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ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR

impui umed și răcoros din prima jumătate a lunii mai 
a întîrziat dezvoltarea culturilor prășitoare. A fost, in 
schimb, prielnic pentru buruieni, care an crescut ra

pid. Ploile, urmate de arșița ultimelor zile, au dus la forma
rea unei cruste groase la suprafața solului. Dacă buruie
nile nu sînt stirpite la timp, dacă solul nu este măraufit • 
parte însemnată din substanțele nutritive și umiditate va 
fi pierdută iar dezvoltarea normală a plantelor va fi și ia 
continuare stînjenită. Această situație cere cea mai mare 
atenție executării la timp și in condiții corespunzătoare a 
lucrărilor de întreținere. Sint lucrări care necesită un volum 
mare de muncă. Iată de ce, in scote mie. organizațiile 
U.T.M., mai mult ca oricind. au datoria să-i i 
toți tinerii din unitățile agricole la lucrările de

Publicăm mai jos citeva constatări ale 
din raidul întreprins in unele 
gea și Ploiești.

• Ce ne spune experiența 
anului trecut

• La timp și de calitate
• Taie ca să aibă ce cirpi

I nîtățile agricole 
din raionul Negru 
Vodă au acumulat 
de-a lungul anilor 
o experiență valo
roasă in ceea ce 
privește cultura

porumbului In ultimii ani în 
condițiile binecunoscute de 
secetă ei au obținut constant 
producții de peste 3 000 kg po
rumb boabe la hectar. In ca
drul întregului complex de lu
crări care-1 presupune acea
stă cultură, țăranii coopera
tori, acordă o deosebită atenție 
executării la timp și la un 
bun nivel agrotehnic a lucră
rilor de întreținere.

— Nu numai numărul pra
vilelor contează — ne-a spus 
tovarășul Radu Chirițoiu. pre
ședintele cooperativei agricole 
de producție din comuna VH- 
cele — dar mai ales timpul 
cînd se execută, durata și ca
litatea lor. Experiența noastră 
ne-a arătat că o mare impor
tanță o are, în special, efec
tuarea la timp a lucrărilor ce 
urmează imediat după semă
nat (aplicarea sapei rotative, 
prășitul mecanic și prima pra- 
șilă manuală). Acum plantele 
sînt plăpînde și numai prin 
executarea la timp a acest r 
lucrări li se asigură condiții 
optime de vegetație. Grăpînd 
terenul la 3—4 zile după insă- 
mînțare, trecînd cu sapa rota
tivă cînd porumbul avea 3—i 
frunze, efectuînd prima pră
șită mecanică și manuală c r 
una și chiar două zile mai d -
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1 jMetode moderne

Pe șantierul centralei electrice 
din Capitală — prima unitate de 
acest fel din țață care x-a fi 
echipată cu turbine cu gaze — se 
aplică o metodă de lucru nouă, 
întreaga structură de beton 
tstiipi și pereți) a halei turbine
lor se toarnă prin metoda glisă
rii. Pe măsura înălțării ei, se ri
dică, cu ajutorai unor instalații 
hidraulice speciale, ți acoperișul 
metalic construit dinainte pe soL 
Noua metodă, elaborată de un 
colectiv de ingineri ai întreprin
derii de constructs de centrale 
teTmoeiectrsce-Bucureșt:. prezin
tă o serie de avantaje fată de 
«stemele clasice de lucra. Astfel,

in («trudii
întreaga construcție a halei, care 
va avea înălțimea unui bloc cu 
zece etaje, va fi realizată în mai 
puțin de o lună de zile. Prin 
executarea acoperișului pe sol se 
ușurează construcția lui și se a- 
sigură o mai mare precizie de 
lucra. In plus, existența acoperi
șului încă de la începutul con
strucției permite executarea lu
crărilor interioare. concomitent 
cu ridicarea halei.

Aceste avantaje, la care se a- 
daugă importante economii de 
manoperă și material lemnos, a- 
signră noi: raz lode perspective de 
extindere în construcțiile similare

(Agerpres)
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S-d Inc hciat concursul:

VIITORII TEHNICIENI Al AGRICULTURII SOCIALISTE
Tanp de 3 rile. In

stitutul agronomic 
_Nicolae Bălcescu*

I in Capitală, a Zăz- 
cfarit faza pe țară a 

I concursului -3 ntorii 
tri»rii«i ai agricul
turii sociafate*.

Cei mai buni elevi 
date cei aproape 
3) 000 ciți au part:- 
cpat ia fazele ante- 
raxare. s-an întrecut 
in a demonstra- teo
retic și practic, buna 
ier pregătire profesio- 
naiă Ei au dovedit 
astei că în cele 200 
de școb profesionale 
și tehnice agricole, re

prezentate la concurs, 
se muncește cu sîrgu- 
ință pentru însușirea 
unor cunoștințe multi
laterale în profesiunea 
aleasă.

Concursul s-a des
fășurat între elevi ca
re au reprezentat 
cinci profile de școli
— contabilitate, me
canizare. veterinară, 
horticolă și agricolă.

S-au remarcat ele
vii : Stoica Elena, 
< Școala tehnică de 
contabilitate a C.Ș.A.
— Buzău), Sălcianu 
D. Ion (Școala pro
fesională de mecanici

agricoli — Făcăieni), 
Baciu Dumitru (Școa
la tehnică veterinară 
a C.Ș.A. — Rădăuți), 
Toma Teodor, (Școa
la tehnică de horti
cultura a C. Ș. A. — 
Miniș — Banat) și 
Ciocan Zenovia (Școa
la tehnică agricolă a 
C.Ș.A. Trifești — Ro
man), care au obținut 
locul I la profilele 
respective.

Câștigătorilor con
cursului le-au fost a- 
tribuite premii.

N. COTIGĂ

Unități noi ale flotei fluviale
Navigația fluvială a țării 

noastre a primit de curînd 
două noi vase realizate la Tur- 
nu Severin : un șlep de 1 000 
tone și un tanc petrolier de 
1390 tone. Tancul de 1 390 
tone este prima navă de acest 
tip cu care se dotează flota 
țării noastre. El este realizat la 
nivelul actual de dezvoltare a 
tehnicii. Corpul lui, construit 
din oțeluri speciale, este alcă
tuit din secțiuni și blocuri de 
secțiuni preasamblate. Nava

dispune de instalații de co
mandă și supraveghere auto
mată, de încărcare și descăr
care mecanizată a mărfurilor, 
de încălzire a produselor pe
troliere grele în timpul iernii 
etc.

îmbunătățiri constructive 
sint aduse și noului șlep. Spre 
deosebire de tipurile cunoscu
te, care erau tractate, acesta 
poate circula atît remorcat, cit 
și împins.

(Agerpres)

Pe ogoarele gospodăriilor agri
cole de stat din țară se lu
crează intens în aceste zile la în
treținerea culturilor prășitoare. 
Principala preocupare a lucrători
lor din aceste unități este ca lu
crările să fie executate la timp 
și de bună calitate.

Folosind cu pricepere mașinile 
de care dispun, lucrătorii din 
gospodăriile de stat au făcut 
prașila I-a pe 60 000 hectare la 
floarea-soarelui, iar pe 70 la 
sută din suprafața ocupată de 
această cultură s-a executat pri
ma lucrare cu sapa rotativă.

La porumb s-a făcut prima 
■ lucrare cu sapa rotativă pe mai 

mult de 200 000 hectare, iar pra
șila l-a mecanică pe 111 000 hec
tare. Gospodăriile agricole de 
stat din trusturile Alexandria, 
Urziceni, Fetești, Bîrlad, Brașov 
și Călărași au executat prașila 
1-4 mecanică la porumb pe 
43—77 la sută din suprafață.

»■■■ ■' >........ ..........

Iți mulțumim.
Iert. în școlile medii din întreaga lard clopoțelul a annntat elevilor dintr-a 

unsprezecea că ultima oră de clasă s-a Încheiat. Peste 51 OOO de elevi și-au 
luat rămas bun de la scoală de la profesori, care, cu otita dragoste le-au călăuzit 
pașii pe drumul învățăturii.

După o lungă călătorie în universul cunoștințelor, iată-i la capătul celui de-al 
unsprezecelea an, la țărm !Absolvenți !

școală !
CITITI PAGINA A lll-A

(Agerpres)

Omagiu... „.Și de-la dumneavoastră e amintire-tovar&S proieaafM

CARE CUPRINDE UN REPORTAJ 
DESPRE ACEST EVENIMENT

„Clopoțelul-succeselor' a lost predat celor din clasa I. Evident, el se află in miini sigure. 
Fotografiile : ION CUCU



Nu poți trage o graniță în
tre modul în care te comporți 
în uzină și în afara ei. Spiri
tul muncii în uzină se înrădă
cinează în conștiința noastră, 
tot așa cum rămîn vii în noi 
impresiile trăite dincolo de 
poarta uzinei.

Totuși cred eu, în educarea 
moral-cetățenească a tinerilor 
factorul cel mai important 
este tot uzina, munca de zi cu 
zi a fiecărui tînăr, comporta
rea sa la locul de producție. 
In această privință noi i-am- 
ajutat pe tineri să înțeleagă, 
înainte de toate, că pornind de 
la cultivarea unei atitudini 
demne, înaintate față de mun
că, față de tovarășii lor de 
muncă, iși formează implicit 
deprinderea de a se purta Ci
vilizat, demn, în toate înpre- 
jurările vieții.

Discutam împreună cu se
cretarii organizațiilor U.T.M. 
din secții felul cum tinerii își 
îndeplinesc îndatoririle ce le 
revin în producție și nu ne-a 
fost greu să ajungem la con
cluzia că, de cele mai multe 
ori, la tinerii ce nu-și reali
zează sarcinile de plan, se ma
nifestă deficiențe și în ceea ce 
privește disciplina, atitudinea 
față de muncă, comportarea 
lor în afara uzinei, în viața 
lor personală.

Deși cazul tînărului Torjac 
loan e mai vechi, vreau totuși 
să-l amintesc aici pentru că

INFOR
Cu prilejul Zilei Eliberării 

Africii, miercuri după-amiază a 
avut loc în Capitală o conferință 
organizată de Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa și Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

Despre importanța acestei zile 
a vorbit prof. univ. Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

Au participat reprezentanți ai 
Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, studenți români și 
din țările Africii, care studiază 
în țara noastră.

