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Cuvintare la Consfătu
irea pe țară a lucrători
lor din industria con
strucțiilor de mașini 

1 iunie 1966

Lucrarea a tost tipărită in- 
tr-un tiraj de masă

...Colocviu colegial in ajun de examen
Foto : IH. STELORIAN

Masa 
rotundă 

a „Scinteiî 
tineretului“^

COORDONATELE
PERSONALITĂȚII

Liceul din orașul Victoria ...Trecute prin „filtrul" Înțelegerii 
elevilor, cunoștințele cuprinse in lecția nouă iși ocupă locul... 

in caietele de notițe
Foto: AGERPRES

Ion Biberi
Ne vom Îngădui, dată 

fiind Însemnătatea acestui „su
prem bun al oamenilor“, cum 
ti numea Goethe, să rostim 
citeva cuvinte introductive, 
menite să definească sumar 
conținutul și semnificația no
țiunii de personalitate.

Vom spune, în primul rind, 
că personalitatea nu este o 
stare,un termen ultim al dez
voltării individuale, ci un pro
ces, în neîncetată devenire. Cu 
alte cuvinte, formația, adinci- 
rea și Îmbogățirea personali
tății este un proces care 
se continuă in tot cursul 
vieții. Acesta este și tilcul su
prem al creșterii interioare a 
vieții omenești, care nu trebuie 
să cunoască niciodată oprire 
dar în același timp și condiția 
progresului social, care nu se

poate dezvolta decit prin rivna 
creatoare a unor personalități, 
In veșnică împlinire. Vom ob
serva astfel că personalitatea, 
sub acest raport, este forța 
creatoare a progresului ome
nesc.

întrebările devin legitime : 
Ce înțelegem prin personali
tate ? Cum se formează perso
nalitatea ?

V om răspunde, simplificind : 
în esență, copilul nu are decit 
o individualitate nediferențiată, 
redusă la instincte și aptitudini, 
care nu se pot dezvolta decit 
prin educație și cultură. Scos 
din ambianța socială și lipsit 
de educație, copilul, ar deveni 
un simplu animal, așa cum 
psihologii au putut, din neferi
cire, constata, în cazul trist al 
lui Gaspar Hauser, un copil 
crescut pină la optsprezece ani 
intr-o închisoare, în întuneci-

me, sau ale „copiilor-Iupi“ din 
India, care nu erau decit sim
ple animale, cu chip de om. 
Omul nu devine om, decît in 
măsura în care este socializat 
prin educație, cultură și prin
cipii etice. Vom putea răspun
de, în . aceste condiții, că per
sonalitatea este rodul ultim al 
unui proces dfe umanizare și 
adincire a individualității bio
logice umane,' prin experiență 
personală, ' educație, cultură și 
călăuziri morale.

Academician
Nicolae Teodorescu
Mi-am format personalitatea 

fără să știu că fac ceva pentru 
aceasta. Am trăit, pur și sim
plu. Am constatat că există doi 
factori constanți, dar deosebiți 
in această formare. lntli, este

vorba de curiozitate, de setea 
de a cunoaște. în al doilea 
rind, este nevoia de a dărui. 
Acești doi stilpi nu sînt, desi
gur, îndestulători pentru o clă
dire, dar sînt indispensabili.

Cînd eram elev la liceu mă 
interesa totul, inclusiv sportul. 
Odată cu sportul am început 
să mă interesez și de alte lu
cruri, legate de formarea mea 
intelectuală. Am început să ci
tesc încă de la vîrsta de 8—9 
ani. Trebuie să mărturisesc că 
pasiunea cititului a precedat pe 
aceea, a Sportului. Făceam eco
nomii pentru a-mi cumpăra 
cărți. Am citit fără alegere; 
faptul ar fi putut ii păgubitor, 
dacă n-ar fi intervenit educația 
primită în familie. Mama mi-a 
dat o educație foarte sănătoa
să. Aveam în casă . o discipli
nă de care acum îmi dau seama 
că am beneficiat cu deosebire

pentru că mi s-au aplicat toate 
rigorile unei discipline de fa
milie. Aceasta mi-a servit, pen
tru că a reprezentat o frînă 
pentru pornirile mele expan
sive.

Vă mărturisesc că aveam cu
riozități multiple: beletristică, 
literatură, geografie, istorie. La 
început am crezut că voi debu
ta în pictură (mi se părea că 
desenez frumos), dar am con
stat că nu am talent. Am tre
cut apoi la chimie, am făcut 
unele experiențe. Am fost atras 
succesiv, datorită profesorilor 
mei, către istorie și literatură. 
Pot să vă spun că nu de la în
ceput am fost pasionat de ma
tematică (faptul se datora, 
cred, și unui profesor cam 
arid). Revelația acestei disci
pline am avut-o, aș zice, întîm-

(Continuare în pag. II—III)

La fiecare sondă, 
exactitate de ceasornic

Sondorii Trustului de foraj Pitești au obținut în prima 
parte a anului rezultate care le fac cinste. Ei au depășit sar
cina de creștere a productivității muncii cu 10 la sută, ceea 
ce le-a permis să foreze peste plan mai bine de 11 000 m.

