
ÎN PREAJMA CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ

A CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI

onstructorii de 
strunguri din Arad 
și-au făcut un ti
tlu de cinste dc a 
contribui, prin 
mașinile pe care 
le produc, la in
troducerea pro
gresului telinic în

economie, la înzestrarea uzi
nelor constructoare de mașini 
cu utilaje de înaltă tehnici
tate.

Despre rezultatele obținute 
pînă acum în proiectarea și 
executarea strungurilor, des
pre posibilitățile pe care Ie 
are uzina de a-și perfecționa 
în continuare activitatea, des
pre măsurile ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce-i revin în ac
tualul cincinal, s-a discutat pe 
larg cu ocazia consfătuirii de 
producție premergătoare Con
sfătuirii pe țară a constructo
rilor de mașini.

L-am rugat pe tovarășul 
MARȚIAN FUCIU, directorul 
uzinei, să ne vorbească despre 
dezbaterile care au avut loc 
aici în întâmpinarea acestui 
eveniment, despre problemele 
care-i preocupă în prezent pe 
constructorii de mașini ară
deni.

Dezbaterile din cadrul con-

SPRE
CEL MAI ÎNALT
NIVEL TEHNIC

sfătuirii de producție au ur
mărit să plaseze activitatea 
uzinei, în etapa următoare, în 
„parametrii“ cei mai buni. Am 
analizat pentru aceasta în 
spirit critic și autocritic acti
vitatea de pînă acum.

Ce obiective spre care să ne 
îndreptăm activitatea 'în vii
tor s-au desprins din această 
analiză ?

Mai multe intervenții — fă
cute de muncitori, maiștri și 
ingineri — au avut ca obiec
tiv perfecționarea organizării

muncii pentru asigurarea rit
micității producției. Situația 
existentă în prezent — cînd 
peste 50 la sută din planul 
uzinei se realizează în ultima 
decadă — impune măsuri ho- 
tărîte. Consfătuirea pe uzină a 
scos în evidență două cauze 
principale : nerespectarea pla
nului de cooperare de către 
furnizorii și uzinele colabora
toare și neorganizarea științi
fică a producției în uzină în 
toate verigile ei.

Conducerea uzinei a reținut

cu atenție propunerile făcute 
în consfătuire pentru îmbună
tățirea activității în această 
direcție. Amintesc dintre a- 
cestea : asigurarea unei depli
ne concordanțe între operațiile 
manuale și mecanizate în ca
drul fluxului tehnologic exis
tent la turnătoria de fontă; 
planificarea loturilor de fabri
cație la fiecare produs și în 
fiecare secție pe baza unei 
analize temeinice pentru sta-

(Continuare in pag. a V-a)
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Pe șantierul hidroenergetic de la Porțile de Fier

Ritm intens de lucru
CU

I
(Agerpres) Pe lacul Herăstrău

BAROMETRUL

și,
Din 
nu

Aspect din secția 
uzinaj a Fabricii 
de mașini-unelte 
și agregate Bucu

rești

și, acum, 
le înapoiază 
tuturor ano- 

sensuî în-

Lucrătorii ocoalelor silvice 
din regiunea Argeș au înche
iat campania împăduririlor 
de primăvară. In acest an ei 
au acordat o deosebită atenție 
extinderii speciilor care cresc 
repede. Peste 75 la sută din 
cele 5 000 hectare au fost îm
pădurite cu rușinoase, salcîm, 
plop etc.

în ultimii ani, patrimoniul 
silvic argeșean s-a mărit cu 
aproape 50 000 hectare, ponde
rea în noile plantări deținîn- 
d-o stejarul, plopul, rășinoa- 
sele, salcîmul și alte specii.

(Agerpres)
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La capătul primului an de invăfătură și de practică in atelierul școlii, Viorica Franciuc de la Școala profesională F.R.B. Bucu
rești, cunoaște de acum multe din tainele meseriei

Sondaj statistic la clase le a Vlll-a 
de la școala generală de 8 ani 
nr. 24 și clasele a Xl-a de la Liceul 

Dimitrie ^"antemir din București

I
I
I
I
I
I

Octav Pancu-lași
<

uita nimic, că vot 
cu ei în viată tot ce li 
s-a dăruit cu genero
zitate. Au venit cu 11 
ani în urmă, aducîn- 
du-i școlii un buchet 
cu flori și, acum, școa
la Ie înapoiază o po
iană uriașă cu stejari 
seculari, cu arbori ti
neri și fecunzi, 
flori fără moarte. Au 
venit cu 11 ani In ur
mă, purtînd în ghioz
dan cîteva daruri ale 
toamnei 
școala 
culorile 
timpurilor, 
tregii vieți.

Aici, în școală, și-au 
apropiat înțelesurile 
majore ale dragostei, 
ale mîndrlei, ale dă
ruirii. Cu 11 ani în 
urmă, Învățătoarea i-a 
învăfat prima poezie 
despre patrie, despre 
trecutul eroic și pre
zentul glorios al po
porului nostru harnic 
și demn, despre parti
dul comuniștilor, cel 
care a preluat flacăra 
luptei pentru libertate 
din mîinile puternice 
ale străbunilor, lumi- 
nînd cu ea drumul 
care ne poartă neabă
tuți spre fericire. Azi, 
gîndurile fiecăruia 
dintre ei scriu poeme 
de dragoste și recu
noștință iată de pa
trie și partid care n-au 
precupețit nimic, oie- 
rindu-le tot ceea ce 
viafa are mai bun, mai 
frumos, mai înăljător.

Se mai consideră 
elevi ai școlilor și vor 
mai fi mîine elevi 
altor școli, și cei 
rora clopoțelul le 
nuntă sflrșitul clasei a 
VIII-a. Au vîrsta cînd, 
dezleglnd ecuații sau 
citindu-l pe Eminescu, 
jocul și zburdălnicia 
își au încă locul lor. 
Dar au, în primul rînd, 
vîrsta cînd sînt 
rnati să-și aleagă dru
mul în viată. Și 
ușor să alegi cînd via
ta noastră te-a con
vins că fiecare drum 
al

prea devreme să 
citiți aceste rînduri azi 
dimineafă -, e prea tîr- 
ziu să le publicăm în 
numărul de mîine, E- 
venimentul pe care își 
propun să-1 relateze 
are loc Ia amiază.

Citifi, vă roagă re
porterul, rîndurile de 
fată la ora douăspre
zece. Sau, și mai bine, 
Ia ora douăsprezece, 
Încordafi-vă auzul ca 
să prindeți sunetul 
clopoțelului de la cea 
mai apropiată școală. 
El este acela care ves
tește evenimentul.

Așadar, e ora două
sprezece. Pentru elevii 
clasei a VIII-a și a 
Xl-a Bună tradiționa
lul „ultim clopoțel", 
anuntîndu-Ie că din a- 
ceastă clipă au sfîrșit 
școala generală 
respectiv, liceul, 
secunda aceasta 
mai sînt elevi. Primii, 
puțin timp, pînă la 
examenul de absolvi
re, ceilalți... Nu con
tinuăm. Nu ne plac 
expresiile definitive.

Să ne apropiem mai 
întîi de „ceilalți". 
Oare într-adevăr ceea 
ce atesta mediile în
cheiate din cataloage, 
pregătirile pentru ser
bare, glndul la exame
nul de maturitate, vi
sul de a deveni stil- 
denți le dă sentimen
tul de certitudine că 
nu mai sînt elevi ? Nu. 
Ei se mai consideră 

t vor 
astfel 
viată, 

elev 
pentru

I
l

Zilnic, pe marile șantiere ale Sis
temului hidroenergetic de la Porțile 
de Fier se succed noi evenimente în 
impetuoasa înaintare a muncii con
structorilor ce făuresc pe Dunăre 
marea cetate a luminii. Se apropie 
momentul cînd albia Dunării își va 
descoperi pentru prima dată ne.văzu- 
tele-i adîncuri. Pregătirea acestui e- 
veniment a început. în interiorul 
batardoului de curînd închis au apă
rut primele stații plutitoare de ab
sorbție. Pentru evacuarea apei din 
batardou vor fi folosite 6 stații de

acest fel, avînd fiecare o capacitate 
de 1 000 metri cubi pe oră. începerea 
lucrărilor de instalare a acestora 
este realizată de constructori cu a- 
proape 60 de zile mai devreme, față 
de grafic, urmînd ca în viitoarele 7 
zile toate- stațiile să intre în func
țiune. Concomitent, pe șantier conti
nuă lucrările de consolidare și înăl
țare a digurilor din amonte și din 
aval, a căror închidere s-a petrecut 
cu cîtva timp în urmă.

încă, știu că se 
mai considera 
necontenit în 
pentru că a ii 
este sinonim i 
toii cu a ii însetat de 
învățătură, cu a iubi 
și a năzui, cu a alege 
un drum a! împlinirii, 
drept, demn, temerar. 
Școala a fost pentru 
ei leagănul tuturor
bucuriilor, al tuturor
visurilor — iar bucu
riile și visurile Ie iau 
cu ei. „Ultimul clopo
țel“ îi avertizează doar 
să nu uite nimic : nici 
o bucurie, nici un vis. 
Și ei făgăduiesc să nu 
uite. Aceasta e certi
tudinea esențială cu 
care părăsesc școala : 
certitudinea cfi nu vor

ei, dacă-1 străbați

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Străbatem, pe potecile digurilor, 
cele 103 hectare pregătite pentru 
noua orezărie la cooperativa agri
colă de producție din comuna 
Scurtești-Buzău. Ni se înfățișează
ochilor o priveliște impresionan
tă t întinderea de apă împărțită si
metric în parcele egale prin di
guri înalte și drepte, totul mode
lat de mina oamenilor numai în 
această primăvară.

— Sectorul „forte" al cooperati
vei noastre, rămîne insă grădina 
de legume — tine să precizeze 
tînărul inginer agronom Constan
tin Dănescu. Și, ca să fiu înțeles 
mai bine, am să prezint două cifre :

LEGUMICULTORILOR
deșl ea reprezintă doar 2,7 la sută 
din suprafața arabilă, 
operativei mai bine de 
din venituri.

De la motopompele 
pornind pe malul Buzăului în aval, 
la cîteva sute de metri, intrăm în 
grădina de legume.

Peste 500 de legumicultori lu
crează pe 80 de hectare de gră
dină pregătind cu migală produc
țiile acestui an. Stăm de vorbă cu 
cîtiva dintre ei. Ascultîndu-i, ai 
impresia că din toate meseriile 
satului cea practicată de ei — le
gumicultura — este neasemuit mai 
frumoasă, mai interesantă, mai pa
sionantă, mai folositoare, pentru

aduce co-
50 la sută

orezăriei,

că ea cere competență, calificare, 
calitate.

încercăm să descoperim secretul 
acestui simțămînt.

— Să le luăm pe rînd, deși nu 
sînt sigur dacă este ordinea cea 
mai bună — începe tovarășul Iu
lian Saris, brigadier. Aproape toți 
oamenii pe care ii vedeți acum, 
aici, muncesc în legumicultura de 
la înființarea cooperativei. Nu 
spun că în alte locuri nu ai satis
facții. Dar noi urmărim și îngri
jim plantele de cînd am pus să- 
nrînța în pămînt și, zi de zi, pînă 
cînd îi culegem roadele. Avem tot 
ce ne trebuie : apă — întreaga 
grădină este irigată, îngrășămin
te chimice suficiente, semințe

bune. Ase că producția depinde 
numai și numai de priceperea și 
atenția omului, de calitatea mun
cii lui. Și planta nu te iartă. Ea 
îți spune chiar mîine dacă ai în
grijit-o bine sau nu — astăzi.

Despre acest „barometru" atât 
de sensibil, precis și prompt, al 
calității muncii fiecăruia ne-au 
vorbit toți.

Tovarășul Vasile Burdușel, se
cretarul comitetului U.T.C. pe co
operativă, adăuga : „In sectorul 
legumicol lucrează mulți tineri. în 
curînd vom tine o adunare cu toti

MIHAIL DUMITRESCU

{Continuare In pacj. a V-a)

0
 anchetă statis

tică efectuată 
în două clase 
a VIII-a de la 
Școala genera
lă de 8 ani nr.

24 a pus in evi
dentă următoa

rele preferințe: din cei 60 de 
elevi care au răspuns anchetei 
46 vor să urmeze liceul (deci 76 
la sută), 7 — diferite școli pro
fesionale, 2 
triale, 4 
de arte plastice 
școala pedagogică. Comparînd 
procentele obținute la această 
școală cu cele pe care le oferă 
numărul locurilor pe tară Ia 
licee și școli profesionale, op
țiunea elevilor pentru conti
nuarea cursului mediu de cul
tură generală (adăugind la cei 
46 de elevi pe ceilalți 4 care 
vor să urmeze școala medie de 
artă plastică) procentul (apro
ximativ 83 la sută) este exce
siv. Cine a determinat această 
alegere ? 30 de elevi răspund 
că hotărirea le aparține, alti 19 
au decis fiind îndrumați de pă
rinți și profesorul diriginte iar 
în cazul unui singur elev a de
cis familia. Din cei 7 elevi care 
optează pentru școala profe
sională nici o hotărîre n-a fost 
determinată de familie sau 
școală. Foarte putini dintre a- 
cești elevi (4) știu precis de ce 
vor să urmeze liceul: perspec
tiva de a face o facultate no
minalizată sigur iu răspunsuri 
(electronica, teatrul, construc
ții civile), în rest admiterea în 
liceu le pare un scop, cel pu
țin deocamdată, final. Cu ex
cepția amintită răspunsurile la 
aceste două întrebări (I. Ce 
vreți să urmați după termina
rea clasei a VIII-a ? II. Ce și 
cine a determinat această alege
re) au fost extrem de lapidare.

La întrebarea : Cum vă pre
gătiți pentru admitere ? răs
punsurile primite sînt următoa
rele : 32 de elevi învață peste 
obligațiile școlare zilnice, sin
guri, 8 elevi primesc ore de 
meditație, 3 au dat răspunsuri 
vagi, 3 nu se pregătesc de loc, 
deși cunosc, alături de ceilalți 
colegi, exigențele sporite ale 
examenului de admitere. în 
sfîrșit, întrebarea a patra 
(„Dacă nu reușiți la examen ?") 
s-a soldat cu răspunsuri tot 
atît de semnificative : 20 vor
rămîne acasă, 7 vor intra la o 
școală profesională, 13 nu s-au 
gîndit ce vor face, iar 6 speră 
să reușească numai pentru a 
nu rămîne acasă.

Răspunsurile indică două

licee 
la școala 

Și

indus- 
medie 

1 la

alarman- 
posibilul 
vreau să

R. P.) ; 
cu orice

prejudecăți existente în rîndu
rile elevilor și ale părinților 
lor : (continuare cu orice preț 
a liceului, școala profesională 
neintrînW în nici un fel de dis
cuție) : eleva R. A.: „Voi în
cerca pină voi reuși" ; elevul 
R. M. : „Totuși n-aș vrea să nu 
reușesc la examen, am să in
sist cit e posibil“. Postura ne
fastă — o altă prejudecată — 
a nereușitei la examen se în
scrie prin răspunsuri 
te : „încerc să fac tot 
ca să reușesc căci nu 
rămîn acasă" (elevul 
„Trebuie să reușesc
preț căci altfel nu știu ce am 
să fac" ; „Mai bine dau încă o 
dată decît să merg la profe
sională" (elevul L. M.).