Cinematografe
LALEAUA NEAGRĂ — film pen

tru ecran panoramic — rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30). ASTA-I TOT CE S-A 
INTÎMPLAT — ZILELE SIGHIȘOA- 
REI — rulează la Republica (orele 
8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21), Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15), Completare 1 MAI 1965, 
Excelsior (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20), Completare 1 Mai 1965, 
Modem (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21), Completare 1 MAI 
1965. SPRE CULMI — rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Festival (orele 9; 11: 
13; 15; 17; 19; 21), Grivița (orele 
10; 12; 14; 16 ; 18 ; 20,30).
VIAȚA SPORTIVĂ — rulează 
la Carpați (orele 10; 12; 14; 16). 
NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA — 
rulează la Capitol (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), grădi
nă — ȘOFERII IADULUI (ora 20). 
SPĂRGĂTORUL (cinemascop) ru
lează la Victoria (orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). NOPȚILE 
CABIRIEI — rulează la Central 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). CRONICA UNEI CRIME — 
cinemascop — rulează la Lumina 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),- 
Floreasca (orele 10; 12; 16; 18,15;
20.30) , Completare SPORT nr. 
2/1965. DOUĂ ETAJE DE FERI
CIRE — SPORT nr. 2/1965, rulează 
la Union (orele 16; 18,15; 20,30). 
ANIMALELE — GURA LUMII — 
rulează Ia Doina (orele 11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). PRO
GRAM PENTRU COPII (dimineața 
— ora 10), CRONICA UNUI BU
FON — RAPSODIE UNGARĂ — 
rulează la Giulești (orele 16; 18,15;
20.30) . PARISUL VESEL — CĂLĂ
TORIE IMAGINARA — rulează la 
Cultural (orele 15,30; 18; 20,15). 
REGINA CINTECELOR — rulează 
la Dacia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21). IANOȘIK — ci

TELEVIZIUNE
JOI 27 MAI

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 Oaspeții noștri. 20,00 Emi
siune de știință. 20,20 Film: „Ti
tanic vals". Buletin de știri. Bu
letin meteorologic. în jurul orei 
22,25 : Fotbal: Intîlnirea dintre 
echipele Benfica și Internaziona- 
le Milano. Transmisie de la Mi
lano.

//V EM Șl //V» El
este vorba de un tînăr care 
în școală s-a numărat printre 
cei mai buni elevi. Compor
tarea lui în uzină, însă, ne-a 
uimit pe toți și mai ales pe 
colegii lui de școală: dezordo
nat la locul de producție, 
„bravînd" prin obrăznicie și 
atitudine necuvincioasă față 
de muncitori mai in virstă, 
față de colegii lui, el a deve
nit un „caz" peste care colec
tivul nu a putut trece. Colec
tivul l-a ajutat să se îndrepte 

TRIBUNA
SECRETARULUI U.T.M.

începînd tocmai cu educația 
atitudinii față de muncă. Sau 
un alt exemplu : tînărul A- 
brudan Octavian. întrebat pe 
stradă (în timpul tind ar fi 
trebuit să fie în schimb) de 
ce nu merge la lucru, a răs
puns cu multă aroganță că... 
„n-are chef". Analizind ce se 
întîmplă cu acești tineri din
colo de poarta uzinei, în fami
lie, s-au descoperit uneori in
fluente nu din cele bune. 
Am discutat cu părinții lor 
și, cu ajutorul unor oa
meni mai în virstă, i-am afu-

MÂȚII
Au luat parte reprezentanți 

diplomatici ai unor țări africane 
acreditați la București.

★
La Casa de cultură a I.R.R.C.S. 

din Capitală, a avut loc miercuri 
o seară muzicală Stan Golestan 
cu prilejul împlinirii a 90 de ani 
de la nașterea acestui compozi
tor român,

★
Marți seara s-a înapoiat în 

țară delegația de ziariști români, 
condusă de George Ivașcu, care 
a întreprins timp de 2 săptămîni 
o vizită de documentare în Fran
ța, în cadrul Programului de 
schimburi cultural-științifice și 
tehnice dintre R. P. Română și 
Franța.

(Agerpres)

nemascop — (ambele serii) rulează 
la Buzești (orele 15,30). PĂDUREA 
SPÎNZURAȚILOR — cinemascop
— (ambele serii) — PIONIERIA 
nr. 2/1965 — rulează la Cosmos 
(orele 16; 19,15). JOE LIMONADĂ
— cinemascop — PIONIERIA 
nr. 2/1965 — rulează Ia Cosmos 
(orele 16; 18,15; 20,30). CASA RI- 
CORDI — rulează la Bucegi (orele 
10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Melo
dia (orele 10; 12,30; 15: 17,45;
20,30).  SOȚII IN ORAȘ — CALA- 
TIS — rulează la Unirea (orele 16; 
18,15). FERNAND COW-BOY — 
COMORI DE ARTĂ ROMANEAS
CĂ — rulează la Tomis (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15: 20,30), 
Aurora (orele 9,30; 11,45: 14: 
16,15; 18,30; 20,45), Flamura (orele 
10; 12,15: 16; 18,45; 20.30), Com
pletare 1 MAI 1965. FATA IN 
DOLIU — rulează la Flacăra (orele 
14,30; 16,30; 18,30 : 20,30), Cotroceni 
(orele 15; 17, 19; 21). CU BICICLE
TA SPRE LUNĂ — rulează la Vi- 
tan (orele 16; 18; 20). MERII SĂL
BATICI — IOR1S IVENS — ru
lează la înfrățirea între popoare 
(orele 10,30; 16; 18; 20), Moșilor 
(orele 15; 17; 19), Completare — 
RAPSODIE UNGARĂ. NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop
— (ambele serii) — ȘOPlRLA —
rulează la Miorița (orele 10; 13;
16,30; 20), Arta (orele 11; 16; 19,30). 
NU TE ATINGE DE FERICIR1P— 
SECRETUL DIAMANTULUI — ru
lează la Munca (orele 16: 18,15:
20.30) . VIEȚI USCATE — rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15). 
DOI BĂIEȚI CA PÎINEA CALDĂ
— ALBINELE ȘI OAMENII — ru
lează la Ferentari (orele 15; 17; 
19; 21). GAUDEAMUS IG1TUR — 
PRAGA FĂRĂ OCHELARI — ru
lează la Viitorul (orele 15,30; 18;
20.30) , Drumul Sării (orele 16-, 
18,15; 20,30), Completare — SPORT 
nr. 2/1965. CARTOUCHE — cine
mascop — rulează la Colentina 
(orele 15; 17; 19; 21).

VINERI 28 MAI

18,30 Universitatea tehnică la 
televiziune : „Automatizări în sis
temele energetice". 19,00 Jurna
lul televiziunii 19,20 Ce ne-a 
adus nou anul școlar 1964—65. 
20,00 Săptămîna. 21,00 Avanpre
mieră. 21,05 Muzică pentru toți. 
21,30 Pagini din opere iubite. 
Transmisiune de la Sofia. în în
cheiere : Buletin de știri. Buletin 
meteorologic. 

tat să înțeleagă că nu au drep
tul moral să îngăduie copiilor 
lor o asemenea atitudine de 
iresponsabilitate față de obli
gațiile ce le au, că greșesc 
luîndu-le apărarea fiilor lor 
tind dovedesc, chiul, lipsă de 
respect față de colegi, pe mo
tiv că „sint tineri". Fiecare 
caz in parte a făcut, in același 
timp, și obiectul unor discuții 
în colictir. Asemenea dezba
teri au ridicat în fața tuturor 
tinerilor probleme de prind- 

piu privind profilul moral-po
litic al tinărului muncitor al 
zilelor noastre. Partidpanțn 
au plecat de la asemenea a- 
dunări cu innățăminte pre
țioase pentru propria lor viață 
și activitate. In felul acesta a 
reușit colectivul de utemiști 
din uzină să-i influențeze in 
bine și pe tinerii amintiți.

In muna de educare, de 
formare a tineretului, organi
zația noastră a folosit cu 
succes și alte mijloace care 
și-au dovedit eficacitatea. In
tre acestea, amintim confe

• Campionat* *-*  eorooese de box 
au programat miercpn ramuooila 
..sferturilor*  de hulă te pnma 
reuniune disputată duoă-axuan o 
remarcabilă comportare a avat tl- 
nărul nostru repreuataal Ia car 
„cocoț*  N. Glju care a regțrt să-l 
Învingă l puncte pe cunoscutul 
campion Poaer flt D. Geaul! 
In prima repmă Foter. tacorejet 
de public, a atacat detJătr.a.t l-să 
loviturii*  sale o*  *■**  Otat ttosa 
deoarece Glju s-a declasat l- a 
eschivat spectaculoe. toata! urmă
tor U găsește de asemenea, ta atac 
pe boxerul german care-e» iroeeato 
forțele fără a puncta sas a ți» 
lovitura decisivă. Cu o conduse 
taică mai bună Glm controăeaxă 
meciul In final obțmlnd <m meri
tat succes. El s-a calificat in semi
finalele categoriei urmind s!4 în
tâlnească vineri ne pneiHstnl so
vietic Grigoriev. campion auxo- 
pean. La cat. pană. C. Starter a 
făcut o partidă curajoasă in fata 
experimentatului campion polonei 
Bendig. în rundunle doi si trei 
Bendig l-a ..contrat*  ce citeva ori 
pe Stanev. cucerind victoria ia 
puncte. I. MihaLc (ușoară) a fost 
învins la panele de austriacul 
Koenig.

Peatm turneul final masculin 
s-aa calificat echipele Dinamo 
Ocruresti Dmamo Brasov. Steaua 
București si Stnnta Timișoara.

• Concursul international de 
w——s a continuat miercuri în sala 
sooe-unior de la Floreasca cu des- 
răscatea probei feminine de flo
retă pe echipe. Pe primul loc s-a 
dasot echiM U.R-S.S. care a ciști- 
aol toate meciurile susținute tota- 
liriad IO puncte. In partida decisi
vă cu echipa R. P. Române, rezulta
tul final a fost de 8—8, însă flore- 
tistele sovietice avind un tușave- 
r» mai bun au terminat victori
oase. Echipa română clasată pe 
locul doi cu 8 puncte a învins 
caMah* formații. Pe locurile urmă
toare s-au clasat R. P Ungară — 
0 poșete. R. P. Polonă — 4 punc
te R_ D. Germană — 2 puncte si 
Ș. P Bulgaria — zero puncte.

As'-îr. este programată proba

• Țara noastră va găzdui in 
ira aceasta o mare competiție 
tastă, latre 25 iulie si 9 august.
Staaia se va desfășura camoio- 

i-u_ moadial studențesc ăe șah pe 
u.oe Au fost invitate echipe din

ficiul deoiitizărilor utilizat de 
mulți scriitori care răstoarnă 
imagini celebrate și verificate. 
Cow-boy — iată-i nu mai sînt 
atât de imbatabili, pare că vrea 
să spună Inge. Facilitatea rezol
vării conflictului ca și concesia 
de mai sus dau un soi de nemul
țumire, un soi de insatisfacție 
căci deși indicate, dramele sufle
tești n-au fost urmărite de potri
vita lor tensiune pe care cițiva 
mari dramaturgi americani au și 
făcut-o cunoscută în lume. Piesa 
lui Inge se susține tocmai prin 
creația marilor predecesori din 
care preia tipurile, conflictul ini

țial, dar mai puțin apt de a sus
ține coeziunea dramatică a pro
blematicii, coboară la soluția co
modă.

Includerea piesei în repertoriul 
Teatrului din Piatra Neamț este 
bine venită. Ea reușește totuși să 
facă cunoscută spectatorului via
ța omului mărunt într-un sistem 
social al inegalității și exploatării, 
reproducînd cu realism un climat 
sufletesc specific. Ea se cuplează 
fericit unui efectiv actoricesc 
exigent, căci partitura dramatică 
a piesei rămîne — cu toată su
perficialitatea soluțiilor — difici
lă : actorii nu au în față un anu
me text dramatic semnat de un

In cea de-a doua gală a ..sfer
turilor*  de finală disputată aseară 
tirziu ..semrnsotul*  nostru V. An
tonia a obținui o frumoasă victo
rie la puncte in fata lai Traaber 
(R-DG V Ia felul acesta, oeetrx 
reoriiiaaieJe euammmaleJar «arc- 
pese cere -vor ovoe joc vmon to

Dansuri de pe Someț. In interpretarea unei formații a Ansamblului M.F.A.
Foto: AGERPRES

CRONICA DRAMATICĂ

■
 pectacolul echipei

de actori din Piatra 
Neamț cu piesa 
dramaturgului ame
rican William Inge 
„Stația de auto
buz", e remarcabil. 

