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LUCRU pe masa de disecție A

șani. Toată săptămîna combinele 
au lucrat din plin la recoltatul 
orzului. Pînă în dimineața zilei 
de 6 iulie această cultură fusese 
strînsă de pe o suprafață de 
2 428 hectare în cooperativele a- 
gricole și de pe 1167 hectare în 
G.A.S., ceea ce corespunde cu 
peste 50 la sută din întreaga su
prafață cultivată. O dată cu 
combinele, cosașii au intrat în la
nurile de grîu cu soiuri mai pre
coce. Forțele cosașilor au fost 
concentrate și spre lanurile în 
care grîul era culcat de ploi, 
spre vetrele îmburuienite. Ei 
au început să deschidă drum 
combinelor. Numărul mare de 
cosași a asigurat cooperativelor a- 
gricole din Radomirești, Stoică- 
nești și Crîmpoaia — raionul 
Drăgănești, Dranovățu, Brînco- 
veni și Coteana — raionul Sla
tina, Humele și Strîmbeni — ra
ionul Costești, Uliești, Morteni și 
Mogosani — raionul Găești, un 
ritm de recoltare a griului supe
rior celui dinainte stabilit. în a- 
ceste unități am întîlnit în fiecare 
zi la strînsul recoltei cîte 600— 
700 de cosași. Dar, primele zile 
de muncă la recoltat au tras în 
multe cooperative agricole un se
rios semnal de alarmă. Numărul 
cosașilor este mult prea mic asi
gurării unui ritm normal de strîri- 
gere la timp și fără pierderi a 
recoltei.

Pe bază de calcule precise, spe
cialiștii consiliului agricol regio
nal au demonstrat că cele 1 560 
de combine de care dispun stații>- 
nile de mașini și tractoare dm 
regiune pot strînge recolta în 
timpul optim doar de pe 50—55 
la sută din suprafața cultivată 
cu grîu și orz.

ZILE HOTĂRlTOARE
(în pag. a 2-a)

Proletari din toate țările, uniti-vă I
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Ca dovadă, le vom trece cu li- 
in subtitluri.

4 PAGINI - 25 BANI

Debut seducător al acti
vității pionierești de 

vară.

rnntnnninn nnmninplf»

al Republicii Austria,
dr. Josef Klaus

(Agerpres)

Carnetcomod

de practică

>- ■

1 ar

(Continuare 
în pag. a III-a)

interesat 
și păsări 
de orga- 
sector și

a sa pa- 
â replici

op de șj 
pă școa 
seu a fos 

dintre fermi 
fruntașii aceste

na.og cu cpe- 
istică

timpul în care 
student rămîne 
anumit loc dc 

rotația între dife- 
la

Legătura cu terenul — 

■f buturugă mare pentru ca

tul mic al activistului

CORECLII

li<
lăsat 

de for
ul ine- 

a interviului, 
t de dorința de a 
livulga citeva din- 
re opiniile sale 

mai puțin cunoscu-

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

JOI 13 IULIE 1967

• Ce preocupări pentru stimularea voca
ției există în viața spirituală a satelor ? • 
Oferă ea climatul propice unor colective 
viabile ? • Acolo unde există zestrea fol
clorului și flacăra tradiției, cine le animă ? 
o Ce reprezintă în acest sens căminul cul
tural și ce persoană il reprezintă ? • Cum 
se conturează aici profilul unei formații 
cu caracter amatoriștic ? • Se bucură ta
lentele de un interes mai susținut decît 
cel arătat, prin aplauze, la concursuri ?

In sfîrșit, care este locul mișcării artis
tice populare In ansamblul de acțiuni cu 
caracter Culturalizator întreprinse la nivel 
raional ?

Dînd curs constatărilor noastre în jurul 
acestor 7 Întrebări destinate unor oameni 
din 7 comune din raionul Galați, am ținut 
seama de unele greutăți obiective pe care 
le au de 
raionului, 
tere mari,

Sîntem în perimetrul 
proverbelor și interpretări
lor șugubețe pe care săte
nii le formulează cu spon
taneitatea unei bogate vieți 
lăuntrice. în acest loc, preț 
de aproape trei anotimpuri 
acalmia din iarnă este 
compensată prin afluxul 
de vitalitate al campanii
lor agricole

De fapt, aproape trei a- 
notimpuri, la țară, acțiuni
le culturale lîncezesc. Pen
tru ce ? Dispersarea forțe
lor de muncă declanșează 
factorului cultural pornit 
în căutarea forțelor spiri
tuale, nici mai mult nici 
mai puțin decît o dramă 
a incomunicabilității.

Exemplificăm printr-un 
adevărat nod gordian: 
S.M.T. Năneșli. Tinerii de 
aici sînt repartizați pe bri- 

f găzi diferite, în comune 
" depărtate, pentru etape 

de timp considerabile. Ce 
se cunoaște despre univer
sul aspirațiilor și îndelet
nicirilor acestora ? Vag, se 
știe că au la dormitoare 
cărți și șahuri. Dar e si
gur că la sosirea noastră 
nu aveau nici măcar un 
responsabil cultural-artis
tic în biioul organizației 
U.T.C. al S.M.T.-ului. Cel 
investit plecase în armată 
de săptămîni. Petre Ghilo- 
gaș, care face și cl parte 
din birou, i ținut să nc 
consoleze : „Mai pleacă a- 
cum și altul, tot cu mun
că de răspundere în 
u.t.qt.

Trebuie oare adăugat că 
pentru lunetele observa
toarelor culturale de la 
raion, cei 76 de uteciști 
sînt în totală eclipsă ? Pa- 

« radoxal rămîne faptul ca,
1 dacă vrei să ai o oglindă
'■ a activității culturale din
| comune, apoi tocmai acești
I tineri pot să o prezinte cu

o precizie mai mare decît 
activistul descins „expres" 
la fața locului.

COMPARATIV :
I SoCrate Capăt (inspector 

al comitetului raional de

cultură și artă). Cum, cer
cul de acordeoniști din 
Tudor Vladimirescu a e- 
șuat din lipsă de îndru
mare ? Tinerii de acolo 
și-au vândut acordeoanele 
fiindcă părinții lor le nu
meau „mobile nefolosi
toare" și preferau mași
nile de cusut ?! Imposibil, 
doar am fost personal în 
sală, la un spectacol dat 
de ei ..^cum un an. (Pro
babil pe cînd mai exista 
instructoarea angajată din 
Brăila, n.n. $i cită apă a 
curs pe Șiret de atunci 1).

SEMEȚI$TII spun:
Sava Pelin ‘lucrează la 

brigada nr. 9-Bucești) —

Nici o însuflețire, nici 
o îndrumare serioasă. 
Geografic, sîntem depăr
tați de centrul raional, iar 
acesta vădește interes doar 
pentru acele grupuri ce 
pot fi mobilizate, chiar 
prin telefon, în vederea 
participării urgente la un 
concurs oarecare. Iar ta
lentele nu le găsești strîn- 
se gata în snopi, nici nu 
cresc peste noapte, ca ier
burile. înseamnă mult 
să-ți continui exercițiul, să 
știi că un profesor de mu
zică, un om priceput, este 
interesat din cînd în cînd 
să te asculte și să-ți urmă
rească progresele. Nu s-a 
inițiat nimic în acest sens. 
Mai întreprinzători, cău
tăm să ne alipim pe lingă 
căminele culturale apro
piate locurilor noastre de 
muncă din prezent. Acolo 
unde găsim activitate, 
bineînțeles...

Gheorghe Moldoveana 
(lucrează la brigada nr. 1, 
Nămoloasa-sat) — în pri
vința asta, băieții noștri 
mă invidiază. Ca probă 
pentru felul cum vecinăta
tea unei comune cu bună 
activitate culturală îi sti
mulează pe cei mai înzes
trați, este Costică Andrei, 
din brigada mea. L-am 
auzit deunăzi cîntînd din 
fluier la o serbare dată în
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Galbenul auriu al celor 184 000 
hectare de grîu și orz, indică în 
cifre statistice doar o componen
tă a „temperaturii" acestor zile 
fierbinți de campanie agricolă 
argeșeană. Celălalt termen al e- 
cuației îl afli însumînd marile su
prafețe de porumb și floarea- 
soarelui, a căror stare de vege
tație și îmburuienire cer o in
tervenție operativă cu sapa.

Din cele 142 641 hectare cul
tivate cu porumb, cooperatorii 
argeșeni au aplicat sapa a doua 
manuală doar pe 73 394 hectare, 
iar cea de-a treia pe 8 385 hec
tare. Pînă zilele trecute fuseseră 
prășite, a treia oară, doar 883 
hectare cu floârea-soarelui din 
cele 13 978 hectare.

Luni, 3 iulie, semnalul pentru 
începerea recoltării păioaselor 
l-au dat cooperatorii din Stoică- 
nești, Balta Sărată, Crăciunei, 
Radomirești și din alte sate ale 
raioanelor Drăgănești și Drăgă-

• UNEI GENERAȚII
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Vizita Cancelarului Federal

CONSTANȚA. Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu 
și Mircea Ionescu, transmit:

Continuîndu-și călătoria prin 
țară, cancelarul federal al Aus
triei, Josef Klaus, și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc au sosit 
miercuri dimineața cu trenul 
special la Constanța.

Oaspeții sînt însoțiți de Va- 
sile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Pele, ambasadorul României la 
Viena, dr. Johann Manz, amba
sadorul Austriei la București.

Pe peronul gării Constanța, 
unde erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, oaspeții 
au fost întîmpinați de Petre Ni
colae. președintele Sfatului popu
lar al orașului Constanța, Ion 
Nicolaescu, vicepreședinte al 
Sfatului popular regional, și de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de stat.

în cursul dimineții, șeful gu
vernului austriac a fost oaspetele 
membrilor cooperativei agricole 
de producție din comuna Cum
păna. Tinere fete, în costume 
naționale, au întîmpinat pe oas
peți cu tradiționala pîine și sare.

Invitîndu-i în sediul cooperati
vei, președintele acestei unități, 
Nicolae Din, a prezentat oas
peților rezultatele obținute de 
cooperatori în creșterea produc
ției cerealiere și sporirea venitu
rilor lor.

Vizitînd sectorul zootehnic,

cancelarul Austriei s-a 
de rasele de animale 
crescute în cooperativă, 
nizarea muncii în acest 
în întreaga unitate.

In încheierea vizitei, Josef 
Klaus a însemnat în cartea de o- 
noare a cooperativei : „Doresc 
președintelui cooperativei, cola- 
boratorilox' săi și tuturor membri
lor acestei unități agricole im
presionante, mult succes și o 
bună producție, ca recompensa 
a muncii lor, a strădaniilor lor. 
Urez tuturor familiilor fericire și 
sănătate”.

Trecînd apoi prin Constanța, 
în drum spre Mamaia, populația 
orașului a făcut oaspeților o 
caldă primire.

construcție excepționale

Tușnad (vedere generală).

ÎNTREBARE: Se 
ește cu insis- 

in ultimul 
despre cu- 

opiniei, al ade
vărului spus total. 
Dar adeseori mai 
apasă asupra nevoii 
de a comunica, in- 
hibînd, gîndul că 
poți fi suspectat de 
a greva comunica-

rea prin intenția de 
a te lua — în divul
garea adevărului — 
drept criteriu. Solu
ția la îndemînă ar 
fi — propune a- 
ceastă prejudecată 
— impersonalitatea 
comunicării, trans
ferul propriilor opi
nii asupra unei pre
supuse persoane a 
treia: se zice că... 
unii afirmă că... în- 
tr-un cuvînt, disi
mularea. sacrifica
rea eficienței dialo
gului de dragul păs
trării unei poze per
fect obiective.