Dacă elevilor din clasa a 
VIII-a Ii se deschid doar două 
perspective de pregătire (con
tinuarea cursurilor de cultură 
generală și învățarea unei me
serii prin școlile profesionale 
sau prin sistemul calificării) 
căile de viitor ale absolvenți
lor de liceu sînt mai numeroa
se : facultăți, școli tehnice, 
producție. Cei 165 de elevi din 
clasa a Xl-a aflați în pragul 
examenului de maturitate de la. 
Liceul Dimitrie Cantemir din 
Capitală au optat pentru urmă
toarele profesii:

Facultăți tehnice
Institutul de construcții (16); 

Institutul politehnic (fără pre
cizarea facultății) (12) ; Institu
tul de științe economice (cil 
precădere fac. de comerț exte
rior), (10); facultatea de elctro- 
nică (9); Institutul de arhitectu
ră (8); facultatea de mecanică 
(7); facultatea de electrotehnică 
(6); facultatea de chimie indus
trială (5); facultatea de energe
tică (3); facultatea de tehnolo
gia construcțiilor de mașini (3); 
Institutul de petrol și gaze (2) ; 
Facultăți tehnice nenominaliza
te în răspunsuri (1). Total : 82.

Facultăți umanistice
Facultatea de limbi clasice, 

romanice și orientale (10) ; In
stitutul medico-farmaceutic (9); 
fatuitatea de limbă și litera
tură română (6) ; facultatea de 
limbi germanice (5) ; Institutul 
de artă teatrală și cinematogra
fică (5) ; facultatea de istorie 
(5) ; facultatea de geo-geogra- 
fie (5) ; facultatea de biologie 
(4) ; facultatea de fizică (4) ; 
Institutul de cultură fizică (3) ;

TARTAN ARACHELIAN

(Continuare în pag. a Il-a)
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I, Cetatea Neamțului

Cetatea Neamțului — promontoriu de 
piatră, istorie și legendă moldavă... 
Prin portalul deschis depărtărilor, vezi 
împletitura argintie de drumuri și ape, 
martorele unor secole, unor oameni și 
întîmplări de demult. Răsar din abu
rirea zării și vremii, din pulberea dru
murilor, așezările vechi ale acestor ți
nuturi de țară: Tîrgu Neamț și mai 
jos Piatra Neamț, Bacăul și Romanul 
— tîrguri de pământ, turle și dughene, 
locuri însemnate de o istorie și uitate 
de altă istorie, apoi...

E un zvon de care, trecînd pe dru
muri, un viers de Miorița și-o clopotire 
solitară, urcînd dinspre Mînăstirea 
Neamțului și Agapia, dinspre Secu și Vă- 
ratec. Se-nfiripă în lumina pe stinse’a 
amurgului moldovenesc, vremea lui 
Ștefan și-a iluminatului Cantemir, a 
ilustrului Varlaam și-a cărturarilor 
care-au înflorit, o viață întreagă, cu 
gînd și pană sfioasă, cîte un manus
cris ; se înfiripă anii de războaie, cînd 
omul și țara aceasta erau sub vremi, 
cum zice cronicarul.

Cetatea Neamțului... Fiecare piatră 
năruită de ani își aduce aminte ! Din 
sec. XIV, de cînd a fost ridicată pe 
stîncă Pleșul, cetatea a fost martorul 
și adăpostul molodovenilor, în luptele 
pentru neatîrnare; martora atîtor fapte 
vitejești. Pe-aici au trecut armatele 
otomane, conduse de vestitul Mahomed 
al II-lea, supunînd acest cuib vultu
resc unui puternic asediu; în zidurile 
acestea au izbit armatele lui SobiesJci, 
regele polon, cunoscind încă o dată 
vitejia plăieșilor.

Pare-n asemenea amurauri, venind 
de departe, din vreme, că se aude în 
dulcea limbă a lui Neculce, hronicul de 
aur și sînge-al cetății.

Hronic de aur și sînge...
Ci eu mă întorc spre țară de-acum ; 

pacea se-ntinde pe apa Moldovei, pe 
apa Ozanei, pe Bistrița-n sus, pe Tro- 
tuș, în jos.

Drumurile de pămînt care legau o- 
dată Cetatea Sucevei cu Cetatea 
Neamțului, precum și cu alte cetăți de 
scaun și apărare, duc astăzi spre ce
tățile Moldovei contemporane — spre 
cetățile luminii de pe Bistrița, spre 
cetățile chimiei, de la Roznov, Săvi
nești și Borzești, spre cetățile noi, a- 

au schimbat 
tîrguri.

șezări moderne, care 
fața și istoria vechilor

de la Bicaz.Muzeul electrificării
Toate aceste grafice, fotografii și obi
ecte, sînt vii. Vii, de parcă atingi ma
nile, frunțile oamenilor — constructo
rii Bicazului.

Bicaz... Stîncă dinamitată, întuneric 
dinamitat, inerție dinamitată — înce
pe geneza luminii.

Nopți albe, proiectele fiecărei lamele

epocile mari, dînd durată faptelor o- 
menești. Muzeul electrificării de la Bi
caz este o asemenea sinteză. Treci prin 
săli și nu înțelegi, la început — de 
unde acest sentiment de istorie vie '! 
Și-ncet, te pătrunzi de acest adevăr: 
spre deosebire de alte muzee venera
bile, în care învie trecutul, în tînărul 
muzeu de la Bicaz trăiește viitorul. E 
un muzeu al ideilor clarvăzătoare, un 
muzeu al înlănțuirii lor ca luminile 
generate de aceeași forță. Nu, aici nu 
e numai un muzeu. în tonele de beton, 
în temelia uzinei, în fotografiile aces
teia, în urmele drumurilor, în opera 
Bicaz — cetatea luminii, se păstrează 
fișa personală a unei generații.

înainte de a merge la baraj, înainte 
de a lăsa noul peisaj, să vă incinte o- 
chiul, înainte de a contempla luminile, 
răsfrînte în ape, într-o nocturnă la Ste- 
jaru, înainte de a face tradiționala, 
de-acum, plimbare pe 
lare, poposiți în acest

lacul de acumu- 
muzeu.

SINTEZE IN
de beton, fiecărui sector, proiecte în
tinse pe mesele rudimentare în bară- 
cile-birouri de la baraj ; frunți con- 
centrate în efort, frunți fulgerate de 
idei — începea geneza luminii. Probe de 
beton — betonul vibrat centimetru cu 
centimetru, zbor al benelor încărcate, 
la întrecere cu minutele, cu secundele, 
oameni în întrecere cu ei înșiși — în
cepe geneza luminii. Oameni care în
vățau buchea, oameni în școli de cali
ficare, maiștri specializați la Bicaz, 
inovatorii, eroii Bicazului — începe ge
neza luminii.

Fețele s-au contopit intr-un singur 
profil. S-a ajuns la acele sinteze însu
mând energii și valori cu care operează

Florența Àlbu

Aici își au începutul și cele 12 hidro
centrale ale Bistriței, cele 12 cetăți, 
cascade ale luminii pește țară. Dacă ai 
privi Bistrița de undeva de sus, de 
sub stîncăraia Pietrosului, de unde iz
vorăște, pînă la ultimele trepte, Bacău 
I și II, trecînd prin Roznov, Săvinești, 
Pîngărați, Zănești, Costișa, Piatra 
Neamț, ai cuprinde însuși arborele ge
nealogic al industriei moldovenești, în 
anii socialismului.

POPASURI TURISTICE
w warrr. it

Au fost, mai întîi, două sate apro
piate — Borzești și Onești. In primul 
se mai păstrau o bisericuță și un ste
jar, de pe vremea lui Ștefan cel Mare; 
despre cel de-al doilea sat așezat pe 
moșia căminarului Gh. Aslan, Negruzzi 
își amintea, într-o scrisoare, pățaniile 
unui drum cu poștalionul, împotmolit 
pe aceste locuri...

Despre așezările acestea nu se poate 
vorbi decît la viitor, prezentul însuși 
făcînd parte din proiectele mari ale a- 
cestui viitor impresionant.

La Borzești trebuie să vii seara, cînd 
cei patru giganți, — combinatul chi-

Cînd a fost semnat certificatul de 
naștere al acestui oraș ? Care au fost 
primii lui cetățeni ? Treci pe străzile 
largi, pe sub portaluri și balcoane, în- 
cercind să notezi începutul acestei is
torii, ritmul uluitor al construcțiilor, 
ritm care trebuia să recupereze dece
nii întregi de rămânere în urmă... Iată, 
în orașul de la confluența Trotușu- 
lui cu Oi.tuzul, de la confluența epocii 
trecute cu epoca modernă, istoria se 
scrie astăzi....

TIMP
mic, rafinăria, combinatul de cauciuc 
și termocentrala, luminate mirific, 
constelează orizontul acestor ținuturi.

Turnurile svelte, alambicările con
ductelor argintii, retortele translucide, 
siluetele arborescente, intr-un peisaj 
aerat te transpun, violent, din vecină
tatea bisericuței lui Ștefan în secolul 
ultra-modern.

Aici au răsărit, în anii socialismului, 
cetățile petrochimiei, creații ale acele- 
eași hărnicii, ale aceluiași spirit inova
tor al unui popor.

Și, de la Borzești, trebuie să faci po- 
pas în unul din cele mai tinere orașe 
ale țăriii, în noul Onești, orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

CUNOAȘTEȚI
ACEASTĂ IMA CINE ?

Și-n ceasuri de taină se înfiripă, din 
aur și stîncă, din piatră și nimburi, 
cealaltă cetate a Moldovei — Ceah
lăul.

In cerul molcomit crește uriașul cu 
capul de bour din steme. Toaca, Pana- 
ghia, Detunata, răsar în limpezimea 
de sus, a cerului — și în limpezimea 
de jos a lacului Bicaz. Pe Polița cu 
Crini dau țipăt cocoșii de munte, rîșii 
își scapără ochii-n desișuri și Durui- 
toarea umple de hohot cristalin adîncul 
pădurii.

De sus, răsare drumul Bistriței, apa 
cu fire neliniștită, omenească; răsar 
drumurile ciobanilor Mioriței și dru
murile celorlalți izvoditori de limbă și 
poezie românească — Creangă, Mihail 
Sadoveanu, Vasile Alecsandri, Calistrat 
Hogaș.

Ceahlăul, Bistrița, Munții Neamțului, 
apa Moldovei, Ozana cea limpede și 
Lunca Mirceștilor, codrii și dumbră
vile minunate, Izvorul Alb și Broște- 
nii — oare le poți chema pe nume fără 
să-ți amintești, fără să-ți sune în auz 
și în suflet o împerechere de cuvinte, 
o scînteie de limbă și viers ?

Ceahlăul, muntele în preajma căruia 
au crescut atîtea piscuri ale Moldovei, 
atîți oameni de seamă, a devenit sim
bolul spiritualității unui popor, repre
zentat prin cei mai buni fii ai săi.

Iată-l, în amurguri de aur și stîncă, 
semețindu-și frunțile-n cer și în ape. 
Contempli, în îndoita-i imagine, sensul 
unei istorii trecute și-a unei istorii vi
itoare, care se trag din aceleași rădă
cini puternice și se-ntîlnesc în aceleași 
vîrfuri înalte ale aceluiași pământ și 
popor, prin tot ceea ce a făptuit și 
pornește să înfăptuiască.

Uzina Electromagnetica 
București. Dobre Dumitru — 
verificator la centrale auto
mate, urmărind după sche
mă, montarea unei centrale 

telefonice

Foto: AGERPRES
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CANDÎDAȚII LA FACULTĂ
ȚILE UMANISTICE:

CANDÎDAȚII LA FACULTĂ
ȚILE TEHNICE

decizie personală (74) ; decizie 
și a părinților (6) ; decizie plus 
a profesorilor diriginți (2) ; de
cizie argumentată 
decizie justificată

intra pentru 1 an 
iă tehnică (4) ; vor 
două ori la facultate și apoi 
vor intra într-o școală tehnică 
(1) ; exclus să nu reușească (1).
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TINERI
Reamintim cititorilor no

ștri că pentru a participa la 
concurs vor trebui să recu
noască locul unde au fost 
realizate imaginile, ce re
prezintă ele concret, iar pe 
cel mult o pagină de ma
nuscris — pentru fiecare din 
fotografii — să expună lu
crurile pe care le consideră 
esențiale pentru istoricul, 
precum și pentru dezvolta
rea actuală a orașului sau 
localităților respective.

IȘI ALEG

Răspunsurile se pot trimite redacției cu specificația 
PENTRU CONCURSUL „CUNOAȘTEȚI ACEASTĂ 
IMAGINE ?“ în timp de zece zile de la apariția imagi
nilor în ziar (depășirea termenului atrage după sine ne- 
luarea în considerație a răspunsului trimis, fără a pre
supune însă și pierderea dreptului de a răspunde la ima
ginile ce se vor publica în numerele următoare). Rea
mintim cititorilor că răspunsurile nu se vor lua în con
siderare dacă nu vor fi însoțite de cuponul de participare 
corespunzător imaginilor.

Reamintim încă o dată premiile:

• NUMEROASE PREMII IN OBIECTE Șl 
ABONAMENTE LA „SCINTEIA TINERETULUI**

A.

In plus, redacția acordă, la jumătatea 
concursului
• 5 PREMII SURPRIZĂ

„Scinteia tineretului“ 
CUPON DE PARTICIPARE NR.fe

NUMELE ȘI 
PROFESIA 
REGIUNEA 
RAIONUL 
COMUNA 
STRADA 
Nr, , ä

Viaductul in
dustrial din a- 
ceastă imagine 
trece peste un 
oraș prin ar
terele căruia, 
după o preg
nantă expresie 
dintr-o carte 
de reportaje, 
•urge oțel

Turnul din 
fotografie, pur- 
tînd denumi
rea populară a 
momentului în 
care apune 
soarele, face 
parte din vesti
giile uneia din 
cetățile de sca
un ale Țării 
Românești

I
II
I 
I
I
I

SERBĂRILE GALANTE 
rulează la Patria (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15).

NOAPTEA IGUANEI
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 14; 16,15; 18,30), 
Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

SOȚIE FIDELĂ
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,30; 14; 16,45; 19;

21,15), București (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), 
completare, PESCARII AMA. 
TORI. Grivița (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), com
pletare, CULORI ÎN PICTURĂ. 
Modern (orele 12; 14; 16.30;

CINEMATOGRAFE
18,45; 21), completare, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2.

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează Ia Capitol (orele 9,45; 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Buceqi 
(orele 9; 11,15; 13,30; "
18,30; 21), Gloria (orele 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; : 
21).

GENTLEMANUL DIN 
CODY — cinemascop

rulează la Festival (orele 8,45;

I 16s 
8,30; 
Arta 

18,30;

CO-

11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
completare, VIZITA ÎN REPU
BLICA SOCIALISTĂ ROMÂ
NIA A PREȘEDINTELUI IOS1P 
BROZ TITO. Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Tomis (orele 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Melodia (orele 8,30; 
11,30; 16; 18,30; 21). completa
re, 1 MAI 1966.

SEMNALE DEASUPRA ORA
ȘULUI — cinemascop

rulează la Victoria (orele 10,15; 
12,45; 15,30; 18; 20,30), comple
tare. AL VIII-LEA CONGRES 
AL U.T.C. Aurora (orele 9,30; 
li,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

VIZITA — cinemascop
rulează la Central (orele 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Giulești (orele 16; 18,15; 20,30).

HAIDUCII —
rulează Ia
11.45: 14;

VINNETOU
rulează la

cinemascop —
Lumina (orele 9,30; 
16,15; 18,30; 20.45).

Union (orele 14,15;
msa hm «rsa ■ na

16,30; 18,45; 21, pînă la 26 mai), 
Moșilor (orele 11; 15,30; 17,45; 
20, cinemascop — seria a Il-a, 
completare, 1 MAI 1966.