Prima etapă a întrecerii s-a încheiat cu rezultate bune dar 
și cu concluzii și învățăminte prețioase pentru activitatea 
viitoare. Cum vor fi ele valorificate ? Spre ce obiective vor 
fi concentrate eforturile sondorilor pentru a obține, și în 
etapa a II-a, rezultate la fel de bune ?

Am avut, pe această temă, o convorbire cu tovarășul 
GHEORGHE VLAD, inginerul șef al trustului.

— In primele două luni — 
precizează tovarășul Vlad — 
am luat un „start“ slab. N-am 
realizat vitezele mecanice de 
foraj. A fost pentru noi un sem
nal tras la timp. Am orientat 
Întreprinderile să ia măsuri 
pentru reducerea timpului de 
lucru neproductiv încă din fa
za de montare a sondelor.

Aceste măsuri au urmărit In 
mod deosebit tipizarea materia
lelor de montaj, Înlocuirea uti
lajelor uzate sau cu grad mare 
de uzură și Îmbunătățirea cali
tății lucrărilor de montaj.

Reamintesc, de asemenea, 
faptul că am luat măsuri pentru 
extinderea electrificării instala
țiilor Ia un număr cit mai ma
re de sonde. Am electrificat in 
această perioadă 6 sonde 4LD 
fi 6 sonde 2 DH4, la care se

obțin viteze mecanice mai 
mari decit la celelalte cu 10— 
15 la sută.

— Ce măsuri s-au luat pen
tru perfecționarea calificării 
sondorilor-șefi ?

— Forajul e o „uzină“ 
fără acoperiș, care se În
tinde pe: zeci și chiar sute dc 
kilometri. Brigăzile de sondori 
sint foarte dispersate. Cu o lec
ție, cu o conferință — ceea ce 
am Încercat noi In cadrul 
cursurilor de ridicare a edifi
cării — nu se poate face mare 
lucru. Unui sondor-șef i se În
credințează, cel puțin la două 
luni o dată, o sondă. Pregătirea 
acestuia, In condițiile in care 
adincimea medie a sondelor 
crește continuu, trebuie să se 
ridice la nivelul unui tehnician. 
Avem mulți sondori-șefi cu ex

periență, dar ale căror cunoș
tințe tehnice nu se ridică la 
cerințele actuale' ale progresu
lui tehnic în foraj.

E cazul ca atît noi cit și mi
nisterul să ne gindim serios la 
această problemă. Există două 
soluții. Una de perspectivă : 
mărirea numărului de sondori- 
șefi pregătiți prin școlile tehni
ce. Alta, care trebuie aplicată 
imediat: organizarea centrali
zată la nivel de trust a unor 
cursuri de specializare pe o pe
rioadă de 3 luni, cu scoaterea 
din producție. Aceste cursuri 
să fie urmate, In decurs de un 
an, cel mult doi, de toți son- 
dorii-șefi. Se înțelege că pen-

C. PRIESCU

(Continuare In pag. a II-a) Foto : I. CUCU

COMUNICAT 
cu privire la vizita Maiestății Sale 

Imperiale, Mohammad Reza Pahlavi
Aryamehr, Șahinșahul Iranului, 

in Republica Socialistă România
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, Maiestatea Sa 
Imperială, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul 
Iranului, a făcut o vizită ofi
cială în România, între 27 mai 
și 3 iunie 1966.

In cursul șederii în Repu
blica Socialistă România, Ma
iestatea Sa Imperială, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
Șahinșahul Iranului, și perso
nalitățile care l-au însoțit au 
vizitat orașul București, obiec
tive economice, centre indus
triale, instituții de cultură și 
artă din regiunile Ploiești, 
Brașov, Dobrogea și Galați, 
luînd cunoștință de activitatea 
și înfăptuirile poporului ro
mân.

înalților oaspeți li s-a făcut 
pretutindeni o primire căldu
roasă, în spiritul sentimentelor 
de prietenie dintre poporul ro
mân și poporul iranian. Uni
versitatea din București a a- 
cordat Maiestății Sale Impe
riale, Mohammad Reza Pahla
vi Aryamehr, Șahinșahul Ira-

Telegramă de condoleanțe
Tovarășul Ion Gheorghe 

Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România a primit 
din partea tovarășului Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Chineze, următoarea tele
gramă :

Am aflat de tragica ciocnire 
de trenuri din țara dv. soldată

cu victime umane, pe linia 
București-Galați. în legătură 
cu aceasta, în numele poporu
lui și guvernului Chinei vă ex
prim condoleanțe și vă rog să 
transmiteți membrilor fami
liilor celor care și-au pierdut 
viața condoleanțe din partea 
poporului și guvernului Chi
nez și din partea mea perso
nal.

La antrenament pe lacul He

răstrău

Foto : AGERPRES

nului, titlul de doctor honoris 
causa.