Brașov. 49 dintre stu
denții anului II, secția 
tehnologia construcțiilor 
de mașini a Institutului 
politehnic din localitate 
se află în practică la u- 
zina Hidromecanică. In 
raport cu cerințele pro
cesului de învățămînt, 
printr-o colaborare per
manentă, apropiată, orga
nizatorii practicii acestor 
studenți au reușit să pro
grameze eficace activita
tea zilnică de 6 ore a 
fiecărui practicant, con
dițiile specifice concrete, 
oferite în această perioa
dă de atelierele și secții
le uzinei, fiind fructifica
te într-un grad superior. 
Astfel, 
fiecare 
intr-un 
muncă, 
rite locuri de muncă, 
anumite intervale au fost 
minuțios calculate, alese 
cu grijă în scopul atinge
rii unei maxime valori a 
contribuției practice la 
pregătirea de specialitate 
a viitorilor ingineri.

De asemenea, sînt folo
site posibilitățile de înca
drare efectivă a studen
ților practicanți în proce
sul de producție. Aceștia 
sînt puși să lucreze ală
turi dc muncitorii din 
turnătorie la forjare și 
miezuire, considerhidu-se 
pe bună dreptate că un 
viitor inginer tehnolog 
pentru construcția de 
mașini trebuie să cunoas
că bine secretele acestei 
munci, dat fiind faptul că 
de foarte multe ori, aici 
își au izvorul rebu
turile. Dar pe de altă

ION TRONAC
(Continuare în pag. a III-a)
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LA CETATEA

DE SCAUN

A SUCEVEI

Colectivul Teatrului 
Mihail Eminescu din Bo
toșani a prezentat în se
rile de sîmbătă și dumi
nică, 2 spectacole inedite 
cu drama „Viforul“ de 
Barbu Ștefănescu Dela- 
vrancea. Valorificînd cu 
ingeniozitate resursele 
decorului natural al ce
tății de scaun, actorii au 
oferit miilor de specta
tori o emoționanta întâl
nire cu unul dintre mo
mentele de răscruce din 
zbuciumata istorie a Mol
dovei.

(.ROMCA TELEVIZIUNII^

pin

străvechi instrument muzical autohton 
unui solist al Ansamblului jCwdi lia~, Stancw Samoa.

— Adevărul este că nu știu 
cui să mă adresez întîi: poetului 
Ion Bănuță sau directorului Edi
turii pentru Literatură. Dilema se 
referă strict la enunțul abstract al 
problemei și la convertirea 
practică. Să vorbim deci — 
pre poezie... Evident, ne 
vorbi — sper — și despre 
pria dumneavoastră poezie.

lui 
des- 
reți 
pro-

fie indiscu- 
iar pănnții 
obligatoriu.

propus să devore, să înlăture lu
mea abisala.

S-a vorbit în toate timpurile 
și, bineînțeles, se vorbește si azi, 
cu o sporită vehemență, despre 
Eu-1 poetului, un ascuns și inde
finit „te miri ce" arghezian care 
poate naște geniul sau, vai. im
postura. S-a vorbit despre coinci
dență, despre desprindere de tine 
aruncată la antipod, despre con
cret si abstract, despre eclectism, 
despre... Dar să nu dăm prea 
multă apă la moară nici vorbelor, 
nici suprarealismului, nici erme
tismului, tirania etichetărilor mă 
iiare — deși nu strică cîte puțin 

din fiecaie, și numai atît cît îi 
$ade bine poeziei, ca în poezia 
lui Ion Barou, de pildă. Dar să 
xă explic, foarte în treacăt, in- 
•• ocinc noua mea carte, Olimpul 
dâvolnhri. în 10 volume, într-un 
cichi de 1001 panorame. Primul 
vohnn. bun de tipar, poartă un 

Panorama efemeridelor, 
care, ca de altfel, la fiecare noiiă 
arte, devine titlul principal. 
Hxnpol diavolului vine de

O- 
fapt

un Dobrogeanu-Gherea, un 
Călinescu, criticii zilelor noastre 
pot identifica și apăra poziții, 
pot desprinde direcții, pot fi di
rectori de conștiințe.

Olimpul diavolului încearcă să 
fie o nouă comedie umană, lirică, 
desigur, în care mituri creștine 
ori păgîne — așezate pe dure 
socluri de piatră din antichitate 
și pînă azi — vor fi Dur și sim
plu dărîmate, ori, în cel mai bun 
caz. întoarse pe dos. Un exem
plu. Din marasmul religiei mi-am 
ales nesfîrșita controversă dintre 
diavol și dumnezeu. în concepția 
mea, dumnezeu nu este, cum s-a 
spus, în cea mai favorabilă pos
tură, un patriarh bun, bătriu ca 
timpul, cuminte, adăstând la ora 
H în cîmpuri, să mai vadă dom- 
nia-sa de s-a copt sau nu griul 
pentru : „pîinea noastră cea de 
toate zilele", de care dînsul are 
chiar cam prea multă grijă. Dum
nezeu va fi, în paginile mele, o 
metaforă dacă vreți : a ideii de 
stagnare, de întuneric, de min-

stanța cea mai sublim organiza
tă, el omul, responsabil de imensa 
încărcătură în care istoria i-a a- 
runcat-o pe spate, cunoașterea. 
Și de fapt, diavolul meu nici nu 
este, ab initio, un diavol, ci nu
mai un binecuvântat motiv* de a 
sta, așa în poezie, de vorbă cu 
lumea.

II — Nu ne rămîne decît să 
așteptăm cu un real interes acea
stă carte care se conturează, după 
cîte am înțeles, ca o încununare 
a experiențelor dumneavoastră 
poetice și filozofice. Nu mă în
doiesc că aplecarea zilnică asu
pra zecilor de pagini de litera
tură care constituie producția e- 
diturii pe care o conduceți, v-a 
fost de un real folos — este, 
dacă vreți, un noroc pentru poet 
— măcar pentru tranșarea cate
gorică a delimitării. Vorbiți-ne 
despre perspectivele Editurii. 
Vorbiți-ne ca poet și ca editor. 
Poate că, părerile nu coincid.

— Chiar și fragmentar sau la
cunar. nu mi-e prea ușor să vor
besc despre producția Editurii

NEVOIA DE
ÎNȚELEPCIUNE
Ion Marin Sadoveanu se așe

za într-un fotoliu, încru
cișa brațele la piept, aș

tepta o clipă ca aparatul de te
leviziune să înțepenească — așa 
cum aștepți ca într-o sală de 
conferințe nimeni să nu mai 
miște — răsufla ușor, chemînd 
oștirile demnității sale să se a- 
dune pentru a învinge presiunea 
oboselii și în sfîrșit, din două 
trei fraze ample, decola. Mer
geam departe, pînă la Marlow 
și mai departe, pînă la greci — 
se zice că Ion Marin Sadoveanu 
ținea un curs de istorie a tea
trului universal, dar nu tot ce 
se zice trebuie crezut Ca să afli 
cine a fost Marlow. în ce raport 
se află „Richard al II-lea“ față 
de „Hamlet" nu e necesar să 
deschizi televizorul sau, mai 
exact, nu cu televizorul trebuie 
început. Cultura de televizor e 
suspectă și cărturarul știa asta. 
Ca atare, istoria teatrului uni
versal era — cu Ion Marin Sa
doveanu — un pretext pentru a 
da gîndirii noastre, sensibilității 
noastre, o istorie, mai exac: : 
un sens. El ne învăța să aso
ciem, să înțelegem, să simțim 
— era de ajuns să-i urmărim, o 
mișcare a mîinii drepte cu care 
răsturna o ipoteză ; o privire, 
nu lipsită de viclenie și chiar 
voioșie, cu care ne trimitea de Ia 
o alternativă la alta ; o frază 
calmă prin care ne proiecta în 
miezul fierbinte al unui gind. 
Vorbea liber (cit de mult se ci
tește la o emisiune ca ..Mult e 
dulce și frumoasă.emisiune 
despre limbă și cuvînt, unde cu- 
vîntul n-ar trebui să stea îm
pietrit pe hîrtie) ne privea drept 
în ochi, vedeam cu ochii noștri 
cum i se conectează ideile, 
cum fraza sa capătă 
această libertate de 
cuvintelor întreținea

de Radu Cotcțu

dintre noi un climat de lfiier- 
tate intelectuală pentm ore zz- 
necuvîntăm televiziunea. Ce va
tă frumoasă, ce gindur: curăț
ăm trăit cu Ion Marin Sa 
veanu in fata mi cui

Altădată, iot de mul 
mărit pe D. I. Suchia: 
despre Marlene Dietrich, 
știu cum cădea lumina, a 
cum era amplasat apara 
dar aveam în prim pian 1 
mari, enorme, căutând febril 
vintele prin aer. corpul confe
rențiarului părea departe, in a- 
dîncul studioului. H vedeam to
tuși ochii, vedeam precis cuvin
tele, prinse ager cu miinîie si 
ochii. Era un efect straniu care 
ne aducea întreaga artă de ou- 
seur a lui Suchianu: mobili
tatea fizionomiei, sincrona cu 
agitația interioară fermecătoare, 
șovăiala inteligenței in fata 
cuvîatului din respect fată de 
cuvint si idee, efortul spre exac
titate armoarza: cu pUcera de 
a ne rapCA.
chiar si ut fes.-o ■in ifitT 
personală subiecți .1 dar be
nignă- Joi seara te cadrul =u- 
gazinuiui literar consacrat m=o- 
rului (din pătate 3ră acer 
l-am văzut pe Suchianu. evocin- 
du-i pe Păstorei Teodorearu- 
Citeva linii raride. avînd In ioc 
secund simpatia amână nepre
țuita simpatie între semeni. în
tre intelectuali. sensîbiiitatea. 
spiritualul. Cînd va ține D L Su
chianu o rubrică oe subiecte li
bere. o rubrică de causerie sub
țire la televiziune ? Căci ase
menea cărturari, liberi în ex
presie. liberi în afect sfat oa
meni născut: pentru televiziune , 
de asemenea personalități auto-

A FOST TERMINATĂ CONSTRUCȚIA 
LA DUNĂRE

energie, și 
asociație a 
în fiecare

FALEZEI DE

De la Sfatul popular al ora
șului Brăila ni se anunță că a 
fost terminată construcția fale
zei de la Dunăre, unul din prin
cipalele obiective social-edili- 
tare și de înfrumusețare a ora-

sul ui. Lungimea acesteia e_ 
de 1600 metri, unind intr-un 
frumos covor vegetal bulevar
dele Cuza și Kari Marx pînă la 
Vadul Pensionatului, o veche 
arteră de promenadă a brăile- 
nilor.

comun cu scriitorul din mine, și 
aceasta nu dintr-un calcul mes
chin și nici dintr-o cochetărie la 
modă, ci, aș zice, dintr-o sarcina 
istorică, care, mie personal, îmi 
convine de minune, care face din 
noi amîndoi unul singur și a- 
cela vrea să fie luptător pe fron
tul culturii românești socialiste și 
care consideră această acțiune de 
tipărire a tinerilor scriitori ca un 
fapt pozitiv. Investiția aceasta 
de încredere mi se pare obliga
torie, fiindcă istoria noastră li
terară, mai veche sau mai nouă, 
și chiar .și istoria literaturii uni
versale ne-au demonstrat adesea 
că încrederea la punctul de ple
care a fost răsplătită, uneori, prin 
strălucite confirmări ulterioare. 
Evident, aceasta nu înseamnă cî.- 
tuși de puțin că spiritul de selec
ție al editurii ar trebui pus ad 
acta nu numai la cei foarte ti
neri, ci și la cei mai puțin tineri 
(tineri scriitori sînt cu toții, fără 
excepție, cîtă vreme sorb din li
coarea fără de moarte a poe
ziei).

