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fNSÂMÎNȚATUL PORUMBULUI
au 

terminat insuminfa- 
tul porumbului. 75 
la sută din supra

fața destinată acestei culturi este 
acum semănată. In raioane; r 
Moldova Nouă, Oracița, Arad, 
lucrarea este complet terminați 
și se apropie de sfîrșit in Srnnî- 
colau Mare și Timișoara.

Pe tot cuprinsul regiunii Ba
nat, în ultima perioadă a plouai 
intens. Rezultatele bune obținu
te în raioanele și unitățile frun
tașe se datoresc organizării exem
plare a muncii mecanizatorilor ți 
țăranilor cooperatori, folosim 
mașinilor cu randament sporit 
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vechi și noi, romă-

ăutăm fraza intr-un dicționar special de locuțiuni, 
căutăm în mai multe enciclopedii
nești și străine, la rubrica destinată expresiilor rămase 
în memoria timpului. Nu-i. Mii. zeci de mii de altele 
mai puțin importante există, consemnate cu perseveren
ță și venerație — ea lipsește. Sînt salvate de la uitare 
expresii care nu mai fac azi doi bani, pe care nici eru

diția, nici cea mai lăudabilă putere de asociere nu le mai introduc 
în circulație — și fraza aceasta devenită celebră de un număr incal

culabil de veacuri, păstrîndu-și nealterată viabilitatea celebrității, 
cu o forța de penetrație aproape unică în limbajul curent de pretu
tindeni, este omisă. Ne facem o datorie de onoare să sesizăm lacuna 
celor în drept. In interesul științei ! Al adevărului !

Pentru că — știm, e de necrezut! — nicăieri, în nici o lucrare 
de specialitate pe care am consultat-o n-am găsit consemnarea faimoa
sei locuțiuni cuprinse în fraza :

„Vă rog să mă iertați, pentru azi n-am învățat !“
Și ce superbă istorie are această locuțiune! Și cîtă putere de su

gestie adună în puținele ei cuvinte ! Și ce frecvență și ce pondere 
evidențiază într-un domeniu al vieții cu care a avut, are sau va «vea 
legături intime majoritatea zdrobitoare a omenirii : școala !

Deși atît de departe de a fi specialiști în materie, ne propunem 
să facem noi primii pași în acțiunea de repunere în drepturile legi

time a acestei expresii...

Foarte scurtă istorie...
Geneza locuțiunii de care ne ocupăm se pierde, ca să folosim 

termenul consacrat, în negura vremii. Incontestabil însă că ea a 
apărut odată cu ideea de școală. Cu mii de ani în urmă, așezîndu-se 
pe piatra ținînd locul scaunului și al catedrei, magistrul înconjurînd 
cu privirea plaja — vechea tablă pe care elevii o umpleau de soco- 

La ctțiva kilometri de marginea orașului 
Craiova se ridică un impunător edificiu in
dustrial : Combinatul de Îngrășăminte cu a- 
zot a cărui construcție este în plină desfășu
rare. în aceste zile de Însuflețită Întrecere 
socialistă In cinstea Congresului partidului, 
constructorii lși Înzecesc eforturile pentru a 
executa lucrări de bună calitate și la 
termen. Imaginea alăturată a surprins cițiva 
muncitori iăclnd ultimele verificări la o in

stalație a fabricii de amoniac

Un nou și puternic ovint intrecerii socialiste!

(Cpnhnnare in pag. a U-a)
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teii lăsînd dire cu tibișirul degetului — și viind să scoată un învă
țăcel la lecție, a auzit de-odată glasul acestuia :

— Vă rog să mă iertați, pentru azi n-am învățat!
Atît. Nimic mai mult Această frază trebuia să-i spună magistrului 

totul. Și ea îi spunea totul! „Pentru azi n-am învățat*', adică, cu 
alte cuvinte : „Știți doar că am învățat pentru ieri și puteți fi sigur 
că voi învăța pentru mîine ; e un accident, pur și simplu un regre
tabil accident. Nu mi s-a mai întîmplat și voi face totul ca să nu mi 
se mai întîmple. Am început prin a-mi cere scuze : vă rog să mă 
iertați... Sînt deci conștient că am făptuit o greșeală. Dar nu una ire
parabilă. Deoarece am adăugat : pentru azi n-am învățat. Numai 
pentru azi. E limpede sublinierea accidentalului. Fără îndoială că am 
avut motive temeinice. Alegeți unul care vă convine, unul care să 
vă spulbere din capul locului ori ce suspecție : că am fost bolnav, 
că eram gata să-mi pierd viața... Laconismul m-a obligat 
la pudoarea de a nu vă mai înșira toate acestea. Vă respect timpul. 
Am inclus totul într-o singură frază : Vă rog să mă iertați, pentru 
azi n-am învățat! Judecați-o, analizați-o, cîntăriți-o și treceți la alt 
coleg, scoateți-1 pe el la lecție. Pe mine din clipa aceasta nu mai 
contați, azi eu nu mai exist; soarta, zeii au vrut astfel. Să ne su
punem !“

Așa, fără îndoială că așa a intrat în istorie, așa și-a condensat ade
vărurile și așa a ajuns pînă la noi, încărcată de sens, lapidară și 
directă, cu valoare de locuțiune inalterabilă, fraza : „Vă rog să mă 
iertați, pentru azi n-am învățat!“ A o urmări mai departe, făcîn- 
du-și loc prin vitregia veacurilor, e o îndeletnicire deloc dificilă. 
Adaptată la condițiile școlii tuturor orînduirilor, popularitatea ei creș
tea necontenit și singurul lucru care suferea transformări era motivul 
pe care azi, 1 octombrie 1236 sau azi, 10 aprilie 1865, elevul care o 
rostea, trebuia să-l sugereze pentru a fi crezut și scuzat că nu reu
șise să învețe : „A plecat tata în cruciadă și l-am condus dincolo de 
zidurile cetății..." sau „Am leșinat de spaimă văzînd prima diligență 
cu aburi, o invenție drăcească, o imagine de apocalips...". Restul se 
păstra întocmai, la fel de viu și de proaspăt. Vom lăsa deci deplina 
libertate imaginației fiecăruia să-și descrie drumul străbătut prin 
vreme de această celebră locuțiune, noi permițîndu-ne să trecem la
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Uzinei „Semănătoarea' din 
Capitală. O ultimă recep
ție la un lot de combine 

care pleacă spre 
ogoarele patriei 
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epoca contemporană, încercind să-i cercetăm și să-i analizăm pre
zența în viața școlară modernă...

Pornind de la un cai concret
Ne despărțim, nu fără regrete, de metoda privirii generale, de an

samblu. Ancorînd în actualitate, ni se pare însă mai firească abor
darea concretului, plecarea de la particular.

Iată-ne deci într-o școală bucureșteană, în primăvara lui 1965. Mai 
exact, iată-ne în Școala medie nr. 5, asistînd la o oră de limba română 
la clasa a X-a C. A sunat clopoțelul încetarea recreației. Elevii și-au 
ocupat locurile în bănci, a intrat tovarășa profesoară, a înregistrat 
cu satisfacție că nu e nimeni absent, a deschis catalogul și s-a oprit 
asupra elevului N. S., poftindu-1 să iasă la tablă și să spună ce lecție 

a avut de pregătit. Dar, în locul titlului lecției, primele cuvinte pe 
care le spune elevul sînt — da, ați ghicit :

— Vă rog să mă iertați, pentru azi n-am învățat 1
întreaga înfățișare a lui N. S. respiră o tristețe gravă, totul pe 

chipul său e durere, nimic altceva decît durere. Dacă același laconism 
care cu mii de ani în urmă invita la pudoare nu l-ar fi obligat și pe 
el să respecte timpul profesoarei, desigur, în locul acestei fraze, am 
fi fost martorii unui adevărat discurs. Adept al conciziei, încrezător 
în puterea miraculoasă, istoricește verificată, a locuțiunii folosite, el a 
scutit însă profesoara, colegii de explicații suplimentare. In toată 
amărăciunea sa, această atitudine reprezintă singura rază de fericire. 
A fost scurt, concis, a spus totul dintr-o răsuflare. Ii repugnă dis
cursurile stufoase, descriptive. Altul în locul lui poate că n-ar fi ezitat 
și ar fi început să turuie.

Nu, el nu procedează ca altul, poate ca alții. E demn. Respectă și

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a Ill-a)

,-eanu ăe-.crjl.-ează cum »e poale 
clștiga fiecare centimetru de tal
pă. Explică, pe bază de calcule, 
ci totul constă In Îmbinarea co
recte a tiparelor, în așezarea cu
țitelor. în funcție de grosimea tăl
pii. de calitatea ei. Dar ipoteze
le — ca toate ipotezele — trebuie 
verificate! Dlndăreana trece 
--T'—e »; stanțează dteva

la amiază, tovară- 
Ceaușescu, Chivu 
Gheorghe Maurer,

Miercuri 
șii Nicolae 
Stoica, Ion 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Gheorghe Gaston-Marin, îm
preună cu Mihail Petri, mini
strul comerțului exterior, Vic
tor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț, și alte per
soane oficiale au vizitat Ex
poziția industrială austriacă.

Conducătorii de partid și de 
stat au fost întîmpinați la so
sirea în expoziție de dr. Jo
hann Manz, ambasadorul 
Austriei la București, 
membri ai ambasadei și 
organizatorii expoziției.

în timpul vizitării expozi
ției, conducătorilor de partid 
și de stat le-au fost date ex
plicații în legătură cu produ-

de 
de

duc mai multe tălpi de pantoti, 
nu Înseamnă ci și noi trebuie să 
producem mai multe fefe l Răs
punsul l-a dat și aici tot un tlnăr : 
Nicolae Badea. El ți-a formulat 
astfel răspunsul: „Si Încheiem 
fiecare fișă de decontare cu 2 la 
sută economii'. De ce tocmai el 
a dat acest răspuns f Pentru că ți 
Badea, ca si Dindăreanu. iac par
te dintre acei oameni care nu se 
mulțumesc numai să mlnuiască 
mașina, d lși pun mereu proble
me : cum s-o mjnuiascâ mai bine, 
cum să obțină rezultate mai bune.

Cele două initiative, ca si alte 
măsuri luate de conducerea fa
bricii, au făcut ca pe panoul În
trecerii în cinstea Congresului 
partidului, să se Înscrie cu lite
re mari: produse mai multe ți 
mai bune.' Realizarea peste plan 
a 2 400 000 lei Ia producția marii, 
dt s-a angajai pini la 1 iulie co
lectivul de aici, presupune o in- 
■rebuin'.are judicioasă, pînă la ul
timul centimetru, a materiei pri
me Cele două initiative concen
trează eforturile din principalele 
secții ale fabricii. tocmai în aceas
tă direcție. Realizarea a 700 000 
■ei economii Ia preful de cost pre
supune. de asemenea, o bună gos
podărire a tuturor materiilor pri
me si materialelor. Cele două ini
tiative se Intllnesc. de fapt, ca 
una smcură. în același punct.- al 
preocupării pentru a pune la dis
poziția oamenilor muncii produse 

multe și mai bane.

și de stat la Expoziția
industrială austriacă

sele prezentate de un mare 
număr de firme austriece.

Mulțumind pentru vizită, 
ambasadorul Austriei, dr. Jo
hann Manz, a relevat că acea
sta reprezintă o onoare deo
sebită pentru organizatori și 
în același timp denotă dorința 
guvernului român de a cu
noaște economia și industria 
austriacă. El și-a exprimat 
speranța că expoziția'prezentă 
va contribui la dezvoltarea re
lațiilor între cele două țări.

Răspunzînd, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a dat o 
înaltă apreciere organizării 
acestei expoziții la București, 
arătînd că ea interesează eco
nomia românească, fiind tot
odată expresia unui interes 
reciproc, acela ca relațiile e- 
conomice, culturale și de altă 
natură dintre cele două țări să 
prospere, să se întărească.

UTILAJE NOI
Uzina mecanică din Sibiu a 

început să producă în serie un 
fierăstrău alternativ destinat 
tăierii la rece a metalelor: 
bare, profile, țevi etc pînă la 
250 mm grosime. Un alt uti
laj nou fabricat de construc
torii de mașini din Sibiu este 
polizorul dublu care își gă
sește utilizare în industriile 
constructoare de mașini, a 
sticlei și în alte sectoare. Pen-

tru diverse lucrări de tăiere a 
metalelor, îndoire, imprimare 
prin presare, se fabrică tot aici 
prese mecanice de diferite to
naje.

Noile utilaje sînt realizate 
la nivelul tehnicii actuale, 
avînd indici tehnico-economici 
de exploatare 
jelor similare 
acum în țară.

superiori utila- 
produse pînă

(Agerpres)

Pentru pionierii din Iași
Casa Pionierilor 

din Iași s-a instalat 
recent într-un se
diu nou, situat în
tr-o poziție pito
rească a orașului. 
Noul local dispune 
de aproape 20 de 
încăperi, unde își 
desfășoară activita-

tea cercurile de 
artă plastică, de 
științe naturale, ba
let, radio, foto, 
aeromodele și alte
le. Clădirea are, de 
asemenea, o sală de 
festivități cu aproa
pe 300 de locuri, un 
club dotat cu tele-

vizor, radio, jocuri, 
de șah șt o biblio
tecă. O dată cu in
stalarea în noul se
diu, care este frec
ventat de peste 
4 000 de pionieri și 
școlari, Casa pio
nierilor din Iași a 
fost înzestrată și cu 
mobilier nou.



