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I n curînd vom inaugura un 
nou an de învățamînt, ca
re pune în fața școlii, a 

tuturor elevilor, sarcini deosebi
te, exigențe creseînde.

Bilanțul anului școlar trecut a 
înscris rezultate mai bune Ia în
vățătură, o comportare demnțf 
a majorității elevilor în școală 
și în afara ei, certificînd răspun
derea tineretului școlar pentru 
realizarea principalei sale înda
toriri patriotice — pregătirea 
pentru muncă și viață. Organiza
ția U.T.C., prin activitatea po- 
litico-educativă desfășurata, și-a 
adus contribuția, alături de 
școală, la îmbunătățirea perma
nentă a muncii instructiv-educa- 
tive în rîndul elevilor.

Cu toate succesele obținute, 
activitatea organizației U.T.C. în 
școală nu so ridică la nivelul 
complexității sarcinilor ce îi re
vin. Ceea ce a întreprins orga
nizația U.T.C. pentru a dezvol
ta răspunderea elevului față de 
învățătură, n-a avut întotdeauna 
eficiența dorită ; nu s-a apelat 

P suficient la cele mai rodnice me
tode de muncă, specifice orga
nizației, care să vină în spriji
nul mobilizării elevilor la învă
țătură. Totodată, într-un^ dome
niu în care organizația U.T.C. a 
școlii are răspunderi deosebite, 
— inițierea unei activități extra- 
școlare interesante, la nivelul 
cerințelor și pregătirii elevilor — 
s-au făcut simțite o seama de 
neajunsuri. Limitîndu-și de mul
te ori activitatea la ședințe, con
ferințe, la planuri și rapoarte, 
numeroase organizații U.T.C. din 
școli au pierdut din vedere fap
tul că valoarea activității lor se 
măsoară prin interesul de care 
se bucură aceasta în rîndul e- 
leviîor, prin eficiența educativă 
a fiecărei acțiuni întreprinse. Așa 
se explică de ce în anul școlar 
trecut sfera de cuprindere a ac
tivităților cultural-artistice, dis
tractive și sportive a fost re- 
strînsa. S-a realizat nesatisfăcă
tor sondarea intereselor elevilor, 
ceea ce s-a răsfrînt negativ în 
conceperea și realizarea unor ac
tivități vii, dinamice, atractive, 
pe măsura preferințelor elevilor. 
Asupra activității unor organiza
ții U.T.C. din școli și-a pus pe-

cetea, lipsa de diversitate, de 
specificitate în funcție de pregă
tirea și cerințele vîrstei elevilor.

Tragînd învățămintele cuveni
te din propria experiență, pre
cum și din neajunsurile semna
late, alături de ceilalți factori 
chemați să se ocupe de educa
rea tineretului școlar, va trebui 
să crească rolul și contribuția or
ganizațiilor U.T.C. îtf procesul 
muncii educative în școală.

Și în acest an de învățămînt 
— așa cum a stabilit Plenara 
C.C. al U.T.C. din octombrie 
1966, pe baza sarcinilor Congre
sului al VHI-lea al U.T.C. — 
dezvoltând experiența bună do- 
bîndită, organizațiile U.T.C din 
școli își vor propune ca obiectiv 
esențial al activității lor, stimu
larea elevilor, cu mijloace speci
fice organizației, pentru a-și în
deplini ireproșabil îndatoririle 
școlare, și a înțelege pe depbn 
necesitatea însușirii tuturor cu
noștințelor predate în școală, a 
formării unui larg profil de cul
tură generală. întreaga activita
te de organizație, tot ceea ce-și 
propune aceasta să inițjfze pen
tru elevi — fie că este vorba de 
activități politice, culturale fi 
distractive — va treboi să conco- 
re k crearea in colectivele ie 
elevi a unui climat de reni—»- 
bilitate față de învățătura, de 
disciplină și comportare demna. 
Mult mai stăruitor vor trebui să 
se ocupe organizațiile U.T.C. de 
a face cunoscute elevilor obli
gațiile ce le revin în scoală și în 
afara ei, să asigure, totodată, cu
noașterea de către elevi a regu
lamentului școlar, să vegheze U 
respectarea hii. mobilizind opi
nia colectivului să aibă o atitu
dine fermă fată de orice aba
teri de la disciplina școlară.

Realizarea sarcinilor 
vin organizației de ti 
școala, solicită eforturi 
te pentru a îmbunătâț
nent conținutul vieții de organi
zație la nivelul cerințelor fiecă
rei categorii de elevi Este da-

Aspect din secția de

IERI S-A DESCHIS LA BUCUREȘTI

AL X-LEA COMES
imNAIlONAl AL LINGVIȘTILOR

z

TIPARITI

în sala mare a Palatului Re
publicii din Capitală s-a deschis 
marți dimineața cel de-al X-lea 
Congres internațional al lingviș
tilor, organizat sub auspiciile 
Comitetului Internațional Per
manent al Lingviștilor.

Prin caracterul jubiliar, prin 
tematica sa, actuala ediție a aces
tei tradiționale reuniuni 
scrie ca una din marile 
festâri științifice mondiale 
nului.

La lucrări iau parte
1 NjO de lingviști din 56 de țări 
de pe toate continentele, savanți 
de renume, personalități marcan
te ele lingvisticii.

Din țara noastră participă aca
demicieni, profesori universitari, 
conducători de institute și de
partamente de specialitate, pre
cum și cibemeticieni, medici, 
psihologi, matematicieni, antro
pologi, folcloriști, etnografi, edi
tori, studenți.

Timp de patru zile, cit vor 
dura lucrările, participanții vor 
dezbate probleme de actualitate 
dmtr-o serie de ramuri ale

se în- 
mani- 
ale a-

peste

lingvisticii: teoria limbii, socio
lingvisticii, geografie lingvistică, 
istoria lingvisticii, semantică, 
sintaxă, deprinderea limbajului 
de către copil, psiholingvistică, 
stilistică, tipologia limbilor, pa
tologia limbajului etc. Șase ra
poarte principale și aproape 700 
de comunicări vor sintetiza în 
cadrul acestei largi confruntări 
de păreri, bilanțul pe ultimii ani 
în evoluția lingvisticii mondiale.

La ora 9 a început ședința 
solemnă de deschidere a Con
gresului.

In prezidiu au luat loc mem
brii Comitetului de onoare al 
Congresului din care fac parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Ml-

niștri al Republicii Socialiste 
România, Roman Moldovan, pre
ședintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei, 
Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mîniului, Gheorghe Mihoc, rec
torul Universității București, și 
Ion Cosma, președintele sfatului 
popular al orașului București; 
membrii Comitetului de organi
zare a Congresului — 
Ioigu Iordan, președinte, 
Alexandru Graur și acad. 
Petrovici, vicepreședinți, 
Alexandru Rosetti, secretar 
ral al Comitetului.

în prezidiu au luat loc, 
semenea, prof. Einar Haugen și 
prof. Christine Mohrman, pre
ședinte și respectiv secretar ge-

acad, 
acad. 
Emil 
acad, 
gene-

de a-

neral al Comitetului Internatio
nal Permanent al Lingviștilor, 
precum și membri ai Comitetu
lui și delegați ai țărilor repre
zentate la Congres.

în sală se aflau șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
București și alți membri 
corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a 
crărilor Congresului a fost rostit 
de acad. Iorgu Iordan. După ce 
a adresat oaspeților de peste ho
tare un călduros salut de bun 
venit și satisfacția pentru parti
ciparea lor la această reuniune 
științifică, vorbitorul a exprimat 
mulțumiri forurilor conducătoare 
ale Republicii Socialiste Româ-

la 
ci

lu-

t (Continuare in pag. a Ill-a)

Salutul adresat de președintele
Consiliului de Miniștri,

Noutăți pentru
studenții orădeni

Ion Gheorghe Maurer
„Scînteia tineretului"
(Continuare in pag. a Il-a)

Panoramă brașoveana

• GRAFICELE

Un bilanț 
al inovatorilor dobrogeni

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru):

în primele șase luni ale anu
lui au fost înregistrate în regiu
nea Dobrogea peste 1000 de 
propuneri de inovații, din care 
aproape 550 au și început să fie 
aplicate în producție. Numai 
prin aplicarea unei singure ino
vații, capacitatea de producție a 
liniei întîi de gtanulare de la U- 
zina de sulfuric și acid sulfuric 
Năvodari a crescut cu circa 
60 la sută față de capa
citatea proiectată, ceea ce a- 
duce uzinei o economie an- 
tecalculată de peste 1 300 000 lei. 
în ultima vreme, majoritatea bi
rourilor tehnice din marile în
treprinderi dobrogene, I.M.U. 
Medgidia, S.N.C., Fabrica de 
ciment din Cernavodă etc. au 
înregistrat noi propuneri de ino
vații. Un calcul economic arată 
că suma economiilor realizate 
prin aplicarea inovațiilor înre
gistrate în regiune numai în pri
mul semestru dl anului acesta se 
ridică la peste 5 370 000 lei.

PROVIZIONARE, HÎRTII

FĂRĂ VALOARE • EXPO-

ZIȚII FĂRĂ EXPONATE

• VARZA? ESTE. DAR...

LIPSEȘTE CU DESĂVÎR-

ȘIRE • SUPRAPREȚ LA

UMBRA MERCURIALULUI

„JURNALE
INTIME"

MIHAI STOIAN

Am primit mai multe scri
sori, în urma publicării — în 
coloanele ..Scinteii tineretu
lui" — a anchetei „Confesiu
nile unui oracol". De aceea 
revin asupra ideii exprimate 
anterior, încercînd să-mi lă
muresc și mai bine punctul 
de vedere.

Indiscutabil, exista vîrste — 
și mai ales momente de tre
cere — cum ar fi pubertatea 
de exemplu, în care tînărul 
sau tînăra nu îndrăznește să 
pună anumite întrebări difi
cile, să-și mărturisească des-

chis un sentiment, ța.mA 
Dar simpla trăire — astăzi — 
a unui sentiment (care, ori
cum, evoluează, în bine sau 
în rău) nu-i dă celui in cauză 
și posibilitatea de a se distan
ța puțin de propria-i persoa
nă, de a-și judeca „trăirile" 
în perspectiva drumului par
curs de ele. Și atunci ? Iată 
în ce constă efectul de-a 
dreptul miraculos al hirtiei. al 
paginii albe, și ceea ce este 
și mai important, deprinderea

(Continuare in pag. a 111-a)

Doamnelor ți domnilor.

Capitala țării noastre are 
plăcerea deosebită de a găzdui 
una din manifestările științifi
ce reprezentative ale timpu
rilor noastre, cel de-al X-lea 
Congres Internațional al 
Lingviștilor. Rezultatele valo
roase ale reuniunilor anteri
oare. ca și participarea largă 
a oamenilor ce Știință din di
ferite țâri ți continente la 
Congresul care iți începe as
tăzi lucrările, îndreptățesc 
convingerea că nota jubiliară 
a actualei reuniuni, decurgînd 
din cea ue-a zecea întrunire 
a congresișxitor. va fi ir.tregită 
de o activitate laborioasă, de 
contribuții de prestigiu la dez- 
m.tarea științe: limbii. Aceas
ta largă participare ți de un 
atît de înalt nivel țtiințific 
este de natură să prilejuiască 
un dialog amplu intre cei ca- 
re-și consacră puterea de crea
ție unuia dintre cele mai 
importante domenii științifice 
legate intrinsec de activitatea 
omului — lingvistica.

Prezența ia lucrările Con-

gresului a unor personalități 
de seamă, savanți de renume 
mondial, a unui mare număr 
de specialiști, ne produce o 
adîncâ satisfacție. Mesajul 
științific înalt și climatul fa
vorabil desfășurării fructuoa
se a schimburilor de idei și 
și de valori îl vor defini, spe
răm, ca o acțiune memorabilă, 
cu larg ecou în cercurile oa
menilor de știință de pretu
tindeni.

Vă rog să-mi permiteți să 
adresez, în numele Guvernu
lui Republicii Socialiste Ro
mânia și al meu personal un 
salut cordial tuturor partici- 
panților Ia Congres și să vă 
urez deplin succes în desfășu
rarea lucrărilor.

RAIDUL NOSTRU ÎN PIEȚELE ORAȘULUI CRAIOVA

(N e)apr o vizionar e
ca pe

Măsurile adoptate cu privire 
la îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu legume și fructe 
își arată evident roadele. To
tuși, pentru orașul Craiova, ca
litatea, prețul și îndeosebi ope
rativitatea și volumul în care se 
desfac produsele legumicole sînt 
încă probleme în suspensie. 
Aici, după cum am constatat cu 
ocazia unui raid organizat re
cent. s-a urmărit numai pune
rea la punct a aspectului ex
terior, a fațadei, neglijîndu-se 
rezolvările de fond. Organele 
cărora le revine sarcina pre
luării, dirijării și desfacerii pro
duselor destinate pieții — uni
tățile ORVLF, Gostat și URCAP 
— au considerat că și-au făcut 
datoria numind cîțiva suprave-

ghetori, a căror competentă pu
ne multe semne de întrebare, 
înființînd unele așa-zise expo
ziții de produse legumicole, afi- 
șînd prețurile maximale și în
tocmind, scriptic, fără un. stu
diu concret in teren, grafice de 
recoltări și aprovizionare. Din 
această cauză, gospodinele pierd 
mult timp așteptînd la cozi in
terminabile. uneori fiind nevo
ite să părăsească piețele cu sa
coșele goale.

