi să nu 
uităm că munca, aici, presupune 
un plus de efort, de specializare, 
de atenție și, desigur, de dăruire. 
Promenada destinde în sine. Fap
tul că prea puțini tineri se plim
bă, lucru absolut real, sau că 
plimbările capătă aspecte disto-

la descrețească frunțile. Există, 
în schimb, tradiția unei erori : la 
Reșița, fetele nu 
băieții, se mărită doar, 
păcate, 
neri.

RED. Cum explicați
„eroare", care sînt factorii ce o 
întrețin ? Nu se face, în acest 
caz, simțită o solidaritate de sex 
rău înțeleasă și pentru care nu 
s-au cheltuit decît întîmplător

sinchisește să o elimine și care 
întreține uneori stinghereala, ti
miditatea tinerilor atunci cînd 
leagă totuși o prietenie. Tinerii 
se întîlnesc, evită însă să se pro
nunțe în public, să se plimbe 
chiar. Funcționează ca un ceasor
nic ideea că fetele de aici doar 
se mărită. Apoi, o seamă de ti
neri cînd întîlnesc un cuplu pe 
stradă rid zeflemitor, asta în cel 
mai bun caz. Autoapărareaplim
barea în „compartimente".

MIRCEA GRECU — rectifica
tor la Uzinele constructoare de 
mașini:

Neîndoios, există și huligani 
care pătează grav ținuta orașului, 
cum există și tineri a căror bu-

te de către Conferința Na
țională a P.C.R. din 6—8 
decembrie 1967. Principiile 
fundamentale ale îmbună
tățirii organizării adminis- 
trativ-teritoriale a României 
sînt legate organic de an
samblul măsurilor referi
toare la perfecționarea con
ducerii și planificării eco
nomiei naționale. Avind la 
bază analiza complexă a 
factorilor naturali, econo
mici, demografici, sociali și 
tehnici, a intercondiționării 
acestora pe ansamblul țării 
și pe fiecare zonă in parte, 
aceste propuneri se înscriu 
în cadrul preocupărilor per
manente pentru perfecțio
narea formelor de organi
zare și conducere a vieții 
sociale, ele se încadrează în 
obiectivele trasate de Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
cu privire la desăvirșirea 
construcției socialiste în 
patria noastră. Sibienii, lă- 
sînd la o parte considerații 
subiective influențate de 
mindria și dragostea pentru 
orașul lor, consideră pe 
drept cuvînt că aceste pro
puneri sînt rezultatul unor 
analize realiste, bazate pe 
ample studii și aceasta atît 
cu privire la înființarea a- 
cestor județe cit și la stabi
lirea orașului Sibiu ca re
ședință și ca muncipiu.

Situat în centrul țării, ri
dicat pe locul unei vechi 
așezări dacice, și a unui
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de Radu Cosațu

— De ce nu |

cade | 

Soarele ? |
— Fiindcă | 
nu merge" |
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ÎN învAtâmîntul agrozootehnic

20 LA SUTĂ ÎNVAȚĂ, RESTUL
AȘTEAPTĂ

artistic
(Urmare din pag. I.)

Programul săptămînli tre
cute » fost deajuns de obo
sit, de ce să lungim vor
ba 7 Cu excepția „Culturii 
muzicale de-a lungul timpu
lui" — ciclu inaugurat cu a- 
utoritate de Petre Codreanu. 
si care se pare că va meri
ta să fie urmărit — n-am 
prea avut la ce să tresărim. 
„Tainele profesiunilor" n-au 
nici o taină. Sînt reportaje 
oneste din industrie, ceva 
mai dezvoltaste — treci prin 
fabrici, intri prin citeva bi
rouri, se pun întrebări se
rioase de un reporter care 
pare, de altfel, serios, vin 
răspunsuri reci, sistematic 
seci, „concizia" în acest caz 
neavînd nici o calitate. „De 
cînd munciți în această fa
brică 7“ „De 30 de ani". Nu 
tot ce e concis spune ceva. 
Uneori nu spune nimic. L-am 
așteptat într-o seară pe Jac
ques Brel, a sosit Brigitte 
Bardot. Diletantism, izme
neală. Prea puțin umor, în 
schimb prost gust din două 
în două minute, într-o emi
siune care ține 20. Telecro-

pe nimeni — cam toate 
doamnele, cu cîteva lecturi 
franțuzești „joacă" așa „des
părțirea" cea mare (și artis
ta — cu toate eforturile ei
— nu a găsit distanța față de 
aceste doamne, jucînd prea 
„știut", prea conform cu co
pia, fără surprize). Textul 
are prea multe vorbe, prea 
multe strigăte înăbușite, in
finite amintiri concrete, e- 
normă sfîșiere interioară în 
numele unei sobrietăți ilu
zorii. Intr-adevăr, cum s-a 
spus, cîntecul lui Bă- 
caud „Et maintenant 7“ e 
mult mai eficace și barează 
categoric „emoția" textului 
lui Cocteau. Azi sînt multa 
cîntece de 3 minute care fac 
inutile piese de 3 ore. Nu 
știu cum va fi în anul 2 000
— dar în ’68 piesa trebuia 
„tăiată", „scurtată", adapta
tă nu atît pentru televiziune 
cît pentru anul ’68.

Nu s-a rostit o vorbă des
pre ultima secvență a ulti
mului transfocator din '67. 
Cred că nu e prea tîrziu, 
personal n-aș ezita să dau
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RAID ANCHETA ÎN RAIONUL GALAȚI

Un copil la' 

TELEVIZIUNE*

nicarul lui „Figaro littărai- 
re“ se întreabă, după ultima 
ei apariție la televiziunea 
franceză : „B. B. are talent ? 
E prea frumoasă ca să-ți 
mai pui și această întreba
re". Se poate spune — de
sigur — și așa. „Dicționarul 
de personaje" a ajuns la li
tera „Z“ dar Mircea Șepti- 
lici ne-a atras elegant aten
ția că teatrul nu cunoaște 
ideea de sfîrșit. In lume 
continuă să se scrie teatru — 
ni s-a spus — dar nu cred 
că acesta să fie un argu
ment solid pentru a justifi
ca improvizația (deloc „Com- 
media del’Arte"), graba, jo
cul fără inspirație care nu o 
dată au caracterizat „dicțio
narul" pe parcursul celor 24 
de litere. Poate că și alfabe
tul a fost prea lung pentru 
spațiul redus de repetiții...

Așa ștînd lucrurile, mă pot 
lăsa fără remușcări în pra
da unui sentiment paseist 
pentru a reveni la cîteva e- 
misiuni din trecutul apropi
at, omise cu regret și rămase
— cum se spune în redacții
— pe șpalt. N-am scris ni
mic, de pildă, despre „Vocea 
omenească" a lui Cocteau în 
interpretarea Danei Com- 
nea. Reacțiile — în presă — 
au fost contradictorii, de la 
elogiu la critica acerbă. Pro
blema, cred, nu e a artistei 
ci a textului. în 1930. piesa 
putea apare de „avangardă", 
azi — oricum am întoarce-o
— pare „fumată" și decalajul 
e prea mare. Un decalaj cu
rios, totuși : ceea ce în text 
e „teatru", azi e în viață, *- 
dică — nu vreau să indignez

un premiu pentru idee, dia
log și realizare. Se pornea 
de la următoarea întreba
re : „părinți, vă cunoașteți 
copiii 7“ și se trecea cu mi
crofonul printre tînci de o 
șchioapă, punîndu-li-se în
trebări normale. Nu ne ră- 
mîneau decît ochii, chipuri
le lor căutînd pe pereți, în 
cer. pe podea. în neant, răs
punsurile :

— Ce e un troleibuz 7
Pauză lungă, ca și cum 

ar fi fost vorba de cuadra- 
tura cercului : răspuns :

— Un mijloc de locomoție.
— De ce nu cade soarele 7 
Răspuns neted : Fiindcă 

nu merge !
— Ce ai vrea tu să te 

faci 7
Răspuns normal : Poet.
— De ce poet 7
— Fiindcă am eu talentul 

ăsta.
— Dar știi care-i cel mal 

mare poet al lumii ?
Răspuns circumspect: Cred 

că Dante.
Firește că puștii sînt sur

se de minuni suspecte în 
cinema și pe „micul ecran", 
în ce mă privește, mă blin
dez cît pot la farmecele lor 
și la speculațiile celor mari 
în jurul lor. Dar aici nu se 
încercau „fițe", artificii, nu 
se șantaja cu surîsuri și deș- 
teptăciuni, copiii erau nor
mali și reporterul (A. Stark) 
nu trăia „uimiri". Ca ton, 
ca Idee, ca umor — televi
ziunea a găsit rareori ceva 
mai inspirat printre subiec
tele noastre acute. Anchete
le acestea printre minori 
n-ar putea continua în emi
siuni majore, pentru majori 7
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Interviu cu regizorul danez- 

Henning Carlsen

Punînd în valoare condițiile 
economice și naturale de care 
dispun, cele patruzeci și două 
de cooperative agricole din ra
ionul Galați și-au dezvoltat 
puternice sectoare zootehnice. 
Anul trecut, aproape 40 la sută 
din veniturile bănești obținute 
provin din creșterea animale
lor. Acest lucru poate consti
tui o satisfacție, dacă avem în 
vedere efectivele mari exis
tente în proprietatea obștească 
a cooperativelor agricole ? — 28 
de mii bovine, 68 de mii ovine, 
18 mii porcine și aproape o 
sută de mii păsări matcă. La 
Consiliul agricol raional am 
primit ca răspuns un categoric 
NU Ca argument s-a adus a- 
tit nivelul scăzut al producții
lor (circa o mie patru sute litri 
lapte de fiecare vacă furajată, 
cu puțin peste două kilograme 
lină de fiecare oaie) cît și nu
mărul mare de animale cu in
capacitate productivă, nefolo- 
sirea corespunzătoare a fura
jelor, lipsa unor îngrijitori 
permanentizați, cu experiență, 
cu pasiune pentru meserie, bi
ne pregătiți profesional.

...Lipsesc îngrijitorii bine 
pregătiți profesional. Confrun
tarea acestei remarci — fără 
îndoială alarmantă dacă este 
expusă — cu realitatea de fapt 
a modului în care se desfășoa
ră învățămîntul agrozootehnic 
creează pentru moment o nedu
merire. Dar numai pentru mo
ment pentru că o anchetă în 
amănunt desfășurată in cadrul 
cooperativelor agricole din ra
ionul Galați ne-a dat posibili
tatea înțelegerii exactă a lu
crurilor. Deși mai mult de ju
mătate dintre cei aproape 
cinci mii de îngrijitori au o 
vechime în meserie sub doi ani 
(iar dintre aceștia aproape 
nouăzeci la sută sub un an) 
măsurile întreprinse în scopul 
pregătirii lor profesionale sînt 
aproape inexistente. Învăță- 
mîntul agrozootehnic, ca prin
cipală formă de pregătire, a 
devenit marele semn de între
bare. Din 42 de cooperative a- 
gricole numai în două s-au or
ganizat, în toamna trecută, 
cercuri de invățămint anul I 
pentru îngrijitorii de animale 
— la cooperativele agricole 
din comunele Grivița și 
Șivița care cuprind 18 și

respectiv 35 de îngrijitori. In 
foarte multe unități agricole 
cooperatiste (Braniștea, Bu- 
cești, Călieni, C. Negrii, Fun- 
deni, Nănești, Suhuriui, Izvoa
rele. ca să amintim numai 
cîteva) in toamnă nu s-au 
mai organizat insă cursuri de 
invățămint, iar in altele, cu 
toate că în scripte figurează 
cercuri organizate pentru anii 
doi și trei (la nivelul raionului 
cuprinzind 714 cursanțil?) ni
meni nu se mai interesează de 
ele. Absențele, dezinteresul 
lectorilor, activitatea superfi
cială, în general, le-au adus in 
pragul autodesființării.