El impune — din nou — atenției 
un colectiv omogen și cițiva in- 
terpreți de mina întii. Piesa lui 
Inge nu e dintre cele mai bune 
ale autorului. Ea creează impresia 
de situații deja cunoscute, de 
eroi cu care te-ai mai întîlnit 
Regăsim la Inge pe șeriful apa
rent banal dar plin de o mare 
căldură sufletească și forță fizică; 
pe femeia constrînsă la o viață 
independentă și la gesturi ener
gice ; pe adolescenta naivă cu 
aspirații candide; pe femeia 
ușoară a cărei intimă dorință e 
de a trăi o viață obișnuită, bana
lă, de soție; pe oamenii crescuți 
în cultul forței și necultivați su
fletește. Cu mai multă autentici
tate și forță de sugestie acești 
eroi pot fi întîlniți în piesele lui 
T. Williams și V. Saroyan, care 
descriau viața provinciei ameri
cane ou sufletele strivite de con- 
strîngerile unui sistem social apă
sător, cu efortul încercărilor de 
evadare într-o altă existență. 
Inge se ocupă și el de motivul 
central al unei mari părți a lite
raturii occidentale și extrem oc
cidentale. Piesa ar fi putut fi la 
înălțimea creațiilor dramaturgilor 
celorlalți, dacă autorul ei nu i-ar 
fi infuzat o anume doză de di
dacticism și manierism. Bo De

rințele pe teme de morală 
ținute de propagandiști, bine 
pregătiți, a căror tematică a 
suscitat dezbateri aprinse in 
rindu! tinerilor de la secțiile 
de montaj, prelucrări meca
nice etc. Pentru cunoașterea 
orașului și istoriei acestuia, 
tinerii din secția prelucrări 
mecanice au vizitat principa
lele întreprinderi orădene, 
locurile istorice, muzeele, cu 
participat la audierea unor 
conferințe despre formarea 
limbii și poporului român, 
care le-a făcut cunoscute as
pecte din lupta maselor pen
tru o viață mai bună. Organi
zația U.T.M. de la secția mon
taj a organizat vizionarea in 
eoleetrv a piesei _Hona*  de 
Mihai Dcvuioglu ai cărei con
ținut profund patriotic i-a 
impresionat, ajutindu-i să se 
convingă încă odată de condi
țiile grele de «ață ale țărăni
mii în trecut, de frăția ce c 
existat intre cei ampr-.ti. indi
ferent de naționalitate, in 
lupta lor dreaptă impotrtva 
asupritorilor. Toate acestea și 
multe altele contribuie la edu
carea tinerilor noștri, la for
marea lor ca cetățeni înain
tați ai patriei noastre socia
liste.

iau nut 
secretând 

comitetului U.T.M.
de la Uzina Jufrajirec*

Oradea

fota raaaauai s-eu rah iscat K n-ee 
boxen reatau Cmed tmască». 
®;u (cocori ri Aaaoaas seam- 
ușoară' care se vee fnripr ca 
SknypCMk flL P. Ftaofi. Gnoa 
nov (UJLSX) m resoectrv csm-

O Mecml revoasă

PetaBă AstăD este D de od --4

■starul Mame: tare Came»

Coaaamtoeu: « Franc*
Presa* sene c* esee Otacd de ta* 
la terid* acest mecL deoa-vr* casă 
*4—ta i|Mnah*tîlo; de liooă no* 
listen B- era STO9EV ri a B 
cemtinua hzpe* Rlslne ta sărim- 
ht. remasvă aceiași comeaXaeer 
dară kaoddoaraui a darac exact 
10 secunde.

O Lc

Mc**

cher, tînăr care a văzut de puține 
ori orașul și nici o bogată viață 
sufletească n-a avut (a trăit toa
tă viața între turmele de vite ale 
fermei din Montana ale tatălui său 
unde Virgil Blessing l-a învățat 
secretele meseriei de cow-boy) se 
îndrăgostește fulgerător de o 
frumoasă cântăreață de local pe 

„Stația de autobuz“
la Teatrul de Stat Piatra Neamț

care vrea s-o ia mai mult cu 
forța de nevastă, din care cauză 
Cherry apelează la șerif și acesta 
intervine. Inge transformă toată 
această dramă a sufletelor însin
gurate într-o lecție asupra ma
nierelor cu care un bărbat tre
buie să „asedieze" o femeie. Din 
dramatismul pe care îl conțin 
consecințele cultivării excesive a 
forței în dauna cultivării sufletu
lui, Inge face un cod al manie
relor elegante pentru uzul cow- 
boy-lor. Bo Decker va ajunge la 
concluzia că trebuie să se schim
be... și povestea se încheie cu 
clasicul happy-end. Dramaturgul 
s-a lăsat sedus în parte de arti

î
București: Pe magistrala

Nord-Sud

încheierea lucrărilor 
Conferinței pe țara 

a Uniunii arhitccților
Miercuri s-au încheiat lucră

rile Conferinței pe țară a Uni
unii arhitecților.

Delegații la conferință au a- 
probat în unanimitate Statutul 
modificat al Uniunii arhitecților 
din R. P. Română și Rezoluția 
Conferinței pe țară a Uniunii 
arhitecților.

Academicianul Duiliu Marcu 
a fost ales președinte de onoare 
al Uniunii arhitecților.

Trecîndu-se la ultimul pupet 
de pe ordinea de zi, Conferința 
a ales prin vot secret Comitatul 
de conducere al Uniunii arhitec
ților, format din 59 de membri 
și Comisia de cenzori,

în prima sa ședință plenară, 
Comitetul de conduoere a ales 
Biroul Uniunii arhitecților din

Urgența I:
(Urmare din pag. I)

mul rînd pentru că nu în toate 
cooperativele agricole sînt fo
losite forțele mecanice de care 
dispun. Iată un exemplu : în 
comuna Negureni, porumbul 
n-a răsărit încă. Semănatul 
s-a făcut la o adîncime mai 
mare. Intre timp solul a prins 
crustă iar colțul crește ane
voie. Dar nici pînă acum ță
ranii cooperatori n-au spart 
crusta cu sapele rotative care 

I stau nefolosite la brigada de 
I tractoare- Piaă să răsară po- 
I nimbul au crescut buruienile. 
I Din cite se vede, aici sint in- 
I treținute cu grijă buruienile 

nu culturile 1
In alte unități, în schimb, 

chiar S.M.T.-ul crează greu
tăți în folosirea forței meca
nice. în comuna Viile, de pildă, 
numai o parte din cultivatoare 
sint folosite pentru că doi me
canizatori au fost chemați la 
stațiune să facă... rodajul com
binelor.

Se impune, prin urmare, în 
raionul Adamclisi luarea de 
măsuri urgente, pentru folosi
rea cu randament sporit a ma
șinilor. Orice întirziere înseam
nă pierderi de recolte.

în unele unități din raionul 
Adamclisi a început răritul 
florii-soarelui. în cele mai 
multe, s-au constituit echipe 
speciale care vor executa ră
ritul cu mina ca lucrare sepa
rată. Așa afirmă cel puțin to
varășii de la Consiliul agri
col raional. S-ar părea că lu
crurile merg bine, că recoman
dările consiliului agricol regio
nal sînt aplicate întocmai. Ca
re este însă situația în teren ?

La cooperativa agricolă Bă- 
neasa, floarea-soarelui a răsă
rit la timp, locul e uniform. 
Densitatea este mare. Trebuia 
o lucrare separată pentru ră
rit. Oamenii au lucrat pe u- 

anume autor ci tipuri inde
pendente creației acestuia, tipuri 
care au ieșit de mult din paginile 
cărților ori din secvențele peli
culelor cinematografice, căpătând 
drept de stare civilă. în specta
colul de la Piatra Neamț, regizo
rul Ion Cojar și actorii au înțe
les situația. Ei n-au jucat pe Vili 
sau Cherry ci pe șeriful ori pros
tituata literaturii americane. Cele 
mai bune interpretări s-au dis
tins tocmai prin depășirea textu
lui, prin îmbogățirea sufletească 
a eroilor, prin transformarea pie
sei lui Inge într-un pretext pen
tru prezentarea conflictelor vieții 

americanului mijlociu și din acest 
punct de vedere spectacolul lor 
concurează pe cel al lui Liviu 
Ciulei cu „Clipe de viață". Chiar 
textele dramatice seamănă întru- 
cîtva prin apelul la procedeul 
spațiului închis și tematică co
mună. în spectacolul bucureștean 
— atmosfera are densitate, e 
concretă aproape, decorul e 
agresiv, aproape naturalist. Ciu
lei a subordonat din nou aici 
interpreții unui climat unic. Ion 
Cojar a conceput spectacolul pe 
principiul actorilor soliști. Deco
rul lui M. Mădescu simplu, e- 
xaot, fără accesorii de prisos lasă 
scena liberă actorilor. Nu se poa

care fac parte : Pompiliu Maco- 
vei — președinte, Ascanio Da
mian. Octav Doicescu, Marcel 
Locar — vicepreședinți, Romeo 
Belea. Mircea Bercovici, Con
stantin Frumuzache, Constantin 
Jugurică, Cezar Lăzărescu, Horia 
Maieu, Paul Mihalik, Cristina 
Neagu și Gheorghe Pavlu.

Conferința a adoptat prin a- 
plauze puternice, o scrisoare a- 
dresată Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri al R. P- Române.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de Octav Doicescu, vice
președinte al Uniunii arhitecți- 
ior.

(Agerpres)

întreținerea
nele suprafețe nu separat și 
nu cu mina, ci cu sapa. Rînduri 
întregi au fost tăiate iar în 
altele firele au fost rărite la 
distanțe mult prea mari. A ră
mas o densitate mică la hec
tar. „Nu-i nimic — spun tova
rășii din consiliul de conduce
re al unității — rîndurile vor 
fi „cîrpite" la viitoarea lucra
re". Păi cu cîrpeli nu se asi
gură recolte mari la hectar. 
Concluzia ; cel puțin pe restul 
suprafeței, răritul să se facă 
manual.

■
 ooperativele agri

cole de producție 
din raionul Buzău 

f au semănate cu 
porumb peste 
25 000 de hectare. 
Timpul umed și 

zilele călduroase din ultima 
vreme au făcut ca plantele să 
crească repede, viguroase. In 
același timp însă, în lanuri a 
apărut rățișoara porumbului. 
Favorizat de condițiile clima
terice acest dăunător atacă cu 
mare putere distructivă, mai 
ales suprafețele pe care po
rumbul a urmat după porumb. 
In unele unități din raion 
(Gherășeni, Brădeanu, Smeeni) 
s-au luat măsuri operative 
pentru combaterea lui la timp. 
Inginerul Victor Guțu, pre
ședintele cooperativei agricole, 
Gherășeni, relata :

— Avem peste 1 000 de hec
tare cu porumb. Am aplicat lu
crările de întreținere necesare. 
In fiecare zi, am cercetat so
lele. Cînd am semnalat dăună
torii am luat măsuri urge lie. 
Pe lingă mașina de prăfuit am 
folosit și mijloace manuale. 
Au ieșit la cîmp cite 300— 
400 de oameni, majoritatea ti
neri. In 4 zile am prăfuit toată 
suprafața. Putem spune că am 
stirpit focarul.