Vorbind despre expozițiile cu 
vînzare și despre prețuri, este 
necesară o paranteză. Cum pie
țele sînt deservite nu numai de 
sectorul de stat, ci și de cel co
operatist și individual, care de
țin chiar pondere mare, aceste 
expoziții cu vînzare apar doar

ca mostre ; se produce o dife
rențiere și între cumpărători: 
cei ce vor să cumpere mărfuri 
bune și la prețurile zilei trebu
ie să aștepte la rîndurile nu 
prea mici ale chioșcurilor 
ORVLF, iar cei cărora timpul 
nu le permite să aștepte mai 
mult de o jumătate de oră pen
tru un kilogram de roșii se 
mulțumesc și cu marfă mai 
proastă și chiar la un preț mai 
mare. Pentru că, respectarea 
prețurilor afișate nu este urmă
rită de nimeni.

In timp ce sectorul de stat — 
cum arătam — respectă prețuri
le, sectorul individual vinde pro
dusele la învoială, deobicei cu 
bucata, depășind cu mult pretu
rile maxime. La mesele rezervate

producătorilor individuali. de 
pildă, un kilogram de vinete în 
loc de 1,50 lei ajunge să se vîn- 
dă cu 4 lei. iar sectorul coope
ratist este autorizat de supra
veghetorul (sau. cum îi place să 
spună, „împuternicitul URCAP“) 
Florea Conuci. să vîndă la . su- 
prapreț zarzavaturile deficitare 
pe piață. Așa că apare normală 
aprecierea gospodinei Tudorița 
Stăncescu și a altora că „tabele
le de prețuri afișate atît de 
impunător sînt numai pentru 
împodobirea pielii nu și pentru

GH. FECIORU 
N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

Onorați participant,
Ne place să credem că ale

gerea orașului București ca 
loc de desfășurare a acestui 
Congres, ca și a celui de ro
manistică din primăvara anu
lui 1968. este un semn de pre
țuire a activității științifice ro
mânești din domeniul filolo
giei și al lingvisticii. Școala 
românească de lingvistică are 
intr-adevăr rădăcini istorice 
adinei, care s-au format și 
dezvoltat în strinsă legătură 
cu procesul emancipării națio
nale a poporului român, cu în
treaga sa evoluție, precum și 
cu progresul științei și cultu
rii universale. Ea a jucat un 
rol de seamă în făurirea con
științei unității de limbă, fac
tor important al înfăptuirii 
idealului de unitate națională, 
al făuririi statului român, și 
a adus o contribuție substan
țială Ia îmbogățirea patrimo
niului spiritual al poporului 
nostru.

In România, numeroase per
sonalități au ilustrat știința 
limbii prin strădaniile lor în
dreptate în egală măsură spre 
cultivarea tradiției orale a oa
menilor simpli, a sensibilității 
și bogăției expresive a folclo
rului românesc, ca și spre 
as’mi'.area, in conformitate cu 
factura șt cu originea latină a 
limbii noastre, a înnoirilor pe 
care progresul tehnic, econo- 
iriic și social mondial le-a im
primat în toate sferele vieții 
materiale și spirituale. Școlile 
de lingvistică de la București, 
Iași și Cluj au desfășurat în 
secolul nostru o rodnică acti
vitate, grupînd în jurul lor 
specialiști cu reputație, cunos-

cuți prin contribuțiile aduse 
în domeniul lingvisticii gene
rale.

Istoria științei românești 
înscrie în paginile ei figurile 
remarcabile ale lui Miron 
Costin, loan Neculce și ale al
tor cronicari în secolele XVII 
și XVIII, pe cele ale unor 
mari cărturari din acea vreme, 
cum sînt Stolnicul Cantacu- 
zino și Dimitrie Cantemir, a 
reprezentanților școlii ardele
ne, a unor personalități de 
seamă ale culturii și filologiei 
de mai tîrziu, cum sînt Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, Timotei 
Cipariu, Vasile Alecsandri, 
Ovid Densușianu, Sextil Puș- 
cariu, Alexandru Philippide și 
mulți alții, ale căror opere de 
valoare sînt așezate Ia loc de 
cinste în patrimoniul cultural 
al României.

Tradițiile științifice și cul
turale înaintate sînt respec
tate și prețuite în România 
socialistă, tot așa cum dorința 
și strădaniile creatorilor con
temporani de a le cultiva și 
dezvolta găsesc deplină încu
rajare și un larg sprijin ma
terial și moral. Opera marilor 
lingviști din trecut este con
tinuată în zilele noastre de 
un număr important de sa
vanți cu autoritate, în jurul 
cărora, spre marea noastră sa
tisfacție, se afirmă un detașa
ment impresionant de tinere 
talente. Toate acestea atestă 
faptul că preocupările pentru 
știința limbii s-au dezvoltat 
continuu în România în de
cursul mai multor secole, au 
dat la iveală adevărate școli 
lingvistice, au făurit opere 
care se bucură, pe bună drep
tate, și astăzi, de largă circu
lație și recunoaștere, atît în 
țară cît și peste hotarele ei.

Stimați oaspeți.
Limba reprezintă, după cum 

se știe, un factor constitutiv 
hotărîtor în existența oricărei 
națiuni, stadiul ei de dezvol
tare și înflorire fiind o expre
sie grăitoare a nivelului dez
voltării social-culturaie. De 
aceea, pe bună dreptate. în 
peisajul de o mare complexi
tate al științei contemporane, 
știința limbii ocupă un loc 
atît de însemnat. Intr-adevăr, 
nu există activitate științifică 
care să nu fie profund intere
sată în cultivarea limbii, în 
îmbogățirea ei continuă, în ri-

> (Continuare în pag. a IlI-ă)
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-Xanizației U.T.C. să a- 
u/e adunării (x generale un 

conținut corespunzător ; acestea 
să dezbată probleme izvorite din 
Viata și preocupările specifice 
fiecărei școli, fiecărei clase, care 
să ducă la Îmbogățirea vieții in- 
terne de organizație, să măreas
că răspunderea elevilor pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor ute- 
ciste și școlare, să întărească dis
ciplina de organizație, să stimu
leze critica și autocritica, com
bativitatea revoluționară, să e- 
duce tineretul în spiritul unei 
comportări demne, civilizate, în 
școală, în familie și societate.

Organizația U.T.C., ca organi
zație revoluționară de tineret, 
este chemată să inițieze în școa
lă o bogată activitate politico- 
educativă, care să contribuie Ia 
educarea politico-ideologică, pa
triotică și morală a elevilor, să 
Ie formeze convingerea profun
dă că numai învățînd cu temei
nicie în școală vor fi capabili sa 
slujească interesele țării.

în acest sens, e nevoie să spo
rească preocuparea organizațiilor 
U.T.C. pentru a perfecționa des
fășurarea informărilor politice, 
încît acestea să corespundă ni
velului de pregătire al elevilor, 
să fie organizate interesant, în- 
tr-o formă accesibilă, să asigure 
cunoașterea de către aceștia a 
evenimentelor interne și interna
ționale. Dorinței elevilor de cu
noaștere profundă a politicii ști
ințifice a partidului, a trecutu
lui de luptă al poporului, al cla
sei muncitoare, a realizărilor 
prezentului, trebuie să i se răs
pundă prin organizarea unor ac
țiuni care se bucură de interesul 
lor larg. Aprecieri unanime cu
nosc ciclurile complexe, care 
reunesc, sub o temă educativă 
sugerată de elevi, activități va
riate, pe o întindere mai mare 
de timp. Totodată, în rîndul e- 
levilor au un puternic ecou în- 
tîlnirile cu activiști de partid și 
de stat, cu personalități de sea
mă pe tărîmul științei și cultu
rii, cărora să le poată adresa în
trebări și de la care să primeas
că răspunsuri ample, convingă
toare. Simpozioanele, vizitele, 
excursiile în locurile în care is
toria a lăsat urme nepieritoare, 
nărturii ale unui trecut glorios, 
la obiective care înscriu file su
gestive în cronica contemporană 
i construcției socialiste, sărbăto
area într-un cadru deosebit a 
evenimentelor importante din 
riața partidului și poporului — 
iă constituie și în Viitor adevă- 
•ate mothente educative în viața 
îlevilor.

Evident, tot ceea ce întreprin- 
le organizația pe planul âctivi- 
ăților educative trebuie bine co- 
elat cu activitatea școlii. Este 
)ine știut că școlii îi revine ro- 
ul principal în educarea elevi- 
or, iar programa de învățămînt 
este astfel concepută încît să a- 
igure elevilor cunoștințele poli- 
ico-ideologice, științifice și cul- 
urale necesare formării lor pen- 
ru muncă și viața. Acțiunile 
>roprii, specifice organizației 
J.T.C., să nu repete, deci, ceea 
e se face în cadrul orelor de 
lasă, tematica orelor de diri- 
;enție, ci să împlinească, să dez- 
olte această activitate, să spri- 
ine temeinica însușire a între- 
;ului complex de Ctinoștințe pri- 
aite în școală.

Biroul C.C. al U.T.C. a sta- 
ilit ca, în noul an școlar, orga- 
izațiile U.T.C. din școli să răs- 
undă de inițierea și organiza- 
ea activității extrașcolare — cul- 
îral-artistică, distractiva și spor- 
ivă.
Activitatea în afara orelor de 

lasă — prilej de manifestare a 
ptitudinilor elevilor, de stator- 
icire a unor frumoase relații 
olegiale, de întîlniri rodnice în- 
•e eleVi — trebuie concepută 
stfel încît să aducă un plus va- 
>ric la dezvoltarea spirituală a 
țevilor, să completeze armonios 
istrucția școlară. Așadar, folo- 
nd integral și gospodăresc baza 
laterială existentă în școli pen- 
u activitatea extrașcolară. or- 
miz.ațiile U.T.C. vor trebui să 
5 afirme ca organizatori inteli- 
enți, inventivi ai activităților 
upă orele de clasă, înlesnind e- 
•vilor o largă audiență la como- 
Ie științei, culturii și artei.
Activitatea extrașcolară orga- 

iZată de U.T.C. trebilie să în- 
;âpă în mod real din prima zi 
3 școală și să cuprindă colecti- 
il de elevi în plenitudinea lui, 
3sfă$urîndu-se în principal la 
ivelul claselor,. al anilor de stu- 
iii. Aceasta înseamnă în mod 
incret că, de la început, Vor fi 
eate formațiile proprii pe ani 
? Studiu și ȘColi : formații co
le, de dansuri, formații teatra- 
, tarafuri,. fanfăte, grupuri de 
diști, de recitatori, Orchestre de 
tradă etc. Selecționarea poate 
'ea loc sub forma unor con- 
irsuri-serbări în fața ele- 
lor școlii. Valoarea unor ase- 
eneâ formații este de necontes- 
t; ele oferă cadrul mânifestă- 
i și cultivării talentului și apti- 
dinilor elevilor, devenind, tot- 
lată, principali animatori ai 
rbărilor școlare, ai carnavalu- 
lor și serilor distractive. Ne- 
tia de distracție și recreare a 
evilor e bine cunoscută și ea 
ipune înmulțirea numărului 
țiunilor de acest gen. în pro- 
amul activităților extrașcolare 

se înscrie, săptămînă de săp- 
mînă, reuniunile, șezătorile, 
pcursurile pe diferitele teme, 
tîlniri cu scriitori, reuniuni in- 
ne ale colectivelor de elevi 
intru serbarea zilei de naștere 
unui coleg sau sărbătorirea u- 
ir succese școlare și extrașco- 
re. Experiența din anii trecuți 
ivitoare la schimburile cultu- 
l-sportive între școlile din o- 
șe, deplasările echipelor artis- 
■e-școlare la sate, în cluburi și 
se de cultură, merită continua- 

și generalizată pentru valoa- 
a sa educativă. Va trebui să 
vină o practică a muncii de 
ganizație, inițierea unei largi 
țiuni de învățare a poeziilor 
cîntecelor patriotice, revoluțio- 
re și de tineret.
Agenda vieții extrașcolare se 
•ate îmbogăți prin organizarea 
toate școlile, a cercurilor teh

nice — de electrotehnică, radio, 
foto etc. — a cenaclurilor și 
cercurilor culturale — cercuri de 
inițiere muzicală, de dans, de 
prieteni ai filmului, artă plasti
că etc. — precum și editarea, 
cu mijloace locale, a revistelor 
școlare cu caracter literar-științi- 
fic, forme de activitate care se 
bucură de interesul elevilor pen
tru posibilitățile pe care acestea 
le oferă de a-și cultiva și ma
nifesta înclinațiile spre activita
tea aplicativă și d® creație.

