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Peste 4 000 de persoane
— lucrători de la căile fe
rate, de la marele șantier 
al sistemului hidroenerge
tic, cetățeni de pe melea
gurile Mehedințului — au 
fost prezenți sîmbătă la fes
tivitățile care au marcat 
terminarea construcției căii 
ferate Turnu-Severin-To- 
pleț, unul din marile obiec
tive ale complexului de lu
crări de la Porțile de Fier. 
Noul traseu de cale ferată 
prezintă o importanță deo
sebită atît pentru desfășu
rarea în continuare a lucră
rilor la cel mai mare sis
tem hidro-energetic al țării 
cit și pentru traficul fero
viar în general. Capacitatea 
de circulație și deci de apro
vizionare a șantierului în 
24 de ore crește de la 29 
perechi de trenuri în pre
zent, la 40 ; se pot ataca noi 
fronturi de lucru la obiecti
vele ce urmează a fi am
plasate pe traseul vechii li
nii ferate ; sporește în mod 
simțitor viteza de circulație 
a trenurilor in zona respec
tivă atingînd 100 km la 
oră. Terminarea cu 6 luni 
mai devreme a acestui im
portant obiectiv, a cărui 
construcție a pus probleme 
deosebit de dificile, înseam
nă un remarcabil succes al 
inginerilor, tehnicienilor și 
muncitorilor de aici.

Sînt cunoscute condițiile 
naturale dificile în care a 
fost construită noua magis
trală de oțel. Traseul tra
versează versanți cu o pan
tă de 60—65 de grade, cu 
roci de cele mai felurite 
formațiuni geologice, ceea ce 
a determinat aplicarea u- 
nor soluții tehnologice deo
sebite. Constructorii au dat 
dovadă de o rară dîrzenie 
și iscusință, înscriind in 
stîncă fapte de un qeritabil 
eroism. Cățărați pe- stînci, 
cu centuri de siguranță, 
dislocînd cantități uriașe de 
rocă, turnînd betoane pen
tru viaducte și poduri ei 
n-au periclitat nici-un mo
ment traficul feroviar ce se 
derula sub ei pe vechea li
nie ferată ce făcea legă
tura dintre industria din 
partea meridională a țării 
cu importantele obiective e- 
conomice din Banat. Cele 22 
de viaducte și poduri mari, 
cele 7 tuneluri și întinsele 
ziduri de sprijin imprimă 
traseului o imagine arhi
tectonică de o mare atracție 
turistică ce se încadrează 
armonios in peisajul în
conjurător.

Simbătă, ora 9 diminea
ța. In stația C.F.R. Orșova 
participanții la miting salu
tă prin puternice aplauze

Muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor,

colectivului de constructori ai liniei

ferate Turnu Severin—Topleț

și de navigație 
sâ vă adresez, în 
Comunist Român, 
meu personal, un

Dragi tovarăși,
Cu prilejul terminării construcției și dării în funcțiune 

a liniei ferate Turnu Severin-Topleț — important obiectiv 
al șantierului sistemului hidroenergetic 
Porțile de Fier — am deosebita bucurie 
numele Comitetului Central al Partidului 
al Consiliului de Stat, al guvernului și al 
fierbinte salut și cele mai calde felicitări.

Noi dăm o înaltă apreciere muncii entuziaste și pline de 
abnegație cu care v-ați consacrat acestei construcții. înfăp
tuirea cu o jumătate de an mai devreme a unei lucrări 
de asemenea proporții, soluțiile constructive date unor 
probleme tehnice dintre cele mai complexe, marele număr 
de viaducte și poduri ridicate — adevărate monumente de 
artă — ilustrează capacitatea creatoare, pasiunea ș: price
perea specialiștilor, a întregului dumneavoastră colectiv.

Exprimîndu-ne încrederea că harnicii constructori de la 
Porțile de Fier vor duce pînă la capăt construirea acestui 
măreț obiectiv al electrificării și industrializării Româr.iei 
socialiste, vă urăm sănătate și fericire, noi succese în ac
tivitatea pusă în slujba înfăptuirii politicii partidului, înflo
ririi scumpei noastre patrii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat

B. MERIȘANU

(Continuare în pag. a III-a)

Intr-o zi, aflîndu-mă în- 
tr-o vizită de documentare 
la Uzina de produse sodi- 
ce-Govora, zăresc, într-un colț 
al camerei (serviciul de or
ganizare a muncii) patru tineri 
care așteptau parcă ceva. Erau 
elevi ai Liceului economic din 
Rm. Vîlcea, aflați intr-o zi obiș
nuită (și o să vedeți de ce-i spun 
„obișnuită") de practică.

în timp ce discutam cu ingi-

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIV. SERIA II, NR. 5955

scrisori de pe

4 PAGINI 30 BANI

PE JIU SE CÎNTĂ
„GAUDEAMUS"

Jiul e un simbol al bi
ruinței, al dirzeniei, al tine
reții, al mersului înainte, 
în defileu rezistența și 
tăria opoziției muntelui îl 
ambiționează, il întăresc, 
il fac mai puternic, mai 
perseverent. O a doua pu
tere crește Tn inima Jiului. 
Grație acestei puteri el în
vinge și— trece mai de
parte. Merge mereu înainte...

100 de studenți „de pe 
Jii*  au luat exemplul „bâ- 
trînului*.  Râspunzînd che
mării C.C. al U.T.C., stu
denți din Petroșeni și din 
Craiova și-au dat intilnire

în timpul inaugurării căii ferate
Tr. Severin-Topleț
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tica“ se termină și fiecare plea
că spre casă mulțumit: a mai 
trecut o zi.

In pauza de o jumătate de oră 
stau de vorbă cu mai mulți elevi- 
practicanți. lată, pe scurt, pro
priile lor declarații în legătură 
cu modul în care se desfășoară 
practica de o lună de zile in în
treprindere.

Marin Nedelea: — Ce am fă
cut azi ? Am copiat o tablă. de

Rapid — cam
pioană de polo la 
juniori

OBSTACOLE
BIROCRATICE
IR PRACTIC

ELEVILOR
nera Lucia Lazăr, atenția mi se 
îndreptă brusc în altă parte.

— Mă, voi, ce ați învățat la 
școală ? Despre productivitate 
ați auzit ? Dar despre ..numărul 
mediu scriptic**  ?

Astfel se adresă elevilor-prac- 
ticanți Nicolae Ștefănoiu, de la 
serviciul organizarea muncii.

— Dac-ați auzit — continuă a- 
ceeași voce — luați instrucțiunile 
astea și citiți. La ora 12 vă as
cult. Clar ?

Și, pe șoptite (în birou „se lu
crează!") unul din elevi citește 
celorlalți conținutul instrucțiuni
lor. Ce-or fi înțeles, nu mai știu. 
Cert este că, la ora unu „prac-

materii dintr-o carte și am nu
merotat un dosar.

Gheorghița Vasilescu : — Am 
transcris ce-am scris în celelal
te zile. A, era 
completat și o listă de alocații 
pentru copii.

Florescu Geta : — Ne-au dat 
în primire la organizarea muncii 
și ne-au lăsat acolo. Ați văzut 
și dv. cum se ocupă de noi.

•— Cine v-a dat în primire ?
— Tovarășii profesori (care se 

numesc: Maria Țuligă și Ion

scris în celelal- 
să uit: am mai

PETRU G. BRATU

(Continuare în pag. a III-a)

Ecouri la articolulEm. Rusu și Di
namo București, 
cîștigătorii „Cu
pei Voința"

la Livezeni. în brigada de 
muncă patriotica „Jiul", ei 
fac parte din „schimbul 
II" al șantierului național 
al tineretului. Au venit aici 
plini de avint și tinerețe, 
să-și servească țara, să 
pună umărul alături de 
sute de alți tineri, la una 
din cele mai dificile con
strucții.

O a doua voință și putere 
și-a făcut parcă apariția 
in inima și brațele lor. 
însuși numărul lor, cifră 
rotundă și „solidă", cifră 
aleasă, e o „putere'' 
ză superioară 
„înzecite" ale 
grupuri.

Am văzut planul de 
lucru impresionant al aces
tor studenți. Calculele sînt 
tot „puternice", cifrele sînt 
tot număr „rotund" : zece 
mH de ore-tonă. evaluate 
valoric la circa 40.000 lei. 
în planul realizărilor, cele 
7 echipe fac in medie lu
crări de 1.500—1.600 de lei 
zilnic. în prima săptămină 
de lucru au fost transpor
tate circa 400 de tone 
piatră și alte materiale.

sinte- 
a forțelor 
celor două

Tinerii parcă ar fi de cînd 
lumea pe, șantier! Atîta 
bărbăție, siguranță și elan 
manifestă! 
dat această 
apa, poate 
„sălbăticia" 
oamenii pe 
tzlnit, poate

Evidențieri ? 
greu să faci, 
la fel: ambițioși, entuziaști, 
harnici. Nimic nu le poate 
sta înainte și apoi între ei 
e o permanentă și dîrză în
trecere. Drapelul de frun
taș se plimbă continuu pe 
la fiecare din cele 7 echipe. 
Pînă acum nici una nu a 
reușit să-l țină mai mult 
de o zi. Echipa nr. 4 (stu
denții de la Electromeca- 
nică-Petroșeni) este „for
mată din oameni foarte 
serioși, foarte buni" — 
după cum spuneau cama
razi de-ai lor. ~ 
odată n-au 
mina pe

Cine să le fi 
tărie ? Poate 
aerul, poate 

locului, poate 
care i-au în- 
bătrînul Jiu...

E foarte 
Toți sînt

Dar nici- 
reșit să „pună 
steag". Mereu

Unul dintre entuziaștii muncii 
patriotice este și acest tînâr, 
Cornel Tebeică. El, ca și alți 
mulți tineri, a ținut să facă 
pașii spre maturitate aci, pe 

șantier.

SPORT

bucuria sportului?
Succes românesc
in întîlnirea atle- • l a imins pe 5antana

tică de juniori cu j—
Grecia

Sane bizuim pe noi 
înșine eînd sîntem 

întrebați 
cine sîntem1*

Sincer să spun, scrisoarea lui 
I.T., faptul că el a trimis-o zia
rului și ziarul a publicat-o — 
toate astea la un loc nu m-au 
șocat, așa cum nu mă șochează 
nimic din ceea ce publică ziarul, 
chiar dacă uneori lucrurile par 
ieșite din comun, cu totul și cu 
totul particulare. Așa s-a întîm- 
plat și acum : mi s-a părut firesc

FANUȘ BAlLEȘTEANU 
student

in pag. a Jl-a)

CONSTANȚA (De la trimi- 
™ șii Agerpres: Mircea Bumbac 

și Nicolae Simion): în conti- 
0 nuarea vizitei pe litoral, pre

ședintele Republicii Tunisie- 
£ ne, Habib Bourguiba a petre- 

out dimineața zilei de du- 
• minică în stațiunea Eforie 

Nord. După-amiazâ, președin
tele Bourguiba, împreună cu 

• Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, și per- 

ț soanele oficiale tunisiene și 
române au vizitat stațiunea 

a Mamaia.
“ De pe terasa hotelului Parc, 

de unde se deschide o largă 
O perspectivă, arhitectul șef al 

municipiului Constanța, Gheor- 
£ ghe Dumitrașcu, a dat oaspe

ților explicații asupra con- 
£ cepției arhitectonice a stațiu

nii, în ale cărei moderne hote- 
£ luri sînt găzduiți în aceste zile 
* peste 20 000 de turiști. In dis

cuțiile ce au avut loc, oaspeții 
au apreciat în mod deosebit

preocuparea pentru valorifica
re a minunatelor condiții ce le 
oferă litoralul românesc.

In continuare, oaspeții fac o 
plimbare cu mașirile prin sta
țiune.

Aflînd de vizite președinte
lui Republicii Tunisiene, un 
mare număr de turiști români 
și străini, care-și petrec vacan
ța la Mamaia, i-au întâmpinat 
cu multă căldură pe oaspeți, 
aalutîndu-i cu cordialitate.

După vizitarea stațiunii, 
președintele Bourguiba și cei
lalți oaspeți s-au îndreptat 
spre aeroportul Mihail Kogăl- 
niceanu, de unde cu un avion 
special au plecat spre Capita
lă. Pe aeroport, ei au fost sa
lutați de Petre Ionescu, pre
ședintele Consiliului popular 
județean, Petre Nicolae, pri
marul municipiului Constanța» 
și de alte oficialități locale.

Seara, înalții oaspeți au so
sit în Capitală.(Continuare

• De ce răpiți copiilor 1

Foto: I. CUCU

Nedee
populară

în cadrul manifestărilor prile
juite de sărbătorirea centenarului 
exploatării industriale a cărbune
lui din Valea Jiului, duminică a 
avut loc, la Iscroni, o mare nedee 
populară. Aici, în Lunca Jiului, 
unde se află renumitul arbore 
de tulipan, declarat monument al 
naturii, și-au dat întîlnire peste 
10 000 de mineri și alți oameni 
ai muncii din Lupeni, Vulcan, 
Vricani șl Aninoasa, de la Pe
troșani, Petrila și Lonea și din 
alte localități ale județului Hu
nedoara, precum și numeroși tu
riști.

Nedee-a de la Iscroni a consti
tuit, totodată, o tradiționala „săr
bătoare a tulipanului", sărbătoare 
care se organizează în fiecare an, 
cînd acest arbore originar din 
pădurile Indiei tși desface peta
lele rubinii îndreptate spre cer. 
Serbarea cîmpenească care a con
tinuat în tot cursul zilei, a fost 
întregită cu spectacole din fol
clorul specific al Văii Jiului, 
prezentate de fanfare, orchestre, 
tarafuri și formații de dansuri ale 
cluburilor miniere și ale caselor 
de cultură din Valea Jiului, de 
la Hațeg și Păcinești.