PE ADRESA
CERCULUI...

este cea

INFORMAȚII

u de mult, comite
tul regional pentru 
cultură și artă, ana- 
lizînd activitatea 
desfășurată de Casa 
de cultură din Ca
racal a apreciat că 

mai bună din re
giune. Iată de ce, propu- 
nîndu-ne să prezentăm experien
ța bună dobîndită de casele de 
cultură, am ales și activitatea 
acesteia. Ne-am adresat tovară
șului M. Slătculescu, directorul 
casei raionale de cultură : „Fără 
îndoială, casa de cultură a obți
nut multe succese în diferite do
menii ale activității sale. Aceasta 
și explică prestigiul de care se 
bucură. V-am ruga să ne vorbiți 
despre experiența dobîndită în 
acțiunile dumneavoastră, îndeo
sebi a acelora care au intrat sta
tornic în tradiția acestei institu
ții de cultură.

— Pe zi ce trece, cultura pen
tru mase dobîndește un înțeles 
mai larg, mai complex, impune 
exigențe tot mai mari care sînt 
ale oamenilor înșiși, datorate 
pregătirii lor profesionale, ca și 
nivelului ridicat al cunoștințelor 
generale ale acestora.

De aceea, aș dori să eviden
țiez experiența noastră într-un 
domeniu foarte important : edu
cația estetică. Cu ani în urmă, 
înființarea unor cercuri s-a făcut 
și la noi după principiul: să 
avem cercuri cit mai multe! A- 
coastă dorință, lăudabilă în sine,
nu dădea însă rezultatele scon
tate (cercurile se dezvoltau greu 
sau rămîneau pe hîrtie) dato
rită faptului că organizarea aces
tora nu decurgea din necesitățile 
reale ale tinerilor din oraș, ci 
din litera unor planuri ale noas
tre. Cîțiva ani de experiență 
ne-au ajutat să înțelegem nece
sitatea organizării activităților 
orientate pe specificul anumitor 
categorii de tineri. Ce adresă 
vom da invitațiilor noastre ? Cîți 
și de ce vor răspunde la ele ? 
Ce-i interesează și preocupă pe 
tineri ? Iată întrebări cărora am 
căutat să le dăm răspunsuri 
competente".

Asemenea răspunsuri despre 
care ne vorbește tovarășul direc
tor, necesită însă explicații mai 
largi, fapt pentru care cîteva in
cursiuni în „istoricul" cercurilor 
de eduoație estetică, sînt absolut 
necesare.

...Cu zece ani în urmă, de 
două ori pe săptămînă, într-o 
sală mică se strîngeau cîțiva ti
neri. li adusese acolo un anunț 
al casei de cultură, imediat 
după înființarea ei. Erau priete
nii literaturii. Nu după mult 
timp, trei intelectuali din oraș 
au pus bazele cercului de artă 
plastică. Intr-un spațiu restrîns, 
cu mijloace materiale limitate, 
se lucra intens la primele planșe 

de studiu, se învățau primele 
noțiuni din bogata artă a culo
rilor.

Suprapunem imaginilor de în
ceput alte cîteva, întîlnite recent 

„De pe scenă Ion Neatu, 
Marin Ciobanu, membri ai cercu
lui literar, vorbesc despre tineri 
din sală, muncitori evidențiați în 
întrecerea socialistă din întreprin
derile orașului. Din portretele 
prezentate, personalitatea eroilor 
serii, muncitorii Ion Brasta- 
viceanu, Stelian Glință. Ilie Dinu, 
Mihai Grofu se dezvăluie boga
tă, complexă, armonioasă Se 
desprind trăsături generale defi
nitorii ale tuturor participanților. 
Caracterul viu, convingător al 
portretelor este rodul prezenței 
active a membrilor cercului lite
rar în viața orașului. „Joia vii
toare : „carnet de reporter" din 
organizația U.T.M...". Anunțul 
are rolul de invitație. Aici, însă, 
pare să fie oarecum de prisos. 
Tinerii s-au obișnuit, știu că joia 
au loc interesante seri organizate 
pentru ei. Activitatea care vi
zează aspecte și probleme con
crete din munca și viața tineri-

Din experiența
Casei de cultură

Caracal

lor se vădește a fi cel mai bun 
mobilizator.

...O nouă expoziție pregătesc 
membrii cercului de artă plasti
că. O expoziție retrospectivă : 
„Primul nostru deceniu de acti
vitate". Anticipăm vernisajul ei... 
Iată încercările timide ale celor 
dintîi membri. Obositoarele ore 
de studiu după mulaje transpuse 
în monotonia planșelor lucrate în 
cărbune, stau alături de ramele 
din care irump vesele culorile : 
peisaje din oraș, din întreprin
deri, de la primul șantier de 
creație din raion, lucrări care au 
fost expuse la prima expoziție 
organizată în oraș. La casa de 
cultură, tinerii Ion Neatu și Mar
cel Lauric, deschid expoziții per
sonale. Doi membri ai cercului 
dau examen de admitere la In
stitutul „Nicolae Grigorescu". 
Reușesc! Primele schițe de de
cor, machetele, schițele de cos
tume întrunesc sufragiile colegi
lor de la cercul dramatic. Pe a- 
fișele premierelor formației de 
teatru, apar astfel și numele unor 
membri ai cercului plastic. în 
programele casei de cultura sînt 
înscrise alte nume ale membrilor 
cercului. Sînt cei care vorbesc 
tinerilor despre nemuritoarele 
pînze ale lui Grigorescu, Aman, 

Luchian, despre sculpturile lui 
Brâncuși, despre curente în arta 
plastică. Pentru exemplificări au 
la îndemînă diafilme. epidiascop, 
cărți, reviste de specialitate.. 
Zece ani de activitate — un 
drum rodnic.

Activitatea a ieșit astfel din li
mitele sălilor cercurilor. Numeroși 
prieteni ai literaturii, ai picturii, 
ai teatrului, ai fotografiei artis
tice. au partea lor de contribu
ție la succesele formațiilor arts- ' 
tice ale casei de cultură. Ei sînt 
regizori avizați ai acestora, în 
bună măsură animatori ai artei 
în oraș. Dar, niște animatori care 
mai întâi învață ei înșiși temei
nic, cu seriozitate. Este vor
ba. așadar, nu de o activitate 
doar spectaculoasă ca ritmicitate 
calendaristică. ci de o consec
venți exemplară în alegerea și 
pregătirea acțiunilor necesare, cu 
ecou în rindul celor care le sus
țin, pornind de la cele mai 
simple spre cele complexe.

S-a dat un nou conținut muncii 
de atragere de noi elemente. 
Transformînd-o dintr-o activitate 
întâmplătoare, cum era, nu o da
tă, la început, într-una vie și or
ganizată. întemeiată pe cunoaște
rea aptitudinilor tuturor celor 
care vin să activeze în cadrul 
casei de cultură. („Ne-am străduit 
să muncim în așa fel încît cu 
timpul cei interesați să solicite 
ei înșiși dreptul de a participa la 
activitățile noastre"). Reîmprospă
tând forțele, conducătorii cercuri
lor, oameni cu competentă, vechi 
activiști culturali au avut griiă 
să programeze manifestări dife
rențiate, urmărind cu atenție evo
luția noilor membri.

La cercul dramatic, primesc în
drumări și sînt supuși verificării 
artistice noii veniți, viitorii com- 
ponenți ai formației de teatru. 
Astfel, în timp ce la formația de 
teatru se repetă o piesă de întin
dere („Corabia cu un singur pa
sager"), la cerc se pregătește cu 
caracter de studiu o piesă scurtă 
(„Puii nu zboară singuri"). „Ab
solvenții" cercului instrumental, 
(înființat în 1957, cu secții vioară, 
acordeon, pian) sînt astăzi apre- 
ciați membrii ai orchestrei de mu
zică ușoară, ai orchestrei de tine
ret și copii.

Iată cum s-a concretizat divers 
acest drum, impunînd o experien
ță care a dovedit că adevăratele 
și trainicele succese sînt acelea 
obținute printr-o activitate în ritm 
continuu, cu participant stator
nici care să se dezvolte la casa 
de cultură și să devină la rin- 
du-le propagandiști ai programu
lui acesteia.

Intre cercurile existente ia casa 
de cultură (șapte) există o perma
nentă colaborare și o perspectivă 
comună : contribuția activă la 
educația estetică a tineretului.

VIORICA GRIGORESCU

Programate initial pe 23 Au
gust" și mutate (din cauza p'.eti 
care a făcut terenul impracticabil 
pe „Ginlești". meciurile de verifi
care ale fotbaliștilor noștri Cotul 
A și cel de tineret) au avut o 
mare calitate: ambele, dar mai a- 
les cel susținut de selecționata A 
au constituit, de data aceasta o 
adevărată verificare. Terenul ud. 
alunecos, dar In mod deosebit va
loarea și dirzenia in joc ale par
tenerilor au imprimat ambelor 
partide acel specific de jocuri gre
le" solicitând fotbaliștilor noș
tri întreaga pricepere tehnică si 
tactică (atâta cită o au și citi o 
au !), întreaga lor putere de luptă. 
De data aceasta, spre cinstea ti 
meritul ei, Federația de fotbal 
șl-a făcut pe deplin datoria: nu 
ne-a mai „fericit" (ca de atâtea 
ori pină de curind) cu invitarea 
unor parteneri veniți mai mult in 
excursie decît să joace fotbal, dis
puși să se lase dominați și bă
tuți măr. spre falsa antolinistire a 
fotbaliștilor noștri și a celor care 
răspund de pregătirea lor. Ba. 
dimpotrivă, tehnica ridicată, con
diția fizică, puterea de luptă, ho- 
tărîrea de a învinge a fotbaliști
lor germani (mă refer mai ales la 
Borussia Neunkirchen din R.F. Ger
mană, care a demonstrat un joc 
pe „profilul" reprezentativei Ceho
slovaciei) au imprimat partidei 
susținute de selecționata noastră 
A caracterul unei veritabile între
ceri de campionat „Cam aseme
nea probleme vă va pune spre re
zolvare echipa Cehoslovaciei" — 
parcă au vrut să spună, prin jocul 
lor, fotbaliștii de la Borusia.

Cum a răspuns selecționata noa
stră A la acest examen /pentru 
că, intr-adevăr, meciul a fost un 
adevărat examen) T Pe parcursul 
partidei, au fost încercați 17 se
lecționați: în prima repriză —
Haidu. Popa. Hălmăgeanu. Dan 
Coe, Greavu. Năitănăilă. D. Po
pescu, Pircălab. Dumitriu H. Ion 
Ionescu și Codreanu. pentru ca In 
repriza secundă mijlocașii și îna
intașii să fie înlocuiți toți, cu 
Georgescu, Ghergheli, Badea. 
Constantin (pină în minutul 83, 
cînd l-a înlocuit Pircălab), 
Sasu și Creiniceanu. Prima repri
ză se termină cu scorul de 1—0 
pentru selecționata noastră (golul 
l-a marcat Ion Ionescu în minu

tul 16: un apărător german trimi
te mingea „acasă* la portar, fără 
să-l observe pe Ionescu interpus 
în traiectoria ei. care n-a avut 
altceva de făcut decît s-o pri
mească și s-o introducă in plasă). 
După pauză, timp de 35 de minu
te. Borussia — profitând de faptul 
că înaintașii noștri greșeau copi
lărește. nereușind să țină deloc 
mingea — ia jocul pe „cont pro
priu" și supune apărarea noastră 
unui presing sufocant. în minutele 
59 si 68 dominarea aceasta se con
cretizează și... 1—2 pentru selec
ționații noștri 1 Cu două minute 
înainte de siîrșitul meciului, Geor
gescu. printr-un șut-bombă, necru-

FOTBAL:

o im/wL
Selecționata A — Borussia Neunkirchen: 2-2 (1-0)

tător. aduce egalarea. Judecind 
bine, selecționații noștri au jucat 
fotbal, cu adevărat, doar ultimele 
7 minute ale partidei (din momen
tul înlocuirii lui Constantin cu 
Pircălab, pe teren parcă erau alți 
jucători I 7 minute, băieții noștri 
au atacat In trombă, amintându-ne 
eu ceva de acel final de meci cînd. 
reprezentativa noastră, condusă 
la pauză cu 2—0 de echipa R. D. 
Germane. cistâgă întâlnirea cu 
3—2).

Nu na îndoim că Federația de 
fotbal antrenorii lotului nostru 
vor trage toate concluziile cuve
nite din această verificare.