în licee, școli profesionale și 
tehnice, organizațiile U.T.C. au 
îndatorirea de a concepe, orga
niza și desfășura întreaga activi
tate sportivă de masă cu elevii, 
în afara procesului de învăță
mînt. Organizațiile U.T.C. din 
școli vor prelua în întregim? t- 
tribuțiile asociațiilor sportive 
școlare, care se desființează, fo-

levilor. Cu mai multă grijă tre
buie să echilibreze și să nuan
țeze organizațiile U.T.C. activi
tatea inițiată pentru elevi. înlă- 
turind orice tendință de standar
dizare. rigiditate și formalism. 
Activitatea trebuie să îmbrace, 
în fiecare organizație. in fieca
re colectiv, o ținuți specifica, ca
re să pornească de h preferințe-

care le oferă școala, de b ei- 
per-ența eanstmtă aid. de b tra-

viața elevilor. Este rapertans ca 
în practica organizaților U.TXI 
să se afla prrniinrn*i cnbbo 
rare cu forurile cultural-artisti
ce, științifice p sportive dm lo
calitate. prin mtenBedrul cărora 
să se asigure psrtxqwea elevi
lor, potnvM virsta d precăum 
lor. la vbța caftartl-artstică d

dștilor, cu experiența și tactul 
pedagogic al dascălilor, ca com
petenta lor. Se va preintimpxaa 
b felul acesta paralelismul, re
petarea procesului de învâță- 
minti ceea ce întreprinde onca- 
mzația U.T.C. cu mijloace pro
prii, specifice, se va in cm ni— 
perfect cu activitatea educativi 
a școbi; organizațiile U.T.C din 
«coh primind și în acest an de 
tn^ți—:-.t ua ajutor plin de so- 
fidtadine, cabficat și permanent 
db partea conducerilor școlilor, 
a tm-arișilor dingmți, a tuturor 
profesorilor în realizarea unor 
activități edocatise care sâ com- 
pbteze și să imphne-ascâ armoni
os procesul mstroctiv-educatn* în 
școală.

Să apropiem 
activitatea 11. L C. 

in scoală 
de cerințele, 

particularitățile 
de virstă și gradul 

de pregătire 
ale elevilor /

lori nd. bine ințelea, cm ee —te 
valoros din experiența neeetera 
Organizațiile U.T.C- var răs
punde de îngrijirea și btrrțne- 
rea terenurilor țportne d *ar »-

în activitatea sportivă de

concursurile pentru xnszgoa de 
polisportiv, precum si a tasucr-n 
„Cercurile olimpice-, fctrtcer. • 
între clasa d școli, dotate ea
cupe, gimnastica de înviorare. in 
internatele și taberele școlare, 
serbările și demonstrație spor
tive, jocurile distractiv e crosu
rile. marșurile, precum d alte
acțiuni care si atrasă la practi
carea sportului pe toți elevii, sâ
dezvolte la aceștia
pentru mișcare și întrecere b 
aer liber, să-i călească fmcește. 
să contribuie la dervoitarea
țiativei și curajului, «poriadade 
totodată capacitatea de —n i 
și învățătură. Țînfnd renma de 
rolul stimulativ al întreceri'•? 
sportive, se vw ntrode activjtă- 
țile competițirmale de roasă. în
deosebi cele de atletism. zinKxs- 
tică, înot, patinaj. scrimE tertis 
de masă. șah. sporturi nautice. 
oiDă, schi, concursuri de săniu
țe etc. — în funcție de condi
țiile materiale, geografice, de 
cadrele de specialitate enstro- 
te. Organizațiile U.T.C. vor a- 
eorda, de asemenea, o atenție 
deosebită cuprinderii masei largi 
a elevilor la campionatele repu
blicane școlare. Etapa pe școală 
a acestor campionate va fi orga
nizată de către organizațiile 
U.T.C. împreună cu conducerile 
șcplii.

Pentru ca turismul să capete 
în școală o mare extindere, or
ganizațiile U.T.C. sînt chemate 
să inițieze sistematic, la sfîrșit 
de săptămînă, excursii în locu
rile pitorești din preajma loca
lităților, să dea amploare în 
mod deosebit, excursiilor pe jos, 
cu schiurile, cicloturismului, con
cursurilor de orientare turistică. 
In perioada vacanțelor vor că
păta extindere activitățile spor
tive în tabere și cluburi, va spori 
numărul elevilor ce vor fi cu
prinși în excursii, marșuri, ex
pediții și alte activități turistice.

Organizarea unei asemenea 
activități sportive de amploare, 
realizarea în condiții optime a 
sarcinilor ce-i revin organizației 
U.T.C. în domeniul atragerii ma
sei de elevi la practicarea spor
tului, presupun eforturi organi
zatorice deosebite. Organizațiile 
U.T.C. vor trebui, aceea, să 
formeze pe lîngă comitetele 
U.T.C. la nivelul școlilor, comi
sii sportive, care să coordoneze 
și să asigure organizarea activi
tății sportive. Componența aces
tor comisii să fie cu grijă alcă
tuită ; ele vor cuprinde în mod 
necesar elevii din clasele mari, 
buni organizatori, preocupați și 
cu aptitudini în diferite ramuri 
ale sportului, precum și un nu
măr de profesori de speciali
tate.

Atributele obligatorii ale acti
vităților de organizație destina
te elevilor sînt tinerețea, inedi
tul și, mai cu seamă, diversitatea. 
Atractivitatea acțiunilor consa
crate elevilor este dată tocmai
de raportarea ei permanentă la 
dorințele, pregătirea și virsta e-

teieg? «elecțioaarea cu mare gri
jă a cadrelor care vor lucra în 
școli. îndeosebi a secretarilor or- 
guuz^xilor U.T.C în școlile și 
liceele cu număr mare de elevi, 
•certb vor fi recrutați din rtn- 
dul celor mai bone cadre didac
tice tinere, br b școlile genera- 
b fi b bceeb cu un număr mic 
de e^vf. vor putea fi aleși în 
fimetia de secretar cei nai buni 
ebvi ta actreeb U.T.C fie. 
de asemenea, selecționa^ elevii 
cei nai bani, dinamici. •« cali
tăți de bum organizatori, cu ini
țiativă. pneepub b diverse do-1 

ab activftătn organttațieL 
^^Qtneie regionale U.T.C vor

Calendarul activități: sportive ca 
elevii va cuprinde in principal

(Steri ea aCBngf Se bteBl te 
de sttt oaearer de * cte-

VTC rer trebte
si reflect? o bborio—ă mkă 
de coecepțb. csatreteni br sâ • M «bwedi b șraaU și
constitcee totr-edrrfc sticeza ee- 
lor mai bene «fe eie-
vilor. a unei îxte coosiiriri a 
acestora. Aceasta prejujoa-e- firi 
todoiajL o Lirei receptiv%at? b 
proponerile șl petferiirteh eb%>- 
lor. ua stadiu atent al «oecth- 
cului colectivelor «cobre, son
darea intereselor eLevî’o? Der±ra 
a armoniza perfect acthâtatea ea 
ceea ce în mod real dorește ti
neretul școlar. Discutarea pro
gramelor cn conducerea școHi si 
prezentarea acestora în conr.lăle 
pedagogice, va asigura coordona
rea activității extrașcolare cu o- 
raruî școlar. De asemenea, acti
vitatea sportivă de masă din 
școală se desfășura tot pe 
baza programului trimestrial de 
activități sportive, întocmit de 
comitetul U.T.C., în urma con
sultării elevilor și a conducerii 
școlii. Programul va cuprinde și 
acțiunile diti calendarul sportiv 
și va fi afisât pentru â fi cunos
cut de către elevi.

Succesul activității U.T.C. in 
școală, calitatea acesteia sînt in
disolubil legate de modul în ca
re se realizează colaborarea cu 
conducerea școlii, cu tovarășii 
profesori. Va trebui să devină un 
principiu călăuzitor al muncii 
organizației ca în întreaga sa ac
tivitate să solicite și să se bucu
re de sprijinul școlii ; acțiunii* 
inițiate să beneficieze de girul 
competent, de experiența cadre
lor didactice, care — răspunză
toare de desfășurarea procesului 
de învățămînt — au o privire de 
ansamblu asupra întregii activi
tăți educative, cunosc cerințele 
psihice și intelectuale ale elevi
lor și pot contribui la orienta
rea și echilibrarea activității des
fășurată de organizație. Fără în
doială, consultarea tovarășilor 
profesori și sfaturile acestora, 
vor da mai multă substanță ac
țiunilor inițiate si organizate de 
U.T.C., vor dubla spiritul de 
inițiativă, fantezia și elanul ute-

ÎNSEMNĂRI
DESPRE

MODA

Se petrece, ta rtiaftU* 
aoartt* ca moda, an feno- 
mea ca ar pârca bizar 
daed M ar fi mai c^rind

cepul, cind moda face 
cine rrie ca capricioasă ți 
surprinzătoare volută, ne 
erdtăvt nemulțumiți. Une
ori de-e dreptul indignați. 
Ne etalăm cu vUeiie non- 
conformismui Refuzăm 
categoric — dar catego
ric 1 — să ne supunem 
imperativelor ei schimbă
toare. Ca să sfîrțim nu 
numai prin ari accepta, 
supuși, tendințele ci, vai 
chiar prin a le agrea. Se 
scurtează fusta ? Inde
cent I Se lungește ? Bă- 
trinesc! Dar o lungim 
sau o scurtăm pînă la 
urmă. Cum poate arăta o 
ceafă de fată tunsă băie
țește, cu mașina zero ? O- 
ribil, atac la feminitate, 
denaturare. Dar ne tun-
dem, căci argumentele au 
țîșnit ca din mîneca sca
matorului • e tineresc, e 
comod și, zău, pare chiar 
șic. Sau ce poate fi mai 
complicat decît sâ clădești

In excursie pe Valea Moldovei
Foto: I. NEGREA

VA PREZENTĂM CABANA

„CARPAȚII
ȚEPEȘENI"

Situati în regtuna Bacău, 
într-o pitoreasca zonă turisti
că de le poalele masivului 
Ceahlău, la 700 metri altitu
dine. tn comuna Țepețeni fi 
cmrtraitâ intr-un 9til rustic 
— din piatră ți lemn — caba
na dispune de o capacitate de 
cazare de 39 de locuri in ca
me** de cite patru paturi.
Este dotata cu instalații mo
deme far.tiare, epâ curentă, 
bs«mă eicrfriri La parter

a sx porocres «crc-

br «nard, tnădțineee
dheior depc-^ețte

î f.5 ăsn te’-.’fr-.e. |f 
cb c it^eee ce vpriazi intre 
2V*—3GM ar Creat de aăzd-
tusrrf rupeito0f c Bi-
caxadeă, prococat de prăbuți-
rvs «fnv? p • «mn w-
neț ei muntelui dhd-
caș. Locui Roțn exmstituie 
usad dintre eeie atei frumoa
se bran de baraj natural 
tare țan wttri

Fe om tom Mi pot fi 
ciziiate ți aiîe obiective turis- 
txe ca: Izcorvl Muntelui, 
Ptuea— Mc-ti-or, Orațuî Pia
tra Nczmf ți Miprefurimile

II
în crețtet un etfffîctu în 
vîrteftiri, sâ inrilcețri șu
viță cu șuviță sărmanul 
păr și să dormi, apoi, chi
nuită într-un pat ai lut 
Procust unde fi <e p^ate 
tăia din neatenție partea 
superioară fi nu cea infe
rioară a corpului 9 Dar 
dacă stai să te gindețti ni
țel, vezi că o asemenea 
coafură e feminini, ele
gantă și, serios torbirui, 
sporeștă grațiă... Și așa 
mai departe: am pățit 
vreo 8—10 ani pe cuie 
și ne-am înghesuit tălpile 
în niște boturi ascuțite de 
știucă. Ilogic, spuneam. 
Torturant, suspinam. Da* 
i-am purtat. Zece ani 
ne-au chinuit iar acum, 
cînd moda a poruncit 
pantofilor să coboare pe 
pămînt și să se așeze so
lid, pe tocuri scunde și 
vîrfuri confortabile, ei ni 
se par butucănoși și of
tăm după finețea celor 
trecuți din viață.

Pînă ni se va obișnui o- 
chiul și cu aceștia noi...

Fenomenul acesta al se
ducției și puterii de con
vingere pe care le exerci

I
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GEORGE CÂLINESCU:

„SCRIITORI 

STRĂINI"
Un east program de 

traduceri la un înalt ni
vel, care ni-i fac cunos- 
cuți, în mod demn, pe 
marii scriitori străini din 
toate colțurile lumii și 
din toate timpurile, se a- 
fla, după cum se știe în 
plină desfășurare. Contra- 
partea teoretică a acestei 
activități, adică studiile 
de lectură universală și 
contemporană — eu tot 
progresul maroat din ul
tima vreme- — ni se pare 
că nu poate încă ține pa
sul traducerilor și că nu 
s-a dezvoltat în aceeași 
măsură. Tocmai de aceea 
salutăm cu satisfacție a- 
pariția unei cărți, care, 
prin difuzarea ei — de 
altfel certă — ar reduce 
simțitor decalajul amintit.

Este vorba de cresto
mația unui foarte im
portant sector din ex
tinsa și valoroasa operă 
a lui George Călines- 
cu. Noua carte, care 
cuprinde cele mai repre
zentative studii și eseuri 
ale marelui nostru critic 
și scriitor în legătură cu 
Scriitorii străini se dato- 
rește înțelegerii și muncii 
depuse de distinșii lite- 
rați Vasile Nicolescu și 
Adrian Marino.

