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ÎN ÎNTÎMPINAREA

ZILEI MINERULUI

minieră din acest bazin da
torită lucrărilor de moder
nizare și dezvoltare a exploa
tării, productivitatea muncii 
a atins in cel de al 6-lea an 
de existență un indice de 7 
ori mai mare. De unde și o

economie la prețul de 
de aproximativ 2 milioane Iei 
peste prevederile planului. 
Asemenea realizări au înre
gistrat și colectivele de 
muncă ale exploatărilor mi
niere Cavnlc, Băiuț, Nistru

ZIARUL NOSTRU DE MÎINE
30 000 de tone reprezintă 

cantitatea de minereu scoasă 
la suprafață peste plan de 
minerii maramureșeni in 
primele 7 luni ale acestui an. 
Evident, cifra amintită con
stituie rezultatul elanului 
minerilor din bazinul băi- 
mărean în întrecerea socia
listă, al organizării muncii în

subteran. Dovada hărniciei a 
făcut-o îndeosebi colectivul 
de muncă al exploatării mi
niere Săsar care a expediat 
unităților de prelucrare în
semnate cantități de minereu 
peste plan.

Dar exemplele bune pot 
continua. De pildă la Suior 
cea mai tinără exploatare

ÎN VALEA JIULUI
• încărcatul cărbunelui și sterilului, la înaintarea în ga

lerii, a ajus la 25.2 la sută ;
• Susținerea metalică a abatajelor reprezintă 25,6 la sută ;
• Transportul cărbunelui pe galerii este complet mecanizat;
• Ca urmare a modernizării muncii în subteran și la supra

față, anul trecut, în acest bazin carbonifer consumul de ener
gie electrică era de 33,6 kwh pentru fiecare tonă de cărbune 
extrase, în timp ce în 1947, pentru aceeași cantitate se con
sumau numai 20 kwh.
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•
 întrebările cer întotdeauna un 
răspuns. îl presupun cu necesi
tate, așa cum știm din școală

•
 că după o propoziție intero
gativă se pune întotdeauna 
semnul întrebării. Numai după 
formularea răspunsului se rea- 
Uzează însă di-a-lo-guL Rostul 
acțiunilor care au început să se 
încetățenească îndeosebi în ul- 

A tima perioadă și care au fost 
încadrate în genul proxim la ca
pitolul ,^ub-yormâ-de-întrebări-

•
 și-răspunsuri^ este tocmai acela 
de a da naștere unui dialog, unei 
convorbiri. Ele au fost recoman- 
date la Consfătuirea pe țară a 
V U.T.C. pentru că oferă avanta
jul unei discuții deschise, creează 
posibilitatea unei confruntări 

A între dorința de a afla, de a fi 
la curent și capacitatea de a sa
tisface această dorință. Iar de

•
 aici, o altă posibilitate, impli

cită : dezbaterea. De la una la 
alta nu e nici măcar un pas în-

Intr-o facultate din București, 
studenții invitaseră în mijlocul 

V lor un* activist de partid, care se
• angajase să le vorbească despre 

ultimele evenimente ale vieții 
politice. După-amiaza s-a scurs

într-un dialog viu și antrenant 
pentru ambele părți. O între
bare oarecare l-a pus însă în 
dificultate De invitat. S-a ridi
cat și a recunoscut cu sincerita
te : n-aș putea răspunde acum 
la întrebarea aceasta; nu sint 
suficient de pregătit S-a întors 
însă a doua sau a treia zi. din 
nou în mijlocul studenților, și 
a dat răspunsul complet compe
tent la obiect Gestul nu a sur
prins pe nimeni, dimpotrivă, fu
sese chiar așteptat Altfel ar fi 
rămas neterminat dialogul_

Exemplul este evident singu
lar. De cele mai multe ori în
trebările capătă răspunsul po
trivit de îndată ce sint puse. 
Am citat însă această acțiune 
tocmai fiindcă un asemenea 
fapt nu se putea petrece decît în 
condițiile în care acțiunea asi
gură un cadru de discuții des
chis. sincer. în care organizato
rii n-au teama întrebărilor mai

N. ARSENIE
D. MATALA
M TACCIU

MUZE" în celelalte pagini

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a oferit, Joi la amia
ză, o masă tovărășească în 
cinstea tovarășului Chivu 
Stoica, cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a 60-a aniversări a 
zilei sale de naștere.

Au luat parte tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, E- 
mil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, membri și membri su- 
pleanți ar Comitetului Execu-

Rrfm de lucru intens pe Șantierul podului de peste Dunăre 
Ciurgeni—Vadul Oii

tiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara 
noastră.

In cuvîntul rostit cu acest 
prilej, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a subliniat înalta a- 
preciere pe care Comitetul 

. Central al Partidului, Consi
liul de Stat, guvernul o dau 
activității depuse de tovarășul 
Chivu Stoica în mișcarea mun
citorească, în partidul comu
nist, atît în anii ilegalității, 
cît și în anii de după elibera
rea țării, în anii construcției 
socialismului. Vorbitorul a re
levat contribuția pe care to
varășul Chivu Stoica a adus-o 
în muncile de răspundere în
credințate de partid, la înde
plinirea sarcinilor care au stat 
în fața partidului, a poporului, 
pentru înflorirea României 
socialiste, la întărirea parti
dului, a unității sale, la înfăp
tuirea liniei sale marxist-leni- 
niste.

Exprimîndu-și convingerea 
că și în viitor tovarășul Chivu 
Stoica va înfăptui cu toate 
forțele sale sarcinile de răs
pundere încredințate de partid 
și stat, secretarul general al

C.C. al P.C.R. a toastat în 
sănătatea sărbătoritului, urîn- 
du-i mulți ani și noi succese 
in activitatea sa.

Răspunzînd, tovarășul Chivu 
Stoica a mulțumit călduros 
Comitetului Central al parti
dului, Consiliului de Stat șî 
guvernului, tovarășului Nico- 
lae Ceaușescu, pentru înaltele 
aprecieri referitoare la activi
tatea sa. pentru deosebita cins
tire ce i se acordă cu prilejul 
acestei aniversări. El a arătat 
că consideră de datoria sa să 
răspundă acestei cinstiri și în
crederi îndeplinindu-șl cu și 
mai multă vigoare și consec
ventă sarcinile încredințate de 

. partid, dedicîndu-și întreaga 
activitate cauzei partidului, 
întăririi unității sale, înfăptui
rii liniei politice a partidului.

în încheiere, sărbătoritul a 
toastat pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul 
Central al partidului și secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru O' 
viață tot mai prosperă a po
porului român.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat cu căldură 
pe tovarășul Chivu Stoica, a- 
dresîndu-i urări de sănătate 
și fericire.

PREGĂTIRI PENTRU NOUL AN ȘCOLAR
construite în cadrul unor 
școli existente. Pînă în pre
zent școlile au primit mate
rial didactic (hărți, aparate 
de proiecție etc), în valoare 
de 733 000 lei, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul lunii să fie 
dotate cu diferite alte ma
teriale în valoare de încă 
300 000 lei.

In satele județului Boto
șani. pregătirile pentru apro
piata deschidere a noului an 
școlar se află în plină des
fășurare. Noile localuri de 
școli din satele Hulub și Tă- 
tărășeni sînt gata să-i pri
mească Pe elevi, ca de altfel 
și cele 45 de săli de clasă,

0 ÎNTREBARE
PENTRU DOUĂ

DE CINE DEPINDE

Nu, aici nu străbatem pă
durile umbroase ale Helico- 
nului și ale Parnassului...

Nu sîntem nici la nunta 
Harmoniei cu Cadmus, nici 
la cea a lui Thetis cu Peleus...

Aici nu ne aflăm în palatele 
de pe crestele înalte ale Olim- 
pului, la faimoasele serbări 
orqanizate în cinstea lui 
Zeus...

Și totuși, atmosfera din ta
bără reconstituie toate aceste 
locuri de vis, de mit și de 
legendă, care amintesc de cele 
nouă muze — fiice ale lui 
Zeus și ale Mnemosynei — 
considerate drept inspiratoare 
ale muzicii, ale dansului și 
ale poeziei și patroane ale 
artelor în general. De fapt, 
la Sinaia-Schiori, în decorul 
de basm, al Bucegilor, nu s-a 
deschis o tabără obișnuită, ci 
una în care muzele să aibă 
serios de lucru. Cei peste 500 
de elevi aflați aici la odihnă 
constituie — așa cum le 
place lor să afirme — „viito
rul artei românești". Nu știm 
dacă există și o a zecea 
muză, a inițiativei, însă ideea 
de a concentra, pentru 14 zile, 
tot ceea ce este mai valoros la 
ora actuală în activitatea ar
tistică din licee, licee de spe
cialitate și școli profesionale 
o considerăm deosebit de 
bine inspirată. Organizing, 
această tabără, Comitetul 
Central al U.T.C. oferă pri
lejul unei confruntări va
loroase a elevilor artiști-a- 
matori din toate județele țării 
și, totodată, al unui schimb de 
opinii interested un dome
niu din lumea școlii unde 
semnele de întrebare sînt

• Cupa tineretului 
de la sate 
(Relatări din

încă numeroase: viața cultu- 
rali și artistică. Q

...Nu putem susține că am 
desprins concluzii certe pri- 
vind „corelația funcțională’ 9 
dintre participarea elevilor la 
seri de dans, spectacole de 
teatru, filme, muzică ușoară V 
etc. fi pregătirea lor școlară. 
Dar dacă ne gtndim că M. Ra- 
lea privea procesul educativ" 
ca o interrelație intre individ 
și mediu, va trebui să accep- a 
tăm că așa cum este adevărat " 
că „omul ștințește locul", tot 
atît de adevărat este că fi to- a 
cui (am zice sistemul de edu- “ 
cație) tl „sfințește" pe om. Or. 
ignorind, să spunem, muzica, 
pictura, teatrul, poezia, 
dansul etc., sistemul de edu
cație ar rămîne sărac, s-ar lipsi A 
de unele din mijloacele sale 
cele mai eficiente. Elevul cu 
cît este mai inteligent și mai 
cult, cu atît este mai avid de 
cunoștințe, de învățătură. De 
aceea, în societatea modernă A fului „București", dorind

4 județe)
9 Concediul

ți dialogul 
(Cronica T. V.)

ADRIAN VASILESCU

Cu Orson 
Welles despre

(Continuare m pag. a lll-a)

TEATRU
FILM SI

TINEREȚE

MINISTERE ELIMINAREA OBSTA
CULELOR IN VALO
RIFICAREA MASELOR

PLASTICE?
A vorbi despre necesitatea u- 

tilizării maselor plastice ca în
locuitori ai metalului, în condi
țiile în care progresul tehnic a 
creat posibilitatea pătrunderii 
acestora în tot mai multe sfere 
ale producției materiale și, de

1

aici, a releva importanța ce o 
prezintă diversificarea produc
ției de mase plastice pentru e- 
conomia națională, este, fără 
îndoială, un lucru de prisos. A- 
supra caracteristicilor ce le 
prezintă în exploatare, produse-

UN ACT REPROBABIL

INSUFICIENT

(Continuare în pag. a Il-a)

" — Te fac o cafea ?
Sosită în holul cinematogra- 

_ ■ i «a
” cumpere bilete pentru întrea- 

ga familie, femeia a privit in
trigată chipul acela străin, cu 
ochii mijiți obraznic și zimbet 

• ambigu, ivit in imediata-i ve
cinătate. N-avea de unde ști 
că formula stranie ce-i fusese 9 adresată însemna de fapt o in-* 
vitație la „Răcoritoare — Ra- 
pidu — spre a servi o ceașcă W de cafea filtru... Și cum se 
scurseră mai multe minute de

REPROBAT

Interlocutoarea ripostă:
— Cum vă permiteți dom

nule ?
Insă „domnul' nu știa mul

te. Iritat peste măsură de „o- 
jensa“ care-i fusese adusă mi-

»

întâmplările acestea nu sint 
ficțiuni de reporter. Ele s-au 
petrecut aidoma, in plin cen
trul Capitalei — fără să tul
bure pe nimeni, fără să scan
dalizeze pe cineva; s-au con-

Nu pot consi
dera acostatul

tăcere, vlăjganul continuă plic
tisit :

— Nu ciripești nimic ?
★

A intrat in cofetărie, neîn
soțită. Era cald, îi era sete, 
și voia să bea in grabă o sti
clă de Pepsi-cola. Dar nu, nu 
reuși să achite vînzătoarei cos
tul consumației că un tinăr 
brunet, așezat picior peste pi
cior la o masă din apropiere, 
interveni 'cu voce molatecă, 
strecurată abia printre dinți: 
„Nu vrei să iei loc ?“

Acostatul
nici macar 

o glumă proastă

rii amenințător, „vira că te-a- 
pucă ploaia". Apoi iși recom
puse o mină meditativă și îm- 
brăcind cu privirea întreaga 
încăpere, începu să adulmece 
o altă victimă...

sumat asemenea celui mai ba
nal eveniment posibil...

Oare intr*adevăr să fie in- 
tr-atit de inofensive, incit să 
nu merite să ne îndreptăm a- 
tenția asupra lor ?

In biroul său, loconetent-co- 
lonelul Marin Birsan, locțiito
rul șef al serviciului judiciar 
din I.M.M.B., ne ascultă in tă
cere, vădit interesat de abor
darea unui asemenea subiect.