In timpul vizitei, între se
cretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceau- 
șescu, și Maiestatea Sa Impe
rială, Șahinșahul Iranului, a 
avut loc o întrevedere cor
dială.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
au avut cu Maiestatea Sa Im
perială convorbiri oficiale.

La convorbiri au mai parti
cipat din partea română: 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Ion Drîn- 
ceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Iran, iar 
din partea iraniană : Abbas 
Aram, ministrul afacerilor ex
terne, Ahmad Eghbal, amba
sadorul Iranului la București.

în cadrul întrevederii și al 
convorbirilor oficiale, care au 
decurs într-o atmosferă de 
prietenie, sinceritate și înțele
gere reciprocă, a fost exami
nată desfășurarea relațiilor 
dintre cele două țări și s-a 
procedat la un schimb de ve
deri în legătură cu probleme 
actuale ale situației interna
ționale.

Partea română a exprimat 
sentimentele de stimă și pre
țuire nutrite de poporul român 
față de poporul iranian prie
ten, față de eforturile care se 
fac în Iran pentru progresul 
și dezvoltarea economică, so-

(Continuare in pag. a IlI-a)Plecarea delegației U.T.C.la cea de-a VH-a Adunare a organizațiilor membre ale F.M.T.D.
Azi dimineață a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre So
fia, delegația Uniunii Tinere
tului Comunist, condusă de to
varășul Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., care 
va participa la lucrările celei 
de-a Vil-a Adunări a orga
nizațiilor membre ale F.M.T.D.

La plecare au fost de față 
tovarășii Mircea Angelescu, 
Floarea Ispas, Ion Popescu și 
Gheorghe Stoica, secretari ai 
C.C. al U.T.C., membri ai bi
roului și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Atâția filozofi au 
încercat să defineas
că dragostea, să-i 
găsească coordona
te precise, s-o înca
dreze în strînsul ca
dru al cuvîntului. 
Efort inutil. Drago
stea a rămas și ră- 
mîne sentimentul 
inefabil, inexpri
mabil, imprevizibil, 
al fiecăruia, senti
mentul care dă 
dintr-odată dimen
siunea reală a per
sonalității, a umani
tății.

La 17 ani trăiri
le, emoțiile, gîndu- 
rile au intensitatea 
primelor descope
riri. La 17 ani, iubi
rea, asemenea unui

cristal, proiectează 
asupra lumii, asu
pra celor din jur, 
lumina tainică a 
încrederii, a frumu
seții și aspirației 
spre perfecțiune. 
Prima descoperire a 
dragostei echiva
lează cu o regăsire, 
a noastră, în oameni, 
și a oamenilor în 
noi; cei mai în 
vîrstă își regăsesc 
în prima iubire a 
copiilor, a „elevilor" 
lor, candoarea și de
licatețea propriei 
primăveri, în pri
virile lor atente, 
înțelegătoare, des
coperim solul fertil 
al încrederii în 
dragoste. Pentru fi

ința iubită vrem să 
fim mai frumoși și 
mai demni, să 
strîngem în noi bo
găția de neasemuit 
a faptelor și gîndu- 
rilor noastre.

★
Povestea pe care 

vreau să v-o spun 
s-a petrecut într-un 
sat din Dobrogea. 
Băiatul nu avea pă
rinți, sau avea... 
prea mulți (fusese 
înfiat de o familie) 
care nu se interesau 
de el.

— Am avut mul
te ocupații: conta
bil, muncitor în 
Deltă, barman, îmi 
spunea el. Tot felul 
de oameni, tot felul

de obiceiuri. Am 
învățat să beau, să 
pierd nopțile, să nu 
am preocupări, aș
teptând de azi pe 
mîine să văd ce se 
mai întâmplă.

S-a reîntors în ca
drul colectivului de 
elevi din , dorința 
firească de a se in
tegra celor de-o vîr
stă cu el. S-a reîn
tors sincer, neascun- 
zînd nimănui nimic 
din „aventuroasa“ 
lui viață, cerînd, 
prin sinceritate, în
crederea și sprijinul 
celor din jur. De la 
început s-a simțit 
atras de o colegă a 
cărei prietenie a în
cercat s-o cîștige.

— Nici eu nu știu 
cum am ajuns să 
ne împrietenim, 
îmi povestește fata, 
îmi propusesem să 
descopăr în el, din
colo de faima de 
vagabond, de super
ficial, cu care veni
se în clasa noastră, 
un om adevărat. 
Știam că îmi va fi 
foarte greu, dar el 
avea nevoie de ci
neva care să-l aju
te să se regăsească.