1) Prima care se impune e că 
noi trebuie să formăm o echipă 
care să acționeze ca atare. Fără 
îndoială, pe prim plan trebuie a- 
vuți în vedere cei care știu fotbal 
și care pot să joace dăruindu-și 
toată energia și puterea de luptă 
pe tot parcursul meciului. Dar, 

repet. cei ce vor fi selecționați 
trebuie să acționeze ca o echipă 
omogenă. închegată. ca parteneri 
care se înțeleg perfect, care-și 
„ghicesc" intențiile. Ca să argu
mentez ceea ce susțin, voi da un 
singur exemplu: Pircălab. El a ju
cat repriza I și 7 minute din fi
nalul partidei. In repriza I, „n-a 
mers", cu toate că nu se poate 
spune că a jucat prost. Ei bine, în 
finala partidei. cînd l-a înlocuit 
pe Constantin, a fost de nerecuno
scut (în bine—): parcă era alt 
Pircălab. De ce î S-ar putea da 
multe răspunsuri, dar unul e evi
dent: în prima repriză nu s-a în
țeles nici cu Năftănăilă (greoi, cu 

pasa neinspirate), nici eu cuplul 
Dumitriu II — ionescu.

2) Ne trebuie în națională nu nu
mai jucători buni tehnicieni, dar 
în același timp și oameni care să 
lupte permanent, pînă lă ultima 
picătură de energie, jucători bătă- 
ioși, care să nu-I lase pe adversar 
să răsufle nici un moment (în 
meciul de ieri, din acest punct de 
vedere. Sasu a fost un exemplu). 
Din păcate, iezi. Ionescu și Dumi
triu II. ..rasfățațu" Rapidului, au 
fost deficitari la acest capitol si 
nu dintr-un „accident"; ăsta-i sti
lul lor de joc: buni tehnicieni 
(deseori ne-au oferit momente de 
adevărat spectacol fotbalistic), 
dar au această mare meteahnă — 
nu luptă ! Au pierdut mingea, pun 
miinile in șolduri și se uită liniș
tiți cum se duce cu ea adversa
rul care le-a luat-o. In meciurile cu 
cehii și portughezii, avem nevoie, 
în primul rînd. de o echipă for-

Primirea de către vice
președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe 
Rădoi, a ambasadorului 

Austriei

Miercuri 12 mai, vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, 
Gheorghe Rădoi, a primit în 
audiență protocolară pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Austriei, la 
București, dr. Johann Manz.

Primirea de către vice
președintele Consiliului 
de Miniștri, Gogu Radu
lescu, a ambasadorului 

Austriei

Miercuri 12 mai, vicepre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, 
Gogu Rădulescu, a primit în 
audiență protocolară pe am
basadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Austriei, la 
București, dr. Johann Manz.

★
Vicepreședintele Consiliului 

Superior al Agriculturii, Nico
lae Ionescu, și Marin Capisi- 
zu, directorul trustului Gostat 
Timișoara, au plecat în R.S.F. 
Iugoslavia, unde vor vizita 
Tlrgul internațional de la 
Novi Sad.

mată din oameni care vor, pot și 
știu să lupte pină la ultima pică
tură de vlagă.

3) O problemă care rămîne încă 
nerezolvată — extrema stingă. 
Creiniceanu a dovedit-o ieri cu 
prisosință — pentru a cita oară 1 I 
(și sper să se fi convins definitiv 
și tovarășii de la Federația de fot
bal). — că nu e extremă de națio
nală 1 Codreanu, care a jucat în 
prima repriză, nu-i o soluție. Lui 
nu i se poate reproșa că a jucat 
prost. Dar să nu ne amăgim sin
guri; faptul că a reușit de cîteva 
ori să-l păcălească pe fundașul 
de pe partea sa și să dea pase 
utile, nu-i deajuns — ca criteriu

— pentru a ne liniști că avem ex
tremă stingă. Principala carență a 
atacanților (și în jocul de ieri I)
— nu trag la poartă’I Vor cu 
orice preț să intre ei cu mingea 
In poartă I Asta-i principala cauză 
a ratărilor i se îngrămădesc toți 4 
înaintași ai noștri în jurul ca
reului de 6 metri al portarului 
advers, în față cu 4, 5,6 apărători 
și, în condițiile astea, doar din 
„minuni" se marcă goluri—

4) O altă problemă — mijlocașii 
noștri. Ne-ar trebui doi mijlocași 
de talia lui Mateianu. Asta ar fi 
ideal I Dintre cei 4 care au evo
luat ieri, D. Popescu și Năftănă
ilă au fost cei mai slabi; primul, 
încetinind de fiecare dată ritmul 
atacului, ținînd mingea nepermis 
de mult, pînă nu mai știa ce să 
facă cu ea, al doilea — greoi, ne

La 12 mai a.c a sosit 1» 
București Marian Naszkowski, 
ministru ad-interim al aface
rilor externe al R. P. Polony 
însoțit de funcționari supe
riori din M.A.E. al R. P. Po
lone.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, Marian Naszkowski a 
fost salutat de Corneliu Mă- 
nescu, ministru] afacerilor 
externe al R. P. Române 
de funcționari superiori din 
M.A.E. al R. P. Române.

Au fost de față Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul R. P. 
Polone la București și mem
brii ambasadei.

★

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală. venind din R. D. Germa
nă. o delegație a Uniunii Ti
neretului Muncitor, condusă 
de tovarășul Anghel Pa- 
raschiv, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M., redactor-șef 
al ziarului „Scînteia tineretu
lui", care a participat la în
tâlnirea internațională a tine
retului și studenților pentru 
pace și înțelegere, împotriva 
fascismului și a războiului.

(Agerpres)

sigur în intervenții și în perma
nent contratimp iu ătacanții.

5) Dintre apărători, ieri s-a de
tașat net Greavu. Dan și Popa au 
dovedit din nou (dacă mai era ne
voie...) că în situațiile critice „se 
pierd", acționează negîndit, fac 
greșeli copilărești (amintiți-vă că 
Borusia a marcat al doilea gol la 
o bîlbîială a lui Popa și Dan, 
un înaintaș german luîndu-le min
gea de sub nas și introdueînd-o 
în gol printre picioarele lor).

6) Oricît ar țipa partizanii ne- 
Intreruperii Campionatului catego
riei A, meciul de ieri a dovedit 
că naționala noastră trebuie ro
dată pentru ca, în întâlnirile gre
le care o așteaptă, să constituie 
o echipă și nu o adunătură de 
oameni care nu și-au sudat jocul 
între ei.

In încheiere, o nedumerire: de 
ce au ținut cu tot dinadinsul, ieri, 
antrenorii naționalei noastre să o- 
fere acel jalnic spectacol dat de 
Constantin în centrul liniei de a- 
tac ? Pentru tot ceea ce a făcut 
bun Constantin ca unul din marii 
jucători pe care i-am avut, meri
ta să fie scutit de această amară 
deziluzie. Admițînd că ieri, întâm
plător, ar fi jucat ca în zilele luî 
de glorie, era aceasta o soluție, 
o perspectivă ? Să nu fie cumva 
aceasta o concepție ? Adică, „ju
căm cum o fi, să cîștigăm meciul 
ăsta, și, ce-o fi după aceea, vom 
mai vedea noi...*. Ar fi trist dacă 
ar fi așa.

STELIAN SAVIN

★

în deschidere, lotul de tineret a 
Întrecut echipa Wismut Aue (R.D. 
Germană) cu scorul de 4—3 (2—Ț)j

• Aseară, pe stadionul „San 
Siro" din Milano, într-un meci re
tur contând pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni” la 
fotbal, s-au întâlnit echipele In- 
ternazionale Milano și F. C. Li
verpool. Jocul s-a terminat cu 
scorul de 3—0 (2—0) în favoarea 
fotbaliștilor italieni, care în fi
nală vor juca cu echipa Benfica- 
Lisabona.

Televiziune
JOI 13 MAI

19,00 Jurnalul televiziunii. 19,20 
Concert simfonic cu prilejul îm
plinirii a 125 de ani de la naște
rea lui P. I. Ceaikovski. Transmi
siune de la Moscova. 20,30 Clubul 
tinereții. 22.00 Muzică ușoară în
registrată pe peliculă. In încheie
re : Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

VINERI 14 MAI

18,30 Universitatea tehnică la 
televiziune : Automatizarea agre
gatelor termice. 19,00 Jurnalul te
leviziunii. 19,20 Emisiune muzica
lă pentru tineretul școlar : Partea 
I a concertului orchestrei sim
fonice a Școlii de muzică nr. 1 
București. 20,00 Săptămînă. 21,00 
Avanpremieră. 21,05 Muzică pen- 
tra toți. 21,40 Mari poeți ai lu
mii : Walt Whitman. în încheie
re t Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

Mai operativ, 
însămințatul 
porumbului

guri în cel mult 10—15 minute. 
Sînt numai cîteva din căile de 
creștere a ritmului de luciu la 
însămînțări în acest raion frun
taș.

In regiunea Banat mai sînt de 
însămînțat încă aproape 45 000 
de hectare. Suprafețe mai mari 
se găsesc în raioanele Lugoj, 
Făget, Deta, Caransebeș.

Argumentul „ploile sînt de 
vină“, nu are prea mult te
mei. Acest lucru poate fi 
dovedit și prin următorul exem
plu. La Tormac, cu citeva zile în 
urmă, inginerul agronom a sta
bilit că terenul e umed. Mecani
zatorii din brigada lui Alexandru 
Facsar, mai tîrziu, au încercat o 
tarla. Sola fiind zvîntată au tre
cut la lucru.

Dintr-o discuție avută cu to
varășul inginer Gheorghe Honu, 
vicepreședinte al Consiliului agri
col regional Banat, reieșea că 
pînă la data de 7 mai patul ger
minativ a fost pregătit pe 189197

Trec șlepurile Încărcate pe Dunăre
Polo N. STELORIAN

URMĂRI DIN PAQ. I
hectare în timp ce însămînțate 
erau numai 113 000. Ce rezultă 
de aci ? In primul rînd, un mare 
decalaj între însămînțarea po
rumbului și pregătirea terenului. 
Datorită averselor locale, terenul 
pregătit prinde crustă și lucra- 
rarea trebuie repetată. In ziua 
de 6 mai, de exemplu, au fost 
pregătite 7 340 de hectare și s-au 
însămînțat doar 6 060 de hectare. 
Apoi, a plouat și din nou tere
nul a fost pregătit. Asemenea 
exemple ar mai putea fi date. 
Din această cauză, viteza zilnică 
planificată la însămînțări, de 
15 267 hectare, nu este realizată 
decît în proporție de 50—60 la 
sută. Pentru ca însămînțările să 
fie gata în cel mult 2—3 zile, 
cîteva măsuri se impun în mod 
deosebit. Printre acestea amin
tim :

• identificarea precisă a nu
mărului de semănători și trac
toare din unitățile care au ter
minat însămînțările și regrupa
rea, ori dirijarea lor imediată în 
alte unități unde această lucrare 
e realizată într-un procent destul 
de mic. Pînă la data de 9 mai, 
doar 50 de tractoare în loc de 
150—200, cu tot atâtea semănă
tori, au plecat spre raionul Lu

goj, unde mai sînt de arat și 
pregătit circa 3 000 de hectare 
teren și de însămînțat peste 
12 000 de hectare.

• E bine ca în raioanele ră
mase în urmă să fie folosiți cei 
650 de elevi-mecanizatori din 
anul III, aflați în practică, la 
formarea schimbului doi pe trac
toare.

• Acolo unde tractoarele nu 
pot intra : pe dealurile și lăco- 
viștile din raioanele Deta, Caran
sebeș, Lugoj, să fie folosite un 
număr sporit de atelaje. Odată 

cu acesta, e necesar să fie mai 
bine organizat și controlul lucră
rilor în vedere» realizării lor la 
un nivel agrotehnic superior.

Prolog 

la noi succese

producția pe numărul de ore 
calendaristice, a crescut cu a- 
proape 1,5 tone. O sumară a- 
naliză a creșterii indicilor de 

utilizare arată că în perioada a- 
mintită, pe această bază pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
0,7 ia sută fată de sarcina pla
nificată.

Pentru mai buna folosire a 
utilajului, pentru creșterea in
dicilor de utilizare a agregate
lor o influență pozitivă a a- 
vut-o și aplicarea celor 32 de 
obiective cuprinse în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Una dintre acestea o constituie 
planificarea judicioasă a intro
ducerii în fabricație a sortimen
telor respective în așa fel în
cît perioada de laminare a unei 
anumite dimensiuni de țevi să 
nu fie mai scurtă de 10 zile. 
Totodată la toate agregatele 
mari s-a introdus metoda grafi
cului lunar de schimbare a ci
lindrilor de laminare. In acest 
fel s-a putut obține o cantitate 
sporită de laminate în unitate 
de timp, așa cum de altfel re
zultă și din creșterea indicilor 
de utilizare.