DE CE N-AM FOST INVITA T
LA ZIUA COLEGULUI MEU?

ca ziarul să se ocupe de un caz 
pe care viața ni-1 scoate în cale, 
chiar dacă nu la fiecare pas. 
îmi întemeiez afirmația bizuin- 
du-mă pe observații proprii. 
Sînt convinsă că sînt destui acei 
de o vîrstă cu noi care au tre
cut prin frămîntările lui I.T., 
destui care se comportă ase
menea lui Mircea.

Eu am încercat să nu fiu ca 
Mircea, și m-ar durea dacă ci
neva ar putea să-mi reproșeze 
măcar o miime din ceea ce i se 
reproșează, cu temei, acestuia. 
Dar să știți că este greu, foarte 
greu să știi cum să procedezi, 
să reziști tentației de a te crede 
cineva pentru că părinții tăi 
sînt, ca să spun așa, cineva. In 
ce mă privește, am o situație 
materială foarte bună — mama 
este medic, tatăl profesor uni
versitar. In clasă am colegi cu 
o situație mai modestă. De mul
te ori m-am întrebat cum să 
procedez să nu apar o privile
giată, să nu sfidez prin ceva 
vreun coleg. Tin mai mult la

prieteni decît la o rochie. Fără 
să-mi dau seama, părinții mi-au 
fost aliați. Iertați-mi modestia, 
dar nu pot să nu spun că mi-au 
transmis un anume bun simț, 
un simț al măsurii, — atît de 
necesar omului în viață, mai 
ales la această vîrstă. Totuși, 
uneori ești pus în situații care 
te mîhnesc pentru că tu știi că 
nu ți se poate reproșa nimic. 
Am o prietenă, cea mai bună 
prietenă a mea. Părinții ei au o 
situație materială mai modestă, 
dar asta pentru mine n-a contat. 
Prietenia noastră are altceva la 
bază — pasiunile comune, preo
cupările comune ; îndrăgim a- 
mîndouă literatura, — aceasta 
este de fapt pasiunea noastră 
numărul unu. In prietenia noas
tră n-are ce căuta situația pă
rinților. Dar uneori am fost si
lită să-mi iau măsuri de preve-

„Un complex 
de inferioritate 

pe care nu-l pot 
accepta"

SMARANDA BACANU
clasa a XlI-a Timișoara

(Continuare în pag. a Il-a)

Ne trebuie multă franchețe 
pentru a discuta ceea ce I.T. 
ne-a invitat, indirect, să discu
tăm. Or, nouă nu ne lipsește 
franchețea ; se poate constata 
aceasta și din opiniile colegilor 
publicate în ziarul „Scînteia ti
neretului". Am să-mi permit și 
eu, deci, să fiu incisiv, dar nu 
numai în ceea ce-1 privește pe 
Mircea, ci și cu I.T Scrisoarea 
lui trădează un complex de in
ferioritate pe care eu n-am cum 
să-1 justific altfel decît printr-o 
slăbiciune de caracter. Și eu am 
o situație materială mai modes-

tă, și eu am întilnit în școa
lă ..tipul Mircea" și „tipul 
I. T.“. Un spirit de echitate nu 
mă lasă să-i absolv pe I. T. 
și pe ceilalți în situația lui 
I.T. în fața „tipului Mircea". 
Acest complex de inferioritate 
pe care-1 trădează cei cu o si
tuație mai modestă în fața co
legilor cu o situație materială 
incomparabil mai bună, dato
rată părinților, este nejustifi
cat. Am observat că asemenea 
elevi de tipul I.T. se simt în
datoritori față de prieteni ca 
Mircea părîndu-li-se că aceștia 
din urmă le fac o favoare acor- 
dîndu-le prietenia lor. De ce, 
nu înțeleg. Noi. la vîrstă pe 
care o avem, sîntem din punct 
de vedere al situației sociale, 
pe aceeași treaptă. Sîntem elevi, 
și atît. Datorăm pentru aceasta

VLAD GRIGORESCU 
clasa a Xl-a

Liceul nr. 1 — Tîrgoviște

(Continuare în pag. a 11-a)
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Noțiunea de public, atunci 
cînd ea se referă la vizitatorii 
unui muzeu de artă, nu se 
poate reduce la un aspect can
titativ. Faptul că acel lăcaș al 
frumosului a fost vizitat, să 
zicem, de o sută de mii de 
inși, e impresionant- , dar încă 
nu spune totul. fim atenți 
și la reversul său, mai subtil, 
care sesizează laturile calita
tive. Mai întîi fiindcă muzeul 
de artă e un loc unic, un loc 
sfințit, ce nu poate fi Înlocuit 
nici prin diapozitive, nici prin 
excelente albume. De aceea ar 
fi interesant de investigat 
(prin sondaje de opinie, an
chete) cîți dintre cei numărați 
la intrare, au ajuns să înțe
leagă această unicitate sacră 
a locului, faptul că ei au ve
nit aici nu doar să privească 
și să se informeze, ci să sur
prindă acel „duh secret", pe 
care numai contactul nemijlo
cit cu opera plastică il face 
sensibil. Care e procentul, din 
numărul total de vizitatori, al 
adevăratului public ? Ce tre
buie să facem pentru a-1 spori? 
întrebările acestea privesc, 
desigur, în mod special, pe 
cei tineri, căci ei alcătuiesc 
publicul dinamic, avid de nou. 
în continuă formare.

Răspunderea majoră, în 
acest caz, revine celor care or
ganizează — în școli, case de 
cultură etc. — excursiile prin 
muzee. Aș zice atît de obiș
nuitele excursii, întrucît figu
rează mai în toate planurile 
de muncă ale activităților ins
truct v-cul turale Lucrul
lăudabil, atîta vreme cît grija 
pentru buni indici cantitativi, 
nu încurajează acțiuni în
treprinse în mod formal, ce
nușii, ca „pe o obligație11 La 
București; de pilclă, ..Muzeul 
de artă", figurează mai în 
toate proiectele la loc de 
cinste. Din păcate numai în 
cadrul unei singure vizite Nu 
se fixează alte termene pentru 
revenire, nu se includ în pro
gram nici alte muzee bucu- 
reștene de artă plastică. Prin 
urmare : s-a prevăzut o sin
gură „ieșire" la Muzeul de 
artă, a fost bifată ca înde
plinită și cu aceasta s-a consi- 
detat ca fiind achitată datoria 
față de „artele frumoase4*.  Iată 
formalismul și superficialita-

—IU ....

tea, de care spuneam mai per
sistă sub acoperirea unor acte 
„puse la punct4*.

Muzeele sînt entități vii, nu 
niște depozite frumoase. Nu 
numai fiindcă se îmbogățesc 
mereu cu achiziții noi, dar și 
din cauză că noi receptam ex-

dinea suficientă a acelora care, 
după o excursie grăbită de un 
ceas-două prin Galeria Na
țională, să se creadă dispensați 
de obligația de a mai călca și 
altădată acolo. A vedea un 
muzeu nu însemnează a-1 ve
dea pentru toată viața. Vizi-

VIZITATORII
Șl

PUBLICUL
Vasiie Nicorovici

ponatele, după trecerea unui 
răstimp, cu o înțelegere nouă, 
cu sensibilitate mai complexă, 
în viața noastră cea de toate 
zilele nu ne-am obișnuit oare 
să revenim într-un loc — 
peisaj parc etc, — care ne-a 
plăcut ? Dar cînd e vorba de 
un muzeu, cu nenumărate ga
lerii și peisaje ? Trebuie sâ 
obișnuim pe tineri că un mu
zeu se vizitează prin nenumă
rate reveniri, constituind, ca 
în orice act de cunoaștere, un 
proces de aprofundare, de 
decantare a esențelor. Numai 
astfel putem contracara atitu-

ta tom- trebuie deprins, chiar 
de la primii pași, sâ calce cu 
modestie și reculegere, in tem
plul artei. Să revină acolo me
reu, ca pentru a efectua un 
ritual sacru.

Vizitele, din „datorie față de 
arta plastică" au mai obișnuit 
publicul cu o altă meteahnă. 
Mai toți cred că se pot declara 
pe deplin inițiați in materie 
după ce au cercetat galeriile 
Palatului din Calea Victoriei. 
Și din 
giijate 
locuri 
lemne
a^ngi

CD

in

atitudine a noastră, de- 
îndrumarea unora mai 
sau neinițiați. Ce-ați 
ca în loc de o simplă 
programată la „Muzeul

Piatra Neamț

de înalte. Fără muzeele Aman, 
Tattarescu, Storck, Medrea, 
Zambaccian, fără colecțiile 
Dona, Oprescu, Weinberg, Mi- 
nulescu, Karadja — peisajul 
artelor plastice românești nu 
ne-ar apărea împuținat, lipsit 
de acele tonuri de fond. — 
unele absolut esențiale, — 
pentru cuprinderea întregii 
orchestrații ?

După aceste considerații, 
concluzia se întrevede, cred, 
de la sine, cînd intrăm într-un 
muzeu, reacțiile vizitatorului 
grăbit și suficient. Cu atît mai 
mult s-o facem, dacă de a- 
ceastă 
pinde 
tineri 
spune 
vizită 
de arta" să dedicați, printr-un 
program atent cumpănit, un 
întreg sezon sau trimestru ar
telor plastice ? în acest răs
timp să fie vizitate și alte 
muzee, să fie cercetați mai 
atent anumiți pictori, anumite 
particularități stilistice. S-ar 
putea alcătui și anume „mini- 
sesiuni**,  pe baza unor scurte 
dizertații privind, de pildă, re
flectarea unor teme în pictură, 
muzică și literatură. Bineîn
țeles că inițiativele, potrivit 
locului, a posibilităților con
crete, — se pot înmulți la ne- 
s.îrșit. în acest sens muzeele 
ar putea veni în întîmpinarea 
unor astfel de dorințe, — prin 
organizarea unor retrospec
tive, a unor expoziții tema
tice etc.

Esențialul este ca — așa 
cum spuneam la începutul a- 
cestor rinduri — procentul pu- 
b’îcilui adevărat, cunoscător, 
iubitor avizat al frumosului, 
— sâ sDorească, în pofida ace
lor vizi itori care calcă indife
renți pnn templul artelor, fără 
să rețină nimic altceva decît 
aparențele.

•FILMUL DE ANIMAȚIE

De la diver
tisment la

arta majoră
Discuție cu Sabin Bâlașa

Astăzi, mai mult ca orietnd, in 
£ fața filmului de animație se ri- 
™ dică probleme ce-i vizează în

săși ființa, viabilitatea sa ca act 
£ de cultură, perenitatea. O serie 

de creatori cu o personalitate 
marcantă părăsesc cărările bătă- 

A torite ale filmului de animație 
„clasic", aducînd pe ecran noi 
modalități de exprimare, idei 
noi, de mare profunzime și 
actualitate. Se naște oare o con- 
tradicție între aceste două ori- 

O entări ? Am purtat în acest sens 
o discuție cu pictorul Sabin Bă- 
lașa, care este în același timp 
unul din cei mai reputați crea
tori români de filme de anima
ție — ultimul său film, „Valul", 
a fost distins la recentul festival 
de la Mamaia cu „Pelicanul de 

• argint".
— Ați luat parte la ultimele 

trei ediții ale Festivalului filmu
lui de animație (la Mamaia, 
Annecy și din nou la Mamaia), 
deci puteți să ne jalonați în cî- 

evo-

/fe ce n-am fost invitat la ziua colegului meu?
Sânt bizuim pc noi
înșine cînd sintcm

TELEVIZIUNE

Pe Jiu se cîntă

„Gaudeamus"

întrebați
„cine sintcm1*

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1) 

rămîn cu puțin în ' urma 
celorlalți în scțhimb, e- 
chipa lui ftecheanu Con 
stantin, (tot din Petroșeni) 
a fost pînă la 8 iulie, pen
tru a doua oară, fruntașă 
pe brigadă. Nici craiovenii 
nu se lasă mai prejos. Ba 
dimpotrivă, la început ei 
conduceau și încă foarte 
autoritar. Echipa lui Albu 
Marian e un exemplu.

...„GAUDEAMUS"...
Pe valea Jiului s-au pe

rindat atîția tineri... De 
pretutindeni. Fiecare cu o- 
biceiurile, eu gîndurile, cu 
sentimentele și desigur cu 
cîntecele sale, pe care le-a 
spus Jiului. Și Jiul le-a. 
păstrat printre atitea ob
stacole și le-a dus cu sine 
în jos departe. Jiul are insă 
și cîntecele sale izvorîte 
din frumusețea și lupta sa 
din frumusețea și lupta 
oamenilor care i-au luat e- 
xemplul. „Hei-rup" 1, „Ră
sună Valea" sint chemări

dere, mă înspaimînta gîndul că 
prietena mea ar putea crede că 
îi fac o favoare. M-am străduit 
întotdeauna ca relațiile noastre 
să fie cît mai firești. Casa mea 
îi este deschisă, biblioteca noas
tră este la dispoziția amindoru- 
ra, ne întîlnim des. nu la ocazii 
speciale, uneori cînd ieșim de la 
școală se abate pe la mine, dis
cutăm, își ia cărțile de care are 
nevoie. Nimic forțat. Nu se sim
te datoare față de mine mai 
mult decît sînt eu datoare fată 
de ea. datoare față de prietenia 
noastră. Procedăm de la egal la 
egal, așa cum se întimplă în- 
tr-o prietenie. în fond amin- 
două sîntem eleve. Atît. Dar la 
ziua mea a lipsit, a venit a două 
zi, singură, să-mi spună „la 
multi ani**.  De ce ? Nu știu. Eu 
nu mă simt vinovată cu nimic. 
N-am fortat însă lucrurile cu 
întrebări, n-avea rost sâ pro
ducem o fisură intr-o priete
nie față de care avem datorii. 
Omul — s-o mai spun eu ? —

este foarte sensibil si trebuie 
să-l tratezi eu sensibilitate. Mir
cea n-are. cred eu. această sen
sibilitate. deci nu este capabil 
de o prietenie decît in măsura 
în care poate profita de pe urma 
ei; altminteri de ce l-ar fi ex
clus pe I.T. din rindu. invita- 
ților ? Simplu : de ziua lui n-a- 
vea nevoie de un prieten ca 
I.T„ nu-i folosea Ia nimic, dim
potrivă, s-a temut că acesta 
l-ar fi pre? jdiciat ..țir.'jta*  ani
versării. Judecata lui Mircea in 
această privință este o judecată 
de profitor. Acum profită mai 
modest, ca să spun a sa. dar mai 
tîrziu cine știe in ce poate de
genera o 2
Dar să nu antieipăm. ei să re
flectăm serios asupra compor
tării noastre de fiecare zt

Sinceră să fiu. după o ase
menea prietenie nu trebuie să 
regreți. A fost doar o lecție — 
pentru amîndoi. si pentru noi 
toți. de Ioc moralizatoare, de loc 
didacticistă. Ne-a îndemnat sâ 
reflectăm asupra caracterului 
nostru, ne-a silit să ne întrebăm 
prin ee valorăm noi acum. la 
anii aceștia. Si aceasta înseamnă 
foarte mult întrucît ne vom 
bizui mai mult pe noi înșine 
cind sîntem întrebați sau ne în
trebăm „cine sîntem". Simplu : 
sîntem tineri care avem deopo
trivă posibilități să devenim 
eeva în viață si depinde numai 
de noi ea anume vom deveni.