PARCAREA INTERZISĂ
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30; Program 
pentru copii ora 10 în fiecare 
zi), completare, DOUĂ SĂPTĂ- 
MÎNI ÎN YEMEN. Unirea (orele 
16; 18,15),

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează la „Timpuri Noi" (ore
le 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 
20,15).

facultatea de științe juridice 
(3) ; conservator (3) ; iacul- 
tatea de științe naturale (2) ; 
facultatea de chimie (1) ; fa
cultăți umanistice nenominali
zate în răspunsuri (2). Total: 
67.

Ceilalți elevi vor să urmeze: 
școli tehnice (6) ; școli de ofi
țeri (4) ; iără decizie (2) ; pro
ducție (2) ; I.S.E. sau I.C.F. (1) ; 
chimie industrială sau... I.C.F. 
(1). Total: 16.

Cum era si firesc în pragul 
terminării cursurilor medii de 
cultură generală numărul ele
vilor anchetați care au ales 
profesia viitoare din proprie 
decizie este mult mai mare, 
fără a exclude puterea de in
fluențare a mediului familial 
sau, mai ales, a profesiei pă
rinților. Dacă în cazul anchetei 
cu elevii clasei a VIII-a răs
punsurile erau lapidare (rezu- 
mindu-se în majoritate la sim
pla afirmație sau negație) în 
cazul de fa(ă detalierea răs
punsurilor semnifică rezultatul 
unui prealabil proces selectiv 
conform, în majoritate, cu apti
tudinile și pasiunile lor. Rezul
tatele „paternității" deciziilor 
spre una din facultăți ca și jus
tificarea (argumentată sau sub 
imboldul impresiilor) alegerii 
uneia dintre facultăți nu este 
lipsită de interes.

Scurte adnotări la 
rezultatele statistice

decizie personală (63) ; decizie 
luată de comun acord cu pă
rinții (4) ; decizie argumentată 
logic (31) ; decizie justificată 
afectiv (36).

O primă concluzie : nici un 
elev nu urinează să se pre
zinte la concursul de admitere 
printr-o hotărîre familială im
pusă împotriva voinței sale.

Ultima întrebare a anchetei, 
similară, celei de la clasa a 
VIII-a („Ce veți iace dacă nu 
reușiți Ia examenul de admite- : 
re ?“ a dus și aici la o serioasă 
corecție a entuziasmului. 
CANDÎDAȚII LA FACULTĂ

ȚILE TEHNICE:
vor termina o școală teh
nică (31) ; — vor sta un an a- 
casă și vor repeta tentativa de 
a deveni studenți (26) ; — vor 
sta un an în școala tehnică și 
vor da un nou examen de ad
mitere (7) ; — este exclus să 
nu reușească (8) ; — vor intra 
definitiv în producție (3) ; 
intra în producție pînă la 
torul concurs de admitere 
nu știu ce vor face (5).

vii- 
(2);

CANDÎDAȚII LA FACULTÄ- 
UMANSTICE :ȚILE

vor sta un 
intra’ în 
(18); vor urma o școală tehnică
(9) ; nu știu ce vor face (7) vor

an acasă (27) ; vor 
producție un an

Efectuînd ancheta la un li
ceu bucureștean, afluența mare 
ă elevilor de aici spre cursu
rile de învățămînt superior 
este oarecum justificată de re
zultatele anterioare ale candi- 
daților bucureșteni. Totuși pro
centul de aproximativ 90 la 
sută corelat rațiunilor care au 
hotărît alegerea învățămîntu- 
lui superior este exagerat cu 
atît mai mult cu cit — deși 
surprizele neplăcute nu sînt 
excluse la concursul de ad
mitere — doar 9 elevi sînt si
guri că vor reuși să intre în 
facultate. Cifra pare cu atît 
mai exagerată cu cit justifică
rile afective (inferioare puterii 
de selecție a vîrstei) indică un 
procentaj nu tocmai mic : 42 
la sută. Să cităm cîteva dintre 
aceste răspunsuri: „îmi place 
foarte mult și răspunde idea
lului meu" (elevul D. G. — 
Institutul Petrol și Gaze); 
„Am oarecare talent la desen“ 
(elevul S. T. — Institutul de 
arhitectură); „îmi place" (ele
vul H. A. — Institutul politeh
nic, electronică); „Ce pot să 
spun decit faptul că-mi place 
geografia!" (elevul P. E.); 
„Este atît de frumos să apre
ciezi just un film bun, o piesă 
bună" (eleva S. Z. — teatru) ; 
„Am descoperit aici frumosul“ 
(eleva M. V. — filologie). Să 
menționăm de la început că 
simpla exclamație într-o alege
re care implică întreg viitorul 
profesional al unui tînăr nu în
seamnă încă gîndire matură.

Superficialitatea am întîl- 
nit-o comparînd cele două si
tuații extreme ale drumului a- 
les : posibilitatea reușitei la o 
anumită faculțate și alegerea 
unei alte profesii în cazul in
succesului. Alegeri care nu 
sînt... alegeri pot fi întîlnite în 
fișele întocmite de eleva G. D. 
(în cazul insuccesului la fa
cultatea de teatru ar dori să 
lucreze într-un laborator... in
dustrial) ,- elevul B. Z. (în ca
zul insuccesului ' 
da 
de 
R.
„a 
cazul insuccesului se va... 
dihni un an); eleva M. P. (do
rește să urineze facultatea de 
fizică și să devină cercetătoa
re, deoarece a citit... „Omul 
invizibil" de Welles), alți elevi 
sînt indeciși: I.C.F. sau chimie 
industrială, I.S.E. sau- I.C.F.

Comparînd statisticile întoc
mite în urma anchetei noastre, 
numărul sporit al elevilor care 
vor să urmeze facultățile cu 
profil tehnic este îmbucurător 
marcînd, pe deoparte, predilec
ția elevilor spre o profesie cu 
implicații practice, dar și creș
terea nivelului de predare în 
școală a științelor exacte : ma
tematica, fizica, chimia. încli
nația spre o muncă intelectua-

lă, legată nemijlocit de produc
ție, poate fi reliefată și de re
lația directă intre 
umanistice și tehnice 
concursul de admitere 
aceleași materii (fizică 
facultățile de mecanică, tehno
logia construcțiilor de mașini, 
energetica etc.; chimia pură 
— chimie industrială).

Cum e și firesc într-o selec
ție în care luciditatea trebuie 
să prezideze mai ales în auto- 
cunoașterea posibilităților, a 
aptitudinilor, majoritatea celor 
care vor să urmeze o facultate 
tehnică invocă spre justificarea 
alegerii aptitudinile la mate
riile de bază. Dar nu întotdea
una. Așa se face că cel puțin 
în prima intenție nu ș-a gă
sit în fișele recoltate nici un 
candidat la o facultate care 
pregătește cadre cu precădere 
pentru mediul rural. Ba mai 
mult pot fi înlîlnite și aseme
nea explicații: „îmi place fran- 
ceza; am oarecare aplicații; 
situația pe care o voi avea la 
repartizare“ (eleva C. R.); 
„Voi da în primul rînd Ia I.S.E. 
pentru că acesta oferă prile
jul de a face o facultate“ (ele
vul G. A.); „Aș fi vrut să ur
mez medicina dar prefer să in
tru în școala tehnică sanitară 
deoarece este mai comodă și 
nu voi fi repartizată la țară" 
(eleva I. S.). Cu asemenea jus
tificări succesul la admitere 
este anulat încă din faza in
tențiilor. Sau dacă totuși vor 
reuși vor fi nu rare cazurile în 
care profesia nu va fi rodul 
opțiunii din pasiune ci din 
întîmplare. Și de aici medio
critatea profesională.

Rezultatele celor două 
chete efectuate cu elevii 
clasa a VIII-a și a Xl-a 
semnificative și într-o

facultăți 
la care 
prevede 
pură —

la I.C.F. va 
examen la școala tehnică 

radio și televiziune); eleva 
G. (a ales medicina pentru 
ajunge om de știință", în 

o-

an
din 
sînt 
arie 

mai largă de discuție : educa
ția pentru muncă a elevilor, 
educație la care sînt chemați 
pe lîngă pedagogi și părinții 
elevilor. Nu puține sînt cazu
rile cînd orgoliul nejustificat 
al 
și 
în 
ra 
față de munca fizică, neglijînd 
aspectele cu totul noi, superi
oare pe care le prezintă la noi 
aceasta. Astfel, unul dintre 
elevi pus în fața alternativei 
de a nu reuși la concursul de 
admitere a răspuns că va mer
ge „la muncă". Nu mai e cazul 
să arătăm că și activitatea in
telectuală ca și cea fizică re
clamă un mare volum de mun
că. Transformarea liceului și a 
facultății, în mentalitatea unor 
elevi, în scop ultim, suprem 
(evident în numărul mare de 
elevi care vor să rămînă acasă 
în cazul insuccesului pentru a 
repeta tentativa de a deveni li
ceeni sau studenți), cunoaște
rea aproximativă a profilului 
școlilor profesionale și tehnice 
indică nevoia unei îndrumări 
mai asidui din partea părinți
lor, ca și a orientării profesio
nale mai perseverente, pas cu 

didac- 
U.T.C.
am e- 
statis-

părinților de a-și vedea fiii 
fiicele licențiați insinuează 
modul de a gîndi al acesto- 

o superioritate nefirească

pas, din partea cadrelor 
tice și a organizațiilor 
din aceste școli în care 
fectuat ancheta noastră 

că.
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Elevi ai Liceului „N. Bălcescu“

din Ploiești DESPRE

• Primul ulcior
Există-ntre olari un obicei 
de a păstra primul ulcior 
frămîntat.

Pe el sînt zugrăvite 
Visele: vise de copil, 
vise de adolescent, vise de bătrîn.

Toate sînt strînse în ulciorul gol 
așezat pe polița înflorită,
In casa curată 
ulciorul viselor 
e la loc de cinste.

• Supărare
Cerneala s-a supărat
Pe cele zece degete ale băiatului.
Tocul și penița sînt încă rebele
Căci copilul cu ochi de culoarea cernelei 
Scrie prima dată cu ele.

LIVIA THEODORU 
elevă, clasa a Xl-a 

Liceul „I. L. Caragiale" 
Ploiești

SPĂLĂTOREASĂ

PAUL DUMITRESCU, elev clasa a Xll-a Liceul 
de arte plastice București

• Ghitarele
Au murit ghitarele pe maluri... 
Marinarii toți s-au preschimbat 
Intr-un vînt albastru și mirat 
Rupt în ochi de fete sub portaluri.
Ele-1 Iasă să le reaprindă părul 
Și pășesc dansînd pe sub salcîmi, 
Și în gestul început de săptămîni 
Rotunjesc sărutul, cum pământul, mărul.
Știu cu toate: vîntul lor de-arcuș, 
Le va părăsi spre seară lunecînd în mare, 
Triste însă nu-s, ci beau din soare.
Și de lună, vîntul, cînd e tras în valuri 
Și schimbat, în noapte, marinari sub vele, 
Ochii fetelor rămîn pe boltă stele 
înviind din nou ghitarele pe maluri.

• Invidie
de primăvară

Era invidios salcîmul 
Privindu-te, iubito, 
Cum înă-ndemnai să beau din rouă. 
Și, ca să ne cunoască toată lumea. 
Trezi cocoșii bîrfitori 
Care se și grăbiră
Să ne povestească Soarelui
Și să-l aducă
La fața locului.
Măria-Sa, cînd ne văzu, 
începu,
Mai înțelept poate ca toți,
Să rîdă,
Și salcîmului. 
Verde de ciudă
I-au înghețat pe ramuri 
Toți fluturii.

SANDU FlCÎLĂ
elev, clasa a IX-a Liceul Nr. 2 Tecuci

• Fîntînile soarelui
Fîntînile soarelui sînt adinei.
Mai adinei decît soarele, 
Prelungindu-se prin inima mea, 
Intr-o continuitate roșie.
Sînt mai adinei decît cerul 
Mai adinei ca marea, 
Fîntînile din soare sînt adinei, 
Și străbat oamenii.
Raze de foc străbat oamenii, 
Intr-o continuitate de lumină.

ȘTEFAN MIHAI FILIPESCU 
elev, Școala profesională „Electro-precizia" 

orașul Săcele, regiunea Brașov

4

•soțoj ap țj joa 
aț șa Bjusjads uț ‘țțțoaă ațța 
-ueq ad țzgțss gțjB as ajea țaa 
njțuad țjnpuțg BAațța ațțjțq 
ad țnujațâB ray 'Aața ețep 
-ojaju nțj ibui gs o-u jbq"- 

•„țBațjțțBaau“ Aața un 
ațsa ațâBouna aț nu ojbu Bțaay 
'„Aața ap țațjasaui“ ațe „ațaja 
-as ațțJBtu“ țuțs ațq -ajțsBou 
țijBțjodmoa Bjuasa țuțs sajap 
-undsgj țâ BaunțSBd ga țzgțsB 
là țțâ Sb ‘țub ap öl’ ùma 
-B là uiBx;ä ‘țnțnduiiț b 
aseojngțj iijgațjțuBțd b eaa ad 
là : Bgngps éb ! Bțaațas b ap 
BțJB ațzțaajd na țțâaânsuț țțț 
b|sb83b BțsjțA Bq 'atțțzo'dxa 
uj ațjțzodxa uțp ‘țoaBțasds uj 
țoaBțaads uțp ‘ațjea uț aț.iea 
uțp „țjoqz“ bs ațsa nu țnțBțj 
-uasa JHCl ’ațjaauoa Bț ggjBaui 
bs ‘țțjțzodxa azațțzțA bs ‘auițțj 
‘njțBaț ap ațoaBțaads . gpBA 
gs ‘gjnțBjațțț ap țjjga gaseația 
bs ațnqajț Aața un" ‘ațâaJM

•țțjațBui ațsaas 
Bț BțBoaâ ap ațBzțuBgjo ațij 
-najaa uț țzaAțțas bs i țțdajpuț 
aț bs joja ojbb ajds Baunțsaj 
-o.id i.a gsuțjțs iBtu Bjnțggaț o 
ns oji a ațaațqo joțaaB ațjuațB 
gțțniu țetu țep gs — țaoțqo 
unajA uțțnd ap tânțța țzaC 
-țțgau bs bjbj — țBțțuasa ațsa 
jeq ’„HJnduițț țuBzțțBțaads“ 
țnțdapB umaB țaiu "țj Sb-x

•ajuțțâou 
-na ețsaaB — ugzțaajd puțagj 
‘ațBdțauțjd ațțapț puțzuțjd 
-sap ‘apaduițț — jBța ațjeoj 
țuițjdxa gs ațsa țețjuasa ga țț 
-UIUIB ÄB S8țB țBUI JBQ 'țțjBgțJț 
ap Bațaj gțseA o ap țțugjq 
jo3o un na ța ‘ațBțozț aâBjgț 
-las ap ajBunps o na auauias 
gs ațnqajț nu joțajuțțăouna 
țnțquresuB ga njțtraq -gațziț 
Bț Jé țațțdB aț bs gațțBtuațeui 
ap ațațuțțăouna 1 ațuițqa ap 
ațuțțâouna là țzazțțițn gs ‘epțțd 
ap ‘ațgoțoțq Bț puțjBAuț : nțp 
->jțs ap auțțdțasțp ațnajțp Bț 
ap ațajuțțâouna a.ițuț BjnțBSaț 
gțuauBtMJad o țasj bs ațsa "țBțț