La aceste acțiuni au partici
pat cu deosebit interes, alături 
de ceilalți muncitori, și tineri 
laminoriști. Organizațiile U.T.M. 
pe baza unui plan minuțios de 
măsuri, au mobilizat peste 600

CINEMATOGRAFE
CASA RICORDI rulează la Ca

pitol (orele 10,30 ; 13,15 ; 16;
18,45; 21,30), Tomis (orele
9,30 ; 12,15; 15 ; 17,15 ; 20,30).
FERNAND COW-BOY rulează
la Luceafărul (orele 9,30 ; 11,45; 
14 , 16,15 î 18,30 ; 20,45), Ex
celsior (orele 9,30; 11,45; 14 ;
16,30; 19; 21,30). Feroviar (orele 
8,30; 10.45; 13; 15,30: 18; 20,30) 
Modern (orele 9,45; 12; 14,15-,
16,30: 18,45 ; 21). NU TE ATINGE 
DE FERICIRE - PALMIRA ru
lează la Victoria (orele 10; 12 ■
14; 16-, 18,15; 20,30), Grivita (ore
le 10; 12; 16; 18.15; 20.30). CRO
NICA UNUI BUFON - SĂNĂ
TATE. TOKO rulează la Festival 
(oțele 9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
20), Flacăra (orele 14,30; 16,30;
18,30; 20,30). COLTUL PRIETENI
EI rulează la Buzești (orele 
13,30; 16; 18,30). VALURILE
DEASUPRA NOASTRĂ rulează 
la Moșilor (orele 15,30 - 18;
20,30).  CINTÎND ÎN PLOAIE 
rulează la Lumina (orele 9,45 ; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). O
STEA CADE DIN CER — cinema
scop — rulează la Central (orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30 ;
20,30).  SOȚII ÎN ORAȘ — CALA-

de tineri la întrecerea socialis
tă, ajutîndu-i să-și stabilească 
angajamente concrete, mobili
zatoare. In funcție de specifi
cul fiecărei secții, tinerii și-au 
fixat ca obiectiv principal îm
bunătățirea continuă a calității 
țevilor Laminoriștii, de pildă, 
și-au axat angajamentul pe 
respectarea strictă a procesului 
tehnologic, cuptorarii pe încăl
zirea corectă, la temperatura 
optimă, a țaglelor ș.a.m.d. Ei au 
putut să-și desfășoare o bună 
activitate în această privință și 
pentru că anul acesta organiza
țiile U.T.M au dovedit mai 
multă grijă pentru îmbogățirea 
cunoștințelor lor profesionale 
Dovada o constituie, în primul 
rînd, faptul, că la formele de 
ridicare a calificării, ce se des
fășoară în uzină (cursuri pentru 
muncitori și controlori tehnici, 
conferințe și expuneri legate de 
procesul de laminare etc.), au 
fost antrenați toți tinerii din 
uzină

Analizind cu spirit de buni 
gospodari succesele de pînă a- 
cum, laminoriștii din Roman au 
hotărît să valorifice mai din 
plin rezervele interne ale pro
ducției, să dea un avînt sporit 
întrecerii socialiste în cinstea 
celui de al IV-lea Congres al 
partidului. Pe bază măsu
rilor stabilite în acest sens ei 
și-au propus să realizeze pînă 
la 1 iulie la producția marfă 
un spor de 12 400 000 lei, să 

TTS rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Munca (orele 
14; 16,15; 18.30; 20,45). ANIMA
LELE — IEPURAȘUL Șl FÎNTÎNA
— după-amiază rulează la Doina
(orele 10; 12: 14.30; 16,30; 18,30;
20,30).  ANIMALELE - COLTUL 
PRIETENIEI — rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15). ANIMALELE — 
PÎONIERIA nr. 2 rulează la 
Vitan (orele 16: 18; 20,15).
REGINA CÎNTECELOR rulează 
la Cultural (orele 10,30; 
15.30; 18; 20.30). CĂPITANUL
FRACASSE — cinemascop — DI- 
NOSAURI1 — rulează la înfrăți
rea intre popoare (orele 10.30 ; 
15,45; 18:20.15). SCARAMOUCHE
— cinemascop — rulează la Dacia
(orele 9.30; 11.45; 14; 16,15; 18,45; 
21), Floreasca (orele 10; 12; 16;
18 15: 2030) GAUDEAMUS
IGITUR rulează la Ferentari (orele 
16; 18,15; 20,30). DOUĂ ETAJE
DE FERICIRE rulează la Cringași 
(orele 16; 18,15; 20,30), Drumul 
Sării (orele 16; 18; 20), Cosmos 
(orele 16; 18; 20). FATA ÎN
DOLIU — VENIȚI CU NOI — ru
lează la Giulești (orele 16; 18;
20). FATA ÎN DOLIU — PIONIE- 
RIA nr. 2 — rulează la Bucegi 
(orele 10; 12, 16; 18,15; 20,30).

depășească metrajul la țevi, 
prin scăderea greutății speci
fice unitare pe metru liniar, 
cu peste 4 000 m și să dea 
cu 300 tone mai multe 
țevi de calitatea I. Tot
odată, în cinstea Congresului 
partidului, prin reducerea chel
tuielilor de fabricație se vor 
realiza economii la prețul de 
cost în valoare de 700 000 lei, 
beneficiile suplimentare, pe 
care și le-au propus să le 
realizeze fiind de 2 200 000 lei. 

în secțiile uzinei, la laminor 
și filetaj, la turnătorie și scule- 
rie, s-a trecut intens Ia aplica
rea măsurilor tehnico-organi
zatorice, menite să asigure înde
plinirea cu succes a angaja
mentelor asumate. Echipele de 
mecanici și zidari lucrează la 
reparația capitală a cuptorului 
rotativ nr. 2. Ritmul folosit, 
stadiul aetual al execuției vor 
permite ca luciările să se ter
mine cu 30 zile înainte de ter
menul planificat, așa cum de 
altfel prevede angajamentul.

Unele îmbunătățiri se vor 
aduce și fluxului de fa
bricație în secțiile produc
tive.

Avînd asigurate astfel de 
măsuri, există deplin temei că 
angajamentele mobilizatoare 
luate de colectivul uzinei de 
țevi din Roman, în cinstea 
Congresului partidului, vor fi 
îndeplinite și depășite.

în Editura politică

Materialismul dialectic și științele naturii, vol. X

Rolul modelului in cunoașterea științiiică

Volumul cuprinde studii elabo
rate de oameni de știință din Ro
mânia, academicieni și membri 
corespondenți ai Academiei, pro
fesori și conferențiari universitari, 
doctori și candidați în științe, pri
vind aspectele teoretice generale 
ale modelării, definirea modelului, 
raportul dintre model și original, 
baza ontologică a metodei mode
lării, tipurile principale de mode
le, corelația dintre model și teo
rie, dintre model și experiment, 
demersul logic al cunoașterii în 
modelare, critica unor concep fii 
metafizice și idealiste legate de 
modelare etc., cit și o serie de 
considerații privind accepția spe- 
cifică a termenului model și parti
cularitățile utilizării metodei mo
delării în diferite științe.

Studiile incluse în volum sînt 
ordonate în trei părți.

Capitalismul contemporan și teoria economică
— Studii critice —

La elaborarea acestui volum a 
colaborat un colectiv de specialiști 
în doctrinele economice și în pro
blemele capitalismului contempo
ran. Din multitudinea teoriilor și 
concepțiilor economice, autorii 
s-au oprit la acele teorii care au 
circulație mai largă în literatura 
economică.

Studiul introductiv se ocupă de 
natura și implicațiile social-econo 
mice ale revoluției tehnice-științi 
fice contemporane în economia 
capitalistă. Studiul următor schi
țează cîteva din principalele re- 
orientări în metodologia economi
ei politice burgheze contemporane, 
schimbări determinate de apariția 
și dezvoltarea capitalismului mo
nopolist de stat. Un studiu amplu, 
documentat, cu dese referiri la 
situația concretă din principalele 
tari capitaliste, este cel dedicat re
partiției venitului național și mai 
ales analizei critice a teoriilor lui 
M. Kalecki, N. Kaldor și Irving 
Kravis.

Studiile următoare se ocupă de 
teoriile burgheze referitoare la sa
lariu, inflație, dezvoltarea inega
lă a țării -i capitaliste, integrarea 
vest-europeană, stadiile „creșterii 
economice", industrializarea tine
relor state naționale, convergența

Materialismul
DIALECTIC® 

Șl ȘTIINȚELE 
NATURII

1 ..

600 pag. 17,50 lei

440 p. 11,50 Iei 

celor două sisteme mondiale eco
nomice etc.

Lucrarea se încheie cu studiul ; 
„Pacea socială în lumina realită
ților", consacrat criticii teoriilor 
privitoare la stingerea luptei de 
clasă.



(Urmare din pap. I)
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Trimițător:

„Vă rog să mă iertați

rc4 fattr-cti?

lit

t3M£

Acid. NICOLAE TF.ODO- 
RESCU : Matematica se asea
mănă într-o privință cu muzica : 
Studiul ei trebuie început devre-

pentru azi n-am învățat

așteaptă să fie respectat Așteaptă din partea tovarășei profesoare 
aprobarea :

— Bine. Stai jos. Te înțeleg. E clar că numai un motiv fortuit te-a 
pus în situația aceasta grea. N-ai învățat pentru azi, un 
nici o nenorocire, n-au intrat zilele in sac. o să înveți 
o să înveți de acum înainte în fiecare zi, n-am de ce si 
de cinstea ta, de conștiinciozitatea ta...

Așteaptă cu capul în jos, trist aceste cuvmte care 
de optimism, el le va primi cu gravitate, sublir ~ 
o înaltă etică școlărească, vrînd parcă să spună: 
că dacă m-ați înțeles, că dacă m-ați scuzat iu 
dispoziție. Nu sînt un superficial Va rămine

<

I

mine ca o pată pe conștiință faptul că, deși din motive strict obiec
tive, pentru azi n-am învățat Numai muncind fără cruțare mă voi 
liniști. Altfel...".

Așteaptă cuvintele calde ale profesoarei, le așteaptă să spargă tăce
rea grea care s-a lăsat în clasă, dar, spre stupefacția noastră — ca 
să nu mai vorbim de a sa ! — ele nu vin. Cu totul alte cuvinte sînt 
cele care își asumă sarcina de a sparge tăcerea :

— Sînt nevoită să te notez cu 3, deși pentru efortul pe care l-ai 
depus și 1 ar fi prea mult. Stai jos I

Și iarăși spre stupefacția noastră — de data aceasta nu mai vorbim 
deloc de a sa 1 — elevul N. S. se așează în bancă... zîmbind.

Ce i-o fi smuls acest zîmbet ? Ce mare fericire a dat peste el ?
Greu să ne lămurim. Dar nu este singura noastră nelămurire. Mai 

înainte de ea, mai avem să ne explicăm și atitudinea tovarășei pro
fesoare. De ce nu l-a crezut că n-a învățat pentru azi, numai 
pentru azi ? Se poate oare ca un profesor ca dînsa, cu atîta expe
riență în învățămînt, să nu-și imagineze că mai există și accidente în 
viața unui elev și că nici o altă scuză nu-i capabilă să 1 
mai grăitor decît cea cuprinsă în fraza: „Vă rog să mă iertați, 
pentru azi n-am învățat!“... ? N-o fi sesizat un om cu atît de bogată 
practică la catedră limitarea greșelii elevului la o singură zi, la con
cretul azi, la înscrierea greșelii nu într-o sferă, în vecinătatea multor 
altora de aceeași natură, ci avînd funcția întîmplătorului, nedoritului, 
nerepetabilului ?

INSTANTANEE
de Dorel uorian

ceva

ȘCOLARE

Nu există motive
de aminare

pre care exclud comentariul... Nu 
icujos. dimpotrivă, printr-un anume 

și prin logica iot interioară, intimă, ne- 
iăuind sublinierea. Un om e, 
E in iirea iui. Un altul in- 

e specială pentru a-l ajura 
ie alături, „omul de nj»gc 
in ioipos. Al tidlea 

t>eascd. unui prieten buai 
se bucură ca ae o bucurie

despre voință

im. Am a» 6 
edac «voa ăi

REPORTERUL : La actuala e- 
A-ți» a Olunp^de: de -Tiv-rw - 
că se remarcă, in primul rând, un 
mare număr de participanți: a- 
proape 19 000 la faza locală ; 
dintre aceștia, 2446 au fost se
lecționați pentru etapa regională 
șl 181 pentru etapa republicană. 
Ce ne puteți spune despre con
curent: ?

GRIGORE MO1SIL :
1 00 «ie

?4xx:3* -
Me de

1* IX£* ■■ _ hb-
ces iIBA

33t?e cd L finexr-
sfii flM: snport13-

; -sped h 1’□criiriSe
wâ* d* 1* orxl Î3-
c jwMtdțg so Ixfe OC—
sral cpont *1 eiev-âor

ftnsțâ — stite-

niir.ior codc

tați de fctx
mi. vrem fi* resLirc 

ta hacra deosairit de important: 
toarte mnîp elevi — ia afara ce
lor 181 de finahști — posedă 
cunoștințe temeinice de matema
tică, au o adevărată pasiune pen
tru matematică. Afirmația mea este 
întărită de miile de probleme re
zolvate pe care le primește lunar 
de la elevi gazeta „Matematică".