Scrise pe hîrtie, 
cuvintele nu pot

GALINA 
BĂDULESCU

(Continuare 
tn pag. a Il-a)



(Urmate din pag. I)

rotim dà 
a „Scinteli 
tineretului“

plător: trebuia să particip la 
o Întrecere sportivă, afară tuna 
și ai mei nu m-au lăsat să plec 
pe teren. M-am apucat să-mi 
fac lecțiile de matematică in- 
cercînd să găsesc singur rezol
varea unor probleme. Am des
coperit, astfel frumusețea a- 
cestei discipline. Am terminat 
de studiat cartea de matema
tici a lui Balaban, Înaintea ce
lorlalți colegi: descoperisem 
pasiunea intelectuală principa
lă a vieții mele.

Un alt factor care apare din 
acest contact cu lumea exte
rioară este nevoia de reflexie, 
de interiorizare. întrebările pe 
care ți le pui pe planuri diver
se, cu răspunsuri diverse, cu 
victorii și infringeri, iți crista
lizează ceva și acest ceva ră- 
mine la baza personalității care 
urmează să se dezvolte.

Cred că, pentru a-și forma 
personalitatea, un om normal 
trebuie să trăiască cit mai va
riat și să se intereseze de cit 
mai multe lucruri, tn formarea 
personalității trebuie să inter
vină și factorii din afară : edu
cația și profesorii. Factorul din 
afară, in formarea personalită
ții mele, a fost redus (in afară 
de Pompei, Țițeica și Moisil, 
care mi-au fost catalizatori și 
maeștri). La rindui meu, ca 
profesor, nu ințeleg că trebuie 
să-mi exercit influența cu prea 
multă putere asupra elevului 
meu. Orientarea in formarea 
personalității din partea profe
sorilor. a educatorilor trebuie 
să fie ca un fel de veghe a 
unui frate mai mare, de părinte 
care nu intervine strident, în 
calitate de educator sau de co
mandant cred, în adevăr, că 
dacă vei sta prea mult pe capul 
unui om vrind să-i formezi 
personalitatea, el va deveni un 
rutinier. De fapt, foarte mulți 
elevi se mărginesc să țină par
desiul maestrului, cea ce, noi, 
profesorii, nu urmărim în acțiu
nea de formare a personalității 
studenților. Trebuie lăsată o li
bertate a orientării celor pe 
care ii formăm.

Aurel Stroe
Dacă încerc să găsesc rădă

cinile care să ducă spre voca
ția mea pentru compoziția mu
zicală m-aș referi mai intii la 
copilărie, tmi plăcea să con
struiesc, folosind cuburile ju
căriilor, insă nu după un plan 
dat. Niciodată nu alăturam pie
sele după schemele indicate, 
întotdeauna căutam anumite 
relații între piese, după o vi
ziune a mea, incercind să imit 
lucruri pe care le vedeam in 
realitate.

tn timpul școlii am fost pus 
să clnt la pian. Nu aș putea 
spune că mi-a plăcut prea mult. 
Mi s-au cumpărat niște parti
turi, aveam profesor de mu
zică, dar consideram că 
lucru este o pierdere de 
Mă interesa însă cum sînt 
paginile, cum se înscriu 
strumentele.

tn liceu, m-au preocupat 
aproape toate obiectele care 
se predau. Nu am fost in tine
rețe un bun sportiv. Abia după 
ce am terminat liceul și sub 
impresia unor prieteni am de
venit alpinist. Am găsit însă o 
consonantă intre această formă 
aspnă, montană, și ceea ce în
cercam să găsesc in muzică. 
Mi-au plăcut foarte mult isto
ria, literatura și geografia. Îmi 
plăcea mult geometria, unde 
găseam o anumită coordonare 
a gîndirii, unde simțeam că îmi 
purific gîndurile. Așa gîndeam 
pe atunci. Am iubit lucrurile 
ajunse la expresie definitivă. 
tn primele mele compoziții 
muzicale făceam zeci de va
riante, pină să ajung la aceea

acest 
timp, 
puse 

in-

COORDONA TELE PERSONA
pe care o găseam acceptabilă. 
Acum, gindindu-mă mai bine, 
cred că nici o compoziție de a 
mea nu este suficient de bine 
finisată, în afară de ultima 
mea compoziție „Arcadele". 
Cred că am ajuns la o formă 
apropiată 
realizez.

Nu am 
că muzica 
De aceea, am început să studiez 
marile valori muzicale.

de ceea ce visez să

considerat niciodată 
este o sferă închisă.

A. T. Balaban
să 

este
Momentul In care începe 

se cristalizeze caracterul 
liceul (intre 10 și 15 ani). La a- 
ceastă virslă, aveam și eu pa
siuni diferite : filatelie, radio, 
sport ; am fost in liceu și cam
pion de șah; mi-a plăcut mult 
chimia. Aveam în liceu un mic 
laborator. Citeam și o revistă 
de chimie. Mi-a plăcut și ma
tematica ; am luat parte și la 
o olimpiadă ; am fost bucuros 
cind am ciștigat acest concurs. 
Am avut și un radio cu galenă 
construit de mine.

tncă din clasa a V-a a liceu
lui mi-a plăcut matematica; 
Liceul l-am făcut la Petroșani, 
unde îmi descoperisem și pa
siunea pentru botanică și unde 
colindam munții. Am avut pro
fesori de liceu, care m-au in
fluențat. Pe lingă Încercările 
de matematică, am scris și o 

analiză matematică. Un rol 
mult mai important decît pro
fesorii, in alegerea profesiei 
l-au avut insă prietenii și 
„Ziarul Științelor“. tn cercul 
meu erau mai mulți colegi care 
au devenit matematicieni și 
chimiști; incă de pe atunci a- 
veam toți laboratoare de chi
mie.