Pe urmă scoate din sertar 
un caiet cu însemnări perso
nale, îl consultă O vreme și ne 
declară, nu fără amărăciune :

ROXANA COSTACHE

(Continuare în pag. a “II-a)

SÂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

le sintetice — înlocuitori de 
succes ai diferitelor metale —, 
specialiștii din numeroase do
menii de activitate nu o dată 
și-au spus cuvîntul. Evident, în 
rîndurile de mai jos nu ne 
propunem să aducem în discu
ție aspecte privind performanțe
le tehnologice ale țyoducției de 
polimeri. Vrem să aflăm răs
punsul la cîteva întrebări pe 
care le ridică folosirea maselor 
plastice în procesele industriale : 
1) Care este gradul de preocu
pare a conducerilor întreprinde
rilor (și forurilor lor tutelare) 
în asigurarea pătrunderii tot mai 
masive a acestora în producția 
uzinală? — 2) Dacă realizările 
de pînă acum exprimă, Ia va
loarea lor reală, posibilitățile 
existente în această direcție ? 
Și, pentru a ne face o imagine 
clară asupra felului în care se 
prezintă lucrurile, am ales ca 
obiect al investigațiilor noastre 
uzina bucureșteană „Autobu
zul". reprezentativă de altfel, 
pentru problema urmărită de 
noi.

Interesîndu-ne de realizările 
obținute de întreprindere în 
direcția economisirii metalului, 
ca urmare a folosirii materia
lelor plastice, constatăm că sar
cina anuală ce-i revenea uzinei 
din planul tehnic, întocmit la 
începutul anului curent, s-a 
realizat, acum, după prima ju
mătate a anului, în proporție de 
73 la sută. Mai exact, din cele 
15 tone metal, întreprinderea a 
reușit să înlocuiască cu mase 
plastice, 11 tone. La prima ve
dere totul pare normal, consti
tuie un rezultat incontestabil. 
Spunem la prima vedere, deoa
rece discuțiile ulterioare cu fac
tori competenți ne dezvăluie și 
alte ’ aspecte.

— Asimilarea de către uzina 
noastră a unor produse din 
mase plastice se face extrem de 
anevoios — ne-spune tovară
șul inginer Gheorghe Pițulescu, 
directorul tehnic al uzinei. Si
tuația este cu atît mai dificilă, 
cu cît de ani de zile, în jurul 
acestei probleme se poartă 
discuții interminabile și, de ce 
n-aș spune-o, fără nici un rezul
tat. De nenumărate ori am so
licitat Uzinei de prelucrare a 
maselor plastice din Capitală 
să ne execute o serie de pro
duse, avînd în vedere că a- 
ceastă unitate este profilată pe 
o atare tehnologie de prelucra
re. De cele mai multe ori însă 
ne refuză, iar atunci cînd ne 
acceptă, totuși, o face doar dacă 
seria este în jur de 40 000-50 000 
bucăți/an, ceea ce ar însemna 
ca noi să constituim stocuri din 
reperele solicitate pe timp de... 
7—8 ani !

Redăm și discuția avută 
cu inginerul Aurel Oprescu, 
șeful atelierului 3 proiectare

— Chestiunea aceasta — spu-
PETRU G. BRATU

(Continuare înpag. a Ill-a)
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CONCEDIUL
ȘI DIALOGUL

Despre, „dialogurile cultur
ale* s-au scris suficiente arti
cole elogioase, timide și ‘bine 
intenționate — ca să ne pu
tem uita la ele cu un ochi 
mai scrutător. După părerea 
mea, sînt departe de a fi fai
moase,, deși onestitatea și chiar 
elanul nu le lipsesc. Dar gene
ralitățile in fraze generale, 
locurile comune, repetarea a- 
devărurilor a b c care nu.vor 
să se clintească nici cu o iotă 
spre x și y, lipsa de disciplină 
a discuțiilor sacrif icate pentru 
mici numere de iluzorie cau- 
serie — toate 'astea cariază
mult materialul, altfel axat pe 
probleme interesante. Am ur
mărit — în ultima vreme — 
discuțiile despre cinematogra
fie. Prea puține idei noi, per
cutante. Sigur că publicul și 
mai toți vrem filme românești 
bune și de succes. Dar cu o 
idee justă nu se asigură auto
mat și o discuție pasionantă. 
Săptămina trecută D.l. Suchi- 
anu, Romulus Vulpescu și Mi
hai Dimiu au conversat despre 
necesitatea efortului cultural 
și-n timpul lunilor de vară, 
sau mai pe scurt: „cultura în 
concediu**... Temă actuală, sur
prinzător de prompt aleasă 
dacă te gîndești numai la cri- 
ticile recente adresate televi-' 
ziunii pentru teatrul ei esti
val, atît în „Scînteia** cit și 
in coloanele rubricii noastre. 
Sincer vorbind, doar Dimiu 
mi s-a părut la obiect, concis 
și drept. D. I. Suchianu și Ro
mulus Vulpescu — cu reala lor 
voluptate pentru divagație, 
pentru ideea expusă pe larg 
și cu infinite plăceri orale — 
s-au dus departe, prea departe, 
pină la a demonstra că și crea
torul de artă nu cunoaște o- 
dihna intelectuală în timpul 
concediului. Evident. Eminescu 
— ni se spunea — „cînd o 
poezie îi clocea în cap**, nu știa 
ce-i aia vară, toamnă, conce
diu, „nu mai mânca, nu mai 
dormea...** Dar despre Emi
nescu era vorba să vorbim ? 
Problema era să convingem 
publicul ca în timpul vacanței 
să nu renunțe la Eminescu, la 
marea poezie, complicată și 
grea, șantajat de călduri, apă, 
soare și atîtea alte argumente 
„deconectante" care-l duc la a 
prefera numai și numai — să 
zicem — TopîrceanfT și toate 
facilitățile care decurg din a- 
ceste opțiuni. Plaja — spunea 
cu oarecare dreptate un spe
cialist* francez în probleme es
tivale — e revanșa frumoșilor 
asupra celor inteligenți. Pe 
plan cultural, plaja și conce
diul înlesnesc victoriile croni
cii rimate asupra sonetului 
shakespearian, ca să vorbim 
și noi cît de cît retoric, în sti
lul multor „dialoguri cultu
rale**, Vorbele celor doi preo- 
pinenți de atîtea ori elogiați 
în cronicile noastre tocmai 
pentru farmecul oralității au 
invadat de astă dată —

(Urmare din pag. I)

Pentru mulți acostatul 
reprezintă o glumă. Oameni 
serioși — cînd un „bonjurist** 
de bulevard se adresează jig
nitor unei femei — murmură 
amuzați „e și el tînăr, ce vrei" 
și pleacă mai departe. Perso
nal nu pot considera acostatul 
nici măcar o glumă proastă... 
El este un act de îngroșată ne
cuviință care în mod frecvent 
degenerează in huliganism.

Iar consecințele acostatului 
nu sînt numdi acestea...

lată, de pildă, cetățeanul 
Mircea Burlăcu și-a făcut din 
obiceiul de a zace în restau
rantul Lido, ore in șir, un 
apreciabil venit. Manierat, e- 
legant, seducător (e însoțit mai 
totdeauna de o servietă „Di
plomat**) el izbutește să facă 
repede cunoștință cu diferite 
tinere aflate in local, ca mai 
apoi, contra unor sume de 
bani, să le „avanseze" ca pe-o 
marfă, ,de citeva ore, străinilor 
veniți în voiaj ori in' interes 
de serviciu. Și asemenea lui și 
Nicolae Dina, zis Puiul frize
rul, și așa numitul Dodo — a- 
dică Tudor Ruse — au făcut 
din proxenitism o profesie 
rentabilă, părăsindu-și slujbe
le (cînd le-au avut) de dragul 
banilor nemunciți.

Evident, toți aceștia, au fost 
reținuți sau sînt în curs de a 
fi reținuți de către organele 
de miliție, vor fi deferiți jus
tiției și condamnați după gra
vitatea faptelor comise.

Ceea ce doresc să subliniez 
este insă faptul că fiecare 
dintre ei a pornit inițial de la 
acostatul simplu, pe stradă, ca 
ulterior să alunece pe această 
oribilă pantă către degradare 
umană și închisoare.

De întreținerea acestui as
pect detestabil, acostatul, vi
novate se fac și unele femei. 
Cu toate, că este surprinzător, 
dar există persoane care ac
ceptă invitațiile și compania 
unor asemenea indivizi cu a- 
pucături periferice — cu toate 
că aceștia li se adresează tri
vial și le tratează ca pe niște 
manechine ! Atitudinea conci
liantă a femeilor amatoare să 
cocheteze cu oricine incur aia- 
ză acosteuri.i — care la un 

zu delicii, fraze lungi, tot- 
ieauna paralele, niciodată 
intr-o ciocnire serioasă — 
asemenea teorii fără le
gătură cu problema, lasîn- 
du-se in schimb să plutească 
liniștite idei foarte, foarte dis
cutabile ca elogiile aduse fără 
discernământ și ușor demago
gic unui public văzut „in 
bloc", neprihănit, și diatribele

C R O N 1 C A

de RADU COSAȘU
— fulgerat tot fără discernă
mânt — împotriva unei „elite14 
care înțelege totul pe dos. Ce 
trai nineaca am duce dacă in 
înțelegerea artei, lucrurile s-ar 
reduce la „o elită** stupidă și 
un public generos care pricepe 
repede și în proporții de masă 
„tot ce e foarte bun44! Aș fi 
preferat să nu se discute des
pre inspirația lui Eminescu 
de-a lungul sezoanelor, pentru 
a nuanța — fie și în contra
dictoriu — asemenea afirmații 
grave care cer oricărui bun 
causeur — și atît Vulpescu cît 
și D. I. Suchianu sînt maeștri 
în materie — un moment de 
reflecție, o pauză de gindire.

In această pauză de gindire, 
le-aș fi oferit participanților 
la dialog, citeva perle din 
spectacolul de varietăți trans
mis duminică din Constanța, 
dintr-o sală arhiplină. Asta ă 
propos (altfel nici n-ar merita 
să consumăm efort critic) de 
efort cultural în vacanță și de 
deconectare intelectuală in 
concediu. începea— dar cu ce 
putea să înceapă ? Cu un ilu
zionist care scoate porumbei 
din eșarfe. Pe urmă venea un 
tip care înghițea foc și nu 
murea. Pe urmă veneau doi 
comici populari și trăgeau de 
un cuplet in care leit motivul 
replicii era „păi nu ?** și celă
lalt răspundea: „Păi, da !** 
Asta de vreo 10 ori. Pe urmă 
se dansa urît, pe urmă apărea 
un turist de peste hotare și 
masacra o melodie frumoasă a 
lui Becaud: „Important e 
trandafirul...** Fie vorba între 
noi, publicul aplauda viguros 
(și spectacolul avea și un regi
zor, cum bine spunea un con
frate în „România liberă").

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
moment dat prind un aseme
nea avînt, incit nu mai țin 
cont cui se adresează... Și ast
fel se face că auzi, în cinema
tograf, ori pe stradă, cite un 
individ îndrăznind să acosteze 
o femeie serioasă care-și vede 
de grijile ei.

După cum afirmam și mai 
înainte, însă, o mare răspun
dere revine opiniei publice. 
Descurajant de pasivă, ba 

ACOSTA TUL
chiar amuzată de limbajul bu
levardier, ea este departe de 
rolul pe care ar trebui să-l 
joace în sugrumarea acestui 
fenomen, cu totul străin prin
cipiilor eticii noastre.

CONTRAVENIENȚII LA
COMPORTAREA

CIVILIZATĂ TREBUIE 

PUȘI LA PUNCT 
PRIN SANCȚIUNI

— Spre a-mi susține cît mai 
bine opiniile cu privire la su
biectul propus discuției — 
ne-a spus tovarășul Florea 
Gheorghe, procuror la Procu
ratura municipiului București 
— voi începe prin a vă isto
risi o întîmplare, foarte sim
plă, în aparență. Deunăzi mer
geam în tramvai. La un mo
ment dat s-a urcat în vagon 
un grup de băieți și fete, cam 
extravagant îmbrăcați, teribil 
de gălăgioși, care au deschis 
la maximum un aparat de ra
dio cu tranzistori. Cineva le-a 
atras atenția că în tramvai se

„Dialogurile culturale** — 
mult îmbunătățite, deși aces
ta, ultimul, avea o neașteptat 
de bună imagine, de loc „de 
serviciu** — n-ar trebui să a- 
bandoneze tema dificilă a re
lației dintre public și artă. 
Fiind dificilă — adică cerind 
o bogăție de nuanțe contradic
torii — e și frumoasă, cum se 
spune din bătrîni...

Apus de soațe pe Ijtoral

TELEVIZIUNE
VINERI, 9 AUGUST 1968

18,90 — T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină" : Ietusul cere
bral (reluare).

10,38 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — T.V. pentru școlari. Consultații la limba română (clasa

a VIII-a).
18,00 — Drumuri și popasuri — emisiune turistică.
18.30 — Curs de limba spaniolă (reluare lecția a 4-a).
19,00 — La porțile cunoașterii — emisiune pentru tineret 

„Transparențe".
19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Actualitatea în agricultură.
20,20 — Studioul muzical. Tineri interpreți români participant! 

la Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților de la 
Sofia.