‘țțuraie 
țnuB uj 
Bzațuțs 

6Q!8
JBțoaâ

BS 
UE 
gs 
aa

-uasa șa ‘BauatuasB ap 
țetu ây -țnaaaț jețoaă 
ațețedșa aoțațuțțâouna 
țnț „ațal'BgBq“ ajțuțjd 
ațnqajț Aața țnou
ajnaațj uț BajBjțuț Bț : țțjB 
ițâațșBaăd aț aa uaaa țâ țțțâ 
Baaa a-ițuț Banțggaț bobj b 
-tuBasuj țnțBțJuasa aiapaA uțp 
apjațd nu b ga Bsțuiajd Bț ap 
Buneapțoțuț țoiod ia țody

•gțBuosjad Bojaj 
-gd na BBJBțuatunaop țțâațațd 
-uiț bs ‘țBțpnțs țnțnțBțjațBUi b 
gzațuțs o țaej bs ța dea Bț dea 
asnd „aațjBjgoițqțq ațeiunzaj“ 
țțâasoțoj bs ațsa nu țețțuasa 
ga njțuaj -țțunțțej țnjțțțj 
üud țțăațța a'a țoț aaajț e 
: ț.tnas aj •BțjBațjțuuias Bțaa-iaa 
aț b ‘ațBuosjad țțjaațja.1 țaun 
țțțuț țBtu aundns aț b buuibos 
-uj -auoutaut uț - ațțujgoțțq 
-țq țnțBțjațBui.uțp nBs’țBnuBUt 
uțp ațuțțăouna ațățu aaa.iț e bu 
-umasuț nu BjBAuț b bb n.ițuaq 
J BjBAUț B BUUIBBSUț 83 JB(I 
■ațaAuț bs . ațsa ‘puțj țnutțjd 
uț ‘Aața un njțuad țețțuasq

•••țnțBțjuasa puțjdsap 
bs ‘țaunțB ță Ba ‘țnpgjțs ăB-ut 
— Aața nou uțp țj ăb naep — 
Bțuațjadxa ap țuB Bțjțțn Bdnp 
‘țzBțsy UBpunaas bjo aa ap 
țBțuaurepunj bjo aa uițqasoap 
bs gțuațsțsuț na nejBAUț eu 
i țara țuosajojd ajțuțp țjțnut 
ad asațuțuiB ț-țj\ț uoț Eoțas 
-nuinjj ap jnanq bui bs ‘BțBoaâ 
ap țțuB asațBjț bs — țuB ap 
Of na țaap .inuțț țBra — Aața 
nou uțp nțj bs BOOBțd -iB-țjțț

■BJBțoaă BțsjțA ațsa 
BțsBaay ‘ajțuatuo ap unaBOA 
uțjd ațBțnuinae JOțțJOțBA țB 
ațuțurejBAuț țâ țțț 
-Bațjțuuias ap uțțd 
țnsjaAțun uț auițz 
-unjojd uț țzunjț 
-Bd 
aț 
o 
ațțțjaj țBiu țațaa 
B BțSJțA o Bțsțx

bs „BSțțqo“
9.163 ttțSJlA

nuD36p|p5 -pooD ap

miVllN3S3 I

DPIVUDQ : noStlNI 1NV1SNO3 DVW

IA313 naiNHd „imniaaaNii iiilnios“ iv oHilNinè-ivannno’ • xNSiAiiidns

„ FLATA LUI ȘTEFAN CEL NLARE“
de Mihail Sadoveanu

„Viața lui Ștefan cel 
Mare“, lucrarea neîntre
cutului povestitor Mihail 
Sadoveanu, nu figurează 
în bibliografia obligatorie 
pentru elevii liceelor. 
Cu toate acestea, și des
pre aceasta-i vorba in 
primul rină, ea este una 
din cărțile cele mai în
drăgite pe care le dato
răm autorului „Baltagu
lui și „Zodiei canceru
lui". Elevii claselor a XI-a 
a Liceului „Nicolae Băl
cescu“ din Ploiești ne-au 
relatat impresiile despre 
această carte.

— Figura lui Ștefan cel 
Mare apare în numeroase 
opere literare, ne spune 
ELENA PANAIT, unele 
au fost studiate și în ca
drul orelor de literatură. 
Cel mai mult impresio
nează felul în care Mihail 
Sadoveanu reușește să-l 
înfățișeze pe marele dom
nitor, pe care Alecu Ru- 
sso îl caracteriza ca pe 
un „Prometeu popular al 
gloriei naționale“.

— Dar nu numai Russo 
ci și Kogălniceanu amin
tește, intervine DAN
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BURLACU, de gloriosul 
voievod, atunci cînd de
clară „Inima mi se bate 
cînd auz rostind numele 
lui Alexandru cel Bun, al 
lui Ștefan cel Mare, lui 
Mihai Viteazu" pentru că 
toți acești bărbați, conti
nua îndrumătorul „Da
ciei literare“, sînt pentru 
mine, mai mult decît A- 
lexandru cel Mare, decît 
Anibal, decît Cezar ; a- 
ceștia sînt eroii lumii, 
în loc că cei dinții sînt 
eroii patriei mele".

— In afara acestui scop 
mărturisit de a ilustra 
prin Ștefan cel Mare un 
trecut de glorie și mândrie 
națională, ce anume în
sumează creația sadove- 
niană la acest subiect ?.

Mihail Sadoveanu își 
recunoștea ca învățători 
și ca modele operele cro
nicarilor, în special ale 
lui Neculce, și dacă aces
tea din urmă, spune LI- 
VIU NAN AU, au facilitat 
cunoașterea întâmplărilor 
petrecute în zilele dom
niei lui Ștefan, scriitorul 
extinde toate aceste date 
tocmai prin interiorizarea

personajului, făcîndu-ne 
să-l înțelegem pe Ștefan 
în primul rînd ca om și 
apoi ca domnitor.

Narațiunilor în care 
Ștefan apare ca erou, na
rațiuni apărute în secolul 
XIX, chiar dacă, sublini
au, cum a făcut Dimitrie 
Bolintineanu, ca o trăsă
tură specifică faptul că 
„Sufletul său mare, aler
ga la idei mari“, le lipsea 
o anume adîncime psiho
logică, pe care Sadoveanu 
o realizează în „Viața lui 
Ștefan cel Mare".

MIHAELA REZEANU, 
se simte atrasă mai mult 
de ciclul „Fraților Jderi" 
(Ucenicia lui Ionuț, Iz
vorul alb și Oamenii Mă
riei Sale) și definește a- 
cest ciclu ca pe un ecou 
al personalității lui Ștefan 
în epocă, ca pe un ecou 
care depășește acțiunea 
propriu zisă, și devine 
ceea ce numim conștiința 
unui popor.

— Sobrietatea stilului 
sadovenian, din cartea 
discutată, chiar dacă e 
determinată de o anumită

rigurozitate științifică, nu 
exclude o anume savoare 
lexicală — intervine ELE
NA PANAIT, amintind 
felul în care este folosit 
de Sadoveanu cuvîntul 
pentru a descrie ruga 
domnitorului în paracli
sul cetății Suceava, după 
uciderea trădătorului Pe
tru Aron.

— Interiorizarea perso- 
nașului principal, pe fun
dalul unor evenimente 
politice a căror însemnă
tate trecea de granițele 
Moldovei, interesînd a- 
proape întregul continent 
amenințat de invazia o- 
tomană, fac din „Viața lui 
Ștefan cel Mare" o carte 
de inspirație istorică pe 
care doar „Alexandru 
Lăpușneanu" a lui Negru- 
zzi o poate depăși — pre
cizează DAN BURLACU. 
(ce-i drept, comparația 
este forțată, întrucît Mi
hail Sadoveanu și-a pro
pus și a realizat fără egal, 
în primul rînd, o biogra
fie, n.n.).

Anchetă realizată de
TUDOR STĂNESCU
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Are 16 ani, se numește 
CORNELIU POPEL și este 
elev la liceul din Darabani- 
Suceqva. Ne-a expediat 7 
poezii în care pare a adu
ce, cum singur se exprimă, 
un univers propriu.

Dacă aș fi găsit în plicul 
primit numai aceste două 
remarcabile versuri (Parcă 
trăiesc intr-o ancoră moar
tă / parcă se atîrnă de cer 
ca-n gutui...) și tot aș fi fost 
îndreptățit să exclam : un 
talent I

Dar tînărul Popel reușeș
te poezii întregi, în așa fel 
incit niciuna dintre po
eziile trimise nu este 
neinteresantă. Pescarii sînt 
transformați în oase ale 
mării, vorbește potopul 
de aur solar, privighe
toarea știe că un băiat 
s-a îmbolnăvit de stele, 
băiatul moare în privirile 
CÎnteeul ei, polul acesta 
la care trăim se cheamă

inimă și țară, „dțn piatra 
inunților ele candoare ve
nim...“.

Din atari versuri ca și 
din toate celelalte, pe care 
le vom publica ne-a fost 
lesne să constatăm că ele
vul Corneliu Popel din 
Darabani poate deveni 
printr-o muncă serioasă, 
ambițioasă, curajoasă, tînă
rul poet Corneliu Popel.

De la ION ISTRATE din 
Năsăud reținem două ver
suri frumoase : „Iubito I — 
cresc în toate tulpineie / 
inele de lemn pentru logod
na noastră făgăduită“.

SILVIU C. TRUȘCA din 
Tr. Severin nu încheagă 
nici o poezie, deși în toate 
promite rezolvări intere
sante.

Și din nou un poet; ȘTE
FAN CIOACĂ, elev la Li
ceul nr, 3 din Brașov. A- 
cesta are o cămașă de gre
ieri pe care i-o poartă po
mii, al căror lemn e abu
rit de cîntee, cuibul păsă
rii îngenunche în poartă, el 
adoarme „cutremurat ca 
într-un lan“, în vreme ce 
împrejur „miroase-a timp 
de ierburi“ și o dragoste se 
înalță cu larmă de securi.

Foarte muzical, versul tî- 
nărului Ștefan Cioacă are

și lărgime, și un joc nepre
văzut de fraze : dincolo de 
toate e vizibil orgoliul tî- 
nărului de a spune ceva.

ION TUTUNEA — Balș 
din Tulcea, ne încredințea
ză cîteva poezii în care 
întrezărim de asemenea 
multiple posibilități.

Iată două versuri „Fîntî- 
nile lui Cronos ridică noap
tea rece / în cînturile pli
ne și-o toarnă pe pămînt/“ 
și iată o strofă realizată: 
„De mă întreabă vîntul cu 
glasul greu, asprit /De unde 
am putere să îi înfrunt tă
ria /îi voi răspunde calm, 
privindu-1 îndîrjit / Că-n 
sîngele meu roșu aleargă 
România...“

Sînt însă și versuri slabe 
care ne amintesc că totuși 
Ion Tutunea e elev, că are 
încă multe de învățat în ce 
privește poezia. „Atunci 
cînd n-am ce face, spune 
el în altă poezie, încerc să 
deslușesc a lumii chinte
sență“, versuri care defi
nesc poate fără voia auto
rului condiția diletantului.

MARIUS ANDONI din 
Zimnicea e foarte inegal. 
Versurile mai bune nu 
ne-au convins încă.

„Un mugur fript de sete 
sînt“, începe ION S. NICĂ 
din. Bechet, sincera lui 
„Mărturisire“ pe care o con
siderăm începutul unei co
respondențe lirice. Aștep
tăm altceva, poate mai dur, 
mai bărbătesc, mai amplu. 
Așa „gingaș, spărgînd par
ticule de lună", cum se ex
primă însuși autorul, nu fa
cem mare lucru.

Dacă ION CRĂCIUNICĂ, 
elev din Rîmnicu Sărat, din 
care am publicat, crede că 
noi nu ne-am procurat un

exemplar din „Jocul se
cund“ al lui Ion Barbu, tre
buie să-i atragem atenția că 
am făcut-o și că îl cunoaș
tem foarte bine. Iată bar- 
bismul: „Crește imanentă 
de atunci / Latură supusă, 
omoloagă...“

Interesantă imaginea „Ci
mitirul e-o bibliotecă u- 
riașă / Fiecare mormînt e-o 
carte / Ce-nchide-n ea un 
erou adevărat / Ce și-a pur
tat romanul în sine...“ Dar, 
atît...

ION F. OIȘTE, care se a- 
gită în comuna Hotarele, 
trimite un plic imens din 
care s-ar putea alege cîteva 
poezii, li atragem atenția 
însă și lui și celorlalți co
respondenți că nu cantita
tea ne interesează în primul 
rînd.

Am dori ca prima selec
ție, și cea mai serioasă, să o 
faceți voi, autorii poeziilor.

Zeci de plicuri n-au pri
mit răspuns, la „Colocviu 
liric".

Înseamnă că ele n-au a- 
tins nici măcar nivelul unei 
discuții critice.

Vă reamintim tuturor, 
dragi elevi, că poezia româ
nească în genere și tîhăra 
poezie românească de as
tăzi, pot oferi pentru fieca
re dintre voi reperul valo
ric al celor scrise.

ADRIAN PĂUNESCU
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la masa

.,Ev nou în (ara banilor*. 
Nu i-am cerut scriitorului să 
expună un program, să 
facă o profesiune de credin
ță pentru că și el e de pă
rere că valoarea unor ase
menea declarații e relativă 
și în orice caz nu întotdeau
na concludentă. Ideile pe 
care le slujește sînt incor-

potrivă, nred că este justi
ficat de ceea ce încerc în 
cuprinsul volumului : scriu 
despre izvoarele spirituali
tății românești, acele locuri 
din ,,geografia istorică" a 
patriei noastre către care 
noi. contemporanii, privim 
ca spre tot atîtea „descăle
cate" românești, Alba Iulia, 
Suceava, Călugăreni... O

de lucru
De vorbă cu ILIE PURCARU

1 „ Viața deocamdată“ de ION ALEXANDRU

2 „Cele mai frumoase poezii“ ««s« pop*

I
lon Alexandru este poetul care din fiecare răspuns 
își face o întrebare, care de fiecare dată tinde spre 
limpiditatea esențelor. înzestrat cu o vocație certă, 
deja înregistrată de critică, Ion Alexandru a publi
cat volumul „Viața deocamdată" parcă vrînd să demonstreze 
un valoros principiu al maturității, potrivit căruia actul crea
tor angajează toate resursele spirituale. Traiectoria literară 
și-a desenat-o într-un timp relativ scurt și în locul vechilor 

șovăieli (primul volum se numea „Cum să vă spun") s-a hotă- 
rît acum să practice siguranța și temeritatea, atitudinea pole
mică în fața vieții ca și gravitatea responsabilității.

Găsim în poezia sa foarte multe elemente tradiționale, ca 
de pildă : „Crește iarba pînă la burta cailor și flori din toate 
neamurile se-mpreună !" (Cosmosul meu), elemente care prin 
modul cum sînt tratate au părăsit de mult sfera desuetudinii 
devenind izvoare de autentică poezie. Găsim în poezia sa, de 
asemenea, și integrarea în procesul dramatic al devenirii, pe 
planul succesiunii vîrstelor și al generațiilor (Ca în paradis, 
Mlnzul, Sora mea), aspirația către puritatea nevăzută a idei
lor energia și vigoarea, misterele necaptabile ale existenței și 
ale sufletului , „Și dorul ini-e invers. Mi-e așa de dor / De 
tine cînd mi-eșli foarte aproape / De-aceea am hotărît ca în
tre noi / Să bată veșnic vîntul și mai multe ape' (Invers). Cu 
alte cuvinte, poetul a realizat un adevărat echilibru, o adevă
rată corespondență între fenomenele particulare, terestre, și 
lumea sensurilor ascunse undeva, îndărătul lor. Minus teribi
lismele și uneori efortul prea sensibil ce încetinește pulsația 
lirică, volumul „Viața deocamdată" se citește cu plăcere de 
la un capăt la altul.