Autorii antologiei au 
disociat două mari rami
ficații în scrierile căli- 
nesciene despre scriitorii 
străini. Mai întii au des
prins Un sector major, 
care cuprinde Studiile 
propriu zise, și apoi unul 
pe care doar după com
ponența genurilor respec
tive — Cronici, Pretexte, 
Efemeride — l-am hunii 
minor, nu însă și după 
expresiile btît de profund 
personale ale gîndirii sale, 
pc care George Călihescu 
le-a introdus în toț ceea 
ce a scris. In amîndouă 
aceste sectoare, materia
lul se înlănțuie în ordinea 
cronologică a obiectului, 
anume în Studii, de la 
Horațiu ți pini la erme- 
tiret. te* h Cronici Pre- 
trrie. Efemeride, de la 

ți pini b fifosofid 
rpeaaoi Oriegc p Gasset. 
La toate acestea se mai 
atașază un mic adaos, o 
Addendă, unde George 
Călinescu tratează diferite 
alte probleme în legătură 
cu ideea de generație, cu 
umanismul, cu vocația

Edgar Papu

martor inteligent, care 
l-a frecventat îndelung pe 
G. Călinescu, l-a observat 
cu atenție și a combinat 
ingenios datele observa
ției, l-a studiat caractero
logic și tipologic, i-a sur
prins structura reflecții
lor, felul de a lucra și de 
a Sw. comporta față de o- 
biect, a pătruns cu finețe 
8ubtonul intențional al 
manifestărilor sale vorbi
te sau scrise. El nu pro
cedează ca alți „prefața* 
tori“, printr-o „analiză a 
textelor^, operație școlă
rească de fixare a cîtorva 
jaloane generice, bune de 
„ținut minte". Adrian 
Marino aduce acestor tex
te lumina implicațiilor lor 
invizibile, substratul atitu
dinii lui Călinescu față 
de literatura universală și 
al rațiunii pentru care el

I Am recomanda cititoru- 
I lui, nerăbdător în a lua 

imediat contact cu texte- 
Ile călinesdene, să nu omi

tă. din lectura sa, substan- 
Ițicla ți pătrunzâtoarea 

prefață a lui Adritm Ma
rino, intitulată G. Căli- 

. nescu, critic al literaturii 
I universale. Aici nu este 
■ vorba de ceea ce, din ne- 
I fericire, întilnim prea a- 

desea, adică o „prefață*, 
obligatorie, formală ți de- 

Icorativă, chre nu îndepli
nește decît funcția de fi
gurantă, pentru a spori 
pompa ți aparatul unei e- 

I diții. Prefața lui Marino 
• constituie ea tnsfl-ji tin 
1 studiu excepțional de se^ 

rios, o eftctiuă contribu
ții h cartta de față.

Adrian Marino este un

I

o studiază, dirijîndu-ne 
să-i deslușim opera prin 
toată interferența de mo
bile, care populaseră în 
prealabil intelectul com
plex al âutorîilui.

Bazați pe bogatele su
gestii date de prefațator, 
thfelegerh și noi scrierile 
de literatură universală 
ale lui Geotge Călinescu 

I ca pe niște lucrări desi
gur de specialist, dar nu 

. de profesionist. Intre a- 
j ceste două noțiuni nu se 
' poate stabili identitate 

‘‘ perfectă. Există profesio
niști care posedă rutina 
tndebfnizririi tor, fără să 
fie îpecialifti in adevăra
tul sens al cucintului, 
ceea ce ar implica nu o 

. profesională ți seacă acu- 
I mutare bibliografică, ci o 
I frămîntare vie a obiectu

lui de studiu și o contri
buție efectivă la cunoaș
terea lut.

George Călinescu nu 
și-a făcut din literatură 
universală o profesiune, 
deci o obligație, fi tocmai 
de aceea toate realizările 
sale în respectiva materie 

I rezultă dintf-o pură fi 
I incandescentă pasiune. 
I Orice motiv atins de el 
I din literaturile străine ex- 
1 primă efectul urtei prefe- 1 
| rințe libere, dictată de o ! 
j uriașă propensiune către ț 
. acel obiepț. De aceeq, ob- , 

servația lui Adrian Ma- i 
: rino, desprinsă de aci, și l 

anume că George Călines
cu este primul la noi care 
a gîndit original, și de pe 
poziție românească, des
pre scriitorii străini, fără 
a mai fi tributar ideilor 
venite din țările respecti
ve, hi se pare de o evi

dentă valabilitate. El nu > 
mai face, în această pri
vință, simplă operă de in
formație sau cel mult de 
compilație, ci de gene
roasă creație. Am spune, 
deci, și noi că, împreună 
cu Tudor Vianu, dar în 
alt fel, Călinescu mar
chează efectiv prima con
tribuție de gîndire româ
nească în domeniul litera
turii universale și compa
rate.

Am încercat, în legătu
ră cu el, definiția noțiunii 
de specialist, fiindcă ma
rele critic s-a văzut ade
sea învinuit de diletan
tism, acuzație de care îl 
apără Adrian Marino în 
prefața sa. Totuși, dacă 
vreți, într-o anumită ac
cepție a fost „diletant", 
dar în sensul tn care ți 
creatorii Renașterii au / 
fost; aceasta, însă, numai 
dacă înțelegem prin spe
cialist pe omul supui u- 
nei convenții de termeni 
și coordonate, pe care nu 
arareori Călinescu le-a 
disprețuit. Dacă acele 
personalități marcante din 
cultura Renașterii, de care 
am vorbit, au cunoscut 
sau nu o exhaustivă bi
bliografie medievală de 
specialitate, nu ne intere
sează prea mult. Ceea ce 
știm este că ei au descon- 
sidcrat-o și numai pe a- 
ceastă cale au ajuns mari 
creatori. Pe George Căli
nescu nu l-a preocupat 
niciodată să fie încadrat 
într-un curent sau într-un 
anumit tipar. Nu l-a pre
ocupat nici să inventeze 
un nou curent sau un nou 
tipar ,ceea ce ar fi în
semnat același lucru. Pe 
el l-a interesat numai să 
stabilească un contact 
fî adînc cu obiectul pe" 1 
care-l avea în față. Nu
mai pe această cale a pu
tut să-și reverse tot tu
multul de intuiții noi, o- 
riginale, nemaigîndite de 
nimeni, și să devină cu a- 
devărat un creator în do
meniul literaturii univer
sale.

Iată de ce, în momen
tul de față, cind la noi a- 
tîtia tineri studioși îți în
dreaptă tot interesul că
tre acest domeniu, apari
ția Scriitorilor străini 
poartă o înaltă semnifica
ție pentru cultura prezen
tului nostru. Cartea nu 
este numai un prinos fn- 
chinâi uneia din cele mai 
Oii fi mai fecunde minți 
românești din zilele noas
tre, ci și o operă utilă, de 
îndemn și de îndrumare 
pentru generațiile mai ti
nere. Scrierile lui Căli
nescu despre scriitorii i
străini, risipite timp de''
cîtevâ decenii prin dife
rite publicații de la hoi, 
fi strinse numai rareori — 
unele dintr-însele — în 
volum, se fac cunoscute 
acum, dmtr-o dată în cele 
opt sute de pagini, care 
ne relevă masiva unitate 
de Structură și de gîndire 
a âiltorului lor. De aceea 
putem privi apariția aces
tei prodigioase cărți drept 
unul din cele mai însem
nate evenimente culturale 
ale anului.

FETELOR, 
PRIVIȚI ÎN OGLINDA

tă moda ar merita, desi
gur, să ispitească pe cer- 
CPt^torii psihologiei uma
ne. fcxistâ, e drept, în 
modă un soi de mimetism 
necesar, o nevoie de a te 
puâe - U mare — de a- 
cord cu întreaga plastică a 
străzii, a orașului, a epo
cii. .Există nevoia unei 
armonii vizuale în care 
stilul clădirii sâ rimeze cu 
cel al hainelor, în care oa
menii si tibă un aer co
mun, o aftumită sincroni
zare vestimentară — care 
nu implică însă deloc uni
formizarea, „stasul". Cînd 
lumea a acceptat, într-un 
fel de tacit consens ge
neral, ca rochiile să se 
poarte pînă la genunchi, 
apariția unei fuste mătu
ri nd strada pare insolită, 
ridicolă chiar, de o extra
vaganță deplasată. E a- 
adevărat, moda a cu
noscut momente în care 
a fost realmente frumoa
să și a rămas ți în pagi
nile istoriilor frumoasă 
După cum a fost ți a ră
mas ridicolă atunci cînd 
a fost concepută sub sem
nul hipertrofierilor, al in
tenționatelor extravaganțe 
de șoc. Cu moda din zi

lele noastre s-a Intîmplat 
un lucru foarte intere
sant. De o bună bucată 
de vreme, specialiștii au 
creat o modă vădit, deli
berat preferențială, o 
modă adresată cu precă
dere tinerilor. Au optat 
pentru linia sporty con- 
struind-o — după princi
piile geometrizante ale 
lui Courreges — nu cu 
foarfecă și acul, ci cu fi
rul cu plumb fi rigla de 
calcul. Au scurtat foarte 
mult rochiile — ceea ce, 
o știm prea bine, avanta
jează în primul și în ulti
mul rina siluetele foarte 
suple ale tinerelor fete- 
Au lansat culorile vii, pu
ternice. Manechinul cel 
mai la modă din occident 
are 17 ani, 40 de kg. și 
se numește Twiggy — 
scînduricâ, cu alte cuvin
te. Favoritismul acesta nu 
are simple explicații de 
ordin afectiv, ci rațiuni e- 
conomice mult mai puter
nice. La ora actuală, ti
neretul a devenit un cum
părător solid pe piața 
mondială. Intră devreme 
în producție, cîștigă repe
de, banii și-i dă cu lar
ghețe pe haine. La rîndul

lor, părinții se pare că nu 
practică, în ce privește 
vestimentația moștenito
rilor lor, o politică econo
mică prea austeră. Tihe- 
tii au o tumultuoasă viață 
socială, profesională, spor
tivă, și au nevoie de îm
brăcămintea adecvată tu
turor acestor ocazii. Și 
iată cum creatorii au dăt 
uitării, de la o vreme, 
persoanele ce ți-au per
mis sâ depășească vârste
le fragede și iată cum, tot 
întinerind moda s-a ajuhs 
la exagerările nu odătâ 
lipsite de gust ale mini
jupelor, rochiilor din plă
cuțe metalice, pantaloni
lor cow-boy ultrtLctolanți 
și bătuți CU ținte...

„A fi la modă" poate 
să devină* pentru persoa
nele lipsite de discernă 
mint, o adevărată primej
die. Căci rar șe întîmplă 
ca o modă să întindă măi 
multe capcane, să con
damne atît de fulgerâioî 
la ridicol, să poată scoate 
cil ătîta perfidie în evi
dență cusururile ca moda 
din zilele noastre.

A-ți etala piciorul, pe a 
distanță apreciabilă, cum 
cere mini-fust a — atunci

cînd. el nu are linia cea 
mai desăvârșită, nici ge
nunchiul CCI mai armo
nios, înseamnă să-ți faci 
rău cu propria mină
Poate că ar trebui să în
țelegem. prin „a fi la
modă" nu obligația de a 
urma orbește toate indi
cațiile revistelor, ci, mai 
înțelept, obligația de a a 
lfege din modă ceea ce ni 
se potrivește.

Un coleg de bvedslâ a- 
dresa hu de mult, tn 
chiar aceste pagini, o 
fugă pe un ton foarte băr
bătesc : „domnișoară — 
spunea el — nU fiți cro
codil”. Adică, nu fiți as
pră, seacă, rigidă, nu vă 
pierdeți feminitatea. Simt 
nevoia să adaug : „domni
șoară, nu fiți maimuțică" 
Nu vă încărcați pleoapele 
cu fard, urechile cu cercei 
fluturînzi, părul cu funde 
— cînd toate acestea nu 
vă prind, numai pentru că 
i,se poartă". Adică nu vă 
compromiteti feminitatea 
O să-mi permit să vă dau 
un sfat : înainte de a vă 
uita în furnalul de modă, 
uitați-vă în oglindă. Prin
de bine.

SANDA FAUR



Salutul adresat de președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer
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dicarea valențelor și forței 
sale expresive, dezvoltarea 
terminologiei științifice fiind 
parte integrantă a procesului 
de evoluție a limbii. In acest 
sens se poate vorbi desigur de 
o permanentă comuniune de 
interese a tuturor științelor 
față de problematica com
plexă a dezvoltării lingvisti
cii. Edificiul impunător al 
culturii și civilizației umane, 
clădit pe contribuția tuturor 
ramurilor științei, este de ne
conceput fără aportul generos 
pe care limba l-a adus la fixa
rea, răspîndirea și cunoaște
rea marilor valori produse de 
geniul uman, la dezvoltarea 
generală a societății.

In actualele condiții de di
versificare a științei, cînd se 
produc mutații calitative în 
sistemele conceptuale, cînd 
științele tehnice, matematica, 
automatica, cibernetica și alte 
domenii moderne ale științe
lor naturii și societății se a- 
firmă cu impetuozitate, contri
buind la accelerarea progresu
lui contemporan, se conturează 
și în lingvistică școli și cu
rente noi, apar metode de in
vestigație din ce în ce mai 
fertile. Aceste înnoiri împreu
nă cu domeniile tradiționale 
ale științei limbii vor face cu 
siguranță mai rodnică și mai 
viguroasă activitatea oameni
lor de știință, a cercetătorilor.