20,48 — Cărți și autori.
21,80 — Reflector.
21,15 — Filmul artistic „Romanța pentru trompetă" — producție 

a studiourilor cehoslovace.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

află bătrîni, suferinzi și chiar 
oamenii sănătoși nu sînt dis
puși să călătorească asurziți de 
muzică. Știți ce-au replicat ? 
„Unde scrie că n-am voie să 
ascult ce-mi place ?** Și deși 
există dispoziții ale edililor în 
acest sens — deci scrie într-un 
loc — cinci sau șase cetățeni 
le-au sărit pur și simplu in 
ajutor, luîndu-le, cu argu
mente puerile, apărarea.

Opinia publică ar treimi să 
fie mai intransigentă față de 
asemenea manifestări și față 
de altele, ca de exemplu acos
tatul în plină stradă.

Pe de altă parte, cred că ar 
trebui să amintim Și de ine
ficacitatea unor acte normati
ve... Este bine cunoscut că in
fracțiunea contra ordinii obș
tești — infracțiunea de huli
ganism — se pedepsește prin 
lege, cu închisoare corecționa- 
lă de la 6 luni la 5 ani. însă 
insultele, injuriile, amenință
rile chiar, lovirile care nu se 
soldează cu zece zile de trata
ment medical intră in compe
tența comisiilor de împăciuire. 
Și ce fac, în fond, aceste co
misii ? Sesizate de cel vătămat, 
invită părțile, le face morală, 
eventual le împacă. Ele nu 
dispun de sancționarea vino
vatului. Or, vinovății nu sînt, 
cel puțin la această oră, indi
vizi dispuși să se lase convinși 
prin dojană, ei pleacă de la 
comisia de împăciuire cu ideea 
că nu li se poate întimpla ni
mic grav și comit alte delicte.

Personal sint de părere, cel 
puțin pentru o perioadă de 
2—3 ani, că e necesar să se in
troducă arestul, lărgindu-se

VIVA MARIA
rulează la Patria (orala 10 ;
12.45 ; 16 15 ; 18,45 ; 21,15); Lu
ceafărul (orele 8,30 ■ 10,45;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ;
21,15); Festival (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21);
Circul de stat (orele 10; 13 ;
16,30 ; 18 ; 20,30).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

INT1LNIRE IN MUNȚI
rulează la Capitol (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 19).

VALEA
rulează la Central (orele 8,30 ; 
10,30; 12,30 - 14,30; 16,30;
18.45 ; 21).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Victoria (orele 8,45 ;
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45) ; 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21). Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

astfel unele drepturi ale orga
nelor de miliție. Și anume: în 
baza unui proces verbal înche
iat de milițian și susținut de 
forța publică — prin*declara
țiile a 2—3 martori — și al că
rui subiect este confirmat ca 
delict de către procuror, con
travenientul să fie reținut de 
miliție, în arest — cel puțin 
15 zile — timp in care infrac
torul să presteze o muncă.

După un număr de contraven
ții repetate, cetățeanul să fie 
deferit justifiei.

COMPORTAREA
CIVILIZATĂ SĂ DEVINĂ

UN ACT REFLEX
Calificînd comportarea tine

rilor bulevardieri ca reproba
bilă — prodecanul Facultății 
de filozofie, tovarășul Alexan
dru Valențiu, a exprimat, în 
continuare, citeva puncte de 
vedere :

— Lucrul cel mai important 
este purificarea străzii, impri
marea unei atmosfere spiritua
le, morale. Este nu numai de
zagreabil ci de-a dreptul su
părător să te izbești, ori de 
cîte ori te afli în oraș de băie- 
țandri impertinenți, „șme
cheri", care forfotesc în special 
în aria cinematografelor și se 
agață grosolan de femei, de 
bătrîni, de oameni în toată 
firea.

Acostatul reprezintă un fe
nomen relativ restrîns. Și asta 
este un îndemn de cultură, de 
civilizație. Pentru că realmen
te nici un om cult nu recurge 
la un asemenea gest. Sau mai 
exact cultura a impregnat in- 

FREDDY, LOVEȘTE TU IN
TO !

rulează I* Lumina (orele 9,15 ;
15,30 ; 18 ; 20.30).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

CINEMATOGRAFE
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

HISTRIA HERICLEIA ȘI LE
BEDELE — LUMEA LOR — O- 
RIZONT ȘTIINȚIFIC 6/968 — 
PE FIR — MOARA VISELOR 
— CASA LUI CALINESCU — 
HOCUS-POCUS

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

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Union (orele 15,30; 
20,30).

FALSA LIRA DE AUR
rulează la Feroviar (orele 

EATRU
FILM și TINEREJE

dividului o asemenea sensibili
tate, i-a format o asemenea 
mentalitate incit comporta
mentul dezechilibrat îi repug
nă ; cultura, editcația, i-au a- 
jutat omului să dobîndească o 
conștiință a demnității sale și 

. a demnității individului în ra
port cu întreaga colectivitate. 
Revenind acum la tinerii noș
tri care-și pierd timpul um- 
blînd de colo-colo, acostînd 
lumea...

Categoric ei au lacune seri
oase în educație,, nu citesc un 
ziar, o carte, nu știu să judece 
un film, să descifreze valoarea 
de nonvaloare, exceptîndu-i 
pe huliganii inveterați, băie- 
țandri aceștia nici măcar nu-și 
dau seama că există și alte 
modalități de a intra în con
tact cu lumea, remareîndu-te, 
ei văd în aceste manifestări 
reprobabile, acte lăudabile, se 
consideră „eroi**. I-a înțeles, 
așa cum trebuie cineva ? Sînt 
ei sub influența morală a cui
va ? Eu cred că nimeni pînă 
acum nu s-a ocupat suficient 
de ei, și nici în momentul de 
față nu se ocupă că lucru
rile se petrec așa și nu altfel.

După opinia mea; din fami
lie omul trebuie să plece cu un 
anumit ansamblu de deprin
deri care să-l facă inapt pen
tru atari gesturi inadmisibile. 
Puțini părinți condamnă, in 
special la băieți, o comporta
re lejeră; iar mamele fetelor, 
pot fi auZite, nu o dată spu- 
nînd „las-o în pace, de ce să 
fie proastă, ca mine ?** Pe de 
altă parte, școala — focar de 
invățămint, de cultură, de e- 
ducație — trebuie să modeleze 
copilul, astfel îneît comporta
rea civilizată să devină pentru 
el un act reflex. De asemenea, 
organizațiile de tineret să în
semne cel mai înalt cadru de 
manifestare a inteligenței, per
sonalității, să reprezinte fac
torul de autoritate care să o- 
fere sfaturi, recomandări.

Bineînțeles, stabilirea aces
tui climat — prin adoptarea 
unor noi modalități de influ
ență de către familie, școală, 
U.T.C. — e o chestiune de du
rată. Dar neapărat de realizat. 
Ca soluții mai apropiate în
trevăd măsuri administrative 
și întărirea opiniei publice, ca 
fermitate, dinamizarea posibi
lităților ei de constringere.

8,45 ; 14,15 tn continuare, 17,15 ;
20) ; Excelsior (orele 9,45 ; 12,30 ;

15,15 ; 18,15 ; 21).
DUELUL LUNG

rulează la Ciulești (orele 10 ;
15,30 ; 18 ; 20,30); Grivița (ore-

le 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 • 18,15 ; 
20,45).

CAUT O NEVASTA
rulează la Dacia (orele 8,15 ;
16,30 ; 18,45 ; 21).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

ruloază la înfrățirea (orele 
10 ; 16 ; 18 ; 20).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Buzești (orele 15,30 ;
18) ; Munca (orele 15 ; 17,30 ;
20) ; Progresul (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE

CU ORSON WELLES •
D

întîi nu e prea în- 
cîntat să dea inter
viuri. Amină mereu 
și cînd în sfîrșit își 
dă seama că n-are 
șanse prea mari de 
a face față perseve
renței reporterului, 
se dă bătut și devine 
cel mai agreabil in
terlocutor. Și asta 
pentru că, spune 
domnia sa, o dată, 
la începutul carierei 
a fost ziarist. Dar 
cum Orson Welles 
n-are prea mult 
timp de pierdut, tre
buie să fim operativi 
și, imediat ce-âm 
fost poftiți să luăm 
loc. să începem » 
pune întrebări, 
bări.

Rep . :V-ați dedicat atît 
filmului cît și scenei. Ce 
diferențiază, după păre
rea dv., un actor de tea
tru de unul de cinema ?

Orson Welles : în primul rînd 
să clarificăm o problemă. Pro- 
priu-zis nu există un actor de 
teatru și unul de cinema. E ca 
și cum am spune că unul este 
pictorul care lucrează în ulei și 
cu totul altul pictorul care lu
crează în acuarelă. Dar amîndoi 
sînt pictori. Așa că actor este 
acela care se adaptează ambe
lor medii de joc. Totuși, mulți 
Pu rezistă cinematografului din 
cauza exigenței acestuia. într-o 
piesă, din moment ce al rostit 
greșit o replică, nu mai poți re
veni asupra ei. „Verba volant", 
în film, însă, se cer secvențe 
perfecte și cînd greșești 
vine asupra acelui lucru, 
nematograf s-ar putea 

se re- 
La ci- 
uneori

ralia și elemente netalentate. De 
exemplu, într-o supraproducție 
tehnicoloră, din cauza efectelor 
speciale, un anumit public poate 
fi indus în eroare. El aplaudă 
„culoarea" filmului și poate nu 
observă sțîngăcia actorului. în 
teatru însă, lipsa de talent este 
imediat remarcată.

Rep. : Pledați pentru 
teatru ?

O. W. : Mi-e imposbil să fac 
așa ceva. Cinematograful este 
marea arta a șcestei epoci,' eu 
însumi m-am dedicat ei. Dacă 
nu toate producțiile sînt reușite, 
asta e altceva. Succesul filmului 
depinde de „AUTOR". Prin el 
înțeleg pe toți cei care colabo
rează la realizarea peliculei. 
Dacă diversele roți dințate se 
angrenează bine de la început 
este imposibil să nu se realizeze 
ceva valoros. Și roțile dințate 
au diferite nume și atribuții: 
scenarist, regizor, actor, opera
tor, etc. Dacă unul din meca
nisme este sau devine defect, 
munca este zadarnică.

Rep. : Ce anume v-a 
determinat să vă îndrep
tați mai toată orientarea 
cinematografică spre 
Shakespeare ?

O. W. : Este vorba de o afini
tate veche. L-am simțit a- 
proape întotdeauna, începînd 
din școală și pînă în ziua de 
azi. Tocmai din aceste conside
rente caut să-l aduc pe ecran 
transpunînd în personaj trăsă
turi ce îmi sînt proprii. De fapt 
Shakespeare este un autor mo
dem. Multe din aspectele filozo
fiei umane de atunci coincid cu 
cele de astăzi. Snobii, oamenii 
mărginiți îl clasifică învechit. 
considerîndu-1 plasat doar între 
datele care îi marchează naște
rea și moartea, cu patru sute de 
ani în urmă. Desigur operele lui 
Shakespeare ne spun mai puțin 
astăzi decît atunci, peste o sută 
de ani vor spune și mai puțin, 
dar ne transmit ceva, creează o 
atmosferă problematică în jurul 
nostru care ne va face să-l con
siderăm mereu modern. Oare 
condiția umană din tragediile 
antice grecești, de care ne des
part nu 400 ci mai bine de două 
mii de ani, este âtît de străină 
omului de azi ? Din moment ce 
publicul vine la spectacol în
seamnă că este interesat în ceea 
ce se petrece acolo. Și interesul 
pur nu-1 poate stîrni decît o ve
cinătate sufletească, cît de 
infimă, dar existentă.

Turneul unui ansamblu folcloric 
francez

susținut Ia 
folcloric

După spectacolul 
Sibiu, 
breton 
prinde 
stră, a 
sala
Sighișoara, un interesant spec
tacol muzical-coregrafic. Ala-

Ansamblul
din Franța, care între- 
un turneu în țara noa- 
prezentat joi seara. în 

..Mihai Eminescu" din

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

AVENTURIERII
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11,15 . 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45);

Aurora (orele 8,30 ; 11,,15 ;
14.30 ; 17,15 ; 20) ; Arta (orele
9 ; 15,45 ; 18 ; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,15 ;
20,30).

JUDECATA
rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18).

TAFFY ȘI VÎNÂTORUL
rulează la Tomis (orele 9;
15,45 • 18,15); Flamura (orele 
9—16).

ÎNTRE NOI
rulează la Flacăra (orele
15.30 ; 18 ; 20,80).

Rep. : Sesizați e dis- ț 
tanță, dată de concepția 
nouă, între tinăra gene
rație de interpreți și cea A 
premergătoare ?

O. W.: Neîndoios că distanța 
există. V-ați ferit să-i spuneți A 
prăpastie dar eu totuși am cu- " 
rajul s-o numesc astfel. Foarte 
greu găsim modalitățile de con
struire a unei punți. Spiritul de 
originalitate îi face ades să 
ajungă la soluții bune. Cu cîtva 
timp în urmă, 10—15 ani, eram 
îngrijorat de acei tineri care 
voiau cu orice preț să revolu
ționeze mijloacele noastre dar 
care nu ajungeau la soluții dem
ne de luat în considerație. Ac
torii generației actuale își fina
lizează cu foarte multă preci
zie gestul lor artistic. Ei nu pot, 
însă, interpreta literatura eroică 
clasică, nu li se potrivește. Mi 
s-a oferit chiar la New York 
conducerea unul grup de tineri 
actori cu care să realizez pro
ducții de această factură. Eram 
convins că nu vom ajunge la 
nici un rezultat și firește am 
refuzat. Dezinvoltura și arta cu 
care mînuiesc personajele tea
trului modern devine stîngăcie 
sî aparentă nedotare cînd ace
lorași oameni li se pretinde 
montarea unui text căruia să nu 
i se poată adapta. Cel puțin 
aceasta este situația la noi.