Conf. umv TIBERIU RO
MAN : Intr-adevăr, atît la lucră
rile scrise cit și la probele orale 
s-au dat probleme dificile — 
urmărindu-se o verificare com
plexă a pregătirii concurenților : 
volum de cunoștințe, calitatea a- 
cestor cunoștințe, raționamentul... 
Ceea ce face cu atât mai mare 
meritul elevilor care au obținut 
premii.

I
I
I
I 

î1 

accidente în I 
le formuleze I

A intrai in troditia școlilor 
noastre să-fi cinstească 
fruntașii De la panaal de 
onoare, chipurile lor ii ro
besc. indemnindu-fi colegii 
si li se alăture prin hărni
cie fi sirguirdă ia imc’.ă- 
turâ. Exemplul lor este Inlr- 
adevâr pMuitor pentru co
legi. Notele — de 9 fi 10 
sau chiar numai de 10 — 
le confirmă hărnicia $. 
guinta in invățătură. 
tre miile 
am ales 
care-i do 
— deocamdată doar 
intermediul imaginii 
graiice. lată-i:
Parteniu — clasa a X-a A. 
Școala medie tu. 1 -, Alexan
dru Crăiniceanu — clasa a 
X-a D, Școala medie nr. 5.-, 
De spina Grigorescu — cla
sa a Xl-a E. Școala medie 
nr. 5.; George Benedict — 
clasa a Xl-a E, Școala me
die nr. 28 București. In con
tinuare, numai succese, 

vouă și colegilor voștri I

sir- 
Din- 

de elevi fruntași 
astăzi ctțiva pe 
im să-i cunoașteți 

prin 
foto- 

Mihaeia

Acad. NICOLAE TEODO- 
RESCU : Desigur, premiul con
stituie un merit; dar neapărat 
trebuie să constituie și un im
bold în muncă. Acest premiu nu-i 
decît o premiză a viitoarelor 
succese. La 40 de ani cineva care 
nu realizează nimic pe tărâm 
sportiv se poate mîndri cu di
ploma câștigată la un concurs 
școlar de gimnastică, de atletism 
sau jocuri sportive. Acela însă 
care la 40 de ani nu realizează 
nimic în domeniul matematicii —

Jre cuvmtul experiența!
în recreație o rog să mă ajute să pricep. Amabilă, tovarășa CI. V„ 

îmi spune :
— Poate că așa ar trebui să încep : dând cuvîntul experienței. 

In 999 de cazuri dintr-o mie în care un elev se scuză că n-a învățat 
pentru azi, acest elev face parte din categoria celor care n-au prea 
învățat nici ieri și nu-i foarte convins, dacă nu-1 constrînge o notă 
proastă, că va învăța mîine. Fraza veche de cînd lumea, „n-am 
învățat pentru azi", este totuși necunoscută elevilor merituoși. Și lor 
li s-ar putea întîmpla odată, într-o zi, un accident. Dar nu li se 
întîmplă. Se pregătesc mereu, vin cu lecțiile învățate în fiecare zi. 
Și asta deoarece nu învață pentru notă, pentru ca să smulgă o 
medie care să nu-i expună neplăcerilor corijenței, ci din conștiința de 
a învăța — folosesc singurul termen în stare să sintetizeze atitudinea 
față de școală a majorității elevilor și cuprinzînd deopotrivă interesul, 
pasiunea, dragostea pentru carte, pregătirea pentru profesia visată. 
Elevii pe care noi îi numim „buni", adică cei mai mulți dintre elevi, 
nu-și permit să nu învețe constant, zilnic și la toate materiile din pro
gram. Mi-au trecut prin fața ochilor, în peste două zeci de ani de 
profesorat, nenumărați elevi care, din prima zi a clasei întîi și pînă 
la examenul de absolvire a școlii medii n-au cunoscut nici o notă 
slabă. Cum e posibil ? — m-am întrebat. Oare în decursul atîtor ani 
acești elevi n-au avut niciodată un accident, nu li s-a întîmplat si 
lor să nu se poată pregăti la o lecție ? iată că e posibil. Obișnuința 
de a studia disciplinat, constanța și perseverența în studiu i-au făcut 
să zăgăzuiască orice canal prin care s-ai fi putut infiltra nepre
văzutul, acel neplăcut neprevăzut soldat cu „încondeieri" în catalog. 
Mai mult... Recent am ascultat un elev din clasa a IX-a și mi-a 
răspuns mai slab decît de obicei. I-am atras atenția că nu astfel 
fusesem obișnuită cu el. N-a replicat nimic, M-a privit doar, tăcut, 
dar am simțit în privirea lui că este întru totul de acord cu mine, 
că, în ceea ce îl privește, a doua mustrare nu Va fi posibilă. Aflu 
pe urmă de la tovarășa dirigintă a clasei a IX-a că elevul amintit a 
trăit în ultimele zile o dramă puternică, în viața familiei sale s-a pe
trecut o nenorocire șj că acesta este motivul real pentru care el n-a 
izbutit să mă mulțumească cu răspunsul său la lecție. M-am reîntors 
imediat în clasă și l-am rugat să mă ierte că n-am avut prevederea 
să-1 întreb de ce s-a pregătit mai puțin ca altă dată, pentru că astfel 
l-aș fi putut lipsi de o mustrare nemeritată. Rugămintea mea de a-mi 
primi scuzele l-a uluit N-a vrut să admită nici în ruptul capului 

eu greșisem e- șl asta nu din politețe. „Nu", mi-a spus, „cel

Draposnu Horomnea, unul din noii noștri 
ceresporscenp. ne trimite portretul unei eleve 
dm Brașov. Doina Bota, intitulat „Compozi 
-.acrea din a Xl-a f". Ne luăm îngăduința să-i 

adm suprabuul .pasiune'. pentru că ceea ce 
-e-c impresionat ia biograiia tinerei compozi- 
soare Dcira Bota și in egală măsură, in 
scrisoarea Au Dragomir Horomnea a lost pa 
«r nea pnmul caz. pentru muzică, in doilea, 
pentru o publicistici vie. convingătoare.

Csotios Mana din Apoăna IReghinJ deseope 
•i sceessi pasimee — de data aceasta pentru 
rizKO-asetemaria — la colegii ei, participanți 
a O-—na^ de tiznă. Profesorul Nițu loan 
dra Sccecva. ne aduce exemplul convingător 
al elevDof săi ismutlețiti ăe dorința identiii- 
eM. AeMrlIuara la tio*, a profesiei, cu ade
vărata pasiune

Doeaa Bota a aval privilegiul de a-și des
coperi adevărata voccue Iaci In urmi cu a- 
proape • m. Visul ei este să-și continue stu- 
dule ia coaservator. Compozițiiie de pină acum 
o justiiici. Dragoaur Horomnea a publicat și 
el mrr rsidrsrs îasemnin și reportaje in dife
rii* p-ubiicsțu. Laureata oiimptadelot capătă și 
ei un fel de ceruircat. coasemnindu-le pasiu- 
oee. si-a egc_i măsură cunoștințele, vocația.

Dar poale ci acest efort al ăescoperUu ade-

su trebuie lăsat numai ia teama timpului și a 
! Poate că o discuite — o reuniune, 

• aachetă. ua plus de eiort. in a/tiind instanță 
— ar putea ii decisive la această acthme de 
amoattere a propriilor posibili  lăți. Pentru că 
votata, eiortur de depășite a rimlneriloi in 
nrznt. cc-itaîea Învățăturii siat legale de acea 
soi assocștere a iiecirwa Na trebuie oribili, 
iertsit E edevăraL Dar nu există niciun mo
tiv s-o cmiainL

pre- 
de

RO-T1BER1U
să relev un alt 
finală, cele mai

Goni. unrv. 
MAN: As dori 
aspect La faza 
bune rezultate le-au obținut re
prezentanții Școlii medii nr. 1 
din Pitești, Școlii medii nr. 1 din 
Buzău, Școlii medii nr. 2 din 
Ploiești, Școlii medii din Rădăuți, 
Școlii medii din Făget (regiu
nea Banat), Școlii medii nr. 1 din 
Roman. Școlii medii nr. 3 din 
Sibiu, Școlilor medii nr. 11, 12, 
13 și 32 din București. Semnifi
cativ aici este faptul că în fie
care an aceste școli au trimis la 
Olimpiadă elevi foarte bine pre
gătiți. Este o dovadă a interesu
lui pe care profesorii acestor 
școli o acordă îndrumării elevi
lor.

Semnificativ este faptul că 
cei 8 elevi care ne vor repre
zenta tara la Olimpiada interna
țională de matematică — de la 
Berlin — au fost stabiliți abia în 
urma unui concurs de baraj.

Le urăm succes !

LUNGULESCU BOGDAN EU
GEN : Am reprezentat Ia Olim
piadă Școala medie nr. 1 din Pi
tești. Știam că voi întîlni aici co
legi foarte bine pregătiți de la 
alte școli din țară, așa că nu eram 
sigur dacă voi obține sau nu un 
premiu. Un singur lucru doream :

să nu dezamăgesc așteptările to
varășei profesoare Eugenia Mi- 
nasian, al elevilor din clasa mea. 
Eu și colegii mei îi datorăm to
tul : pasiunea pentru matema
tică, cunoștințele temeinice pe 
care le avem la această disci
plină, dragostea față 
Sînt fericit că îi pot 
dar PREMIUL I.

de muncă, 
aduce în

Acad. GRIGORE
De câți matematicieni 
voie ? De neînchipuit de mulți ! 
Elevii de azi vor fi solicitați să 
lucreze peste cîțiva ani în pro
fesii care încă nu s-au născut. 
Matematica cucerește cu pași re
pezi toate 
Ceea ce era 
ani cînd s-a 
trul de calcul, nu mai este nou 
și acum. Dar pentru introduce
rea noului avem nevoie de mulți 
oameni care 
nu mă refer 
vor lucra în 
matematicii, 
neri, medici, biologi, 
Dar mai ales, avem nevoie 
buni matematicieni. Școala, pro
fesorul de matematică trebuie să 
știe că a-i învăța pe elevi ma
tematica azi — cînd știința a de
venit o forță de producție — în
seamnă a face o muncă în ca
drul planului de stat.

MOISIL : 
este ne-

ramurile științei, 
nou acum 2 
înființat cen-

să știe matematică : 
numai la acei care 
domeniul strict al 
ci la viitorii ingi- 

lingviști. 
de

ADRIAN VASILESCU

27
La biblioteca școlii au sosit 

cărți noi

Pină la
oră de

„Azi, cind vă 
elevul unei clase 
citeva zile o să vă scrie viitorul 
ei absolvent". Precizarea, decla
rată sau nu, e prezentă în mai 
toate scrisorile cu mențiunea 
^a Xl~a~ Un anumit ton „im
portant*, o amprentă febrilă, un 
stil voit lapidar, văduvit de me
tafore (ți cite nu 
cu dteca luni !), 
trăsătură comună, 
niciun preț, nu-și 
emoția ți totuși...
mai multe scrisori iți creează 
senzația ciudată a concursurilor 
la care starterul a început să 
numere în sens invers. Au mai 
rămas 12 zile, 11 zile... pină la 
ultima oră de clasă din viața de 
elev... Cîteva zile: puține, de 
loc ușoare, încărcate de griji.

Recapitulările, in mod ciudat, 
au devenit și ele un examen : al 
disciplinei, al organizării, al me
todicei. Timpul scurt, limitat, 
solicită dozarea efortului, mult 
calm și, cu o anume anticipație, 
multă maturitate.

O scrisoare ne sugerează chiar 
și o miraculoasă rețetă de mobi
lizare a voinței: „închizi ochii 
și te gîndești mult de tot la toa
te planurile tale..." Subscriem. 
Aspirațiile reale, lucide, lipsite 
de orice emfază dau aripi 
efortului, perseverenței, pasiunii.

O altă scrisoare, din Ilia, amin
tind de ultimul număr al gaze
tei „Maturitate", insistă asupra 
răspunderii colective. Subscriem 
și aici. Colegialitatea trece in
tr-adevăr un mare (și ultim) 
examen. A-l pierde, chiar în 
condițiile unei reușite absolute 
la celelalte matern, ar putea în
semna să pierzi totul.

Și tot despre maturitate ne 
scriu Corneliu Mihăilescu din 
Galați, Ion Delimeu din Dobro- 
gea, Lucilius Negrită din Olte
nia...

Au mai rămas 12 zile, 11 zile... 
Puține, de loo ușoare, încărcate 
de sensuri (și griji), în stare să 
ofere marea satisfacție de a fi 
trecut examenul preliminar : al 
pregătirii pentru examen. Reuși
ta va deveni o consecință fi
rească.