„Un complex 
de inferioritate 

pe care nu-l pot 
accepta"

(Urmare din pag. 1)

asemenea judecată.

învățătură și iar învățătură. 
Mi s-ar păi ea lipsit de demni
tate să mă socotesc mai prejos al
tora numai pentru că părinții 
lor au un salariu mai mare și 
le pot oferi un confort în plus. 
Nu sint ipocrit să spun că nu 
mă interesează confortul. d^r 
au fac din c-ceasta problema 
numărul unu a vieții mele, mai 
ales, că, bănuiesc, voi ajunge 
sâ-m asicur singur un confort 
pe măsura trebuințelor mele 
viitore Spun insă că trebuie să 
apreciem lucrurile judecind cu 
claritate ce depinde de noi și 
ce nc depinde de noi.

Mâ întreb, cine-i de vină că 
printre noi sint si colegi care, 
de la această vîrstă devin tru
fași și snobi, aleargă după apa
renta exteriorului, bucurîndu- 
se cind se pot impune prin 
acest exterior. Pun această în
trebare întrucît noi nu n? nas- 
tem așa. asemenea atitudini se 
învață undeva, se copiază. 
Cred că. în cazul lui Mircea. ei 
a împrumutat felul de a fi. așa 
cum relatează I.T., și cum pro
babil și este, de la părinți. Eu

știu câ sînt părinți care se 
bucură mai mult că le pot oferi 
copiilor o haină la modă, ulti
ma haină la modă, le pot pune 
la dispoziție bani la discreție, 
că le pot satisface toate capri
ciile. Se bucură mai mult cînd 
fiii lor sînt remarcați în socie
tate pentru asemenea lucruri 
de suprafață, superficiale, decît, 
de pildă, dacă ar stăpîni o lim
bă sau mai multe limbi străine, 
s-ar afirma printr-o pasiune 
deosebită pentru o anumită ra
mură a științei. Și este sufici
ent pentru un adolescent să 
vadă că părinții apreciază aces
te lucruri, nu de ignorat, dar, 
în orice caz, nu de pus pe pia
nul esențial, pentru ca ei 
creadă că în viață vor reuși 
izbutească bizuindu-se. — de 
să n-o spunem direct — pe 
tuația socială și materială 
părinților.

Să nu fim însă moralizatori, 
fă ne privim pe noj înșine 
exigență, pentru că, cred 
fiecare dintre noi este capabil 
să-și impună să nu devină nici 
un I.T. timorat și complexat, 
și nici un Mircea, snob, super
ficial și profitor din prietenie.

17.30 — Pentru noi, fe
meile !
18,00 — Actualitatea in
dustrială. Reportaj : La 
paralela de 45° și 15’ N.
18.30 — Curs de limba 
franceză.
19,00 — Dimineața matu
rității — emisiune pentru 
adolescenți : „Pagini de 
adolescență**.
19.30 — Telejurnalul de 
seară.
20,00 — Din Sibiu pîn’ la 
Brașov — program de 
muzică populară româ
nească.
20.20 — Ce-ați dori să 
revedeți ? Cîntă Marcel 
Amont.
20,45 — Tele-universita- 
tea. Istoria civilizațiilor. 
Civilizația egipteană (II). 
Secretul piramidelor.
21.20 — Film artistic : 
„Cenușă și diamant".
22,55 — Telejurnalul de 
noapte. închiderea emi
siunii.

deci puteți să ne jalonați 
teva cuvinte coordonatele 
luțiet acestui gen cinematografic. 
Este vorba intr-adevăr de o evo- 

A luție sau de o involuție ?
— Cele trei festivaluri au fost 

într-adevăr edificatoare în ceea 
A ce privește evoluția filmului de 

animație. Este evident efortul 
neobișnuit pe care îl fac crea

și torii pentru a ridica cea de a 
șaptea artă la nivelul celorlalte 
arte majore și deci la înălțimea 
posibilităților ei.

Animația reușește în ultimul 
timp, prin creatorii ei de avan- 

9 gardă, să se îndepărteze în egală 
măsură atît de abstracționism, cît 
și de tradiționalul film-divertis- 

W ment. Caricatura începe să fie 
înlocuită de grafică și pictură, 

• bufoneria pierde teren în fața 
umorului de calitate, divertis
mentul în fața genului grav, 

• poetic, uman.
— în ce măsură ultimul Festi- 

^val de la Mamaia a constituit 
9 un progres, impulsionînd actul 

de cultură ?
— Dacă noi considerăm că 

într-o competiție MANIFESTA- 
REA este factorul prim, și PAL- 

A MARESUL factorul secund, 
atunci putem 
parțial dar important 
filmului de animație 
creatori autentici ce 
curajează niciodată...

— Referindu-ne la 
cum se reflectă în ea ideile ex
puse mai sus, crezul dumnea
voastră artistic ?

— De la primul meu film, 
„PICĂTURA", pînă la cel de-al 
patrulea, „VALUL" am parcurs 
o calmă și sigură înaintare în 
ceea ce privește crearea unei 
concepții personale despre dra
maturgia filmelor mele.

Concepția fiecărui creator des
pre arta proprie este expresia 
temperamentului său. în funcție 
de acest lucru și de inteligența 
cu care este dotat, el va fi mai 
mult sau mai puțin coerent în 
ceea ce privește legile interne 
specifice artei pe care o practică. 
Bazat pe aceste credințe, eu îmi 
voi continua munca, căutînd să 
elucidez pas cu pas o nouă dra
maturgie, care să unească într-un 
mod superior pictura cu mișca
rea și ideea.

— Ce perspective vedeți fil
mului de animație și în ce mă
sură evoluția sa ulterioară va re
zolva problema atragerii publi
cului către arta de avangardă ?

— Chestiunea apropierii sau 
îndepărtării animației de publi- 2 
cui larg, așa cum se pune în 
majoritatea cazurilor, este o pro
blemă fictivă. Eu cred că, mai 
devreme sau mai tîrziu, arta de 
calitate cucerește întreaga masă 2 
a publicului. '*

Se poate spune mai degrabă ; 
că în spatele grijii pe care pro
ducătorii o poartă publicului se 
ascunde teama pierderii inves
tițiilor făcute pentru realizarea 
filmelor. Este o teamă îndreptă- ' 
țită, dar ea nu poate și nu tre
buie să ajungă o obsesie care să ; 
dăuneze necesităților de înaintare . 
a culturii pe plan mondial sau 
național. ORICE ARTĂ NAȚIO- V 
NALĂ ESTE OBLIGATĂ ‘ 
SĂ-ȘI DISTREZE PUBLICUL 
ȘI SĂ-ȘI RECUPEREZE IN
VESTIȚIILE, DAR MAI ALES 
ESTE OBLIGATĂ SĂ-ȘI CUL- - 
TIVE POPORUL.

Trebuie să ne gîndim de ase- : 
menea că direcția spre înainte 
a unei arte o dau legile evoluți- ■ 
ei acelei arte, și nimeni altei- 2 
neva. 2

Nu există o menire mai mare 2 
a unui om de cultură, în țara Iui, ; 
decît aceea de a ridica neîntre- ■ 
rupt prestigiul cultural al țării și • 
de a o face mereu prezentă în • 
fața celorlalte națiuni. Spun 2 
toate a cestea, gîndindu-mă nu ’ 
numai la filmul de animație, ci : 
la artă în general, și la arta ■ 
NOASTRĂ, pe care o facem și 
trebuie s-o facem, în special.

scumpe ale acestor me-
leaguri. Și nU numai ale
lor.

Studenții brigadieri, au
adus cu ei și imnul lor
drag „Gaudeamus igitur". 
L-au adus și l-au spus Jiu
lui. Și Jiul l-a auzit și l-a 
învățat, iar acum îl cîntă 
pe strunele defileului. Și el 
are de ce să se bucure Iar 
bucuria înseamnă entu
ziasm, elan, energie. în
seamnă a doua putere.

La pupitrul de comandă automată de la Dispecerul energetic național
Foto: SORIN DAN

MIHAI STOIAN

REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911 Haiducul Hanteiimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secret» veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toti aceștia — insă evident cu alt scop — 
își continuă ceicetărite și reporterul pe care ..Dimineața- l-a 
trjmis pe urmele haiducului ; N D Cocea După îndelungi 
Căutări, reporterul a izbutii ! Totuși, multi pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ? El va ieși la lumină, 
căci Pantelimon a fost capturat., lată-l la judecată.

Așadar, motivul nr. 1 pentru care Pantelimon a fost men
ținut în detențiune și după achitarea sa de către Curtea cu 
jurați din Botoșani (înainte de inventarea motivelor nr. 2 și 
3 ș.a.m.d.) a căzut. Cum asta se petrece la 8 iulie 1913, iar Pan
telimon e închis de la 17 noiembrie 1911 înseamnă câ el a execu
tat — cel puțin pînă la data absolvirii condamnării în virtutea 
căreia e deținut — o pedeapsă de un an, șapte luni și douăzeci 
și una de zile — deci cu 52 de zile mai mult decît, oricum, s-ar
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fi cuvenit (chit că apoi se demonstrează gratuitatea executării 
acestei pedepse) “•)

31 iali« 1913 : a doua achitare pronunțată de același Ocol 
Boroaia. reformindu-se total cartea de judecată Nr. 121 din 
21 aprilie 1911. prin care Pantelimon fusese condamnat, de ase
menea, in lipsă la doi ani închisoare pentru un alt presupus furt 
de vite.

Cind se împlinesc (pe lingă ace! an și jumătate executat de
geaba — după cum demonstrează tardiva achitare de la 8 iu- 

1 lie 1913) alte 95 de zile de detențiune (498 4- 95 = 593 zile), Pan- 
I telimon și Iov evadează (22 spre 23 august 1913).
■’ Evadarea a avut loc la ora unu noaptea, joi spre vineri. In 
plină noapte, orașul (Piatra Neamț) începe sâ fie străbătut de la 

. un capăt la altul de trăsuri care gonesc disperat. în trăsuri : 

. comisari, ofițeri, jandarmi, reprezentanți ai diferitelor autorități 
locale.

La arestul preventiv, toți deținutii sînt în picioare, încercînd 
sâ deslușească ceea ce se petrece in întuneric dincolo de zăbrele. 
Directorul Aristide Mâtâsaru e prezent. Prin telefon comunică 
senzaționala știre poliției (de serviciu : subcomisar Enăchescu).

Subcomisarul telefonează numaidecît :
• prefectului de județ — Leon Em. Bogdan
• directorului prefecturii — Th. Ivașcu
• judelui instructor — Victor V. Iamandi
• procurorului — V. Paveleanu
• polițaiului orașului — Const. Soarec
• căpitanului de jandarmi — Sandu Chiriac
• șefului siguranței locale — comisar loan Turnea

Q comandantului gardiștilor — Nicu Sărghi
Toți vin de urgență la arestul preventiv și iau cunoștință de 

scrisoarea pe care Pantelimon a lăsat-o în celulă :
..Rămîneți sănătoși. Am fost în mină bună și n-ați vrut 

să mă liberați, ci să mă mîncați fript. Boierii din Botoșani 
m-au eliberat și voi mă țineți aici. Acum purtați-mi nă
dragii și scoateți-vă ochii după mine, Pantelimon".

Iov a lăsat cîteva rinduri scrise cu cretă pe ușa celulei : pre
cizează c-a plecat din cauză ca este bolnav.

Se iau pe loc măsuri drastice pentru prinderea evadaților, și-a 
celor trei santinele care au fugit cu ei : formarea patrulelor 
care pornesc numaidecît în toate direcțiile, plecarea unui auto
mobil, la sugestia judecătorului de instrucție (cu membrii par
chetului V. V. Iamandi și Paveleanu — însoțiți de căpitanul Chi
riac) către Tg. Neamț, ca să oprească pretutindeni pe parcurs,
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OCTAVIAN URSULESCU

factorul
vorbi despre un 

impuls dat 
prinprin acei 
nu se des-

creația dv.,

con-

9 :
15 ;

15,30 ;

15.30 ;
17.30 ;

NEBUNA

AVENTURIERII
Rulează la Patria (orele
11.30 : 14 , 16.30 ; 19 ; 21,15) ;
București (orele 14 : 16,30 ; 19 ; 
21,15).