„TABĂRA

CELOR
NOUĂ
MUZE"
(Urmare din pag. I)

pozi-Rep. : Care este _ 
ția dv. față de tinerii ac
tori ?

O. W. : îmi place enorm să 
lucrez cu ei. Să-i ajut, să le dau 
unele sfaturi, indicații. Nu ca 
un coordonator ci ca un om 
care dorește să-i îndrume cît de 
Cît, spre profitul lor, spre satis
facția mea. Mulți colegi de ge
nerație au trăit însă, o expe
riență tristă în acest sens. Vrînd 
să fie alături de acești tineri 
s-au‘ văzut neluați în seamă, 
bagatelizați.

Rep. : Teatrul, filmul 
se văd concurate de tele
viziune. Cum priviți dv. 
acest fenomen ?

O. W.; Ei da, este dreptul fi
resc al progresului să-și con
cureze predecesorii. Sînt pentru 
intervenția tehnicii în artă ceea 
ce mă face să mă alătur curen
tului „pro T.V.“. Dar nu este 
vorba de alăturarea spectatoru
lui ci de cea a actorului. O să 
zîmbiți sceptici, dar eu, cel din 
Falstaff, Othello. Macbeth, sînt 
și interpretul unor sketchuri 
amuzante la televizor. Să n-o 
luați drept un aspect comercial. 
E cea mai mare plăcere pe care 
o am să apar la T.V. în pro
grame de varietăți. în astfel 
emisiuni m-am obișnuit să 
alt om. vesel, destins.

Rep. : V-am rnga, 
încheierea interviului, 
dați o definiție, 
trăsături, tineretului din 
patria dv. și din țările 
în care lucrați.

O. W’. : Cred că fiecare gene
rație de tineri trebuie să fie re
voluționară și fiecare societate 
să aibă spațiu suficient pentru 
această revoluție. Oricare civi
lizație s-a bazat pe un astfel de 
act. altfel am fi niște simpli 
funcționari cu mînecuțe nu oa- 

, meni cu idei novatoare. Tinerii 
contemporani sînt opuși como
dității burgheze, sînt interesați 
într-o conexiune spirituală. 
Hippv au devenit un grup mi
noritar și sînt mai bine de cinci 
ani de atunci. Tînărul zilei de 
azi are idealuri orecise si nu 
devize frumos sunătoare și lip
site de sens și conținut. Hippy, 
și cei din rîndul altor curente 
asemănătoare, aparțin parcă 
unei epoci vechi, îngronată sub 
straturi de civilizație. Tineretul 
își spune cuvîntul, un cuvînt 
concret, nu adulează fantasme.

de 
fiu
în 
să 

prin

a

Interviu realizat de :
ADRIAN BzXRBU

turi de artiștii francez.i și-a 
dat concursul ?i Ansamblul 
folcloric al sindicatelor din 'W nu înseamnă să alegi pentru 
municipiul Sighișoara. Specta- tineri, ci să le dai lor p'osibi- 
colul comun al artiștilor Iran-® Htatea de alegere, să le im

■ . . . , , , rești gustul, astfel ca ei să-șicezi șl român, s-a bucurat de poată forma o JjU(leca(ă 
mtilt succes. w prie.

ELDORADO
rulează la Vltan (orele 15,90 i 
18 ; 20,30).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Miorița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

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

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Moșilor (orele 15 ;
17,30 ; 20).

CAUT O NEVASTA
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

rulează la Volga (orele 9,30 j 
16 ; 18,15 ; 20,30).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Rahova (orele 15,30;
18). Cotroceni (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

£ educația extrașcolară este che- 
w mată să joace un rol cel puțin 

egal cu învățământul propriu-
£ zis. In cuvintul rostit la des- 
w chiderea taberei de la Sinaia-

Schiori, tovarășa FLOAREA A ISPAS, secretar al Comitetului
Central al U.T.C. s-a referit pe 
larg la preocuările organiza-9 țiilor de tineret din școli pen
tru a crea acel climat în care 
activitatea cultural-artistică 
(bogată, vie, antrenantă) să 
poată determina serioase res- 
tructurari în stilul de viață și de9 muncă al elevilor. Se ir/șÂpine 
însă o cerință esențială'. coKcti- 
vele claselor să nu aștepte nu-

@ mai hotărîri „din afară", lă- 
sînd să se înțeleagă că le-ar

A lipsi îndemânarea și iscusința 
9 de a concepe o organizare a 

timpului liber care să ofere o

•
 gamă bogată de posibilități 
pentru dezvoltarea gustului ar
tistic, a simțului critic și sa

•
 încurajeze punerea în valoare 
a aptitudinilor creatoare. Un 
experiment făcut la Sinaia-

•
 Schiori și-a dovedit deja uti
litatea : comandantul tabe
rei este elev — Geo Cos-

•
 tiniu, de la Liceul,. „Nicolae 
Balcescu" din București"; el 
este ajutat de cîțiva uteciști 
fa destoinici — comandanții de 
grupă — dintre care unii (Flo- 
rentina Sandu, elevă la Liceul9 din Fierbinți, Angela Cordoș, 
de la Liceul nr. 1 M ' 
Mitică Lupu, de la

9 muzică din Pitești, 
Pleșa, de la Liceul

din CMj,
LiceulUe 
Octa9n 
pedaf^ic 

• din Clmpulung-Muscel etc.) 
s-au și arătat a fi foarte ac
tivi. Se vede că încrederea o- 
bligă. Firește, tabăra are un 

™ director educativ, profesori

Liceul]
Octa[_ 

pecla&fyc

de literatură, de muzică, de 
educație fizică; formațiile 

™ sînt însoțite de instructorii 
respectivi; un regizor artistic 

A asigură asistența de speciali
tate. Acest corp de profesori- 
educatori este mai mult decît 
necesar într-o tabără cu pro
fil artistic. Organizatorii acti- 
vităților din tabără sînt însă 9 elevii. Este pentru ei ,un pri
lej de afirmare a personalită- 
ții. Dar și un util exercițiu 

9 care ii ajută să se cunoască, 
să-și măsoare forțele, capaci- 

A tatea organizatorică. Progra- 
mul taberei — bogat și variat 
— oferă în această privință 9 numeroase posibilități. Acti
vitatea zilnică cuprinde spec- 
tacole susținute în stațiunile 

9 ^e odihnă de pe Valea Praho
vei, întîlniri cu personalități 
de frunte ale vieții culturale 

9 și artistice românești, discuții 
metodice privind munca artis- 

• tică în școlile de toate gra
dele, exeursii. Acestora li se 
adaugă emisiunile stației de 

• amplificare, întrecerile spor
tive. și, mai ales, prezentarea 
unor seri culturale model. Dar 
să nu omitem tocmai pregăli-- 
rea unui spectacol artistic care 
va întruni cele mai reprezen- 
tative formații existente în 
tabără...

Tineretul nu este unul și 
@ comportamentul său variază 

in funcție de diversitatea si- 
tuațiilor în care se găsește, 9 Acest fapt s-a înțeles în ta
băra elevilor artiști-amai ori 
Apreciem, în acest sens, un fi 
din calitățile programului I 
posibilitatea ce se oferă zil
nic fiecărui elev de a ale< i 
singur dintr-o multitudine de. 
manifestări foarte interesante. 
Marți, de pildă, în timp ce in 
parc .fanfara elevilor Școlii 
profesionale din Oțelul Ro
șu prezenta un program de 
muzică de promenadă, 
chestra Liceului din 
goj cucerea aplauze într-un 
concert de. muzică ușoară. La 
club se desfășura o seară dis
tractivă. Pe scena amenajată 
în aer liber am putut asculta 
corul Liceului nr. 3 din Sibiu, 

A recitatori din București. Timi
șoara,- Cluj, am admirat dan- 

• satorii din județele Neamț,
Satu-Mare, Dolj,. Hunedoara 

Desigur că elevii vor des- 
@ prinde de aici — ar fi bine 

să transmită acest lucru în 
b!U1 O ?colile lor ~~ a Iace educație 
din W nu înseamnă să aleai vp.ntriL

or-
Lu-
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PRIMIRE
LA C. C. AL P. C. R

Tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit joi după-amiază pe 
tovarășii Eduardo Gallegos 
Maftcera, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. 
din Venezuela, și Fredy Mu
noz, membru al C.C. al P.C. 
din Venezuela, care la invita
ția C.C. al P.C.R., ne vizitează 
țara.

Au participat tovarășii Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C 
al P.C.R., și Traian Demian 
adjunct de șef de secție la C C. 
al P.C.R.

în cadrul convorbirilor, ® 
desfășurate într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, a avut 0 
loc o informare reciprocă a- 
supra activității celor două W 
partide și s-a făcut un schimb 
de păreri privind unele pro-" 
bleme ale situației Intemațio- 
nale actuale, ale mișcării co- ™ 
muniste și muncitorești mon- a 
diale, precum și în legătură 
cu dezvoltarea în continuare a 
a relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul £ 
Comunist din Venezuela.

Subredacțiile
transmit:

• Vă invităm în cea 
mai nouă peșteră

Nu departe de localitatea Va
lea Stiîmbă, între masivele mun
toase Giurgeu și Hășmașul Mare, 
s-a deschis pentru turiști și speo- 
logi cea mai nouă peșteră des
coperită în vestul Carpaților ră- 
săriteni, peștera Sugău. Specta
culoasă sfredelire a apei în roca 
dură a dat naștere la trei galerii 
supraetajate măsurînd aproape 
20 km. In partea de jos o 
deschizătură înaltă de 80 me
tri și lată de 40 dă peșterii un 
farmec deosebit.

Pregătind vernisajul peșterii, 
filiala din Gheorghieni a Oficiului 
Național de Turism, cu spriji
nul tinerilor din localitate și din 
comuna Valea Strîmbă, a amena
jat drumuri de acces, o cabană, 
intrări în galerii.

Lucrările pregătitoire au !n- 0 
ceput. Primul obiectiv atacat este 
lărgirea fi înălțarea tunelului 0 
cara «tr&punge, in apropierea _ 
stației ______ ____________ _
Mare.

Izvorul-Mureț, Ilașmașul 0

e Modernizări
din cele mai vechi fa-

• Colocviu interna
țional de artă stu
dențească

Una 
brici de cărămizi — din comuna 
Suseni-Reghln, cunoaște efectele 
înnoirilor. în cadrul lucrărilor de 
extindere și modernizare se vor 
construi și echipa mai multe linii 
de confecționare și ardere. Capa
citatea de producție anuală a 
fabricii va crește astfel cu 14 
milioane cărămizi. La Fabrica de 9 
cărămizi și țigle „Hercules" din 
Tîmăveni, au început să pro
ducă trei noi cuptoare iar la Fa
brica „Mureșeni", se fac ultimele 
pregătiri pentru aprinderea fo- 
oului la cuptoarele tip tunel.

Tabăra alpină de la Izvorul 
Mureșului este, în aceste zile, o 
gazdă primitoare. O nouă serie 
Formată din 200 de studenți din 
întreaga țară, evidențiați în ac
tivitatea diferitelor cercuri artis
tice au venit la întîlnire cu fru
musețile naturii. Alături de stu
denți din 15 țări europene aceș
tia vor participa la un colocviu 
internațional de artă studențeas-

Rubrică realizată 
de IOAN VULCAN

f
(Vrmar» din pag. I)

că.

• Expoziție retros
pectivă

Un nou punot de atracție pen
tru locuitorii orașului Tg. Mji- 
reș: Expoziția retrospectivă a 
pictorului clujean Nagy Albert, 
organizată de muzeele de artă 
din Cluj și Tg. Mureș. La par
terul Palatului Culturii, în sălile 
fondului plastic, sînt expuse 60 
dintre cele mal izbutite lucrări 
de pictură în ulei executate 
de artist în cei 30 de ani de ac
tivitate intensă în țară și în Ita
lia.

e Pe magistrala de 
oțel

electrificarea primei sec-Prin 
țiuni de cale ferată din Transil
vania, linia Brașov-Ciceu-Deda, 
se vor asigura o viteză sporită a 
circulației trenurilor de-a lungul 
depresiunilor superioare ale văi
lor Mureșului și Oltului, dubla
rea actualului volum de tran
sport în condițiile unei siguran
țe sporite.

ne dînsul — devine adeseori 
ridicolă. Șl lată de ce. Solici
tărilor noastre li se răspunde 
uneori de către întreprinderi 
din cu totul alte ramuri, cum 
ar fi Fabrica „Muntenia" din 
Capitală (aparținind M.I.U.), 
cooperativa „Arta meșteșugă
rească" — Urziceni, întreprin
derea de material didactic — 
București, etc., care se „intere
sează" dacă nu cumva avem 
ceva de comandat. Dar comenzi
le le primesc condiționat: să 
le asigurăm documentația ne
cesară.