Odată statornicit în acest 
domeniu, am avut revelația u- 
rtui profesor, profesorul Neni- 
(eseu, ale cărui cursuri au fost 
fascinante. Am fost mai tirziu 
antrenat în cercetări de chimie 
organică ; aceste lucrări m-au 
fermecat, la început, prin inte
resul pe care îl suscită dialo
gul intre cercetător și necu
noscut. Poate că lucrul cel mal 
interesant al facultății, spre 
deosebire1 de liceu, este că abia 
atunci tinărul iși dă seama de 
granițele pină la care se în
tinde cunoașterea.

Bineînțeles, aci apare facto
rul moral. Studentul se înca
drează in munca de cercetare 
a unei echipe, spre deosebire 
de matematică, in care fiecare 
lucrează pentru sine. Din acea
stă colaborare se naște vocația.

Este, de asemenea, important 
pentru un tinăr faptul că des
coperă în facultate condițiile 
necesare ale cercetării, îndem
nul de a se indoi asupra afir
mațiilor necontrolate. Cerceta
rea presupune Îndoiala inițială, 

rlvna studiului — aceasta duce 
la progres. Am credința că per
sonalitatea se cristalizează prin 
mijlocirea studiului in dome
niul ales in momentul in care 
incepi să dai altora ceea ce ai 
primit de la alții.

Ion Lâncrânjan
Problema pusă de dv. mi se 

pare interesantă și In același 
timp foarte dificil de tratat, 
mai ales că formarea persona
lității este un proces la al cărui 
finiș nu se ajunge niciodată.

Este important, atît in activi
tatea pedagogică cit și in mun
ca ce se duce cu tineretul, ca 
să se fixeze niște coordonate 
și să existe aci Înțelegerea și 
libertatea necesară pentru ma
nifestare a tot ce este frumos 
in tineret, pentru că el vine 
totdeauna cu un sentiment nou 
și cu dorința firească să reali
zeze lucruri deosebite.

Noi nu sintem prea in virstă; 
totuși, felul in care ne-am for
mat se deosebește de felul 
de posibilitățile pe care le 
tinerii de astăzi.

Compozitorul Aurel Stroe și 
academicianul Nicolae Teodo- 
rescu au vorbit despre lucruri 
foarte interesante. Mă gindesc 
că, indiferent de faptul că e 
vorba de un matematician sau 
un compozitor, indiferent de 
profesie, există in tineri deose

Și 
au

biri în procesul formării per
sonalității.

tn ce privește formarea mea 
ca om și ca scriitor — socotesc 
că acest proces de evoluție nu 
va lua sfirșit decît atunci cind 
creionul va rămine pe masă.

Mărturisesc că nu pot fixa 
cind am începui să devin scrii
tor. Lucrul este foarte complex. 
Sînt procese care nu pot fi de
terminate, exemplificate sau le
gate de o anumită dată. Pentru 
mine această dorință este le
gată de niște fapte care sînt 
condiționate și create de revo
luția socialistă. Consider că 
acestea nu sînt simple decla
rații: sînt unul din cei care au 
devenit scriitori datorită revo
luției

Mă 
tineri 
diții/e 
și care trebuie continuate. Sînt 
multe învățături de reținut de 
la Rebreanu, Blaga, Sadoveanu 
asupra felului cum ei și-au for
mat personalitatea și pasiunea 
cu care s-au consacrat vieții 
lor creatoare, de lungă durată.

Eugen Simion

socialiste, 
gindesc și 
și la ceilalți, 
prestigioase

la scriitorii 
ca și la tra- 
care există

Personalitatea, zicea Goethe, 
bunul suprem al individului, 

ea, ce
e
dar cum se formează 
factori o determină și care sînt 
posibilitățile reale ale omului 
de a frlnge toate inerțiile, in-

spiritul se

in 
de perso- 
a medita 
ei viitoa- 
noros, in- 
paradoxal.

terne și exterioare, care stau 
în calea realizării sale ? Iată o 
temă pentru o reflecție înde
lungată și totodată obiectul u- 
nei posibile scrieri. Pentru ci
neva, incă foarte tinăr, ideea 
de personalitate (proprie) e ne
definită, o metaforă obsedantă, 
cu sensuri multiple, lunecătoa
re in jurul căreia 
rotește dezolat de a nu fi smuls 
înțelesul ultim. A vorbi, 
aceste circumstanțe, 
nalitate e, în fapt, 
asupra posibilităților 
re, treciitul părind 
consistent, aproape
Ce știe cu exactitate individul 
aliat la vîrsta cind ăst iei de 
chestiuni se pun cu gravitate e 
că vine dintr-o lume cu o etică 
și o filozofie proprie. Cit de 
tare acționează ele asupra co
pilului și adolescentului și cind 
începe, cu adevărat, procesul 
de detașare, aventura formida
bilă a individului de a cunoaș
te, dezlegat de inerții, lumea și 
de a-și rindui, singur, destinul 1 
Aici, știm iarăși foarte puțin.