III — Desigur, Editura pentru 
Literatură -r prin însăși natura 
ei — face opera de selecție, de 
analiză, de critică deci. Uneori 
apar cărți slabe, fisuri în exi- 

■ gența editurii. De ce ? Ar fi in
teresant de știut dacă discuțiile 
purtate în presa literară, despre 
munca editorială ca atare, sau 
chiar cronicile la cărțile care a- 
pai la dumneavoastră — că sînt 
de un real folos.

— Am mai spus și altă dată că 
procesul de tipărire a cărților 
este complex, chiar complicat 
uneori. Editorului îi incumbă 
răspunderea grea de a selecta, in 
lumina viitorului, adică a reali
tății în plin proces de transfor
mare și a adevărului în plin pro
ces de dezvăluire, valorile menite 
să rămână sau măcar într-o peri
oadă să fie utile. La acest post 
de veghe activă, el nu poate ră- 
mîne singur. Critica literară, cri 
ce am spune, a jucat în trecut 
(vorbesc de critica mare), și tre
buie să joace și acum și mai ales 
acum, un rol însemnat, nu numai 
în selectarea valor1* , ci și în o- 
rientarea activității care le pro
duce. De aceea, prea marile, și 
prea desele schimbări de poziție 
în aprecierea literaturii, fără un 
ax central al părerilor, destul de 
frecvente într-o anumită perioadă 
în critica noastră cred că au dău
nat și editorului și, firește și li
teraturii înseși. Un critic literar 
trebuie să cons’dere o carte, ori
cine ar semna-o, în afara priete
niilor neprincipiale, pe măsura 
realizării și valorii ei intrinseci, ’ 
în cadrul epocii în care a fost scri
să. în acest sens, putem spune că, 
tot așa cum literatura a rămas 
încă datoare vieții și cititorilor 
cu acele cărți care să fie pe 
măsura măreției vremurilor noa
stre, tot așa «i critica literară a 
lâmas încă datoare literaturii (și 
— de ce nu ? — și editurii) cu 
multe lămuriri fundamentale pri
vitoare la legătura concretă din
tre calitatea operelor literare și 
și cea a epocii în care trăim.

Anchetele ce se fac prin gaze
tele literare, prin reviste și ziare, 
în legătură cu problemele scri
sului și ale cărții, sînt în general 
utile — atît cele ce privesc con
ținutul, cît și cele ce privesc 
forma activității complexe din a- 
cest domeniu. Totuși, mi se pare 
că de prea multe ori se bat căi 
periferice, se amplifică probleme 
minore și se trece mai ușor peste 
aspecte importante, în care se 
reflectă gîndirea adîncă a acestui 
timp, frămîntările lui rodnice. Ce 
e valoros și ce nu, și de ce, în 
cărțile care apar; care direcție 

-e bună, e într-adevăr nouă și care 
nu, și mai ales de ce (și în ce 
limite) ; care e calea de urmat, 
sau, mai exact: care sînt căile, 
diverse și convergente totodată, 
din care e formată această Cale 
pe care cu toții să pășim împre
ună mai siguri spre lumina ace
lui Mîine care din miezul zilei 
de Azi se dezghioacă ? Iată tot 
atâtea probleme la lămurirea că- 
îora meditația noastră nu va 
osteni niciodată.

— Scopul final rămîne — ca 
prin meditații, cum spuneați, 
prin discuții și dezbateri să se 
releve, limpede, valoarea.

pentru Literatură (pe care, în 
treacăt fie spus, cu toții am do- 
ri-o botezată cu un nume, dacă 
nu mai prestigios, măcar mai ex
presiv, poate Minerva, Dacia, 
Cultura Națională).

Pe scurt, aș spune că, în ulti
mii ani, editura 
nită încă de un 
necorespunzător, 
tuși considerabil 
activitate, ( și-a

Lacrima diavolului, 
pre care se |tie dte ceva si 
pra nu mai insist Am a-
x rtît coar Lacrima diavolului.

pură necesitate, aceasta 
raad o «rinteie care a iscat in- 
cendra! al cărui protagonist, vat 

’.ctimplâ să fiu eu, catapultat 
de e ste carburanți, hait doamne 
ferețte. mistere. Și cînd ? Tocmai 
ar cm cînd x-orbim. mai abitir ca 
crxrind. despre criterii estetice, 
desere Derceoția realmui. despre 
peep fecunde, despre entuziasm 
harari despre conexiunea feno

Dar. de fapt dacă te 
n anumit ochi, care vede 
se vede, acestea nici nu 
isxere d numai fațetele 

inci necunoscute ale sufletului 
•sesdu care anunță noul și care, 
• dati aruncate prin explozie în 
ree. m cerul ncmilor omului.

ca intr-o apâ tul
Iar dacă a-

cs noi înșire, «e chea- 
i învins in poezie. Poate 
nd instanță acesta este 
în care cred, și despre

I
I
I
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asu-

Ser-tocx «ta că oanhi 
cărh ăe h A* it Z

£

1

să be de e

— Asta ți-* ternul, tovarăș* Solomon?

r* V.

de eu.‘rr-ă.

culturaie 
GU RADULESCU

M

ciună si ipocrizie, de întoarcere 
la erele primare.

Diavolul... Ei, da. El este un 
născodtor. El întruchipează, me
taforic vorbind, ideea de pro
gres. Acest demcn al căutării 
permanente. al lepădării de vne, 
al unghiului dramatic din care 
privește întregul mecanism al 
csSersufaL încă atât de bogat îa

CUL TURĂ DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

Nămoloasa-sat. Acolo se 
organizează și seri cultura
le foarte izbutite. Fiecare 
are criteriul ei. Așa răzleți, 
cum lucrează semetiști^ ei 
găsesc calea să-și comuni
ce veștile bune ca telegra
ful. La programele cultu
rale ce promit de la repe
tiții vin tineri din 7 sate !

Gheorghe Bucșe (lucrea
ză la brigada nr. 7, Bra
niștea) — Da, însă cîte 
comune au activitatea cul
turală din Nămoloasa-sat ? 
Peste mine a dat nenoro
cul său fiu localnic în Nă- 
nești. Și mai că aș propu
ne deplasarea clădirii se- 
meteului nostru din Nă- 
nești în Nămoloasa. Zău, 
nu-s decît 6 km. La Nă- 
nești adormi, îmbătrînești. 
Cel ce răspunde de cămi
nul cultural aici este și bi
bliotecar, și secretarul 
U.T.C. pe comună, are și 
un lacăt mare. Din toate, 
nu vezi decît lacătul, agă
țat la ușa căminului. U- 
neori, nouă,, celor de la 
S.M.T. ne vin idei : să 
prezentăm un program, o 
acțiune comună cu tinerii 
satului. Pentru simpla co
municare a propunerii 
pierdem săptămîni căutîn- 
du-1 pe tovarășul Vasile 
Solomon. Oare la raion, 
unde se cunoaște cum 
merg treburile în Nănești, 
nu ne poate ajuta nimeni ?

(Ne îngăduim să in
troducem aici două 
monologuri, fiecare 
susținut în alt Ioc. dar 
lega'0 direct de sem
na' întrebării pus mai 
sus).

La comitetul raional de i 
cultură și artă. Unde poa- 
te fi găsit Vasile Solo- ' 
mon ?! Tinerii de acolo nu 
au fler : acasă, gătind și 
grijind orătăniile. Soția du- 
misale lucrează la sfatul 
popular, el « 
țul soției, 
i s-a găsit 
comod. De
s-au 
U.T.C. 
în ccm.

La
U.T.C. Placa cea 
zată a tovarășului 
este că se duce pe 
să împartă cărți. Vai 
viața culturală, dată

u.T.a <fe

litetul

SAU SIMULACRELE El?

noastră, stînje- 
cadru material 
și-a mărit to- 

volumul de 
sporit numărul 

tipăriturilor și ca titluri și ca e- 
xemplare, iar preocupările ei s-au 
diversificat și s-au amplificat pe 
măsura nevoilor crescînde ale so
cietății noastre. Mai concret, voi 
spune că nu prea vechile colec
ții ale editurii au devenit, în a- 
cești din urmă ani, colecții de 
prestigiu — cum ar fi, de pildă, 
colecția „Studii și Documente", 
sau „Romanul românesc con
temporan" sau acea colecție de 
bază a patrimoniului nostru 
cultural, în care sînt restituite 
la un înalt nivel științifio tex
tele trecutului : Colecția „Scrii
tori români". Alte colecții au fost 
lansat? în ultimul timp : „Romane 
de ieri și de azi", colecție popu
lară de mare tiraj ; ,,Minerva", în 
cadrul căreia vor apare — după 
T:tu Maiorescu, Critice, in 
deci volume — lucrări de 
bază ale culturii române. ap<±r- 
ținind (în ordinea apariției) lui 
C. Dobrogeanu-Gherea, Nicolae 
Eălcescu, Tudor Vianu, Vasile 
Pirvan, G. Ibrăileanu, N. Iorga 
etc.; în sfîrșit, colecția de tea
tru „Rampa" și cea de poezie, 
„Albatros". O mențiune specială, 
din multitudinea de colecții ce 
apar în editura noastră ni sc 
pare că merită „Biblioteca pen
tru toți", care a știut să preia și 
să ducă mai departe, în condi
țiile de înflorire fără seamăn a 
patriei noastre socialiste, o strălu
cită tradiție de difuzare largă a 
valorilor culturii.

Am lăsat la urmă colecția „Lu
ceafărul". E, după cum toți citi
torii știu, o colecție a tinerilor, 
a celor mai tineri dintre tineri, 
a debutanților. Noi am căutat 
întotdeauna, și cred că am izbu
tit în bună parte, să înconjurăm 
cu toată dragostea și înțelegerea, 
dar și cu exigența necesară (afec
tuoasă firește) producțiile tine
rilor scriitori. Ca scriitor, consi
der că „Editura pentru Litera
tură" a făcut foarte bine tipă
rind mulți poeți și prozatori ti
neri. dîndu-le acestora posibilita
tea de a-și încerca zborul și dînd 
în același timp judecătorului su
prem al producțiilor literare, ma
sei largi a cititorilor, posibilitatea 
de a se pronunța și de a alege 
ceea ce va rezista timpului. Cît 
despre editorul care se întâmplă 
să fiu, el trebuie să facă front, SM ARANDA JELESCU
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raional 
prea u- 

Solomon 
teren, 

de 
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mîinile unui astfel de om ! 
Ne miră pînă la indignare 
pentru ce îngăduie tovară
șii de la cultură asemenea 
sinecuri. (Și pe urmă spun 
că localnicii nu-i sprijină).

Constatarea noastră e 
fără paranteze : cazul unor 
salariați culturali-fantomă 
se repeta. Deplasîndu-ne 
în comuna Braniște, ni 
se spune că bibliotecara 
căminului locuiește în co
muna Independența și face 
naveta. Programul ei de 
lucru este hîtru pentru să
tenii aflați din zori pînă 
spre înserat pe tarlale : 
„între orele 9 a.m. și 4 
d.m." ! Așadar, în cel mai 
îngăduitor înțeles, frus
trează de viața spirituală 
6 000 de volume, și pri
mește bani pentru asta 1

Să nu fim nedrepți. Un 
amendament din partea 
instructorului regional 
U.T.C., Mihai Simion 
(„Pot afirma că pe tovară-

terne cultaral-șUințifice 

pagini și ritfva ascultă l. co
teze hud-le noa tre pen
tru reconstituirea cosei me
moriale din comuna Cos- 
tache Negri etc. Dor. dacă 
no reține (actorii culturali 
pentru o cunoartere dr 
conținut a ritua-iei locului 
și nu încheagă strinsă co
laborare cu cei cc răspund 
aici de viața spirituală, in 
aceeași comună Costaehe 
Negri (ca și ia Sivița ori 
la Independența, de altfel), 
acțiunile inițiate sub sem
nul hunelor intenții, dove
desc în desfășurarea lor. că 
nu au absolut nimic 
face cu cultura : sîut 
dute bilete de intrare 
trafăcute, programul 
zis artistic devine un fel 
de bal stropit din belșug 
cu stimulente alcoolice, iar 
pentru stimularea organi
zatorilor „acțiunii \ fondu
rile încasate se duc pe 
chefuri separate.