La cooperativa agricolă din 
Foltești, spre exemplu, anul 
trecut au fost aduși in sectorul 
zootehnic 18 țărani cooperatori 
dintre care 15 tineri. Firesc ar 
fi fost ca toți aceștia să fie 
încadrați într-o formă de pre
gătire profesională. Pentru ei, 
insă, consiliul de conducere, 
specialistul unității, nu s-au 
gîndit să întreprindă nimic. 
Aparatul pentru proiecții — 
prăfuit — aruncat într-un du
lap, cărțile pentru invățămint 
stau stivuite intr-un birou, iar 
in loc de sfaturi agrozooteh
nice oamenii sînt tratați cu 
„ce bă. tu nu știi să așezi o 
furcă de fîn în ieslea vacii, s-o 
țeseli ,sau s-o mulgi ? „Și, a- 
ceastă optică are repercusiuni 
asupra producției. După cum 
ne spunea tovarășul Eugen 
Teohari, douăzeci și două de 
vaci din nucleul de bază au 
devenit necorespunzătoare pro- 
dhtcției, iar producția de lapte 

a 
fie-

realizată anul trecut abia 
ajuns la 1 513 litri de la 
care vacă furajată.

Munca de îngrijitor de 
male e apreciată ca una 
meseriile de bază ale satului. 
Și, in general, ea este îmbră
țișată de cei mai harnici din
tre țăranii cooperatori, de cei 
mai pricepuți 
Dar, ca orice 
zootehnia nu 
tica numai 
doze suplimentare de 
nicie și pasiune, 
noștințe. Pe acestea au datoria 
să le dezvolte specialiștii ce-și 
desfășoară activitatea în ca
drul cooperativelor agricole, 
(în raionul Galați aproape 40 
cu studii superioare), consiliile

ani- 
din

dintre aceștia, 
meserie, nici 
se poate prac- 
dacă posezi 

hăr- 
Se cer cu-

■fi legea gravitației a fott învinsă

„Autorii filmului pentru tineret 
să fie tineri"

Cu prilejul festivalului 
filmului danez, organizat 
în țara noastră, regizorul 
Henning Carlsen — auto
rul filmului „Toamna” 
(distins cu premii la fes
tivalurile internaționale 
ale anului 1966) una din 
cele mai reprezentative 
personalități ale cinema
tografiei daneze actuale 
— a avut amabilitatea, să 
ne răspundă la cîteva în
trebări.

— Care este părerea 
dumneavoastră despre 
filmul pentru tineret 7 Ce 
trebuie să exprime auto
rii acestuia pentru a re
prezenta idealurile tine
rei generații 7

— Cred că cei mai po
triviți autori ai filmului 
pentru tineret sînt tinerii. 
Prima și principala con
diție pentru aceștia este 
de a se afla ferm anga
jați în problematica pe 
care vor să o exprime. 
Nu este posibilă crearea 
unei opere despre tineret 
dacă realizatorul ei nu 
este situat, el însuși, în 
frămîntările generației 
sale.

— Aveți cumva vre-un 
proiect în această direc
ție 7
— Da, unul mai de vii

tor, după filmul pe care-1 
voi începe în primăvara 
asta.

— în cariera profesio
nală ați avut prilejul să 
oferiți „cecuri în alb" 
vreunui tinăr interpret 7

— Da, am avut de cîte
va ori această adevărată 
satisfacție artistică. Am

T ATE A

de conducere. De la acest prin
cipiu — esențial după cum îl 
apreciază practicienii cu vastă 
experiență în muncă — se pa
re că in raionul Galați se face 
abstracție. Pentru că a menține 
în afara unor forme de pre
gătire profesională peste 4 000 
de îngrijitori de animale este 
o nerealizare ce reflectă o a- 
numită inerție inadmisibilă. 
Uniunea raională a coope
rativelor agricole, consiliul 
agricol raional au datoria să 
intervină de urgență fn rezol
varea acestei probleme — a 
pregătirii profesionale a oame
nilor ce lucrează in sectoarele 
zootehnice. In același timp, co
mitetul raional al U.T.C., orga
nizațiile de tineret din coope
rativele agricole ar trebui să 
intervină cu măsuri eficiente 
în scopul mobilizării tinerilor 
să frecventeze cursurile de pre
gătire profesională inițiate.

GH. FECIORU

LECTORII

VITRINA FILOZOFICA
între periodicele Acade

miei. „Revista de filozofie" 
este, prin profilul sau, una 
dintre cele mai solicitate po
sibilități de integrare cultu
rală și de animare a mișcării 
filozofice propriu-zise. Pro
blemele actuale ale filozofiei 
marxiste, curentele și tendin
țele filozofiei burgheze con
temporane. istoria filozofiei, 
problemele „speciale" ale 
filozofiei (filozofia științelor 
naturii, estetica, teoria cul
turii. filozofia istoriei, isto
ria gîndirii social-politice, 
logica, metodologia cercetării 
sociologice, etica etc) au fost 
nu de puține ori abordate 
cu generozitate, în sensul că 
nu a lipsit efortul de cu
prindere a celor mai impor
tante probleme ale filozofiei

lozofic („Steaua", „Ramuri", 
„Tribuna", „Cronica"). Iată, 
pentru ilustrare, structura 
completă a rubricii „Cerce
tarea critică a istoriei filo
zofiei românești", pe anul 
1967, din „Revista de filo
zofie” : „Panait Cerna și es
tetica liricii filozofice (D. Mu- 
reșanu). Iraționalismul trăi- 
rist (N. Gogoneață), Proble
me de filozofie a culturii în 
opera de tinerețe a lui Xe- 
nopol (Z. Ornea), Dinicu 
Golescu, reprezentant de 
seamă al iluminismului ro-

este lipsa orientării sistema
tice a investigării filozofice 
spre acele personalități și 
domenii care caracterizează 
filozofia românească. Acad 
Athanase Joja demonstra, 
într-un studiu sintetic asu
pra profilului filozofiei ro
mânești, raționalismul și re
fuzul misticismului în gîndi- 
rea noastră filozofică. Cu tot 
caracterul său contradicto
riu, această însușire poate 
fi pusă în evidentă la foarte 
multi filozofi români din pe
rioada interbelică. Dar, în 
afara cîtorva studii izolate, 
această perioadă din filo
zofia românească, cea mai 
complexă și cea mai bogată 
sub aspectul problematicii, 
este aproape ignorată. Citi-

Poetul ADRIAN PAUNES- 
CU : „Casa de cultură — 
condusă de profesioniști 1 
Consiliul ei artistic să cu
prindă scriitori, regizori, ac
tori, plasticieni Astfel, ea 
va deveni necesară, intere
santă, un punct magnetic în 
orice moment ai t-ll-l. " 
nici activitatea cealaltă, 
amatorilor, nu va avea 
suferit : dimpotrivă, 
dramaturgi tineri

zilei. S> 
a 

de 
Avem 

„______ ______ remarca
bili, poeți, pictori, muzicieni 
și actori excelenți. Aici și-ar 
da intîlnire niște arte — o 
întîlnire complexă și fertilă. 
Artele, fiecare în libertatea 
ei inițială, dar apropiate u- 
nele de altele, și toate de 
publicul lor, într-un proces 
viu, tineresc — ce idee fru
moasă !
din plin 
nostru".

Inițiatorii ei merită 
omagiul și sprijinul

idee la faptă, dru- 
nu este întotdeauna

De la 
mul 
prea lung. Așadar.
Duminică, 21 ianuarie, la 
ora 19 dimineața.

Casa de cultură a tineretu
lui din raionul 30 Decem
brie iși inaugurează noul 
program de activitate cu :

• O ședință extraordinară 
a cenaclului „Junimea".

• Un spectacol de poezie 
și muzică (recită poeții Ion 
Alexandra, Adrian Păunes- 
eu, Marin Sorescu si — din 
creația acelorași poeți — 
actorii Anda Caropol. Ioana 
Manolescu. Ion Gh. Arcu- 
deanu șl George Pani A- 
vram ; cîntă orchestra de 
ghitare electrice „Entuziaș
tii" ; regia spectacolului a- 
parține lui Radu Boroianu) ;

• Vernisatul 
pictorilor Horia Bernea

expoziției
,______ ____ si
Neagu Paul șl a sculptoriței 
Adina Țuculescu.

în urma acestor conside
rații. nu ne rămine decît spe
ranța de a găsi în studiile 
publicate pînă acum în re
vistă. intenția unei valori
ficări nuanțate, la obiect. 
Această intenție există, fi
rește. dar căile ei de reali
zare nu sînt întotdeauna cele 
mai potrivite. Revenind asu
pra necesității unei sistema
tici in cercetarea critica, 
considerăm că trebuie să 
pornească de la cunoscut 
mai puțin cunoscut, de 
esențial și caracteristic 
accidental și implicai de 
viabil la . inadecvat, 1 
zînd către relația ambiva
lență între analiză și sinteză, 
pe baza perspectivei istorice

< se 
la 
la 
la 
la 

tin-

CRITICA INTEGRALĂ
ȘI CRITICA CRITICir
contemporane și intenția de 
a promova ideile rezonabile 
din această filozofie.

în rindurile de mai jos, 
vom insista. însă, asupra 
modului in care abordează 
„Revista de filozofie" filozo
fia românească : tendințele și 
realizările sale, profilul miș
cării noastre filozofice în a- 
numite perioade, caracterul 
luptei dintre materialism și 
Idealism in filozofia româ
nească, originalitatea ideilor 
și a sistemelor filozofilor ro
mâni, orientările dominante 
— încercînd o profilare a 
„liniilor șl figurilor" filozo
fiei noastre în universali
tate. Din păcate, programul 
acestei reviste de pură spe
cialitate, nu reușește să cu
prindă întotdeauna, cu sufi
cientă dezinvoltură. nici 
măcar aria fenomenelor 
filozofice pe care se stră
duiesc să le elucideze u- 
nele publicații al căror 
profil nu e dominant fi-

mânesc (Gh. Popp). Concep
ția lui C. Rădulescu-Motru 
despre raportul dintre filozo
fie și știință (S. Ghiță), Pro
blema cunoașterii la Blaga 
(N. Gogoneață), C. Stere, 
doctrinarul (N. Tertulian), 
Probleme teoretice ale știin
țelor naturii in dezbaterile 
ideologice în primii ani ai 
revoluției din tara noastră 
(I. Șerbănescu), Oameni și 
instituții (P. P. Negulescu, 
text inedit). Din gindirea so- 
cial-economică a lui C. Do- 
brogeanu-Gherea (Sultana 
Sută-Sălăjan), Ideea de re
voluție în literatura mar
xistă din tara noastră la în
ceputul secolului al XX-lea 
(Radu Pantazi), Răspîndirea 
ideilor leniniste In România 
după Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie 
(N. Gogoneață), Orizonturile 
social-politice ale lui Gri- 
gore Antipa (Ana Gavrllă)".