DUELUL LUNG
Rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 16.45 ; 18,45 ; 21,15) ;
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20) ; Feroviar (orele 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21.30) : 
“ ................................. 13 ;

(o- 
19;

Rulează la Lumina (orele 9,30 ; 
15,45 ; în continuare 19,15).

PRIETENELE
Rulează la Central (orele 
11,15 ; 13.30 , 16 ; 18.30 ; 21).

-- ---------- ------------ KA-

U , U.OV , 11 , JIU,OU , , 41..
Excelsior (orele 8 ; 10.30 ;
15.30 ; 18 ; 20.30) ; Modern 
rele 9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30
21.30) .

TAFFI ȘI VÎNATORUL 
Rulează la Luceafărul 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16.15 ; 
20,45) ; Capitol (orele 9 ; n.xu ,
13.30 • 16 ; 18,30 ; 21), Circul de 
Stat (orele 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 ;
20.30) .

DOMNIȘOARELE DIN RO
CHEFORT

Rulează la Victoria (orele 8.45 ; 
11,45 ; 14.45 : 17.45 ; 20,45).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

(orele
18.30 ;
11.15 ;

JENIA, JENICIKA ȘI
TIUȘA

Rulează la Union (orele 
18 ; 20,30)

PRIN KURDISTANUL
BATIC

Rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 , 20,30) ;
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13 ;
15.15 ; 17.45 : 20).

OSCAR
Rulează la înfrățirea (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30)

FREDI, LOVEȘTE TU ÎNTÎI 
.Rulează la Buzești (orele
15.30 ; 18) : Unirea (orele 15.30 ; 
18).

CE NOAPTE, BĂIEȚI
Rulează la Dacia (orele 9 ;
16.30 în continuare 18.45 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

Rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ;

SAL-

Tomis (orele 9 ; 15.45 în 
tinuare 18,15).

UN DOLAR GĂURIT
Rulează la Lira (orele
18) ; Moșilor (orele
20).

INIMA NEBUNA...
DE LEGAT

Rulează la Drumul
le 15 ; 17,30
rele 15 ; 17 ; ia , 41; , - — 
rele 16 ; 18.15 ; 20,30).

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

Rulează la Giulești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURĂ
Rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

ALEGERE DE ASASINI
Rulează la Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 20,45) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Flamura (o- 
rele 9 ; 13.30 în continuare 16 ;
18.15 ; 20.30).

STUDIU DESPRE FEMEI
Rulează la Floreasca (orele 9 :
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30) ;

_____ sării (ore- 
; 20) ; Viitorul (o- 
19 ; 21) ; Vitan (o-

Miorița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

HIROȘIMA, DRAGOSTEA 
MEA

Rulează la Volga (orele 9; 
15,30 în continuare 18.15 ; 20,30).

PASAREA TIMPURIE
Rulează la Popular (orele 15.30; 
18 : 20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

Rulează la Munca (orele 16 ; 
18 ; 20).

EL DORADO
Rulează la Cosmos (orele
15.30 ; 18 • 20,30).

ZOLTAN KARPATHY
Rulează la Flacăra (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

BOMBA DE LA ORA 10,10
Rulează la Rahova 
15.30 ; 18).

MUMIA INTERVINE
Rulează la Progresul
15.30 : 18 : 20,30).

SÎNT ȘI EU NUMAI O 
MEIE

Rulează la Ferentari
15.30 : 18 ; 20.30),

(orele

(orele

FE-

(orele

din comună în comună, sculînd primarii, jandarmii și alcătuind 
pretutindeni, poteri.

Panica și iritarea prilejuiesc în oraș scene comice. înainte de 
revărsatul zorilor, aghiotantul de jandarmi Coculescu, îmbrăcat 
într-o bluză albă și gonind — pe bicicletă — nebunește, către 
arestul preventiv, dă nas în nas cu directorul prefecturii, cu 
polițaiul orașului, cu șeful siguranței locale și cu comandantul 
gardiștilor.

— Stai ! Oprește !...
— Eu sînt... răspunde biciclistul, dar își continuă drumul.
— Stai, că te împușc !.„ strigă o voce din grup.
Jandarmul se oprește, înspăimîntat, se legitimează (era să 

existe o primă victimă a lui Pantelimon — un împușcat — dar 
de... mîna autorităților). Cei patru își închipuiseră că Pantelimon 
ar fi revenit ca să comită — folosindu-se de deruta care dom
nește în oraș — cine știe ce lovitură grozavă.

Pantelimon este însă departe, pe la podul Frăsinel (situat 
afară din oraș). Niște oameni din Roman (conducted vreo 50 de 
cai) povestesc ceva mai tîrziu c-au întîlnit trei soldați escor- 
tînd cu armele întinse doi țărani (desigur pe Pantelimon și pe 
Iov).

— Mă rog — întreabă cei din Roman — ce tîrg se vede te 
depărtare ?

— E Silistra Nouă... răspunde unul din cel doi soldați, în 
vreme ce Pantelimon și Iov rîd.

Telefonul și telegraful nu mai au odihnă, întreaga noapte 
lansează ordine, circulari (prefectura transmite în toate comu
nele din țară, știrea evadării arestatilor împreună cu paznicii 
lor). Pînă a doua zi seara, nici o veste I

Cînd directorul închisorii spune că Pantelimon și Iov lî0) deve
niseră, de două zile, „mai îndrăzneți, aroganți și cam gălă
gioși", lucru care-1 determinase să-i amenințe că nu le va mai 
permite să iasă din celule, el se referă la o întîmplare concretă, 
petrecută nu cu mult timp înainte, în chiar curtea arestului 
preventiv. Cei trei soldați trimiși să facă de gardă aici erau 
tare veseli, cîntau, jucau. Unul dintre ei, Nicolae Ieremia, de fel 
din comuna Petriceni (vecină cu Răucești), cîntă la fluier, iar 
Pantelimon înveselit, juca de rupea pămîntul.

— Zi-i înainte, măi Ieremia. Iaca una, iaca două, iaca patru
zeci și două.

Deținuții, care se strînseseră cerc te 1urul lui Pantelimon,
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făceau mare haz. Dar a apărut pe neașteptate directorul în
chisorii :

— Ce e aici, Măi Toadere, crîșmă ? Dacă îți faci de cap, apoi 
să știi că nu-ți mai dau voie să ieși în curte.

— Ia... am și eu chef pe ziua de azi.
— Te poftesc să te astîmperi !
Scena aceasta se petrecea în ajunul evadării. în puținele zile 

care i-au urmat, santinelele se pare că s-au înțeles cu Pante
limon și Iov. Ei și-au distribuit rolurile în vederea evadării. 
I-au cerut șefului de post ca în noaptea de joi spre vineri, să 
facă ei de gardă. Unul și-a ales postul de la poarta arestului, 
ceilalți doi coridorul din fața celulelor. După ce s-au încredințat 
că în tot arestul este liniște deplină, că fiecare dormea — di
rectorul, cei din corpul de gardă, personalul, deținuții — că nu 
se mai aude decît lătratul clinilor (singurul motiv de îngrijo
rare : soldatul care face de pază prin curte — Alter David — 
și care cînd și cînd — de ce ? — apare în dreptul porții ares
tului) santinelele au scos șuruburile care fixează de-a latul fie
cărei uși, un drug de fier cu un lacăt la capăt. Ușile s-au des
chis numaidecît, fără nici un efort.Lui Pantelimon i-au scos 
lanțurile de la mîini, lăsîndu-le în celulă, pe cînd lui Iov n-au 
mai apucat să i le scoată și acesta a plecat din arest în cătușe.

,28) Așa se explică de ce, pe parcurs, acuzarea a simțit nevoia 
să adauge într-una (pe lîngă vechea condamnare neexecutată 
total, alte și alte capete de acuzare : ca să nu-l scape din mină, 
nici o secundă, pe Pantelimon.

I3°) Culmea e că Pantelimon se temea într-un fel, de di
rectorul închisorii. Costache Iov, bolnav, a continuat să fie în
grijit cu o deosebită atențiune (doar cu două zile înainte de 
evadare, medicul comunal din P. Neamț, Fischer, a venit să-1 
vadă pe Iov). Pantelimon se văita și el de dureri de stomac. 
Medicul care l-a examinat cu atențiune nu i-a dat să ia decît 
picături de Davila. Pantelimon, cu toate durerile care nu-i dă
deau pace, n-a vrut să ia picăturile decît cu o condiție : „Ori 
mi le dai cu mîna d-tale ori mi le dă subchirurgul, ori nu le 
iau" ! „Și pentru ce. mă rog" ? a întrebat mirat d-rul Fischcr. 
„Din mîna d-lui director nu iau ; mi-e teamă să nu mă otră
vească".

(VA URMA)
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RECEPȚIE LA AMBASADA FRANȚEI •
La 14 iulie, cu prilejul săr- 

bătorii naționale a -Franței, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Jean Louis Pons a 
oferit o recepție.

Au luat parte Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Con
stanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Corneliu
gur- fjEgT~ tzliit 11'1

Duminică dimineața a pără
sit Capitala delegația parla
mentară chiliană condusă de 
Luis Fernando Luengo, vice
președintele Senatului Repu
blicii Chile, care la invitația 
Marii Adunări Naționale a fă
cut o vizită în țara noastră. 
La plecare, delegația a fost sa
lutată de acad. Ilie Murgules- 
cu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, președinți ai 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale, de- 
putați în M.A.N. A fost de 
față Rolando Stein, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Chile la București.

Mănescu, Gheorghe Cioară, Au
rel Moga, Adrian Dlmitriu, Ion 
Iliescu, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și ob
ștești, oameni de știință și cul
tură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai
corpului diplomatic.

română condusă de prof. univ. 
Miron Constantinescu, adjunct W 
al ministrului învățămîntului, 
care a participat la cea de-a 
31-a sesiune a Conferinței in- w 
ternaționale de instrucțiune pu
blică de la Geneva, organizată 
de UNESCO și Biroul interna- " 
țional al educației.

Duminică după-amiază s-a 
înapoiat în Capitală delegația

Duminică la amiază s-a îna
poiat în Capitală Ștefan Cos- 
tăchescu. secretarul general al 
Asociației Juriștilor din Repu
blica Socialistă România, care 
a participat la Conferința mon
dială a juriștilor pentru Viet
nam, ținută la Grenoble, între 
6 și 10 iulie.

(Agerpres)

Pe plaiuri bihorene
Lingă Marghita, intr-un pi

toresc colț de natură, cunoscut 
sub numele „La trei copaci" a 
avut loc duminică un frumos 
spectacol popular în cadrul 
căruia, formații de cîntece și 
dansuri populare ale caselor 
de cultură și căminelor cultu
rale din zona nord-vestică a 
plaiurilor bihorene, au etalat, 
pe o mare scenă in aer liber, 
un mănunchi dintre cele mai 
frumoase piese ale folclorului

de pe aceste meleaguri ale A 
țării. ~

Peste 5 000 de oameni ai 
muncii, români, maghiari și a 
de alte naționalități din Mar- " 
ghita și din împrejurimi, ță
rani cooperatori, mineri, pe- A 
troliști și intelectuali au ur- “ 
mărit evoluția celor 200 de ar
tiști amatori, din Marghita, A 
Făncica și Voivozi, Sălacea, ” 
Curtuișeni, Valea lui Mihai și 
Șimian. A

„Centrele de vară” ale școla
rilor bucureșteni organizate în 
toate cele opt sectoare ale Capi
talei, se află în plină activitate. 
Materialul publicat recent în pa
ginile ziarului nostru în legătură 
cu felul în care și-au organizat 
activitatea aceste importante nu
clee ale sportului școlar a stîr- 
nit, cum e și firesc, discuții a- 
prinse determinînd și unele opi
nii și soluții din partea factori
lor în sarcina cărora cad aceste 
importante preocupări. îmbucu
rător este faptul că aceste reacții 
scot în evidență o serie de posi
bilități de îmbunătățire, de am
plificare și diversificare a activi
tății centrelor și, mai ales, că a- 
ceste îmbunătățiri pot fi făcute 
într-un timp scurt acum, cînd 
încă ne aflăm la începutul or
ganizării activității acestor cen
tre.

„Intr-adevăr, întreprinderea 
noastră pune la dispoziția solici- 
tanților — cluburilor asocia
țiilor sportive — terenurile și a- 
menajărilc Complexului ,^3 Au
gust" pe baza unor contracte 
ferme, contra plată, ne declară 
directorul I.E.B.S., TRAIAN ILI
ESCU. Asta nu înseamnă însă că, 
așa cum s-a întîmplat și pînă a- 
cum, în diverse situații, aceste 
terenuri nu au fost date spre fo
losință și unor asociații care nu 
au avut posibilități să plătească. 
De faptul că elevii sectorului 3, 
adică elevii școlilor aflate în ju
rul Complexului ,^3 August", nu 
beneficiază încă de o bază spor
tivă pe care să-și desfășoare ac
tivitatea, nu poate fi făcut răs
punzător decît INSPECTORA
TUL DE ÎNVĂȚĂMÎNT AL 
SECTORULUI 3 și chiar CON
SILIUL DE EDUCAȚIE FIZI
CĂ AL SECTORULUI, pentru 
că acestea aveau, în primul rînd, 
obligația să nc solicite accesul 
pe terenurile Complexului. Cu
noscând specificul economic al 
întreprinderii noastre, aceste fo
ruri au considerat din capul lo-

cului că „nu pot face nimic fără 
bani” și, în consecință, au im
provizat pentru copii un program 
de două ori pe săptămînă, a 
cîte două ore la centrul de no
tație de la Obor. Realitatea este 
că, în cadrul Complexului spor
tiv ,^3 August", chiar în această 
perioadă cînd sîntem destul de 
aglomerați, se pot găsi soluții 
practice de asigurare a unor spa
ții pentru practicarea de către

foruri vizate să ia legătura do 
urgență cu conducerea I.E.B.S. 
în așa fel, ca centrul de vară al 
sectorului 3 sâ-și înceapă, cu se
riozitate, activitatea pe terenuri
le celei mai mari baze sporth e 
a țării.