Intrebîndu-1 pe tovarășul ingi
ner Octavian Grumăzescu, după 
ce criterii se stabilesc sarcinile 
(de altfel prevăzute „expres" în 
planul tehnic al uzinei!)» de in
troducere a maselor plastice în 
producție, acesta ne-a răspuns, 
fără ocol: „Unul singur : po
sibilitățile uzinei". Ceea ce mi 
se pare important, este că tre
buie să facem unele precizări 
asupra afirmației interlocutoru
lui nostru : în ce constă, așa
dar „posibilitățile întreprinde
rii" ? Printre altele, și în aceea 
că uzina știind de la început că 
n-are unde să toarne piesele din 
material plastic, își fixează, în 
deplină cunoștință de cauză, o 
cifră de plan aproximativă. 
Cele 11 tone de metal înlocuite 
pînă în prezent, nu reprezintă 
decît a treia parte din ceea ce 
ar putea uzina să toarne. De 
pildă, dacă uzina ar avea cum 
să realizeze „profilul decorativ" 
folosit la învelișul interior al 
autobuselor și autoutilitarelor 
(un singur reper, deci) s-ar e- 
conomisi într-un an de zile, 15 
tone de metal, exact atita cît 
și-a prevăzut pe întreg anul 
1968. Mai mult, dacă ea ar avea 
posibilitatea „7 7
un alt profil (pentru interior), 
s-ar realiza o economie anuală 
de 24 tone metal, adică aproape

să confecționeze

actualitate

tineretului

DESCOPERIRI

Foto: VIOREL RABA

FLORIAN MATEIAȘ 
șeful comisiei sport 

a Comitetului județean 
Caraș-Severin al U.T.C.

• Fedefația cehoslovacă 
de atletism a selecționat pen- 
tru Jocurile olimpice un lot 
de 13 sportivi și sportive : 
bărbați : Danek-disc (62,78 
m), Jungwirth-800 
(l’47”4/10) ; Plachy-800 
(l’47”l/10) ; Odlozil-1 500 
(3’41”) ; Vadenicek-110 
garduri (13”6/10) ; Alea 
m) ; Hubner (2,13 m) ambii 
la săritura în înălțime.

Femei : Gleskova-100 
(ll”3/10) ; Chmekova-400 
(54”l/10) ; Jehlickova-800 — 
2’05”4/10) ; Valencova (1,80 m), 
Rezkova (1,82 m), Faithova

(1,78 m) toate trei la săritura 
în înălțime. în paranteză sînt 
trecute cele mai bune rezul
tate obținute anul acesta de 
olimpicii cehoslovaci.

• Velodromul Dinamo din 
Capitală va găzdui la sfîrși- 
tul acestei săptămîni un con
curs internațional de ciclism 
la care vor participa cei mai 
buni pistarzi de la Steaua și 
Dinamo, precum și cei de la 
clubul Dynamo . Gera (R. D. 
Germană). în programul con
cursului figurează următoa
rele probe : viteză (elimina
toriu și turneu) ; urmărire pe 
echipe, 1 000 m cu start de pe 
loc, cursa italiană și semi- 
fond.

Sîmbătă 10 august între
cerile vor începe la orele 16, 
iar duminică 11 august la 
orele 9,30.

• Fostul campion mondial 
de box la categoria mijlocie, 
negrul american Emile 
Griffith l-a învins la puncte 
în 12 reprize pe Gypsi Joe 
Harris, într-un meci dispu
tat la Philadelphia. De re
marcat că potrivit clasamen
telor Consililiului mondial al 
boxului profesionist, Griffith 
este considerat șalanger ofi
cial al italianului Nino Ben- 
venutl.

Peste două zile, din nou la fotbal!

AU FOST NECESARE
MECIURI DE BARAJ

Duminică de august. Sute de ti
neri iubitori ai sportului și-au 
dat întîlnire în centrele de co
mune ale județului Vaslui în ca
drul etapei a Il-a a CUPEI TI
NERETULUI DE LA SATE. E- 
venimentul a reunit la start at- 
leți, handbaliști, voleibaliști și bi
neînțeles, fotbaliști. Ei au fost 
urmăriți și aplaudați de un nu
măr foarte mare de suporteri. La 
Murgeni spre exemplu, au venit 
entuziaștii din Blăgești, Găgești, 
Hurduci. Centrul își dispută în- 
tîietatea cu Vaslui, Negrești și 
Ivănești. Primul loc este însă 
greu de cucerit cînd ai parteneri 
la fel de puternici. Cu toate 
acestea, la atletism, și-au asigu
rat participarea la etapa jude
țeană Aurel Profir, Ilie Rînzescu 
(Murgeni) loan Roman, Gheorghe 
și Ichim Prisecaru (Blăgești), 
Gheorghe Carcaleț (Negrești), Vi
orel Cajar (Ivănești), Mihai Gli- 

'Bogdana) și echipa de șta- 
4x100 m plat din Hurduci.

La capătul întrecerii dintre 
handbaliști primele locuri au fost 
ocupate de echipele din Fălciu, 
Băcani, Muntenii de Jos, Bereze-

Caransebeș, Reșița, Oravița... 8 
orașe-centre din județul Caraș- 
Severin au primit, zilele trecute, 
aproape 2 000 de tineri care s-au 
întrecut în cadrul celei de a doua 
etape a CUPEI TINERETULUI 
DE LA SATE. De ce-n orașe P 
Neexistmd la sate terenuri cu 
piste, întrecerile au avut loc în 
orașe și trebuie să remarcăm că 
ele au fost la fel de pasionante 
și interesante.

Caransebeșul a găzduit 412

sportivi, Moldova Nouă 249, 
Bocșa 211... calificați la fazele 
pe asociații.

Întâlnirile sportivilor ne-au dat 
posibilitatea să facem descope
riri, să cunoaștem cîteva talente 
autentice fără nici o exagerare. 
In Văridia, bunăoară, despre Paid 
Lăpădat, se știa că-i place mult 
sportul. Atît. Și iată că acum 
vestea a ajuns: Paul a sărit 1,70 
m la înălțime. Săritura în lun
gime, la care au concurat mulți 
tineri, i-a adus lui Ion Lățan din 
Răgăjdia rezultatul de 6,12 m. 
Vermeștd se mîndrește și el cu 
un sportiv îndelung aplaudat și 
felicitat — Văran Caius. El a 
obținut 14,87 m la aruncarea 
greutății, iar Ferdinand Neagu 
din Slatina-Timiș a alergat 100 
m în 11,2 secunde.

Dacă ar fi să acordăm califi
cative, organizațiile U.T.C. și aso
ciațiile sportive din Măureni, Ciu- 
chici, Rudăria și Teregova se 
află în situație de repetenție. Ele 
au dovedit insuficientă preocu
pare pentru mobilizarea tineri
lor, astfel că iubitorii de sport de 
aici nu s-au bucurat de condi
țiile care li s-au creat să se afir-

20 000
La etapa de ma

să a „Cupei tinere
tului de la sate" 
in județul Arad, au 
participat, pînă la 
această dată, peste 
20000 de tineri. Au 
avut loc întreceri la 
7 centre de comu
ne din cele 10 exis
tente : Gurahonț,
Ineu, Sebeș, Petca, 
Beliu, Zăbreni și 
Arad. Duminică se

VALORIFICAREA MASELOR

PLASTICE
două ori cifra înscrisă acum 
planul tehnic. Și ca să re-

de
în ,____ ...___ ..
dăm un tablou complet, trebuie 
precizat faptul că sarcina pe 
care șî-a propus-o uzina s-o 
realizeze peste... 12 ani, s-ar în
deplini doar cu... 3 repere, in 
mai puțin de un an /de zile I

Toate acestea, în condițiile în 
care, de 4—5 ani, matrițele con
fecționate în uzină (în valoare 
de peste 200.000 lei), stau arun
cate în ungherele magaziilor !

...Cu doi ani în urmă, la Con
sfătuirea pe țară a lucrătorilor 
din industria construcțiilor de 
mașini s-a subliniat necesitatea 
intensificării căutărilor pentru 
economisirea materialelor, re
ducerea continuă a cheltuieli
lor de producție, scădere» pre
țului de cost.

Ne întrebăm, și pe bună

dreptate, cine poartă răspnn- 
derea pentru starea de lucruri, 
pentru superficialitatea și dez
interesul cu care este privită 
problema înlocuitorilor de me
tal ? Iată ce ne spune în acest 
sens tovarășul inginer Silviu 
Codreanu, șef de serviciu în 
Direcția tehnică din M.I.C.M.

— După cite' știu, Uzina de 
prelucrare a maselor plastice 
din Capitală a fost proiectată 
pentru a produce profile nece
sare întreprinderilor noastre. 
Cu timpul însă, și-a orientat 
producția spre bunuri de con
sum (găleți, ligheane, borcane, 
coșuri, farfurii etc.) mai... renta
bile și nu atît de pretențioase 
ca execuție tehnică.

Ne adresăm tovarășului ingi
ner Jan Forst, din Direcția ge-

nerală, a industriei organice din 
M.I.Ch.

— Problema se va rezolva 
de abia în trimestrul II 1969, 
cînd va intra în producție de 
serie o secție la uzina de prelu
crare a maselor plastice — Iași.

Trebuie să-i amintim tovarăj 
șului inginer Forst că, în urmă 
cu doi ani, același for tutelar, 
M.I.Ch., prin Direcția generală 
a industriei azotului (cum se 
numea atunci), se angaja „să 
rezolve problema proiectării și 
executării centralizate a matri
țelor necesare fabricării produ
selor din mase plastice". Să fi 
uitat oare, conducerea ministe
rului această promisiune ? Rea
litatea, din păcate, arată că 
DA !

Problema afectează, prin 
consecințele ei negative, nume-

roase întreprinderi Industriale 
(carențe de acest gen se consta
tă, mai ales, la : „Uzina de auto
camioane" — Brașov, „Unirea" — 
Cluj, „Semănătoarea" — Bucu
rești ș.a.). Iar dacă avem în ve
dere că nu numai în aceste uni
tăți domnește o stare bolnăvi
cioasă, de lîncezeală și dezinte
res, că există un formalism evi
dent în întocmirea planurilor 
tehnice și la alte unități indus
triale, ne putem da prea bine 
scama de implicațiile acestor 
stări de fapt asupra economiei 
naționale.

Lipsa unui sprijin real din 
partea forurilor tutelare — 
schimbul de... pase între cele 
două ministere în ce privește 
rezolvarea cererilor unități
lor industriale, „contaminează", 
fără doar și poate, întreaga at
mosferă din întreprinderi. A- 
cestea din urmă nu sînt trase 
la răspundere cu toată seriozi
tatea pentru nerespectarea unor 
sarcini elementare privind re
lațiile economice contractuale, 
iar atunci cînd propun drept 
„sarcini" în planurile lor, 
sînt doar cifre —
te, departe de 
reale.

ele 
neconcluden- 
posibilitățile

(Urmare din pag. I)

ni. Murgeai și Negrești, în vreme 
ce la volei titlul de campion ju
dețean va fi asaltat do formațiile 
din Berezeni și Muntenii de Jos. 
în același timp echipele de băieți 
se vor întilni, la aceeași disci
plină, cu cele din Deleni și Lunca 
Banului.

Fotbalul a fost în centrul a- 
tenției publicului cunoscînd cea 
mai numeroasă participare. Este 
semnificativ faptul că pe primul 
loc, la această etapă, s-au cla
sat... 18 echipe. Au fost necesaro 
meciuri de baraj pentru a se de
semna cele 8 formații care să 
participe la finala pe județ. Cei 
mai bine pregătiți s-au dovedit 
fotbaliștii din Deleni, Vaslui, Voi- 
nești, Negrești și Hurduci.

Peste puțin timp va avea loo 
faza județeană. Dar pînă atunci 
sportivii de pe plaiurile moldo
vene se antrenează cu interes și 
sîrguință. De partea cui vor fi 
victoriile vom vedea atunci.

CONSTANTIN CHIRILĂ , 
șeful comisiei de turism 

a Comitetului județean Vaslui 
al U.T.C,

de tineri
vor ține fi In cele
lalte trei. S-au des
fășurat întreceri la 
atletism — 172 par- 
ticipanți; ciclism — 
60; fotbal — 715; 
volei — 212; hand
bal — 130 i trintă 
— 24. In total! 
peste 1 300 de par
ticipant. In mod 
deosebit s-a deta
șat centrul Arad, la 
care au participat

sportivi
echipele din Flntfr 
nele, $agu, Sofro- 
nea și unde s-au e- 
vidențiat Bondar 
Petru — 100 m i 
Truță Elena la înăl
țime ; Fritz Edith 
la greutate. Ei vor 
concura cu mari 
șanse la faza jude
țeană, care se va 
desfășura la 23—24 
august.

L. DERBAN

Arbitrii în haine de stradă?
In aceste zile de august și pe meleagurile vîlcene se desfă

șoară întrecerile sportive de masă dotate cu „Cupa tineretului 
de la sate". Competiția, care reunește sute de sportivi din cadrul 
județului Vîlcea, so bucură de un frumos succes. Numărul cel 
mai mare de participant sa înregistrat (se putea altfel ?) la 
fotbal. Totuși, întrecerile au evidențiat și unele lacune, unele 
neajunsuri oare țin de modul de oiganizare. Comitetele U.T.C. 
nu trebuie să se limiteze doar la trimiterea unui delegat care să 
asiste la desfășurarea întrecerilor, fără a se interesa îndeaproape 
în ce mod se deplasează spoitivii, echipele, dacă au echipamentul 
necesar etc. Pentru că nu e normal să se întîmple ceea ce s-a și 
întîmplat de fapt la meciul de fotbal dintre echipele comunelor 
Prunueni și Olanu, desfășurat la centrul Băbeni, unde jucătorii 
au apărut pe teren cu echipament incomplet, jucînd „fiecare cu 
ce are" ! Mai mult chiar, nici mingea nu era într-o stare care să 
asigure desfășurarea normală a partidei. Proasta organizare a com
petiției, lipsa de interes a celor răspunzători se degajă și din faptul 
că pînă și arbitrii, după ce au venit cu 2 ore întirziere, au mai 
arbitrat și în haine de stradă. Se pare că o vină serioasă pentru 
aceste întimplări neplăcute poartă Comitetul județean U.T.C, 
Vîlcea și Consiliul județean pentru Educație Fizică și Sport.