Există o preocupare 
pentru amatorismul artis-

de-a 
vin- 
con- 
așa-

știe că este exclus «4 se 
producă pe scenă fără a 
se târgui pentru prețul în 
bani și produse materiale 
din partea cooperativei 
agricole de producție 
unde, în fapt, membrii ta
rafului sînt cooperatori. 
S-a încercat, din partea că
minului cultural, o anume 
educare morală : la susți
nerea spectacolelor erau 
aleși cei ce veneau să 
sprijine și repetițiile. Cum 
a reacționat U.T.C.-ul din 
comună ? Intervenind în 
mobilizarea făcută, potrivit 
aranjamentelor proprii 
„după ochi și sprinceană".

Prea multe delimitări 
de sarcini între diferitele 
organe raionale, prilej pen
tru dispute contradictorii 
dar nu folositoare. De ce 
n-ar fi unice normele de 
conduită ale activității cul
turale, înțelegîndu-se că 
tot ceea ce se petrece, în 
bine sau în rău Ia acțiu
nile destinate pe această 
linie vieții spirituale a sa
telor, incumbă răspunderea 
tuturor factorilor deopotri
vă și în egală măsură ? în 
ce privește activitatea des-

tânată tineretului, aceasta, 
E■!-se de la un or- 

altul, de la un 
itul, riscă să se 
de o așa-zisă 

colaborare care. în fapt 
devine... o adevărată butu
rugă.

Săraca zonă folclorică

ce tradiții bogate are I

Să zăbovim mai degrabă 
cu reculegere în fața di
plomei pentru cel mai bun 
spectacol, decernată la 
Festivalul regional al tea
trelor de amatori, 1966. 
Dreptunghiul de liîrtie fru
mos caligrafiat nu acope
ră rămășițele ci însăși 
neantul activității artistice 
din satul Hanul Conache, 
comuna Fundeni. Nu se 
pregătește și nu se repetă 
nimic. Alert se va în
treprinde cu siguranță ceva 
cînd va fi vorba de pre
zentarea hocus-pocus la 
alt concurs... Ceva tot cu 
trei personaje, dintre care 
unul interpretat de cadrul 
didactic ce este și regizor 
(ideal ar fi monologul pre
lungit, la modă în teatrul 
modem). Piesa va consa
cra iarăși, în dările de sea
mă, pentru un an întreg, 
faima brigăzii de teatru 
din Hanul Conache...

Se știe că raionul Galați 
nu dispune de zestrea fol
clorica bogată a altor cu
prinsuri din regiune. De ui
mire, așadar, să descoperi 
numeroasele vestigii cultu
rale aparținînd trecutului 
apropiat! In comuna Inde
pendența un cor a obținut. 
12 ani consecutiv, premiul 
I pe raion. întâiul cinema
tograf rural aici s-a ame
najat, cu aparatajul dobîn- 
dit drept premiu pe regiu
ne prin 1954. Atunci corul 
avea 120 de persoane, a-* 
cum sînt 12 într-un grup 
vocal. Dar fosta echipă de 
dansuri populare, ajunsă 
prin 1956—1957 în finală, 
la București ? Număra 12 
perechi, acum sînt 6. La 
căminul cultural Braniștea 
brigada artistică de agita
ție se calificase pe primul 
loc în concursul regional...

Pot fi mulțumite organe
le culturale pentru activi
tatea prezentă și au drep
tul s-o califice fără să țină 
seama de antecedente ? 
Există sate ca Rediul, Vî- 
nători, Pechea, Smîrdan 
ș.a. fără o bază materială 
a căminului. Gospodarii 
locului nu vădesc interes, 
este drept. Dar gospodarii 
raionului ? Iată o primă 
experiență a lor de anul 
trecut, ce se răsfrînge asu
pra tuturor solicitărilor a- 
nului în curs : potrivit

unei inițiative (rareori ini
țiativă să nu fie lăudabilă1) 
s-a hotărit centralizarea 
fondurilor culturale din 
C.AT.-uri, spre a fi mai 
cu judecată chivernisite 
după nevoile întregului 
raion. Și ? Totalul sumei 
a fost cheltuit în întregi
me, pentru o singură in
vestire : pe pâpușelele de 
cauciuc, tobele de tablă și 
podoabele efemere din po
mul de iarnă al cooperato
rilor. Probabil tangența 
acestor jucării cu activita
tea artistică populară poa
te fi stabilită de consiliul 
sindical raional. Sînt cu
noscute în amănunt starea 
de lucruri și cerințele pe 
aceasta linie ? Urechile 
surde la solicitările de cos
tume din partea comunei 
Independența se asociază 
cu ochii ce nu văd că din 
12 costume doar 3 sînt fo
losite de căminul din Bra
niștea. în schimb, la Inde
pendența, 3 sau 4 mando
line, poposite nu se știe cu 
ce prilej stă fără să cînte 
nimeni cu ele.

Iată, în sfîrșit, o comună 
unde amatorismul artistic 
cunoaște efervescența și 
rezultatele unei munci de 
calitate : Nămoloasa-Tîrg. 
Corul căminului cultura] 
se întrunește cu continui
tate la repetiții, interpre
tează piese de folclor cu

măiestrie. în 
preocupări după criterii 
științifice dirijorul corului, 
cu o vechime de 20 de 
ani în conducerea și îndru
marea lui, studiază cînte- 
cele și tradițiile locului. In
tenționează să le îmbogă
țească zestrea prin ceea ce 
numește „a coborî Vrancea 
la vale" Ne spune :

Florică Dumitrache — 
Numeroși au fost vizitato
rii din partea Casei cen
trale de creație populară 
la corul din Nămoloasa- 
Tîrg. Entuziasmați, îmi 
propuneau să atacăm 
„Teiul" de Schubert și 
alte piese clasice. Le-am 
vorbit despre dorința noas
tră să stăruim în valorifi
carea folclorului local. Au 
plecat, cu magnetofoanele, 
la fel de entuziasmați, în
spre Vrancea. $i ?... N-am 
auzit nimic valoros în a- 
ceastă privință. Mă gîn- 
desc — ce bine ne-ar 
prinde, la corul nostru, 
prezența unui magnetofon! 
Nu avem"...

Clar, nu sînt fonduri. 
Dar, ca să privim această 
bună activitate, ce ar pu
tea să aibă înrîurire asupra 
întregului raion, din punc
tul de vedere al fondurilor 
umane investite : ce cadru 
didactic va prelua și con
tura munca depusă 20 de 
ani în șir cu pasiune și

cadrul unei

perseverență de tovarășul 
Florică Dumitrache ?

Este crescută o școală 
tînără care să vădească 
aceeași pasiune pentru 
viața spirituală din vetre
le satelor ? Ne referim la 
cadrele didactice numite 
aici pentru a face educa
ția noilor generații, desti- 
nîndu-le ceva mai mult de- 
cît programul din cadrul 
școlii și o alta măsură de 
timp decît cea cuprinsă în- 
tr-o oră, fie ea și de diri- 
genție. Vă prezentăm ca
zul Emanuelei Veronica 
Picioroga, profesoara de 
franceză titulară în raionul 
Focșani. Tînăra s-a făcut 
luntre și punte să supli
nească măcar o catedră la 
Hanul Conache. De ce 
oare ? I s-a dat pe seamă 
răspunderea bibliotecii. 
Antecesoarea ei îi deschi
sese un cîmp de frumoasă 
tradiție culturală, cu seri 
de lectură, simpozioane, 
recenzii. Nou venita face 
tot ee poate să șteargă ur
mele trecutei activități. Ha
nul Conache reprezintă 
pentru ea teribilul avantaj 
al drumului spre Galați în 
fiecare zi. Aceasta a fost 
și este unica rațiune a in
tervențiilor sale. Nu e mai 
cu judecată din partea sec
ției de învățămînt s-o lase 
să-și facă datoria în raio
nul Focșani ? Poate ar fi 
fost mai cîștigați sătenii 
din comuna unde trebuia 
să se stabilească.

Se înțelege, dezvoltarea 
industriei gălățene a de
terminat mutații de ordin 
demografic, implicit legate 
de factorul progres. Mulți 
tineri din sate sînt nevoiți 
să facă naveta la combinat 
sau în alte locuri de mun
că apropiate mediului ru
ral Dar ce-i îndeamnă pe 
profesori să se agite în ca
ruselul dintre două tre
nuri ? Ei se prezintă obo
siți gata, fie și numai la 
ore. Din I 100 de cadre 
cite sînt în raion, o treime 
poartă în buzunare, sub 
forma abonamentului de 
cale ferată, pecetea „dez
rădăcinării*'. Mare parte 
din profesorii navetiști sînt 
membri ai organizațiilor de 
tineret. Argumentul lor e 
același : „Scrie undeva că 
sînt obligat să"... Da, sc :v. 
pe diploma universitara. In 
tradiția pe care au des
chis-o înainte dascălii sa
telor, imprimînd misiunii 
de profesor o mare noblețe.

Distanța între preocupă
rile tinerilor din sat și ani
matorii lor cultural. în.‘e- 
legxndu-se prin aceștia toți 
factorii intelectuali ce 
poartă răspunderea dez- ci
tării spirituale și progre
sului din mediul rural, tre
buie hotărît micșorată, a- 
nulată Astfel, eforturile 
existente și în domeniul 
dezvoltării mișcării artisti
ce de amatori vor cuncte 
sporită vigoare. Chiar în 
raionul Galați.

1



Să facem dovada unei puteri de visare
UALITATEA și construcție excepționale

(Urmare din pag. I)

TABĂRA TRANSMITE VIZITA UEIEGATIII5

MULȚUMIRI TIMRITULUI IUGOSLAV

Sînt în fața unei situații de
licate : elevii mi-au adus 
scrisori cu rugămintea de 

a le trimite redacției și cu rugă
mintea fierbinte de a le vedea 
publicate în „Scînteia tineretului”. 
Prima rugăminte este mai ușor 
de îndeplinit. Ce este de fă
cut însă cu a doua ? Ca să pot 
justifica dificultatea în care mă 
aflu, am să reproduc cîteva ti
tluri și citate din această cores
pondență :

„Cronică de excursie" (Dumi
tru Onofrei, Brașov). ț

„Cronică de excursie". (Dumi
tru Trandafir, București).

„Cronică de excursie" (Alex
andru Vlădescu, liceul agricol 
Nucet).

„Excursie în Capitală" (Paula 
lor ga, liceul agricol Caracal).

Cele care nu sînt cronici de 
excursie încep așa: „Mă aflu în 
tabăra de la Breaza și mă simt 
minunat. Dar în afară de faptul 
că m-am distrat foarte bine am 
învățat multe lucruri nespus de 
folositoare pentru activitatea mea 
în comitetul U.T.C.".