O primă caracteristică a 
acestei „cercetări critice"

torul rțeavizat poate să crea
dă, răsfoind această revistă, 
că filozofia românească iși 
găsește temeiurile In Diniiu 
Golescu, în cugetarea din ti
nerețe a lui Xenopol și In 
teza de doctorat a lui Panait 
Cerna.

E cît se poate de util 
să începem cu începutul 
atunci cînd încercăm o ju
decată de valoare asupra fi
lozofiei lui Xenopol, pre- 
zentîndu-i concepția din ti
nerețe, după cum cunoaște
rea esteticii liricii filozofice 
a lui Panait Cerna este un 
incontestabil act de cultură. 
Dar, fenomenul se tran
sformă în contrariul său 
cînd un spațiu tipografic li
mitat este disputat de Di
nicu Golescu, pe de o parte, 
și Petre Andrei, N. Bagda- 
sar, Vasile Conta, Lucian 
Blaga, Mircea Eliade, Mircea 
Florian etc. pe de altă par
te, — pentru a nu cita decît 
cîteva num», la întîmplara.

și aprecierii factorilor de 
constituire a unei concepții. 
Unele din studiile amintite, 
acceptă cu greu nuanțarea, 
instituind un fals irevocabil 
acolo unde numai prin dez
bateri se poațe stabili natu
ra și complexitatea fenome
nului filozofic.

Nu am intenționat, în cele 
de mai sus, un verdict asu
pra profilului „Revistei de 
filozofie", ci doar unele su
gestii privind abordarea cri
tică a istoriei filozofiei ro
mânești și necesitatea efor
tului de a integra această fi
lozofie în cultura europeană 
prin evidențierea notelor sale 
originale. Aspirație demnă 
și necesară pentru profilul 
unei asemenea reviste, în
zestrată cu multiple posibili
tăți.

GRIGORE TRAIAN TOP

*) „Revista de filozofia".
nr. 1...12, 1967.

încredere deplină în va
loarea primei promoții • 
absolvenților clasei de 
regie a Institutului nostru 
de cinematografie. In va
ra aceasta vor absolvi 
șapte băieți și o fată, din
tre care cel puțin patru 
vor fi buni regizori de 
cinema, 2 de televiziune 
și ceilalți doi excelenți 
critici de film.

— în încheiere, vă rog 
să ne destăinuit! care 
sînt, după părerea dum
neavoastră. cele mai bu
ne filme pe care le-ați 
văzut in ultimul timp ?

— Selecția este destul 
de dificilă, totuși cred că 
cel mai valoros film este 
..Persona" lui Ingmar 
Bergman și desigur 
..Blow-up" al lui Anto
nioni.

în încheiere, doresc să 
transmit tuturor cititori
lor „Scînteii tineretului", 
cele mai frumoase gîn- 
duri ale mele, succes în 
toate realizările lor și 
urarea de a vedea în 
noul an cît mai multe 
filme valoroase".
Interviu consemnat de : 

ION MIHU
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MANUALUL CIRCULAȚIEI
In Editura Științifică se găsește sub tipar prima luorare care 

explică detailat practica aplicării regulilor de circulație, redac
tată de Haralambie Vlăsceann și Victor Beda, ofițeri superiori 
în Direcția Generală a Miliției. în peste 300 de pagini. însoțite 
de 250 schițe, ilustrații color și fotografii alb-negru, autorii pre
zintă celor interesați particularitățile diferitelor reguli de circu
lație rutieră.

Noua lucrare intitulată „Circulația" va apare in cursul lunii 
viitoare, intr-un tiraj de aproximativ 100 000 de exemplare.

LA CURTEA LUI VODÂ BASARAB
Clădirile Curții Domnești a lui Matei Basarab de la Brebu, 

regiunea Ploiești, ridicate cu peste 300 de ani în urmă, au fost 
complet restaurate și transformate în muzeu. Sînt valorificate 
astfel importante monumente arhitecturale, precum și docu
mente, manuscrise și piese care vorbesc despre epoca de în
florire a vieții sociale, economice, politice și culturale a Țării 
Românești în timpul domnitorilor Matei Basarab și Constantin 
Brîncoveanu.
De asemenea, tot în regiunea Ploiești, la Breaza, se pregătește 

deschiderea unui muzeu permanent al portului și artei populare 
din zona superioară a Prahovei. Alături de arta țesutului, a 
broderiilor și a cusăturilor naționale, păstrată și transmisă 
din generație in generație, aici vor fi expuse sculpturi în 
lemn, piese de arhitectură țărănească, covoare și alte valori 
de artă populară.

GRANIT ROȘU!
La Atmagea in nordul Dobrogei a fost descoperit un prețios 

material pentru construcții : granitul roșu. Oficiul regional de 
control geologic minier a luat măsuri pentru începerea lucrărilor 
de cercetare și punere în valoare a zăcămîntului, care poate 
asigura șantierelor de construcții din țară importante cantități 
de granit de valoare.

PENTRU TINERET

ACTUALI
CELE MAI „BUNE" 

PERMISE FALSE
După îndelungi cercetări po

litia din Republica Federală a 
Germaniei a descoperit că cele 
mai reușite permise false de 
conducere erau tipărite la im
primeria închisorii din Friburg, 
unde se tipărește singura publi
cație pentru deținuți. Avînd în 
vedere că ea este deservită do 
deținuți, politia s-a văzut în im
posibilitatea de a pedepsi pe 
vinovat!.

ÎN BISERICA DIN 
RETFORT

în 1711. comunitatea bisericii 
din Retfort a afișat următoarea 
comunicare : „Toate doamnele 
care vor veni la biserică pur- 
tînd pe eap pălării la modă, 
sînt rugate să le scoată imediat, 
spre a nu distrage atenția eno
riașilor de la Sfînta slujbă".

TELEFON 53 46 75
Un ziar japonez, cu o per

manentă rubrică de mică publi
citate, a publicat de curînd ur
mătorul anunț : „Domnul Yo- 
mura anunță că nu vinde șl nu 
cumpără nimic. Telefon 534675".

CĂSĂTORIA 
ÎN ANTICHITATE

în Tracia. Fenicia și Armenia, 
fetele de măritat erau vîndute 
la licitație ; bărbatul care voia

Interpretul principal al 
producției libaneze „Aven
turile lui Filtil" care a pri
mit numeroase daruri de 
Anul nou și cu ocazia ter

minării filmului

să se însoare a doua oară, avea 
dreptul să-și vîndă nevasta.

La Mezi bărbatul putea si 
aibă șapte soții, iar nevasta pîn& 
la cinci soți. Dar obiceiul cel 
mai nostim pare acela al Asiri- 
enilor, care odată pe an adunau 
toate femeile de măritat, și îna
inte de a le scoate la licitație, 
le împărteau în două grupuri : 
frumoase și urîte. Cu banii 
scoși din vînzarea celor dintîl 
se cumpărau apoi bărbați pen
tru celelalte.

AUTORITATE FAMILIALĂ
Există în Africa centrală un 

trib de băștinași — ne mărturi
sește un grup de etnografi fran
cezi — care au drept zeu, de 
mai multe sute de ani, soacra.
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munca 
educativă 
in rindul 
tineretului

Nu de puține ori fil
mul e lăsat să-și exercite la 
întîmplare influența sa edu
cativă asupra tineretului. 
Și, bineînțeles, că izbu
tește dar nu întotdeauna 
în direcția scopului pe care-1 
urmărim. Existența unui re
pertoriu cinematografic atît 
de divers ca valoare educa
tivă și ca modalitate de ex
primare, impune un discernă- 
mînt sever în utilizarea peli
culelor pentru munca în riii- 
dul tineretului. Lucrătorilor 
din rețeaua cinematografică 
le revin, pe această linie, sar
cini speciale. In regiunea Su
ceava s-au statornicit unele 
relații de colaborare cu orga
nizațiile U.T.C., și s-a acu
mulat o oarecare experiență 
în ceea ce privește munca cu 
filmul pentru tineret. „Festi

EXAMENE
MA RII ANONIMI

valul primăverii pe ecrane*, 
manifestare devenită tradițio
nală, ciclul de acțiuni cu fil
mul intitulat e semnificativ 
„Tinerețea pe ecran", deca-

nerilor prieteni ai celei de a 
șaptea artă.

Specificul muncii cu tine
retul, se știe, solicită multă 
suplețe, date fiind cerințele

U.T.C. sînt atît de preo
cupați încît nu găsesc timp 
decît să accepte binevoi
tori preocupările noastre. Și 
noi, ce-i drept, ne mulțumim

nați activiști cu sarcini spe
ciale pe linia muncii cu fil
mul. Tineretului nu-i este și 
nu-i poate fi indiferent ce 
filme i se prezintă. E necesară

A ȘAPTEA ARTĂ...

dele, săptămînile și zilele fil
mului pentru tineretul școlar, 
spectacole speciale organizate 
cu prilejul sărbătoririi majo
ratului sînt numai cîteva 
dintre măsurile practice între
prinse pe linia muncii cu fil
mul în sprijinul educației ti-

PE PLANUL AL ȘAPTELEA?
și preferințele diferitelor ca
tegorii de tineri în cazul de 
față, spectatori. De multe ori 
acest considerent se pierde 
din vedere. Și rezultatele nu 
sînt cele scontate. Faptul se 
datorește și unor deficiențe 
de colaborare. în mod i- 
nexplicabil mulți activiști

de multe ori cu asigurarea 
mobilizării. E totuși prea pu
țin.

Cred, de aceea, că avînd în 
vedere importanța cu totul 
specială pe care o reprezintă 
filmul în procesul educativ 
în organele de conducere ale 
U.T.C. trebuie să fie desem-

deci ca participarea tinerilor 
la spectacole să iasă din actu
alul stadiu de pasivitate. Tre
buie sondată în permanență 
opinia masei de tineri, trebuie 
inițiate schimburi de păreri cu 
cei care se ocupă electiv de 
munca cu filmul. La Suceava 
circulă ideea înființării unui

cinematograf cu profil de ci
nematecă. Inițiativa e lăuda
bilă, ar contribui la formarea 
culturii cinematografice, dar 
realizarea ei impune efortu
rile conjugale ale tuturor 
factorilor interesați. Și totuși, 
în această frămîntare, repre
zentantul oficial al tineretu
lui — Comitetul regional Su
ceava al U.T.C. — nu dă nici 
un semn de viață. Cinema
teca, după cum se știe, nu se 
organizează pentru pensionari, 
ci pentru tineret. Și numai 
prin eforturi unite vom putea 
concretiza scopurile educative 
care sînt ale tuturor în aceeași 
măsură.

IOAN CAZAN 
întreprinderi 
cinematograf, 
regională Suceava

Examenul la o disciplină 
de profil; o disciplină legată 
de practica inginerească : u- 
tilizarea energiei electrice. 
Studenții grupei 353 din anul 
V, Facultatea de electroteh- 

jț nică s-au prezentat „incorpo- 
re“.

...Se apropie ora bilanțului 
final. A mai rămas în sala de 
examen să răspundă o singu
ră studentă : Livia Tapalagă. 
Pe culoar 21 de inimi bat a- 
cum pentru ea, și e liniște... 
în sfîrșit, se deschide ușa. 
întrebarea care stătea pe bu
zele tuturor se declanșează 
parcă automat.