în privința contribuției pe care 
antrenorii marilor cluburi sportive 
bucureștene ar putea-o avea în 
cadrul centrelor, iată opinia ex
primată de tovarășul ZERNEA,

ce aceștia sînt tot mai numeroși, 
ți singurul codru didactic de 
specialitate care activează nu poa
te, practic, să rezolve totul. Nu 
mai departe decît vara trecută an
trenorii și chiar unii sportivi de 
performanță au participat în nu
măr mare la activitatea acestor 
centre. Acum însă nu ne-a cerut 
nimeni sprijinul".

Sîntem de părere că, în egală 
măsură, acești antrenori care pe

Ecouri pe marginea articolului

DE CE RĂPIȚI COPIILOR

BUCURIA SPORTULUI?
elevi a sportului. Am putea 
pune la dispoziție unele din te
renuri unde, sub o îndrumare a- 
tentă și cu un orar respectat cu 
strictețe, s-ar putea organiza și 
desfășura activități multiple la 
jocuri sportive și atletism. Dar, 
dacă nu ne-a solicitat nimeni..."

Așadar, subliniind în primul 
rînd poziția realistă și binevoi
toare a I.E.B.S.-ului, care este 
dispus și poate să rezolve pro
blema chiar fără să solicite re
munerație, așteptăm ca cele două

din conducerea clubului „Progre
sul0 :

„Fără îndoială, participarea an
trenorilor de la cluburi în cadrul 
centrelor de vară ar avea sem
nificația unui dublu cîștig: în pri
mul rînd pentru noi, cluburile, 
aceasta ar însemna un contact 
foarte strîns cu centrele de co
pii, adevărate pepiniere din care 
să tot alegi; în al doilea rînd 
este nevoie de ajutor în instrui
rea copiilor, întrucît pe zi ce tre-

timpul verii beneficiază de sufi
cient timp liber trebuie solici
tați din plin de către Inspecto
ratele de învățămînt și Consiliile 
de educație fizică și sport ale sec
toarelor. după cum este și de da
toria cluburilor să manifeste 
inițiativă și să-i repartizeze la cen
trele de vară, patronînd chiar u- 
nele școli. Cît să se tot aștepte 
de ambele părți? Au trecut deja 
două săptămîni!

Despre diversificarea activități
lor din cadrul centrelor consem-

> Inaugurarea 
căii ferate

Tr. Severin
(Urmare din pag. I)

r
sosirea in tribună a tova
rășilor Florian Dănălache, 
membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul căilor ferate, Emil 
Drăgănescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Octavian 
Groza, ministrul energiei 
electrice, a conducătorilor 
organelor locale de partid 
și de stat. Cu acest prilej, 

103 muncitori, ingineri și 
tehnicieni au primit ordine 
ji medalii ale Republicii

JnSocialiste România, altor 67 
li s-a acordat insigna 
„pentru merit ceferist".

In cadrul festivităților au 
luat cuvțntul Ionel Nan, di
rector general al întreprin
derii de construcții Porțile 

I de Fier, muncitorul Petre 
Chelcea, ing. Mihai Mili
tary șef de șantier, inginer 
Ștefan Fințescu, directorul 
tehnic al grupului de șantie
re al Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile 
de Fier, Constantin Dră- 
goescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R.

Subliniind că noua linie 
se înscrie printre cele mai 
importante lucrări execu
tate în sectorul feroviar, 
Florian Dănălache, minis
trul căilor ferate a felicitat 
pe realizatorii noii magis
trale feroviare pentru re
marcabilele succese obți
nute.

A luat apoi cuvlntul
Emil Drăgănescu, vicepre- •

ședințe al Consiliului 
Miniștri. Referindu-se la a 
importanța excepțională a w 
sistemului hidro-energetic 
de la Porțile de Fier pentru A 
dezvoltarea economiei noas- “ 
tre naționale și a țării prie
tene și vecine — R.S.F. A 
Iugoslavia, vorbitorul a 
transmis constructorilor 
călduroase felicitări pentru A 
realizările obținute. Cu mul- 
tă însuflețire au primit 
participanții la miting seri- A 
soarea adresată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU co
lectivului de constructori ai 
liniei ferate Turnu Severin- A 
Topleț. w

lntr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm a fost 
aprobat textul unei telegra- w 
me trimise Comitetului Cen
tral al Partidului Comu- 
nist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de co
lectivul întreprinderii de ț 
construcții Porțile de Fier. 
Gindurile constructorilor 
de aici, se spune in tele- 9 
gramă, se îndreaptă cu re
cunoștință către condu- 
cerea partidului și statului. 9 
Ne angajăm în fața condu
cerii partidului că vom 
munci cu toată puterea fiin- 9 
ței noastre pentru reducerea 
termenului de dare în func- a 
țiune a drumului național " 
nr. 6 și a noului port Or
șova.

în aplauzele asistenței, ț 
ministrul căilor ferate a 
tăiat panglica inaugurală. 
dind cale liberă primului w 
tren de mărfuri din grafi
cul de circulație pe noua A 
magistrală.

Polo:

RAPID - 
campioană 
la juniori

Timp de cinci zile, la Sta
dionul Tineretului din Capi
tală, cele mai bune șase e- 
chipe de juniori din țară și-au 
disputat titlul de campionă 
națională la polo. Spre deose
bire de al ți ani, întrecerea din 
anul acesta a fost deosebit de 
echilibrată și de un bun nivel 
tehnic. Putem spune, fără fri
că de a fi contraziși, că nici
odată nu am avut juniori așa 
de talentați și într-un număr 
atît de mare. Afirmînd acest 
lucru, ne gîndim, în primul 
rînd, la Rizea Vasile, Slavei 
Florin, Bartolomeu Bogdan, 
loan Alexandru, Mustață Răz- 
van (Rapid), Frîncu Dan, Po
pescu Dinu (Steaua), Gavri- 
lescu Dan (Dinamo), Ioanete 
Horea, Rus Viorel (Politehni- 
ca-Cluj), Olac Iulius, Dumitra 
Tudor (Școlarul) și mulți alții, 
care pe lîngă faptul că sînt 
bine dotați fizic și foarte 
buni înotători, au dovedit 
multă pricepere la jocul cu 
mingea în apă. Acăst lucru, 
tocmai acum, cînd „vechea 
gardă" care și-a făcut pe de
plin datoria, începe să se gîn- 
dească la „retragere", nu poa
te decît să ne bucure.

Referitor la acest turneu, nu 
putem încheia fără a mențio
na că Rapid (antrenor prof. 
CORNEL RUSU) a fost evi
dent cea mai bună echipă. 
După un start slab, echipa 
și-a revenit și, profitînd și de 
celelalte rezultate, și-a adju
decat pe merit titlul de cam
pioană pentru care, întreaga 
echipă și antrenorul ei, me
rită felicitări. O impresie fru
moasă au mai lăsat Politeh
nica Cluj, Steaua și Școlarul. 
Dar iată clasamentul final : 
1. Rapid 8 pct (36—17); 2. 
Școlarul 8 pct. (25—20) ; 3. 
Politehnica Cluj 7 pct; 4. 
Steaua 6 pct ; 5. Dinamo 2 
pct ; 6. Crișul Oradea 0 pct

DAN VLAD

reștiului

Duminică s-au dis
putat pe apele Ia
cului Snagov între
cerile finale ale tra
diționalei competi
ții internaționale de 
caiac-canoe „Regata 
Snagov". Sportivii 
români au obținut 
două victorii în a- 
ceastă interesantă 
competiție preolim- 
pică. Iată rezultate-

le înregistrate : caiac 
simplu (1000 m) 
Hesz (Ungaria) 3’48” 
2/10 Will (R. D. 
Germană) s-a clasat 
pe locul 3: canoe 
Simplu (1 000 m) Le- 
we (R. F. a Germa
niei) 4’15” 5/10 ; ca
iac simplu (500 m 
fete Piriaieva 
(U.R.S.S.) 2,05“ 4/10; 
caiac dublu (1000

„Regata Snagov
m) Ungaria
9/10 ; canoe dublu 
(1 000 m) România 
3’52” 6/10 ; caiac du
blu
R. F. a
1’53”
4 (1000m) _______
3’07” 1/10. R. D Ger
mană s-a clasat pe 
locul 3 cu 3T1”.

(500 m) fete 
Germaniei 

3/10 ; caiac 
România

(Agerpres).

Act final
in „Cupa Voința

Țiriac l-a învins pe Santana
Ion Tiriac a repurtat ieri un strălucit suc-Tenismanul român__ _ ___ _ ___,___ ___ __________

ces in semifinalele campionatelor internaționale ale Suediei de 
la Baastad, eliminîndu-1 după 5 seturi pe cunoscutul jucător spa
niol Manuel Santana. Jocul, care s-a desfășurat în fața unei a- 
sistențe record a prilejuit lui Tiriac să-și înscrie din nou în 
palmares o victorie în fața lui Santana. Țiriac a jucat excelent 
reușind să cîștige cu 6—1, 5—7, 2—«, 7—5, 6—3 în finală, Tiriac 
îl va întîlni pe Mulligan.

Rezultatele semifinalelor feminine: Harter (S.U.A.) — Moro- 
sova (U.R.S.S.) 6—2, 8—6: Heldman (S.U.A.) — Budlng (R. F. a 
Germaniei) 8—10, 6—3. 6—2.

La ediția inaugurală a întîlnirii atletice de juniori România — Grecia :
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Obstacole birocratice 
ia practica elevilor

hn—iriT—rr-rnm m

(Urmare din pag. I)

Mareș și, care, chipurile, se „o- 
cupă“ de practicanți — n.a.).

— Ei unde sînt ?
— Nu știm.
Nu consemnăm declarațiile tu

turor plevilot. Dar, cetem direc
țiunii Liceului economic din Pan. 
Vîlcea să ne răspundă :

1. Pe seama cui sînt lăsați e- 
levii să-și însușească noțiunile 
practice, necesare viitoarei me
serii ?

2. Dacă cei care îi însoțesc pe 
elevi pînă la poarta uzinei n-ar 
fi bine să se ocupe și de modul 
în care se desfășoară practica e- 
levilor ?

3. Cînd a fost anunțată con
ducerea uzinei de produse sodi
ce că o parte din elevii anului 
II vor face practică aici ?

★
La ora 15 mă aflam la direc

torul uzinei, ing. Vasile Săvu- 
lescu. Redau exact convorbirea 
avută cu dumnealui.

— Știți că în uzina dv. se 
elevi în practică ? V-ați m-

teresat, măcar o dată, de modul 
cum se desfășoară aceasta ?

— N-am timp și pentru prac
tică. Nu le-am spus eu să vină 
aici.

— Atunci, cum se explică, to
tuși, că ei se află împrăștiați 
prin diverse servicii ale uzinei ?

— Le-am spus celor de la școa
lă că n-are cine să se ocupe de 
ei.

— Și „Cei de la școală", ce-au 
zis ?

— Să-i primim așa, deocam
dată, că o să obțină, ulterior, a- 
probarea de la minister.

★
Faptele relatate sînt, cred, e- 

dificatoare în ce privește TOTA
LUL DEZINTERES cu care este 
privit de către însăși conducerea 
școlii desfășurarea practicii ele
vilor în unitățile industriale. Cum 
este posibil ca, în ultimul mo
ment, în ceasul al doisprezecelea, 
să se încheie contracte (verbal, la 
„mica înțelegere" !) cu uzina, 
care, de fapt, nici n-a vrut să-i 
primească ?

Aceasta cu atît mai mult, cu

cît, după doi ani de zile, absol
venții vor lucra în serviciile 
funcționale din întreprinderi. 
Poate și în unitatea în care au 
fost primiți doar ca să facă act 
de prezență și să li se dea să 
numeroteze dosare !

Știm că liceele economice, în
ființate cu cîțiva ani în urmă, au 
menirea să pregătească pentru 
sectoarele activității productive 
cadre cu pregătire medie, capa
bile să-și aducă din plin contri
buția la soluționarea celor mai di
ferite probleme ale activității 
practice din unitățile economice.

Dar, dezinteresul total, conju
gat cu lipsa de răspundere a 
conducerilor școlii și uzinei, nu 
vor putea, niciodată, justifica 
timpul pierdut, slaba pregătire 
practică și teoretică a viitoarelor 
cadre. Și tocmai din aceste con
siderente factorii vizați, direct 
coautori la anomaliile pe care 
le-am consemnat aici, trebuie să 
fie făcu ți răspunzători pentru 
neîndeplinirea unor serioase sar
cini care le revin.

Competiția internațională de 
ciclism dotată cu „Cupa Voința" 
a luat sfirșit duminică odată 
cu desfășurarea ultimei etape 
pe ruta : Rm. Vîlcea—Bucu
rești (175 km). Primul a trecut 
linia de sosire bulgarul I. Ko- 
țef (Septemvri) urmat de Sur- 
minski (Start-Polonia), St. Cer
nea (Steaua), Șt. Bălan (Voința), 
Egyed (Dezrobirea) și T. Petre 
(Petrolul) toți cronometrați în 
același timp, 4h44’51”. Grosul 
plutonului a fost înregistrat cu 
4h45’10”.

Victoria finală a revenit ru
tierului român Em. Rusu (Di
namo București) urmat la 2’27” 
de T. Vasile, la 5T8” de N. Ciu- 
meti șj francezul Duteil.

Pe echipe a cîștigat Dinamo 
București. Premiul cățărătorilor 
a fost 
iar în 
primul

cîștigat de V. Selejean, 
clasamentul pe puncte 
s-a clasat T. Vasile.