Profesori, părinți, prieteni, o- 
mul necunoscut de pe stradă 
numără alături de voi zilele, a- 
ceste zile liotăritoare. Dar nu 
pentru a vă opri îngrijorarea, 
tensiunea, emoția (deși încearcă 
și ei aceeași „nedeclarată" emoție) 
ci pentru a vă liniști • au încre
dere în voi — foarte multă în
credere — și vă urează din ini
mă . Succes! Mult succes!

scriu, mai sînt 
a Xl-a... Peste

erau în urmă 
le conferă o 

Nimeni, cu 
mărturisește 

Lectura celor

vinovat rămîn eu. Dacă mă gândesc bine, trebuia să găsesc tăria 
pentru a învăța așa cum 
cînd ești bucuros, cînd 
Cred că nu mai trebuie 
piară față de învățătură.
expresia „vă rog să mă .. - . . _
cum am spus, experiența mi-a demonstrat că procentul zdrobitor 
al celor care apelează la această formulă confundă pe ori cu tot
deauna sau, ca să nu exagerez, cu destul de des ori dm cind in 
cînd. Din păcate, elevul N. S. face și el amintita confuzie. Dacă 
lucrurile ar fi stat altminteri, n-ar fi recurs la binecunoscuta frază, 
atît de vagă și de ambiguă, ci, știind că va găsi înțelegere, mi-ar 
fi explicat cinstit ce anume l-a împiedicat să învețe. Dar cu fraza 
asta a scăpat mai ușor, sau cel puțin așa își închipuie eL Nu l-a 
impresionat nota proastă pe care i-am pus-o. I-am observat zîm
betul. Voia parcă să spună colegilor : „Așa sînt eu fraților, un om 
tare, știu să-mi înving durerea cu zîmbetul pe buze...". Ba, poate 
și altceva : „Vedeți, sînt un neînțeles, mi se întâmplă să fiu ascul
tat tocmai cînd n-am învățat și, cu toate că sînt civilizat mă scuz, 
nu ascund nimic, îmi plac relațiile sincere, deschise, iată ce 
pățesc..."

Clopoțelul soneriei pune punct relatării tovarășei profesoare. Rea- 
ducîndu-ne în minte clinchetul lui, acum cînd redactăm rândurile de 
față, punem și noi punct capitolului, ștergînd de pe lista nedumeri
rilor pe prima dintre ele. Dar în privința zîmbetului lui N. S. rămî- 
nem în continuam nelămuriți. Drept care am continuat investigațiile 
— și iată-ne în pragul capitolului următor, cel intitulat :

trebuie. Nu-i mare lucru să înveți numai 
toate îți merg bine, cind ești veseL_“ 
să comentez o asemenea atitudine exem- 
Dar, să nu ne îndepărtăm prea mult de 
iertați, pentru azi n-am învățatAșa

Povestea unui zîmbet...
Stăm de vorbă cu N. S. după orele de cursuri. 11 rugăm să ne 

dea voie 
că, deși 
potrivă...

Intrăm
— Ce
— Cînd ?
— După ce ai primit nota 3...
Pare mirat:
— Am zîmbit ? Eu ?
II ajut, nu fără un anumit efort, să-și... amintească. Vag, acceptă 

totuși:
— Mda... s-ar putea... Cred că da...
— De ce ?
— A fost probabil un... rictus nervos.
— Admisibil. Dar ce anume te-a enervat ?
— Că n-am fost crezut, firește..,

să-l petrecem pină acasă și face un gest din care reținem 
a cunoscut in viață și bucurii mai mari, n-are nimic im-

direct în subiect: 
te-a făcut să zâmbești ?

— In legătură cu ce anume voiai să fii crezut ? N-ai spus decît: 
„vă rog să mă iertați, pentru azi n-am învățat l“. Dacă voiai să fii 
crezut că n-ai învățat, poți fi liniștit. Ai fost crezut. Nota 3 nu se 
dă doar pe știință !

— Nu. N-am fost crezut că am avut un motiv să nu pot învăța.
— Trebuia să-l spui 1
— Așteptam să fiu întrebat...
— Logic. Dar de ce crezi că n-ai fost întrebat ? Din lipsa de 

curiozitate a tovarășei profesoare ?

Repetam cu o insistență sporită acest „de ce
— Bine, hai să fiu sincer — spune cu aerul că ne face o favoa

re I — știam că n-o să fiu întrebat despre nici un motiv. Nu-i pri
ma oară cînd mă scuz așa... Știam că nici o justificare nu va fi 
luată în seamă...

— O ! Sfîntă neînțelegere I
— Acum nu-mi mai vine să glumesc... (E o invitație ca să lăsăm 

și noi gluma !). Ori ce aș fi invocat ar fi fost o invenție. Sau, dacă 
vreți, mai direct : un neadevăr.

— Și mai direct ar suna : o minciună...
— Just! Am preferat să nu mint...
— Intr-un fel, nu te supăra, totuși ai mințit. Ai lăsat să se creadă 

că ai un motiv. Poate fără să vrei, ai încercat să induci în eroare...
— Acum recunosc.
— Așa cred că o să ne înțelegem mai bine... De ce ai zîmbit ?
— Trebuia să fac ceva ca să arăt clasei că... Nu știu... mi-e foarte 

greu să explic.
— Ai reușit ~ 

ai dorit ?
— Nu. Toți 

vățătură cam...
— Și crezi că... le-a trecut ?
— Nu. Acum îmi dau seama că nu. Atunci...
— Ce-ai dori să desprind din dialogul nostru, ce ai vrea să scriu ?
— Totul, așa cum s-a întâmplat. Și că regret zîmbetul acela, O 

să dovedesc că-1 regret. Făgăduiesc să fie ultima oară cînd mă folo
sesc de „vă rog să mă iertați, pentru azi n-am învățat!“...

Ne strângem mîinile și ne despărțim.
Povestim a doua zi dialogul de mai sus unui grup de elevi, unii 

colegi cu N. S. Redăm părerile lor cu fidelitate într-un alt capitol, 
pe care îl intitulăm, în graba peniței :

să arăți clasei un singur lucru : că nu-ți pasă. Asta

sînt necăjiți din pricina mea. Am o situație la în- 
încurcată. Am vrut să le mai treacă necazul...

un tovarăș profesor nu se îndoiește că e vorba de un accident. Tre
buie să fii cinstit, în primul rînd, față de tine însuți. E rușinos că-1 
minți pe profesor, dar, mai întâi, scuzîndu-te astfel, te minți pe tine. 
Iți creezi impresia falsă că anul școlar se compune și din zile în 
care ai dreptul să vii cu o scuză în loc de lecții pregătite. Ei bine, 
acest drept nu-1 poate avea nimeni în școală.

— Se vorbește mult despre ceea ce s-ar numi „opinia clasei". Ea 
trebuie ridicată pretutindeni la rangul de mare putere. Pentru că 
acolo unde ea funcționează cum trebuie, reprezintă cu adevărat o 

mare putere de influențare. Opinia oricărei clase ar trebui să se 
opună folosirii acestei scuze răsuflate. Colectivul clasei este obligat 
să tragă la răspundere pe cel care n-a eliminat-o încă din vocabu
larul său. E nedemn să te scuzi astfel. Cum adică n-ai învățat pen
tru azi ? Dar pentru cînd ai învățat ? Ce-ai făcut că n-ai învățat ?. 
Ce alte griji ai ?

— Colectivul clasei noastre are o atitudine pozitivă față de multe 
abateri de la disciplină sau, în general, de la etica vieții școlare. 
Trece însă prea repede peste ceea ce, la prima vedere, pare mai 
puțin important; dar realitatea demonstrează contrariul. Este cazul 
și acestei fraze, devenită pentru unii un fel de „cheie franceză" cu 
care deschid tot soiul de uși. Nu ne gîndim serios ce anume se află 
în spatele acestor uși. Gîndindu-ne, am găsi cuibărindu-se lenea, ne
păsarea, mediocritatea...

— Există, desigur, mai multe metode bune de a studia, poți să 
ți-o alegi pe care dorești, pe cea care ți se potrivește mai bine. Toa
te însă au o trăsătură comună. Sînt parcă o parafrază a prover
bului „nu lăsa pe mîine ceea ce poți face azi". Ba, sînt chiar mai 
mult decît o simplă parafrază. în viața de elev ele înlocuiesc „ceea 
ce poți face" cu „ceea ce trebuie să faci". Primul „vă rog să mă ier
tați, n-am învățat pentru azi !“ atrage după sine și- pe al doilea, și 
încă altele, ducînd spre un singur rezultat : pierderea pasiunii pen
tru carte, pierderea bunului obicei de a învăța zilnic.

Și, în sfîrșit, concluzii

Discuții
— N. S. nu-i singurul care crede — sau care credea, deoarece țin 

seama de angajamentele Iul — că „vă rog să mă iertați, n-am învă
țat pentru azi 1" poate constitui o salvare, chiar dacă, uneori, cite

Adică, nu. Să-i lăsăm pe cititori să le tragă. Pentru noi se impune 
acum, la final, una singură. Ne-am gîndit, am avut tot timpul s-o 
facem pe parcursul acestui destul de lung material publicistic, și, 
iată-ne în situația lui N. S. Cu alte cuvinte, a sosit și pentru noi 
vremea să ne analizăm cu un ochi critic o greșală. E vorba de... in
dignarea noastră referitoare la lipsa din dicționare a ceea ce am nu
mit pînă acum „locuțiune", și care — cum spunea unul dintre ele
vii citați — nu-i decît o „frază răsuflată". Ne-am convins că așa 
e. Numai sesizăm „lacuna" celor în drept. Interesul științei, al ade
vărului, este altul...



Santo Domingo

„Psihologie" 
muzicală

Încă nu se cunoa
ște căreia din
tre personalitățile 
nord-americane a- 
flate la Santo 
Domingo i-a a- 
parținut ideea „o- 

perației muzicale" ce a avut 
ioc luni de-a lungul „corido
rului" aflat sub controlul 
forțelor militare ale S.U.A. 
Corespondenții occidentali de 
presă care s-au adresat am
basadei S.U.A. s-au lovit, du
pă cum afirmă unul din tri
mișii agenției FRANCE 
P KES S E, de „zidul tăcerii 
care separă pe ziariști de per
sonalul ambasadei". Așa in
cit nu le-a rămas altceva de 
făcut decît să emită părerea 
că ordinul a putut să provi
nă fie din partea ambasadoru
lui american, Tepley Bennett, 
sau a comandantului forțelor 
de intervenție, generalul Bru
ce Palmer, la sugestia „ser
viciului psihologic" al arma
tei, sosit în insulă odată cu 
primele trupe debarcate.

„Operația muzicală" de 
luni s-a desfășurat potrivit 
punerii în scenă, pregătită de 
specialiști in „psihologie". 
Avînd în frunte pe generalul 
Ralph York, comandantul 
trupelor de parașutiști debar
cate la Santo Domingo, cei 
50 de membri ai fanfarei di
viziei a 82-a aeropurtate au 
executat timp de aproape 
două ore diferite marșuri mi
litare, printre care și cel al 
diviziei „America all the way" 
(„America pînă la capăt"). 
Cum se întîmplă în asemenea 
împrejurări, numeroși locui
tori ai capitalei au ieșit pe 
trotuare, ceea ce începuse să 
dea speranțe specialiștilor 
„serviciului psihologic" în re
ușita misiunii de „cîștigare" a 
sprijinului popular față de 
prezența trupelor americane. 
Dar „psihologii" au rămas de
zamăgiți. în loc să-i aclame 
pe muzicanți, locuitorii au 
manifestat o ostilitate des
chisă. Agenția U.P.I. arată că 
din rîndurile mulțimii a în
ceput să se audă strigăte: 
„Americani, plecați acasă!“. 
„Permiteți lui Juan Bosch 
(fostul președinte dominican, 
aflat în exil la San Juan 
N.R.) să se înapoieze în țară". 
Muzicanții cu sarcini „psiho
logice" s-au grăbit să pără
sească terenul.

Ce a obținut comandamen
tul trupelor S.U.A. prin a- 
ceastă „operație" ? Nimic alt
ceva decît afirmarea, odată în 
plus, a dorinței dominicanilor 
de a fi lăsați să-și rezolve 
singuri problemele lor inter
ne. Aceste sentimente trebu
iau să primească un răspuns. 
El a fost dat cîteva ore mai 
tîrziu, cînd în fața hotelului 
„Ambasador" din zona contro
lată de trupele americane au 
luat poziție o baterie de tu
nuri de cîmp și 10 tancuri cu 
țevile tunurilor îndreptate 
spre partea orașului ocupată 
de forțele constituționaliste...

I. RETEGAN

REPUBLICA DOMINICANĂ: Care blindate americane pe o 
stradă din Santo Domingo

Evoluția situației din Republica 

Dominicană
La Santo Domingo, conti

nuă tratativele în vede
rea găsirii unei soluții politice 
a crizei dominicane. Marți s-a 
anunțat sosirea unui trimis 
special al președintelui John
son, fostul ambasador al 
S.U.A. la Santo Domingo, 
John Bartlow Martin, care a 
avut convorbiri „exploratorii" 
cu președintele guvernului 
constituțional, colonelul Fran
cisco Caamano, cu participa
rea unui reprezentant al Or
ganizației Statelor Americane.