— Cit ?
— ...9!
Explozii de bucurie. Se 

face o scurtă recapitulare : 
așadar, patru note de 7 : cinci 
note de 8 : opt note de 9 ; 
cinci note de 10. Prilej de 
satisfacție, de mîndrie... în
cercăm o experiență. în patra 
locuri diferite — la biblio
tecă, /* cămin, la cantină si 
pe cub arul facultății — ale
gem efie 10 studenți pentru 
a le ajtfesa întrebarea ; „ați 
auzit <Ie succesul grujiei ’S53" 
din ultimul an ?“. Nu âuZtse ' 
nimeni. La secretariatul fa
cultății — o surpriză plăcută. 
E singurul loc din facultate 

> unde se comentează rezulta
tele obținute de studenții tu
turor anilor. în colectivele 
studențești se ’discută 'desjîFe 
notele colegilor din grupă, cel 
mult despre ce se întîmplă 
în celelalte grupe ale anului. 
Atît, La secretariat însă, se 
știe totul. Relatările au, fi
rește doză de subiectivism 
deoa ie studenții despre care 
se da.t amănunte sînt foarte 
simpatizați aici : unul pentru 
că e frumușel, altul pentru 
că e respectuos, celălalt pen
tru că e manierat.

— Livia Fețeanu, o emi
nentă studentă din anul V a 
luat 10 la examenul de Cen
trale și rețele electrice.

Se adaugă repede despre 
ea zeci de informații, încît 
ne mirăm de unde se știe la 
secretariat atîtea amănunte 
despre această fată modestă 
și silitoare.

— Virgil Maier, cel cu tot 
felul de preocupări științifi
ce. din anul IV, a ridicat în 
picioare comisia la examenul 
de Mașini electrice.

— Aurel Surdu, din anul 
III. a trecut cu 10 examenul 
la Bazele electrotehnicii. Și

PESCUIT PRIN

NARCOZA

Pînă in ziua de 
azi malaezii pescu
iesc cu rădăcinile 
plantei „tuba", căre
ia îi storc sucul și-l 
pun în vase pe care 
le iau 
re. în 
xului. 
selo* 
apă peste bancul de 
pești care sînt prinși 
cu cea mai mare u- 
șiirintă. Mai tîrziu. 
după ce narcoticul 
și-a pierdut efectul, 
peștii își revin, de
oarece substanța este 
absolut inofensivă.

cu ei pe ma- 
timpul reflu- 
conținutul va- 
e vărsat in

CAMPIONATUL

TATUATILOR
Cel mai tatuat om 

din lume trăia la 
Sidney si se numea 
John Benneli : vîr- 
sta. 62 de ani. Pen
tru recordul pe ca
re-! deținea era nro- 
babil unic în lume s 
cornul lui purta pes
te 860 de desene ta
tuate. înCătișind va
poare. faruri, păsări, 
plante, chinuri ome
nești etc. Meseria lui 
Benneli era aceea 
de tatuator. astfel 
că el purta pe piele 
o reclamă vie a meș
teșugului său.

știți dvș. ce 
acesta... ?

După o 
prof, inginer

examen dificil e

convorbire cu 
Liviu Mănduc, 

decanul facultății, pentru a 
confirma cele aflate la secre
tariat, fac un „tur de orizont" 
la facultate. Mă așteptam să 
văd pe panouri mari portre
tele tuturor studenților din 
grupa 353, portretele celor
lalți studenți care au impre
sionat prin maniera prin care

și-au formulat răspunsurile la 
examen. Și nu numai portre
tele lor, ci și relatările profe
sorilor despre modul strălucit 
în care acești studenți și-au 
trecut examenul. Dar, decep
ție. Comitetul U.T.C. îi ține 
în anonimat. De fapt, în a- 
ceastă sesiune de examene 
membrii comitetului U.T.C. 
încă nu și-au semnalat pre
zența.

ADRIAN VASILESCU

PARODIA
(Urmare din pag. 1.)

deși, în realitate era 
yorba de p reconstrucție. 
C.N.E..F.S. prin Consiliul 
regional și beneficiarul lo
cal — A. S. ..Aurul" — a a- 
locat noi fonduri și a soli
citat elaborarea proiectului 
pentru noul acoperiș ate
lierului de proiectări al 
Trustului ,,Aui’Uj“-Bradț ca
re nu avea nici dreptul' și 
nici competența ‘profesiona
lă de a proiecta, o'ăsăjtieheâ 
construcție. Prevederile le
gale au fost încălcate nu 
numai de beneficiar ci și de 
conducerea Trustului „Au- 
rul“-Bracl (director Ărsin 
Cornel, în prezent director 
la întreprinderea de ex- 

. plQț’ărl nijniere. Deva), care
- ’ deși

din 
de
Și 

lu
de 
al 

acesta

a acceptat..'.cpnjanda 
atelieru) de proiectare 
subordine nu dispunea 
proiectgnți-constriictori 
care. apoi, a acceptat ca 
crarea să fie executată 
către atelierul mecanic 
întreprinderii, deși 
nu dispunea nici de utilaje 
și nici de personal cu o ca
lificare corespunzătoare. 
Documentațiile tehnice res
pective n-au avut avizul 
consiliului tehnico-științific,- 
iar serviciul de avjzare al 
C.N.E.F.S a dat un aviz 
formal, lipsit de răspunde
re. nu a verificat dacă pro
iectul are prevăzute condi
țiile de siguranță ale unei 
săli ce va adăposti 400 de 
persoane. Construirea ile
gală a sălii a determinat u- 
tilizarea unor proiecte cu 
totul necorespunzătoare. 
Proiectul al doilea întocmit 
de inginerul mecanic Emil 
Racoți, „verificat" de ingi
nerul minier Cornel Costea 
ți aprobat de inginerul me-

Plecarea tovarășului Paul Niculescu-Mizil 
in R. P

UNUI MIT
10,45:

20,30)

conți-

18,15; 20.30)
NOAPTE 
18; 20,30).

13.30; 
(orele
18,30:

11,15; 13,30 ;
Tomis (orele

18.15 ;

seriile

SPORIREA
(Urmare din pag. I.)

EFICIENTEI

Ungară

canic Adalbert Petrovici, 
șeful atelierului, conține o 
serie de erori și deficiențe 
inadmisibile pentru un spe
cialist, mai ales în ceea ce 
privește stabilirea sarcini
lor, calcularea eforturilor, 
dimensionarea elementelor, 
cu alte cuvinte în prevede
rea măsurilor constructive 
care să asigure stabilitatea 
construcției.

în culpă a intrat și ate
lierul de rezistență al 
D.S.A.P.C.-Deva care, fiind 
solicitat să-și însușească 
proiectul, și-a dat avizul cu 
ușurință, lăudîndu-1 chiar, 
susținînd, prin persoana in
ginerului Pop Alexandru, 
câ acesta este „corect în
tocmit din punct de vedere, 
al rezistenței construcției". 
Apoi executanții construc
ției... S-ar putea vorbi des
pre modul defectuos în care 
au fost executate lucrările, 
despre pilonii principali fă- 
cuți din țevi cu diametrul 
mai .mic și perete mai sub
țire decît era prevăzut în 
proiect, despre... Dar aceas
ta interesează mai puțin. 
Unii își vor da seama totuși 
de ceea ce poate ieși cînd 
se dă frîu liber diletantis
mului. întrebarea este: 
cine plătește oalele sparte ? 
Din fericire cele două acei- • 
dente nu s-au soldat cu 
victime omenești, dar pagu
bele materiale se ridică la 
cîteva sute de mii de lei. 
întîmplările acestea relie
fează și altfel de daune, 
mai puțin recuperabile : 
este vorba de faptul că zeci, 
sute de sportivi, și tineri 
n-au putuț beneficia de pri
vilegiul de a practica, în 
această perioadă, sporturile 
de sală I Și aceasta nu e 
puțin.

8,45; 10,45;
19; 21,15), 

9; 11 ; 13;

TEA PEN
AUTOPORTRETUL
OMULUI PREISTORIC

Arheologii din Iugoslavia, 
făcind săpături in localita
tea Lepenski Vir au descope
rit rămășițe din epoca de 
piatră, (8 000 de ani î.e.n.) 
care atestă primele încercări 
plastice de portretizare. S-au 
găsit 33 de statui, cele mai 
multe reprezentînd figuri o- 
menești. Se apreciază că a- 
cestea ar fi cele mai vechi 
portrete din Europa. Asemă
narea acestor „statui" era 
destul de mare cu originalele, 
fiindcă nici măcar două din 
ele nu seamănă prea mult 
una cu alta. Ochii mari, ro
tunzi si nasurile drepte sînt 
tipice pentru arta preistorică. 
Dar gurile, cu buzele groase, 
de tip negroid, 
neobișnuite. Se 
ele ar fi rodul 
tii introduse în 
noDulatie care ar fi trăit în 
Orientul Apropiat. Elemen
tele stilistice statuilor

sînt foarte 
presupune că 
unei civiliza- 
Europa de o

sint de asemenea, interesante. 
Părul este sculptat cu grijă 
în bucle. Alte pietre sculp
tate prezintă unele desene 
abstracte cu trăsături întîl- 
nite în mormintele megaliti
ce din Bretagne (Franța) și 
din Irlanda, apărute cam la 
3 000 de ani după străvechii 
locuitori din Lepenski Vir.

Dr. Srejovici. conducătorul 
grupului de arheologi, a emis 
ipoteza că aceste statui sînt 
rodul unei dezvoltări inde
pendente, fără nici o influ
ență străină, care, dimpotri
vă, a influențat culturile eu
ropene din jur.

Pînă la descoperirile de la 
Lepenski Vir. cea mai veche 
cultură cunoscută din timpul 
neoliticului, era datată a- 
proximativ cu 5 000 de ani 
înaintea erei noastre. Recen
ta descoperire împinge isto
ria artei umane la 8 000 
ani î.e.n.
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C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față Jozsef Vin
ce, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, 
ambasadei.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
manent, secretar al C.C. 
P.C.R., a plecat joi seara la
Budapesta, unde, la invitația 
C.C. al P.M.S.U., va face o vi
zită de prietenie.

La plecare, la Gara de Nord, 
au fost prezenți tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al

CĂUTAȚI IDOLUL
Republica (orele
12,45; 14,45; 17;
București (orele
15 ; 17 ; 19 ; 21).

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

RĂZBOI ȘI PACE — seria I —
Capitol (orele 8,30 ; 11,30 ; 
14.30; 17,30; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE
I și II

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

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

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

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

Victoria (orele 9; 11; 13 ;
17 ; 19 ; 21), Grivița (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16 ; 18,15 ;
20.30) .

Aurora (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15.30; 17,45; 20).

RĂZBUNĂTORII
Lumina (orele 9,30—16,30 
continuare; 18.45: 20,45).

BILLY MINCINOSUL
Centrai (orele 8,45: 1
13,15; 16; 19; 21).

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

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

Feroviar (orele 9.15; 11,30;
14; 16,30; 19; 21,15), Excelsior 
(orele 9,45: 12, 14,15; 16,30,
18,45, 21).

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

20).
CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

Buzești (orele 15.30; 18; 
REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF

Dacia (orele 8—21 în 
nuare).

CÎND TU NU EȘTI
Bucegi (orele 9: 11,15;
16; 18,15; 20,30), Arta
9—16 în continuare:
20,45).

UN TAXI PENTRU TOBRUK
Unirea (orele 16;

CEA MAI LUNGA
LÎFa (orele 15,30;

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

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

PROSTĂNACUL
Giulești (orele 15 30: 18; 20.30).

MARELE RESTAURANT
Cotroceni (orele 15,30;
20.30) .