BRAȘOV (prin telefon). La 
Brașov s-au pus bazele li
nei întilniri atletice internațio
nale dintre juniorii români și 
greci. Deci, despre prima ediție... 
întîlnirea s-a bucurat de succes 
atît prin disputa spectaculoasă 
care a caracterizat unele probe 
cît și prin câteva rezultate remar
cabile. Echipa română a învins 
cu un scor concludent (123—84), 
cu toate că oaspeții, con
duși de un antrenor ame
rican angajat temporar în 
Grecia, și de „veteranul" Mar
celos, campion la 110 metri gar
duri și de nenumărate ori prin
tre protagoniștii acestei probe la 
jocurile balcanice, veniseră cu 
speranța realizării unui punctaj 
foarte strîns. Dintre atlețîi greci 
s-a remarcat în mod deosebit 
KOUSSOULAS, care la vârsta de 
16 ani a realizat performanța de

2,04 metri la înălțime, stabilind 
un nou record grec la toate ca
tegoriile de vârstă, iar un an mai 
tîrziu a obținut 2,10 metri. La 
Brașov, el a cîștigat ușor proba 
cu 2,03 metri. De altfel, ajuns 
aici în ajun, noaptea tîrziu, ve
nind de la alt concurs, imediat 
după ce a concurat în prima zi 
a și plecat tot atît de repede, 
pentru a putea face față la bo
gatul program competițional pe 
care îl are.

Deosebit de spectaculoasă a 
fost proba de 400 metri plat, 
unde concurenții români GHE- 
DEON și BLAGA au reușit să 
întreacă juniorii greci doar pe 
ultimii 15 metri ai cursei. Cursele 
de semifond și fond au fost la 
discreția concurenților români, 
în proba de 1 500 metri, PETRE 
LUPAN cu 3:54,3 s-a apropiat la 
5 zecimi de secundă de recor-

dul probei, fiind secondat cu
rajos de coechipierul său, I. 
MATHES. Pe aceeași distanță, 
dar cu obstacole, în lipsa lui ION 
DIMA, sancționat pentru neres- 
pectarea indicațiilor Federației 
la campionatele naționale de ju
niori, pe primele locuri s-au cla
sat tot reprezentanții noștri, MIR
CEA IONESCU și T. SEKELY. 
Lupta strinsă la săritura în lun
gime a dat cîștig de cauză gre
cului BRAKTIARIS, cu un pro
mițător 7,34 metri. La ștafeta 
4 x 100 metii, echipa noastră a 
cîștigat obținînd un nou record 
republican al probei : 41,9 se
cunde.

Dintre performanțele 
am mai reținut;

5 km marș — ICU 
(Rom.) 23:39,6; 400 m. 
— GELU BUHNILĂ 
55,0 sec. ; 200 m. — LOISIDIS 
(Grecia) 22,3 sec.; Triplu salt — 
BRAKTIARIS 14,95 m.

obținute

RAȘCU 
garduri 
(Rom.)

penultima zi a campionatului european• în . ___ .. . ___  ___,__
feminin de baschet echipa României a învins cu 
scorul de 59—44 (20—25) echipa Ungariei. 
U.R.S.S. a întrecut cu 96—58 (59—31) echipa 
R. D. Germane. Bulgaria a dispus cu 52—44 de 
Italia iar Iugoslavia a întrecut cu 82—44 echipa 
Belgiei.

• La Straubing s-a disputat întîlnirea inter
națională feminină de gimnastică dintre echipele 
R. F. a Germaniei și României. Gimnastele 
românce au obținut victoria cu scorul final de 
364.10—355,45 puncte. In clasamentul individual 
compus primul loc a fost ocupat de Elena 
Ceampelea (România) cu 74,45 puncte urmată de 
Marlis Stegemann (R. F. a Germaniei) — 73.55 
puncte. Irmi Krauser (R. F. a Germaniei) — 
72,60 puncte. Rodica Apăteanu (România) — 
72,20 puncte etc.

• Turneul internațional feminin de șah de la 
Szarvas are acum ca lideră pe Polihroniade 
(România) care după 6 runde totalizează 4,5 
puncte. în runda a 6-a Polihroniade a cîștigat 
cu negrele la iugoslava Krujits. Jianu (România)

SILVIU DUMITRESCU

(Un-a învins-o pe Nagy (Iugoslavia). Tompa . 
garia) a obținut o suprinzătoare victorie la fosta 
lideră Stadler (Iugoslavia).

• După două runde, în turneul feminin de 
șah de la Sofia conduc Asenova și Porubski cu 
cîte 2 puncte. Reprezentanta României, Gertrude 
Baumstark, care a remizat cu Szilly (Ungaria), 
ocupă locul trei cu 1,5 puncte.

• Cu prilejul unui concurs de selecție desfășu
rat la Budapesta, înotătoarea maghiară Iudith 
Turoczi a stabilit un nou record european în 
proba de 100 m liber cu timpul de Î’OV^'IO. 
Vechiul record, deținut de aceeași sportivă, era 
de l'00”4 10.
• A început tradiționala competiție interna

țională de canotaj academic „Regata Henley". • 
în clasica probă de 8 plus 1 victoria a revenit 
echipajului Universității din Londra care a 
învins cu o lungime de barcă echipajul Uni
versității din Oxford, înregistrînd timpul de 
7’56”. La schif individual primul a trecut linia 
de sosire Wardell (Anglia).

năm opinia șefului comisiei spor
tive ain cadrul Comitetului mu
nicipal București al U.T.C., VA- 
SJLE VINTILĂ:

„A-i lăsa pe copii să joace 
numai fotbal nu înseamnă că am 
rezolvat compiet problema acti
vității sportive. O dată mărit nu
mărul instructorilor se pot dez
volta și secțiile pe ramuri de 
sport. Toate centrele pot desfă
șura, pe terenurile puse la dispo
ziție și alte activități sportive: 
atletism, gimnastică, înot, șah, te
nis de masă etc. Sectorul 4, de 
exemplu, a înființat, la solicitarea 
elevilor, un cerc de judo. Cu mai 
mulți instructori care să se ocupe 
pe lîngă antrenamente și de ini
țiere în cadrul altor ramuri spor
tive s-ar asigura o activitate 
foarte diversificată. Așteptăm a- 
jutorul cluburilor...".

în aceeași idee, profesorii CON
STANTIN TURCAȘ și MATEI 
DUMITRU de la PALATUL 
PIONIERILOR sînt de părere că 
„participarea, prin rotație, a cen
trelor de vară la activitățile orga
nizate la Palat trebuie privită cu 
interes de către centre. Aici îi aș
teaptă pe copii activități sportive 
variate și interesante: inițiere la 
carturi, concursuri fulger la di
verse discipline, șan prin „eter" 
cu ajutorul stației pionierilor 
Y03—KPA, excursii, cicloturism. 
In ceea ce privește turismul pe 
bază de reciprocitate cu alte cen
tre pionierești din țară și de 
peste hotare (Sofia, Budapesta) 
deși sînt condiții, aprobările rămîn 
în sertarele Inspectoratului de tn- 
vățămînt al Municipiului Bucu
rești...".

„Situația activității centrelor 
de vară este satisfăcătoare, ne 
spune șeful comisiei de educația 
fizică în învățămînt a Comitetu
lui municipal București de educa
ție fizică șl sport, MIRCEA RI
ZEA. Trebuie să remarcăm, bucu
roși, că baza sportivă „Sirena", 
inițial rezervată doar salariaților 
din sectorul 2, așa cum se arăta 
în materialul publicat în ziar, și-a 
deschis porțile și pentru elevii 
centrului de vară. Dacă vom re
zolva și problema terenurilor pen
tru centrul sectorului 3, alături 
de așteptata participare a antre
norilor bucweșteni, putem spera 
în îmbunătățirea substanțială a 
activității sportive pe timpul va
canței de vară. Noi, factorii răs
punzători, laolaltă, ne-am dovedit 
șl trebuie să recunoaștem deschis, 
corijenți la materia inițiativă".

Opinii consemnate 
de VIOREL RABA

National Otopeni
La Otopeni, nu departe de 

Șantierul tineretului de la 
Aeroportul internațional, 
brigadierii au delimitat un 
spațiu, l-au marcat, i-au pus 
porti și l-au numit, la iuțea
lă.......Stadionul tineretului*.
Simplu. Aici au avut loc, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
întrecerile finale pentru ciș- 
tigarea titlurilor de cam
pioni a» brigăzii la fotbal, 
void și atletism (tri&tlon). 
Dar cel mai atractiv meci 
l-au furnizat două echipe — 
reprezentative ale unor fron
turi de lucru cu denumiri 
puțin obișnuite : „Calea de 
rulare vest" și „Drumul de 
aeees Aerogară".

Pe „Stadionul tineretului", 
deci, a fost larmă și veselie 
mare. Se înfruntau finaliștii, 
se înfruntau galeriile. Ace
leași echipe care, zi de zi, 
s-au întrecut mînuind voini
cește tîrnăcopul și lopețile. 
Sînt elevii liceelor 37 și 11 
„Dimitrie Cantemir" și colegii 
lor de la Școala profesională 
„Muncă și artă". Cele 14 zile 
petrecute împreună pe șan
tier au cimentat prietenii 
trainice. Mulți dintre tinerii 
pe care l-am văzut disputîn- 
du-și cu ardoare șansele pe 
terenurile de fotbal și volei 
vor rămîne în continuare pe 
șantier, la cererea lor, încă 
o serie. Ion Tampu, Florea 
Curea, Nicolae Petra, Ion 
Dea<u, Vasile Gruia, Con
stantin Herea sînt numai 
cîtiva dintre cei care țin cu 
tot dinadinsul ca, după alte 
două săptămîni, să se afle 
din nou printre finaliștii vii
toarelor întreceri și să con
semneze. în continuare, în 
jurnalul taberei ca și pînă 
acum :

„Echipa noastră a depășit 
norma de săpătură teren 
tare cu 40 de metri și a cîș
tigat cupa la volei".

Le dorim, din inimă, suc
ces !

R. VIOREL

Cind știi să-ți faci o zi agreabilă

Pentru locuitorii orașului Ti
mișoara, localitatea Șag, aflată 
la 10 kilometri, in ultimul an a 
devenit un tot mai solicitat loc 
de agrement pentru sfîrșitul 
săptămînii. Albia Timișului o- 
feră amatorilor de excursii un 
minunat decor de destindere. 
Duminică, Comitetul județean 
U.T.C., împreună cu Consiliul 
județean al sindicatelor a or
ganizat o amplă competiție ci- 
clo-turistică care alături de po
sibilitățile de recreere existen
te, a completat numărul distrac
țiilor pentru oamenii veniți aici 
la odihnă. La ora 9,00 din mar
ginea orașului s-a dat startul 
cursei cicliste de amatori. Cîș- 
tigătorilor li s-au oferit nume
roase premii în obiecte (2 bi
ciclete, bilete de excursii în 
țari, materiale menite să com
pleteze echipamentul amatori
lor dt drumeție etc.). Programul

a continuat cu demonstrații de 
box și lupte*  întreceri de vo
lei susținute de cei veniți aici. 
Firește, scopul acestor întreceri 
sportive n-a fost realizarea u- 
nor performanțe. Cu toate a- 
cestea n-a lipsit caracterul de 
dispută, ceea ce a făcut ca re
zultatele obținute să ofere ce
lor prezenți „dezbateri" pasio
nante. Calitatea bicicletelor, de 
pildă, ca factor al reușitei, a 
fost discutată cu aprindere de 
parcă ar fi fost vorba de o • 
mare cursă ciclistă. Dincolo de 
toate acestea s-a putut observa 
interesul deosebit din partea 
tuturor, pentru asemenea acti
vități, interes care cu siguran
ță a contribuit Ia reconforta rea 
fizică si psihică după o săptă- ’ 
mînă de efort.

ION DANCEA ’
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clarat că unul din obiectivele 
vizitei sale este să studieze mo
dalitatea furnizării unor noi ar
mamente trupelor saigoneze. El 
a relevat că în cursul șederii sale 
în Vietnamul de sud va examina 
problemele politice și economice 
ale regimului saigonez și desfă
șurarea operațiunilor militare. 
Răspunzând unor întrebări ale. 
ziariștilor, Clifford a afirmat că' 
nu poate spune cînd vor fi re
trase din Vietnamul de sud tru
pele americane, deoarece aceasta 
„depinde de un nuwăr de pro
bleme dificile44.

instalate de-a lungul Canalului de 
Suez și va avea întrevederi cu 
oficialități ale R.A.U.

• FERNANDO Maria Castiella, 
ministrul de externe spaniol, a 
plecat sîmbătă spre New York 
pentru o vizită de șase zile, în 
cursul căreia urmează să discu
te cu oficialitățile americane re
înnoirea acordului militar spa- 
niolo-american. Acest acord, 
care a fost încheiat în 1953 și 
va expira în luna septembrie, 
privește cele patru baze mixte 
din Spania, dintre care cea mai 
importantă este baza de subma
rine prevăzută cu rachete ..Po
laris" de la Rota, în apropiere 
de Gibraltar. Spania dorește în 
schimb să achiziționeze echipa
ment militar american pentru 
modernizarea forțelor sale ar
mate.
• CU prilejul Zilei naționale a 

Franței, cea de-a 179-a aniver
sare a căderii Bastiliei, dumini
că dimineață a avut loc la Pa
ris o paradă militară. In tribuna 
oficială au luat loc președintele 
Charles de Gaulle, primul mi
nistru Maurice Couve de Mur
ville și alți membri ai guvernu
lui, precum și membri ai corpu
lui diplomatic. In ciuda ploii care 
cădea din abundență, un mare 
număr de locuitori ai capitalei 
franceze au asistat la paradă.

La Palatul Elysee a avut loc 
după parada militară recepția 
tradițională Rferită de președin
tele Republicii. Au luat parte nu
meroși invitați, între care șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Paris.

• AGENȚIA China Nouă in
formează că nave de război a- 
mericane au violat. în zilele de 
11 și 12 iulie, apele teritoriale 
ale R. P. Chineze în provincia 
Fukien.