2 Din iamilia scriitorilor care folosesc în poezie poan
ta, tonul detașat, Vasko Popa pare a fi dintre cei 
mai mari. Despre pictura lui Juan Gris, reprezentant 
al cubismului, Apollinaire spunea in „Meditațiile 

estetice" că bufoneriile sale sînt sentimentale și, mai departe, 
că ar conserva în tablouri aspectul umed al clădirilor proaspăt 
vopsite. Din acest punct de vedere pictura lui Gris și lirica 
lui Vasko Popa se întîlnesc undeva, în spafiile concentrate ale 
frumosului.

Ceea ce vrea să fie poezia lui Vasko Popa, și este, e definit 
liric în „Visul pietrei" pe care, de altfel, o cităm în întregime, 
considerînd-o reprezentativă : „O mînă apăru din pămînt / 
aruncă în aer piatra. // Unde-i piatra ? / Pe pămînt n-a că
zut, / în cer nu s-a urcat / Ce s-a-ntîmplat cu piatra ? / A- 
nghițit-o oare-naltul, / s-a prefăcut oare-ntr-o pasăre ? // Iată 
piatra / a rămas în sine, îndărătnică, / nici în cer, nici pe 
pămînt. // S-ascultă pe sine : / o lume între lumi. //“ Poezia 
lui V. Popa reflectă o realitate conceptuală. Lumea poeziei sale 
trăiește într-un perfect echilibru estetic. Omul apare rar, de 
cele mai multe dăfi iiind undeva, în espedativă — ochiul, 
urechea, mina, glasul care emană un dinamism capabil să 
pună în mișcare elementele.

Poetul se pune în diferite ipostaze : privește lumea ca în 
jocurile de copii, cu acuratefa gindirii acestora și cu maturita
tea conceptuală a toamnei (în „Jocurile"), înfruntă moartea de 
pe poziții de egalilăte, incisiv (poemul „Dă-mi peticile mele 
înapoi").

Grafic, poezia lui Popa se înfățișează ochiului ca o pictură, 
ca orice element al universului, ca universul însuși — fără 
punctuație. Traducerea lui Nichita Stănescu, deosebit de bună, 
înlătură „pentru o lectură mai cursivă" aceasta, și nu cred că 
a procedat bine.

MIHAI BĂRBULESCU — elev, BușteniNICOLAE NEAGU >— elev, Ploiești

FILM

Unul din puținii noștri re
porteri adevărați e Ilie Pur- 
caru. A scrie ce vezi — 
iată comanda esențială în
credințată reportajului. Prea 
mult și prea puțin. Mult în 
raport cu exigențele obiec
tului, puțin față de ambi
ția reporterilor. Dintre cei 
care au cu ce să Și slujeas
că această ambiție e și au
torul excelentului volum

porate în structura reporta
jelor și eseurilor lui.

Ce vom citi anul acesta 
sub semnătura dumnea
voastră ?

— In curs de apariție e 
un volum intitulat : „Esca
le spre noi înșine". Titlul 
nu vrea să indice nici o 
ostentație subiectivă, dim-

privire contemporană asu
pra tradiției e un act nu 
numai de respect pios dar 
în primul rînd de necesita
te indiscutabilă, lucrativă, 
de intensă gîndire a viito
rului. Punctele de origine 
ale spiritualității noastre e- 
mană veșnic cursul mersu
lui nostru istoric căruia îi

sîntem mereu datori. Tradi
ta este eternă în direcții
le ei fertile pentru poporul 
care a născut-o.

— Despre proiecte... ?
— în lucru : „Lumea vă

zută de sus" — un volum 
de însemnărj, „deasupra" 
unor orașe ale lumii : To
kio (am fost la Olimpiadă 1) 
Frankfurt pe Mein, Paris...

Tot pe masa de lucru se 
află foile pe care vreau să 
scriu (am început deja) niș
te „Schițe ireversibile". 
Semnificația titlului ? îmi 
place acest titlu pur și sim
plu. Desigur, dacă spun că 
ele țintesc să descopere 
nuanțe ale. psihologiei o- 
mului contemporan, un spe
cific al ei, se pot face oa- 
recari legături. Psihologiile 
sînt în esență ireversibile... 
Dar să nu încerpăm mai 
bine nici o speculație. E o- 
biceiul criticii.

C. S.

Beneficiind de avantaje
le tehnicii moderne cine
matografice, recenta reali
zare a studioului „Bucu
rești“, filmul „Haiducii" 
(regia Dinu Cocea, scena
riul Eugen Barbu, Nicolae 
Mihail, Mihai Opriș) s-a 
impus cu rapiditate aten
ției publicului spectator.

Această nouă peliculă 
românească acoperă în pro
ducția națională un spațiu 
gol, resimțit de mai mult 
timp : filmul istoric de a- 
venturi, gen de foarte 
largă răspîndire, dar re
prezentat la noi numai de 
filmele străine. Încerc deci 
sentimentul de reală și le
gitimă satisfacție la apa
riția filmului. „Acțiunea“ 
din „Haiducii“ e inspirată 
din balada populară. Epic,

„HAIDUCII“
ea se desfășoară între două 
coordonate: trădarea hai
ducului Sirbu, faptă care 
constituie mobilul acțiunii, 
și răzbunarea din final a 
căpitanului de haiduci, 
Amza. Intîlnim pe par
curs și elemente proprii 
unui asemenea film: o 
poveste de dragoste, lupte 
palpitante, urmăriri și ca
valcade pline de nerv, toa
te „aranjate" cu precizie 
și bun gust.

Am apreciat în „Haidu
cii" unele scene remarca
bile. E vorba de slujba În
vierii de la ocnă, de o va
loare plastică deosebită, și 
evadarea lui Amza.

Un merit de seamă al 
filmului îl constituie jocul 
actoricesc. „Stelele" ecra
nului românesc se men

țin la înălțime: Toma 
Caragiu în Răspopitul, 
Marga Barbu în Anițh, Ion 
Bessoiu în Amza, Alexan
dru Giugaru, Amza Pellea, 
Ion Finteșteanu. Un debut

promițător are în „Haidu
cii", Mircea Sîntimbreanu.

FLORIN MIHAI 
LÄZÄRESCU 

București, Liceul Oh. Lazăr
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otbalul bulgar 
s-a făcut cunos
cut pe vechiul 
continent 
Ț. D. N. A. 
Soția, de 
multe ori
pioană a tării și 
care a pârtiei- 

succes în compe- 
orașelor tîrguri" 

euro-

prin 
din 
mai 

cam

pai cu destul 
tìtiile „Cupa 
și „Cupa campionilor

• După cum 
transmite co
mentatorul 
sportiv 
genției 
echipa 
bal a
Germane 
continuă 

vederea

al a- 
S.I.D., 

de fot- 
R. F. 

își 
pre

gătirile în vederea parti
cipării la turneul final al 
campionatului mondial 
la Londra. In planul de 
pregătire al fotbaliștilor vest- 
germani figurează și întîlnirea 
amicală cu selecționata Ro
mâniei, care se va disputa la 
1 iunie. Meciul va avea loc 
în localitatea Ludwigshafen și 
se va desfășura în nocturnă cu 
începere de la ora 19,00.

Meciul este așteptat cu mult 
interes, deoarece în formația 
R.F. Germane vor fi prezenți 
de data aceasta și cunoscuții 
fotbaliști Heinz Schnellinger 
și Albert Bruells, care activea
ză la echipele italiene A. C, 
Milano și Brescia.

In echipă vor mai figura, 
printre alții, Tilkowski, Szy- 
manyak, Seeler, Emmerich, 
Lorenz.

Din lotul prevăzut pentru 
mondiale va lipsi Helmut Hal- 
ler, pe care clubul italian Bo- 
logna îl va pune la dispoziția 
antrenorilor germani la mij
locul lunii iunie.

de

• In competiția masculină 
de baschet „Cupa orașului So
fia“, echipa Sofia (tineret) a 
obținut o nouă victorie cîști- 
gînd partida cu selecționata 
orașului Varșovia cu scorul 
de 78-75 (38-37). In celelalte 
două jocuri ale zilei, Vilnius 
a întrecut Sofia I cu scorul 
de 83-79, iar reprezentativa 
orașului Paris a învins Buda
pesta cu 80-67 (39-29).

în clasament conduce Sofia 
(tineret), urmată de Vilnius 
și Varșovia.

CUPA MONDIALA LA FOTBAL (n)

BULGARIA SPERĂ
IN FENOMENUL ASPARUHOV

Deni", lăsînd o frumoasă im
presie asupra fotbalului din 
această tară i de altfel această 
echipă dă cei mai mulți jucă
tori în națională.

Bulgaria s-a calificat pentru 
intiia oară in faza finală a Cu
pei Mondiale, eliminind Franța 
in jocul de baraj de la Milano 
in 19621 dar echipa nu a tre
cut de prima fază eliminatorie. 
Pentru viitoarele campionate de 
la Londra, naționala bulgară 
s-a calificat incă o dată, prin 
baraj, eliminind puternica echi
pă a Belgiei, cu Van Himst. 
„pirghia" echipei Anderlecht. 
Bara iul a avut loc la Florența, 
unde bulgarii au prestat un joc 
foarte frumos, meritînd pe de
plin victoria și lăsind o fru
moasă impresie, în special prin 
centrul atacant Asparuhov.

tn Anglia echipa bulgară a 
nimerit în grupul cel mai dur 
al turneului: Brazilia, Ungaria,

Portugalia. Din această cauză 
ii va fi greu să se califice în 
primele 2 locuri ale grupei. 
Totuși, poate să încurce multe 
socoteli tuturor și să conteze 
pe clasificare oroiitind de lupta 
dintre parteneri, care vor tre
bui să facă eforturi pentru a 
învinge această echipă.

Portugalia este deja in alar
mă, intrucit își amintește că 
Beniica a trebuit să asude mult 
ca să elimine pe Levski din 
„C.C.E.". In această partidă 
Asparuhov a marcat 3 goluri 
în cele 2 întîiniri.

Antrenată de cehul Vitlacjl 
(cel care a antrenat și a plecat 
cu naționala cehă in Chile, 
care a reușit o performantă 
uimitoare clasindu-se pe locul 
II, fiind Învinsă doar in finală, 
de Brazilia) Bulgaria a început 
deja să se pregătească pentru 
Londra. Pregătirea o fac 23 de 
jucători; in timpul iernii, o se

lecționată a susținut o partidă 
împotriva naționalei egiptene. 
Jucătorii bulgari se adună la 
cluburile lor numai după an
trenamente.

Bulgarii au adoptat sistemul 
de joc al sovieticilor: ioc băr
bătesc, colectiv, o pregătire fi
zică foarte bună, care permite 
ocuparea constantă a terenului 
și trecerea rapidă din atac in 
apărare și invers. Cei mai buni 
jucători ai echipei bulgare 
sin!: centrul atacant Asparn- 
hov, 22 de ani, 1,82 lnăltitiie 
(care a cîștigat titlul de cel 
mai bun sportiv bulgar al anu
lui 1965). El este simpatizat de 
intreg publicul bulgar și este 
considerat cel mai bun repre
zentant al fotbalului din (ara 
sa. El a înscris 2 goluri belgie
nilor in mai puțin de un mi
nut : primul cu capul (mingea 
a intrat ca un glonț în poartă); 
al doilea driblind întreaga a-

părare belgiană și trăgind pu
ternic pe jos. Va trebui să se 
tină cont de acest jucător a- 
tunci cind se va întocmi o cla
sificare a celor mai buni „cen
tri" participant! la „mondiale".

Multe cluburi italiene (și 
chiar Benfica) ar dori să-l aibă 
in echipă. După el vine Kolev, 
căpitanul echipei, jucător de 
clasă, foarte cunoscut. Are 35 
de ani și este periculos pentru 
driblingul său cu stingul și 
pentru rafinatul simt al porții.

Urmează Kitov: jucător so
bru, eiicient și apreciat pentru 
aportul său in toate jocurile, 
lakimov. lucător toarte dotat, 
bun tehnician, dribleur de cla
să, element de bază și de mare 
viitor. El este considerat „re
gizorul" echipei

lată de ce Bulgaria poate 
constitui o surpriză posibilă în 
grupul care va juca la Man
chester și la Liverpool: Brazi
lia, Portugalia, Ungaria.

I

Multe dintre produ
sele industriei ceho
slovace se bucură de 
un binemeritat renu
me nu numai tn tară 
ci și peste hotare, și. 
cum este și normal, 
la baza oricărui renu
me stau anumite... nu
me. In cazul nostru, 
numele unor între
prinderi care prin tra
diție ori printr-o in
tensă dezvoltare s-au 
impus nu numai pe 
piafa internă ci și pe 
cea externă. Nu tre
buie să fi umblat prin 
Cehoslovacia pentru 
a fi la curent cu nu
me ca „Skoda", „Mo- 
ser", „Jablonex". „Ja- 
wa“ sau „Tesla“. In 
rîndul acestora tre
buie încadrată încă o 
întreprindere, ale că
rei produse textile aa 
a/uns să fie apreciate 
și Îp afara tării. Este 
vorba de întreprinde
rea „Tepna" din Hro
nov, 
de 
pe 
în

regiunea Cehia 
est. Ea grupează 
o rază de 10 km. 
frumoasa vale a

fiului Metuje, 15 fa
brici textile a căror 
producție anuală 
ridică la 52 milioane 
metri de

La „Tepna

se

bumbac, toarte apre
ciate pentru aspectul, 
ambianta de culori și 
durabilitatea lor. Da
torită calității produ
selor sale, „Tepna" 
și-a asigurat cllenti in 
80 de țări. între care 
R. F. Germană, Sue
dia, Belgia. 
Canada.

Am vizitat 
din secțiile 
textile din
Fabrica este înzestra
tă cu mașini de filat și 
războaie de țesut de 
un înalt nivel tehnic.

Olanda.

ctteva 
fabricii 

Hronov.

care privesc 
produselor, 

aceasta. ne 
ge- 
pu-
pe

cum angajamentele 
luate, în primul rind 
pe cele 
calitatea 
Pentru
spune directorul 
neral am pus și 
nem mare accent 
lucrători și pe creș
terea și stabilizarea a 
noi cadre. Este foarte 
adevărat că întreprin
derea șl în general 
regiunea dintre munții 
Lizicke și Orlik are 
o veche tradiție în 
domeniul industriei 
textile. Aici se sea-

Corespondența dio Praga

Textilistii->

de pe Meluje

spun din plin cuvin- 
tul. Pentru viitor — 
continuă directorul 
general Vecera — 
vom urmări o mai ma
re concentrare a pro
ducției, mai ales in 
laza finală. Vom "e- 
innoi o serie de utila/e 
cu mașini din diverse 
țări, între care șl R.F. 
Germană ; ca și pină 
acum, materia primei 
o vom importa din 
R.A.U. (30 la sută) și 
din U.R.S.S.. Afganis
tan. Grecia. Poliester 
primim din Anglia și 
R. F. Germană.

80 la sută din pro
dusele sale. „Tepna" 
le exportă. întreprin
derea este renumită 
pentru obținerea ce
lor mai frumoase nu
anțe de culori. Privind 
produsele sale, 
greu te poli 
asupra unuia 
tuia din ele. 
sînt la lei de
se, atrăgătoare.