HORIA HORASCU
coresp. voluntar

Pregătiri în vederea intrării 
copiilor de șase
După cum se știe, în anul 

școlar 1968—1969 vor intra în 
clasa I și copiii de șase ani. 
Avînd în vedere acest fapt, 
Ministerul Invățămîntului or
ganizează în București și în 
atle orașe instructaje cu în
vățătorii care vor preda în 
fața celor mai mici școlari. 
Ele vor avea loc în prima de
cadă a lunii septembrie și 
sînt destinate aprofundării 
programelor de studii, în 
elaborarea cărora s-a avut în 
vedere satisfacerea cerințe
lor psihopedagogice ale ins
truirii și educării ambelor 
categorii de elevi, de 6 și 7 ani, 
ai clasei I. Se precizează, de

ani în clasa I
exemplu, eă spre deosebire 
de anii precedent, perioada 
preabecedară va fi pre
lungită de la 4 la 6 săptă- 
mîni, iar predarea abeceda
rului va dura tot anul. Pro
grama este completată cu 
zece texte, ce urmează a fi 
studiate în clasă în cursul 
ultimului trimestru.

Unele schimbări au surve
nit și în programa dc aritme
tică. Ea prevede acum numai 
primele două operații — adu
narea și scăderea pînă la 100, 
spre deosebire de anii ante
riori cînd s-au predat cele 
patru operații pînă la 100.

(Agerpres)
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dificile. Iar tinerilor nu le lip
sește îndrăzneala de a-și expri
ma gîndurile.

De multe ori însă, și trebuie 
s-o recunoaștem oricît de ne
plăcut ar fi, tocmai dialogul a- 
cesta, pe care se scontează de 
fapt, fiindcă de el depinde atin
gerea scopului final al acțiunii 
— consolidarea pregătirii poli
tice a tinerilor — tocmai el nu 
se realizează cu nici un chip. 
Organizatorii aleargă în toate 
părțile, se îngrijesc de cele mai 
neașteptate amănunte și nu-1 
scapă din vedere decît pe acesta,, 
care este însă cel mai important. 
In fond, dacă totul se petre
ce „sub-formă-de-întrebări-și- 
răspunsuri", e firesc, este hotă- 
rîtor pentru reușita acțiunii, ca 
întrebările să fie adevărate, 
să dezvăluie un interes real 
față de un anumit moment, să 
fie, cu alte cuvinte, rostite in
tr-adevăr de tineri — ca să nu 
ne pomenim, altminteri, tot cu 
o conferință însă recitită într-un 
mod dialogat, ca pe scenă. Din 
păcate însă, ceea ce vedem nu 
odată la acțiunile la care sîntem 
invitați sau nu este tocmai de 
genul acesta.

Procedeul utilizării unor în
trebări și răspunsuri pentru dez
baterea unei teme sau alteia nu 
este, desigur, o idee nouă și care 
să aparțină exclusiv organiza
țiilor U.T.C. Nici nu a fost, de 
asemenea, inaugurat cu prilejul 
unor convorbiri pe teme poli
tice. Ne amintim, de exemplu 
nu sînt mulți ani de atunci, că 
în domeniul culturii de masă 
existau acele „brigăzi științifice'* 
care se deplasau în diverse lo
calități și răspundeau la între
bările oamenilor.

Preluat procedeul nu s-a dis
pensat de unele neajunsuri, de 
unele obișnuințe formale în 
utilizarea lui practică. Ne a- 
mintim, în unele locuri punea 
directorul* căminului pe o 
bucată de hîrtie cîteva între
bări, „cam ce credea el că i-ar 
interesa pe țărani", le înainta 
comitetului raional de cultură 
apoi se prezentau un doctor, un 
profesor, un inginer etc... și răs-

pundeau — chipurile — la în
trebările oamenilor.

Așa se întîmplă adesea și cu 
acțiunile inițiate de unele orga
nizații U.T.C.

întîmplător, am asistat în
tr-un județ la pregătirea unei 
astfel de acțiuni. Tema 
fusese stabilită deja. Ac
tivistul comitetului județean 
U.T.C. venise acum în comună 
doar pentru a „culege" între
bările. Acosta cîte un tînăr de 
la sectorul zootehnic,' sau întîl- 
nit întîmplător la cămin și îl

o scuză naivă fiindcă nu ne pu
team închipui ca tînărul care în
trebase ceva în legătură cu tema 
pusă în discuție, și o făcuse din- 
tr-un interes propriu, să nu do
rească să audă și răspunsul. Cînd 
„accidentul" s-a repetat însă și 
a doua și a treia oară, activistul 
n-a mai avut nici el ce să zică. 
Se făcea că nu pricepe.

Cu asemenea practici nici nu 
se poate însă realiza mare lucru. 
Pentru că în felul acesta comi
tetul U.T.C. — ca organizator 
al acțiunii — nu dialoghează

fost logic, fi-altfel, cum ar fi ____
resc, absolut necesar. Nu. el a 
preferat să excludă cu bună 
știință toate întrebările care nu 
se legau într-un fel de subiec
tul ce-1 hotărîse și care repre
zentau aproape sută la sută din 
cererile tinerilor.

Că pentru a asigura prezența 
a trebuit să se facă eforturi 
deosebite de mobilizare nu este 
decît una din consecințe. Una 
de suprafață, dar semnificativă.

Un neajuns în plus : gîndite 
de un singur om, de activistul

așa cum se obișnuiește în des
tule ocazii prin chestionare alcă
tuite dinaninte, „cam cum 
cred că ar trebui", și nu 
suspectîndu-i pe tineri de lipsă 
de interes cînd ei de fapt știu de 
mult ceea ce li se spune acum. 
Pentru aceasta, în locul obiș
nuințelor amintite este necesară 
o mai mare legătură directă 
cu cei cărora ne adresăm, 
o sondare neîntreruptă a 
întrebărilor la care caută cu a- 
devărat un răspuns, pentru că 
există și acestea din belșug. E

întreba: „Nu-i așa că al vrea 
să întrebi despre ?... Apoi for
mula o întrebare pe care o pre
gătise încă de la județ, sau care 
îi venea atunci, în momentul a- 
cela în minte. Și din nou : „Nu-i 
așa că..." sau : „N-ai vrea să în
trebi despre..." etc., etc, Tînărul 
dădea din cap sau ridica din 
umeri — îi era tot una. La sfîr
șitul acțiunii ne stătea pe limbă 
să-1 întrebăm si noi pe activist 
„Nu-i așa că n-a prea fost inte
resantă ?“ [Și era inevitabil, 
fiindcă întrebările nu fuseseră 
nicidecum ale tinerilor, ei doar 
au Stat cuminți în bănci și au 
ascultat sau nu. încolo, totul fu
sese pus la punct cu minuțiozi
tate. Dinainte.

Altă dată l-am rugat cu dis
creție pe inyitât să se intereseze 
pe parcurs, în sală, cine din cei 
prezenți a pus întrebarea cutare. 
Iar cînd el a ridicat ochii de pe 
hîrtie și a întrebat, nimeni din 
toată sala n-a înălțat doua de
gete să zică : Eu ! Tăceau toți 
și se uitau unii la alții. Lîngă 
noi, activistul comitetului jude
țean ne-a șoptit că probabil nu

, venise cel în cauză, ceea ce era

deloc cu masa de tineri, ceea ce 
este — la urma urmei, esenția
lul. Cel mult, abia la sfîrșitul 
întîlnirii își dă seama că de fapt 
a conversat tot timpul de unul 
singur.

Alt activist, care pornise la 
drum bine intenționat, cu dorin
ța de a culege întrebările fără 
să recurgă la leit-motivul 
„Nu-i așa că... ?" a făcut, în 
fond, aceeași greșeală. Nu și-a 
fixat dinainte întrebările dar 
își fixase, totuși, tema, iar 
apoi cu aceeași nedumerire 
a constatat că pe tineri 
i-ar fi interesat mult mai mult 
cu totul altceva.

Desigur, se întîmplă. Și n-ar 
fi fost nimic grav dacă dispu- 
nînd de concluziile consultării, 
activistul ar fi renunțat la temă, 
la invitat chiar. în cazul în care 
acesta nu putea răspunde la 
adevăratele probleme ce inte
resau pe tineri — nu era la 
urma urmei nici o supărare — 
și ar fi invitat pe altcineva com
petent să dea răspunsurile ce
rute. Planificarea era planifi
care. Și activistului nici nu i-a 
trecut prin cap să procedeze

comitetului județean U.T.C., în
trebările sînt de cele mai multe 
ori dintre cele mai simple, fac 
apel la cunoștințele cele mai e- 
lementare, sub motivul că „aco
lo, la țară“ (sau pe șantier, sau 
în întreprindere) băieții sînt mai 
puțin pregătiți și trebuie predat 
mai întîi alfabetul. Se face ast
fel o a doua greșeală pentru că 
este subestimat interesul con
stant al tinerilor pentru proble
mele politice, crezîndu-se că mai 
înainte de a organiza comitetul 
U.T.C. o „întîlnire cu“ sau o „ac- 
țiune-sub-formă-de“, nici n-a 
existat vreun astfel de interes, 
ci se naște abia odată cu prima 
acțiune inițiată. Deși poate pă
rea paradoxal, organizatorii nu 
se întreabă de cele mai multe 
ori dacă nu cumva, așa cum știu 
ei un lucru, îl pot ști tot atît 
de bine și tinerii și încearcă cu 
mult zel să le explice ceva cu
noscut, recunoscut și arhi-cu- 
noscut, în loc să plece tocmai 
de aici, de la acest punct mai 
departe, imprimînd o perspecti
vă de durată eforturilor lor.

Dar acest lucru — au subli
niat mulți dintre interlocutorii 
noștri — nu se poate realiza,

nevoie însă, ne preciza secreta
rul organizației de partid din- 
tr-o comună a județului Olt 
și de o anumită pricepere 
de a le căuta pentru că 
și tinerii, la rîndul lor, con- 
strînși o bună bucată de vreme 
de o dădăceală prea grijulie, au 
ajuns să se sfiască une
ori, să-și disimuleze adevăra
tele dorințe de a afla, întrebîn- 
du-se doar în gînd dacă nu gre
șesc întrebînd cu glas tare, 
în cursul anchetei, in
terlocutorii noștri, activiști de 
partid și U.T.C., oameni cu 
munci de răspundere și cu ex
periență în activitatea educati
vă, au insistat îndeosebi asupra 
acestui capitol : al sincerității 
totale care trebuie să stea la te
melia discuțiilor, asupra carac
terului lor deschis. Graba de a 
eticheta întregul profil politic al 
unui tînăr dintr-o singură între
bare sau nedumerire personală, 
de a face interpretări posibile 
pe marginea orientării sale în 
ansamblu
ție, nu 
cît un 
nimeni:

dintr-o simplă discu- 
are, arătau ei. de- 
rezultat nedorit de 
acela că dăunea-

ză evoluției firești a tînăru- 
lui, îrripiedică dezvoltarea sa ar
monioasă și îl fac în cele din 
urmă să nu aprobe decît formal, 
orice, printr-un „da" scurt, in- 

! diferent de ceea ce gîndește.
Organizațiile U.T.C. au 

datoria de a se apropia cu toată 
încrederea de tineri, creîndu-le 
condițiile unui climat spiritual 
în care ei să se dezvolte ca oa
meni întregi, capabili să-și spu
nă orieînd. cu voce tare, părerea 
și stimulînd în felul acesta, cu 
simț de răspundere, curajul opi
niei personale, al unei opinii 
reale, izvorîtă dintr-un interes 
profund față de evenimentele în 
mijlocul cărora trăiesc.

Acest interes incontestabil nu 
poate fi aflat însă de undeva 
din afară și de undeva dinainte, 
ci dinăuntrul acelorași preocu
pări. șituîndu-se în permanență 
alături de ele și în același ritm, 
cu mersul lor, înlăturînd fără 
regrete chestionarele cu 
trebări prea elementare sau 
răspunsurile prin informa
ții prea generale. Depinde 
numai de priceperea și de 
talentul organizatorilor dacă 
invitatului i se prezintă doar 
teme la fel de vaste pe cît de 
generale sînt, ceea ce îl con- 
strînge și pe el să vorbească tot 
la modul general, fără să intre 
în amănunte, adică ocolind toc
mai ceea ce i-ar putea interesa 
mai mult pe tineri. Și transfor- 
mînd de fapt ceea ce ar fi tre
buit w să fie o dezbatere cu în
trebări și răspunsuri. Un dialog 
în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului, într-o expunere cu date 
mai mult și de mai mulți cu
noscute.

Repunerea în toate drepturile 
sale legitime a acestei modali
tăți de informare, de explicitare 
Pe care o denumim „întrebări 
Si răspunsuri" care nu se 
poate desfășura decît prin- 
tr-o participare reciprocă, a- 

. cestui dialog deseori amenințat 
de formalism este o cea dinții 
condiție pentru ca modalitățile 
de a răspunde interesului tine
rilor pentru ca să nu fie mai 
puține cu una. Pentru ca organi
zatorul să nu mai converseze 
de unul singur.