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

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

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

Viitorul (orele 15,45; 19,30).
LOANA

Vitan (orele 15.3<1: 18; 20.30). 
EXCROC FARA VOIE

Melodia (orele 9: 11,15; 13.30: 
16: 18.30: 20.45).

O SUTA UNU DALMAȚ1ENI
Floreasca (orele 9: 11.15;

13,30; 16; 18.15; 20,30), Popu
lar (orele 14,30: 16.30; 18,30 ;
20.30) . '

DRAGOSTEA UNEI BLONDE
Volga (orele 9.45: 11.45; 13.45: 
16; 18.15; 20.30).

FEMEIA NECUNOSCUTA
Colentina (orele 15.30: 18;
20.30)

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

Miorița (orele 9; 11,15; 13.30: 
16: 18.30; 20,45).

REGINA ZĂPEZII
Moșilor (orele 15.30; 18; 20.30).
Progresul (orele 14.30: 20,30).

30 DE ANI DE VESELIE
(oreje 16.30; 18,30).

ZOSIA
Munca (ora 14), TUDOR (orele 
16; 19,30)

CINE VA DESCHIDE UȘA
Cosmos (orele 14.30; 16,30;
18,30: 20,30).

OPERAȚIUNEA
Flacăra.(orele

OCOLUL.
Rahova (orele

JOCURI NESCHIMBATE
Flamura (orele 9; 11.15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30).

și membri ai

(Agerpres)

An iver sare
TIMIȘOARA. — Joi s-au îm

plinit 120 de ani de cînd la Și- 
ria-Veche, așezare românească 
din podgoria Mureșului, a vă
zut lumina zilei Ion Slavici, cel 
care încă din anii tinereții a 
dăltuit cu talentul său nenumă
rate file intrate pentru totdeau
na în comoara culturii poporului 
nostru. In circuitul valorilor 
spirituale naționale ți universale 
s-au înscris astfel o seamă de 
scrieri ale lui Slavici ca „Ma
ro", unul din primele
românești, cu puternice reflexii 
realiste, nuvela „Moara cu no
roc", povestirile cuprinse in ,,Bu-

romane

DEPLINĂ

lei
și „Popa Tanda"dulea Taichii'

și alte creații scriitoricești.
Cu prilejul acestei aniversări, 

la Șiria, comuna natală a scrii
torului, a avut loc joi o seară 
literară. Despre viața și operli’ 
lui Ion Slavici a vorbit lectorul 
universitar Ion Crișan de la Fa
cultatea de filologie a Univer
sității din Timișoara. în cursul 
zilei, numeroși săteni au partici
pat la vizitele omagiale organi
zate la muzeul memorial „Ion 
Slavici" și la vizionarea filmu
lui „Moara cu noroc", o produc
ție românească după nuvela cu 
același nume a lui I. Slavici.

EGALITATE
iro

ganizării administrativ-terito- 
riale a României și sistema
tizarea localităților rurale 
adoptat la Plenara C.C. al 
P.C.R. din octombrie 1967 și 
apoi aprobate 
ferința 
decembrie 
propuneri 
trate de 
stat cu 
zarea județelor și municipii
lor au drept scop dezvoltarea 
neîntreruptă a construcției 
socialiste în țara noastră, 
aceste propuneri pornind de 
la anabza tuturor factorilor 
naturali, demografici, econo
mici, sociali și tehnici în in- 
tercondiționarea lor reci
procă, organică.

Noua formă de organizare 
administrativ-teritorială pre
conizată și supusă discuției 
întregului popor, demon
strează necesitatea asigurării 
unei concordanțe judicioase 
între stadiul actual de dez
voltare a forțelor de produc
ție cu formele de adminis-

de Coh- 
Partidului din 

1967. Recentele 
ale Comisiei cen- 

partid și de 
privire la organi-

trație, care să permită con
ducerea operativă a întregii 
vieți economice și social-cul- 
turale a țării. îmi exprim 
satisfacția și adeziunea de
plină față de măsurile pre
conizate pentru organizarea 
județelor și municipiilor. Se 
vor crea condiții tot mai pro
pice pentru îmbunătățirea re
partizării forțelor de produc
ție pe teritoriul țării, pentru 
amplasarea rațională a obiec
tivelor industriale. pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
agriculturii, se va asigura o 
legătură mai directă între 
organele centrale și cele lo
cale. ceea ce va determina 
sporirea eficientei și operati
vității activității curente și 
de perspectivă a organelor 
locale de conducere.

Fundamentate științific, 
propunerile făcute de Comisie 
centrală de part'd si de stat 
sînt pătrunse de spirit no
vator și sînt men’te să con
tribuie pe mai denarte la 
creșterea participării întregu
lui popor la oroani-area și 
conducerea activităților ce se 
vor desfășura pentru înflo
rirea patriei.

(Urmare din pag. I.) 
castru roman, născut < 
cetatea de 
lelor — 
astăzi un 
puternic 
triei socialiste. A jucat un 
rol deosebit de important 
in istoria culturii romanești 
cit și a culturii naționalită
ții conlocuitoare germane, 
realizind o interpătrundere 
fructuoasă care astăzi își 
găsește o reafirmare stră
lucită in cadrul culturii so
cialiste. Sînt demne de re
marcat activitatea culturală 
a Asociației ASTRA la a că
rei publicații au colaborat 
Coșbuc, Slavici și Goga, 
precum și a Muzeului Bru- 
kenthal, cel mai vechi mu
zeu al țării noastre. Pentru 
a inielege criteriile econo
mice. sociale și culturale in 
plenitudinea importanței 
lor, trebuie să le privim in 
legătură cu grija partidului 
fi guvernului nostru de a 
respecta o trăsătură funda-

din 
altă dală a bres- 
Sibiul a devenit 
oraș modern și 
centru al indus

mentală a Constituției Re
publicii Socialiste România 
și anume deplina egali
tate in drepturi a tuturor 
cetățenilor țării și întărirea 
frăției oamenilor muncii 
fără deosebire de naționali
tate. Dezvoltarea economică 
și socială a tuturor județe
lor e baza- acestei egalități 
reale. Nu e -intrmpfâtor 
în aCes'te propuneri-se 
centuiază din'ndil'că în 
calitățile unde alături 
români trăiesc naționalități 
conlocuitoare se va. asigura 
folosirea limbii materne a 
acestora în administrația de 
stal, in școli și instituții de 
cultură, pentrti a da depli
nă posibilitate tuturor oa
menilor muncii de a bene
ficia de drepturi cetățenești 
pentru afirmarea nestin
gherită a personalității, a 
aptitudinilor tuturor cetă
țenilor indiferent de națio
nalitate, pentru a putea 
contribui din plin la pro
gresul și prosperitatea pa
triei noastre comune.

ei 
ac- 
lo- 
de

CURSA CU OBSTACOLE
(Urmare din pag. I.)

năvoință se face simțită prin ges
turi și vorbe de duh aruncate 
unei perechi care se plimbă, se 
află într-o cofetărie sau restau
rant. JJu aceasta este însă regula. 
Dar, este sigur că în modul de a 
concepe relațiile dintre tineri — 
băieți și fete — prejudecata apa
să mai mult decît ar fi acceptabil. 
Tinerii știu să-și manifeste sim
patia reciproc, sînt atenți unii 
cu alții, tandri dacă li se oferă 
prilejul, unor întâlniri bine pregă
tite, fără scheme, și principii așa- 
zis educative (conferințe seci, 
jocuri de societate lipsite de 
fantezie, cuvînt de deschidere 
neutru ele.). Am să dau un exem-

CROSSBOW
15,30; 18; 20.30).

15 30; 18; 20,30).

emisiune

„INSTITUȚIILE" 
PLICTISELII

circulației
Pentru copii. Filmele : 
pe malul apei" și 
18,55 — Pentru șco- 

Grigore

rutiere.

Stadion
de actualitate sportivă. 18.20 — 
Buletinul
18,30 —
„Povestiri 
„Steluța".
lari. Acasă la..; acad.
Moisil. 19.30 — Telejurnalul de 
seară. 20,00 — Atlas folcloric. 
Nestemate ărgeșene. 20,30 — E- 
cran literar. 21,00 — Reflector.

— Film artistic de aven- 
„A dispărut un fragonard"

• 21,15
• turi
• — producție a studiourilor ceho-
• slovace. 22,45 — Telejurnalul de 

noapte.

Teatrul Național, sala Come
dia : ROMEO ȘI JULIETA (ora
19.30) ; Sala studio : JOCUL A- 
DEVARULUI (ora 19,30). Opera 
Română : OEDIP (ora 19,30). 
Teatrul de operetă : CONTESA 
MARITZA (ora 19,30). Teatrul 
de Comedie : OPINIA 
CĂ (ora 20). Teatrul 
Sturdza Bulandra", 
Măgureanu : LIVADA CU 
ȘIN1 (ora 20), Sala Studio ; 
MEDIE PE ÎNTUNERIC, 
20). Teatrul Mic: DOI PE 
BALANSOAR (ora 20). Teatrul 
„C. I. Nottara" sala Magheru : 
ACEST ANIMAL CIUDAT (ora
19.30) . Sala Studio, CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ (ora 20). Teatrul 
Giulești, la Teatrul Evreesc de 
stat: MARTORII SE SUPRIMĂ 
(ora 19,30) Teatrul „Ion Crean
gă" ■ TOATE PINZELE SUS 
(ora 9,30). Teatrul „Țăndărică" : 
ILEANA SÎNZIANA (ora 17), 
la Palatul Pionierilor : VRĂJITO
RUL DIN OZ, (ora 17).

PUBLI- 
„Lucia 

Sala Schitu 
VI- 
co- 
(ora 
UN

piu în sprijinul afirmației mele, 
care, veți vedea, parțial o anulea
ză : Anul trecut s-a organizat o 
serbare cîmpenească la care au fost 
invitate și fete din orașul Lugoj. 
Tinerii s-au distrat, au dansat cu
viincios, și-au întreținut invita
tele cu multă atenție, totul a fost 
frumos pînă în final cînd fetele 
trebuiau să se înapoieze la Lu
goj, a doua zi urmînd să meargă 
la servici. Și atunci a izbucnit 
nemulțumirea gazdelor : de ce să 
plece acum (era ora 24) mai pot 
sta un ceas două și de aici s-a 
ajuns la nietre aruncate în gea
mul autobuzelor, gest reprobabil, 
fetele nu au mai dat curs altor 
invitații. Comitetul orășenesc al 
U.T.C., organizațiile din oraș nu 
au discutat atitudinea celor 
novați, s-a trecut 
iată un argument ........... ...
ca fetele să evite băieții, să nu 
se plimbe, să nu vină la reuni-

unde să se fi dezbătut aspecte 
ale comportării tînărului în so
cietate.