„V rem nu numai să 
iolosim o tehnică 
nouă, dar să și produ
cem modern, în cel 
mai larg infeles al 
cuvintului: cu metode 
de producție moder
ne, folosind avantajele 
automatizării, mașini 
specializate și cit mai 
economice“ — aceasta 
este deviza sub 
textiliștii de pe 
tuje întimpină 
greșul Partidului
munist Cehoslovac.

cu 
decide 

sau al- 
Toale 

frumoa-

65 la sută din proce
sele de produefie sint 
automatizate. Rezulta
tele muncii celor 7 000 
de țextiliști, din care 
4 900 sint femei, sint 
exprimate nu numai 
in metri de țesături 
ci și prin 20 de dis
tincții acordate de mi
nisterul de resort. în
treprinderea este pur
tătoare a Ordinului 
Muncii,

In intimpinarea ce
lui de al XIH-lea Con
gres al 
munist, 
realizat

mână in din timpuri 
străvechi, iar orașul 
Trulnov este cunoscut 
ca cel mai vechi cen
tru al producției de 
articole din in. Este 
renumit, de asemenea, 
pentru industria pre
lucrării rutei și mătă
sii, pentru producția 
de covoare, dantele și 
tricotaje. 30—40, și 
pe alocuri 60 la sută 
din populația ocupată 
in industrie lucrează 
in întreprinderi texti
le. așa că. tradiția, ex- 
periența bogată și 
înalta calificare își

țesături.
" se pro

duc cele mai bune po- 
plinuri cehoslovace, 
țesături pentru rochii 
de damă, pentru uni
forme de lucru, în to
tal 2 600 de sorturi. 

Directorul general 
al Întreprinderii. M. 
Vecera, ne informea
ză că in 
fabricile 
produc 
fire de

caie
Me- 
cori
co-

aproape deSe spune că în fotbal 
întîlnești de două ori cu ace
eași fază, așa cum nu te mai 
poți întîlni cu ziua de ieri. Se 
spune, dar să știți, nu e deloc 
adevărat — cel puțin pe Ia noi 
— fiindcă cei 11 băieți din na
țională care au jucat aseară 
cu echipa franceză, Valenci
ennes ne-au arătat din nou că 
pot săvîrși aceleași greșeli cite 
zile vor juca ei fotbal. Scorul, 
așa cum cunoașteți, ne-a fost 
favorabil — 2—1, dar asta da
torită în exclusivitate arbitru
lui Al. Pîrvu și tușierilor care 
n-au sancționat poziția de 
ofseid a lui Pîrcălab la golul 
egalizator. Nu-i face nimănui 
plăcere să critice și să tot cri
tice, mă gîndesc însă că ar în
semna să ne furăm singuri 
căciula dacă n-am spune că 
am jucat slab, mai cu seamă în 
prima repriză. De mai bine de 
doi ani, echipa noastră na
țională n-a reușit o victorie 
peste graniță. E adevărat, la 
București n-a iertat nici o for
mație, dar asta, între noi f 
spus, nu ne-a ținut de cald.

Aseară, francezii ne-au dat o 
replică dură. — echipa Valen
ciennes e cunoscută de altfel, 
ca o formație care nu prea 
știe de glumă — și puțin a 
lipsit ca ea să părăsească tere
nul neînvinsă. Punctul nevral
gic al naționalei noastre (nu 
știu de ce nu-mi vine să-i 
spun selecționata divizionară) 
l-a constituit înaintarea. Mi-au 
plăcut de aici Sorin Avram (a- 
lergător de nădejde, ambițios

nu te și cu o rezistență 
neînchipuit) și Pîrcălab care a 
tras cu dinții să înscrie un gol 
și a încercat, pentru aceasta, 
cîteva curse de mare efect, 
terminate, însă, cu șuturi pe 
lingă poartă. Totuși, o între

prin părțile Ploieștiului, a ra
tat două ocazii pe care nouă 
din zece spectatori luați la în
tâmplare, le-ar fi fructificat 
fără doar și poate. Păcat. Des
pre Dridea, colegul lui de linie 
și autorul celor două goluri

de fantezie. Văzîndu-1 
propriile 

ex- 
„uitați-vă Ia Dridea,

Selecționata divizionară

Fânuș Necgu

bare nu-mi dă liniște : de ce 
aleargă Ion mai 
mingea ?
de altfel,
Sorin.

Badea,

mult decît 
întrebarea aș putea, 
să i-o adresez și lui

considerat factotum

(unul pornit din ofseid, altul 
intrat în plasă printre brațe
le portarului Magiera — cel 
mai slab om al francezilor) 
pot spune că a jucat ca tot
deauna, adică slab, lipsit corn-

plect 
cum se încurcă în 
picioare, un spectator a 
clamat: " ~
fuge singur și ajunge al doi
lea“.

Debutul lui Dobrin, foarte 
bun. ,N-am înțeles, însă, cum 
a apărut în formație fundașul 
central Dan Coe. El a refuzat 
categoric să joace în echipa 
clubului său pe motivul „nu 
vreau, domnule“, fapt care a 
Stîrnit indignarea publicului 
și specialiștilor (înșiși antre
norii naționalei s-au arătat 
supărați) și, stupoare, la două 
zile numai de la această în- 
tîmplare a fost chemat în re
prezentativa țării. Ard de ne
răbdare să văd cînd va fi 
chemat și Lovin, cel care i-a 
rupt piciorul lui Neșu de două 
ori. Păi de ce unul da și altul 
nu? I

ultimul timp, 
din Hronov 
țesături din 
poliester

AMBIȚIILE

Partidului Co- 
„Tepna“ și-a 
încă de pe a-

ALEXANDRU
LIȚĂ 

corespondentul 
„Agerpres“ 

la Praga

GENERALILOR

(Agerpres)

Peisaj in... oglindă

• în prima zi a Concursului 
internațional de atletism de la 
Atena, sportivul român Con
stantin Bloțiu a cîștigat pro
ba de 1 500 m cu timpul de 
3’58”l/10.

în zilele de 22-24 mai Boșko 
Vidakovici, adjunct al secre
tarului de stat pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugosla
via a făcut o vizită la Bucu
rești, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al Repu
blicii Socialiste România.

★

în cursul zilei de miercuri, 
subsecretarul de stat din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Italiei, Mario Zagari, împreu
nă cu ambasadorul Italiei la

București, Niccolo Moscato, a 
făcut o vizită pe litoral.

★

începînd de miercuri, 
mică a Palatului Republicii 
Socialiste România găzduiește 
timp de două săptămîni ex
poziția cărții franceze, orga
nizată sub auspiciile Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă și ale Comitetului per
manent al expozițiilor de car
te franceză, în cadrul acor
durilor culturale dintre cele 
două țări.

(Agerpres)

I ALEXANDRU CAZABAN |
A încetat din viață, în vîrstă 

de 94 de ani, prozatorul Ale
xandru Cazaban, decanul de 
vîrstă al scriitorilor din țara 
noastră.

Născut la Iași, la 23 septem
brie 1872, Alexandru Cazaban 
și-a petrecut copilăria și ti
nerețea în orașul natal, unde 
a urmat cursurile „Liceului 
Național". Venit la București 
în căutarea unui mijloc de 
existență, el va cunoaște din 
plin vicisitudinile acelor tim
puri, lucrînd ca învățător, de
senator tehnic, agent veteri
nar și ziarist.

Alexandru Cazaban și-a în
ceput activitatea literară cola- 
borînd la diferite ziare și re
viste : „Moftul român", „Re
vista literară", „Rampa", 
„Viața românească", „Lucea
fărul", „Adevărul", „Diminea
ța", „Viitorul" și altele. Des- 
fășurînd o activitate literară 
intensă, Alexandru Cazaban 
a publicat de-a lungul anilor 
numeroase volume: „Bolta 
rece" (1899), „încurcă lume“ 
(1803), „Deștept băiat!“ (1904), 
„Cutreierînd" (1905), „Oameni 
cumsecade" (1911), „Ce nu se 
poate spune“ (1915), „De su
fletul munților" (1916), „Du
reri neînțelese" (1917), romane
le „Un om supărăcios", „Pasă
rea rătăcită" (1929) ș.a„ dintre 
care cele mai valor ase au 
fost reeditate în ultimii ani:

„Din vremea aceea" (1951), 
„Grija stăpînului" (1955), „Vă
zute și auzite“ (1958) și „Deș
tept băiat I" (1961).

în 1937 obține Premiul Na
țional pentru literatură.

întreaga sa creație, pătrun
să de umor și robustețe, a avut 
ca izvor de inspirație viața 
oamenilor simpli, frumusețile 
naturii patriei. Realismul 
narațiunilor sale, măiestria lor 
artistică, îl înscriu pe Alexan
dru Cazaban în rândurile ce
lor mai reprezentativi proza
tori români, contemporani. în 
lunga sa viață a cunoscut pe 
marii noștri scriitori Caragia- 
le, Delavrancea, Vlahuță, 
Macedonski. despre care a 
scris frumoase și valoroase 
pagini de amintiri.

Pentru merituoasa sa activi
tate literară, Alexandru Caza
ban a fost distins cu „Ordinul 
Muncii“ cl. I și a Il-a.

Amintirea lui Alexandru 
Cazaban va rămîne înscrisă 
printre numele de seamă ale 
literelor române.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN

REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA

Adunarea de doliu va avea 
loc joi, 26 mai, ora 13, la cimi
tirul Belu, unde se va face 
înhumarea.

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

SPRE CEL MAI INALT

NIVEL TEHNIC

BRAZILIENI
într-o corespondență specială din Rio de Jane

iro, ziarul „LE MONDE“ scrie despre accentuarea 
rivalității între membrii alianței conducătorilor 
militari brazilieni, alianță realizată în prima par
te a anului 1964 în vederea înlăturării președinte
lui Goulart.

Această rivalitate, care a fă
cut ca „alianța să fie astăzi 
definitiv ruptă“, a ieșit din 
nou la iveală în cazul genera
lului Alves Bastos, comandan
tul armatei în statul brazilian 
Rio Grande. Generalul a lan
sat critici aspre la adresa 
guvernului președintelui Cas
tello Branco, deoarece prin 
recenta „lege de excepții" — 
care exclude din competiția 
electorală, prevăzută pentru 
toamna aceastui an, anumite 
categorii de cetățeni — a fost 
împiedicat să-și prezinte can
didatura pentru postul de 
guvernator al statului. „Răs
punsul președintelui republicii 
a fost rapid și energic. Gene
ralul Alves Bastos a fost che
mat la Rio, destituit din func
ția de comandant și așteaptă 
să fie trecut în cadrele de 
rezervă. Episodul, care a ținut 
încordată atenția întregii na
țiuni, pare să fie încheiat",

scrie ziarul, subliniind însă 
că în cercurile oficiale se con
stată că „fondul problemei a 
rămas neatins“. „In alte state 
ale Federației doi generali 
nutresc aceleași ambiții; în 
statul Sao Paulo generalul 
Amaury Kruel, comandantul 
Armatei a 2-a, nu face nici 
un secret din proiectele sale 
— el dorește să devină viitorul 
guvernator ; în statul Pernam- 
buco generalul Muricy de 
Andrade este, de asemenea, 
gata să preia postul de guver
nator“. Ziarul francez arată 
apoi că „acești generali accep
tă decv cu greu unele articole 
din legea de excepții, promul
gată de mareșalul Castello 
Branco, care îi împiedică să 
devină candidați. Dar, mare
șalul Castello Branco se arată 
tot atît de puțin dispus să 
modifice aceste dispoziții ju
ridice“.

r

Din ziua de 9 mai orele 
18 și pină in ziua de 10 
mai, orele 12 și 40 de mi
nute, la New York, pe 
Broadway, a fost prezen
tat un concert cu toiul 
neobișnuit. în sala Pa
chet Thealer, timp de 18 
ore și 40 minute, o duzi
nă de pianiști au inter
pretat o singură piesă 
muzicală.

Autorul partiturii, com
pozitorul S. Francisc, și-a 
cîștigat o celebritate de 
scandal prin opusurile 
sale pentru pian — „Pie
se în formă de pară" 
(pentru patru miinl) și 
„Adevărate preludii mo
leșite pentru un cline“, 
opusuri pe care însăși ti
tulatura autorului le re
comandă drept ceea ce 
sint, adică „o împere
chere de stridente, fără 
nici un fel de armonie“. 
(Caracterizarea aparține 
ziarului CHICAGO TRI
BUNE). Pe organizatorii 
concertului de pe Broad
way i-a atras însă o altă 
„operă“ a amintitului com
pozitor— „Cind ți-e ne
caz“. Aceasta este o pie
să pentru pian care cu
prinde doar 180 de note 
și pentru a cărei execu
tare nu sînt necesare de
cît 80 de secunde. Dar a- 
ulorul a menționat 
manuscris că piesa 
buie executată nici 
mult, nici mai puțin
cît de 840 de ori la rind. 
Așa că, miniaturala com
poziție a atins proporții 
gigantice : 151 200 note.

Ca să atragă publicul, 
organizatorii concertului 
au născocit un adevărat 
sistem de stimulare ma-

pe 
tre
mai 
de-
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„BAROMETRUL" LEGUMICULTORILOR

bilirea unor loturi optime; 
perfecționarea actualei meto
dologii de încheiere a comen
zilor de fabricație și de relua
re a fabricației unor produse 
în sensul simplificării ei etc.

Consfătuirea pe uzină a ce
rut în același timp forurilor 
tutelare și C.S.P. să ia toate 
măsurile pentru ca mecanis
mul cooperării între între
prinderi să funcționeze ca un 
ceasornic. Ne exprimăm do
rința ca în consfătuirea pe 
țară să se stabilească măsuri 
care să asigure respectarea de 
către furnizori 
contractuale de 
teriilor prime 
lelor.

Constructorii 
din Arad sînt 
prezent 
Directivele Congresului al IX- 
lea al P.C.R. — să diversifice 
producția de strunguri, să 
sporească volumul de desfa
cere pe piața externă. Pro
ducția de strunguri destinată 
exportului va fi în 1970 de 
2,32 ori mai mare ca în 1965. 
în consfătuire s-au făcut o 
serie de 
recomandat 
să asigure

a planurilor 
livrare a mu
și a materia-

de strunguri 
preocupați în 

așa cum prevăd

propuneri, s-au 
soluții menite, 
îndeplinirea în

bune condiții a sarcini
lor planului de perspectivă, 
în atenția noastră stau urmă
toarele propuneri rezultate 
din consfătuire : extinderea în 
continuare a tipizării unor 
subansamble și piese comune 
Ia strunguri pentru reducerea 
duratei de asimilare ; extinde
rea tehnologiei pe grup la un 
număr mai mare de repere și 
creșterea gradului de echipare 
cu S.D.V.-uri; experimenta
rea salarizării în acord la pro
iectare pentru creșterea capa
cității de lucru a acestui sec
tor ; organizarea unui sistem 
temeinic — care să antreneze 
întreaga masă de salariați — 
de perfecționare a calificării 
profesionale a cadrelor.

Conducerea uzinei a anali
zat cu atenție fiecare propu
nere și, în măsura posibilită
ților, va asigura transpunerea 
lor în practică neîntîrziat. 
îmi exprim convingerea că 
analizarea acestor probleme, 
sub toate aspectele, și în ca
drul consfătuirii pe țară, 
schimbul de opinii ce va avea 
loc va constitui un cîștig de 
preț pentru întreaga noastră 
industrie constructoare de 
mașini“.

ținerii, la care l-am invitat pe 
tovarășul inginer Dănescu“.