în-



□
Lupte 

violente 
în Vietnam
In ultimele 24 de ore au con

tinuat luptele dintre detașamen
tele forțelor patriotice și trupele 
americano-saigoneze în mai mul
te regiuni, din Vietnamul de sud. 
în cursul zilei de miercuri, în re
giunile? septentrionale din apro
pierea zonei demilitarizate, a- 
nunță agențiile de'presă, au avut 
loc lupte violente între forțele 
F.N.E. și unități ale primei di
vizii de trupe aeropurtate a 
S.U.A. Luptele s-au desfășurat 
în apropierea localității Guang 
Tri. Agenția France Presse men
ționează că în această regiune au 
fost semnalate, în ultimul timp, 
concentrări ale forțelor patriotice 
în jurul pozițiilor întărite ameri
cano-saigoneze. în același timp, 
trupele saigoneze și unități ale 
infanteriei S.U.A. au întîmpinat 
o puternică rezistență din partea 
forțelor patriotice în zona „pă
durii pierdute" din apropierea 
localității U Minh, la 170 km 
sud-vesț de capitala sud-vietna- 
meză.

Joi dimineața, patrioții au efec
tuat mai multe bombardamente 
asupra pozițiilor întărite ameri
cano-saigoneze în Delta fluviului 
Mekong, provocînd inamicului 
grele pierderi.

în același timp, avioane ame
ricane de tip „B-52” au bombar
dat presupuse concentrări ale 
forțelor patriotice în regiunile 
din apropierea capitalei sud-viet- 
nameze.

Evenimentele 

din Yemenul 

de sud
După cum a anunțat postul 

de radio Aden trupele* guverna- \ 
mentale ale Republicii Populare 
a Yemenului de sud, au reușit 
să zdrobească ■ rezistența elemen
telor dezidente în două locali
tăți, Beihan și Nakba din cea 
de-a patra provincie a țării. For
țele guvernamentale au capturat 
numeroși prizonieri precum și o 
importantă cantitate de arme și 
muniții.

Postul de radio precizează că 
cele două localități constituiau 
principalele centre de rezistență 
ale rebelilor în cea de-a patra 
provincie a Republicii Populare 
a Yemenului de sud.

international
de entomologie

In Consiliul 

de Securitate

Conflictul

S’jU.A. Recent, la New York 
a avut lo»c o demonstrație 
de protest împotriva războ
iului din Vietnam. Poliția 
călare, sosită la fața locu
lui, a împrăștiat pe de

monstranți

dificultate

O echipă de chirurgi japo
nezi a efectuat în cursul nopții 
de miercuri spre joi o opera
ție de transplantare de inimă 
unui tînăr în vîrstă de 18 ani 
— anunță agențiile de presă. 
Operația, care a durșt trei ore 
și jumătate, a fost făcută la 
Colegiul medical din Sappero, 
centrul administrativ al Insulei 
Hokkaido. Echipa de chirurgi 
de la Sapporo este formată din 
20 de medici, condusă de pro
fesorul Juro Wada. „Donato
rul44, a cărui identitate nu a 
fost dată publicității, este un 
bărbat de 20 de ani, decedat 
în urma unui accident de 
circulație. Aceasta este prima 
operație de acest gen realizată 
în regiunea Extremului Orient.

într-o declarație făcută co
respondentului agenției U.P.I., 
unul din membrii echipei de 
qhirurgi japonezi dr. Fu- 
sayoshi Tomita, a arătat ca 
operația de transplantare a 
inimii a fost încununată 
succes. El a precizat că 
cientul tînărul Miyazaki, 
ferea de mai mulți ani* 
inimă, iar șansele sale de 
praviețuire erau minime.

Autoritățile rasiste de la Sa
lisbury au primit un nou ordin 
din partea Consiliului privat al 
Coroanei britanice, organul ju
diciar suprem al Commonwealt- 
hului, de a elibera un patriot a- 
frican ce urmează să fie condam
nat în baza legislației excepțio
nale promulgate de guvernul lui 
Smith. Guvernul de la Salisbury 
refuză să țină seama de hotărâ
rea organului judiciar al Com- 
monweaîthului, sfidând și de a- 
ceastă dată Marea Britanie.

Observatorii politiei relevă însă 
că, deși vor să pară nepăsătoa- 
re. autoritățile de la Salisbury se 
aiiă în momentul de față într-o 
situație dificilă, nefiind exclus ca 
toți membrii înaltei Curți rhode- 
siene, desemnați de oficialitățile

britanice înainte de proclamarea 
unilaterală a independenței Rho- 
desiei de «ud, să-și dea în bloc 
demisia. Un indiciu al îngrijo
rării pe care actuala situație o 
provoacă guvernului lui Smith 11 
constituie și faptul că autorită
țile de la Salisbury’ au hotărit sâ 
suspende pînă vineri toate pro
cesele ce urmează să fie jude
cate conform legislației excepțio
nale. în virtutea acestei legisla
ții, adoptate la începutul anului, 
toți cei ce se opun guvernului 
rasist sînt pasibili de a fi con
damnați la moarte. Principalul 
proces în cauză este cel inten
tat unui grup de 32 de patrioți 
africani, care urma să înceapă 
săptămînă trecută, dar a fost a- 
mînat

în sălile Universității „Lomo
nosov” din Moscova tși desfă
șoară lucrările cel de-al 13-lea 
Congres internațional de ento
mologie, la care participă peste 
3 000 de specialiști din 76 de 
țări. Din țara noastră participă 
un grup de 28 de entomologi de 
la Institutul de biologie „Traian 
Săculescu” al Academiei, de la 
Muzeul de istorie naturală „Gri- 
gore Antipa” și de la diferite fa
cultăți de specialitate din Bucu
rești și din alte centre universi
tare. Peste jumătate din aceștia 
prezintă comunicări. Astfel, doc
tor prof. Constantin Manolache, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Romă-, 
nia, care a condus și unele secții 
ale congresului, a prezentat lu
crarea „Cercetări asupra biolo
giei, ecologiei și lupta împotriva 
cărăbușului de mai în pepiniere 
și plantațiile de arbuști”. Lucra
rea a fost primită cu un interes 
deosebit, fiind apreciată impor
tanța ei economică.

Numeroși participant la con
gres și-au manifestat dorința de 
a face schimb de lucrări științi
fice ou entomologii români, de a 
vizita România pentru a putea 
studia bogatele colecții entomo- 
logice de la muzeul de istorie 
naturală' „Grigore Antipa” din 
București^ au dat o înaltă apre
ciere monumentalei lucrări „Fau
na Republicii Socialiste Româ
nia’ altor cercetări științifice 
elaborate de entomologii români.

Miercuri au fost reluate 
dezbaterile Consiliului de 
Securitate în problema plîn- 
gerii Iordaniei împotriva Is
raelului, ca urmare a atacului 
lansat de forțele aeriene isra- 
eliene împotriva teritoriului 
iordanian. Reprezentantul Ior
daniei, care a luat primul cu
vîntul, s-a referit la misiunea 
reprezentantului special al se
cretarului general al O.N.U., 
Gunnar Jarring, subliniind că 
singurul mijloc de a face să 
progreseze misiunea acestuia 
este ca Consiliul „să acționeze 
energic pentru a face să în
ceteze agresiunea israeliană 
împotriva Iordaniei44. Repre
zentantul Israelului consideră, 
pe de altă parte, că misiunea 
lui Jarring ar putea duce la 
progrese numai în cazul cînd 
raidurile teroriste lansate de 
pe teritoriul iordanian vor în
ceta. Delegații Siriei și Iraku
lui au condamnat raidurile 
Israelului împotriva Iordaniei.

Delegatul Danemarcei, Otto 
Borth, a deplîns „raidurile ma
sive44 declanșate de forțele 
israeliene, precum și „toate 
celelalte acte de violență, de-a 
lungul liniei de încetare a fo
cului44. El și-a exprimat spe
ranța că părțile vor respecta 
de aici înainte încetarea tocu
lui.

Lucrările Consiliului au fost 
amînate pînă vineri la ora 
14,00 G.M.T.

nigeriano-biafrez

Exilați haitieni condamnați
la moarte

de 
pa- 
su- 
de 

SU-

Un tribunal militar din Port 
au Prince a condamnat la moarte 
10 persoane care au făcut parte 
din grupul de exilați haitieni, 
debarcați pe insulă la 20 mai. 
Gerard de Catalogue, pmcipalul 
purtător de cuvînt al guvernului, 
a declarat în cursul procesului 
că cele 10 persoane condamnate 
au fost antrenate într-o tabără 
specială, situată pe Insula Ina- 
gua din Arhipelagul Bahamas. 
Surse oficiale au declarat că pro-

cesul diplomatului britanic John 
Knox, acuzat de a fi avut legă
turi cu grupul care a efectuat 
debarcarea și bombardarea capi
talei haitiene, va începe săptă- 
mina viitoare.

Surse haitiene au arăta* că tri
bunalul militar îl acuză pe Knox 
de a fi ajutat la organizarea in
vaziei. La rîndul său, ziarul 
haitian „Le Monde Nouveau” îl 
califica pe Knox drept ,Agent al 
spionajului britanic”.

R. F. A GERMANIEI. Manifestație la Recklinghausen îm
potriva legislației excepționale

în timp ce la Addis Abeba, se 
desfășoară tratativele de pace 
nigeriano-biafreze, luptele de pe 
toate fronturile războiului din 
Nigeria s-au intensificat După 
cum anunță agenția France 
Presse, citînd postul de radio 
Biafra, forțele biafreze au reușit 
să respingă atacurile lansate 
miercuri de către forțele fede
rale, menținîndu-și pozițiile.

★
Intensificarea luptelor dintre 

forțele federale nigeriene și 
trupele biafreze împiedică des
fășurarea operațiunilor de aju
torare a celor peste 250 000 de 
refugiați din 
Ekpene, una dintre regi 
greu lovite de îndelungatul 
flict militar — a declarat un re
prezentant al Crucii Roșii Inter
naționale. El a menționat că e- 
chipelo Crucii Roșii au fost 
nevoite să părăsească, din cauza 
ostilităților, orașul Awgu, situat 
la sud de fosta capitală biafreză, 
Enugu, și localitatea Asaba de pe 
țărmul vestic al fluviului Niger, 
care a fost cucerită de federali 
cu zece luni în urmă. în condiți
ile războiului — a subliniat el — 
viața membrilor echipelor Crucii 
Roșii este în permanentă primej
die. Reprezentantul Crucii Roșii 
a arătat însă că, în pofida tutu
ror greutăților, două avioane 
ale Crucii Roșii, transportând a- 
limente și medicamente pentru 
victimile războiului, au putut a- 
junge la Enugu și Calabar.

Se așteaptă ca pînă la sfîrșitul 
lunii august Crucea Roșie Inter
națională să trimită ajutoare spo
rite populației care se află într-o 
situațio tragică după 14 luni de 
război.

sectorul Ikot 
dintre regiunile 

1 con-

mat Independența în momentul 
în care autoritățile federale nu 
au putut garanta viața și bunu
rile populației biafreze. Ăl doilea 
punct — dezarmarea forțelor se
cesioniste — este, de asemenea, 
inadmisibil, căci Lagosul a în
ceput ostilitățile și Biafra a fost 
cea atacată. Referitor la o întâl
nire a conducătorilor militari, el 
a spus că această întîlnire ar 
putea să aibă oricînd loc, dar 
pînă în prezent șeful guvernului 
federal, generalul Gowon, nu a 
urmărit să aibă o întîlnire cu co
lonelul Ojukwu.

In cursul serii de joi, Azikive 
a părăsit Parisul, plecînd în Tu
nis, unde va fi primit de pre
ședintele Habib Bourgui

împotriva
prezenței

★
Dr. Azikive, consilier politic 

al liderului biafrez, colonelul 
Ojukwu, fost președinte al Fede
rației nigeriene, a făcut o vizită 
la Paris. După cum relatează a- 
genția France Presse, dr. Azikive 
a declarat cu acest prilej că de
legația biafreză este satisfăcută 
de faptul că la conferința de 
pace de la Addis Abeba a putut 
să-și expună deschis punctul de 
vedere în fața opiniei publice 
africane și internaționale. Refe- 
rindu-se la situația militară a 
Biafrei, dr. Azikive a arătat că, 
după aprecierea colonelului Ojuk
wu, aceasta a rămas neschimba
tă. „Luptele continuă și posibi
litățile noastre de rezistență sînt 
încă foarte mari44.

Privitor la planul de stabilire 
a unei păci în Nigeria propus 
de șeful delegației guvernului fe
deral, Anthony Enahoro, în 
cursul ședinței de miercuri a 
conferinței de la Addis Abeba, 
dr. Azikive a arătat că primul 
punct al acestui plan — renun
țarea la secesiune — este inad
misibil. Nu poate fi vorba de ad
miterea unei asemenea clauze, a 
subliniat el, căci noi am procla-

navelor
americane

S U A: PRIMA 
CLARIFICARE

Așadar, ofensiva de ultimă oră a Iui Rockefeller, cumulată cu 
cea a lui Reagan, n-a dat rezultatele scontate. Surpriza de ultimă 
oră, .despre care s-a vorbit atît de mult în- ajunul deschiderii 
Convenției de la Miami Beach, nu s-a produs. Rezultatul a fost 
„cuminte'4, potrivit calculului hîrtiei, potrivit „tendinței44 generale 
manifestată la republicani de mai multe luni de zile. întrunind 
înea de Ia primul tur de scrutin 692 de voturi (din totalul de 1333), 
Richard Nixon a fost desemnat în mod oficial candidat al Parti
dului republican la alegerile prezidențiale din noiembrie. Cu 
aceasta, prima mare clarificare în bătălia pentru Casa Albă s-a 
produs. Celelalte două sînt, în ordine, desemnarea candidatului 
democrat la 26 august și, bineînțeles, alegerea președintelui la 5 
noiembrie.