Ceea ce este foarte adevărat 
Și la acest adevăr au subscris a- 
proape toți elevii aflați aici. 
Deci, dacă vom publica o 
singură corespondență se vor 
supăra ceilalți, socotindu-se ne
dreptățiți. Ne simțim onorați de 
faptul că elevi ne-au încredințat 
nouă transmiterea mulțumirilor 
pentru cele două săptămîni de 
vacanță ce le-au fost oferite, 
pentru experiența și învățăminte
le cîștigate aici; sperăm că vor 
înțelege de ce nu le pot satisfa
ce dorința și vor răspunde aștep
tărilor noastre de a ne trimite 
corespondențe din activitatea 
practică ce o vor desfășura oda
tă cu începerea noului an șco
lar.

SCRISORI DIN TABARA
DE LA BREAZA

ramureș, Ploiești și orașul Bucu
rești. A fost o luptă strînsă pen
tru că concurența au dovedit o 
bună pregătire și diferențele de 
punctaj au fost abia perceptibile. 
Pe primele locuri s-au clasat: 
Maria Burzo, elevă la Școala teh
nică sanitară din Satu Mare,

Apostol Gheorghe, elev în anul 
II al Școlii profesionale de con
strucții din București, Iordache 
Alexandru, de la Grupul școlar 
de petrol din Cimpina.

★

Azi elevii se pregătesc pentru 
ultima zi de tabără. Au loc fi
nalele din cadrul Spartachiadei 
și se scoate ultimul număr al ga
zetei satirice, se pregătește emi
siunea „Din tabără" care ca în
cheia această frumoasă inițiati
vă. Cele mai serioase „forțe' sini 
antrenate totuși pentru surpriza 
ultimei seri. camacaiuf. Despre 
carnaval, mîine.

MARIETA VIDBAȘCV

Delegația Uniunii Tine
retului Iugoslav condusă de 
Sra'oovic Meho, membru al 
Prezidiului C.C- aț U.TX, 
care la invitația CC. al 
U.T.C se află în țara noas
tră, a vizitat în cursul zi
lei de luni Combinatul chi
mic Borzeșt: si a avut dis
cuții la comitetul U.T.C 
al combinatului. După-a- 
miază oaspeții iugoslavi au 
vizitat barajul și Hidro- 
central _V. I Ler.in* de 
la Bitaz ș; orașul Piatra 
Neamț-

In coctinnere. mart: di- 
tstreața. meaăbrn delega
ției aa vă::» minis::.-.)*

nun1

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE SCRIMA

MONTREAL 12 (Agerpres). — După 
zi de repaus, campionatele mondiale0 

de scrimă au continuat la Montreal cu 
proba individuală feminină de floretă. 
Cele cinci floretiste românce, Ileana 
Drimbă, Olga Orban-Szabo, Ecaterina 
Iencic, Ana Ene și Marina Stanca, au 
trecut cu succes primele două ture.

In turul II, foarte bine s-a compor
tat Ecaterina Iencic, clasată pe primul 
loc în grupa „A" în care au evoluat 
printre altele Palm (Suedia) și Samu- 
senko (U.R.S.S.). Au mai ciștigat gru
pele respective, în turul II, Ana Ene 
care a avut ca adversare pe Joselin 
(Franța) și Masciota (Italia) și Ileana 
Drimbă, care a tras cu Gapais (Franța/ 
și Kondratieva (U.R.S.S.).

Olga Orban-Szabo și Marina Stanca 
s-au calificat și ele pentru faza urmă
toare, ocupind locul trei in grupe.

★

Elevii s-au întîlnit cu o parte 
din realizatorii filmului DACII, 
l-au ascultaț vorbind despre fe
lul în care s-au pregătit să 
transpună pe ecran acest crîmpei 
din zbuciumata noastră istorie, 
s-au bucurat de prezența în mij
locul lor a actorului Amza Felea, 
interpretul lui Decebal. Au vizio
nat apoi filmul.

★

Ultimul concurs desfășurat în 
tabără a fost închinat vieții și 
activității pictorului Nicolae Gri- 
gorescu. Pe scenă au urcat cite 
doi elevi din fiecare regiune — 
34 de băieți și fete aleși cu greu 
dintre zecile de amatori.

Trei întrebări au operat prima 
selecție: au rămas reprezentanți 
ai regiunilor Argeș, Bacău, Ma-

spcrtrrji

RĂSPUNS: Prefer
discreția ușor infatuată, 
unei pretenții inumane 
de impersonalitate (...) 
Spiritul critic ar dispă
rea cu desăvîrșire, dacă 
s-ar interzice să ne luăm 
drept criteriu (...). Mai 
mult Oricine e îndrep
tățit a cunoaște omul. E 
legitim a te cunoaște pe 
tine însuți- A scoate din 
tine însuți schema omu
lui universal nu-i ego
tism. și introspecția e 
punctul de piecare al in
ducției psihologice. Ego
tism înseamnă a vorbi 
personal despre tine, a 
expune accidentalitatea 
ta. Dimpotrivă, a te 
proiecta impersonal în 
propoziții abstracte în- 

a fi obiectiv. 
Așadar, cel mai obiectiv 
discurs e acela la per- 
ssana intii. Putem s-o 
iiiuebuintăm fără frică. 
(Uneori) lumea dă o im- 
portanU enormă lucru
rilor mărunte, și este 
puțin atentă la esență 
( > Este cum ai duce pe 
cineva la un vast geam 
dind spre mare și i-ai 
rice : privește ! Iar el 
ti^ar arăta pe 

. wicU o muscă 
spune : nu văd !

i ÎNTREBARE: 
; en.ți»':Tu gestul 

implicit, în 
xdtne de idei — dar nu 
jet1 feme* naturii subiec- 

j trve a comunicării — de 
a av—a opacitatea pato- 
sultsi. a aftmtării plena
re a aoet ărtEtt: pe eare-1 
srintt aparține.

RĂSPUNS: Sufletul
^jeciocru aude zpcxno- 
Me tana'e ale zilei, 
tră este Oră sa simtă 
Ttnrațttje majore ale u- 
ntie. soit;: Inima artis
tului trvec’e să fie pu- 
te-n;■ti. sa sttpcrte in 
vtatâ o sută de pulsații 
pe minut, dar opera de 
ară nu ia naștere dectt 
ri-ri nord 11 s-a por—lit și 
bete normal. Acest noi 
er~— moral, după o 

dezordine sterila este

T-

întinsa 
ți-arși

A-ți 
în

alt*

CORECȚII

NECESARE
(Urmare din pag. I)

parte, specificul de producție nu 
oferă cadrul propice însoțirii 
unora din obiectivele inc in 
programa de practică. Referirea 
aceasta vizează problemele de 
tratament termic, forjare, su
dare. în uzină nu se face o su
dură de producție tehnolorică 
ci numai sudură de remediere. 
Sînt puține lucrări de forjă față 
de cerințele programului stu
denților.

De asemenea. în atelierele de 
tratament termic se fac mai pu
ține recoaceri. detensionări. că- 
lire, cimentare, eu aparatură 
clasică, necentralizată. Progra
ma prevede si cunoașterea re
glării automate cu nijloae- me
canice a tratamentelor tehnice. 
Cunoașterea acelor categorii de 
operații pentru care uzina nu 
oferă, obiectiv, condițiile nece
sare impune deplasarea studen
ților în alte întreprinderi brașo
vene și anume : două zile ia 
Rulmentul. pentru problemele 
de tratamente termice; una- 
două zile Ia Uzina de autoca
mioane. pentru problemele de 
forjare și sudare. Aceste vizite 
pot fi realizate eșalonat cu gru
pe mici fără a deranja între
prinderile vizitate unde. De 
locurile de muncă ce interesea
ză. si practica studenților de hi
dromecanică, se află, de aseme
nea, studenți Ia practică.

De aceea, e necesară o neîn
târziată colaborare a cadrelor 
didactice îndrumătoare cu co
misiile de practică din uzinele 
amintite pentru a alege momen
tul cel mai potrivit al vizitelor.

★

Casa de cultură a studenților, 
bine intenționată, a transmis 
celor 3 090 de studenti pracli- 
canți, invitația dc a răspunde în 
ce măsură programul preconi
zat le este pe plac. La care din 
excursii și drumeții planificate 
doresc să se înscrie ? Ce alte 
noi itinerarii propun ? Care 
sînt preferințele lor în legătură 
cu programul celor două con
certe simfonice oferite de Filar
monica „Gheorghe Dima“ ? Ce 
spectacole din repertoriul aces
tei stagiunii doresc să prezinte 
Teatrul 
sugestii 
serilor 
dar in

Deocamdată bunei intenții 
s-a răspuns prin... tăcere totală. 
Pe ce?

muzical brașovean ? Ce 
au pentru programul 
culturale și distractive, 

legătură cu reuniunile ?
i

fizice, a propune și verific? 
ractere ?

Răspuns: Pub
modern obosit de 
bIernă vrea senzația 
lentă a vieții, vrea 
gostea fizică și călăt 
vrea sport și faptul 
zațional, vrea în de 
tiv ce toată omenir 
căutat de mii și m: 
ani și ceea ee în 
literatura a căutat 
dea. Adîncimea 
roman nu stă în ab 
gerea lui de la exi: 
ța diurnă, ci în gr 
de semnificație al ; 
tei vieți. De la H( 
pînă la Tolstoi sen: 
vieții active fizic 
constituit punctul 
plecare al litera 
și aruncarea dis< 
sau alergările de 
sînt două împrej1 
în care cititorul pi 
mai bine jocul eteri 
pasiuni umane (...) 
xul este în lumea 
dernă cel mai corr 
mod de inspirație îi 
man fiindcă el exp 
două atitudini fu 
mentale ale umani 
nevoia virilă de stin 
ochii mulțimii și coi 
tivitatea. Nu altceve 
cavalerismul. Femei 
admira întru eter 
te pe omul cu pu 
tari, victorios și va 
prețui pe plîngători 
milit și contempl 
Dragostea Anei Ka 
na pentru Wronski 
de pildă evident îr 
gata în jurul unui 
de curaj sportiv.

Spectatorul simte 
pugilat expresia de 
tivă a esenții sale s 
tești, căci îl vedem 
tat, brăzdat de s 
mente eroice și de 
niri de nerăbdare i 
gresiune. El luptă î 
chipuire cu advers 
urlă de bucurie cîi 
vede doborît, sufere 
înfrîngere și iese 
sală sau arenă cu 
singur sentiment de 
tiv: că singura onos 
existenței e de a f 
ruitor.

...Și mai ales a < 
tenței la vîrstă tînăr 
fi tînăr înseamnă e 
frunta, a încerca o < 
de două ori și de e 
vinge, a fi biruitor.

al inacțiunii fie 
fie psihice.

ÎNTREBARE: 
visării sterile, 
construcția ?

Răspuns : 
ori, cu mulți 
mă mi-am

cultură n-ar fi posibilă 
în asemenea condiții 
(...). A uita fără a uita, 
a trece de la pa
roxism la patos, de la 
agitație la contemplație 
și de la spasm la idee, 
acesta e drumul artei 
(...). Cînd te supără un 
fir de nisip în încălță
minte, nu-ți închipui că 
toată omenirea s-a oprit 
din drumul ei glorios. 
Adevăratul poet știe să 
scoată, din ee a trăit el, 
ceea ce e al tuturor și, 
mai ales, să dea expe
riențelor lui sfera largă 
a vieții semenilor săi, 
știe a trăi în numele 
contemporanilor și, prin 
ei, al omului univer
sal (...). Un adevărat ar
tist are o înțelegere to
tală a omului. Recoman
darea făcută scriitorilor 
și artiștilor de a se răs- 
pindi pe șantiere de 
muncă socialistă o soco
tesc toarte rațională și 
va fi rodnică, pentru 
cine are talent și nu se 
oprește Ia superficie, 
con fundi nd neapărat 
tractorul cu viața nouă.