Știința, considerată în an
samblu, este în zilele noastre 
și va deveni din ce în ce mai 
mult o uriașă forță a progre
sului material și spiritual al 
societății.

Dinamismul și amploarea 
fără precedent caracteristice 
mișcării științifice a timpuri
lor în care trăim conferă ști
inței un uriaș rol transforma
tor în viața economică și so
cială. o situează în rîndul fac
torilor hotărîtori ai înaintării 
omenirii pe calea prosperită
ții și civilizației. Progresul ști
inței este deci în ultimă ana
liză reflectarea procesului 
necontenit de creștere a gra
dului de cunoaștere și folosire 
activă a forțelor naturii, a 
structurii materiei, a resortu
rilor vieții și a mecanismului 
de dezvoltare a societății. Pe o 
asemenea bază; umanitatea s-a

străduit întotdeauna să-și per
fecționeze metodele de punere 
în valoare a resurselor sale, 
pentru o viață mai bună, iar în 
zilele noastre, mai mult decît 
oricînd, accelerarea ritmului 
de dezvoltare a științei și de 
valorificare practică a rezul
tatelor ei imprimă acestei a- 
titudini un caracter revoluțio
nar. Oamenii de știință își 
consacră puterea de muncă, 
capacitatea lor creatoare, cu
noașterii, stăpînirii și supune
rii fenomenelor naturii. In a- 
cest fel știința, ca și activita
tea promotorilor ei — oamenii 
de știință — este în esența sa 
pașnică.

Numai într-un climat de 
pace, de înțelegere și coopera
re între națiuni, între oamenii 
de știință și cultură, creația 
științifică — ca de altfel crea
ția umană în general — poate 
cunoaște o dezvoltare nestîn- 
jenită, roadele ei pot fi puse 
în valoare și servi, în cele mai 
bune concbițiuni, înfăptuirii as
pirațiilor de progres, libertate 
și bunăstare a popoarelor 
lumii. Căci pacea reprezintă 
un factor decisiv al civilizației 
contemporane, temelia orică
rei activități umane creatoare, 
un element esențial al prospe
rității națiunilor și popoarelor.

Această constatare impune 
ca o necesitate ineluctabilă ca
nalizarea inteligenței, a tutu
ror energiilor umane spre no
bila activitate de statornicire 
a păcii, a unei păci trainice, 
care să confere tuturor popoa
relor posbilitatea de a-și ma
nifesta nestingherite preroga
tivele lor inalienabile de inde
pendență și suveranitate, drep
tul de a-și hotărî singure soar
ta, de a trăi în libertate depli
nă. Impune, de asemenea, stă
vilirea oricăror forțe care ac
ționează în detrimentul aspi
rațiilor umanității, căci numai 
în aceste condiții știința și 
cultura pot cunoaște o adevă
rată înflorire, națiunile își pot 
aduce întreaga lor contribuție 
la îmbogățirea tezaurului ma
terial și spiritual al omenirii.

In acest context, alături de 
toate forțele progresului, po
porul român își face o datorie 
de onoare din a întreprinde 
tot ce îi stă în putință pentru 
a sluji cauza păcii, a apropie
rii între popoare. Construind

o societate nouă, așezată pe o 
înaltă etică civică și pe un 
grad înalt de instruire cultu- 
ral-științifică, poporul nostru 
militează hotărît pentru re
ducerea încordării și promova
rea unui curs pașnic în viața 
internațională, pentru instau
rarea unui climat de înțelege
re, securitate și pace în Euro
pa și în lume. Recenta sesiu
ne a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia, expunerea cuprinzătoare 
prezentată de Secretarul gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, în proble
mele politicii externe și dez
baterile purtate în jurul ei au 
pus în lumină în fața întregu
lui popor și a opiniei publice 
internaționale dorința neabă
tută a României de a-și aduce 
contribuția la marea cauză a 
consolidării păcii și prieteniei 
între popoare.

La această nobilă cauză, o 
contribuție de seamă o aduc 
dialogul și cooperarea între 
oamenii de știință și cultură 
reprezentanți ai diferitelor na
țiuni. Pornind de la convinge
rea că în normalizarea relații
lor internaționale și dezvolta
rea colaborării mondiale știin
ța aduce mesajul său de înțe
lepciune. guvernul Republicii 
Socialiste România promovea
ză colaborarea și schimburile 
internaționale de valori științi
fice și culturale, sprijină lăr
girea contactelor între oamenii 
de știință din toate țările.

Congresul în fața căruia ne 
aflăm, ca și alte întîlniri și 
manifestări științifice interna
ționale, va aduce, de bună 
seamă, o contribuție importan
tă la întărirea legăturilor din
tre oamenii de știință, va pri
lejui o nouă afirmare a spiri
tului de cooperarea între po
poare.

Exprimîndu-și speranța că 
această manifestare va permite 
stimaților noștri oaspeți de 
□este hotare să facă cunoștin
ță cu realizările și preocupări
le poporului român, cu frumu
sețile peisaiului natural și spi
ritual al României contempo
rane, vă rog să-mi îngăduiți 
să urez încă o dată deplin suc
ces lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres Internațional al 
Lingviștilor.

SPORT

AL X-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL AL LINGVIȘTILOR

CUPLAJ INTER- 
BUCUREȘTEAN 

LA FOTBAL

Duminică, în cadrul 
etapei a 3-a a cam
pionatului cat. A de 
fotbal, pe stadionul 
„23 August" se vor 
desfășura în cuplaj 
meciurile : Steaua — 
Rapid și Dinamo Bu
curești — Progresul. 
Cu prilejul acestui 
cuplaj, administrația 
de stat „Loto-Prono- 
sport" va decerna o 
cupă celui mai bun 
jucător, care urmează 
să fie desemnat de 
o comisie special al
cătuită.

LOTUL LUPTĂTO
RILOR BULGARI 

PENTRU C.M.

Federația de spe
cialitate a definitivat 
lotul de sportivi care 
vor participa la cam
pionatele mondiale de 
lupte greco-romane 
programate la 
rești între 1 
septembrie.

Din lot fac

Bucu-
yi 3

parte :

Kerezov, Traikov, Ga- 
lincev, Raicev, Do- 
roslev, Cincarov, Bim- 
balov, Petrov.

NOI RECORDURI 
ALE LUMII LA 

NATAȚIE

dial). La 100 m flu
ture, Douglas Russell 
(S.U.A.) a stabilit un 
nou record mondial 
cu rezultatul de 
5WI10.

A APĂRUT

h om mim;
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nia, pentru sprijinul moral și ma
terial acordat in organizarea 
Congresului, precum și Comite
tului International Permanent al 
Lingviștilor, pentru alegerea ță
rii noastre ca loc de desfășurare 
a Congresului jubiliar al lingvif
tilor.

Primit cu puternice aplauze, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
adresat participanților la cel 
de-al X-lea Congres internațio
nal al lingviștilor salutul guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia.

A rostit apoi un cuvînt de sa
lut prof. Einar Haugen, pre

ședintele Comitetului Internațio
nal Permanent al Lingviștilor. 
Exprimi nd din partea Comitetu
lui Internațional Permanent al 
Lingviștilor, recunoștința Comi
tetului față de lingviștii din 
România, pentru organizarea ce
lui de-al X-lea Congres Interna
țional al Lingviștilor la Bucu
rești, vorbitorul a spus: Este o 
plăcere cu totul deosebită să pot 
să cin tnfr-o țară în cere lingvis
tica se bucură de o cinstire 
înaltă și în care se fac cercetări 
importante și rodnice în dome
niul nostru. Munca lingviștilor 
români ciștigă din ce în ce mai 
multă prețuire fi acest Congres 
o va situa definitiv pe hartă ca 
o parte importantă a eforturilor 
lingvisticii internaționale de a

(Ne) aprovizionare
ca pe
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a fi respectate". Și aceste încăl
cări nu sînt întîmplătoare. Pen
tru sectorul individual nici nu 
putea fi vorba să primești o 
explicație. Timp de două ore 
ne-am străduit să găsim în pia
ță măcar un singur taxator de 
sector (aflasem că aceștia au 
raza de activitate la unul sau 
două rînduri de mese), dar nu 
ne-a fost cu putință. întîmpla- 
tor. l-am întîlnit numai pe Co- 
nuci Florea. La întrebarea noas
tră privitoare la nerespectarea 
prețurilor, dînsul s-a simțit 
chiar jignit : „Cum adică, eu 
de dimineață nu fac altceva de
cît să urmăresc și dv. îmi pu
neți asemenea întrebare 
împreună cu noi avea să-și a- 
ducă aminte că nu controlase 
nimic pînă la ora 10. Vînzăto- 
rul Dorobanțu Constantin de la 
C.A.P. Gropșani vindea vinete
le cu 1,80 lei în loc de 1,50 lei. 
Răspunsul care-1 dădea consu
matorilor ce îndrăzneau să-1 în
trebe era : „Așa mi-au pus pre
țul cei de la cooperativă". De 
unde să știe cumpărătorii că 
ei, vînzătorii, sînt obligați sâ 
treacă de fiecare dată cînd pri
mesc marfa și la biroul pieții, 
care să le avizeze prețul de pe 
avizele de primirea mărfii ? A- 
ceeași situație era și la unita
tea intercooperatistă Radova- 
nu, responsabil Vlăduț Constan
ts, numai că aici era la o sca
res mai mare, deoarece se vin
deau oroduse de la 10 coopera
tive agricole din raionul Cra
iova (erau nentru desfacere mai 
bine de 300 kg de vinete).

Bazinul legumicol al Craiovei 
cunrinde aoroane 5 000 de bee
tle în cîmn multe legume se 
s*rică. iar ne piețele orașului lip
sesc. La Goicea. sore exemplu, 
în tarlaua de 50 de hectare de 
roși’-, rodul ajuns la maturitate 
depășea, în ziua vizitei noastre,

roate...
trei vagoane, dar, ca și în zilele 
precedente, era lăsat neadunat. 
Motivul ? E nerentabil să fie 
transportat la piață de către co
operativă cu mijloace proprii, 
iar cele ale ORVLF nu vin la 
timp. La fel, belșug de produse 
în cîmp, dar și o mie și una 
de scuze la Radovanu, la Bră- 
dești, Droblosloveni, Fărcașele.

Am înfățișat această situație 
tovarășului Ion Mălăescu, di
rector al ORVLF. Cu acte 
în regulă, dînsul ne-a de
monstrat că cei de la coope
rativele agricole nu au drepta
te. în ultima perioadă, cele a- 
proape 100 de autocamioane ale 
bazei proprii au stat neutilizate 
din cauza lipsei de comenzi. To
tuși, în piețele Craiovei se mai 
pot găsi zarzavaturi sau fructe 
specifice sezonului — în canti
tăți insuficiente, e drept — în
să varză nici măcar pentru a 
înveli o sărmăluță. Scuza o gă
seau toți : nu a plouat. In gră
dini există însă varză suficientă.

Oricît de multe legume și 
fructe s-ar aduce pe piață, dacă 
nu există condiții bune de pre
zentare și desfacere, deservirea 
populației rămîne tot nesatisfă
cătoare. în afară de cîteva 
chioșcuri în care își desface 
produsele îndeosebi ORVLF-ul, 
în piețe nu mai există decît niș
te mese înșiruite. Mărfurile 
stau expuse pe aceste mese, ca
re se află adesea într-o stare de 
curățenie îndoielnică. Rar se 
vede cite o umbrelă, din care 
cauză produsele, deși sînt proas
pete dimineața, pe la prînz au 
deja un aspect necomercial.

O concluzie a raidului nos
tru ? Cîmpul și baza materială 
a piețelor oferă condiții pentru 
îmbunătățirea substanțială a a- 
provizionării populației cu le
gume și fructe de bună calitate. 
Lipsește numai spiritul gospodă
resc ; acesta nu se poate cum
păra la tarabă...

rezolva enigmele limbii. Sîntem 
pe deplin conștienți de faptul că 
venim intr-o țară veche, cu ră
dăcini vechi și profunde care se 
întind pină în zilele Imperiului 
roman yi chiar mai departe. Sîn- 
tem fericiți că putem să cunoaș
tem pe urmașii de astăzi ai ve
chilor romani, precum yi munca 
lor pentru construirea unui stat 
nou și modem.

în încheiere prof. Einar Hau
gen a transmit mulțumiri Co
mitetului de organizare a Con
gresului pentru condițiile crea
te bunei desfășurări e lacrărikn 
Congresuhn.