Tot la 12 iulie, avioane mili
tare ale S.U.A. au pătruns în 
spațiul aerian al R. P. Chine
ze. în provincia Suandun.

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost împuternicit 
să dea un avertisment în legă
tură cu aceste provocări mili
tare.

Surpriză ? Aparent, nu. Son
dajele organizate înainte de în
tâlnirea cu urnele au avertizat că 
cele două mari partide (liberal— 
democrat și socialist) vor suferi 
unele pierderi. Surpriza începe, 
însă, o dată cu măsurarea pro
porțiilor insuccesului socialist: 
de Ia 73 mandate reprezentarea 
partidului în Camera consilieri
lor s-a redus la 61. în schimb, au 
avansat alte partide. Comuniștii 
militînd pentru un program rea
list au obținut 3 577 179 voturi 
și au reușit să-și mărească numă
rul deputaților de la patru la 
șapte.

Partidul guvernamental (libe
ral—democrat) încearcă un sen
timent contradictoriu: satisfac
ție pentru păstrarea majorității 
parlamentare ; insatisfacție pen
tru pierderile suferite. „Cecul 
în alb" de care avea absolută 
nevoie premierul Sato nu i a 
fost acordat. Rezultatul votului 
nu poate fi apreciat drept o vic
torie categorică pentru liberal— 
democrat!, o aprobare masivă 
care să le permită respingerea 
argumentelor opoziției. Totalita
tea voturilor acordate opoziției 
se apropie de cele recoltate de 
guvern. Urnele au creat o si
tuație care obligă pe Sato Ia 
prudență în relațiile cu adversarii 
săi ca și cu rivalii din interio
rul propriului său partid. Primul

întrucât englezii țin la obi
ceiurile lor și fiindcă printre a- 
cestea se numără și obiceiul de 
a publica așa-numitele „Cărți 
Albe" — care aici înseamnă mai 
ales programe de acțiune — joia 
trecută insularilor li s-a oferit 
o nouă Carte Albă a apărării, 
care consemnează intențiile gu
vernului cu privire la politica 
militară în următorii trei ani.

Parcurgând textul noului do
cument, se observă imediat că 
toate chestiunile tratate se pola
rizează în jurul a două focare 
esențiale : politica „la est de 
Suez" și activitatea britanică în 
cadrul N.A.T.O.

Prima problemă a fost abor
dată în repetate rînduri. După 
cum se știe, Cartea Albă prece
dentă a Whitehall-ului, publi
cată cu numai cinci luni în 
urmă, se ocupa în principal de 
modificările în politica „la est 
de Suez“. După cum s-a remar
cat, documentul de joi vine doar 
cu precizări de detaliu în a- 
ceastă privință, dat fiind că 
„planurile pentru retragerea 
forțelor britanice din Golful 
Persic și din Extremul Orient 
începînd de astăzi și pînă în 
1971 au fost definitiv puse la 
punct". Tot „definitiv" au fost 
puse la punct și planurile de 
desființare a unor b^ze aeriene 
în momentul cînd aviația va dis
pune de aparate de zbor avînd 
aripi cu geometrie variabilă. 
Cartea Albă face cunoscut că, 
in unele cazuri, retragerea va fi 
accelerată cu doi ani (Extremul

Săptămâna politică care s-a 
încheiat a fost caracterizată de 
observatorii prezenți în capitala 
Argentinei ca fiind săptămâna cu 
cele mai puternice frământări 
de la instaurarea regimului 
condus de președintele Juan 
Carlos Ongania. Intensitatea ma
nifestațiilor organizate de mun
citorii și studenții «din Buenos 
Aires, Cordoba, Rosario, La 
Plata, în cursul cărora au fost 
semnalate incidente sîngeroase, 
a stârnit îngrijorarea autorităților 
militare, cu atît mai mult cu 
cît aceste demonstrații s-au des
fășurat în perioada în care gu
vernul se străduia să schițeze, 
pentru a fi prezentat în public, 
un prim bilanț al celor doi ani 
de cînd se află la putere.

încercînd să împiedice repe
tarea manifestațiilor, guvernul a 
adoptat o serie de măsuri repre
sive împotriva participanților 
care revendică instaurarea unui 
regim constituțional în Argenti
na. Ca urmare a hotărârii guver
nului. orice mișcare împotriva 
actualului regim va fi înăbușită 
prin forță. în localitățile în care 
au avut Ioc recentele manifesta
ții au fost concentrate numeroa
se trupe. Unele ziare argentinie- 
ne au subliniat că în ciuda miș
cării care cere revenirea la un 
regim constituțional, mișcare în

0 privire retrospectivă asu
pra desfășurării săptămâ
nii trecute pe arena inter

națională trebuie, in mod nece
sar, să consemneze un eveniment 
semnificativ, cu valoare de sim
bol. începând de la 9 iulie dea
supra locului unde a fost fai
moasa bază militară americană 
de la Khe Sanh, flutură drape
lul Frontului Național de Elibe
rare. Vineri seara, forțele pa
triotice ocupau, după lupte 
grele, ultima poziție deținută 
de trupele americane în zona 
Khe Sanh, importantul punct 
strategic „cota 689". Epilogul 
de ia Khe Sanh — rezultat al 
acțiunilor militare desfășurate 
în patru etape de forțele pa
triotice sud-vietnameze — mar
chează, în mod clar, o răsună
toare înfrîngere militară și po
litică a forțelor intervenționiste 
americane. Precaritatea dispo
zitivului militar american, asal
tat de forțele patriotice care 
dețin continuu inițiativa, este 
evidentă. Preocuparea pentru 
situația din ce în ce mai difi
cilă a forțelor americano-saigo- 
neze transpare și în vizita pe 
care o întreprinde actualmente 
în Vietnamul de sud ministrul 
apărării a! S.U.A., Clark Clif
ford însoțit de înalte personali
tăți militare americane. între 
timp, la convorbirile oficiale 
la Paris nu au apărut indicii 
care să reflecte o abordare mai 
rațională a problemelor de că
tre partea americană. La cea 
de-a 12-a ședință, desfășurată 
miercuri, reprezentantul R. D. 
Vietnam, ministrul Xuan Thuy 
a reafirmat că Statele Unite 

ministru nu poate depăși o li
mită stabilită cert, prin dimen
siunea votului obținut.

La socialiști, examenul scruti
nului este dramatic. Cum se ex
plică pierderile ? Greaua înfrîn- 
gere are, probabil, «drept sursă 
neputința partidului de a oferi 
corpului electoral un program 
lipsit de echivocuri. Socialiștii 
au atacat dreapta dar au atacat 

Tokio după alegeri

și stingă. Ei au luptat contra 
liberalilor dar i-au criticat și pe 
comuniști. Socialiștii credeau că 
drumul spre putere le este des
chis și încercau să menajeze sec
toare sensibile ale vieții publice, 
evitînd o opțiune clară de stin
gă. Trezirea la realitate obligă la 
reexaminări. S-a anunțat o apro
piată reorganizare a partidului, 
pentru ca socialiștii să se apro
pie de pături mai largi, mai ales 
ale intelectualității. Măsurile vi
zează atît domeniul programatic, 
cit și cel organizatoric, ele ur-

Orient), în altele se va merge 
potrivit programului stabilit, 
dar în nici un caz nu se va de
păși data limită.

Intrucît documentul de care 
ne ocupăm vorbește la tot pa
sul de „reduceri", „retrageri**  
etc, este cazul să vedem dacă in 
intenția britanică politica vii
toare va să însemne o abando

„Cartea albă“ 

a apărării britanice

nare a regiunii de „la est la 
Suez“. Analizînd detaliile aces
tei chestiuni — unele furnizate 
de însăși Cartea Albă de săp
tămâna trecută — concluzia nu 
poate fi decât negativă. Nu, 
Londra nu abandonează zona 
respectivă ci se pregătește să 
continuie vechea politică însă 
cu alte mijloace. Două elemente 
reclamă această schimbare : noi
le condiții create după lichida- 

continuă extindere, guvernul mi
litar continuă să respingă în 
mod violent revendicările popu
lare.

Ultimii doi ani nu au adus 
populației argentiniene amelioră
rile economice și politice pro
mise atunci cînd vârfurile arma

Confruntări sociale 
in Argentina

tei au preluat puterea. Continua 
îngrădire a drepturilor constitu
ționale a avut loc paralel cu a- 
gravarea situației din economie. 
Pe plan politic, activitatea orga
nizațiilor muncitorești și studen
țești a fost supusă unui strict 
control guvernamental. Sindica
tele nu mai dispun de «dreptul de 
a negocia liber cu patronatul, 
de a declanșa greve in sprijinul 

trebue să înceteze fără întîr- 
ziere și necondiționat bombar
damentele și toate actele de 
război împotriva V’ietnamului 
de nord. Dacă partea americană 
nu se hotărăște în această pri
vință — a declarat Xuan Thuy 
— celelalte probleme intere
sând cele două părți nu vor pu
tea fi discutate și convorbirile 
nu vor putea ajunge la rezul
tate. Răspunderea — a adăugat 
el — va reveni în întregime 
părții americane. Va face Wa

Tur de orizont
shingtonul pasul rațional aștep
tat ? Cert este că persistența în 
politica intervenției nu promite 
Statelor Unite decît noi înfrîn- 
geri.

Săptămîna politică franceză 
a fost dominată de for
marea noului guvern. 

Așa cum se prevăzuse încă din 
primele zile după alegeri, Mau
rice Couve de Murville a fost 
însărcinat cu constituirea nou
lui cabinet; el a prezentat vi
neri echipa guvernamentală al
cătuită în majoritate din 
membri ai fostului guvern. In 
fața noului prim-ministru și a 
echipei sale ministeriale se află 

mlmd a fi ratificate de conven
ția extraordinară prevăzută pen
tru viitorul apropiat. Actuala 
conducere intenționează să-și 
depună mandatul mai ales că în 
interiorul partidului se resimt e- 
fectele unor neînțelegeri provo
cate de aprecierea diferită a sla
belor rezultate electorale.

Bătălia electorală s-a încheiat, 
însă destule probleme rămîn 

nevralgice în viața politică. Pro
blema nr 1 o reprezintă relații
le cu Washingtonul despre care 
unii comentatori pretind că se 
află intr-un proces de răcire. 
,.Izbucnirile antiamericane“ de 
care vorbea INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE ' provoacă 
o îngrijorare considerabilă la 
Washington'4. Soarta tratatului 
de securitate care trebuie revi
zuit în 1970 și a bazelor ame
ricane reprezintă un obiect de 
controversă între partidele japo
neze și chiar liberalii au încetat 

rea imperiilor coloniale și strâm
torarea financiară a britanicilor. 
Motivele de economie, cu insis
tență evocate de Cartea Albă, 
au condus la concluzia că, în ac
tualele împrejurări, sistemul ba
zelor, deosebit de costisitor, tre
buie înlocuit prin unități do
tate cu cele mai moderne mij
loace de luptă și care să se ca- 

racterixexe printr-o mare mobi
litate. Costul va fi mai mic, re
zultatele aceleași...

In ceea cc privește N.A.T.O., 
Cartea Albă prevede măsuri 
destinate întăririi poziției mili
tare britanice in cadrul vest- 
eu rope an al Pactului. Ea dă 
următoarea motivare: „Dacă 
Marea Britanic dorește să exer
cite aceeași influență ca alte 
puteri europene dispunând de 

revendicărilor lor, de a organiza 
manifestații. Poliția și armata au 
primit largi împuterniciri pentru 
a reduce la tăcere orice manifes
tații de nemulțumire. Pe plan 
economic, statisticile consemnea
ză cifre care contrastează cu 
optimismul afișat de autorități.

Astfel. în perioada iunie 1966— 
iunie 1968 — deci in cei doi 
ani de guvernare militară — sa
lariul real a înregistrat o scăde
re de 27.3 la sută. închiderea u- 
nor întreprinderi, concedierile 
masive au dus la creșterea șoma
jului. Potrivit datelor oficiale, la 
numărul și așa ridicat al șome
rilor existenți in 1966, în ultima 
perioadă s-au adăugat încă 
500 000. Referindu-se la actuale- 

importante probleme, în special 
de ordin social și economic. 
Cercurile politice oficiale afir
mă că guvernul Couve de Mur- 
ville își va concentra eforturile 
în direcția realizării unor re
forme sociale și a dezvoltării e- 
conomiei inclusiv a stabilității 
economice și financiare. Se re
marcă faptul că acțiunea noii 
formații guvernamentale va fi 
facilitată de prezența în Adu
narea Națională a unei majori
tăți masive alcătuită din 300 de 

deputați ai U.D.R. (partidul 
gaullist) și 60 de deputați „re
publicani independenți" care 
susțin în general politica pre
ședintelui de Gaulle.

Drama nigeriană își vădește 
mereu mai acut propor
țiile și tragismul. Intr-o 

conferință de presa ținută vi
neri la Lagos, un reprezentant 
al Crucii Roșii internaționale 
aprecia la 16—12 milioane nu
mărul persoanelor care se află 
,într-o situație disperată" ca 
urmare a ostilităților militare 
nigeriano-biafreze. Potrivit a- 
firmațiilor sale, din rîndul a- 
cestor persoane mor zilnic de 

de a mai fi avocați înflăcărați ai 
unei alianțe care aduce destule 
prejudicii intereselor naționale 
ale Japoniei. Oficialitățile ja
poneze refuză să anticipeze ho- 
tărîrea din 1970, ceea ce ali
mentează neliniștea Washingto
nului. O formulă care ar prelungi 
tratatul dar ar elimina bazele a- 
mericane din Japonia nu are 
șanse deoarece S.U.A. acordă o 
însemnătate considerabilă pre
zenței sale pe insulele nipone. 
„Tratatul fără existența bazelor 
nu reprezintă prea mult pentru 
securitatea Americii44 — afirma 
INTERNAȚIONAL HERALD 
TRIBUNE. Firește, nu discutăm 
în acest articol ce reprezintă 
în mod real „securitatea Ameri
cii" și unde anume trebuie ea 
apărată. Reținem doar afirma
ția semnificativă prin conținutul 
ei. La Washington, se constată 
potrivit aceluiași ziar, „o înăs
prire tacită dar evidentă a ati
tudinii S.U.A. față de Japonia44. 
Politica presiunilor nu promite 
bune rezultate. A trecut momen
tul bătăilor de pumn în masă și, 
din păcate, unii nu înțeleg a- 
ceasta...