ÎNTREBARE: O dra
mă care face victime e 
cea a ratării. Plictiseala 
incidentală e oare un 
simptom al ratării ? Ce 
relații se pot stabili ?

RĂSPUNS: Pentru
mine sau pentru oricare 
altul care citesc cărți, 
cari sîntem, care vasăzică 
intelectuali, plictiseala 
cere o sferă de acțiune 
determinabilă. Dacă, de 
pildă, n-am ce citi sau 
citesc o carte proastă, 
mă plictisesc. Dacă ci
tind prea mult nu pot să 
mă duc la un spectacol 
sau la un prieten să stau 
de vorba despre ce gîn- 
desc sau ce citesc, mă 
plictisesc Dacă, in sfîrșit, 
nu am nici un rost în 
viata, nu pot să lucrez 
ceea ce vreau, sau n-am 
nici un gind care să 
pună stăpinire pe mine, 
mă plictisesc. De aici 
reiese că avind cărți, 
gindind la o acțiune po
sibila sau făcind-o, vor
bind despre cărți sau 
despre fapte, un om nu 
se poate plictisi; și că 
plictiseala este un efect

Deci, 
fapta,

atîtea 
în ur-

De 
ani 

exprimat 
convingerea că nouă nu 
ne este îngăduită lenea, 
că trebuie să facem do
vada unei puteri de vi
sare și de construcție 
excepționale.

întrebare: Plictiseala 
se poate asocia reveriei 
fără obiect neanticipînd 
fapta constructivă. Sînt 
cauzele posibile ale ra
tării ?

Răspuns: Am cunos
cut mulți ratați și, cînd 
îi întîlnesc, simt o mare 
jenă. (Am cunoscut un 
ratat mai tipic). Era din 
categoria „oamenilor 
conștiincioși". La cursu
rile universitare, și în
deosebi la seminare, ve
nea cu religiozitate. Lua 
însemnări meticuloase 
și făcea mormane de fișe 
și de o onestitate care 
dispera. Se oferea să 
facă toate lucrările pro
puse de profesor. Nu 
căuta nici o meserie și 
nici nu primea vreo o- 
cupație cînd i se oferea 
(cîteodată se găseau), 
fiind ocupat cu „stu
diul". Era un întreținut 
veșnic al căminelor stu
dențești. Bineînțeles, 
lucrările nu le înfăptuia 
fiindcă voia să le facă 
atît de adînci și totali
tare, atît de absolute, în- 
cît nu depășea niciodată 
faza fiselor, pe atunci 
am înțeles că ratarea în
seamnă imposibilitatea 
de a-ți determina un o- 
biectiv imediat, de a-ți 
limita acțiunea și a trece 
repede la faptă.

întrebare : 
o dată despre 
și prudență 
imposibilitatea
ței caracterului la omul 
retractil, paralizat și de 
propria sa umbră. Ca
racter nu este a te sus
trage — spuneați atunci 
— caracter înseamnă a 
înfrunta. Sportul care 
este o pasiune — prin 
puterea sa de contami
nare totală, geografic 
vorbind — modernă 
poate fi atît substanță 
de roman cît și mod de

Vorbind 
caracter 

defineați 
existen-

FOTBALUL

HOTARITOĂI
LA SECERI.

(Urmare din pag. I)
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ZODIA FECIOAREI — cine
mascop

rulează la Patria (orele 10 ; 
12,15 ; 14.30 : 16,45 ; 19 ; 21).

COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop 

rulează la Republica (orele
9 ; 11 ; 13; 15; 17; 19,15; 21,30) ;
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18 ; 21) , Feroviar (orele
8.45 ; 11,15 : 13,45 ; 16.15 ;
18.45 ; 21.15) ; Excelsior (orele
10 ; 12,30 ; 15 ; 17.30 ; 20,15) ;
Modern (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16,30 ; 19 ; 21.15).

ȘAPTE BÂIEȚI ȘI O ȘTREN- 
GĂRIȚA — cinemascop 

rulează la Luceafărul 
10 12,15 ;
București

(orele
20,15) ;
11,15 ;

13,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ; Glo
ria (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,00 ; 21) ; Melodia (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). 
Flamura (orele 9 : 11.30 ;15,30 ; 
18 ; 20,30)

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12 ; 15 ; 17,30 ; 20) ; Grivita 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
13.30 ; 20,45) ; Tomis (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19)

PRINTRE VULTURI — cine
mascop

rulează la Victoria (orele 8,45; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15) ; Bucegi
(orele 9 ; 11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21).

15,45 ; 18 ;
(orele 9; 

; 21,15) 
11 ; 13,30

1L»; DOAMNA

HIPERBOLOID! L INGINE
RI IXI GARIN

Victoria tord* H<5: 211 
FIUL SOLDATULUI

Lamina (orele 9 45 ;
13 45 ; 16 : 1X15 ; 36 4S

ESCAPADA; FI G A; DUȘCA; 
DIALOG CU STELE
TINA ; GUSTAV 
TUL ; GUSTAV ȘAE

Timpuri Noi (arde 
contir.uarei

UN SUR IS IN PLINA
Union (orele 1x36; 16 

IERBURI AMARE
Doina (orele 11 ; 1X45 .
18.30 ; 20.45) Miorița (orele 16;
18.15 ; 20.30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
— cinemascop

înfrățirea (orele 16; 18,15 ;
20.30)

VIAȚA LA CASTEL
Giulești (orele 15 ; 17,45 ;
20.30) ; Volga (orele 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 : 18 ; 21)

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop

Dacia (orele 7,45—21 în conti
nuare).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
cinemascop (ambele serii)

Buzești (orele 15,30)
FRANCH CANCAN

Crîngași (orele 15. 17,30 ; 20);
Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 18,15 ; 20,45)

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop

Unirea (orele 16 ; 18,15 ;) Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) 

DOCTOR PRĂTORIUS — ci
nemascop

Lira (orele 15â30 • 18)

>rele

G R A

MAIORUL Șl

1X15Aurora orele » ; 11; 
1X45: 18)

TIMIDUL
Moșilor (orele 15 ; 18)

RELAXEAZA-TF DRAGA !
Cosmos (orele 15.30; 18 ; 20.3(9 

BANDA DE LAȘI
Viitorul (orele 15,30 ; 18;
20.30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

Floreasca (orele 9; 11.15;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21)

MONTPARNASSE 19
Rahova (orele 15.30: 18)

SPIONUL — cinemascop 
Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15)

D I N 1
UCIGAȘILOR — cinemascop StadionulCOMPARTIMENTUL ________ ________,________

Dinamo (orele 20,30) ; Stadionul Republicii (orele 20.30) ; Arenele 
Libertății (orele 20,30)

ZODIA FECIOAREI — cinemascop, Doina (orele 20,30), Festi
val (orele 20X0).

DRAGOSTEA MEA — Capitol (orele 20,45) ; Tomis (orele 20,30) 
PRINTRE VULTURI — cinemascop, Bucegi (orele 20.30) 
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop Unirea (orele 20,30) 
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — Expoziție (orele 20.30) 
RIO CHONCHOS — cinemascop, Vitan (orele 20).
PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop, Buzești (orele 20,15) 
FRENCH-CANCAN — Arta (orele 20,15)
DENUNȚĂTORUL — Colentina (orele 20,30)
TIMIDUL — Moșilor (orele 20,30)
FANFAN LA TULIPE — Progresul-parc (orele 20,30) 
MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop, Aurora (orele 20,30) 
LA VÎRSTA DRAGOSTEI — Lira (orele 20,30) 
MONTPARNASSE 19 — Rahova (orele 20,30)

IM!
JOI 13 IULIE

PROGARMUL I

11.15 Parada soliștilor și a or
chestrelor de muzică ușoară ; 
13.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat ; 
15.05 Muzee și expoziții : Muzeul 
de artă din Galați; 16.30 „Bucu
rești. oraș iubit" — muzică u- 
șoară ; 18.05 Radiosimpozion Di
recții de cercetare în psihologia 
socială ; 21.05 Antena tineretu
lui ; 22.45 Moment poetic. Rit
muri contemporane ; 22.50 Mic 
recital Andres Segovia.

la opera „Euryante" de Weber, 
Simfonia a IlI-a. în re major, 
de Schubert ; 20.45 Prietenii 
mei. scriitori : Ionel Teodorea- 
nu. Amintiri semnate de De- 
mostene Botez și Virgil Caria- 
nopol ; 21.25 Cercul melomani
lor : Din comorile muzicale ale 
Renașterii. Lucrări de compo
zitorul englez John Dowland ; 
22.10 „Liniște" — muzică ușoară.

JOI 13 IULIE

PROGRAMUL II

12.06 „Pe Mureș și pe Tîrna- 
ve“ — melodii populare ; 15.00 
Selecțiuni din opereta „Culegă
torii de stele" de Florin Comi
șel ; 15.15 „De-ai ști cît de dra
gă-mi ești" — muzică ușoară ; 
15.30 Miorița : „Făt-Frumos și 
Ileana Cosînziana". Prezentare 
de Virgiliu Ene ; 16.30 Sonata a 
Il-a pentru vioară și pian de 
George Enescu ; 18.40 Sonata 
pentru flaut și pian de Sigis
mund Toduță ; 19.45 în jurul 
globului; 20.00 Concert simfonic 
înregistrat de orchestra de stu
dio a Radioteleviziunii, dirijor 
Constantin Bobesc»; Uvertura

18.00 — La ordinea zilei : Or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii ; 18.20 — Mult e 
dulce și frumoasă... Emisiune 
de limbă română ; 18.50 — Pen
tru tineretul școlar : Studioul 
pionierilor ; 19,30 — Telejurna
lul de seară ; 20.00 -~ Filme de 
animație ; 20.15 — Teleglob — 
emisiune de călătorii geogra
fice : Imagini din Austria ; 20.40
— Studioul mic : „Tragedian 
fără voie" de A. P. Cehov ; 21.00
— întrebări la care s-a răspuns,
întrebări la care nu s-a răs
puns încă; 21.40 — Invitata
noastră : cîntăreața de muzică 
ușoară Christine Evans (An
glia) ; 22.00 — De la Giotto la 
Brâncuși: Emisiunea a XIII-a ; 
22.20 — Pagini din opere ; 22.45

Telejurnalul de noapte.

La Bălănești și Mihăești 
în raionul Drăgănești-Olt, la 
beni și Curtișoara, — în rai 
Slatina, Mozăceni Vale și 
pești — în raionul Costești 
și la Ștefan cel Mare și $< 
din raionul Găești, supraf 
recoltate manual sînt f< 
mici, cu mult sub posibilităț 
loc să depună muncă și pe 
mobilizarea unui număr mai i 
de cosași, conducerile 
unități așteaptă ca 
coltă să le-o siringă 
rii cu combinele.

Pentru a echilibra 
preună cu uniunea _ _ 
cooperativelor agricole, __
agricol — studiind situația 
fiecare unitate — a făcut c 
distribuire a combinelor. Un 
măr de combine din coope 
vele agricole care au pos: 
tăti reale de a mobiliza un 
măr mare de cosași au fost 
jate spre cele din zonele pre 
senești cît «i spre cele cu su 
fețe mari de năioase și cart 
au suficiente brațe de munc 
raionul Slatina, de exemplu, t 
binele scoase de la Movilen 
fost diriiate la Sinesti și 
coava. Cooneratori! din St' 
nesti au cedat un nnriSr de ( 
bine vecinilor lor de la Vîlct 

tChiar dacă viteza de lucr 
săptămîna trecută a fost reali: 
ritmul do recoltare a păioa 
în regiunea Argeș nu este 
natură să mulțumească pe 
meni. în primul rînd, viteza 
lucra stabilită a fost extrerr 
mică chiar și pentru „un înc 
de campanie”. Pentru 1560 
combine a recolta într-o zi 
de hectare, fără a mai nun 
socoteală cosașii, e un fleac

Nesatisfărător este șj ritm 
care s-a desfășurat în această 
rioadă nrăsitul.