In ceea ce privește evoluția 
mea, 
tuali 
bogat folclor satiric, cu 
pasiune pentru istorie, 
din familia mea cunoștea ciu
turi Întregi, pe de rost, din 
Istoria Iui Mihai Vodă Vitea
zul de Nicolae Bălcescu. Cum 
a ajuns această scriere, funda

știm iarăși foarte pu(in.

am ieșit, ca și alț i 
din lumea rurală,

intelec- 
cu un 
o mare 
Cineva

mentală pentru secolul al 
XlX-lea românesc, in miinile 
unor abia știutori de carte, e o 
întrebare. Totul acționează în 
mai multe chipuri. Unul mi se 
pare esențial: de la primele 
semne de Înțelegere pune pe 
om în fața miracolului naturii, 
îl Învață ce e pomul, cum creș
te și cum moare. Cind regene
rează natura și cind începe 
procesul de disoluție a lumii 
vegetale, intr-un cuvint satul, 
luat in totalitatea lui, face in
dividului o fundamentală edu
cație naturistică. Pentru cine 
vrea să se ridice deasupra ei, 
începe procesul aspru, drama
tic, de detașare de etica unei 
lumi și de adaptare la altă for
mă de existentă. Alienarea e un 
fenomen mai larg, cu un larg 
ecou in literatură. El decurge, 
în afară de aspectul social al 
lucrurilor, dintr-o imposibili
tate de detașare, dintr-o nos
talgie de spațiul originar. Pen
tru că doriți să facem confe
siuni privitoare la formația 
noastră, aș observa că cele 
spuse mai inainte, ca o condi
ție liminară pentru o întinsă 
categorie de intelectuali, au și 
o valoare autobiografică. Ieșit 
dintr-o lume cu conștiința pro
priei demnități, a vechimii și 
rostului ei, hotărîtor, in viață 
(lumea satului de mținte I) am 
urmat, fără peripeții speciale, 
liceul din Ploiești, unde un pro-

• CLUBUL TINEREȚII va găzdui 
Joi 9 iunie o dezbatere despre me
diocritate.

• CONCERTUL ABSOLVENȚI
LOR — așa se numește programul 
muzical pe care ultima promoție a 
Școlii de Muzică nr. 2 din Capitală 
îl consacră, vineri 10 iunie, tineri
lor telespectatori din rîndul școla
rilor. La rîndul lor, colegii de la 
Liceul de coregrafie din Cluj vor 
prezenta sîmbătă 11 iunie o seară 
de balet pentru tineretul școlar.

• ANDROCLE ȘI LEUL, piesa 
lui G. B. Shaw, va fi transmisă 
miercuri seara de pe scena Tea
trului Național din Cluj. în rolu
rile principale Rodica Daminescu, 
Valeria Seciu (cunoscută din fil
mul Casa ne terminată), Aurel Giu- 
rumia și alții.

• LA CEREREA TELESPECTA
TORILOR, în cadrul emisiunii In
terpretul preferat va cînta astăzi 
5 iunie la ora 19,40 un grup de 
soliști de muzică populară format 
din Aurelia Fatu-Răduțu, Maria 
Ciobanu, Dumitru Sopon și Ion 
Duca.

• HORIA ȘERBĂNESCU va sus
ține un recital umoristic sîmbătă 
11 iunie la ora 21,15.

Joi 9 iunie în programai tele
viziunii premiera filmului lui 
Robert Ftaherty (sus) „Poveste 

despre Louisiana“

• PRINTRE INVITAȚII DE PES
TE HOTARE ai Televiziunii se nu
mără săptămîna viitoare, pianista 
poloneză Halina Czerny-Ștefanska 
(miercuri 8 iunie ora 22,30) și fra
ții Jan și Kjeld, soliști danezi de 
muzică ușoară acompaniați de pro
pria lor formație instrumentală 
(joi 9 iunie, ora 22,30).
• PREZENȚE CINEMATOGRA

FICE cu adevărat remarcabile pot 
fi consemnate în programul zilelor 
viitoare la televiziune. In afară de 
Sergo Zakariadze, vigurosul inter
pret al excelentei producții gruzi
ne Tatăl soldatului (marți 7 iunie, 
ora 21,15), Sophia Loren, Marcello 
Mastroianni și Vittorio de Sicca 
apar în comedia E păcat să fii 
așa... regizată de Al. Blaset.ti (pre
mieră pe tară azi la ora 21).