In prima ședință plenari, prof 
Bertd Mahnberg. de la t’wfcms- 
tutea dm Lurid 'Suedia), e pre
zentat reportul intitula! Jtncro- 
me p diacromf", după cere eu 
urmat discuțiile.

forzirite Congrr- 
nilaa tn catfrvi • 13
iecțU de

(Agerpmi

Noi performanțe de 
valoare au fost înre
gistrate în cadrul 
concursului interna
țional de notație de 
la Tokio. Greg Charl
ton (S.U.A.), a corec
tat recordul mondial 
în proba de 400 m 
liber cu timpul de 
4’08”2110. Vechiul re
cord era de 4’08” 8/10 
și aparținea lui Mark 
Spitz. Echipa mascu
lină de ștafetă a 
S.U.A. a parcurs dis
tanța de 4*100 m 
liber în 3’32”6ll0 
(timpuri intermediare 
Wals — 53”2I1O ; Ha
vens — 53”3/10 ; 
Charlton — 53”4/10 ; 
Zorn — 52”6I1O). în 
finala probei de 100 
m spate masculin, 
Hitckok (S.U.A.) a 
fost cronometrat în 
59”3110 (record mon-

8-A ÎNCHEIAT
C.M. DE ȘAH 

PENTRU JUNIORI

S-a încheiat tur
neul final al campio
natului mondial de 
șah rezervat juniori
lor. Reprezentantul 
României la această 
competiție, D. Ghiz- 
davu, a terminat pe 
locul șase cu 3,5 
puncte.

MECI AMICAL 
INTERNAȚIONAL 

DE FOTBAL 
PE GIULEȘTI

Stadionul Giulești 
din Capitală găzdu
iește astăzi, cu în
cepere de la orele 
16,45, o interesantă 
partidă internațională 
de fotbal, în care e- 
chipa Rapid va primi 
replica selecționatei 
Senegalului.

Călătorii RAPIDE — PLĂCUTE și cu CHELTUIELI REDUSE 
se pot face cu

biciclete

„CARPATI- sau „ELEGANT-
Preț tip Carpati tip Eiegant

— pentru femei 712JM lei 63508 '.ei
— pentru Mrteti «9» tei 625 lei

Se procnr» Si cu PLATA ÎN RATE de la MAGAZINELE 
COOPERATIVELOR DE CONSt M.

„PRESA 
NOASTRĂ"

Revista
Uniunii Ziariștilor 

din Republica Socialistă 
România

anul XII nr. 7 (135) 1967

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a primit 
marți la amiază, la Palatul Con
siliului de Stat, pe primul mi
nistru și ministru al afacerilor 
externe al Danemarcei, Jens 
Otto Krag.

La primire au participat : 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. George Macovescu, 
prim-adjunct, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Gheorghe Ploeșteanu, am
basadorul României la Copen
haga.

Premierul danez a fost înso
țit de Svend Aage Sandager 
Jeppesen, ambasadorul Dane
marcei la București, Jens Chris
tensen, ambasador, subsecretar 
de stat adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe al Danemar
cei, și Gunnar Seidenfaden, am
basador, subsecretar de stat ad
junct în M.A.E.

Intre președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și primul ministru al 
Danemarcei a avut loc o convor
bire cordială.

★

La Palatul Consiliului de 
Miniștri a avut loc marți la 
amiază solemnitatea semnării 
Acordului cultural și a Acor
dului de cooperare economică, 
industrială și tehnică între Re-

publica Socialistă România șl 
Danemarca.

La solemnitate au participat 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Pom- 
piliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ion Pas, pre
ședintele I.R.R.C.S., Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Costin Nă
dejde, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Gheorghe Plo- 
eșteanu, ambasadorul Româ
niei la Copenhaga, conducători 
de instituții centrale, funcțio
nari superiori din M.A.E.

Au luat parte de asemenea, 
Jens Ottb Krag, prim minis
tru și ministru al afacerilor 
externe al Danemarcei, Svend 
Aage Sandager Jeppesen, am
basadorul Danemarcei la 
București, Jens Christensen, 
ambasador, subsecretar de stat 
adjunct în Ministerul Afaceri
lor Externe al Danemarcei, 
Gunnar Seidenfaden, ambasa
dor, subsecretar de stat ad
junct în M.A.E., Kai Johan
sen, subsecretar de stat, ad
junct în M.A.E., și alte per
soane oficiale daneze.

Acordurile au fost semnate 
de primul ministru și ministru 
al afacerilor externe al Dane
marcei, Jens Otto Krag, și de 
ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu.

TIPĂRIȚI

„JURNALE INTIME"
(Urmare din pag. I)

de a-ți interpreta (seară de 
seară) faptele. Firește, tinerii 
sînt obișnuiți să se spele sea
ra pe dinți — igiena dentară 
e astfel asigurată —, dar n-au 
obiceiul să mediteze la tot 
ce-au făcut peste zi, să-și ana
lizeze defectele și calitățile, 
așa cum s-au manifestat ele 
în decursul ultimelor 24 de 
ore. Dacă ideea pe care în
cercăm s-o susținem — reala 
utilitate a jurnalului intim — 
ar fi îmbrățișată și de alții, 
ce-ar urma să se facă ? În 
primul rînd, tipărirea unor 
asemenea „jurnale" ar cădea 
în sarcina Editurii Tineretu
lui. De la bun început o pre
cizare : un „jurnal intim" tre
buie să fie extrem de elegant 
(tipărit și legat), să fie intro
dus într-un fel de casetă care 
să sugereze... discreția viitoa
re. Dar primul pas ar consta 
în fond în delimitarea a cel 
puțin două vîrste — două 
sexe, deci patru tipuri de jur
nale intime, trase însă nu în 
tiraje de masă (zeci de mii 
de exemplare identice), ci în 
tirade relativ mici idar renta
bilei în așa fel încit tinerii 
sâ nu aibă cumva senzația 
greșită «datorită monotoniei 
exemplarelor că sint în fapt 
supuși unui fet de test. Este 
vnrbâ limpede, de o auto- 
testare. operație dificilă, ca
pabilă sâ ducă la rezultate 
dintre cele mai bune.

Cam ce tipuri de întrebări

ar putea „viețui" în jurnalele 
acestea intime ? Iată cîteva 
sugestii (indiscutabil neobli
gatorii), căci se mai cere, în 
afara condițiilor grafice ex
cepționale, chibzuirea și nuan
țarea maximă a întrebărilor ce 
urmează a fi incluse în jurnal :

• Ce calități morale te a- 
trag în general la un om ?

• Ce calități morale te a- 
trag în special la un prieten ?

• Dac-ai avea posibilitatea 
să faci numai ceea ce vrei tu, 
cu ce ți-ai umple timpul ?

• Ești mulțumit de tot 
ce-ai făcut astăzi ? Ce te mul
țumește și ce te nemulțu
mește ?

• Dintre toate relele de pe 
lume ce ți se 
portat ?

• Ți-ai ales 
ță ? (profesia, 
ete).

• Dac-ar fi 
deviză, pe care-ai alege-o ?

• Ce ți se pare mai impor
tant : să trăiești ? să-ți chel
tuiești energia ? să-ți riști 
viața ? Și pentru cine (ceea 
ce alegi) : pentru o ființă pe 
care-o iubești ? pentru colec
tivitate ? pentru fericirea o- 
menirii ? pentru onoare și 
glorie ? pentru știință, pentru 
o mare idee ?

• Ce înțelegi printr-o viață 
izbutită și ce înțelegi printr-o 
viața neizbutită, ratată ?

• Cu care om important 
din istoria țării ai dori să se
meni ?

pare de nesu-

drumul în via- 
felul de-a trăi

să-ți alegi o

• Ce admiri mai mult: cu
rajul ? frumusețea ? discipli
na ? sinceritatea ? generozita
tea ? onestitatea? spiritul de 
dreptate ? prudența ? munca ? 
(răspunde în ordinea prefe
rințelor).

• Este normal, după tine, 
să condamni un om pentru 
că : a săvîrșit un lucru rău 
fără să vrea ? n-a săvîrșit ni
mic rău, dar a avut intenția 
s-o facă ? a greșit față de fa
milia «a, ori față de colecti
vitatea din care face parte ? 
Ești de acord ca o colectivi
tate întreagă să plătească pen
tru un singur individ care a 
greșit ?

Sugestiile pe care le-am 
dat sînt absolut nesistemati
zate, dar m-a interesat să 
arăt cam ce sunet ar trebui 
să aibă testele ce urmează a 
fi incluse în jurnal. Poate c-ar 
fi indicat, înainte de încerca
rea de-a formula întrebările, 
să se efectueze — cu cadre 
de specialitate de la Institutul 
pedagogic, de la Institutul de 
psihologie, etc. un sondaj în 
rîndul tinerilor (pe vîrstă, sex, 
profesie etc) în așa fel încît 
abia în urma unor concluzii 
sistematice pe eșantioane știin
țifice, să se stabilească pon
derea fiecărui grup de pro
bleme ce merită să intre, în- 
tr-o formă sau alta, în jur
nalul intim.

Confruntarea cu sine des
chide fără îndoială multor ti
neri perspectiva unei înțele
geri mai depline a propriilor 
gesturi, acțiuni, gînduri și 
sentimente oferindu-le, toto
dată, posibilitatea interpretării 
lor dinamice, în curgerea 
timpului. Un jurnal intim 
bine redactat constituie impli
cit o școală cît se poate de 
eficace, incluzînd în sisterhul 
— neapărat — subtil âl ches
tionarului, o scară a valorilor 
sociale și individuale.

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

AGONIE ȘI EXTAZ — film 
pentru ecran panoramic : rulea
ză la Patria (orele 15; 18; 21).

CUM SA FURI UN MILION 
— cinemascop — rulează la : 
Republica (orele 8; 10,30; 13,15 ; 
16; 18,45; 21,30). Circul de Stat 
(orele 10,30; 15,30; 18,15; 21).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la : Luceafărul (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30),
Festival (orele 9; 11.15; 13.30 ;
16; 18,30; 21).

UNDE ESTE AL III-LEA RE
GE rulează la : Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA AS
TA I rulează la : Capitol (ore
le 9,30; 12; 15; 18; 20,30), Fero
viar (orele 8,30; 11; 13,30; 16 ;
18,30; 21), Excelsior (orele 9,45; 
12,30; 15; 17,30; 20), Melodia (o- 
rele 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

SPARTACUS - ambele serii, 
cinemascop, rulează la : Bucu
rești (orele 9; 12.45; 16.30; 20,15).

COMISARUL X - cinema
scop, rulează la : Lumina (orele 
9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,30; 20,45), 
Giulești (orele 10,30; 15,30; 18 ;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18;
20.30) .

DRAGOSTEA MEA rulează 
la: Union (orele 15,30; 18; 20,30), 
Buzești (orele 15,30; 18).

CANALIILE rulează la : Doi
na (orele 11,30; 13,45; 16; 18,30 ; 
20,45). Program pentru copii o- 
rele 9—10; Tomis (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19), Miorița (orele
15,15; 18; 20,45).

ESCAPADA; FUGA DUSKĂI; 
GIRAFA ; 458 DE ANI DE LA 
TÎRNOSIREA MÎNĂ ȘTIRII
CURTEA DE ARGEȘ rulează 
la : Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR — cinemascop, rulează 
la : înfrățirea între popoare o- 
rele 10; 13,45; 16; 18,15; 20.30),
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30;,
de la 31 august — PEN TRU UN 
PUMN DE DOLARI — cinema
scop (orele 15.30; 18; 30,80).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ și JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop, ru
lează la : Dacia (oțele 7.45—19, 
în continuare).

CHEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la : Crîngayi (orele 
15,30; 18; 20,30), de la 31 au
gust VULCANUL INTERZIS 
(orele 15,30; 18; 20,30), Ferentari 
(orele 15.30; 18; 20.30).

UN HECTAR DE CER rulea
ză la : Grivița (orele 9,30; 12,15; 
15,15; 18; 20,45), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

PANTERA NEAGRĂ — cine
mascop, rulează la : Bucegi (o- 
rele 16; 18,15; 20,30). Popular (o- 
rele 20.30).

CĂLĂTORIA FANTASTICĂ 
— cinemascop, rulează la : Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30). Rahova (orele 15.30; 
18).

HAMLET rulează la : Cen
tral (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

LUPOAICA — cinemascop, 
rulează la : Unirea (orele 16 ; 
18.15).

IERBURI AMARE rulează la: 
Flacăra (orele 15 30; 18; 20.30).

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

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS — cinemascop, ru
lează la : Aurora (orele 8 JO ; 
10,45; 13: 15.30; lft 20,30). Dru
mul Sării (Orele 17,30; 20), Popu
lar (orele 10; 15; 17.30). Flamura 
(orele 0; 11,30; 15.30; 18; 30.30), 
Lira (orele 15; 18; 21).

CIOCTRLIA rulează la : Mun
ca (orele 1530) și FANFAN LA 
TULIPE (orele 1T.45; 20).

OMUL PE CARE-L IUBESC 
— cinemascop, rulează la: Mo
șilor (orele 15,30; 18).

MAIORUL SI MOARTEA — 
cinemascop, rulează la : Cos
mos torele 15.30; 18; 20,30), de 
la 31 august — PERETELE 
VRĂJITOARELOR (orele 15.30; 
18: 30.30).

PRINTRE VULTURI — cine
mascop. rulează la : Colentina 
(orele 15.30; 1»),

PESCARUL DIN LOUISIA
NA rulează la: Volga (orele 
9,30; 12; 15,30: 18; 20.30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop rulează 
la : Progresul (orele 14,30; 17,30;

G R A DINI

20.30) , Ferentari (orele 15,30; /8;
20.30) pină la 30 august.