Asemenea măsuri nu sînt 

te spune că nu s-a urmărit at
mosfera, dar insuficiențele tex
tului n-ar fi avantajat o aseme
nea orientare și regia și actorii 
au acceptat se pare cea mai po
trivită rezolvare, chiar dacă nu 
toți actorii utilizați sînt apți a- 
cestei modalități. Ea l-a dezavan
tajat net pe C. Pirlog, tînăr ac
tor înzestrat (deținătorul rolului 
principal) dar nepregătit pentru 
a stăpîni singur scena, și a impus 
cu totul remarcabil pe Ștefan 
Radof, interpretul unei partituri 
secundare. Acesta trebuia să în
truchipeze tristul destin al omu
lui fără casă și fără familie, obli

gat întotdeauna să trăiască pe 
lingă altcineva, obligat să cedeze 
întotdeauna întîietatea, obligat 
deci să-și comprime trăirile. Ra
dof face un excelent portret al lui 
Virgil Blessing. Capacitatea lui 
de expresie și sugestie, amîndouă 
sub semnul discreției manifestării 
scenice, sînt impresionante și 
fac din el un actor rar. Radu 
Voicescu a dat cealaltă excelentă 
interpretare masculină a specta
colului. In rolul profesorului be
țiv și decăzut, incapabil de acte 
de voință, dar în care mai stă
ruie amintirea unui anterior și 
frumos ideal de viață, Radu Voi

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Române, Emil Bod- 
naraș, a primit miercuri dele
gația culturală a Republicii 
Populare Chineze, condusă de 
Li Cian, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordi
ală, au luat parte Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Manea Mănescu, șef 
de secție la Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân, Eduard Mezin cescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Van Tun, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Populare Chi
neze la București.

(Agerpres)

Vizitele delegației 
de activiști ai P.M U.P.

Delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez condusă de Edward 
Karelus, șef adjunet al Secției 
industrie grea și transporturi 
a C.C. a’ P.M.U.P., care se 
află în țara noastră, a vizitat 
zilele acestea întreprinderi in
dustriale și șantiere de con
strucții din regiunile Ploiești, 
Bacău și Argeș, precum și 
Muzeul „Doftana". La Ploiești, 
delegația s-a întîlnit cu tov- 
Dumitru Balalia, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului regional P.M.R. 
Ploiești. La Bacău, delegația a 
avut o discuție la Comitetul 
regional de partid la care au 
participat tov. Gh. Roșu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional P.M.R. Bacău, mem
bri ai Biroului Comitetului 
regional P.M.R. Delegația a 
mai purtat discuții la Comite
tul raional P.M.R. Slatina și 
la Comitetele de partid din 
întreprinderile vizitate. în 
cursul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de secretarii pen
tru probleme economice ai 
comitetelor regionale P.M.R.

culturilor
însă extinse în raion. La 
Udați, Padina, Blăjeni și în 
alte unități a apărut atac ma
siv de dăunători în vreme ce 
insectofungicidele stau in ma
gazii. La un control efectuat 
de tovarășul Valter Popa, 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Ploiești, irzji- 
nerul agronom I. Zaharia de 
la Padina a fost întrebat dacă 
s-au semnalat dăunători. „Nu“ 
— a fost răspunsul. S-au cer
cetat lanurile. Pe mai bine de 
150 din cele peste 900 de hec
tare cu porumb plantele erau 
atacate de dăunători.

Este limpede că într-o ase
menea situație trebuiau luate 
de urgență măsuri. In fapt 
însă, controlul a trecut și dău
nătorii au rămas. O astfel de 
atitudine este greu de explicat. 
Datoria specialiștilor și nu 
numai a lor, ci și a conducerii 
unităților, a brigadierilor, a 
membrilor cooperatori, este de 
a lua pe loc măsurile cele mai 
potrivite pentru a asigura 
culturilor condiții bune de ve
getație. Timpul nu așteaptă, 
orice întirziere in efectuarea 
lucrărilor necedare pentru 
buna întreținere a culturilor 
aduce prejudicii recoltelor.

Situația este asemănătoare 
și_ în comunele Udați, Căldă- 
răști, Maxenu și altele unde 
dăunătorii porumbului atacă 
lanurile. De la consiliul agri
col raional se dau dispoziții și 
paradispoziții dar măsuri con
crete, eficiente nu se iau. Spe
cialiștii merg pe teren, consta
tă și pleacă mai departe. Con
trolul presupune însă în mod 
obligatoriu măsuri concrete și 
imediate ^.e rezolvare. Există 
toate posibilitățile pentru ca 
pe fiecare parcelă, pe fiecare 
rînd dăunătorii să fie stârpiți. 
Substanțe chimice sint sufi
ciente în fiecare unitate, ră- 
mîne doar ca ele să fie folo
site.

cescu a reușit să transmită tragi
cul unei existențe care și-a pier
dut vechea matcă. Cîntăreața 
ușuratică dar sensibilă, iubin- 
du-și meseria și crezînd în ea, e 
performanța Ilenei Stana-Iones- 
cu. Din nou impresia de auten
ticitate e mare ca și în cazul W 
Ștefan Radof ori Radu Voicescu. 
Obligată de public, actrița a fă
cut însă de cîteva ori concesie 
gustului ieftin. Modul acesta de 
relații cu publicul nu poate decît 
dăuna talentaților actori ai colec
tivului pietrean. Se pare că din 
aceleași motive G. Popa Mijea, 
altfel, și el la înălțimea primilor, 
și-a tratat rolul cu o prea mare 
larghețe ; a făcut un șerif cu mai 
puțină demnitate în orice caz, cu 
gesturi care contraveneau carurii 
sufletești pe care o avea de im
pus spectatorilor. Grupînd aceste 
nume nu facem atît o operație 
de selecție valorică, cât de matu
ritate a talentului și a manierei 
de a juca teatru. Mariella Pe
trescu și-a jucat cu siguranță 
rolul, cu talent, dar și ea ca și 
C. Pirlog, repetăm actor talentat, 
se resimte de pe urma unei edu
cații teatrale rutiniere, a unei 
anumite gimnastice scenice (for
ma unor sentimente, agitație ex
terioară). Concenția e dăunătoare 
viitorilor actori. Dacă s-ar mai 
fi uitat o parte din lecțiile de ac
torie, n-am fi fost obligați să fa
cem asemenea compartimentări 
privind spectacolul pietrean. 
Pentru acuratețea nivelului lui, a- 
cesta ar merita o difuziune mai 
largă. Televiziunea a făcut deja 
un început prezentînd spectaco
lul ieșan „Bălcescu".

MIHAI UNGHEANU



uit stimați astronomi ! Prea stimați geografi !
S-a prăbușit un adevăr axiomatic. Convingerile, certitudinile dv. despre solstițiul de vară 

primesc o lovitură zguduitoare. O uluitoare descoperire ne-a permis să stabilim, primo : că evenimentul 
pomenit, ziua cea mai lungă a anului așteptată la 21 iunie, s-a și consumat la 26 mai. Secundo : că anul 
acesta solistițiul n-a mai marcat momentul cind soarele se află in punctul cel mai îndepărtat de 
Ecuator, ci clipa unică, fantastica, uimitoarea clipă cind astrul s-a găsit la o asemenea apropiere de noi, 
incit i-am mingiiat fruntea și ne-am lipit obrajii de obrajii lui!“

Semnează: peste 51 000 de absolvenți ai școlilor medii din R.P.R., promoția anului 1965.
Certifică semnăturile un n ti măr incalculabil de părinți și profesori. Se grăbesc să depună mărtu

rie mai mulți reporteri, trimiși speciali ai „Scinteii tineretului-4, autorii acestei pagini intitulate :

UN REPORTAJ DE;
OCTAV PANCU-IAȘI 

despre ultima zi de școală 
a elevilor clasei a XI~a

9
mulțumim, școala !

...în dimineața zilei de 15 septembrie 
1954, încă se mai serveau de o singura 
mină, pentru că cealaltă le era imobilizată 
în palma tatălui sau ocupată să siringă un 
pliu din fusta mamei. Aveau 
dar nu și ceea ce se înțelege pnn aceste 
ustensile școlare deoarece conținutul lor se 
limita la pachețelul cu tartine (introdus 
legal) și eventual (ilegal) câteva castane cu 
exploziile cărora le salutaseră trotuarek 
acest cel dinții drum Aveau și șorțuri c 
școlari, însă lipsa petelor de cerneală de 
pe ele inspira prea puțină încredere in 
proaspăta calitate a posesorilor lor. Și to
tuși, în ciuda aparențelor, erau școlari. în
țelegeau că dimineața aceasta e prima din- 
tr-un lung șir în care drumul spre școală 
avea să le devină tot atit de familiar ca si 
cel cuprins între coltul jucăriile r ji bufe
tul încliizînd borcanul cu dulceață. Li s-au 
repartizat locuri în bănci, au prim:» abe
cedarul și aritmetica. Emoționată. învăță
toarea le-a ținut o cuvîntare. urindu-le 
crească mari, să învețe, să fie harnici, să 
ajungă oameni cu carte. Și la sfîrșrt i-a 
întrebat : „Așa o să faceți, copii ?"

„Daaa !“ au răspuns ei intr-un das. 
fără să-și dea seama că în acest ..da*.  pre
lungit și semănind încă atit de bine cu 
cel prin care, la grădiniță, afirmau că n-o 
să jumulească pîsla ursulețului sau o să 
meargă pe stradă ținindu-se de miini. s-a 
cuibărit primul angajament solemn din 
viață.

învățătoarea se frăminta „Oare 
înțeles, oare nu le-am vorbit prea ab
stract ?“ Ei bine, a sorit momentul cind 
își poate considera cu totul inutil*  tnmțn*  
tarea de atunci. Au înțeles exact, nu fc-a 
scăpat nimic din ceea ce trebman sa în
țeleagă. Dovada ? Au crescut man. an în
vățat, au fost harnici, au ajun*  —
carte. Ieri, 26 mai 1965, au untait clasa 
a Xl-a a școlii medii. Și totodată an facat 
o descoperire. Au avut ivwlații 
mai mare și mai luminoasă zi a anului 
pentru ei aceasta a fost, că soaiele s-a 
apropiat atit de mult, mat poete, n- a 
avut decit să apuce o rază și să scrie pe*  
tiu ei:

„Vis larg deschise porțile de 
Ca două miini de aur primitoare- 
Intrați, intrafi pe porțile de aut “

să ie pr -

4 JUl

r. «

Ă bras te

M drepM i noi. cei dintr-a I-a vd

Lunga zi

a alergătorilor
acum, cînd mă despart de colecti- 
de profesori, încerc o puternică 
Am încredințat școlii doi copii ne-

I

dorim drum bun in viată". (Momentul despărțirii la Școala medie nr. 32).
Fotografiile : IONEL CUCU

precre an
re ca sâ ■»*

este
te ■»- te ca

Au trecut 11 ani de școală... De ieri nu 
mai sînt elevi. Dar ei se mai consideră 
încă și știu că se voi mai considera de 
multe ori în viață astfel, pentru că școala 
le-a fost leagănul tuturor bucuriilor, al tu
turor visurilor. Iar bucuriile și visurile le 
iau cu ei, să le ducă mai departe, la îm
plinire.