• SUMARUL DE ASTĂZI al 
Studioului A pare mai mult decît 
oricînd axat pe actualitatea spor
tivă. Un documentar despre cam
pionatele mondiale de fotbal, trans
misie de la Moscova a meciului 
U.R.S.S. — Franța, transmisie a 
meciurilor disputate in Capitală, 
în rest un recital Dan Spătaru, or
chestra Paul Ghențer, filmul umo
ristic „O girafă la Paris" și alte 
mici completări cu caracter dis
tractiv.

0 DINAMICA PROFESIUNILOR 
este tema unui simpozion radio
fonic care va pune în discuție sîm
bătă 11 iunie ora 17,20 (progra
mul I) bogatele semnificații socia
le și umane ale procesului indus
trializării socialiste.

• SIMFONIA A IX-A de Beetho- 
ven va fi interpretată în concertul 
de închidere al stagiunii orches
trei simfonice a Radioteleviziunii 
transmis joi 9 iunie ora 20 pe pro
gramele II și III. Prezentarea con
certului dirijat de Iosif Conta : 
prof. univ. B. Bîrsan.

0 PROZA UMORISTICĂ româ
nească este tema concursului 
Cine știe, cîștigă, difuzat astăzi pe 
programul II la ora 14,30.

• TINERII POEȚI din colecția 
„Luceafărul" vor fi prezenți săptă
mîna viitoare seară de seară, în 
cadrul rubricii „Moment poetic" 
care le-a fost dedicată. Ascultați 
versurile lor, de luni pînă vineri, 
pe programul II la ora 22,30.

0 SĂPTĂMÎNA TEATRALĂ a 
radioului cuprinde Familia antica
rului de Carlo Goldoni, astăzi pe 
programul I la ora 20,15, Suflete 
tari de Camil Petrescu (cu Ion Ma- 
nolescu, Tanți Cocea și C. Codres- 
cu în rolurile principale) luni 6 iu
nie ora 19,30, programul II, Cînte- 
cul lebedei de Cehov, marți 7 iu
nie ora 20,20 pe programul II, și 
Citadela sfărîmată de Horia Lovi- 
nescu (în ciclul „Radioteleviziunea 
în sprijinul școlii), vineri 10 iunie 
ora 11,15 pe programul I.

0 CORUL PALATULUI PIONIE
RILOR din Capitală poate fi ascul
tat marți 7 iunie, ora 12,30 pe pro
gramul I.

0 PATRIE CU VIITOR DE AUR

• Vineri seara, Televiziu
nea inaugurează o nouă e- 
misiune instructiv-artistică: 
DICȚIONAR DE PERSO
NAJE.

Să nu vă așteptați cum
va — ne-a spus regizorul 
Radu Miron — la „spec
tacole în pilule". Nu ree
dităm ciclul de istoria 
teatrului; ne dorim, pur 
și simplu, dezbateri ur
mate de exemplificări cu 
actori, pe marginea unor 
personaje. Va fi o emisiu
ne în care ne propunem 
ca prin modalități mai cu- 
rînd telegenice decît tea
trale să evocam personaje 
ale dramaturgiei naționale 
și universale. Ambiționăm 
chiar să descoperim ici-colo 
chei inedite pentru desci
frarea unor eroi ai drama
turgiei.

® Inaugurat la începutul 
acestui an, ciclul radiofonic 
ODA VITEJILOR evocă bi
lunar glorioase pagini din 
istoria patriei. /

Printre scenariile care 
au fost transmise pină 
acum se numără : Decebal, 
fiul lui Scorillo, de Al. Mi- 
tru, Rahova 1877 de Mircea 
Radina, Horia de Vlaicu 
Bîrna, Vitejii de la Podul 
înalt de Dumitru Almaș, 
Tudor și pandurii săi de 
Beatrice Arion și altele. 
Mai sînt, de asemenea, 
anunțate scenarii dedicate 
luptei minerilor din Valea 
Jiului, trecutului Dobrogei, 
bătăliei din Dealul Spirii, 
luptei de la Mărășești, răs
coalei de la Bobîlna, lui 
Mihai Viteazul și Vlad 
Țepeș. In cadrul acestui 
ciclu tinerii auditori vor 
putea urmări luni, 6 iunie, 
ora 19, pe programul I un 
episod din timpul răscoa
lelor țărănești de la 1907.

— este intitulată emisiunea de cîn- 
tece pe versuri de Al. Andrițoiu 
și Ion Horea, transmisă pe progra
mul II, miercuri 8 iunie la ora 12.

0 A 22-A ȘI PENULTIMA emisi
une din „Ediția radiofonică Mi- 
hail Sadoveanu" este prezentată 
de George Ivașcu. Tema ei : Sado
veanu în fața realității socialiste. 
(Sîmbătă 11 iunie, ora 19,30, pro
gramul II).

0 DESPRE TIZIAN va vorbi sîm
bătă 11 iunie ora 17,30 pe progra
mul II criticul I. Frunzetti, în ca
drul emisiunii „Oameni de seamă 
din istoria culturii".