Scrutinul asigură continuitatea 
politicii oficiale. Deci, schimbări 
de proporții nu sînt de așteptat 
la Tokio. Totuși, nu se poate 
omite faptul că aproape jumăta
te din alegători și-au dat votul 
opoziției.

aceleași resurse într-o Europă 
de la care se poate aștepta că 
se va bizui din ce în ce mai 
mult pe ea însăși, ea (Marea 
Britanie n.n.) trebuie să fie gata 
de a continua să contribuie la 
apărarea europeană comună în
tr-o măsură comparabilă celor
lalte puteri din Europa". Aces
te prevederi înseamnă, de fapt, 
o nouă reafirmare a intenției 
britanice de a se „integra" în 
Europa, de a se introduce nea
părat „în familie", la nevoie 
luind ceva distanță — chiar 
dacă numai în mod aparent — 
de Statele Unite.

Fiind — după retragerea fran
ceză — singura putere nucleară 
vest-europeană în N.A.T.O., 
Marea Britanie proclamă prin 
intermediul Cărții Albe că sis
temul ei de rachete „Polaris" 
trebuie să devină „singurul ele
ment vest-european în forța 
strategică nucleară a N.A.T.O.".

După cum se poate vedea, 
Cartea Albă lansează o adevă
rată ofensivă engleză în scopul 
preluării de către Londra a con
ducerii pe plan militar în flan
cul vest-european al N.A.T.O. 
Ramine însă de văzut dacă a- 
liații vor marșa în acest sens, 
cunoscute fiind divergențele din 
interiorul Pactului, cît și reti
cențele față de englezi ale vest- 
europenilor, care continuă să 
vadă în Marea Britanie „man
datarul" S.U.A., în ciuda stăru
ințelor Londrei de a dovedi 
contra riuL 

le dificultăți prin care trece econo
mia Argentinei, comentatorii pre
zenți pe continentul latino-ame- 
rican evidențiază faptul că a- 
cestea sînt consecința politicii 
de încurajare a intereselor capi
talului străin și ale oligarhiei in
terne. FINANCIAL TIMES 
sublinia recent intr-o corespon
dență din Argentina ca industria 
acestei țâri este pe cale de a trece 
in întregime sub controlul mono
polurilor străine, în special nord- 
americane. Potrivit unui raport 
publicat de Confederația Gene
rală a Muncii din Argentina, în 
ultimul an marile monopoluri 
au obținut o creștere a beneficii
lor lor cu 25—40 la suta compa
rativ cu anii precedenți. Cercu
rile conducătoare încearcă sa 
..redreseze44 situația economică 
printr-un strict „regim de auste
ritate44 aplicat asupra veniturilor 
maselor largi muncitoare.

Cum este și firesc, asemenea 
măsuri antipopulare au declan
șat puternice reacții de nemul
țumire care au culminat cu re
centele manifestații, au ascuțit și 
mai mult contradicțiile dintre 
cercurile conducătoare și popu
lație. Este puțin probabil că 
noile acțiuni represive vor adu
ce „calmul44 pe care și-l doresc 
autoritățile militare de la Buenos 
Aires.

foame aproximativ 600 de oa
meni. Directorul organizației 
britanice de asistență aprecia 
intr-un mesaj transmis miercuri 
din Biafra premierului Wilson 
că mortalitatea infantilă in 
rîndul refugiaților biafrezi a 
atins cifra îngrozitoare de 3 000 
pe zi. In vreme ce se încearcă 
crearea unui „pod aerian" care 
să furnizeze prime ajutoare de 
urgență populației biafreze a- 
flată pradă foametei și epide
miilor, luptele continuă, bia- 
frezii actionind prin operațiuni 
de guerilă in spatele liniilor 
trupelor federale. Reafirmînd 
miercuri că singura măsură e- 
fectivă de salvare a refugiaților 
biafrezi o constituie „încetarea 
imediată a focului și crearea 
condițiilor ca aceștia să se în
toarcă la casele lor", autorită
țile biafreze se declarau gata 
să colaboreze cu orice organi
zație internațională. inclusiv 
cu O.U.A. pentru obținerea în
cetării focului. Șansele ca ar
mele să amuțească, chiar și 
temporar, pentru a deschide 
drum unei reglementări pașni
ce par, însă, destul de reduse. 
In vreme ce biafrezii susțin ne
cesitatea încetării focului ca 
pas prealabil al unor negocieri 
de fond, șeful guvernului de la 
Lagos, generalul Gowon re
afirma sîmbătă că „renunțarea 
explicită" a Biafrei la secesiune 
rămîne prealabilul încetării So
cului.

EUGENIU OBREA 
ION D. GOIA 
IOAN TIMOFTE 
EM. RUCAB

Mircea“

Patrulă a patrioților laoțieni efectuînd o misiune de 
cercetare

W
Președintele Braziliei, ma

reșalul Costa e Silva, a de
clarat că guvernul este dis
pus să țină seama de reven
dicările juste ale studenți
lor, dar nu va permite or
ganizarea de manifestații 
sau alte acțiuni publice care 
pot aduce prejudicii „secu
rității naționale". El a afir
mat că nu intenționează să 
adopte măsuri excepționale.

Costa e Silva a făcut a- 
ceastă declarație la o con
sfătuire a șefilor militari 
brazilieni, convocată în le
gătură cu recentele manifes
tații studențești. Această 
problemă a fost examinată 
în cursul săptămânii și de 
Consiliul securității naționa
le, care se va întruni 
nou marți la Rio de 
neiro.

din 
Ja-

Poliția argentiniană a 
evacuat dintr-o biserică din 
Santa Fe un grup de 18 
studenți, care se aflau acolo 
de mai multe zile declarând 
greva foamei. Studenții 
protestau împotriva hotărî
rii autorităților de a închi
de facultatea de litere din 
oraș.

DECRETAREA „STĂRII

DE DEZASTRU NAȚIONAL"

ÎN CHILE
Președintele Republicii Chile, 

Eduardo Frei, a decretat „starea 
de dezastru național" ca urmare 
a celei mai grave secete cunoscute 
de această țară în ultimii 100 de 
ani. Seceta care a bântuit și s-a 
agravat permanent în ultimii cinci 
ani, a provocat pagube serioase 
economiei naționale, afectată deja 
de o creștere cu 18,9 la sută a 
ratei inflației în primele șase luni 
ale anului 1968.

Hotărârea guvernului deschide 
calea alocării unor fonduri spe
ciale spre a fi folosite în lupta 
împotriva urmărilor secetei.

r - ■ i

Locuințe lacustre la periferia Bangkokului

Campania electorală din S. II. A.
H. HUMPHREY ÎNCEARCĂ SĂ ÎNLĂTURE 

0 „CRIZĂ DE ÎNCREDERE"

Cu șase săptămîni înainte de 
convenția națională a Partidului 
democrat, chemată să desemneze 
candidatul partidului la președin
ție, Hubert Humphrey își multi
plică eforturile pentru a defini. în 
problemele majore ale politicii in
terne și externe americane, orien
tări diferite de cele pe care le-a 
apărat timp de patru ani ca vi
cepreședinte în Administrația 
Johnson. Dar, după cum apre
ciază Bernard Ullman, corespon
dent al agenției France Presse la 
Washington, Humphrey întîmpină 
dificultăți în a impune alegăto
rilor noua sa imagine. Aceste di
ficultăți, chiar dacă nu par a fi 
de natură să reducă șansele vice
președintelui de a obține candi
datura în fața senatorului Eugene 
McCarthy, vor permite adversa
rului său republican — Richard 
Nixon, sau Nelson Rockefeller — 
să compare, în fața corpului elec
toral, „vechea" și „noua" imagi
ne a lui Humphrey și să insiste 
asupra sprijinului necondiționat 
acordat de vicepreședinte celor 
mai discutabile inițiative ale Ad
ministrației Johnson. Consecințele 
sînt indicate deja de un sondaj al 
Institutului Gallup, potrivit că
ruia vicepreședintele Humphrey 
ar putea ieși învingător în alegeri 
în fața fostului vicepreședinte Ri
chard Nixon, dar ar termina la 
egalitate în fața guvernatorului

• REVISTA elvețiană de hor
ticultura „Der Gartenbau" pu
blică un articol despre spațiile 
verzi amenajate de-a lungul li
toralului Mării Negre, semnat 
de Louis Faraudo, care a vizitat 
România în 1967. Autorul scoate 
in evidență frumusețea parcuri
lor care, în armonie cu linia ar
hitectonică, incintă miile de tu
riști. El descrie serele și insta
lațiile moderne existente și în 
curs de construcție pentru apro
vizionarea cu flori, plante și ar
buști a localităților balneare de 
pe litoral.
• GLAFKOS Cleridis, pre

ședintele Camerei Deputaților și 
reprezentant al comunității gre

Vizita navei școală

la Napoli
NAPOLI 14. — Corespon

dentul Agerpres, N. Puicea, 
transmite: Duminică, în cea 
de-a doua zi a vizitei de 
curtoazie pe care o face nava 
școală militară „Mircea“ în 
portul Napoli, populația civilă 
și militară din acest oraș au 
vizitat nava românească, s-au 
întreținut cordial cu membrii 
echipajului, elevi și ofițeri. 
Locuitorii cunoscutului port 
italian și-au exprimat, în dis
cuțiile cu echipajul, sentimen
tele de prietenie și stimă față 
de poporul român. Printre vi
zitatori s-au aflat și membri ai 
coloniei române din Napoli.

Membrii echipajului navei 
au vizitat ruinele anticului 
Pompei, muzeul național din 
Napoli, Vezuviul și alte puncte 
de interes cultural și turistic. 
La prînz, amiralul de ascadră 
Raffaele Barbera, comandantul 
șef al departamentului militar 
maritim al Mării Tireniene de 
Sud, prefectul orașului, dr. 
Francesco Bilancia și primarul 
municipiului, prof. Giovanni 
Principe, au participat la o 
masă oferită pe bordul navei 
școală „Mircea" de comandan
tul marșului, căpitan de rangul 
I, Sebastian Ulmeanu. Au par
ticipat, de asemenea atașatul 
militar aero și naval român,

Eugene Mo 
Infringe în 
arată sonda-

Nelson Rockefeller. 
Carthv l-ar putea 
schimb, după cum 
jul, atît pe Rockefeller cît și pe 
Nixon, chiar dacă în fața lui Ni
xon ar ieși învingător cu un nu
măr mai mic de voturi decît 
Humphrey.

în aceste condiții, după cuma- 
rată mulți observatori politici, 
pînă la alegerile prezidențiale de 
la 5 noiembrie, Humphrey va tre
bui să înlăture o „criză de încre
dere44, deoarece pentru prea mulți 
alegători el rămîne, înainte de 
toate, secundul președintelui 
Johnson.

Clark Clifford la Saigon
Ministrul apărării al S.U.A, 

Clark Clifford, a sosit duminică 
după-amiază la Saigon. El va 
avea convorbiri cu comandanții 
trupelor americane din Vietna
mul de sud și cu reprezentanți 
ai regimului de la Saigon. Mă
suri excepționale de securitate 
au fost luate la aeroportul Tan 
Son Nhut. Ministrul este însoțit 
de generalul Earle Wheeler, 
președintele grupului mixt al șe
filor de stat major ai forțelor ar
mate americane, și de alte ofi
cialități americane.

într-o conferință de presă ți
nută la aeroport, Clifford a de- 

s c u r*  "t
cești la convorbirile dintre co
munitățile greacă și turcă din 
Cipru, a dezmințit informația 
publicată de ziarul turc „Hur
riyet", potrivit căreia convorbi
rile ar fi fost întrerupte.

Convorbirile dintre reprezen
tanții celor două comunități au 
început la 24 iunie, dar pînă în 
prezent nu a fost dat publicității 
nici un comunicat despre evo
luția lor.

• GENERALUL Odd Bull, 
șeful corpului de observatori ai 
O.N.U. în Orientul Apropiat, a 
sosit la Cairo, venind din Ierusa
lim. El va inspecta posturile de 
observatori ai Națiunilor Unite 

li. col. Stan Vlădescu și mem
bri ai ambasadei române. Sea
ra, amiralul de escadră, Raf- 
faele Barbera, a oferit la 
cercul ofițerilor marinei mili
tare din Napoli o recepție !n 
cinstea comandanților, ofițeri
lor și elevilor navei școală 
„Mircea“.

TENTATIVĂ
DE COMPLOT

ÎN PARA
GUAY

La Asuncion au fost 
operate numeroase a- 

restări

Corespondentul din Monte
video al agenției Prensa La
tina informează că, potripiț 
știrilor sosite aici, în Para
guay a fost descoperit un 
complot antiguvernamental. 
Mai mulți șefi militari, ctțiva 
membri ai parlamentului, 
precum și un mare număr de 
alte persoane sînt implicate 
în această conspirație, care 
avea ca scop răsturnarea dic
taturii militare a lui Stroes- 
sner.

Mai mulți parlamentari 
s-au refugiat la diferite mi
siuni diplomatice din Asun-Â 
don, iar ctțiva ofițeri supe*̂  
riori au fost arestați, în timp 
ce poliția este în căutarea 
conducătorului complotului, 
colonelul Ortega. Printre ci
vilii implicați în conspirație 
se află mai mulți paraguayeni 
exilați în Argentina, care Q- 
parțin mișcării „Covorado"s
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