Ieri, de pe treptele școlii, au privit mai 
întii înapoi spre cei 11 am. Nimic opac, 
nimic prăfuit în această emoționantă re
trospectivă. Totul e atit de limpede, atu 
de luminos. E atit de sigur, absolut sigur 
că pe cei mai mulți și pe cei mai bun: 
dintre ei nu numai dorința legitima a pă
rinților de a-i „vedea oameni cu carte*,  nu 
pur și simplu că au fost „copii ascultători 
și au învățat, îi găsește acum în aștepta
rea examenului de maturitate, ci. inconte
stabil, faptul că școala, familia, organiza
ția de tineret și, prin tot ce are mai tonic, , 
mai demn și mai pasionant, întreaga noa
stră societate, le-au dăruit ceea ce atâtea 
generații de altă dată, zbătindu-se în ne
siguranță, au fost învinse căutînd : scopul' 
Scopul înalt în numele căruia merită să 
depui toate eforturile, să-ți reproșezi lip
surile, să lupți cu abnegație, străin de sen
timentul meschin al mulțumirii de sine 
visînd cu ardoare la ziua cind de cuno
ștințele tale însușite în școală va avea ne
voie viața. Și curind, curind, viața va avea 
nevoie de ele...

S-au întors apoi și au privit înainte, 
spre ziua aceea a întâlnirii cu viața.

S-au văzut în fața comisiilor de exa
minare, așteptînd să li se ateste maturita 
tea, dreptul cucerit în 11 ani de studiu 
de a pătrunde în viața noastră nouă prin 
intrarea principală. Strecurarea prin gan
guri obscure, prin spărturile unor garduri 
șubrede le este străină, le-a făcut-o stră
ină întreaga educație. Investiți, înnobilai 
cu sentimentul demnității, n-au căutat - 
cu atit mai puțin nu încearcă să caute a- 
cum cărări întortocheate, care ocolesc sui
șul pieptiș, pierzîndu-se prin poieni cu 
iarbă moale. Legea matematicii însușită în 
școală. — „drumul cel mai scurt între 
două puncte este linia dreaptă" — au ve
rificat-o nu o dată și ca pe o coordonată 
etică. Setea lor de cunoaștere, întreținută, 
stimulată necontenit de nenumărate acți
uni ale școlii, ale organizației de tineret, 
i-a purtat pretutindeni prin țară. Magnetul 
noului, durabilului și frumosului nostru co
tidian, forța de atracție a construcției so
cialiste s-au manifestat nemijlocit asupra 
lor. Concluzia că tot ce au văzut cu pro
prii ochi și le-a insuflat sentimentul re
confortant al mîndriei cetățenești este re
zultatul unui efort gigantic, li s-a imp; - 
firesc, așa cum trăiesc, cum respiră. Sin» 
deciși să aleagă drumul cel mai greu 
tocmai pentru că e mai greu. Nu se pre
zintă în fața examenului de maturita».: 
numai pentru a face dovada cunoștințele 
teoretice acumulate în 11 ani de școală 
ci și pentru a da glas acestei năzuințe. Nr 
pot concepe altfel cererea de a li se ate
sta maturitatea, dreptul de a păși mai de 
parte, de a sosi punctuali la întâlnirea cu 
profesia, prezenți la prima bătaie de gone 
a orei pline, sonore, marcîndu-le împlini 
rea visului.

Profilul lor moral, voința lor de a în 
văța, de a munci pentru a deveni construe 
tori ai viitorului, ai comunismului stau măr 
turie demnă și semnificativă vîrstei lor no
bile. S-au născut și au crescut în anii lu
minoși ai socialismului, au cunoscut pe de
plin grija părintească a partidului, s-au 
bucurat de condiții de învățătură și viață

de cursă lungă...

-tea a debutat. în sala Filarmonicii de 
Scxt dm Craiova, colocviul absolvenților 
dm promoția 1965 a școlilor generale de 
8 ani și medii din oraș, inițiat de comi
tetul orășenesc al U.T.M. și intitulat: „Spre 
mime, spre viitor 1“

Au fost imitați profesori, părinți, foști 
elevi ai scoții. Invitații au luat cuvintul. 
vorbind despre profesia lor, despre dramul 
pinâ la ea, despre frumusețea ei.

—Am fos: eter la școala pe care ați xfir- 
șît-o »o_*  — te spune tovarășul Cornel 
Opnșis. bobinator ia fabrica de transfor
matoare a Vzmei -Etectroputere*.  —Am iz
butit ca notele bune pe care te-am obținut 
in șenală să mă însoțească p azi, cind de
țin au atestat de calificare. Mulți am nu-am 
murit că. la o teză grea, intr-a șaptea, 
am luat 10. Păstrez și acum teza aceea, o 
păstrez lingă certificatul de recepție al 
prunului transformator de 200 MV A fabri
cat in țara noastră, la care am lucrat și 
eu și cu care am fost notat tot cu 10 !*

Ziua cind Mihaeia a impimit 18 ani. sute 
și sute de elevi craiovem au recunoscut-o 
ca pe propria lor zi. La 26 mai și-au săr
bătorit pnma mare brrmnțâ din viață cu 
seaumentui că in teiul cum s-au pregăti 
pentru ea tot trebui să caute izvoarele al
tora, a multor altora care vor veni I

clasele mai mici încărcați cu daruri : fo
tografii. semne de carte, desene... Mai tir- 
ziu. tot ea a fost cea dinții care s-a suit 
pe scena din sala de festivități și a aplau
dat prima cuvintele calde, pline de dragos
te și recunoștință, adresate profesorilor în 
numele absolvenților de către Gyorfi Zol- 
tan. unul dintre cei mai buni elevi ai școlii.

A rămas astfel în școală, purtindu-și 
zâmbetul de sărbătoare prin clase și pe 
coridoare, pînă seara, tîrziu.

Și noi,
v • > ••

părinții
••

<

A întreprinderea la care lucrez se 
află chiar peste drum de Școala 
medie nr. 5, în care azi fiul meu 

a pășit pentru ultima oară ca elev. Am ur
mărit cu câțiva ani în urmă cum s-a ridi
cat construcția acestei școli noi, apoi, ca 
părinte al unui elev, am fost oaspetele ei

sesc că 
vul ei 
emoție. . __
știutori și timizi și ea mi-a restituit doi oa
meni însetați de învățătură, stăpîni pe ei, 
pășind în viață cu pasul sigur. Oare își 
poate dori mai mult un părinte ?

Timp de ani și ani în șir am fost alături 
de școală și m-am străduit să continui 
acasă programul de instruire și educație 
statornicit în acest colectiv cu frumoase 
tradiții. Am acceptat severitatea profesori
lor pe care am numit-o totdeauna exigen
ță și am știut-o dublată de o mare căl
dură sufletească. Și iată că a venit vremea 
să-ți spun și eu „rămas bun școală". îți 
mulțumesc, îți mulțumesc...".

Semnează : Stela Bîrsan.
— Fiica mea, Maria, a terminat azi 

Școala Medie „Mihail Sadoveanu", cu me
dia 9,50. A avut cinstea să se semneze în 
Cartea de Aur a școlii. Desigur, nu numai 
ea. Eugenia Dumitrescu, Alice Argeșanu, 
Paul Dumitrescu, Cristian Gaspar și mulți 
alți absolvenți din acest an au lăsat un 
semn al trecerii lor prin școală. Am fost 
de față. Mă uitam la flăcăii și la fetele 
care semnau, la fețele fericite ale profeso
rilor și-mi spuneam că sînt martora unui 
eveniment pe care nu l-au visat numai cei 
care îi priveam, ci și noi, sutele de pă
rinți. îmi va rămîne adînc săpată în me
morie clipa aceasta. îți mulțumesc, școală,' 
pentru ea. O bucurie mai mare nu i se pu- ' 
tea dărui unei mame".

Semnează : Luiza Dobrici, muncitoare la 
Centrul Școlar de Confecții, București.

Prefață la

Gaudeamus

Alături. elevi fi profesori. la ultima oră de dirigenție.

Suporteri înflăcărați, reporterii și-au ocu- 
oat din timp locurile de unde privirii să 
m-i scape mnric. Și iată-i transzmțînd :

Mă găsesc la Școala medie nr. 32 
din Bucur ește. Ceasul arată 8,30

se
în cele 5 dase a Xl-a încep să 

desfășoare succesiv uÎLrncte ore de di
rigenție. Fiecare clasă și-a invitat toți pro
fesorii din anul acesta, profesori dm anii
trecuți, învățătoare și învățători. martor, 
ai îndepărtatei vremi and absolvență de 
azi constatau cu surprindere că —Ana are
un nuc" sau că 2+2, ori cit i-ai
răsuci, nu-i chip să facă decât 4— Pentru 
fiecare invitat an pregătit cile un buchet 
de flori și o invitație tipărit* : _ln amuți
rea anilor noștri de școală — te revedere 
in 1975, prima duminică din iunie*.  Ap 
luind cuvintul, cu toții s-au străduit să de
monstreze că numai o parte a testului in
vitației le aparține, sau, mai exact, că te 
aparține în întregime ; zețarul n-are nici o 
vină, a cules cuvintele exact cum le-a pr.- 
mit; însă abia acum își dau seama că ar 
putea fi înțelese greșit ^Știți, de fapt 
nu ne luăm rămas bun ca să nu ne mai

la ele și, mai ales, convins că locatarii vor 
fi acasă și vor fi bucuroși de oaspeți—

în toate clasele, aceasta e o zi a certi
tudinilor. Pînă și buchetele de flori au cu
lorile vii ale speranței, ale încredere, ale 
convingerii.

„Ne vom reintiini în 1975 ?*  „Firește. 
Cum mai pui o asemenea întrebare ? Vom 
fi toți punctuali. Să alegem insă o dumi
nică. In altă zi va trebui să lipsim de te 
catedră, de 1a uzină, de pe șantier— și asta 
n-am putea admite... Duminică, te 11 fix. 
fără nici un fel de ..sfert academic*,  ne in
tilnim aici. Nu se motivează nici o ab
sență !* __

Certitudinea ii stăpânește în așa măsură 
nat sînt gata să pună rămășag că dumi
rise*  rerntilnini for dm 1975 va fi o â se
amă și deci---- Bărbulescute, zău. n-are nici
un rost să-fi iei umbrei*  1*

La tetefan Craiova 1 
-Mihaeia Diaconescu. dm dasa 
a Xl-a D, Școala medie ar. 3,

intilnim decît peste 10 ani... Chiar dacă în 
acest timp n-o să ne mai vedem, lucru 
greu de crezut, vom fi mereu cu gindul 
la dumneavoastră. Ori cit v-am mulțumi 
azi pentru tot ce ne-ați dăruit ca să ajun
gem aici, ne vor mai rămine milioane de

mpbnește azi, in ultim*  zi de șcnaU, 18 
ani 1*  — anunț*  un tinăr. Sala izbucnește 
in aplauze. Vn stol uriaș de păsăr. albe 
își iau zborul dm căușul pahnetor pentru
a ura Mihaelei Ja mulți ani*  și pentru
a o felicita că in toți cei 11 am de învă
țătură a primit numai note de 9 și 10.