Corespondentul ziarului 
„NEW YORK TIMES", Tad 
Sulcz, scrie că oficialitățile 
nord-americane din Repu
blica Dominicană au început 
să facă „gesturi pașnice" la 
adresa constituționaliștilor, la 
recomandarea a numeroși re
prezentanți ai O.S.A., și a unor 
diplomați străini. Aceștia au 
arătat că forțele constituțio- 
naliste „dispun nu numai de o 
însemnată putere militară, dar 
se bucură și de un puternic 
sprijin popular*. De altfel, 
după cum arată agenția

Declarația lui
La Pekin a fost dată publi

cității declarația lui Mao Țze- 
dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, în sprijinul rezisten
ței poporului dominien împo
triva agresiunii armate a 
S.V-A. „Poporul chinez — a 
declarat președintele C-C al 
P.C. Chinez — sprijin* in mod 
ferm poporul dominican in 
lupta sa armată patriotică 
împotriva imperialismului a- 
merican".

Arătînd că agresiunea făți
șă în Republica Dominicană a 
dezvăluit adevărata fața a im
perialiștilor americani. Mao 
Tze-dun a remarcat că .-Sta
tele Unite iși desfășoară tn- 
tervenția lor armată in Repu
blica Dominicană sub steagul 
„luptei împotriva comnnismn- 
lui“. Prin .Jupta împotriva 
comunismului*, imperialismul 
american înțelege lupta împo
triva tuturor celor care nu 
sint dispuți să fie sclavii S:c-

FRANCE PRESSE, acțiuni de 
sprijin în favoarea guvernului 
constituțional au avut loc și în 
orașele din provincie, ca și în 
centrele rurale.

în capitala Republicii Do
minicane au continuat schim
buri izolate de focuri intre 
trupele nord-americane și 
constituționaliști. Un purtător 
de cuvînt al guvernului con
stituțional a declarat că tru
pele S.U.A. au ucis, cu înce
pere de la 3 mai. un număr 
de 22 civili neînarmați și au 
rănit 11.

Corespondenții occidentali 
de presă nu întrevăd o 
soluționare grabnică a crizei. 
Citind surse din Washington, 
agenția U.P.I. transmite că 
„factorii militari și psiholo
gici par să fi eliminat orice 
posibilitate de rechemare în 
tară a celor 33 000 de militari 
nord-americani din Republica 
Dominicană". Aceasta nu în- | 
seamnă altceva decit că Sta
tele Unite se pregătesc pentru 
o ocupație militară îndelun
gată a acestei țâri.

Mao Tze-dun
telor Unite, lupta impotrira 
tuturor celor care cpără ir.de- I

In lupta sa. eroicul popor

;:nul tuturor celorlalte popoa
re ale Amencii Latine, de I 
sprijinul tuturor popoarelor 
Asiei. de sprijinul tuturor po- I 
poarelor Africii, de sprijinul 
popoarelor lagărului socialist 
și, desigur, de sprijinul po
poarelor din întreaga lume". 
Toate aceste forțe, a subliniat 
el, „trebuie să se unească și să 
formeze cel mai larg front ti
nt, pentru a se împotrivi po- 
liticu tmperialiste americane 
de agresiune și război și pen
tru a salvgarda pacea în lu
me*.

AFGANISTAN: Vedere exterioară a combinatului de prefabricate pentru construcții din 
Kabul

dura de elaborare a declarației 
privind principiile colaborării cul
turale internaționale.

A fost apoi constituit un comi
tet special de lucru al Consiliului 
Executiv, care este însărcinat să 
definitiveze proiectul de text al 
declarației ce va fi supusă spre 
adoptare Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O. din 1966. Din comitet 
fac parte reprezentanții a 12 țări 
(Anglia, Argentina, Elveția, Fran
ța, India, Japonia, Nigeria, Peru, 
R.A.U., R. P. Română, S.U.A. și 
U.R.S.S.).

Consiliul Executiv a discutat, 
de asemenea, probleme privind e- 
ducarea tineretului. Reprezentantul 
R. P. Române, Valentin Lipatti, a 
subliniat însemnătatea activităților'

de tineret menite să slujească 
cauzei păcii, prieteniei și înțelege
rii între popoare, amintind iniția
tivele și contribuția țării noastre 
în problema tineretului în cadrul 
O.N.U. și U.N.E.S.C.O.

BERLIN. — Atașatul militar al 
P„ P. Române la Berlin, lt-col. 
Mircea Beghegeanu. a oferit marți 
o seară de filme românești la Clu
bul cineaștilor din Berlin. Cu a- 
cest prilej, lt-Col. Beghegeanu a 
vorbit despre lupta eroică a arma
tei române pentru eliberarea teri
toriului patriei și în continuare 
pentru eliberarea Ungariei și Ce
hoslovaciei.

Au fost prezentate două filme 
documentare românești: „în slujba 
patriei" și ..Eroii de Ia Pauliș".

Premierul indian 
la Moscova

MOSCOVA. — Răspunzînd invi
tației guvernului sovietic, 
miercuri a sosit la Moscova, Lai 
Bahadur Shastri, primul ministru 
al Indiei.

Pe aeroportul Vnukovo, premi
erul Indiei a fost întîmpinat de 
Alexei Kosîghin, Kiril Mazurov și 
de alte persoane oficiale.

Shastri va râmîne în Uniunea 
Sovietică aproximativ o săpta- 
mînă, și, în afară de Moscova, va 
vizita orașele Leningrad, Kiev și 
Tașkent.

STOCKHOLM. — La Stockholm a 
fost dat publicității un comunicat 
al Direcției generale a poliției na
ționale suedeze în care se confir
mă descoperirea unei organizații 
secrete de inspirație neonazistă. 
Comunicatul menționează că pa
tru din șefii neonaziștilor, în frun
te cu Bjoern Lyndahl, considerat 
drept ,,fuhrer-ul“ organizației, au 
fost arestați, urmînd să fie jude
cați sub acuzația de complot îm
potriva siguranței statului.

PE SCURT

încheierea intilnirii reprezentanților
Comitetelor de colaborare balcanică
ATENA 12. — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Miercuri au luat sfîr
șit la Atena, lucrările reprezen
tanților Comitetelor de colabora
re balcanică. In cadrul ultimei 
ședințe, Pericle Arghiropoulos, 
fost ministru de externe al Gre
ciei, a evocat memoria defunctu
lui președinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Române, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

In continuare au fost discutate 
probleme legate de dezvoltarea 
turismului în țările balcanice.

Marți după-amiază, delegații 
la întilnirea comitetelor de cola
borare balcanică au discutat pro
bleme ale relațiilor comerciale și 
culturale dintre statele balcanice.

Titus Cristureanu, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț a R. P. 
Române, a subliniat în cuvîntul 
său creșterea în ansamblu a 
schimburilor comerciale dintre 
țările balcanice și atenția pe care 
R. P. Română o acordă tîrguri- 
lor internaționale organizate în 
aceste țări. Reprezentanții Gre
ciei, Bulgariei și Iugoslaviei au 
relevat, la rindul lor, posibilită
țile ce se deschid dezvoltării re
lațiilor comerciale dintre țările 
balcanice. In cadrul dezbaterilor 
privind problemele cultu 
Maria Groza a vorbit despre 
Iul organizațiilor de masă și
tivitatea lor in domeniul reali 
zării cooperării b

ro-

anice.

Comunicatul final
al sesiunii

Miercuri dimineața au con
tinuat în capitala Marii 
Britanii dezbaterile din 

cadrul Consiliului Ministerial 
al N.A.T.O. Conducerea dele
gației americane a fost prelua
tă de secretarul de stat Dean 
Rusk, care a sosit miercuri 
dimineața la Londra. în cursul 
dimineții au luat cuvântul 
miniștrii de externe ai 
Greciei și Turciei, care au 
expus punctul lor de vedere 
asupra problemei cipriote. 
Consiliul s-a întrunit apoi în 
cadrul unei ședințe restrinse 
pentru a lua în dezbatere pro
blema Vietnamului. In ședin
ța de după-amiază, participan
ții la sesiune s-au reunit din 
nou pentru a pune la punct 
comunicatul final al sesiunii

In comunicatul sesiunii se 
constată că cei 15 miniștri de 
externe au studiat situația din

N.A.T.O.
diverse regiuni ale lumii 
de existâ tensiune : Mala; 
zia. Vietnam, Republica 
minicană și din unele

un-

Do- 
și din unele țări

Noi atacuri aeriene
asupra R. D. Vietnam
HANOI 12 (Agerpres). — 
Agenția Vietnameză de In

formații anunță că la 11 mai, 
avioane de luptă aparținând 
S.UA și Vietnamului de sud 
au bombardat fi mitralia: re- 
gxucd populate situate de-a 
lungul șosetelor din nord-ves- 
tul și sudul provinciei Thanh 
Hoa. provinciile Nghe An și 
Quang Binh, precum și insu
lele Con Co și Hon Mat.

Misiunea de legătură 
înaltului Comandament 
Armatei Populare Vietnameze 
a transmis Comisiei interna
ționale de supraveghere și 
control un protest în legătură 
cu noile atacuri.

★

SAIGON 12 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției Asso
ciated Press anunță din Da 
Nang că în Vietnamul de sud 
a fost debarcat cel de-al 7-lea 
batalion de pușcași marini a- 
mericani cu un efectiv de 
1 400 de oameni. Numărul to
tal al militarilor din trupele 
de infanterie marină a S.U.A., 
debarcați în Vietnamul 
sud. arată corespondentul, 
ridică astfel la 14 000.

Totodată, corespondentul 
nunță că în cursul zilei de ieri 
au fost debarcați în Vietnamul 
de sud alți aproximativ 1000 
de parașutiști americani care 
urmează să fie trimiși la baza 
aeriană de la Bien Hoa.

africane.
Cei 15 

se spune 
aproba: _ _ _____
franco-angio-americană in le
ga tură cu problema germană". 
Consiliul Ministerial și-a ex
prima: totodată „satisfacția 
sa față de întrevederile dintre 
miniștrii de externe ai Greciei 
și Turciei în legătură cu si
tuația din Cipru-.

Comunicatul final sublinia
ză că miniștrii de externe ai 
N-A-T.O. au examinat, de a- 
semenea. stadiul actual al re
lațiilor Est-Vest Arătînd că 
țările NATO. vor continua 
..efortul spre încheierea unor 
acorduri în domeniul dezar
mării". comunicatul evită să 
prezinte cauzele actualului 
impas in acest domeniu.

In comunicat se consemnea
ză că participanții la sesiunea 
de la Londra „au analizat 
problemele care se pun alian
ței și au invitat pe reprezen
tanța lor permanenți să con
tinue studierea problemelor 
care stau in fața alianței at
lantice pentru a se putea pre
zenta. sugestii care să fie exa
minate la viitoarea sesiune

miniștri de externe, 
în comunicat, „au 
declarația tripartită

eîerindu-se la negocierile tarifare din ca
drul G.A.T.T., cunoscute sub numele de 
«runda Kennedy», ziarul vest-german 
FRANKFURTER ALGEMEINE ZEITUNG scria 
acum cltva timp următoarele : „Dacă vom 
compara runda Kennedy cu cățărarea pe un 
munte înalt, atunci politica agrară este cu

siguranță porțiunea cea mai dificilă ; aici există ieși
turi primejdioase, permanent acoperite de gheață și 
1 ” "j tot pasul".prăbușirea te amenință la

minat publicația franceză „A- 
GENCE ECONOMIQUE ET FI
NANCIARE” să aprecieze că 
„o atitudine de espectativă va 
marca fără îndoială negocierile 
tariiare Kennedy in următoa
rele șase luni sau chiar timp 
mai îndelungat".

Pe fundalul acestei „ati
tudini de espectativă" au fost 
reluate zilele trecute la Geneva 
convorbirile din runda Ken
nedy privind produsele agrico
le, avînd ca obiectiv „crearea 
condițiilor acceptabile pentru 
accesul pe piața mondială a 
produselor agricole". Deși nu 
e vorba de discuții tarifare

Runda Kennedy

Cățărare pe „muntele

...divergențelor

cadrul tratati-

de sprijinire îi pare din cale 
afară de suspect căci în el nu 
este destul de clar realizată 
ideea eliberării de restricții a 
comerțului cu produse agricole. 
Dimpotrivă, experții Pieței co
mune suspectează că america
nii nu sint dispuși să discute 
și despre protecționismul in 
domeniul producției".

Reluarea dezbaterilor de la 
Geneva este în bună parte re
zultatul dorinței principalilor 
membri ai G.A.T.T. de a se face 
totuși ceva, pentru a nu se 
compromite prea mult sau poa
te chiar total ideea inițială a 
„rundei Kennedy". Cotidianul 
citat mai sus făcea nu demult 
următoarea remarcă : „Toți par
ticipanții și-au format părerea 
că a venit timpul să se termine 
cu certurile asupra unor princi
pii și să se discute despre o- 
biect, despre produse și pre
țuri".