— Pentru aceste rămîner 
urmă, mimai timnul nlnios 
de vină? — l-am întrebat 
vicepreședintele consiliului ; 
col recrionaî.

— ’«’actorul nrincinal, ac 
este. în anii din urmă, a 
cultivată cam aceleași supte 
cu porumb si floarea-soarelu 
sfîrsihil lunii iunie noi termi 
prăsi tul...

Intr-adevăr, suprafețele c 
vate au rămas cam aceleași, 
ticiparea la muncă în unele 
tați însă este acum necorespu 
toare sarcinilor 
cooperativelor 
zațiilor U.T.C. 
nale Slatina, 
Drăgășani și 
revine sarcina 
în aceste zile pe toți 
rii din sate la prășitul por 
bului, a florii-soarelui. la re 
tarea griului. La executarea 
cestor lucrări trebuie a 
elevii și studenții aflati în 
cântă. Organizațiile U.T.C. 
buie să le explice acestora 
de prețios este ajutorul lor.

de producție 
agricole. Org 
din satele i 

Costești, Pit 
Drăgănești, 
de a mob 

t



• Știri insem 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entarii < Știri însemnări

ZILNIC

Acțiuni 
le patrioților 
ud-vietnamezi 
Concomitent cu acțiunile 
nsive inițiate continuu în 
imul timp la sud de zona 
nilitarizată, forțele patrioti- 
sud-vietnameze și-au sem- 
at intens prezența în regiu- 
e situate la sud de Saigon 
ovincia Long An), unde au 
isat marți o serie de atacuri 
tpra trupelor americane mo- 
izate în cadrul operației 
oronado". In urma angaja- 
mtelor care au avut loc, 
îcizează agențiile de presă, 
îpele americane au suferit 
■rderi apreciate ca moderate. 
De asemenea, după cum a- 
nță agenția V.N.A., două 
lipanii americane au fost 
:erceptate în provincia Kon- 
it, fiind răniți și uciși 64 de 
iericani.

Declarația 
lui Martin

Instabilitate 
și confuzie in Nigeria

R. P. UNGARĂ. Vedere 
din orașul Solgotorjan

„Discreții..."

Pe străzile capitalei guatemaleze sute de 
studenți au demonstrat vinerea trecută sub 
lozincile „Nu vrem să murim în Vietnam !“ 
si ..Sîngele nostru nu e de vînzare!“. Poliția 
a intervenit în maniera ei obișnuită: au in
trat in funcțiune bastoanele de cauciuc și 
grenadele cu gaze lacrimogene. Demonstrația 
cir. Guatemala City a intervenit la numai 
citeva zile după o manifestație desfășurată 
s-z lozinci similare în capitala boliviană.
Cefe tfecă acțiuni au 

•cos fe femina opoziția de
cas9 «e feresc pe conti-

■etrefe Pentagonului în-

în hebdomadarul Urugua
yan MARCHA. Era vor
ba de scrisoarea unui 
grup de paisprezece tineri 
bolivieni tîrîți pe frontul 
vietnamez. Ei descriau cu 
accente dramatice mijloa
cele de presiune și înșelă
ciune prin care au fost 
împinși în rolul de merce
nari pentru interese străi
ne lor. A devenit, de ase

menea, cunoscută de cît- 
va timp activitatea desfă
șurată în Peru de „recru- 
torii" nord-americani.

Noi dezvăluiri vin să 
indice insistențele cu care 
autoritățile militare de la 
Washington încearcă să 
recruteze în America La
tină soldați pentru agre
siunea din Vietnam.

Citind surse bine infor
mate din rîndurile armatei 
guatemaleze, publicația 
mexicană EL SIGLO scrie 
că în cursul unei recente 
tentative pentru obținerea 
unui sensibil ajutor finan
ciar și militar din Statele 
Unite, autoritățile guate
maleze au trebuit să ac
cepte ca Pentagonul să

recruteze din armata Gua- 
temalei voluntari pentru 
Vietnamul de sud. Misiu
nea militară a S.U.A. în 
capitala guatemaleză a e- 
laborat în amănunt condi
țiile de recrutare. Oficiali
tăți militare guatemaleze 
— scrie EL SIGLO — se 
ocupă și dirijează perso
nal recrutările pentru a 
observa ca acestea „să se 
efectueze într-o perfectă 
discreție, dată fiind teama 
de complicații interne".

într-o relatare din capi
tala haitiană, NEUE 
ZURCHER ZEITUNG 
scrie că între autoritățile 
haitiene și reprezentanți 
ai forurilor militare nord- 
americane a fost încheiat 
un „acord secret0 care 
prevede recrutarea de „vo
luntari" pentru mașina mi
litară americană în Viet
namul de sud. Nu știm cît 
au primit autoritățile de 
Ia Port au Prince pentru 
parafarea acordului, dar, 
așa cum semnalează ziarul 
citat mai sus, „șeful sta
tului haitian (e vorba de 

* faimosul dictator Duva

lier), a dat cele mai cate
gorice instrucțiuni ca în
treaga operație să se des
fășoare într-o discreție ab
solută".

Așadar, și la Guatemala 
City, și la Port au Prince 
se apelează la discreție. 
„Discreția" și „teama do 
complicații" invocate de 
autoritățile guatemaleze și 
do dictatorul haitian ne 
dau măsura valului de îm
potrivire pe care interven
ția S.U.A. în Vietnam o 
întîlnește în America La
tină. Demonstrațiile de Ia 
Guatemala City și La Paz 
oglindesc, la rîndul lor, ri
posta fermă a latino-ame- 
ricânilor fața de orice în
cercări, fățișe sau „discre
te", de a fi tîrîți în răz
boiul din Vietnam.

Riposta aceasta ca și 
„precauțiile" autorităților 
din țările latino-americane 
aflate în orbita dominației 
și presiunilor Washingto
nului, constituie încă o 
manifestare, pregnantă, a 
izolării intervenționiștilor.

E. R.

uther King
Reverendul Martin Luther 
ing a anunțat începerea unei 
rgi campanii naționale care 
■mărește eliminarea cauzelor 
■ duc la tulburări în cartie- 
le locuite de negri. King a 
«clarat că operația „Bread- 
isket", numele sub care fi- 
îrează această mișcare expe- 
mentată în Atlanta și 
hicago, va fi extinsă și în 
te 30 mari orașe printre care 
ew York, Washington, Balti- 
ore, St. Louis, Cleveland, 
etroit și Los Angeles.

Situația din Nigeria con
tinuă să rămină instabilă și 
confuză, iar știrile privind 
evoluția ei se mențin con
tradictorii. Potrivit comuni
catelor oficiale difuzate in 
capitala federală, trupele 
guvernamentale au obținut 
o certă victorie asupra ar
matei regiunii estice, auto- 
proclamată stat indepen
dent sub numele de Repu
blica Biafra. Peste 300 de 
soldați, printre care și mer
cenari albi, s-a anunțat 
marți seara la Lagos, au 
fost răniți și uciși în lupte
le violente din ultimele zile.

In același timp, postul de 
radio Enugu din capitala 
regiunii estice, transmitea 
că forțele federale au fost 
respinse pe toate fronturile, 
exceptind localitatea Ga
zan, un oraș de margine al 
districtului Ogoja, care a 
fost scena unor ciocniri vio
lente.

Președintele de Gaulle

în cadrul consultărilor perio- 
ice franco-vest-germane ieri a 
>sit la Bonn președintele Fran- 
;i, de Gaulle. Presa occidentală 
rordă o atenție deosebită actua
li întîlniri de Gaulle-Kiesinger 
e care o consideră un bun pri- 
sj de a cunoaște evoluția reală 

relațiilor franco-vest-germane 
rtr-un moment interesant al con- 
meturii politice din Europa 
ccidentală. Totuși în cele 
ouă capitale starea de sipirit 
ste diferită. în timp ce la Pa
is se manifestă un „optimism re- 
onabil" și se așteaptă rezultate 
atisfăcătoare, la Bonn se fac 
inele rezerve, din cauza puncte- 
or de vedere diferite ale celor 
toi oameni de stat în legătură 
u o serie de probleme politice 
le principiu, cum ar fi aderarea 
Lngliei la Piața comună, relațiile 
u S.U.A. etc.
Importanța actualei vizitei re

mită și din faptul că președin
ție de Gaulle este însoțit de mi- 
îiștri ai cabinetului francez — 
eprezentînd principalele acti- 
•ități politice și economice ale 
fătului. Couve de Murville, mi- 
îistrul de externe, Pierre Mes
smer, ministrul armatelor, Michel

Debre, ministrul economiei și 
finanțelor, Francois Missoffe, mi
nistrul pentru problemele tinere
tului și sportului, Ahrtn Peyre- 
fitte, ministrul educației națio
nale, Yvon Bourges, secretar de 
stat însărcinat cu problemele co
operării.

Convorbirile franco-vest-ger- 
mane vor dura două zile.

Reprezentantul perma
nent al Izraelului pe lingă 
Organizația Națiunilor U- 
nite, Gideon Rafael, a adre
sat o scrisoare președin
telui Consiliului de Secu
ritate în care arată că par
tea siriană încalcă ordinul 
de încetare a focului. Scri
soarea menționează că for
țele armate siriene depă
șesc linia de încetare a os
tilităților și deschid focul 
asupra trupelor izraeliene.

Aceastâ scrisoare consti
tuie un răspuns la un do
cument similar sirian. în 
care se arăta că intre 18 
și 3C iunie trupele rirae 
ne au încălcat de 98 âe 
ordinul de încetare a 
cuiul.

R. D. VIETN AM. Mem
bri ai miliției populare 

din Hanoi

ACORDURI DE LIRA.

Situația din Congo 
se normalizează

O Personalul militar belgian a părăsit
baza de la Kamina 9 Mercenarii dețin 

încă aeroportul Kisangani # Guineea cere

întrunirea O. U. A

McNamara 
s-a înapoiat 

la Washington
Ministrul apărării , ai 

S.U.A., Robert McNamara 
s-a înapoiat la Washington 
după o nouă vizită de in
specție făcută în Vietnamul 
de sud. Astăzi el urmează 
să prezinte un raport pre
ședintelui Johnson asupra 
celor constatate pentru a 
se lua o hotărîre în legă
tură cu eventuala trimitere 
de noi trupe americane în 
Vietnam. Răspunzînd între
bărilor corespondenților de 
presă, McNamara nu a vrut 
să se pronunțe asupra a- 
cestei probleme. Ei a afir
mat numai că „eficacitatea 
trupelor americane de la 
fața locului (Vietnamul de 
sud n.r.) ar putea fi îmbu
nătățită printr-o reorgani
zare constînd în reducerea 
efectivelor destinate opera
țiunilor de sprijin pentru a 
putea fi afectate misiuni
lor de luptă".

După cum transmite co
respondentul din Washing
ton al agenției Reuter, sur
se neoficiale au indicat că 
în cursul șederii lui McNa
mara la Saigon, generalul 
Westmoreland, comandan
tul forțelor S.U.A. din Viet
namul de sud, a cerut ca 
trupele aflate la dispoziția 
sa să fie întărite cu 100 000 
pînă la 200 000 de militari.