Există apoi păreri și păreri : 
fetele — „sîntem puține și avem 
căutare" ; băieții — „ca bărbat 
n-am nici o problemă, eu trebuie 
doar să aleg". Idei care desigur, 
frizează dacă vreți, ridicolul, cân
tărind însă greu în optica mul
tora dintre noi.

vi-
cu vedere și 

în plus pentru

POP ION — electrician de în
treținere la Combinatul Siderur
gic :

Recapitulînd : felele nu se 
plimbă pe stradă, la reuniuni nu 
prea vin ; atunci o parte din ti
neri — în Reșița sînt foarte multi 
seraliști ■— o parte din ei, după 
o plimbare prin oraș, intră în res
taurant, Ia bar, în cofetărie. 
Unde se plictisesc, consumă, nu 
odată, alcool peste măsură, devin 
arțăgoși, uneori agresivi, desigur, 
aceștia intr-un număr destul de 
redus, atunci cînd văd o pereche 
o iau de la capăt cu „spiritele", 
uneori invită ia dans persoane 
necunoscute ca și cînd ăsta ar fi 
cel mai firesc gest din lume. Știu, 
un anunț : „nu este interzisă 
invitarea persoanelor străine la 
dans", care ne jignește buna noas
tră creștere. E de preferat, totuși, 
pentru a tempera unele spirite, 
a le aminti unele reguli ele
mentare de comportare. Nu-mi 
amintesc două adunări generale

ELENA JUMANCA — sala
riată la întreprinderea de gospo
dărie comunală :

Să nu dramatizăm : tinerii sînt 
prieteni, se iubesc, se căsătoresc 
aici ca și aiurea. S-a vorbit însă 
aici despre o anume inerție. Aș 
spune că lipsește știința de 
a ști să te faci plăcut sau plăcu
tă, nu prin subterfugii de duzină, 
cum nu lipsește, mă refer la 
băieți, o anumită doză de sigu
ranță, 
uneori în raport cu fetele. Te o- 
presc 
bruschează 
vezi de drum, 
o poveste că fetele se feresc să 
meargă singure prin oraș, că 
evită să accepte o invitație la 
restaurant. Mi se pare normal, 
din moment ce te poți aștepta la 
nu știu ce ispravă. Nu merg fe
tele la film din același motiv : 
ești acostată din hol, iar în 
timpul filmului, doi trei sînt mai 
grozavi și-ți strică și plăcerea de 
a viziona un spectacol după ce te 
și jignesc. Nu vreau să absolv 
fetele de micile lor meschinării 
dar în fața unor asemenea ges
turi dezarmezi. Aștepți duminica, 
ți-aî creat o stare de spirit dumi
nicală și constați că de fapt nu 
ai ce face, nu ai unde merge.

parcă nu înțeleg pentru ce șl 
unde au venit : șușotesc, dau 
replici celor de pe scenă spie 
amuzamentul lor și al cîtorva ea 
ei, mănînoă semințe și, ceea ce 
nu poate trece neobservat, pun 
foarte puțin gust în ținuta lor 
vestimentară. —h
bătrînești, 
nești ori 
termenul, 
mult cu 
gambiste, __
de nuanțe (pantofi, costum, că
mașă, cravată) cu totul neinspi
rată, cum de altfel se întîmplă și 
cu fetele. Și nu cred că e ultimul 
lucru la care ne-am putea gîndi, 
ținuta vestimentară ! De ce nu se 
discută asemenea chestiuni, mi
nore în aparență, la adunările ti
nerilor ?

Hainele sînt uri 
nu, nu modern-bătri- 

să-mi fie iertat
(l-am abandonat de 
toții dar.,.) mala- 

ori într-o îmbinare

chiar de grosolănie,
MARIUS ȘTIRU — inginer la

Combinatul siderurgic :

eu vorbe neplăcute, 
situația dacă-ți 

încît nu este

REGULAMENTUL 
REGULAMENTELOR : 

BUNUL SIMȚ

COCA MIHAI.ACHE — de 
Teatrul de stat din

Dintre cei care 
unii, nu vreau

localitate :
la

vin la teatru 
să-i jignesc,

Am citit un regulament de 
ordine interioară de acum trei
zeci de ani, al combinatului. 
Printre altele, un accent deosebit 
se punea pe ținuta vestimentară 
a salariatului. Nu e vorba de 
vreo uniformă, dar ca toți sala- 
riații să fie îmbrăcați îngrijit, cu
rați, nu văd ce i-ar împiedica, a 
Desigur, conducerea uzinei, toți £ 
inginerii și funcționarii trebuie să 
fie exemplu. Un lucru însă se 
impune necondiționat : pe poarta 
combinatului nu trebuie să iasă ' 
nimeni murdar ; se cer
administrative care să elimine 
orice motiv de nerespectarea a 
acestei reguli elementare : săpun 
la vestiare, locuri special amena- 
jate, acolo unde nu există (perso-..- 
nal nu cunosc în uzină secții sau 
ateliere vitregite) pentru că nu 
găsesc normal ca în mașini, pe 
străzi, să vezi oameni mînjiți de 
ulei, dezordonat îmbrăcați. făcînd 
pe grozavii.

măsuri



td
Imobilism și Retragere

guatemaleză
•

Miercuri, străzile capitalei 
guatemaleze au fost aproape 
goale în urma instituirii stării de 
urgență pe o perioadă de 30 de 
zile, decretată de guvernul pre
ședintelui Julio Cesar Montene
gro din cauza unor atentate. Au
toritățile au anunțat că poliția a 
procedat la un mare număr de 
arestări după asasinarea a doi 
ofițeri nord-americani și rănirea 
altor doi. Acesta a fost al șaselea 
atentat înregistrat la Ciudad de 
Guatemala în ultimele trei zile, 
care a ridicat numărul victime
lor la 5 morți și 5 răniți. Una 
din victime este Rogelia Cruz 
Martinez, fostă „Mișs Guatema
la", care a fost asasinată 
membrii unei organizații 
te de extremă dreaptă.

Pe de altă parte, s-a 
că miercuri a foștucis 
Alejos de la Cerda, unul 
mai mari latifundiari 
Iezi,

Agenția U.P.I. menționează că 
la Ciudad de Guatemala dom
nește o atmosferă de tensiune, 
unități ale armatei și poliției pa- 
trulînd fără încetare pe străzi.

promisiuni
După mesajul președintelui Johnson

precipitată

-■>-

de 
teroris-

anunțat 
Alfonso 
din cei 

guatema-

DECLARAȚIE A U.R.S.S.
ADRESATĂ SJA

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
La Moscova a fost dată publici
tății Declarația Guvernului So
vietic, transmisă Departamentu
lui de stat al S.U.A. în legătură 
cu creșterea continuă a tensiunii 
în Asia de sud-est datorită răz
boiului dezlănțuit în Vietnam 
și actualei linii a guvernului a- 
merican de intensificare conti
nuă și de amplificare a acestui 
război.

Declarația atrage atenția a- 
supra faptului că S.U.A. urmă
resc transferarea operațiunilor 
militare pe teritoriul altor țări, 
cum ar fi Cambodgia neutră și 
subliniază că U.R.S.S. s-a pro
nunțat întotdeauna pentru res
pectarea acordurilor de la Ge
neva în legătură cu statutul a- 
cestei țări.

Guvernul U.R.S.S., se spune în 
declarație, nu va rămîne pașii) 
față de orice încercare de a se 
încălca integritatea teritorială a 
Cambodgiei și își manifestă spe
ranța că S.U.A. vor da dovadă 
de reținere și vor respecta su
veranitatea, independența, inte
gritatea. teritorială și statutul de 
neutralitate al acestei țări.

DUPĂ o întrerupere de 
o lună Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare și-a 
reluat joi lucrările la Pala
tul Națiunilor din Geneva. 
La începutul ședinței. s-a 
dat citire mesajului adresat 
comitetului de secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant.

Delegatul Uniunii Sovieti
ce, Alexei P.oscin, a prezen
tat Comitetului un text com
plet al proiectului de tratat 
privind neproliferarea arme
lor nucleare. Delegatul Sta
telor Unite. Adrian Fisher, 
a prezentat un text identic 

j al proiectului de tratat.

• •••••••••••

R. D. VIETNAM. Rămășițe ale unui avion american fără pilot, doborît deasupra Hano
iului

ÎN CADRUL unei confe
rințe de presă ținută la 18 ia
nuarie, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a adresat un 
nou apel pentru încetarea 
bombardamentelor americane 
asupra Vietnamului de nord. 
El a subliniat că sistarea ac
țiunilor aviației americane a- 
supra R. D. Vietnam este o ne
cesitate absolută pentru o evo
luție a conflictului vietnamez 
spre convorbiri de pace. U

Thant a 
interesul 
le să continue să respecte sta
tutul de neutralitate al Cam- 
bodgiei conform prevederilor 
acordurilor de la Geneva". A- 
ceasta, a spus el, ar putea du
ce la împiedicarea extinderii 
războiului din Vietnam, „Răz
boiul din Vietnam, a arătat 
vorbitorul, a înveninat atmos
fera internațională și a dăunat 
destinderii Est-Vest.

9

declarat că „este 
păcii ca toate stăte

9 Solidari cu stu

9 SUCCESE ALE FORȚELOR REPUBLI 
CANE 9 IMPAS LA REUNIUNEA CO

MITETULUI TRIPARTIT PENTRU
YEMEN

e-

Primul ministru al 
R.A.Y. Hassan Al Amri, 
a declarat unui cores
pondent al ziarului 
giptean „Al Ahram" că
forțele armate ale Re
publicii Arabe Yemen 
au obținut succese în 
lupta împotriva regaliș- 
tilor și mercenarilor, 
provocînd acestora pier
deri în oameni.

Unitățile militare ale guver
nului de la Sanaa au capturat 
totodată însemnate cantități de 
armament și muniții. In lupta 
împotriva elementelor regaliste 
care urmăresc lichidarea regimu
lui republican, a spus Amri, for
țele republicane sînt sprijinite de 
întregul popor.

Potrivit relatărilor transmise 
din Sanaa de corespondentul a- 
genției M.E.N., la sud de capi
tala yemenită forțele regaliste 
au fost din nou înfrînte. Monar- 
hiștii și mercenarii angajați în 
luptele din această regiune au 
lăsat pe cîmpul de luptă peste 
40 de morți și o însemnată can
titate de armament. In partea de 
nord-est a țării, 
pus o rezistență

• ••••••
populația a o- 
dtrză încercări-

• • • • • •

cte 
de a pătrunde în- 
localități.

lor unor grupuri separate 
monarhiștilor 
tr-o serie de

Comitetul 
soluționarea 
nite a hotărît să transmită a- 
ceastă chestiune direct preșe
dintelui R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, și regelui Feisal al A- 
rabiei Saudite, după ce, în ca
drul reuniunii ce a avut loc 
în ultimele zile 
toate eforturile 
stabilirea păcii în Yemen 
realizarea unei apropieri între 
diferitele grupări yemenite au 
eșuat.

Agenția MEN precizează că 
această hotărîre este în depli
nă concordanță cu prevederile 
acordului intervenit între Na
sser și Feisal, din luna august 
de la Khartum. Vineri ur
mează să fie definitivat textul 
notei ce va fi remisă președin
telui R.A.U. și regelui Arabiei 
Saudite, precum și șefilor sta
telor membre ale Comitetului 
tripartit, respectiv președinte
lui Abdel Rahman Aref 
Irakului, regelui Hassan 
Marocului și președintelui 
Azhari al Sudanului.

tripartit pentru 
problemei yeme-

la Beirut 
pentru re- 

Și

ai 
al 
Al

• ••••••••••••

UN ALBUM SINISTRU

Două fotografii din- 
tr-un album sinistru. 
Albumul faimosului 
„maior" Mueller, de 
profesie mercenar.
Fotografia din stingă: 
„o amintire" după ma
sacrul săvîrșit de „în
grozitorii", recrutați 
de Chombe, la Boen- 
da, o mică localitate 
congoleză, in octom
brie 1964 („Era în zori 
și aveam motive să 
fiii satisfăcut — nota 
Mueller — noaptea 
organizasem cea mai 
reușită vînătoare de 
rebeli (citește congo
lezi) și nici n-am mai 
numărat morții").