Punctul principal al discuții
lor îl vor forma cerealele. 
Pentru americani prețul cerea

lelor stabilit în 
cadrul C. E. E., 
la care s-a ajuns 
cu atîta greu
tate, este încă 
mult prea ridi
cat. Americanii 
știu însă că 
Piața comună 
nu poate nego
cia încă o dată 
cu privire la 
prețul cereale
lor. Totuși, Co
munitatea este 
dispusă să limi

teze valabilitatea acestui preț 
la trei ani, după care să reexa
mineze situația (și consideră a- 
ceasta ca o mare concesie făcu
tă S.U.A.). Partea americană în
să nu se declară satisfăcută nu
mai cu atît.

Ce se poate aștepta deci din 
partea actualei reuniuni a run
dei Kennedy? Presa 
tală ' “ *
vintă 
dez 
scrie
Kennedy provoacă îngrijorare". 
Directorul general al G.A.T.T. 
Wyndham White, a declarat că 
runda ar putea să eșueze „dacă 
nu se vor stabili punți trainice 
pentru soluționarea probleme
lor agricole". în sfîrșit, ziarul 
„DIE WEET" sublinia că deoa
rece eventuala soluție de poli
tică agrară care s-ar găsi la 
Geneva este acceptabilă în 
general numai ca o propunere 
de ansamblu, „tratativele de la 
Geneva amenință să bată pasul 
pe loc în tot cursul anului 
1965".

a

propriu-zise, negocierile anun
țate sînt strîns legate de o- 
biectivul general al rundei. 
Ele se referă la nomenclator, la 
preturi, precum și la includerea 
produselor pe lista reducerilor 
tarifare preconizate. Sînt vizate 
în special: orezul, preparatele 
pe bază de cereale, băuturile, 
produsele lactate, carnea, ouă
le, tutunul, zahărul, uleiurile și 
grăsimile, legumele și fructele, 
plantele oleaginoase și altele. 
Dezbaterile vor dura pînă la 9 
iulie, după care se vor între
rupe pînă la 16 septembrie. 
Problema cerealelor și în spe
cial a griului, urmează să con
stituie la 17 mai obiectul unor 
convorbiri separate.

Piața comună a propus ca 
bază de discuții" așa-numitul 
„sistem al sumelor de sprijini
re", care încearcă să stabileas
că prețurile ținînd cont și de 
presiunile americane, dar men- 
ținînd în continuare protecțio- 
nismul G.E.E. Ziarul „FRANK
FURTER ALGEMEINE ZEI- 
TPTNG" scria că părții ameri
cane „întregul sistem al sumelor

In afară de plasticitate, com
parația mai are și calitatea de 
a caracteriza destul de bine 
actualul stadiu al tratativelor 
din cadrul „rundei Kennedy".

După cum se știe, aceste tra
tative au fost inițiate in scopul 
de a se hotărî reducerea (după 
propunerea americană cu 50 la 
sută) a tarifelor vamale în ca
drul G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife și comerț). în ca
drul dezbaterilor (începute cu 
un an în urmă) au ieșit la ivea
lă serioase divergente intre 
participanții la rundă, mai ales 
intre S.U.A. și Piața comună. 
Țările Pieței comune au refu
zat să includă 
in tratative și 
produsele agri
cole, intrucit a- 
ceste țări înseși 
nu se puseseră 
de acord asupra 
politicii agrare. 
După acordul 
C.EE, privitor 
la prețul unic la 
cereale, S.U.A. 
au considerat 
că pot cere in 
sfîrșit să se ne
gocieze și pro
dusele agrare in
velor G.A.T.T. Părerea S.U.A. 
a fost contrazisă imediat de 
membrii Pieței comune, care au 
susținut că mai sînt multe che
stiuni nerezolvate (in politica 
agrară a C.E.E.) și că numai 
după rezolvarea acestora dis
cuțiile se pot muta în cadrul 
„rundei Kennedy".

In cele din urmă, partea a- 
mericană a declarat că se opune 
unui ritm rapid al negocierilor 
industriale, atît timp cît nu vor 
fi fost realizate progrese în
semnate in sectorul agricol. Or, 
după aprecierile observatorilor, 
această situație s-ar putea crea 
cel mai devreme în septembrie. 
Termenul acesta reiese și din 
declarația reprezentantului Pie
ței comune care a anunțat că 
C.E.E. nu va putea să participe 
la tratative serioase în proble
me agricole înainte de mijlo
cul lunii septembrie, cînd se 
speră că se vor adopta mult 
discutatele măsuri referitoare 
Ia preturile produselor agricole 
înăuntrul Comunității.

Datele de mai sus au deter-

occiden- 
manifestă în această pri- 

scepticism. Ziarul olan- 
ALGEMEEN DAGBLAD” 
că „dificultățile rundei

Stațîa automată sovietică
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monstrația revendicativă a

salariaților societății de te-

Necazuriledin Milano

Voiaj sub soarele torid
al Golfului Persic

izita pe care o întreprinde în 
protectoratele engleze din Gol
ful Persic, ministrul de stat 
pentru afacerile externe al 
Marii Britanii, George Thom
son, readuce în actualitatea 
internațională situația din a-

ceastă regiune.
însuși faptul că un funcționar cu rang 

înalt, din Foreign Office, se deplasează în 
ținuturile toride ale Golfului Persic dove
dește interesul oficialităților din Londra față 
de evoluția evenimentelor în Bahrein, Ka
tar și Omanul Contractual. Aceasta este, de 
altfel, prima călătorie a unui ministru bri
tanic în protectoratele din Golful Persic de 
la venirea la putere a laburiștilor.

Unul din obiectivele politicii laburiste este 
consolidarea pozițiilor britanice „la est de 
Suez". în numeroase discursuri, atît primul 
ministru cît și alți miniștri ai guvernului din 
Londra au vorbit despre „misiunea specia
lă" care ar reveni Angliei în aceste regiuni, 
unde se aflau vastele teritorii ale imperiu
lui britanic.

Cunoscînd marile investiții ale monopolu
rilor engleze în numeroase țări din Asia și 
Africa ca și faptul că pe aceste continente 
se mai află cîteva colonii britanice este ex
plicabil interesul acordat de guvernul Wil
son regiunilor de la est de Suez.

Protectoratele din Golful Persic sînt prin
tre țările cu cel mai înapoiat regim politic 
din lume. Atît în Bahrein cît și în Katar și

în Omanul Contractual domnesc încă relații 
feudale, practicîndu-se și comerțul cu sclavi. 
Sultani și șeici conduc în mod despotic 
aceste teritorii. în fapt, însă, cei ce dictează 
politica sînt reprezentanții Angliei. Desigur 
că nu exotismul acestor regiuni și cu atît 
mai puțin nisipurile fierbinți ale deșertului 
mențin interesul Londrei față de aceste pro
tectorate. „Aurul negru" — iată adevăratul 
motiv al menținerii dominației britanice.

în Bahrein trustul „Bahrein Petroleum 
Company", filială a companiei americane 
„Caltex Corporation" controlează întreaga 
extracție și prelucrare a petrolului. Faptul 
că și în acest punct izolat al Orientului arab 
se dezvoltă o mișcare de eliberare națională 
este dovedit de evenimentele care au avut 
loc recent în cursul cărora muncitorii petro
liști au organizat mari greve care au dus 
la ciocniri violente cu poliția și armata en
gleză.

îngrijorarea oficialităților de la Londra 
față de amploarea pe care o ia mișcarea de 
eliberare din Bahrein este exprimată de unul 
din cotidienele influente ale City-ului, 
„FINANCIAL TIMES", care scria nu de 
mult : „Englezii care studiază istoria recentă 
a teritoriilor situate la est de Suez trebuie 
să spere că orice s-ar întîmplă Bahrainul 
nu va urma calea celeilalte insule paradi- 
siace, Zanzibar". Speranța exprimată de „Fi
nancial Times" pare iluzorie, chiar pentru 
un alt ziar englez — „Guardian" care scria : 
„Este clar că tulburările din Bahrein consti
tuie doar acțiuni inițiale într-o campanie 
care va fi promovată cu energie sporită și 
se va bucura, probabil, într-o măsură tot mai 
mare de sprijin popular, pînă ce va lua 
ființă în insulă un guvern național indepen
dent."

Din Bahrein domnul Thompson își va 
continua călătoria spre Katar, această pe
ninsulă lată de circa o sută de kilometri care 
taie apele golfului Persic. Dunele și stîncile 
golașe nu vor fi un peisaj prea îmbietoi 
pentru ministrul britanic care se va consola 
desigur gîndindu-se la rezervele de petrol

Luna-5“ a atins suprafața Lunii
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
La 12 mai, ora 22,10 (ora 

Moscovei), stația automată 
„Luna-5“ a atins suprafața Lu- 
nei In regiunea Mării Norilor, 

cursul zborului și în

timpul apropierii stației de 
Lună s-a obținut un mare vo
lum de informații necesare 
pentru punerea la punct a unui 
sistem de aselenizare lină.

ITALIA: Aspect de la de- însemnări >
letoane

Publiioto — Milano

împăratului"
mpăratului i s-a in
terzis apariția pe 
strada principală a 

Stu- 
curte. 
încre-

ale acestei peninsule evaluate la 350 000 000 
de tone. Ziariști care au vizitat regiunea au 
consemnat contrastele frapante între cele cî- 
teva palate parcă coborîte din poveștile din 
„O mie și una de nopți", vilele luxoase ale 
tehnicienilor străini și mizeria de nedescris 
a populației.

Așa-numitul Oman Contractual reunește 
șapte emirate cu o suprafață totală de 
84 000 de kilometri pătrați și cu o popu
lație de 85 000 de locuitori. Revista ameri
cană „UNITED STATES NEWS AND 
WORLD REPORT" descrie astfel situația 
din Abu Dhabi, cel mai mare emirat: 
„în acest colt scăldat de soare din Peninsula 
Arabică, un șeic analfabet adună ceea ce în 
curînd ar putea deveni una din cele mai 
mari averi. Șeicul multimilionar este Shak- 
bout Ben Sultan. în vîrstă de 60 de ani el 
este stăpînul absolut al unei fîșii de pustiu 
numită Abu Dhabi, unde noi și fantastice 
pu(uri de petrol sînt săpate de companiile 
petroliere occidentale... Pînă în prezent, cu 
toate veniturile uriașe obținute de pe urma 
petrolului, există puține semne de trasfor- 
mări în Abu Dhabi". Și aceste caracteristici 
sînt valabile și pentru celelalte emirate.

în linii maii astfel se prezintă protectora
tele engleze din Golful Persic. Cunoscînd 
dezvoltarea pe care a luat-o în ultimul timp 
mișcarea de eliberare națională în Federația 
Arabiei de sud, și în special în Aden, este 
de așteptat ca evenimentele care se preci
pită în această federație să influențeze și 
situația din Bahrein, Katar și Omanul Con
tractual. Tocmai de aceea George Thomson 
a făcut deplasarea în această regiune unde 
va încerca desigur, în cursul contactelor cu 
conducătorii locali, să lanseze noi formule 
de așa-numită „asociere" cu Marea Britanie 
cu scopul perpetuării dominației engleze în 
aceste teritorii extrem de bogate în petrol.

Ultimele evenimente din Bahrein dove
desc însă că asemenea combinații se lovesc 
de o rezistență nopttlară în ascendență.

capitalei sale, 
poare la 
Vrînd să se 
dințeze că nu vi

sează, majestatea sa a încercat să 
pășească pe strada cu pricina, 
dar un polițist s-a îndreptat în 
grabă spre el, ridicînd amenin
țător bastonul de cauciuc deasu
pra capului împăratului. Abia 
atunci și-a amintit Mantanzima 
că se află în bantustanul Trans- 
kei, că polițistul din fața sa este 
alb și că accesul pe strada prin
cipală din Untat îi este într-ade- 
văr interzis, aceasta fiind decla
rată „zonă albă".

După cum se știe, guvernul 
rasist al i Republicii Sud-Africane 
încearcă' să concentreze popu
lația de culoare în rezervații, în 
așa-numitele batustane. Trans- 
kei, împreună cu Tswanaland 
sînt cele mai mari dintre ele. Din 
voia lui Wertvoerd, 
fictivelor „guverne 
din aceste rezervații, 
lagăre de concentrare, 
numite „căpetenii" 
instrumente servile ale 
lor albi.

Aksel Mantanzima, 
nia" din Transkei, nemulțumit 
de titlul care i s-a acordat, și-a 
luat suplimentar și pe cel de 
„împărat". Populația africană se 
pronunță, însă, atît împotriva așa 
zisei „autonomii" cît și împo
triva „împăratului". Mantanzima 
este menținut numai grație ar
matei și a proclamației nr. 400 
din noiembrie 
inițiat planul 
tustanelor.

Dar, ironia
„împăratul" a gustat din rigorile 
apartheidului. Servilitatea față 
de rasiștii sud-af ricani, nu s-a do
vedit folositoare: „împăratul" 
nu poate pătrunde în „zona 
albă"...

în fruntea 
autonome" 

adevărate 
au fost 

băștinașe, 
stăpînilor

„căpete-

I960, prin care s-a 
de creare al ban-

soartei, pînă și
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