Transmit din Tîrgu Mureș.
Ziua de 26 mai a intrat pe bă- 
trina poartă a Școlii medii 

„Bolyai Farcaș" prefăcîndu-se că nu știe 
nimic despre ce-o așteaptă. Avea aerul că 
vrea să pară o zi obișnuită cum a fost cea 
pe care a înlocuit-o sau cum va fi cea 
căreia, la miezul nopții, îi va preda șta
feta. N-a izbutit însă să înșele pe nimeni. 
Mai corect : n-a izbutit să se 
masca indiferenței decît pînă 
dată cu sunetul clopoțelului anunțînd în
ceperea lecțiilor, 171 de elevi ai claselor a 
Xl-a i-au așezat pe creștet cununa de 
sărbătoare, i-au scris numele pe table, în 
chenare înflorate, i-au închinat pocale cu 
cântece din recolta celor 11 ani de școală. 
Cind a intrat în clasa a Xl-a A, tovarășa 
dirigintă Maria Șerban a găsit-o la catedră, 
'.-ansformată într-un uriaș buchet și urînd 
emoționată Lenuței Moica, Stelei Cobîl- 
cescu, Iudithei Vass, lui Kiray Ștefan, lui 
Szilaghy Dezideriu și, pe rind, tuturor ce
lor care azi își iau rămas bun de la școa
lă, mult succes și îndeplinirea tuturor vi
selor. A făcut loc tovarășei dirigintă lingă 
ea și n-a părăsit clasa pînă tîrziu. Părea 
că Înregistrează fiecare cuvînt al elevilor 
pentru ca, peste ani, să se întoarcă și să 
li-1 redea întocmai, confruntîud angaja

ascundă sub 
la ora 8. O-

cununa de

mentele de azi cu faptele de mîine. Au
zind o bătaie în ușă, s-a ridicat să deschi
dă, lăsind să intre un grup de elevi diu

în nenumărate rînduri. Mai mare dragul 
să înveți într-o asemenea școală ! Totul e 
nou, curat, luminos, totul te atrage. La
boratoare spațioase, mii de materiale di
dactice, sală de sport... îmi exprim profun
da recunoștință partidului pentru condițiile 
excepționale de studiu oferite copiilor no
ștri.

în această zi, cînd băiatul meu Cristian 
se desparte de școală, obținînd media ge
nerală 9,65, îi rog pe tovarășii profesori 
să primească mulțumirile sincere ale unui 
părinte fericit. Cristian vrea să urmeze ma
tematica. Știu că dorința aceasta a lui nu 
s-a născut întîmplător, ci este rodul mun
cii tovarășei profesoare de specialitate Ala 
Boicu, a atîtor și atîtor alți profesori. Voi 
păstra ultimul carnet de note al lui Cris
tian și de câte ori îl voi deschide, intîlnind 
semnăturile profesorilor lui dragi, voi re
vedea chipurile acelora care au dăruit to
tul fericirii mele de părinte".

Semnează : Constantin Grigorescu, mun
citor I.R.A. 8, Craiova.

— „Amîndoi copiii mei au fost elevi 
ai Școlii medii „Nicolae Bălcescu". Băia
tul este acum student în anul III la medi
cină, iar fata termină astăzi clasa a Xl-a. 
Mă simt foarte legat de școală și mărturi-

...Și iată că ziua de 26 mai s-a apropiat 
de sfirșit... și iată cg cei care pînă ieri se 
numeau elevi au rămas pentru cîtva timp, 
fără un nume, avînd capacitatea de a le 
defini exact și complet situația. Absolvenți ? 
Nu-i oare prea puțin ? Studenți ? Nu-i oare 
prea mult sau prea devreme ? Emoția i-a 
făcut pentru o clipă să uite că, deopotri
vă, ei și toți cei de-o vîrstă cu ei, poartă 
un nume neasemuit de frumos : acela de 
tineri I

Succes, dragi tineri ! Tuturor, școala vă 
adresează această urare. Drum bun, drept, 
în viață !

Despărțindu-se de voi ea primește alte 
și mereu alte generații de copii ca să-i 
înapoieze vieții tineri1 Și să rămînă toată 
viața tineri, pentru că le dă să soarbă din 
izvorul tinereții fără bătrînețe, din apa vie 
pe care înainte o căutaseră zadarnic voini
cii din basme și pe care oamenii de azi au 
descoperit-o în dragostea pentru carte, 
'intru muncă.

★

Mult stimați și prea stimați astronomi și 
geografi!

Vă lăsăm răgaz pentru meditație...
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M
inistrul de ex
terne italian s-a 
aflat timp de 
24 ore la Wash
ington unde a 
avut întrevederi 
cu președintele 
Jonhson. Subiec
tul nr. 1 al 
disctfțiilor 1-âu furnizat „pro
blemele Americii Latine",

ceea ce a însemnat de fapt o 
coritihuare a obiectivelor pri
mei etape a călătoriei minis- 
trului de externe italian — 
Mexic. Convorbirile 
Washington n-au

de la
__  furnizat 

elemente spectaculoase. în 
schimb, comentatorii au ur
mărit cil atenție călătoria 
ministrului de externe italian 
Fanfani în Mexic. Această vi
zită a avtit drept motivare 
ofi&ialâ pattitiparSa la festi
vitățile prilejuite de comemo
rarea lui Dadte. Dar obser
vatorii politici italieni sînt 
tentați sa exămiiiteze ac&t 
eVâniment îhtr-Un context 
diplOnTătic prfecis și cu im
plicații nltilt inai lâfgi.

Inti’-âdeVar, vi2Îtă sja des
fășurat înainte și după pe
rioade âgîlăte în felâțijle in- 
teroteidefitale. Sesiunea Con
siliului N.AtTsO., care a avut 
Ioc regșfit la*  Londră, vâ fi 
urniăiă do tâfevă importânte 
întrevederi băștefâle ăle per- 
sorialifățifor bficiale franceze, 
americane și vesNgOrmane. 
Agendele acestor confruntări 
au multe elemente comune, 
care, în primul rînd, se referă 
la diSenSiUriile deVemte â- 
proape crOfiice în relațiile 
dintre meihbrii N.Â;T.p.

Aci ar trebui căutat răs
punsul la vizlfa lui Aminto’re 
Fanfani în Mexic. Se reamin
tește, de pildă, faptul că di
plomația italiană este oare
cum apreciata ca fiind ostilă 
acțiunilor franceze, reafirma
te cu Și mai multă pregnanță 
zilele acestea de președintele 
de Gaulle și ministrul de ex
terne Couve de Murville. în 
timpul vizitei lui Harold 
Wilson la Roma, presa scria 
despre consultări menite să 
continuo eforturile parteneri
lor atlantici îndreptate împo
triva orientării Franței. La 
Paris, „COMBAT" scria a- 
tunci despre acțiuni în spiri
tul „fidelității față de 
N.A.T.O. și americani".

în prezent acestei idei re
vin în comentariile presei. în 
ziarele italiene („CORRIERE 
DE LA SERA") se scria că 
vizita lui Fanfani „este o ri
postă discretă la turneul lati- 
no-american al generalului 
de Gaulle". Opinia exprima
tă de comentatorul italian 
merită atenție, mai ales dacă 
ținem seama că la Washing
ton s-a exprimat o evidentă 
nemulțumire, atît acum un an 
față de vizita președintelui 
Franței în America Latină, cît 
și recent în urma criticilor 
franceze față de politica ame
ricană în Republica Domini
cană.

Pare deci plauzibilă încer
cai „a de a prezenta Italia în 
America Latină ca un fel de 
contrapondere la influența 
franceză în creștere în această 
regiune.

De altminteri, evocând con
vorbirile lui Amintore Fan
fani la Washington, cores- 
pon<’ ații prezenți în capitala 
Stateior Unite aminteau că 
„Johnson a invitat Italia să 
coopereze cu Statele Unite 
în domeniul ajutorului acor
dat țărilor latino-americane".

Escala lui Fanfani la Wa
shington capătă o semnifi
cație deosebită dacă ținem 
seama și de faptul că ea pre
cede călătoria ministrului ita
lian la Paris, cînd relațiile 
dintr’ Franța și Italia vor fi 
supe : unui examen comun 
Invitația franceză adresată 
lui Fanfani este considerată 
de „IL MESSAGGERO" 
drept „o mișcare menită a 
para anunțatele inițiative eu
ropene ale președintelui 
S.U.A.", inițiative care s-ar 
concretiza în „încercuirea 
politică" a Franței.

P. NICOARĂ

Reprezentanti ai spectatorilor și ai artiștilor bulgari salută căl
duros pe artiștii operei bucureștene după prezentarea specta
colului cu Oedip, pe scena Teatrului de operă din capitala 

R. P. Bulgaria

Sesiunea Comitetului
Internațional pentru

problemele
prima 
inter- 

pentru 
ale că-

PARIS 26 (Agerpres). 
La Paris s-a încheiat 
sesiune a Comitetului 
național consultativ 
problemele tineretului,
rei lucrări s-au desfășurat în
tre 17 și 26 mai. (Comitetul 
— organ consultativ pe lîn
gă directorul general al 
U.N.ES.C.O. — a fost înfiin
țat în urma unei hotărîri 
adoptate la cea de-a 13-a se- 
seiune de Conferința generală 
a U.N.EJS.C.O.). R. P. Română 
a fost reprezentată de prof, 
uhiv. Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățamintului. 
In intervențiile sale, repre
zentantul român a subliniat 
necesitatea ca programul ac
tivităților exirașcolare să fie 
conceput în corelație strînsă 
cu educația școlară, idee îm
părtășită și relilată de mai 
mulți membri ai comitetului. 
El a înfățișat, totodată, aspec
te din realizările obținute în 
țara noastră în domeniul edu
cației extrașcolate. In ceea ce 
privește organizarea centrelor 
regionale, vorbitorul a subli
niat realizările obținute în 
domeniul colaborăni regionale 
balcanice.

In legătură cu lucrările și 
hoiăririle sesiunii, prbf. univ. 
Jean Livescu a declarat co
respondentului Agerpres la 
Paris, Al. Gheorghiu, urmă
toarele : „Comitetul a anali
zat programul U.N.E.S.C.O. în 
domeniul activităților de tine
ret pe 1965—1966 și a făcut 
propuneri în legătură cu rea
lizarea unor acțiuni cuprinse 
în acest program ca: realiza-

Lexicon

tineretului
rea unei monografii a 
U.N.ES.C.O. privind proble
mele și activitatea tineretului 
din zilele noastre. In același 
timp au fost examinate posi
bilitățile de îmbunătățire a 
documentării in probleme de 
tineret și a difuzării ei prin co
misiile naționale U.N.ES.C.O. 
și organizațiile de tineret pen
tru a stimula cercetarea pro
blemelor educării tineretului. 
Comitetul a dezbătut aspecte 
ale organizării de către 
UJI.ES.C.O. a unor centre 
regionale de documentare și 
de schimb de informații și de 
experți pe linia activităților 
de tineret.