La începutul lunii, 
James Callaghan, 
ministrul de finanțe 
britanic anunța in 
Camera Comunelor 
că perioada de „aus
teritate" s-a termi
nat. Ca atare, din 
acel moment angaja- 
ții puteau să pretin
dă sporuri de salarii 
(care însă „nu tre
buie să fie prea exa
gerate") ; în felul a- 
cesta, susținea el, to
tul va reintra în nor
mal. Ministrul pre
ciza — în expunerea 
sa de motive — că 
ridicarea interdicții
lor impuse la înce
putul anului a fost 
posibilă datorită u- 
nei îmbunătățiri a 
conjuncturii econo
mice ; printre altele, 
a spus el, întărirea 
încrederii pe plan 
extern în lira sterli-

zat să permită evacuarea civililor 
pentru a-i folosi în continuare ca 
un scut de apărare împotriva 
unei eventuale ofensive a forțe
lor armate congoleze, întrucît ge
neralul Mobutu a ordonat înce
tarea deplină 
militare atîta 
portul de la 
află persoane

La cererea guvernului Repu
blicii Congo (Kinshasa), întregul 
personal militar belgian a părăsit 
principala bază militară și ae
riană a armatei naționale con
goleza de la Kamina.

★
In Congo (Kinsaha) situația s-a 

normalizat aproape complet, cu 
excepția orașului Kisangani al 
cârui aeroport continuă sâ se a- 
fle în miinile mercenarilor. Așa 
cum s-a anunțat anterior aceștia 
au refuzat să accepte propune
rea ’.ui Mobutu în legătură cu e- 
vacuarea persoanelor civile pe 
care le dețin ca ostateci: uriașul 
avion cu inscripția „United Sta
tes Air Forces", care a plecat de 
la Kinshasa pentru a evacua fe
meile, copiii, ziariștii, precum și 
celelalte persoane civile aflate în 
mîinile mercenarilor, n-a putut 
să aterizeze pe aeroportul de la 
Kisangani și a fost nevoit să se 
reîntoarcă. Se pare, menționează 
în legătură cu aceasta agențiile 
de presă, că mercenarii au refu-

a oricăror operații 
timp cît pe 

Kisangani se 
civile.
★

Guineea a

aero- 
mai

cerut 
Con-

Republica 
convocarea extraordinară a 
siliului Ministerial al Organiza
ției Unității Africane pentru a 
examina agresiunea pusă la cale 
de mercenari împotriva Repu
blicii Congo (Kinshasa), relatează 
agenția France Presse, citind 
surse autorizate din capitala etio
piana. în mesajul adresat O.U.A. 
în această problemă, guvernul 
Guineei a condamnat agresiunea 
imperialistă a cărei victimă este 
Republica Congo (Kinshasa), o- 
ferindu-se totodată să acorde a- 
jutor pentru lichidarea 
unii.

flgresi-

jmstiră și financiară
— în direcția unor 
stimulente mult mai 
adecvate pentru in
vestiții și exporturi 
și nu pentru consum
— se relevă acum 
din nou fi esen
țială nu numai pen
tru prosperitatea po
porului britanic, dar 
și pentru demnitatea 
lui“. în sfîrșit, THE 
GUARDIAN crede 
că „domnul Calla
ghan și colegii săi 
s-au lăsat, probabil, 
furați de propria lor 
retorică- și au sub
apreciat sarcina în 
fața căreia se află. 
După părerea ziaru
lui, o schimbare a 
strategiei de bază ar 
putea să ofere o șan
să mai bună de a 
ieși „din acest ciclu 
anost al pasului bă
tut pe loc“.

economia are „o 
ză sănătoasă-.

Fără îndoială, 
glezilor le-ar fi _ 
rut tare bine sâ fie . 
așa. Dar tabloul bi
nișor adus din peni
ță al lui Callaghan 
a fost pus serios la ’ 
îndoială de cunoscă
tori. Aceștia au fă
cut observația că e- 
conomia britanică es
te încă departe de a 
fi depășit faza difi
cultăților. Astfel, in 
ultima vreme expor
turile au început să 
scadă; după ce cu
noscuseră o oarecare 
sporire, iar impo: 
turile manifestă 
nouă tendință de xn 
care. Șomajul nu r; 
mai că nu se red; 
ce. dar continuă să 
crească, prevăziadu
se un soor de apn>-

en-

ba-

ISLANDA. Imagine de pe ghețarul Oraefijokulli

ziarele 
scăpat 
critica

Evuăeat. 
sngLere n-au 
prLer-î de a 

ravin pe ministrul 
și pe cei- 
ri ai ca- 
rilsocu a- 

la concluzia 
eă_ avind în vedere 
adevărata situație e- 
eccioenieă a Marii 
Britanii, declarațiile 
oțum-îte cu privire 
la prosperitate și li
ră apar ca „simple 
acorduri de liră*. 
-Faptul că o nouă 
criză a lirei sterline 
este posibilă — scria 
NEW STATESMAN 
— face să apară ca 
absurdă pretenția 
primului ministru că 
lira este fundamen
ta. puternică-. THE 
ECONOMIST e de 
părere că o schimba
re in politica eco- ION D, GOIA

Bijuterii
care ispitesc

ca 
De 
bi- 
în-

Judecind după frecven
ța intrării în funcțiune a 
sistemului de alarmă, nicio
dată n-au fost așa de multe 
încercări de a fura bijute
riile coroanei britanice 
in ultima săptămină. 
tind aceste prețioase 
juterii au fost expuse
tr-un nou local, construit 
special și prevăzut cu o secu
ritate maximă, sistemul spe
cial de alarmă a intrat în 
funcțiune in fiecare zi, pro- 
vocînd emoție și agitație în 
rîndul unităților de poliție 
însărcinate cu paza.

Se crede că este probabil 
vorba de alarme false. „Sis
temul este atît de sensibil 
incit cea mai mică vibra
ție provoacă declanșarea a- 
larmei", a declarat o ofi
cialitate.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

ROY WILKINS, secretar executiv al Asociației Naționale 
pentru propășirea populației de culoare, a declarat că dacă nu 
vor ii luate măsuri menite să amelioreze situația negrilor, în 
Statele Unite vor avea loc noi tulburări rasiale. Wilkins a făcut 
această declarație la Boston, la deschiderea celui dc-al 58-lea 
congres anual al Asociației. El a condamnat pe acei membri 
ai Congresului american care se pronunță împotriva legii cu 
privire la drepturile civile și pledează în favoarea unei 
referitoare la „lupta împotriva tulburărilor**.

legi

minis- 
Aface-

GEORGE THOMSON, 
tru de stat Ia Ministerul 
rilor Externe al Marii Britanii, 
va face o vizită oficială în Po
lonia între 17 și 21 iulie, la in
vitația guvernului polonez.

FEDERAȚIA profesorilor din 
Venezuela a adresat un apel 
guvernelor din Columbia și 
Paraguay, cerînd eliberarea în
vățătorilor și profesorilor din 
aceste țări, arestați în urma u- 
nor manifestații.

OMUL cel mai vîrstnic din 
Columbia, agricultorul Gabino 
Jaimes Laguado, de 140 de ani, 
a fost în sfîrșit scos la pensie, 
în urma acestei informații apă
rută în presă, localitatea de 
reședință a acestui veteran —• 
Santa Barbara — a devenit un. 
loc de excursie pentru nume
roși columbieni. Longevitatea 
lui Gabino Laguado este expli
cată de medici prin blîndețea 
climei din regiunea natală.

1N ULTIMELE zile, poliția și 
gărzile de coastă din Ramsgate, 
comitatul Kent, au fost asaltate 
de sesizările unor cetățeni care 
au văzut „farfuria zburătoare" 
un „obiect circular de culoare 
argintie**, plutind la o oarecare 
înălțime. Elicopterele forțelor 
aeriene britanice au pornit în 
grabă în urmărirea „farfuriei** 
și au raportat ulterior că este 
vorba de un... balon meteorolo
gic.

DUPĂ întrevederea de ieri cu 
președintele Makarios, Osorio 
Tafall, reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N.U. 
U Thant, a plecat astăzi la An
kara pentru a discuta cu repre
zentanții guvernului turc pro- 
problema cipriotă. După aceea 
el urmează să plece, în același 
scop, la Atena. Presa din Ni
cosia apreciază eforturile lui 
Tafall ca o încercare de a se 
realiza un compromis între con
ducătorii greci și turci în ceea 
ce privește rezolvarea proble
mei Ciprului.

SECRETARUL general 
Partidului social-creștin 
Venezuela, Rafael Calldera, 
candidat pentru postul de pre
ședinte al țării la alegerile care 
vor avea loc anul viitor, s-a 
pronunțat pentru eliberarea 
fostului deputat comunist Gus
tavo Machado, deținut de pa
tru ani la închisoarea San Car
los din Caracas. într-un inter
viu acordat unui corespondent 
al ziarului „El Nacional", el a 
declarat că sprijină campania 
pentru eliberarea lui Machado.

al 
din

GENERALUL Joseph Ankrah, 
președintele Consiliului Națio
nal de Eliberare din Ghana, a 
instituit la 11 iulie Comitetul 
Consultativ Național, un organ 
cu caracter consultativ, compus 
din 31 de membri civili. Preșe
dinte al noului Comitet a fost 
ales dr. Kofi Busia, fost lider 
al partidului Unit din Ghana.

DELEGAȚIA economică Co
lumbiana a părăsit Belgradul, 
încheindu-și vizita de cinci zile 
în Iugoslavia. Delegația a avut 
convorbiri cu reprezentanți iu
goslavi în legătură cu posibili
tatea extinderii comerțului din
tre cele două țări.

Șeful delegației, Jorge Valen
cia, secretar pentru Comerțul 
Exterior, a declarat. înainte de 
plecare, că există condiții pen
tru dezvoltarea - - - -
tre cele două 
rioadă scurtă.

IN PITORESCUL oraș antic 
de pe țărmul Mării Adriatice — 
Dubrovnik — s-a deschis cea 
de-a 18-a ediție a jocurilor de 
vară, de la Dubrovnik, o impor
tantă^ manifestare în viața cul
turală a Iugoslaviei. Programul 
din acest an este bogat și di
vers. Timp de 45 de zile, an
sambluri și artiști cu renume 
din Iugoslavia și~ din alte țări 

' ‘ spectacole
și de fol-

vor prezenta 102 
dramatice, muzicale 
clor.

comerțului din- 
țări într-o pe-

A încetat 
unui atac 
Monteverdi, 
ani, filolog 
țional, președintele 
Naționale Dei Lincei. El a fost 
autorul a numeroase și impor
tante opere de lingvistică.

Angelo Monteverdi a predat 
mulți ani filologia la Faculta
tea de Litere a Universității din 
Roma.

din
de ___ , __ a__
în vîrstă de 81 de 

de renume interna- 
Academiei

viață în urma 
cord, Angelo

O delegație a 
Comore se află 
la Paris .pentru 
cu guvernul francez referi
toare la alegerile generale 
programate să aibă loc la 
20 august a.c. în asest te
ritoriu de peste mări al 
Franței. Reprezentanța din 
Dar Es Salaam a Mișcării 
de eliberare națională a 
Insulelor Comore a dat pu
blicității o declarație în 
care se arată că delegația 
care poartă convorbiri la 
Paris va cere autorităților 
franceze să anuleze imediat 
interdicția asupra activită
ții politice pe întregul teri
toriu al

sub auspiciile

Insulelor 
în prezent 
convorbiri

Insulelor Comore.

MARȚI s-a deschis Ia Tokio,______ _____
Naționale, o expoziție a pictorilor Frontului __ ,____ __ _____
rare din Vietnamul de sud. Sînt expuse 130 de pînze aparținind 
pictorilor Long Chan, Lee Van Chun și alții, create în procesul 
luptei pentru eliberarea Vietnamului de sud. Lucrările prezen
tate exprimă năzuința fierbinte a poporului din Vietnamul de 
sud de a obține eliberarea patriei sale.

Consiliului Culturii 
Național de Elibe-
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