Primele întrebări — și n-au fost puține — care s-au pus imediat 
după aflarea rezultatului votului de Ia Miami Beach au fost, fi
rește, în legătură cu convenția democrată ce urmează să se țină Ia 
Chicago. Această primă clarificare, adică faptul de a se ști că din 
partea republicană bătălia pentru fotoliul prezidențial o va da 
Nixon și nu altcineva, ușurează sau îngreuiază democraților sarcina 
desemnării candidatului lor ? Pe care din pretendenți îi avanta
jează și pe care nu ?' Cine are acum, cunoscîrrlu-se adversarul, 
șansele cele mai mari de a obține învestitura democrată ? Și, în 
sfîrșit, care dintre cele două partide are acum mai mari șanse 
pentru noiembrie ?

Daca ne referim la sarcina delegaților democrați la viitoarea 
întrunire de Ia Chicago, trebuie să remarcam mai întîi un para
dox (cel puțin aparent) ; desemnarea Iui Rockefeller ar fi simplifi
cat mult lucrurile, pe cînd cea a Iui Nixon le complică și mai 
tare. în ce sens ? Observatorii au remarcat aproape la unison că 
datorită programului său considerat „liberal44 Rockefeller, odata 
scăpat de obstacolul Miami Beach, ar fi devenit așa de popular 
îneît ar fi pus în pericol orice adversar cu vederi conservatoare, 
în aceste condiții democrații trebuiau să-i răspundă neapărat cu 
aceeași monedă; acțiunile lui McCarthy ar fi crescut fulgerător, 
în ciuda controlului pc care Humphrey îl deține asupra mașinii 
electorale a partidului.

Dar acum ? Acum, Ia prima vedere, s-ar părea că lucrurile stau 
exact invers. Șansele lui McCarthy vor scădea și vor crește cele ale 
vicepreședintelui. în realitate, însă, chestiunea este — ca urmare 
a desemnării lui Nixon — mult mai complicată. Dacă unui liberal 
trebuia să i se opună în chip obligatoriu tot un liberal, la „conser
vatori44 tot așa se pune problema ? Nu cumva lui Nixon, consi
derat de tendință conservatoare, ar fi mai bine să i se opună un 
„porumbel44, mizîndu-se pe faptul că opinia publică va trece de 
partea acesiuia din urmă ? Și nu cumva acțiunile Iui McCarthy 
cresc din nou ? Delegații care se vor întruni la sfîrșitul lunii Ia 
Chicago, vor întoarce firește, chestiunea pe toate fețele. Dar 
ceea ce se poale spune cu siguranță de pe acum este că prima 
clarificare al cărei beneficiar a fost Nixon nu ușurează cu nimic 
sarcina acestor delegați. Se apreciază însă că Humphrey deține ca 
și pînă acum prima șansă și că, teoretic, desemnarea nu-i poate 
scăpa.

Cit privește influența asupra raportului rle forțe între demo
crați și republicani, deci asupra șanselor de cîștigare a alegerilor, 
impresia curentă este că desemnarea Iui Nixon avantajează pe 
democrați. Rockefeller ar fi fost un obstacol greu, poate de ne
trecut. Fostul coechipier al lui Eisenhower e mai puțin periculos 
pentru că lui — se crede — oricare din aspiranții democrați îi 
poate opune un program care să constituie o alternativă pe placul 
maselor de alegători. Democrații sînt deci optimiști.

. ION D. GOIA

Arguedas în drum 
spre Bolivia

In legătură cu plecarea de
finitivă de la post, Dumitru 
Fara, ambasadorul Republicii 
Socialiste România Ia Buenos 
Aires, a fost primit la 5 august 
a.c., de către președintele Ar
gentinei, Juan Carlos Ongania.

Cu acest prilej. între preșe
dintele Argentinei și ambasado
rul român a avut loc o convor
bire cordială.

La cocteilul oferit de amba
sadorul D. Fara au participat 
ambasadorul A. Cobo Lavalle, di
rector general în Ministerul Re
lațiilor Externe argentinian, fun
cționari superiori din același mi
nister. ca și din alte ministere 
și instituții din Buenos Aires, 
oameni de cultură și artă, oa
meni de afaceri, ziariști^ și ce
tățeni de origine română sta
biliți în Argentina.

In ciuda interdicției autori
tăților și a punerii în stare 
de alarmă a unui important 
dispozitiv polițienesc, peste 
2000 de studenți brazilieni au 
participat miercuri după-a- 
miază la o manifestație și 
mitinguri pe străzile orașului 
Rio de Janeiro pentru a cere 
eliberarea liderului lor, Vla
dimir Palmeira. Timp de 
aproape o oră, manifestanții 
au parcurs diversele străzi 
din centrul orașului, purtînd 
pancarte care condamnau 
dictatura. Potrivit agenției 
France Presse, studenții, în 
rîndul cărora se află și Luis 
Travassos, președintele Upi-

unii naționale a studenților, 
au întrerupt circulația, aco
perind cu lozinci autobuzele 
și mașinile blocate. La sosi
rea poliției, manifestanții 
s-au împrăștiat.

GUVERNUL Statelor Unite a 
adresat o întîmpinare tribuna
lului districtual din New Orle
ans în care arată că se opune 
suspendării procesului intentat 
lui Clay Shaw, omul de afaceri 
din New Orleans, acuzat de a 
fi conspirat la asasinarea preșe
dintelui Kennedy. Procesul urma 
să înceapă la 10 septembrie, dar 
Shaw a cerut suspendarea aces
tuia pînă la rezolvarea apelului 
înaintat Curții Supreme a 
SU.A. de către avocații săi.

Aprobarea cererii lui Shaw ar 
antrena o amînare a procesului 
cu cel puțin două luni, deoarece 
Curtea Supremă se află în va
canță pină în luna octombrie.

AUTORITĂȚILE din Washin
gton au trimis conducerii orga
nizației antisegregaționiste „Con
ferința liberilor creștini din sud“ 
„nota de plată" care reprezintă 
cheltuielile făcute pentru cură
țarea locului unde a fost 
.orașul speranțelor" de 
participanții la recentul 
al săracilor".

Un purtător de cuvînt 
ministrației naționale a 
rilor a anunțat că în 
sumă sînt 
necesitate 
ințelor de 
apropierea

Lincoln și de înlocuire» arbori
lor doborrți. In cazul cind or
ganizația nu va plăti ..imediat** 
suma de TI 755 
țile au anunțat 
unui tribunal.

ÎN CURSUL
Marea Britanie s-au înregistrat 
5 000 de sinucideri în rin- 
dul adolescenților, iar nu
mărul cazurilor de sinu
cideri a crescut simțitor in 
prima parte a acestui an. Urmă
rind să combată acest flagel, de 
care este cuprins în parte tine
retul, autoritățile britanice au 
hotărît construirea unei clinici 
speciale în care să fie tratați 
tinerii bolnavi mintal. Se pre
vede ca această clinica sâ in
tre în funcțiune către sfîrșitul 
anului viitor.

STAREA sănătății generalului 
Eisenhower s-a îmbunătățit u- 
șor, au anunțat miercuri medi
cii de la spitalul militar Walter 
Reed. După cum se știe, el a su
ferit un atac cardiac destul de 
serios, ale cărui consecințe nu 
au fost încă dezvăluite.

dolari, autoritâ- 
câ se vor adresa

anului trecut în

După cum transmite agenția 
France Presse, fostul ministru de 
interne în guvernul bolivian, An
tonio Arguedas, care a părăsit 
tara sa după ce a remis guver
nului cuban copii ale jurnalului 
de campanie al lui Emesto Gue- 
varra. a făcut o scurtă oprire în 
Statele Unite. Surse oficiale ame
ricane au confirmat că Arguedas 
a sosit Ia 2 august și a fost găz
duit „la niște prieteni” în regiu
nea New York.

Antonio Arguedas s-a refugift 
mai întii în Chile, de unde a 
plecat la Londra. In capitala 
Marii Britanii el a anunțat că a 
hotărit să se înapoieze la Bogota' 
și este gata să se prezinte în 
fața unui tribunal. Numeroase 
ziare din America Latină au re
latat că în timpul șederii sale la 
Londra, fostul ministru a fost 
supravegheat de agenți ai C.I.A. 
(serviciul american de spionaj). 
Unele cercuri politice din S.U.A. 
manifestă o preocupare deose-

bită față de Arguedas, deoarece, 
prin postul pe care l-a ocupat, 
a luat cunoștință de multe date 
secrete privind activitatea spio
najului nord-american în regiu
nea Americii Latine.

★
Fostul ministru de interne al 

Boliviei, a sosit în capitala pe
ruviana după o scurtă ședere în 
Statele Unite.

Politia din Lima a anunțat că 
Arguedas intenționează să plece 
spre capitala boliviană peste trei 
zile.

JOI a avut loc la Sofia șe
dința de închidere a Comite
tului național de pregătire al 
celui de-al IX-lea Festival 
Mondial al Tineretului și stu
denților. La ședință a luat 
cuvîntul Todor Jivkov. pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

ridicat 
către 

„marș

al Ad- 
parcu- 
această 

incluse cheltuielile 
de dărîmarea locu- 
lemn construite 

monumentului
în 

lui

ti
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în Congo (B) situația 
a revenit la normal

După cum informează agen
țiile de presă, la Brazzaville 
viața a revenit treptat la normal. 
Au fost deschise din nou piețele 
orașului, magazinele, cinemato
grafele. In capitala țării au fost 
anulate restricțiile de circulație 
instituite la sfîrșitul săptămînii 
trecute ,a anunțat postul de ra
dio „Vocea revoluției congole-’ 
ze“.

î
de radio a arătat, de 
că la 8 august a avut

Postul 
asemenea, 
loc prima ședință a guvernului 
provizoriu al țării. La 9 august 
urmează să aibă loc o reuniune 
a Consiliului Național al Revo
luției din care fac parte 30 de 
personalități politice ale țării. 
Acest Consiliu, „după cum s-a 
anunțat la Brazzaville, va elabo
ra și coordona activitatea parti
dului și statului44.

& A
I» ...

Recenta „vizită inopinan- 
tă" a unor navo militare a- 
parținînd Flotei a 6-a ame
ricane din Marea Meditera- 
nă în portul Istanbul a tul
burat serios starea de spi
rit a tineretului studios din 
Turcia, iar militarii S.U.A. 
nu s-au simțit deloc în „a- 
pele lor". Explozia nemul
țumirii studenților, care a 
izbucnit chiar din prima zi 
a ancorării navelor ameri
cane în port, s-a intensifi
cat considerabil în urma 
respingerii de către amba
sada S.U.A. din Turcia a 
cererii lor de întrerupere a 
acestei vizite nedorite. Timp 
de peste o săptămînă în 
port, pe chei sau pe străzile 
orașului, studenții au orga
nizat un adevărat „lanț" de 
mitinguri și demonstrații. 
Intr-o ciocnire de propor
ții între studenții turci șî 
militarii americani, care a 
avut loc cu cîteva zile în 
urmă pe țărmul strîmtorii 
Bosfor, ostașii S.U.A. n-au 
scăpat de furia studenților 
decît aruneîndu-se, fără 
mijloace de salvare și îm- 
brăcați cum erau, în apă.

„Conflictul" s-a extins 
însă și in unele cercuri 
înalte ale opiniei publice și 
sfere politice din această 
țară. Organizațiile corpului 
didactic (Uniunea profesori
lor și Federația națională a 
profesorilor) au sprijinit di
rect și în mod deschis ac
țiunile studenților, iar Par
tidul Muncitoresc a dat pu
blicității o declarație în 
care se sublinia că mani
festațiile studenților „sînt 
demne de laudă" deoarece 
ele sînt în deplină concor
danță cu cerințele respectă
rii suveranității naționale a 
Turciei. în plus, senatorul 
turc Luphi Karaman a ce
rut telefonic ambasadei a- 
mericane de la Ankara să 
pună în vedere militarilor 
S.U.A. noi veniți să pără
sească de urgență apele te
ritoriale ale Turciei.

Intr-o asemenea atmosfe
ră politică manifestațiile 
studențești s-au extins și Ia 
Kenya și Izmir, dar cele 
mai puternice au fost de
clanșate la Trabazon, unde 
mari coloane s-au deplasat 
pînă Ia baza radar a S.U.A. 
din Baztepe, pe care au în
cercat s-o ia cu asalt.

Căutînd să descopere și 
să explice cauzele care au 
dus la aceste manifestații 
de protest antiamericane 
ale studenților, presa turcă 
este aproape unanimă în a 
aprecia că ele corespund 
stării actuale de spirit nu 
numai din Turcia, ci și din 
multe alte țări. Militarii a- 
mericani, scria ziarul „Ak- 
sam“ au fost declarați per
soane non grata de opinia 
publică din numeroase țări 
ale lumii. Manifestațiile an
tiamericane, adăuga re
vista „Yeni Gazete", arată 
în modul cel mai clar că 
situația Turciei din zilele 
noastre se deosebește mult 
de situația ei de acum 23 
de ani, iar S.U.A. nu pot să 
schimbe cursul evenimente
lor, „măsurîndu-le cu me
trul vechi".

PETRE POPESCU

ANGLIA. Imagine din orașul Brighton
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