Cannes:

11
Fenomene semnificative
în universitatea spaniolă
Intr-o corespondentă din Madrid semnată de 

Hugh O'Shaughnessy, ziarul ,,NEW YORK HE
RALD TRIBUNE" se referă la mișcarea studen

țească spaniolă care dobîndește un pronunțat ca
racter antifranchist.

Deși demonstrațiile studențești 
nu constituie ceva nou la Ma
drid, spune autorul coresponden
ței, profesorii, studenții și oficia
litățile sini de acord că conse
cințele lor vor fi anul acesta 
mult mai durabile. Studenții din 
Madrid nu cor uita că pentru 
prima oară profesori: s-au alătu
rat rindurilor lor. Patru profesori 
s-au remarcat în cursul acestor 
demonstrații: Jose Luis Lopet 
Aranguran. care în 1962 a înfiin
țat o organizație a profesorilor nu
miră Mișcarea de reformă uni
versitară, in prezent interzisă: 
Aguilar Navarro, profesor de 
drept, Montero Diaz, profesor dt 
istorie antică și Garcia Calvo, 
tmăr profesor de latină.

Solidaritatea dintre studenți ți 
profesori explică intensitatea, 
amploarea și persistența demon
strațiilor, atit in capitală cit și 
in centre provinciale ca Barce
lona, Cordoba și Bilbao. Demon
strațiile, dintre care cea md seri-

tare

oasă s-a desfășurat la Madrid cu 
participarea a 5 000 de persoane, 
cu fast reprimate „cu obișnuita 
eficiență a poliției" observă co
respondentul, cere subliniază că 
.acecstă eficiență a acut o pro
fundă inriurire asupra atitudinii 
studenților față de regim. Intru- 
cit puține familii din clasa mun
citoare își pot permite să-și tri
mită copiii la invățărmntul supe
rior, universitățile sînt pline de 
studenți provenind din familiile 
clasei mijlocii, care au mai rar 
prilejul să constate aspectele re- 
presive ale guvernării generalisi
mului Franco. Anul acesta, insă, 
și ei și-au putut da seama de 
aceste aspecte. Cînd poliția a 
făcut uz de bastoane de cauciuc 
și furtunuri cu apă la demen- 
streția de la universitatea din 
Madrid, organizată la 24 februa
rie, mulți tineri din clasele mij
locii au făcut experiență pentru 
prima oară cu metodele cunos
cute de persoane situate pe o

Protocol de schimburi culturale
româno - turc

AN KARA 26 (Agerpres). — 
In urma discuțiilor purtate în
tr-o atmosierd de Înțelegere re
ciprocă s-a semnat la Ankara. 
Protocolul de schimburi cultu
rale și științifice pe anul 1965

intre gin ernele R. P. Române 
și Tutciei.

Protocolul prevede, printre 
altele, ■vizite reciproce ale u- 
nor oameni de știință și cul
turi. schimburi de artiști, 
ganizarea de expoziții de 
schimburi de materiale 
Radiodiiuziaruie celor 
țări, schimburi de cărți și

or- 
artă, 
intre 
două 

pu-

Aprecieri elogioase pentru filmul

„Pădurea spinzuraților”

PARIS 26 (Agerpres). — în 
cadrul FâitjVâllflui. internațional 
al filmului ,8e lâ Căfines a fost 
prezenlăt filinul românesc „Pă
durea spinzufăților". Au asistat 
membrii juriului festivalului, nu
meroase personalități din lumea 
filmului, delegația de cineaști 
români, ziariști.. A fost de față, de 
asemenea, V. Dimitriu, ambasa
dorul R. P. Române la Paris.

Sub titlul „O mare frescă uma- 
nitară", ziarul „Combat" scrie că 
regizorul „Liviu Ciulei a apărat 
în mod onorabil culorile româ
nești. Cineastul român a urmărit 
să prezinte absurditatea războiu-

R

lui*.  „Marea calitate a fiimuiui 
„Pădurea spinzurâților*  conchide 
ziarul, nu este destinată să mo
bilizeze mulțimile și să trezească 
entuziasmul lor prin genul for
mal, ci să Ie facă să reflecteze. 
„Pădurea șpînzuraților", dovedeș
te că cinematografia românească 
este capabilă să dea o operă ma
tură".

„L'Humanite" scrie că „filmul 
românesc al lui Liviu Ciulei, pe 
care l-am cunoscut deja din „Va
lurile Dunării", este una din re
velațiile festivalului. El ne-a pre
zentat o mare frescă meditativă. 
Acest film este o operă importan
tă, delicată, pasionantă în toate 
privințele. Realizatorul român po
sedă un gust sigur al originali
tății și simțul limbajului".

Marți dupăramiază, delagația 
română a oferit un cocteil la 
care au luat parte șefii delegații
lor participante la festival, mem
bri ai juriului, actori, producători 
și distribuitori de filme. Printre 
personalitățile franceze se afla și 
Andie Holleaux, directorul gene
ral al cinematografiei franceze.

'.ocolul a iost semnat 
t română de către 

Drir.cearz.
dii

din viata 
tineretului 

lumii
scară socială mai joasă — mine
rii greviști, de pildă, sau munci
torii demonstranți. Mulți tineri 
crestați în cursul unei demon
strații care a acut loc la 2 mar
tie, știu acum cit de neplăcută 
poate fi viața in închisoare. De 
pildă, o tinără fată a fost trans
portate la sediul poliției secrete 
de la Puerto del Sol unde i s-a 
arătat camera de tortură in care 
doi gardieni erau „gata de lu
cru". Ea a fost adusă înapoi in 
celula ei in stare de inconștiență.

Creșterea numărului studenți
lor participanți la manifestații 
și adunări a dovedit in același 
timp ineficacitatea 
falangist 
cern și la care fiecare 
este obligat să adere.

Concluzia generală. 
O'Shaughnessy, este ci 
studentul universitar spaniol este 

punct de ce- 
a fost oricind 
încă, se ridică 

care cere cu 
unor instituții

Sindicatului 
ersitar, creat de gu- 

student

mai conștient din 
dere politic decit 
înainte. Mai mult 
o nouă generație 
energie crearea 
mai libere'.

sene 
astări

Cuviniarea lui
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P. POLONĂ. — Un nou hotel In centrul Varșoviei

If. Gomulka

din 
Ion 

ambasador extraor- 
ainar și plenipotențiar al R. P. 
Romăr.e la Ankara, iar din 
partea Turaei ae mrmstn 
nipotențiar Hanzi Baiu, direc
tor general in Ministerul Afa
cerilor Străine.

tea
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VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
In cadrul campaniei electorale 
care se desfășoară în Polonia în 
vederea alegerilor pentru Seim și 
Consiliile populare, la Varșovia 
a acut loc marți o întîlnire a lui 
yviadydaw Gomulka, 
cretar al ~ - - -
alegătorii 
care l-au 
al lor in 
Cu acest 
rostit o cuvintare.

După ce a expus pe larg obiec
tivele generale ale economiei 
naționale pe anii 1966—1970,
primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. s-a referit la politica 
extemă a R. P. Polone. „La baza 
politicii noastre externe — a 
spus el — stau in primul rînd 
internaționalismul socialist, fră
ția, ștrietenia și alianța de ne- 

a Polarei cu Unanec 
Sovietică, cu toți vecuni noștri, 
cu toate statele Tratatului de 
la Varșovia. Ducem o politică de

..j.

* ‘
> £

și colaborare cu toate

prim-se- 
C.C. al P.M.U.P., cu 
din orașul Varșovia 
propus drept candidat 
alegerile de duminică, 
prilej, W. Gomulka a

prietenie
statele socialiste și în unitatea 
lor vedem un element important 
al forței noastre și factorul prin
cipal al puterii întregii comuni
tăți socialiste". „Pe arena inter
naționala luptăm pentru ca prin
cipiul coexistenței pașnice și nea
mestecului în treburile interne 
ale altor state și popoare să de
vină un factor care determină 
politica tuturor statelor". W. Go
mulka a subliniat că bazele pă
cii generale sînt subminate de 
bombele americane aruncate în 
R. D. Vietnam, de intervenția ar
mată colonialistă a S.U.A. în 'In
dochina și a arătat că politica mi- 
litariștilor și revanșarzilor vest- 
germani este îndreptată împo
triva intereselor păcii.

„Programul cu care ne prezen
tăm ia alegeri — a spus în în
cheiere vorbitorul — exprimă in- 
teresele cele mar vitale ale' po
porului".

PE SCURT
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HANOI. — La 25 mai, avioane 
de luptă cu reacție americane și 
sud-vietnameze au efectuat noi rai
duri asupra teritoriului R. D. Viet
nam, bombardînd și mitraliind re
giuni populate din provinciile Nglw 
An, Ha Tinh, Thanh Hoa, împre
jurimile orașului Vinh și insula 
Hon Mat. In provincile menționa
te, au fost atacate și regiuni popu
late situate de-a lungul căilor de 
comunicație.

SOFIA. — La 26 mai s-au înche
iat lucrările celei de-a doua reuni
uni a Comisiilor naționale pen
tru U.N.E.S.C.O. din țările Balca
nice. Au fost adoptate o serie de 
hotărîri și măsuri privind organi
zarea unor festivaluri, conferințe 
științifice, expoziții, schimb de co
laboratori științifici și altele și au 
fost elaborate, de asemenea, o 
serie de propuneri care vor fi in
cluse în planul de activitate al 
U.N.E.S.C.O. pe anii 1967—1968. In 
aceeași zi, loan Beldean, ambasa
dorul R. P. Române în R. P. Bul
garia, a oferit un dejun în cinstea 
șefilor de delegații ale Comisiilor 
naționale pentru U.N.E.S.C.O. din 
țările balcanice.

BELGRAD. — După cum anunță 
agenția Taniug, la 25 mai a avut 
loc pe stadionul din Belgrad, în 
prezența conducătorilor de partid 
și de stat ai Iugoslaviei, în frun
te cu Iosip Broz Tito, o manifes
tare cultural-sportivă închinată 
Zilei tineretului, care se sărbăto
rește o dată cu aniversarea naște
rii președintelui R.S.F. Iugoslavia. 
Au participat cîteva mii de ti
neri și tinere din toate republici
le R.S.F. Iugoslavia.

LONDRA. — într-o declarație 
făcută la Londra, președintele 
Partidului conservator britanic 
Edward Du Cann, a cerut primului 
ministru, Harold Wilson, să orga
nizeze cît mai curînd posibil ale
geri generale. Du Cann a afirmat 
că Partidul conservator este pre
gătit în orice moment pentru aces
te alegeri și și-a exprimat con
vingerea că partidul său ar putea 
obține victoria. Du Cann a criti
cat, totodată, acțiunile guvernului 
laburist în domeniul economic.

VIENA : Aspect de la lucrările sesiunii A.E.L.S.

ecent, la Geneva a avut loc o conferință de presă or
ganizată de Oficiul european al Fondului Națiunilor 
Unite pentru copii (U.N.I.C.E.F.) cu care prilej Leon 
Boussard, directorul Serviciului de informații al Ofi
ciului, a expus politica și activitatea acestui organism. 