VULCANUL INTERZIS ru
lează la : Pacea (orele 15,45; 18;
20.15) , de la 31 august ȘAPTE 
BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ 
— cinemascop, (orele 15,45; 18 ;
20.15) .

ORAȘUL MEȘTERILOR ru
lează la : Cotroceni (orele 15.30; 
18; 20.30).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN — cinemascop, 
rulează la : Drumul Sării (ore
le 15).

MARELE RESTAURANT ru
lează la : Floreasca (orele 9; 
11.15; 13,50; 16; 18,30; 20.45).

PROGRAMUL II

11,10 Matineu de operă: 
„Somnambula" de Belini (frag
mente) ; 13,30 Incursiune în co
tidian ; 17,10 O operă în 30 de 
minute : „Luiza" de Charpen
tier ; 20,40 Interpreți de altăda
tă : Elena Drăgulinescu Stinghe; 
21,30 Teatru radiofonic : „Min
ciuna are picioare lungi" — co
medie de Eduardo de Filipo ; 
23,22 Cicluri de lieduri „Dra
goste și viață de femeie" de 
Schumann.

VULCANUL INTERZIS rulează la : Unirea (orele 20.30), Ura 
orele 19,45).

CANALIILE rulează la : Tomis (orele 20).
UN SURIS ÎN PLINĂ VARĂ rulează la : Vitan (orele 20).
DRAGOSTEA MEA rulează la : Buzeyti (orele 20.30). 
COMISARUL X — cinemascop, rulează la : Arta (orele 20). 
TITANIC VALS rulează la : Colentina (orele 20,30).
OMUL PE CARE-L IUBESC — cinemascop, rulează la : Mo

șilor (orele 20).
AM FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop, rulează la : Progre

sul parc (orele 20).
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop, ru

lează la : Aurora (orele 20).
ZORBA GRECUL rulează la : Parcul Herăstrău, (orele 20).
CUM SA FURI UN MILION — cinemascop, rulează la : Sta

dionul Dinamo (orele 19,45).
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop, rulează la : Doina 

(orele 20), Rahova (orele 20).
SPARTACUS — ambele serii, cinemascop, rulează la : Festi

val (orele 20,45) pasajul Eforie. Arenele Libertății (orele 19,15).
SA-MI FACEȚI UNA CA AS TA ! rulează la : Capitol (ore

le 19,30).
PANTERA NEAGRĂ — cinemascop, rulează la : Bucegi (ore

le 20).

MIERCURI, 30 august 
PROGRAMUL I

12,15 Coordonate culturale. 
Folclorul și arta modernă — 
însemnări de Radu Bogdan ; 
14,15 De ce ? De unde ? De 
cînd ? (emisiune pentru școla
rii din clasele I—IV) ; 15,05 Ac
tualitatea literară ; 15.20 Arii 
din opere interpretate de Geor
ge Corbeni ; 17,10 Călătorie în 
istoria civilizației ; 18,25 Forma
țiile „Sincron" și „Jackie Mar
tin" ; 20,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 21,05 Atențiune, 
părinți ! ; 22,45 Moment poetic. 
„Vîntu-o foaie veștejită mi-a 
adus" versuri de Lenau.

EZJE
MIERCURI, 30 august

18,00 Telecronica economică ; 
18,30 Pentru copii : „Ala Bala 
cu undița pe lac" ; 19,00 Pentru 
tineret : „Cîntec și joc", pro
gram prezentat de Ansamblul 
folcloric al Centrului universi
tar București ; 19,30 Telejurna
lul de seară ; 20,00 Poveste mu- 
zical-coregrafică ; 20.40 Cabinet 
medical TV ; 21,00 Avanpre
mieră ; 21,15 Film artistic : „As- 
ta-i tot ce s-a întîmplat" « 
comedie a studiourilor engleze; 
22,55 Telejurnalul de noapte.



Remaniere guvernamentală Federația 
Arabiei de sud

la Londra
I Cinci miniștri scoși din guvern

• Comentarii ale presei
britanice

La Londra s-a anunțat că primul ministru Harold Wilson a 
efectuat luni o remaniere a cabinetului său. O primă constatare 
arată că ministerele cheie nu au fost afectate în afară de cel de
ținut de Douglas Jay, ministrul comerțului, și principalul adversar 
al intrării Marii Britanii în C.E.E., care a fost înlocuit cu Antony 
Crosland.

guver- 
ziarul 
scrie

După cum arată agenția 
FRANCE PRESSE, Harold Wil- 
on a preluat de fapt în mîinile 
ale întreaga conducere a econo
miei britanice. „Aceasta consti- 
uie principala caracteristică a 
emanierii ministeriale".

★
Comentând remanierea 

.amentală anunțată ieri, 
DAILY TELEGRAPH"
a reorganizarea ministerială a 
ui Wilson merge mult mai de- 
•arte decît orice a făcut el pînă 
cum. Cinci miniștri cu consi- 
lerabilă influență în partid sînt 
coși din guvern. Totuși, chiar 
cest lucru este oarecum pus în 
imbră de convulsiile din Minis
trul Economiei. Asumarea „res- 
onsabilității depline" pentru 
cest minister de către Wilson 
ste orice în afară de un act 
urmai". Această nouă responsa
bilitate pe care și-o atribuie pri
mul ministru este faptul cel mai 
emarcat al remanierii. El găseș- 
3 aprobare în coloanele ziare- 
Dr ..GUARDIAN" și „SUN“ și 
emarci uneori ironice în cele-

lalte cotidiene. Pentru „TIMES", 
măsura are un caracter tactic: 
Wilson își dă seama că trebuie 
să ofere ceva pentru calmarea 
neliniștei crescînde din sindicate 
și din partidul laburist, și cum 
nu are pregătite acțiuni econo
mice viguroase, aruncă pe masa 
de joc, cartea spectaculoasă a 
remanierii. Ziarul „MORNING 
STAR" este încă mai caustic, 
remareînd că „atunci cînd căpi
tanul ia în primire pompa, aceas
ta înseamnă că nava este în mare 
dificultate".

în privința efectelor practice 
ale remanierii, presa britanică 
exprimă în general păreri reți
nute dacă nu chiar sceptice. 
„Vor trebui încă multe luni, po
trivit aprecierii celor mai opti
miști, pînă ca țara să-și poată 
regăsi un ritm constant de dez
voltare de 3 la sută. în așteptare, 
cu cît se va vorbi mai mult de 
expansiune, cu atât mai mare va 
fi riscul unei noi crize a lirei 
sterline", scrie „FINANCIAL 
TIMES", sintetizînd aceste pă
reri.

R. P. BULGARIA : Fabri
ca de polietilenă din Bur-

825

PAKISTAN : Imagine din capitala tării — Caraci

Specialiștii in sondarea o- 
piniei publice din Statele 
Unite remarcă schimbări con
siderabile în părerea cetățe
nilor americani față de răz
boiul din Vietnam. Ziarul 
„WASHINGTON POST" a 
publicat luni rezultatul son
dajului întreprins de Institu
tul Louis Harris, în care se 
arată că în ultimele șase săp- 
tămîni numărul acelora care 
se pronunță pentru continua
rea războiului din Vietnam a 
scăzut cu 17 la sută. In a- 
ceeași perioadă, numărul ce
lor care cer retragerea trupe
lor americane din Vietnamul 
de sud a crescut cu 10 la 
sută. 60 la sută din cei în
trebați și-au exprimat pesi
mismul față de perspectiv ele 
americane în agresiunea din 
Vietnam, apreciind că Statele 
Unite nu vor obține niciodată 
un succes în acest război.

Grele pierderi americane
in Vietnamul de sud
Continuîndu-șî seria acțiunilor ofensive lansate in lanț in- 

cepînd de duminică dimineața, patriot ii sud-vietnamezi 
aruncat în aer, în ultimele 
importanță strategică.

au
24 de ore, noua poduri de mare

• CONSILIUL Națiunilor U- 
nite pentru Africa de sud-vest 
a aprobat textul unei scrisori 
către ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Sud-Africa- 
ne. Scrisoarea atrage atenția 
ministrului sud-african asupra

Forțele
patriotice

controlează
majoritatea
seieatelor

.ADEN 29 'Agerpres). — Ar- 
nuta <: poliția din Federația A- 
rar de sud au respins cererea 
tty—-strubri informațiilor Al Ba-
bakri <ie a prelua controlul în 
întreaga țară, anunță agenția 
REUTER. Intr-o cuvântare ra- 
dxxhfuzată, Babakrî, care după 
arestarea președintelui Consiliu
lui federal, a preluat aceas
tă funcție, a 

refuzului
da curs cererii sale și-a pre
zentat marți - - • *

, remarcă
ici. așa-zisa Federație a Ară
ri de sud, este lipsita în pre
ot de o putere administrativă 
j*csLativâ- Guvernul federal, 
recunoscut el, nu este în mâ
ță sâ mențină sau să restabi
lea ordinea în țară. In majo- 
a±ea dm cele 17 sultanate și 

ale federației controlul 
te deținut de forțele patrioti- 
. _rr conducătorii tradiționali 
acestor state și-au pierdut pu

tea administrativă.
Dd Aden. agenția REUTER 
ircXî câ, totodată, din Consi- 
x federal si-a prezentat demi- 
i îam'ijtrul de finanțe.

anunțat că în 
armatei de a

demisia. Prac- 
observatorii po-

Generale 
xnbne 19» 
-wrw raȚvSt 
1 Sod-Af ri- 
3-SX SOd- 

re»

6? pri

• S INDICA 
din Argenîiza

Opt dintre de, a declarat un 
purtător de cuvînt guvernamen
tal, se aflau pe șoseaua națională 
numărul 1, la sud de orașul Da 
Nang, iar distrugerea lor afec
tează grav aprovizionarea trupe- 
loi americane dislocate în baza 
militară din localitate și în îm
prejurimile ei. Cel de-al nouălea, 
un pod de oțel lung de 100 de 
metri, se afla pe șoseaua națio
nală numărul 4, în delta Me- 
kongului, reprezentînd principala 
cale de acces înspre orașul Can- 
tho (135 km de Saigon).

Agenția U.P.I. citează decla-

rația umri purtător de cuvânt 
obcial in care se menționează 
câ in urma numeroaselor atacuri 
lansate de patrioți in ultimele 
trei zile au fost răniți și uciși 
peste 600 de militari americani 
și saigonezi.

Totodată, agenția de presă 
Eliberarea precizează că 
cursul lunii iulie, forțele 
triotice care au acționat în 
vincia Nam Bo au scos 
luptă aproximativ 9 000 de 
dați inamici, dintre care 3 000 
americani. în aceeași perioadă, 
în provincia respectivă au fost 
doborîte 140 de avioane.

„Conspirator" la. 8 ani

în 
pa- 

pro- 
din 
sol-

Un grup de pescari sosiți din Haiti la Santo Domingo (Re
publica Dominicană), au declarat că cinci dominicani, printre 
care un copil de opt ani, sînt întemnițați in prezent in Haiti 
sub acuzația de a fi conspirat împotriva regimului președin
telui Duvalier. Prizonierii dominicani au declarat ei, suferă 
de condiții precare, duc lipsă de alimente și chiar de îm
brăcăminte. Unul dintre ei este închis de 10 luni. Pescarii au 
arătat că deținuții politici din Haiti sînt supuși unor torturi 
alit de crunte incit unii dintre ei încetează din viață, iar al
ții de5 in nebuni sau rămin mutilați.

® Stockholm - 29 de ore fără trafic • StOD,
chiar și pentru poliție

în ziua „Z“ străzile Stockliolmului, ca și ale tuturor localită
ților suedeze, vor fi pustii. Nici un vehicul nu va circula. 
Chiar mașinile poliției, pompierilor sau ale salvării vor fi obli
gate să staționeze cel puțin 10 minute. Această „zi“, a cărei 
durată va varia de la 15 la 29 de ore, va fi situată, calendaristic 
Ia sîîrșitul acestei săptamîni (de sîmbătă pînă duminică după 
amiază) cînd automobilîștii suedezi se vor „europeniza". Incc- 
pînd cu 3 septembrie, la fel ca în majoritatea țărilor de pe con
tinent, ei vor rula pe dreapta și nu pe stînga ca în prezent.

în vederea acestei 
netamorfoze. în Su- 
îdia a fost declanșa- 
:ă o vastă campanie 
:are, după aprecie
rile ziarului LE FI
GARO nu a mai fost 
intîlnită în această

țară. Posturile de 
radio și televiziune, 
întreaga presă au a- 
cordat mari spații a- 
cestui eveniment. 
Pentru cei 8 milioa
ne de locuitori (ci
fră care înglobează

și copiii) au fost ti
părite și difuzate 
peste 10 milioane de 
broșuri la care se a- 
daugă tone de plian
te. Nimeni nu a fost 
uitat : străinii care 
muncesc în Suedia

au primit noile regu
lamente în limba 
respectivă. Pentru 
orbi au fost puse la 
dispoziție instruc
țiuni după sistemul 
Braille, care le 
plică cum vor 
versa străzile 
pînd cu 3 septem
brie. în sfîrșit, ele
vii și-au sacrificat 
ultima săptămînă din 
vacanță, învățînd să 
circule după noul 
cod.