— Eu unul voi veni bucu
ros — intervine inginerul. Am 
și exemple deosebit de convin
gătoare. De pildă, anul trecut 
am obținut 3 400 000 lei veni
turi din legumicultura, cu a- 
proape un milion lei mai mult 
peste plan. De pe fiecare hec
tar, am recoltat în medie 24 000 
kg roșii, numai pentru export. 
Aceste rezultate ne-au adus 
locul I pe regiune și ele se 
datoresc tocmai unei munci de 
calitate. Dar vreau să le amin
tesc tinerilor cîteva întâmplări

de acum un an. în unele echi
pe nu s-a acordat întreaga a- 
tenție calității muncii și la re
coltat s-au obținut și produc
țiile mai slabe, inferioare ce
lorlalte echipe. Noi am făcut 
în acest an unele îmbunătățiri 
în organizarea muncii reparti
zând 4 echipe să se ocupe ex
clusiv de roșiile din soiul „Bi
zon x 10", în scopul speciali
zării oamenilor. Fără îndoială, 
însă, că hotărâtoare 
contribuția fiecărui
atare, înțelegerea deplină a 
importanței calității muncii lui, 
cunoașterea indicațiilor agro-

tehnice. Aș zice, că, de fapt, 
acum se plămădesc milioanele 
ce vor intra în veniturile co-. 
operativei. Iată de ce optez ca 
adunarea generală a tinerilor 
să aibă tocmai această temă.

rămîne 
om. Ca

Am revenit la Scurtești peste 
cîteva zile. Tinerii legumicul
tori erau de părere că a fost 
o adunare deosebit de intere
santă, folositoare. Eficienta ei 
se va vedea, fără îndoială, în 
competenta și atenția sporită 
a fiecăruia fată de acest dezi
derat al producțiilor mari — 
calitatea muncii efectuate.

L I L CLOPO E

terlală a spectatorilor. 
Pentru fiecare 20 de mi
nute de prezente de con
cert se restituiau 20 de 
cenți din costul biletului 
(prețul lui fiind de 2 do
lari). Pentru persoanele 
care rămineau să asculte 
tot concertul au fost in
stituite premii speciale.

Newyorkezii nu prea 
s-au îmbulzit. Concertul 
a început cu 7 auditori. 
După aceea, numărul lor 
a variat, dar niciodată 
n-a trecui de 40 de per
soane, jumătate dintre ei 
fiind ziariști fveniti 
interes profesional).

Cum au reacționat 
cultătorii ? Fiecare în 

melodia 
le-a suge- 
ștergătoa- 

parbrizul 
altora

în

as-
fe-

cu fruntea sus, cu
rajos, pregătindu-te te
meinic, duce la o pro
fesie atrăgătoare, î[i 
împlinește un vis. 
Nu-i ușor să alegi, dar 
începînd chiar cu a- 
ceastă clipă, ei își asi
gură școala că nu-i 
vor uita povafa de a 
chibzui îndelung, op- 
tînd pentru acel drum 
care să le pună in va
loare maximă cunoș
tințele, pasiunea și în
flăcărarea, de a sluji 
patria socialistă astfel 
îneît niciodată să nu-șl 
reproșeze că erau ca
pabili de mai mult, că 
n-au urcat pieptiș, în- 
tlrziind pe cărări oco
lite.

„Ultimul clopoțel" 
sunînd pentru cei care 
au terminat clasele a 
VI!l-a și a XI-a chea
mă la o adunare so
lemnă pe toii elevii, 
pe taft profesorii șco
lilor. „Bătrînii" pre
dau ștafeta învățăturii 
„bobocilor". Clopoțe
lul care Ie-a anunțai 
această clipă trece din 
mlinife celor care 
pleacă în mlinife celor 
care abia au venit. La 
Școala generală nr. 3 

- din București, Corne
lia Hochiu dintr-a 
VIII-a D înmînează 
clopoțelul Elenei Sa- 
vin dintr-a l-a B. Timp 
de opt ani carnetul de 
elevă al Corneliei n-a

cunoscut decît nota Î0 
și, mai rar, cîte un 9. 
Elena sfîrșește clasa 
întîi cu media gene
rală 10. La liceul nr. 
32 absolventul clasei 
a XI-a, Mihai Gheor- 
ghe înmînează clopo
țelul colegei sale Adi
na Cristescu dintr-a 
I-a. Primul a terminat 
liceul cu medii exce
lente, Adina făgădu
iește să-| termine Ia 

cunoscîndu-i 
din acest an, 
nu se îndo-

fel și, 
notele 
nimeni 
iește.

Mii dintre absolven
ții claselor a Vlll-a și 
XI-a obținînd medii 
peste 9, semnează în 
cărțile de onoare ale

școlilor. Toți deopo
trivă mulțumesc 
lesorilor pentru dra
gostea și căldura 
care l-au înconjurat, 
i-au învățat, i-au edu
cat.

Absolvenții de azi 
nu se despart de școa
lă. învățăturile scolii, 
chipurile dragi ale 
profesorilor vor con
tinua să le fie aproa
pe, să-și aducă în con
tinuare contribuția la 
formarea unor oameni 
de azi, minări de me
nirea lor, de încrede
rea care li se acordă, 
de condițiile care 11 
se oferă pentru n-și 
împlini idealul.

pro

ci!

Iul lui. Unora, 
care se repetă 
ral „mișcarea 
relor de pe 
unui automobil“, 
le-a amintit „o flașnetă 
(notațiile aparțin 
ferului lui NEW 
TIMES). Alții, pur 
piu, au adormit.

Un singur om.

repor- 
YORK 
și sim-

un ac
tor de pe Broadway. a 
rămas treaz pină la sfirșit 
și a primit premiul de 70 
de dolari. El a făcut re
porterilor următoarea de
clarație enigmatică :

— tn această muzică se 
dizolvă dictomia diferite
lor aspecte ale artei...

Ba bine că nu: după 
un asemenea concert ori
cine simte probabil că 
se dizolvă.

E. R.



PESTE
HOTARE

Întîlnirea
Comitetelor 

de colaborare
balcanică

La Sofia au continuat 
miercuri lucrările celei de-a 
Vl-a întîlniri a reprezen
tanților Comitetelor de co
laborare balcanică. Dele
gatul grec M. Stilianopoulos a 
prezentat referatul „Pacea și 
relațiile de bună vecinătate 
constituie condiția necesară 
pentru dezvoltarea agricultu
rii“.

Delegatul român Titus Cris- 
tureanu, vicepreședinte al Ca-

Prima conferință 
a juriștilor 

din țările balcanice
SOFIA 25 — Corespondentul 

Agerpres, C. Linte, transmite : 
La Universitatea „Kliment 
Ohridski“ din Sofia s-au des
chis miercuri lucrările pri
mei conferințe a juriștilor 
din țările balcanice. Par
ticipă juriști din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia și Ro
mânia. Delegația de juriști 
din țara noastră este condusă 
de prof. universitar Ion Ceter- 
chi, membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului Cen
tral al Asociațiilor juriștilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia.

Raportul cu tema „Forme 
juridice de colaborare interna
țională între juriști din țările 
balcanice“ a fost prezentat de 
prof. Boris Birov.

Lucrările conferinței conti
nuă.

l/n nou stat 

independent
Astăzi, pe teritoriul numit 

Guyana Britanică, va fi cobo- 
rît drapelul britanic, și Guya
na — noua denumire a statu
lui — devine independentă.

Autoritățile engleze au ad
mis acordarea independenței 
intr-un moment favorabil lor, 
după ce actualul guvern guya- 
nez a acceptat toate condițiile 
politice și economice impuse 
de metropolă.

60'vest

în comunicatul dat publici
tății la Londra privind acorda
rea independenței, se mențio
nează că țara va continua să 
facă parte din Commonwealth. 
Potrivit prevederilor noii con
stituții, guvernatorul general 
britanic va continua să ră- 
mînă în Guyana independentă 
— care va putea fi proclamată 
republică abia după 31 decem
brie 1968 (retragerea trupelor 
engleze urmînd a fi făcută 
pînă la 31 octombrie anul 
acesta).

Dar viitorul Guyanei stabilit 
de metropolă nu va putea 
împiedica poporul guyanez să 
continue lupta pentru o ade
vărată independență. „Există 
serioase temeri, a declarat fos
tul prim-ministru, Cheddi 
Jagan, ca independența ce o 
vom obține să fie pur formală, 
întrucît autoritățile engleze 
încearcă să-și mențină pe toa
te căile influența lor asupra 
autorităților guvernamentale 
conduse de Forbes Burnham, 
și, în primul rînd, prin menți
nerea trupelor pe teritoriul 
Guyanei“. Dar, așa cum se 
subliniază în apelul adresat 
recent poporului de organiza
țiile populare din fosta Guyană 
Britanică : „Guyana va fi a 
poporului ei“. 

mere! de Comerț, după ce a 
trecut în revistă acordurile bi
laterale încheiate de țara 
noastră în perioada care a 
trecut de la întîlnirea de anul 
trecut pînă la cea actuală 
a arătat, pe bază de da
te statistice, că schimburi
le comerciale ale țării noa
stre cu țările balcanice au 
crescut în anii 1959—1965 de 
peste 2,7 ori. Aceste rezultate 
pozitive, a subliniat vorbito
rul, se datoresc politicii con
secvente duse de guvernul Re
publicii Socialiste România în 
vederea promovării schimbu
rilor comerciale cu toate po
poarele.

Au luat cuvîntul, de aseme
nea, delegați din Iugoslavia și 
Bulgaria care au analizat o 
serie de probleme referitoare 
la colaborarea țărilor balcani
ce în diferite domenii. A fost 
exprimată în unanimitate pă
rerea că există multe posibili
tăți nefolosite pentru lărgirea I 
colaborării și relațiilor de bună 
vecinătate, care pot constitui 
încă o contribuție importantă 
la întărirea păcii în Balcani 
și în întreaga lume.

In incheierea lucrărilor în- 
tîlnirii de miercuri, reprezen
tanții țărilor participante au 
stabilit ca cea de-a 7-a întîl
nire a Comitetelor de colabo- ■ 
rare balcanică să aibă loc în | 
1967, la București.

Tulburările din Uganda
Potrivit relatărilor agențiilor de presă, după 

un schimb violent de focuri cu partizanii regelui 
Mutesa II al Bugandei, unități ale trupelor gu
vernului central din Uganda au ocupat marți 
palatul regal și l-au arestat pe Mutesa II.

Postul de radio Kampala a- 
nunță. că trupele guvernamen
tale sînt stăpîne pe situație 
atît în capitală cît și în regiu
nile învecinate. La Kampala 
domnește liniștea și ordinea. 
Instituțiile de stat, școlile, ma
gazinele și transporturile func
ționează normal. Un comuni
cat guvernamental anunță că 
în palatul regelui Mutesa II 
a fost descoperită o impor
tantă cantitate de armament 
introdusă în țară fără știrea 
autorităților. Comunicatul 
menționează că acest arma
ment urma să fie folosit de 
regele Bugandei și adepții 
săi pentru răsturnarea guver
nului central. Agenția Reuter 
transmite că potrivit comuni
catului, în timpul luptelor care 
au avut loc la palat, peste 20 
de persoane au fost ucise. Po
trivit unor surse neconfirmate 
numărul victimelor s-ar cifra 
însă ia aproximativ 200 de 
persoane. Guvernul Ugandei a 
ordonat deschiderea unei an
chete pentru a stabili prove
niența armelor descoperite la 
palat.

In dimineața zilei de 24 mai, 
partizanii regelui Bugandei 
au chemat populația capitalei 
să boicoteze guvernul central.

R. P. POLONA. — Construcții de locuințe Ia Lodz

0 LA LONDRA se desfășoară 
lucrările celui de-al V-lea Congres 
internațional al industriei de beton 
prefabricat, Ia care participă pes-

BONN:

Întrevederile 

oaspeților

români
BONN 25. — Trimisul special 

Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Miercuri dimineața, mi
nistrul comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Cioară, a făcut o 
vizită ministrului agriculturii 
al R. F. Germane, Hermann 
Hocherl. Cu acest prilej a avut 
loc o discuție amicală despre 
dezvoltarea economică a Re
publicii Socialiste România și 
a R. F. Germane, precum și 
cu privire la posibilitatea de 
creștere a exportului de pro
duse românești în R. F. Ger
mană.

La amiază, un grup de de- 
putați ai partidelor coaliției 
guvernamentale, printre care 
Erich Mende, vicecancelar al 
R.F.G., lider al Partidului li
ber democrat, Dehler Thomas, 
vicepreședinte al Bundestagu- 
lui (Partidul liber democrat), 
Siegfried Zogelmann (Partidul 
liber democrat), Berthold 
Martin, președintele Comisiei 
pentru problemele cultura
le a Bundestagului (U.C.D.), 
F r i e d r i c h Zimmermann 
(U.C.S.) au oferit o masă în 
cinstea oaspeților români. In- 
tîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

După-amiază ministrul co
merțului exterior al Republicii 
Socialiste România, Gheorghe 
Cioară, a avut la Ministerul 
de Externe al R.F.G. o între
vedere cu secretarul de stat 
Karl Carstens. A avut loc un 
schimb de păreri privind dez
voltarea relațiilor între Repu
blica Socialistă România și 
Republica Federală Germană.

Locuitorii cartierelor mărgi
nașe din Kampala, incitați de 
elemente separatiste, au ridi
cat baricade pe principalele 
căi de comunicații care leagă 
capitala de restul țării. Reține 
atenția faptul că în proclama
ția difuzată de adepții lui Mu
tesa II se arată că „numai pe 
calea luptei armate vom putea 
obține un ajutor străin“. După 
cum s-a mai anunțat, parla
mentul Bugandei a adoptat 
recent o rezoluție prin care a 
cerut guvernului central să 
retragă toate instituțiile gu
vernamentale de pe teritoriul 
Bugandei pînă la data de 30 
mai.

Guvernul central al preșe
dintelui Milton Obote, a adop
tat o serie de măsuri energice 
împotriva elementelor separa
tiste, astfel că focarul de în
cordare a fost localizat, iar si- I 
tuația este în curs de normali
zare. Guvernul Ugandei, se 
arată într-o declarație difu- , 
zată de postul de radio Kam
pala, a fost nevoit să adopte 
asemenea măsuri întrucît ac
țiunile elementelor separatiste 
din Buganda „constituie o în
cercare premeditată de a sub
mina autoritatea guvernului 
central, unitatea, legalitatea și I 
ordinea în țară“. I

încheierea Tîrgului 
internațional 

al cărții 
de la Varșovia

La 22 mai, Ia Varșovia s-a 
închis cel de-al 11-lea Tîrg 
internațional al cărții, la care 
au participat 25 de țări. Țara 
noastră a expus peste 500 de 
titluri de cărți, precum și 
discuri microsion, care s-au 
bucurat de apreciere.

In cadrul tîrgului, întreprin
derea română de comerț exte
rior „Cartimex“ a semnat un 
protocol de colaborare cu 
întreprinderea „Ars Polona“ 
în care se prevede tipărirea 
în cele două țări a unor cărți 
în limba polonă și română, re
feritoare la istoria și geogra
fia României și Poloniei, pen
tru a permite o cunoaștere 
reciprocă mai bună.

Exponatele prezentate de 
țara noastră au fost achizițio
nate de firma „Saarbach“ din 
R.F. Germană pentru viitorul 
tîrg internațional al cărții de 
la Frankfurt pe Main, consi
derat cel mai mare tîrg al căr
ții din lume.

n război într-un alt război — astfel caracteri
zează TIMES ultimele evenimente din Vietna
mul de sud. Neîmpărtășind deloc optimismul ge
neralului Ky, ziarul englez este de părere că ac
tuala etapă a evoluției din Vietnamul de sud va 
înrîuri profund asupra raportului intern de 
forțe din această țară. Ultimele telegrame a- 
nunță deplasarea centrului tulburărilor de la Da 
Nang spre Saigon. Deocamdată în capitala sud- 

vietnameză tunurile n-au început să tragă. Dar apare lim
pede că „victoria“ obținută de Ky la Da Nang se întoarce 
cu putere împotriva clicii dictatoriale sudvietnameze. Toc
mai în acest sens ziarul Combat ca și multe ziare occiden
tale consideră că după Da Nang regimul lui Ky nu va reuși 
să supraviețuiască.