In fotografia din 
dreapta avem o ima
gine concentrată. a- 
proape un simbol al 
„activității" maiorului- 
mercenar : „jeepul de 
campanie" al lui Muel
ler în același octom
brie 1964. Două oase 
omenești încrucișate și 
un craniu, montate pe 
radiator („sub ban
cheta din spate aveam 
întotdeauna cel puțin

zece cranii" — nota 
maiorul).

Fotografiile și nota
țiile reproduse au fost 
reținute de reporterul 
ziarului austriac DIE 
PRESSE, Louis Barca- 
ta. Barcata l-a vizitat 
pe Mueller (care t,lo
cuiește retras într-o 
splendidă vilă din a- 
propierea Lisabonei"),

ororile care vi se im
pută ?

M. : Orori ? 
nai n-am ucis 
măcar o sută de 
meni în Congo, 
ucis din ordinul
care m-au angajat. Și 
nu mă pot plînge de 
recompensă. Cei doi 
ani în Congo au fost 
pentru mine plini de

Perso- 
nici 
oa- 
Am 

celor

S Confesiunile „maioru
lui" • Zece cranii sub
banchetă • 100 de asasi-
nate și 80 000 de dolari

mai cinică auto-carac- 
terizare a „mecanis
mului intim" — ca să 
zicem așa — al spe
ței de criminali, denu
mită mercenari și per
petuată în plin secol 
atomic. Ne oprim aici 
cu reproducerea con
fesiunilor pe această 
temă ale maiorului 
Mueller. Ni se pare 
însă util să consem
năm totuși unul din 
ultimele fragmente ale 
dialogului amintit :

REP. : V-ați retras 
aci definitiv sau aveți 
și alte planuri?

Vă mărturisesc 
m-am hotărît 
Mi s-au făcut 
tentante în Bia-

i-a răsfoit albumul (pe 
care-1 caracterizează 
ca fiind ,,o suită ha
lucinată de imagini 
îngrozitoare") și a a- 
vut cu el o convor
bire.

Transcriem din dia
log ;

Rep.: Nu regretați

amintiri frumoase 
mi-au adus ceva 
mult de 80 000 de 
lari.

REP. : Totuși, 
un regret ?

M. : A ucide pentru 
bani este o meserie 
ca oricare alta.

E greu să găsești o

și 
mai 
do-
nici

M. : 
că nu 
încă, 
oferte 
fra, dar am sentimen
tul că nu mai este ca
zul să risc.

Să fi învățat oare, 
Mueller din lecția 
foarte recentă a prie
tenului său apropiat, 
Bob Denard, rănit în 
fruntea detașamentului 
de „îngrozitori" la Ki
sangani ?

E. R.

denții din Madrid
După cum se anunță din 

Spania, clădirea Universi
tății din Madrid este 
continuare înconjurată 
cordoane de polițiști, 
toate acestea, studenții 
Diversității organizează 
tinguri „ilegale" în spriji
nul colegilor lor de la Fa
cultatea de Științe Politice, 
care a fost închisă cu cîte
va zile în urmă din ordi
nul autorităților.

Un grup de trei studenți, 
care au participat 
monstrațiile de la 
săptămînii trecute, 
părut în fața unui 
al ordinii publice.

în semn de solidarita
te cu studenții de la 
Madrid, colegii lor de la 
Universitatea din Barce
lona au hotărît să declare 
o grevă de 48 de ore. Poli
ția a împrăștiat o demon
strație care s-a desfășurat 
pe străzile Barcelonei 
lozinca „Solidaritate 
Madridul". în sprijinul 
denților de la Madrid 
pronunțat și studenții

în 
de 
Cu 
U- 

mi-

la de- 
sfîrșitul 
au com- 
tribunal

sub 
cu 

stu- 
s-au 

._____,. ____ _____... r. de
la Universitatea din Oriedo.

® Demonstrația 
elevilor din Bremen

Mii de elevi de la școlile 
profesionale din Bremen 
(R. F. a Germaniei) au 
participat la o demonstrație 
de protest împotriva majo
rării tarifelor ia transpor
tul urban. Demonstranții au 
blocat cîteva ore circulația 
în centrul orașului. Auto
ritățile au apelat la servi
ciile poliției pentru a îm
prăștia pe demonstranți.

• Gestul lui
Davis Harris

Davis Harris, fostul pre
ședinte al Organizației Stu
denților de la Universita
tea Stanford — statul Cali
fornia — a refuzat să parti
cipe la războiul din ' 
nam, inapoind ordinul 
încorporare centrului 
recrutare din 
Pentru acest refuz, 
Harris, care a ținut 
trecut conferințe în fața 
studenților din diferite in
stitute de pe litoralul ves
tic al S.U.A., chemindu-i să 
nu efectueze serviciul în 
armata americană, poate fi 
condamnat la 5 ani închi
soare.

Viet- 
l de 

de 
Oakland. 

Davis 
anul

Primul ți cel mai important din seria de mesaje adresate Con
gresului de președintele Johnson — cel intitulat „Despre Starea U- 
niunii" — poartă, inevitabil, pecetea anului electoral 1968. Efortul 
actualei administrații de a-;i prelungi mandatul cu patru ani pre
supune, firesc, atragerea marei mase a alegătorilor. Dar cum poți 
oare mulțumi toată lumea în condițiile continuării războiului în 
Vietnam, sporirii impozitelor, „apărării drastice" a dolarului etc., 
etc ? Mesajul prezidențial a ales, tocmai în aceste condiții, o tac
tică aparte : menținerea unei poziții imobile în relațiile internațio
nale și etalarea unui sac de promisiuni pe tărîm intern...
Absența unei reconsiderări a 

atitudinii față de problema viet
nameză înseamnă de fapt con
tinuarea agresiunii. Presărarea 
cu referiri la „bune intenții" a 
diferitelor capitole de politică ex
ternă este evidentă. Dar aceste 
nuanțări drămuite pentru a nu 
fi prea angajante sînt puse la în
cercare atunci cînd se aștepta 
un răspuns autorizat asupra o- 
rientării politicii americane în 
Vietnam. Reafirmarea „formulei 
de la San Antonio", cînd înceta
rea bombardamentelor asupra 
R D. Vietnam a fost condiționa
tă într-un discurs de o serie de 
cereri irealizabile, înseamnă că 
pentru moment căutarea unei so
luții a fost blocată. Primele reac
ții, provenite din rîndurile par
lamentarilor americani care în
clină spre căutarea unei soluții 
pașnice în Vietnam, au fost ac
centuat negative punînd direct 
sub semnul întrebării sinceritatea 
vechilor inițiative americane de 
angajare a tratativelor „fără 
condiții prealabile". Apare evi
dent că la redactarea mesajului 
prezidențial „ulii" s-au bucurat 
de credit... Iar continuarea poli
ticii de „escaladare" în Vietnam 
are implicații asupra altor aspec
te ale vieții internaționale și a- 
supra situației economice din 
Statele Unite alimentând totoda
tă, încordarea care se conturea
ză în raporturile cu partenerii 
vest-europeni.

Mesajul lasă impresia că ad
ministrația Johnson a vrut cu ori
ce preț să evite orice surpriză 
pentru opinia publică. într-ade- 
văr, „formulei de la San Anto
nio" în problema vietnameză îi 
corespunde repetarea măsurilor 
severe pentru curmarea sau mă
car reducerea deficitului balan
ței de plăți. Insistența cu care se 
subliniază decizia de a aplica a- 
ceste măsuri, indică însă, pe de

altă parte, ignorarea nemulțumi
rii exprimate în Europa occiden
tală în ultimele două săptămîni, 
ceea ce nu poate să nu aibă re
percusiuni negative în relațiile 
dintre Washington și țările vest- 
europene.

Cît privește problemele inter
ne ale mesajului, începînd cu di
ferite măsuri sociale și pînă la 
aplicarea drepturilor civile sau 
la lupta împotriva criminalității, 
ele au două ipoteci grele : su- 
praimpozitul de 10 la sută, care 
urmează să fie cerut Congresu
lui și proiectul deblocării rezer
vei de aur care constituie acope
rirea internă legală a dolarului. 
Dorința de a acorda diferite în
lesniri pe plan social și intenția 
ca în mai puțin de un an să se 
realizeze în privința drepturilor 
negrilor mai mult decît în cei 
trei ani anteriori ai actualei ad
ministrații și chiar în numeroase 
mandate anterioare, urmează să 
servească imediat consumului 
campaniei electorale. Este evi
dent că oricît de arzătoare sînt 
dorințele și intențiile, ele nu pot 
fi desprinse — atunci cînd se iau 
în considerare promisiunile — 
de dimensiunile și termenele în
făptuirilor din trecut Și, după 
cum a afirmat adeseori presa a- 
mericană, vechiul program al 
„Marii societăți" a fost grevat de 
continuarea războiului din 
Vietnam. Așadar, ca oglindă a 
politicii k americane, mesajul 
„Despre Starea Uniunii" închi
de un cerc vicios greu de stră
puns : politica de „escaladare" a- 
trage întețirea criticilor în țară 
și în străinătate, ridică obstacole 
pentru rezolvarea altor probleme 
litigioase, duce la amplificarea 
dificultăților economice și impli
cit la dificultăți în realizarea 
programelor sociale.

Z. FLOREA

In Camera Comunelor problema retragerii trupelor britanice 
de la „Est de Suez" a suscitat vii discuții. Ea este strîns legată 
de politica de reducere a cheltuielilor publice, particulare și 
militare promovată de guvernul laburist în vederea stabilirii 
echilibrului financiar al țării. Ca urmare, Anglia își va retrage 
mult mai curind — pînă în 1971 și nu pină în 1975 cum fusese 
prevăzut — forțele sale militare din sud-vestul asiatic și din Gol
ful Persic, părăsind puncte strategice importante. Desigur, s-a 
precizat la Londra, Anglia va rămîne în continuare membră a 
pactelor militare S.E.AT.O. și C.E.N.T.O. și își va reînnoi trata
tele militare cu Bahrein, Qatar și celelalte șapte state mici de 
pe Coasta Piraților din Golful Persic. Restructurarea strategiei 
militare, renunțarea la foarte multe angajamente care împovă
rau bugetul insular reprezintă pentru Marea Britanie ceea ce 
unii observatori denumesc „o amputare curajoasă". Ani de zile 
s-au făcut sacrificii pentru „salvarea aparențelor". Adevărul 
era că fiecare colonie care se desprindea din imperiul britanic 
ridica un semn de întrebare guvernului londonez în privința 
utilității cheltuielilor pe care le făcea pentru menținerea tru
pelor sale în celelalte colonii. Firește, existau „obligațiile spe
ciale" contractate față de S.U.A., dar Londra pare decisă să 
acționeze ferm în ceea ce privește economiile bugetare. Minis
trul de finanțe Roy Jenkins declara în Camera Comunelor că 
„este lipsită de sens încercarea de a juca în continuare un rol 
care depășește capacitatea economică a Angliei".