Definind scopurile U.N.I.'C.E.F„ Boussard a ținut 
să reamintească ziariștilor prezenți că drepturile co
pilului au fost definite la 20 noiembrie 1959 de Adu
narea Generală a O.N.U. sub forma unei Declarații

care afirmă, printre altele, dreptul de educație (în prezent aproxi
mativ 200 milioane de copii, în special din țările coloniale și re
cent eliberate, nu au posibilitatea să învețe), dreptul la securitate 
socială, precum și principiul nediscriminării.

Dar Fondul Natihnilor Unite pentru copii are o istorie mai în
delungată. U.N.I.C.E.F. a fost creat în decembrie 1946 în scopul 
imediat de a se acorda ajutoare copiilor din țările europene de
vastate de război. Începînd din anul 1950, cînd situația din Eu
ropa s-a îmbunătățit, U.N.I.C.E.F. a început să se preocupe de 
problemele țărilor Asiei, Americii Latine și Africii, îndeosebi de 
sănătatea publică, protecția mamei și alimentația copiilor.

înființată ca o organizație de ajutor, U.N.I.CE.F. a depășit în pre
zent acest cadru îngust de activitate devenind o organizație mon
dială care își propune să stabilească reguli internaționale privind 
copilul (protecția mamei și copilului, pregătirea pentru viață- etc.). 
Sarcina principală a acestei organizații, din care fac parte 121 de 
țări, este de a ajuta statele să lupte împotriva foametei, bolilor, 
ignoranței, analfabetismului etc. în acest scop ea contribuie la 
construirea de școli și policlinici, la formarea de cadre didactice 
și medicale din rîndurile populației locale, expediază ajutoare în 
alimente și medicamente, materiale didactice și sanitare destinate 
copiilor, contribuie la lupta pentru prevenirea îmbolnăvirii de po
liomielită, tuberculoză, malarie și alte boli, acordă ajutoare pentru 
a remedia urmările unor calamități naturale : inundații, cutremure, 
secetă, cicloane.

Spre deosebire de majoritatea celorlalte instituții ale. O.N.U., 
Fondul Națiunilor Unite pentru copii nu primește alocații fixe 
din partea statelor membre ale organizației mondiale. Activitatea 
lui se bazează pe subvenții benevole, cele mai multe acordate de 
guvern. Fondul este condus de un Consiliu alcătuit din reprezen
tanții diferitelor țări care colaborează strîns cu alte organe ale 
O.N.U. și cu numeroase organizații sociale naționale și internațio
nale.

Țara noastră participă activ la acțiunile întreprinse de 
U.N.I.CE.F. în cursul dezbaterilor care au avut loc în Comitetul 
nr. 3 al O.N.U. pentru problemele sociale, umanitare și culturale, 
privind Declarația asupra drepturilor copilului, a fost adoptat un 
amendament propus de delegația R. P. Române care prevede for
mularea explicită a interdicției de a se face comerț cu copii sub 
orice formă, precizarea clară a necesității de a se asigura deplina 
dezvoltare și respectare a demnității copiilor. Tot atunci, a fost 
adoptat un amendament la Declarație, prezentat în comun de de
legațiile R. P. Române, Mexicului și Republicii Peru, care stipu
lează că copilului trebuie să i se asigure deplina posibilitate de 
joc și de recreere, orientată spre scopurile urmărite prin educație, 
iar societatea și autoritățile politice să se străduiască să promo
veze asigurarea acestui drept.

I. RETEGAN

E
șuarea încercării 
Marii Britanii de 
a sări direct peste 
Canalul Mînecii și 
a se înrola cu ar
me și bagaje pe 
post de al 7-lea 
magnific al Co
munității Econo

mice Europene n-a descurajat 
pe laburiști. Atacul frontal o 
dată respins, trebuia încercat 
în flancuri, prin spate, oriunde 
exista o cît de mică șansă de 
succes. în cele din urmă, gu
vernul de la Londra s-a hotă- 
rît să arunce pe masă cartea 
A.E.L.S.-ului. De aceea, re
centa sesiune de la Viena a 
Asociației Europene a Liberu
lui Schimb a purtat amprenta 
preocupărilor britanice de a se 
apropia de Europa occiden
tală.

în primul rînd, la propune
rea Angliei, sesiunea s-a 
transformat dintr-o reuniune 
ministerială într-o întîlnire la 
nivel înalt, cu participarea 
primilor miniștri ai Angliei, 
Danemarcei, Norvegiei, Sue
diei, Austriei și Finlandei 
(care au statut de membru a- 
sociat). Numai Elveția și Por
tugalia nu și-au trimis la Vie
na șefii de guverne. în al doi
lea rînd, punctul principal al 
ordinei de zi l-a format pla
nul englez de creare a unor 
„punți" între A.E.L.S. și Piața 
comună. în sfârșit, în timpul 
lucrărilor s-au remarcat în
cercările britanice de a face 
să treacă pe planul doi cele
lalte probleme de pe ordinea 
de zi, și mai ales problema 
suprataxei de 10 la sută per
cepută de Anglia la importu
rile de mărfuri industriale.

Așadar la Viena, Anglia a 
cerut partenerilor săi din

A.E.L.S., acordul pentru între
prinderea unor acțiuni menite 
să ducă la o apropiere între 
cele două organisme economi
ce europene. Luînd cuvîntul la 
sesiune, premierul Wilson a 
propus organizarea unei reu
niuni comune a miniștrilor ță
rilor Pieței comune și ale 
A.E.L.S. care ar urma să se 
țină spre sfîrșitul acestui an, 
adică după alegerile din Ger
mania occidentală și alegerile 
prezidențiale din Franța. Reu
niunea ar urma să se ocupe 
explicit de problema „punți
lor". în așteptarea unei ase-

de creare a unei „punți" între 
C.E.E. și A.E.L.S. ar constitui 
o frînă în eforturile lor de a 
stabili relații directe cu Piața 
comună. Chiar și țările nor
dice, considerate în general ca 
favorabile proiectului britanic, 
n-au fost unanime în luările 
lor de poziție. Suedia și Nor
vegia au manifestat rezerve 
serioase. Spre deosebire de 
Austria și Elveția, Suedia con
sideră că politica sa de neu
tralitate ar suferi prejudicii 
prin legături prea strînse cu 
Piața comună.

Pe agenda sesiunii de la

prataxa să fie eliminată ra
pid", fixînd ca termen luna 
octombrie a acestui an. Reac
ția „ascuțită" a partenerilor 
față de vaga promisiune a pre
mierului englez a determinat 
pe comentatorul agenției 
FRANCE PRESEE să aprecie
ze astfel situația :„Totul face 
impresia de parcă posibilitatea 
unei relansări europene (prin 
care se înțelege apropierea 
Angliei și a celorlalți membri 
ai A.E.L.S. de Piața comună 
n.n.) ar depinde de suprima
rea acestei suprataxe". Obser
vația pornește de la o consta-

Punte sau trambulină?
menea întîlniri, Wilson a pro
pus crearea pe lîngă A.E.L.S. 
a unui comitet permanent al 
ambasadorilor sau chiar a u- 
nui grup de lucru ministerial, 
care să se ocupe de studierea 
„relațiilor instituționale", a- 
dică neguvernamentale, care 
ar putea fi stabilite între Pia
ța comună și A.E.L.S.

Comunicatul final, publicat 
la capătul celor două zile de 
dezbateri, lasă să se înțeleagă 
că englezii n-au izbutit să stîr- 
nească entuziasm față de pla
nurile lor de apropiere, în 
ciuda vagului acord de princi
piu. De fapt, pentru numeroși 
observatori poziția unor par
teneri era inevitabilă. în pri
mul rînd este vorba de Austria 
și Elveția. Acestea, în calitatea 
lor de țări neutre, consideră 
că realizarea planului englez

Viena mai figurau și proble
me ca : suprataxa britanică, 
tratativele din cadrul „rundei 
Kennedy", lucrările Consiliu
lui pentru comerț și dezvolta
re, precum și unele probleme 
interne ale A.E.L.S.

Majoritatea acestora au fost 
expediate pentru întrunirea 
din octombrie de la Copenha
ga. S-a discutat însă despre 
suprataxă. Wilson a declarat 
că nu există nici o posibilitate 
imediată de reducere sau de 
eliminare a acestei suprataxe 
dar că guvernul său urmăreș
te s-o desființeze „cît mai de
vreme posibil". Declarația lui 
Wilson a stîrnit nemulțumirea 
celorlalți parteneri, inclusiv a 
acelora care-i susțin proiectul 
..punților". Astfel, premierul 
danez, Otto Krag, a declarat 
că „Danemarca dorește ca su-

tare devenită aproape gene
rală, aceea că Marea Britanie 
nu va putea ține doi pepeni 
într-o mînă și că pentru a-și 
putea antrena partenerii în o- 
perația de „relansare" va 
bui mai întîi să anuleze 
prataxa.

în comunicat se arată 
participanții la sesiune, 
convenit asupra oportunității 
de a căuta să se organizeze 
întîlniri la un nivel ministe
rial între cele două grupări cu 
prilejul primei ocazii care ar 
oferi perspective pentru un re
zultat". Este tot ce au cîștigat 
britanicii la Viena. Și este un 
cîștig fără nici o importanță 
practică. Există însă și păre
rea că Londra, în actuala fază, 
nici nu miza pe mai mult și că 
întregul plan de relansare o- 
colit prin intermediul „pun-

tre- 
su-

că 
„au

ții" între A.E.L.S. și Piața co
mună a fost pus pe tapet d» 
laburiști numai pentru a-i lip
si pe adversarii lor conserva
tori de această inițiativă.

în ultimul timp, vorbin- 
du-se de A.E.L.S. și de sesiu
nea de la Viena, s-au făcut 
puține referiri la poziția Pieței 
comune. Or, e vorba de celă
lalt capăt al „punții". Și dacă 
„cei 7" n-au izbutit să cons
truiască un cap de pod solid, 
„cei 6“ nici măcar n-au discu
tat această posibilitate. După 
cum se știe, poziția de refuz a 
Franței a rămas neschimbată 
iar între ceilalți parteneri pă
rerile sînt împărțite. într-un 
comentariu pe marginea se
siunii de la Viena, Agenția 
REUTER aprecia că „cercurile 
Pieței comune sînt sceptice în 
ceea ce privește construirea 
de punți între cele două 
blocuri economice vest-euro- 
pene“.

Deși n-a dus la nici un re
zultat concret, sesiunea 
A.E.L.S. de la Viena a lămurit 
în bună măsură poziția Marii 
Britanii față de A.E.L.S. Or
ganismul este considerat în 
unele cercuri britanice ca o 
platformă de pe care Anglia 
să poată discuta cu „cei 6“ de 
la egal la egal. Deși oficial, 
strădaniile britanice se în
dreaptă spre construirea unei 
„punți", în mod practic ele 
urmăresc modelarea A.E.L.S.- 
ului după chipul și asemăna
rea unei trambuline de pe care 
să efectueze, în cele din urmă, 
mult rîvnita săritură în Eu
ropa „celor 6". Numai că, pen- 
tru, aceasta, barometrul indică 
deocamdată timp nefavorabil.
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