în actualele evenimente din Vietnamul de sud observato
rii politici și comentatorii presei internaționale disting un 
serios impas al politicii S.U.A. După părerea lor, diplomația 
americană a făcut un calcul greșit. Acum este evident că 
lovitura de forță de Ia Da Nang a fost pusă la cale de gru
parea lui Ky cu acordul Washingtonului. Intenția era „de a 
da un exemplu“ și de a zdrobi implicit elementele opoziției 
interne. Se pare însă că nimeni la Washington nu s-a aștep
tat la riposta atît 
lației.

După înfrînge- 
rea mișcării de 
la Da Nang, S.U.A. 
au ieșit din anoni
mat. Ele și-au rea
firmat deschis 
sprijinul pentru 
Ky. „Observatorii 
din Saigon — scria 
corespondentul a- 
genției FRANCE 
PRESSE — nu pot 
să nu remarce 
faptul că reprezentanții americani, ezitînd în primele zile, 
au adoptat o poziție netă de susținere a guvernului actual“.

Deci nimic n-a mai rămas din așa-zisa dorință americană 
de „mediere“ între guvern și opoziție. Președintele Johnson 
continuă să lanseze apeluri patetice la „înțelegere“ dar re
prezentanții americani Ia Saigon au dovedit că „actul Da 
Nang“ și în general încercarea de forță din Vietnamul de 
sud ș-a făcut cu sprijinul Washingtonului. De altminteri lo
zincile scrise la Da Nang, și Saigon de către demonstranți 
denunțau cu vigoare amestecul american, ajutorul dat de 
S.U.A. clicii lui Ky pentru reprimarea luptei populare.

în opinia publică din Statele Unite, aceste acțiuni ale 
Administrației Johnson au amplificat profunda îngrijorare 
față de politica agresivă a S.U.A. în Vietnam. Relatările unor 
corespondenți străini aflați Ia Washington subliniază că 
populația Americii se ridică mereu mai ferm împotriva ac
țiunilor Statelor Unite în Vietnam.

întrebarea care și-o pun observatorii politici este ce mă
suri vor adopta în continuare S.U.A. îngrijorarea care a 
dominat ia Casa Albă și la Departamentul de Stat în ultimele 
zile a dat, se pare, apă Ia moară Pentagonului. Știri din Wa
shington anunță că au și fost aprobate planurile de trimi
tere în Vietnam a unui contingent de încă 125 000 de soldați 
„pînă la sfîrșitul anului“. Cu alte cuvinte acumularea de 
forțe continuă, după cum continuă perseverarea pe aceeași 
linie agresivă. Cercurile extremiste continuă să se crampo
neze de ideea că prin folosirea forței s-ar putea lichida opo
ziția poporului sudvietnamez față de clica de Ia Saigon și 
intervenția americană. „Soluția pare să fie tot mai pericu
loasă“ scrie despre aceste tentative „SUNDAY TELEGRAPH“.

Cele ce se petrec în Vietnamul de sud reliefează impasul 
mereu mai accentuat în care se găsește politica intervențio- 
nistă a Washingtonului.

Evenimentele de la Da Nang au oferit o nouă lecție ustu
rătoare agresorilor. Și este evident că cramponarea pe ac
tualele poziții nu poate aduce Statelor Unite decît eșecuri și 
prejudicii.

de puternică a cercurilor largi ale popu-

Comentariul zilei

Același joc

P. NICOARÄ

Inaugurarea Congresului 
internațional al eticii medicale

La Palatul de la Versailles 
a avut loc, sub președinția ge
neralului de Gaulle, ședința 
festivă de inaugurare a celui 
de al doilea Congres interna
țional al eticii medicale. La 
lucrările congresului participă 
1 400 medici și personali
tăți științifice din 45 de țări. 
Din Republica Socialistă Ro
mânia participă dr. Z. Ander 
de la Institutul medico-farma- 
ceutic din Tg. Mureș și dr. 
I. Dangu, secretar al Uniunii 
societăților de științe medi
cale din Republica Socialistă 
România.

Participanții la congres au 
fost salutați de prof. Robert 
de Vernejoiil, președintele 
Consiliului național al ordinu
lui medicilor și de acad. Jean 
Guitton. Președintele de Gau
lle a pronunțat, de asemenea, 
un discurs despre conștiința 
și responsabilitatea medicului 
în condițiile societății mo
derne.

Miercuri dimineața, în noul 
local al Facultății de medicină 
din Paris au început ședințele 
de lucru, în cadrul cărora vor 
fi prezentate și discutate șase 
rapoarte privind responsabili
tatea colectivă, social-econo- 
mică, civică și personală a me
dicului, precum și baza juri
dică a responsabilității.

• MIERCURI după-amiază A- 
lexandru Sencovici, ministrul in
dustriei ușoare al Republicii So
cialiste România împreună cu cei
lalți membri ai delegației, au 
fost primiți de Jivko Jivkov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria. La 
întîlnire au asistat Dora Belceva, 
președintele Comitetului pentru in
dustria ușoară, precum și Ioan Bel- 
dean, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej, s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

în aceeași zi delegația română a 
vizitat întreprinderea textilă „Vîl- 
cio Ivanov" din Sofia.

Aspect din timpul unei puternice demonstrații din capitata 
Sud-Vietnameză împotriva regimului generalului Ky

Cancelarul Erhard 

si-a încheiat viiita 

in Marea Britanie
LONDRA 25. — Miercuri 

a fost dat publicității la 
Londra comunicatul comun 
cu privire la vizita pe 
care cancelarul R. F. Germa
ne, Ludwig Erhard a efectua
t-o în Marea Britanie. In co
municat se arată că principala 
problemă care s-a aflat în cen
trul discuțiilor dintre cancela
rul Erhard și primul ministru 
britanic, Wilson, a fost criza 
din N.A.T.O. In legătură cu 
aceasta, comunicatul subliniază 
că „cele două părți au fost de 
acord cu necesitatea menține
rii integrității N.A.T.O.“ pre
cum și cu „principiile care 
trebuie să guverneze Alianța 
atlantică“. Atît cancelarul 
R. F. Germane cît și primul 
ministru britanic, se spune în 
comunicat, și-au exprimat 
speranța că sesiunea Consiliu
lui Ministerial al N.A.T.O., 
care va avea loc la 7 și 8 iy- 
nie la Bruxelles, va lua o serie 
de hotărîri privind reorgani
zarea N.A.T.O., precum și în 
legătură cu modalitățile de a 
se ajunge la un acord cu 
Franța în vederea menținerii 
acesteia în cadrul alianței.

Cancelarul R. F. Germane, 
Erhard, și primul ministru 
britanic, Wilson, au fost de 
acord ca cele două guverne să 
continue eforturile lor în ve
derea îmbunătățirii relațiilor 
cu Uniunea Sovietică și cu ce-

Teama avocaților

lui Ruby
Avocații lui Jack Ruby, asa- ■ 

sinul lui Lee Harvey Osicald, I 
presupusul ucigaș al preșe- i 
dintelui Kennedy, au anunțat | 
intenția de a face apel la l 
Curtea Supremă a S.U.A. pen- I 
tru a împiedica organizarea 
unui nou proces, la 13 iunie, > 
destinat să determine dacă ! 
Ruby se află în toate facultă
țile mintale. Potrivit agenției i 
France Presse, avocații lui i 
Ruby se tem că tribunalul va 
declara sănătos pe clientul 
lor, ceea ce va avea ca urmare 
validitatea sentinței de con
damnare la moarte pronunțată 
în primul proces.

Apărarea a suferit deja, ' 
săptămâna trecută, un eșec în | 
tentativa de a-l salva pe i 
Ruby de la scaunul electric, I 
cînd Curtea de Apel din Dai- : 
las a refuzat să pronunțe in- ■ 
capacitatea judecătorului Joe 
Brown, președintele tribuna- | 
lului care l-a condamnat pe ■ 
Ruby la moarte, sub pretextul 
că ar fi scris o carte asupra 
acestui proces de pe urma că
reia ar fi obținut profituri.

te 900 de specialiști din. 40 de 
(ari.

Din Republica Socialistă Româ
nia participă o delegație de spe
cialiști condusă de inginer Vasile 
Rumbăcea, vicepreședinte al 
C.S.C.A.S. In cadrul lucrărilor 
sin! prezentate referate și comu
nicări despre rezultatele studiilor 
și cercetărilor din diferite țări asu
pra producției și montajului ele
mentelor prefabricate din beton.

,Cu prilejul prezentării unuia din 
referate a luat cuvlntuf. ing. A- 
drian Lupescu, care a prezentat 
unele aspecte din experiența spe
cialiștilor români în îmbinarea e- 
lementelor prefabricate de beton 
armat în construcțiile din zone 
seismice.

A AGENȚIA P.A.P. transmite că 
la 25 mai, la Varșovia a avut loc 
întîlnirea ordinară dintre ambasa
dorul R. P. Chineze in Polonia, 
Wang Kuo-chuan și ambasadorul 
S.U.A., J. Gronouski. Întîlnirea a 
durat trei ore.

După încheierea întrevederii, 
ambasadorul S.U.A. a declarat zia
riștilor că aceste întîlniri asigură 
contactul necesar cu R. P. Chineză 
și contribuie ,,la studierea căilor 
care duc spre reducerea încordă
rii în Extremul Orient".

Ambasadorul R. P. Chineze a de
clarat ziariștilor că R. P. Chineză 

lelalte țări ale Europei răsări
tene.

In legătură cu relațiile din
tre Marea Britanie și C.E.E. 
în comunicat se arată că pri
mul ministru Wilson a reafir
mat dorința Angliei de a adera 
la Piața comună dacă se va 
ține seama de interesele Ma
rii Britanii și ale Common- 
wealthului. Cancelarul R. F. 
Germane a făcut cunoscut cu 
acest prilej, că guvernul vest- 
german va sprijini dorința 
Angliei de a adera la C.E.E.

în problema întreținerii tru
pelor britanice în Germania 
occidentală, un acord este însă 
încă departe. Referindu-se la 
această chestiune, comunica
tul menționează doar că mi
niștrii de finanțe ai celor două 
țări se vor întîlni în vederea 
„creării unei comisii mixte în
sărcinată cu examinarea tu
turor problemelor menite să 
ducă la o soluție satisfăcătoa
re pentru cele două guverne“. 
In încheiere, comunicatul sub
liniază că au mai fost discu
tate, de asemenea, problema 
germană, situația din Vietnam 
și problema rhodesiană.

LIBERIA. — Aspect din munca Istovitoare a lucrătorilor din

minele diamantilere

apreciază că actuala încordare din 
Vietnam și din Extremul Orient nu 
poate slăbi atîta timp cit guver
nul S.U.A. nu-și va modifica ac
tuala sa politică agresivă în Asia 
de sud-est.

Următoarea. întîlnire a fost fixată 
pentru 7 septembrie a. c.

O LA ȘCOALA „Springdales" 
din New Delhi a fost organizată 
o expozifie de fotografii și obiecte 
de artizanat trimise de I.R.R.C.S. 
flnștitutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea). La des
chidere, directoarea școlii, Rajni 
Kumar, a vorbit despre impresiile 
culese cu prilejul vizitei făcute în 
tara noastră.

Expoziția s-a bucurat de succes.
• AGENȚIA M.T.I. anunță că 

la 25 mai, la Tribunalul militar din 
Budapesta a început procesul in
tentat unui grup de cetățeni un
guri care s-au făcut vinovați de 
activitate antistatală în folosul a- 
genției centrale de investigații a
S. U.A.

e DUPĂ cum transmite agenția
T. A.S.S., la 25 mai, la Kremlin, au 
Început lucrările plenarei C.C. al 
P.C.U.S., în cadrul căreia se dis
cută problema ,,Cu privire la dez
voltarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare a terenurilor, în vederea 
obținerii unor recolte superioare și

Demisia
rectorului

n fața minunate
lor picturi murale 
de pe zidurile clă
dirii principale a 
Universității din 
Ciudad de Mexico 
peste 7 000 de stu- 
denți au manifes
tat protestul lor 

față de conducerea Universi
tății, în frunte cu rectorul 
Ignacio Chavez. Conflictul era 
de fapt de mai lungă durată. 
El a izbucnit după ce deca
nul facultății de drept a re
fuzat să accepte admiterea la 
examene a unui grup de stu- 
denți care au fost, de altfel, 
exmatriculați sub învinuirea 
de a fi făcut parte din așa 
zise „organizații subversive“. 
Poziția antiprogresită a deca
nului facultății de drept ca și 
a rectorului Chavez era cu
noscută de mai multă vreme. 
Din această cauză, consem
nează săptămânalul „Econo
mist“, „ei erau nepopulari în 
rîndurile studenților și chiar 
al guvernului mexican".

Timp de șase săptămîni stu
denții facultății de drept au 
organizat o grevă de protest 
cerînd demiterea decanului. 
Apoi, o delegație a studenți
lor l-a vizitat pe rectorul 
Chavez pentru a-i prezenta re
vendicările lor. Ei au cerut 
anularea măsurilor de exma
triculare împotriva colegilor 
lor de la facultatea de drept, 
limitarea autorității forței 
speciale de poliție din incin
ta Universității, crearea de 
noi cantine și cămine, institu
irea unui serviciu medical 
pentru studenți. Cei șapte 
membri ai delegației au fost 
însă sechestrați în cabinetul 
de lucru al rectorului. Aceas
tă măsură a provocat indigna
rea studenților din capitală. 
El au luat cu asalt birourile 
rectoratului, cerînd demiterea 
imediată a lui Chavez,

După dezbateri ale Consi
liului Universității care au du
rat trei zile, Chavez și-a pre
zentat demisia. Aceasta a con
stituit o importantă victorie a 
studenților cu vederi progre
siste. Dar cu aceasta lupta lor 
nu a luat încă sfîrșit. Fede
rația studenților din Mexic a 
anunțat că va rămîne în con
tinuare în stare de alarmă 
pentru a vedea în ce măsură 
vor fi traduse în viață reven
dicările prezentate.

I. R.

constante la culturile cerealiere șl 
la alte culturi agricole".

A UN PURTĂTOR de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Marii Britanii a anunțat că marina 
britanică va da ajutor petrolieru
lui ,,Ionna-5" pentru ca această să 

poată ieși din bancul de nisip, si
tuat în largul portului Beira, unde 
a eșuat. După cum se știe, în luna 
aprilie Anglia a făcut eforturi pen
tru a împiedica petrolierul „jon- 
na-5" să intre în portul Beira, de
oarece acesta era încărcat cu pe
trol destinat Rhodesiei. Avînd o 
încărcătură foarte mare, nava nu 
va putea porni în larg pînă ce nu 
se va transfera o parte din petrol 
pe un alt vapor, or, marina brita
nică urmează să efectueze tocmai 
această operațiune.

• MINISTRUL afacerilor exter
ne al Franței, Couve de Mutvillc, 
Insolit de un important grup de 
persoane oficiale franceze, a pă
răsit miercuri Parisul piecînd în- 
tr-o vizită oficială în Iran. în cursul 
șederii sale la Teheran, Couve de 
Murville va avea o serie de între
vederi cu reprezentanții guvernu
lui iranian asupra unor probleme 
internaționale, precum și în legă
tură cu relațiile dintre Franța și 
Iran.
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