Măsurile prezentate de guvern au declanșat criticile opoziției 
conservatoare care a prezentat o moțiune de neîncredere în gu
vern în care se spune că „situația actuală se datorește proastei 
conduceri a economiei de către guvernul laburist". Ziarul con
servator DAILY EXPRESS scria că planul guvernamental ex
primă un „faliment" iar liderul partidului conservator Edward 
Heath a cerut demisia guvernului laburist. Conservatorii încear
că să speculeze „amărăciunea generală" (FRANCE PRESSE), 
efectele pe care le vor avea măsurile anunțate în Camera Co
munelor în ceea ce privește popularitatea laburiștilor pe plan 
electoral. Liberalii se împotrivesc și ei planului guvernamental 
dar nu cu aceeași vehemență pentru că în situația actuală slaba 
lor poziție nu le permite să mizeze pe nici o carte. Mai intere
santă a fost reacția aripei stingi a partidului laburist care, în 
parte, s-a abținut de la critici virulente la adresa politicii de 
economii în schimbul satisfacției de a vedea reduse cheltuielile 
militare.

Frămîntărilor din viața politică engleză în legătură cu adop
tarea măsurilor în vederea redresării economiei li se adaugă pre
siunile externe. La noua politică britanică de economii în do
meniul militar, S.U.A. au ripostat cu promptitudine. Secretarul 
de stat în cursul convorbirilor pe care le-a avut cu Brown ar fi 
făcut observația că Marea Britanie se îndepărtează de S.U.A. 
Erin'hotărîrea ei de a-și retrage forțele din regiunile sițjAte 

i „Est de Suez" încercînd să convingă Mareă Britanie să 1. p 
fixeze, pentru moment, datele retragerilor sale. Pe de altă pa, te, 
unii senatori americani se pronunță pentru o politică energia 
a S.U.A. în scopul umplerii „golului militar" ce va fi creat în 
1971. De fapt, Washingtonul a și trecut Ia fapte : se studiază 
terenul, poziția eventualelor baze militare americane, posibili
tatea plasării unei flote speciale în Oceanul Indian etc.

Ziarul TIMES observa cu o notă de neîncredere evoluția po
liticii externe britanice : „O politică externă, scrie ziarul, are 
nevoie de o susținere prin mijloace economice și militare. Dacă 
toate măsurile guvernului vor duce la rezultatul sperat, iar 
economia va fi asanată, atunci glasul Marii Britanii ar putea 
eventual căpăta mai multă greutate, chiar și în regiunile în 
care prezența britanică este acum sortită să dispară. Dar, 
aceasta este o viziune pe termen lung. Pe termen scurt, eco
nomiile anunțate nu schimbă nimic. Ele distrug vestigiile unei 
politici vechi, fără a pune temeliile uneia noi... *. , B
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• PREȘEDINTELE Comitetu
lui de Stat al Planificării din 
Republica Socialistă România. 
Maxim Berghianu, care se află 
in Cehoslovacia la invitația lui 
Oldrich Cernik, 
al guvernului cehoslovac, 
ședințele Comisiei de Stat 
Planificării, a făcut vizite 
Uzinele „Skoda"-Plzen, la 
brica de bere din aceeași loca
litate și la uzinele de automo
bile din Mlada Boleslav. In a- 
ceste vizite, oaspetele român a 
fost însoțit de Ion Obradovici, 
ambasadorul României 
Praga.

vicepreședinte 
pre- 

a 
la 

fa

ÎNTREVEDERE
KYPRIANU —U THANT

1&

• SPYROS KYPRIANOU, 
ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, a avut miercuri la se
diul Națiunilor Unite o întreve
dere cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant. Ei au discutat 
problema cipriotă și posibilită
țile de soluționare a acesteia. 
După cum se știe, secretarul 
general U Thant a fost autori
zat de Consiliul de Securitate 
să-și ofere bunele oficii în ca
drul eforturilor de reglemen
tare a situației din această re
giune.

Demonstrații la Sasebo
Jb

Vizita pe care portavionul atomic american „Enterprise", 
însoțit de fregata atomică „Truxtun" și fregata convențională 
„Halsey" urmează să o facă la Sasebo intre 19 și 23 ianuarie, 
a provocat manifestații și incidente fără precedent in acest 
port japonez situat in insula Kyusyu.

Puternice acțiuni de protest au avut loc și in capitala Ja
poniei. Agenția „Associated Press" transmite că studenții 
unei universități din Tokio au organizat un miting de pro
test după care s-au îndreptat spre reședința oficială a primu
lui ministru japonez Sato și ambasada S.U.A. împotriva de
monstranților au intervenit forțele polițienești. Un alt mi
ting a avut loc in parcul Hibiya. organizat de Partidul Co
munist din Japonia, la care au participat 10 000 de oameni. 
La încheierea mitingului, participanții s-au îndreptat, de a- 
semenea. spre clădirea ambasadei americane.

Partidul Comunist din Japonia a dat, totodată, publicității 
o declarație in care se subliniază că „scopul vizitei escadrei 
americane la Sasebo îl constituie transformarea Japoniei in
tr-o bază militară americană".

La rindul său. Partidul Socialist din Japonia a publicat o 
declarație in care se arată că vizita navelor de război ame
ricane „facilitează atragerea directă a Japoniei în agresiu
nea din Vietnam".
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• MIERCURI a fost dat pu
blicității la Cairo actul de acu
zare în procesul celor 55 de in
culpați în tentativa de lovitură 
de stat din vara anului trecut. 
Trei civili și patru militari, între 
care fostul comandant al trupelor 
de șoc ale R.A.U., sînt acuzați 
de a fi încercat, sub comanda 
mareșalului Amer, „schimbarea 
ordinii de stat cu ajutorul for
ței armate", precum și de a 
forma o organizație militară, 
cuprinzînd ofițeri în retragere 
și activi, care urmărea procla
marea mareșalului Amer drept 
comandant suprem al forțelor 
armate. Cei șapte acuzați sînt 
pasibili de pedeapsa cu moartea.

Ceilalți inculpați sînt acuzați 
de complicitate la pregătirea 
complotului sau de tăinuire a 
acestuia în fața autorităților. 
Procesul, care se va desfășura 
în public, va începe, probabil, 
săptimîna viitoare.

VIITOARE TRATATIVE
IUGOSLAVO—VEST-GERMANE

• LA începutul săptămînii 
viitoare, la Paris vor începe 
tratativele cu privire la resta
bilirea relațiilor diplomatice 
dintre Iugoslavia și Republica 
Federală a Germaniei, a decla
rat purtătorul de cuvint al Se
cretariatului de Stat pentru 
Afacerile Externe, Dragoliub 
Vuița, în cadrul conferinței sale 
de Dresă de joi.

Delegația iugoslavă, la aceste 
tratative va fi condusă de 
Zvonko Perișici. director în Se
cretariatul de Stat pentru Afa
cerile Externe.

• STAREA SĂNĂTĂȚII
LUI PH. BLAIBERG

• PACIENTUL Philiph Blai- 
berg se află în a 16-a zi după 
operația de transplantare a Ini
mii, și starea sănătății lui 
continuă să se îmbunătățească. 
Soția și fiica sa l-au vizitat joi 
după-amiază. Ele au fost su
puse în prealabil unui minuțios 
examen medical bacteriologic 
și numai după aceea li 
mis să intre in camera 
a pacientului.

s-a per- 
aseptică

definiti-• CU ocazia plecării 
ve din Franța, dr. Victor Dimi- 
triu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, a o- 
ferit joi seara o recepție în sa
loanele ambasadei.

La recepție au luat parte Ma
urice Schumann, ministru în-

Bilanțul calus>

sărcinat cu problemele științifi
ce și spațiale, Georges Gorse, 
ministrul informațiilor, Edgar 
Faure, ministrul agriculturii, 
J. M. Jeanneney, ministrul pen
tru problemele sociale, Edmond 
Michelet, ministru de stat pen
tru funcțiuni publice, Olivier 
Guichard, ministrul industriei, 
Louis Joxe, ministrul justiției, 
secretari de stat.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Waldeck Rochet, secretar 
general al P.C.F., Guy Mollet, 
vicepreședinte al Federației 
Stingii Democratice șl Socialis
te și secretar general al S.F.I.O., 
Achille Peretti, vicepreședinte 
al Adunării Naționale, Jean 
Louis Vigier, președinte al 
Grupului de prietenie franco- 
român din Senat. Printre invi
tați se aflau savantul Henri 
Coandă, scriitorul Eugen Io- 
nescu.

trofei din Sicilia
La trei zile după catastrofa 

seismică din Sicilia, 
de Interne al Italiei 
miercuri seara că, potrivit ulti
melor cifre provizorii, un număr 
de 155 de cadavre au fost scoase 
de sub dărîmăturile clădirilor 
prăbușite, 455 de răniți au fost 
internați în spitale, 1 427 de 
persoane sint date dispărute, 
iar numărul persoanelor rămase 
fără locuință se ridică la 
15 000—18 000. Comunicațiile tele
fonice au putut fi restabilite 
miercuri între zona sinistrată și 
restul Siciliei, dar ele sînt rezer
vate numai serviciilor oficiale.

De la primul cutremur de du
minică după-amiază s-au în
registrat încă 33 de mișcări seis
mice, Ultimul, de slabă intensi
tate, a fost resimțit miercuri 
după-amiază.

Ministerul 
a anunțat

Orientul Apropiat
9 Stare de urgență in regiunea Gaza ® Schimbul de prizonieri

dintre R.A.U. si Izrael • Convorbirile lui Gunnar Jarring

Autoritățile izraeliene au in
trodus starea de urgență, atit în 
timpul nopții cît și ziua, în în
treaga regiune Gaza, unde locu
iesc aproximativ 200 000 de arabi. 
Hotărîrea a fost luată, scrie a- 
genția France Presse, ca o mă
sură împotriva așa-ziselor „gru
puri teroriste arabe". Școlile, ma
gazinele și birourile din Gaza au 
fost închise joi, iar pe străzile o- 
rașului nu se văd decît patrule 
ale poliției. Soldații izraelieni 
percheziționează casele, în cău
tare de arme.

de război, precum și a Decla
rației drepturilor omului.

*

Ministrul afacerilor externe 
al R.A.U., Mahmud Riad, a 
transmis joi secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, o 
notă în care i se cere să an
cheteze măsurile luate de Iz
rael în Gaza, menite să „in
stituie pe calea forței un sta
tut pseudo-politic". Guvernul 
R.A.U., se spune în notă, este 
pregătit să prezinte documente 
concludente în legătură cu vi
olarea de către Izrael a con
venției de la Geneva din 1949 
privind protejarea victimelor

Trimisul special al secretaru
lui general al O.N.U. în Orien
tul Mijlociu, Gunnar Jarring, a 
părăsit joi după-amiază Cairo, 
îndreptîndu-se spre cartierul 
O.N.U. din Cipru. La Cairo, 
Gunnar Jarring a avut convor
biri cu ministrul afacerilor exter
ne al R.A.U., Mahmud Riad. 
Discuțiile pe care Gunnar Ja
rring le-a avut la Cairo s-au re
ferit la problema schimburilor 
de prizonieri dintre R.A.U. și 
Izrael, reîntoarcerea refugiaților 
arabi pe teritoriile ocupate in 
prezent de Izrael, precum și asu
pra deblocării Canalului de 
Suez.

Schimbul de prizonieri dintre 
R.A.U. și Izrael, întrerupt timp 
de cinci zile din cauza violente
lor furtuni de nisip deasupra 
Canalului de Suez, a fost reluat 
joi dimineața. Agenția Reuter 
menționează că schimbul de pri
zonieri va fi terminat la sfîrșitul 
săptămînii viitoare.
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