Fapt surprinzător : 
această măsură a

ex- 
tra- 

înce-

I

fost adoptată în pri
măvara anului 1963 
de parlament, în ciu
da unui referendum 
în cadrul căruia 83 
la sută dintre parti
cipant s-au pronun
țat împotriva modi
ficării circulației. 
Motivul deciziei de
finitive : un volumi
nos studiu început cu 
13 ani în urmă, care 
demonstrează că ru
larea pe stînga a a- 
tras numeroase acci
dente. Se apreciază 
că numai din anul 
1959 pierderile cau
zate în mod cert de 
circulația pe stînga 
sînt evaluate la 30 
milioane de coroane. 
Numărul accidente
lor survenite condu
cătorilor auto sue
dezi în timpul călă
toriilor în străinăta
te (din cauza obiș
nuinței de a vehicu
la pe stînga) precum

și a ciocnirilor pro
vocate de șoferii 
străini în Suedia, a 
fost probabil un ar
gument în plus în 
favoarea modificării 
sensului.

Experții estimează 
că cheltuielile totale 
în vederea acestei 
reforme se vor urca 
la peste 600 milioa
ne de coroane. Circa 
260 milioane de co
roane au fost afecta
te schimbărilor în 
transportul public (o 
mare parte a parcu
lui de autobuze com
portă comenzi pe 
stînga). alte 230 mi
lioane de coroane au 
fost cheltuite pentru 
adaptarea străzilor, 
iar 60 milioane de 
coroane pentru ma
șinile particulare (ai 
căror proprietari plă
tesc din 1964 o taxă 
specială de 40 de 
coroane pe an pen-

tru finanțarea schim
bării circulației).

Modificarea pro- 
priu-zisă se va pro
duce în noaptea de 
2 spre 3 septembrie. 
Incepînd cu orele 15 
(2 septembrie) și pînă 
la ora 1 (3 septem
brie) pe tot cuprin
sul țării va fi opri
tă circulația obișnui
tă. în următoarele 
cinci ore. mii de 
muncitori vor lua 
husele de plastic de 
pe cele 350 000 noi 
panouri indicatoare. 
In acest timp, singu
rele mașini autoriza
te să circule vor fi 
numai cele ale po
litiei, pompierilor și 
salvării. La 3 sep
tembrie, ora 4 și 50 
de minute chiar și 
aceste mașini, aflate 
în cursă, se vor opri 
pe partea stingă. 10 
minute mai tîrziu. 
vor putea să-și con-

Calmul torid al 
verii spaniole e tulbu
rat de ceea ce presa 
madrilenă denumește 
„migrena economică 
însoțită de inevitabile 
tulburări sociale" (YA). 
Datele mai precise, mai 
rotunde, ale acestui 
diagnostic politico-eco
nomic trebuie căutate 
în ultimele rapoarte 
ale Ministerului indus
triei și ale Camerelor 
de comerț, în rezolu
țiile Organizației sin
dicale cficiale ca și ale 
comisiilor muncitorești 
care grupează, într-o 
veritabilă organizație 
nerecunoscută oficial, 
majoritatea muncitori
mii spaniole.

Cifrele Ministerului 
Industriei sînt califica
te în publicații de spe
cialitate spaniole ca 
fiind neliniștitoare. In
vestițiile au scăzut în- 
tr-un ritm vertiginos și 
ele n-au reprezentat 
pentru primul semestru 
al anului în curs de
ci t aproximativ 53 la 
sută din cele efectuate 
în perioada corespun
zătoare a anului trecut. 
Producția industrială 
stagnează. Ultimele ci
fre indică faptul că in
dustria spaniolă lucrea 
ză actualmente cu mai 
puțin de 75 la sută 
din capacitatea ei. Un 
alt motiv de neliniște 
îl constituie alerta cu
prinsă în rapoartele 
Camerei de comerț in
terior și Camerei de 
comerț exterior care 
semnalează „creșterea 
masivă și în limite pe
riculoase" a stocului de 
mărfuri nevîndute ; în 
mod special se remarca 
existența unor impor
tante stocuri în pro-

ducția de bunuri de 
echipament.

în acest context eco
nomic au devenit frec
vente cazurile cînd 
mari întreprinderi se 
declară în „situația de 
criză" și procedează la 
reducerea orelor de lu
cru și la concedieri. La 
sfîrșitul lunii iulie u- 
zincle „Mașina mariti
mă" din Barcelona au 
anunțat 400 de conce
dieri. Uzinele metalur
gice din Madrid și din 
regiunea Bască au pro
cedat, de asemenea, la 
concedieri. Una din 
cele mai mari între
prinderi siderurgice 
spaniole „înaltele Fur-

vertisment" de o săp- 
tămînă. In Biscaya și 
Guipuscoa s-au. desfă
șurat, de asemenea, 
„greve perlate de aver
tisment". La Madrid a- 
proape 3 000 de munci
tori s-au întrunit în 
fața bisericii Bunului 
Păstor din cartierul 
Vallecas, cerînd înceta
rea concedierilor și ma
jorarea salariilor în ra
port cu creșterea galo
pantă a costului vieții. 
Demonstrații muncito
rești similare s-au des
fășurat la Pasajes (o- 
rașul portuar din San 
Sebastian) la Zumarra- 
ga și Villarreal.

Două fenomene sem

nie Ia Madrid, faptul 
că ideea fundamentală 
a acestui program, crea
rea unei mișcări sindi
cale muncitorești, „uni
tare, democratice și in
dependente" — cîștigă 
majoritatea muncitori
mii.

în al doilea rind, s-a 
relevat că numeroase 
consilii provinciale 
muncitorești, organe ale 
Organizației sindicale 
corporatiste oficiale, 
reiau, în fapt, în acțiu
nile lor din ultimele 
luni, revendicările prin
cipale ale comisiilor 
muncitorești, 
organizației 
independente,

nucleul 
sindicale 

demo-

„MIGRENA"
nale din Biscaya" a dat 
de pe acum preavize 
de concediere unui 
număr de 500 de mun
citori și a avizat că are 
în vedere noi conce
dieri în viitorul apro
piat.

Cealaltă fațetă a ac
tualei „migrene econo
mice" o constituie ne
mulțumirea maselor 
muncitorești și intensi
ficarea mișcării reven
dicative. La Bilbao 
s-au desfășurat în tot 
cursul lui august greve 
„de avertisment" dc 
cîte 24 sau 48 de ore 
în absolut toate între
prinderile, pe rînd. Mi
nerii din Asturia au de
clanșat, la începutul lui 
august, o „grevă de a-

nificative s-au conturat 
în tot acest context 
economico-politic.

în primul rînd, așa 
cum semnala influentul 
cotidian catolic YA, 
„teama de o apropiată 
recesiune, dorința pă
turilor muncitorești de 
a evita ca dificultățile 
economice să se rezol
ve numai pe spatele 
lor, duce la creșterea 
curentului pentru o 
mișcare sindicală inde
pendentă al cărei mo
tor sînt comisiile mun
citorești". în acest 
sens, presa madrilenă 
relevă succesul progra
mului elaborat de adu
narea națională a comi
siilor muncitorești ți
nută semi-legal în iu-

cratîce, nerecunoscute 
de autorități. Au fost, 
astfel, semnalate acțiu
nile energice desfășu
rate în cursul acestei 
luni peste capul con
ducătorilor Organizației 
sindicale oficiale de 
consiliile provinciale 
muncitorești din Ma
drid, Biscaya, Bilbao, 
Barcelona, în sprijinul 
încetării concedierilor, 
creșterii salarifpr, res
pectării dreptului de 
grevă.

Evident, „migrena 
economică" își pune 
vizibil amprenta pe 
vara spaniolă, vestită, 
pe plan meteorologic, 
prin calmul ei.

EM. RUCĂR

• AU ÎNCEPUT convorbirile 
dintre delegația guvernamenta
li econnmiei a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Tanh Nghi. 
rxsbn al Biroului Politie al
C-C. aJ Partidclni eeUr ee nun
tesc ta VtetKMB. vice președin
te al CwaWw 4e Miaișxri. 
ore «e aftă m xiaftă ia R. P 
Balfxrta m dekraiu baJrară. 
r odăii de Ivu Mihailov, 
membra al Biroului Politie al 
C.C. al P.C. Bulgar, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri. Le Tanh Nghi a fost pri
mit de Toder Jivkov. Gheorgni 
Traikov si de alți conducători 
de partid ți de stat bulgari.

• LA MUZEUL din Cairo a 
fost adusă o colecție de bijute
rii ce a fosr descoperită în ur- 
ma săpăturilor efectuate în a- 
propierea Sfinxului. Printre bi- 
; uremii se află 20 de brățări cîn- 
tăruid cîteva kilograme de aur.

• ÎNTRE puternica Confederație 
Cenerală a Muncii din Argentina 
și guvernul condus de președin
tele Juan Carlos Ongania au iz
bucnit disensiuni, C.G.T. refu- 
zind sâ recunoască autoritatea • 
pir|<dl ofiliri într-o declarație 
dată publicității la Buenos Aires, 
c aducerea Confederației Gene
rale a Muncii din Argentina a 
arătat că generalul Ongania nil 
este un președinte constitutional 
și „nu este calificat" să facă a- 
precieri asupra C.G.T., „care ac
tivează în cadrul legii și în ba
zele unor statute legale". După 
cum relatează agenția U.P.I., a- 
cest atac neașteptat Ia adresa 
guvernului urmează unei cuvân
tări recente a lui Ongania care 
a declarat că C.G.T. „nu este 
reprezentativă“ pentru mișcarea 
muncitorească argentiniană.

1U1

• APROPIEREA termenului de 
expirare a Tratatului NATO 
continuă să provoace polemici 
în interiorul partidelor coaliției 
de centru-stînga din Italia. La 
Reggio Emilia a avut loc o re
uniune a organizației de tineret 
a Partidului democrat-creștin, 
la care participanții au cerut 
inițierea unei dezbateri în Par
lament asupra Alianței atlanti
ce, dezbatere care ar da posibi
litatea Italiei să adopte o stra
tegie curajoasă de pace și de 
autonomie față de Statele Unite.

• LA 27 AVGUST, în întrea
ga Italie s-a deschis oficial se
zonul de vînătoare. Peste un 
milion de pasionați vînători 
s-au îndreptat în diferite re
giuni cunoscute pentru bogățiile 
lor în materie de vînat.

tiauie drumul. însă... 
pe dreapta. Celelalte 
mașini vor putea 
circula numai după 
ora 6. în marile ora
șe, timpul afectat 
schimbării sensului 
este mai mare. Ast
fel, Stockholmul va 
fi lipsit de trafic 29 
de ore, iar Gotebor- 
gul 24. Pentru un 
timp, viteza a fost 
limitată la 40 km pe 
oră, în oraș, 90 km 
pe oră, pe autostrăzi 
și 60 km pe oră pe 
alte artere de cir
culație. Restricțiile 
de viteză vor fi 
menținute în raport 
cu numărul acciden
telor ce se vor sem
nala.

Singurele țări 
Europa în care 
culația mai este 
stînga sînt : Marea 
Britanie, Irlanda, 
Cipru, Islanda, Malta 
precum și Gibralta-

din 
cir- 

pe

rul. Dar și printre a- 
cestea se manifestă 
preocupări în vede
rea modificării sen
sului de circulație. 
In Islanda pregătiri
le sînt deja în toi. 
circulația urmînd a 
se schimba în primă
vara anului viitor, 
în Marea Britanie 
este urmărită cu 
mare atenție schim
barea sensului, între
prins în Suedia. Par
tizanii „europeniză
rii circulației" au 
cîștigat cu acest pri
lej noi adepți. Minis
terul Transporturilor 
de la Londra ezită să 
anunțe proiecte în 
acest sens. S-a cal
culat însă, că pentru 
Anglia înfăptuirea 
unei asemenea mă
suri ar cere o peri
oadă de pregătire de 
10 ani.

într-o rezervație pentru populația 
băștinașă din Republica Sud-Africanâ. 
Mizeria este „decorul" permanent al 

acestor veritabile lagăre

Conflictul nigerian

I. T.

Cabinetul de război al Nigeriei, constituit în urmă cu cî- 
teva zile, a fost instaurat la Lagos in prezența generalului 
\akubu Gowon. Din el fac parte printre alții Obafemi Awo- 
lowo, lider al influentului trib Yoruba care deține și pos
tul de comisar federal pentru muncă și informații alte per
sonalități civile și colonelul Ekpo, noul șef al statului maior 
al armatei federale.

Agenția UNITED PRESS INTERNATIONAL relatează eă 
potrivit unui comunicat militar difuzat de guvernul de la 
Lagos în rîr.durile trupelor biafreze din orașul-port Warn 
ar fi avut loc o revoltă care, după părerea observatoriloi. a 
înlesnit ocuparea de către trupele federale a localității Ore 
important centru strategic deținut pînă la 28 august de trupele 
biafreze. Postul de radio Enugu nu a infirmat sau confir
mat acest comunicat, limitîndu-se în emisiunile sale la a 
menționa că trupele biafreze au rănit în timpul luptelor an
gajate în diverse sectoare ale frontului mai mulți mercenari 
care iau parte alături de trupele federale la acțiunile ofen
sive îndreptate împotriva Biafrei.
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