0 YEHUDI MENUHIN interpre
tează sonatele și partitele pentru 
vioară solo de Johann Sebastian 
Bach vineri 10 iunie ora 22,40 pe 
programul I.

0 N-AȚI VREA SĂ ÎNȚELEGEȚI 
MUZICA ? Un ajutor în aceasta 
vă poate fi ciclul cu același titlu 
inițiat de redacția muzicală a Ra
diodifuziunii. Miercurea viitoare, 
pe programul I, la ora 18,40, în 
cadrul unei asemenea emisiuni, 
prof. univ. Al. Pașcanu vă va pur
ta „Cu ritmul de-a lungul meridia
nelor".

0 NICOLAE HERLEA va susține 
marți 7 iunie Ia ora 18 pe progra
mul II un mic recital. în program 
Rossini, Verdi și Giordano.

0 CE ÎNȚELEGEȚI PRIN MA
TURITATE ? — iată întrebarea pe 
care redacția emisiunii Colegi de 
liceu o pune cîtorva invitați ai ei 
miercuri 8 iunie, ora 17,20 pe pro
gramul I. O altă rubrică a acele
iași emisiuni, „Ghidul clasei a 
XI-a", răspunde întrebării : Ce tre
buie să fac pentru a deveni tehni
cian electro-energetic ?

Institutul de arte plastice „Nicolae Giigorescu“ din Capitală... Se definitivează un tablou 
monumental

Foto: AGERPRES

La fiecare sondă, exactitate de ceasornic
(Urmare din pag. I) 

tru organizarea unei asemenea 
școlarizări sînt necesare fon
duri, și aici ultimul cuvint ii 
are ministerul.

— Am citit în ziarul regional 
„Secera și ciocanul" despre în
trecerea dintre două brigăzi 
de foraj care au obținut ade
vărate recorduri în săparea 
sondelor. Cum este generaliza
tă experiența lor în rîndul tu
turor brigăzilor de foraj ?

— Aici e „coarda" slabă a

(Urmare din pag. I)

reda căldura și vibrația glasu
rilor lor, regretul lui sin
cer pentru viața pe care o du
sese, și încrederea ei, capabilă 
să dezghețe crusta de indolen
ță și blazare cu care apăruse 
băiatul. E drept că lui îi venea 
încă greu să renunțe la obi
ceiurile, la comportările învă
țate în mediile prin care um
blase. Era criticat în adunări.

— Știți, îmi explică băiatul, 
m-am gîndit eu că ceea ce 
făcusem pînă acum nu e bine, 
dar mă enervam uneori că nu 
se găsește nimeni care să dis
cute prietenește cu mine, că 
toți au impresia că nu se mai 
poate face nimic pentru în
dreptarea mea. în situația 
asta a apărut colega mea. M-a 
ajutat, și mi-a redat încrederea 
în forțele mele... Nu mi-e tea
mă să spun că mă simt deose
bit de apropiat de ea.

Spuneam la început că totul 
este o poveste. O poveste fru
moasă în care prietenia (poa
te, chiar, un început de dra
goste) asemeni unui miraculos 
medicament, readuce sănăta
tea sufletească, limpezește 
viața unui om. „Miracolul" are 

activității noastre. Intre brigă
zile conduse de Emil Arsenescu 
de la Bascov și Dumitru Mă/i- 
nescu de la Rm. Vilcea există 
o Întrecere cum ar trebui să fie 
între toate brigăzile noastre. 
Obiectivul ei este realizarea 
celei mai mari cantități de me
tri săpați pe granic-an. Cele 
două brigăzi au realizat pină 
acum viteze comerciale, medii 
de lucru de peste 3 100 metri 
pe granic-lună. Au săpat fie
care cîte 27 de sonde șl au re
dus prețul de cost pe metru fo
rat cu 35—120 Iei.

însă nevoie de o atmosferă 
caldă, dragostea în drumul ei 
spre împlinire are nevoie de 
grija și înțelegerea celor din 
jur. O brumă de indiferență 
sau meschinărie îngheață, încă 
nedesfăcută, floarea rară a 
prieteniei sau iubirii dintre 
doi tineri.

Celor doi tineri li s-a spus: 
— Să nu mai fiți prieteni I 
Fetei: el nu e de tine I Bă

iatului : tu nu ești pentru ea I

SURDINĂ LÂ ECÜIIL III Bili II
Tatăl o bătuse pentru a-i 

interzice să mai fie prietenă 
cu el.

— Un asemenea vagabond, 
îi reproșa fiicei, îmi strică mie 
reputația.

iși tatăl iși „apăra" reputa
ția seară de seară ; fata era 
jignită, bătută. La 17 ani i se 
aduceau injurii pe care cu 
nimic nu le meritase.

Pe stradă nu avea voie să fie 
văzută împreună cu un băiat. 
Orice „binevoitor" putea să-l

Noi am făcut prea puțin — 
și de aceea spuneam că aici e 
„coarda“ slabă a activității 
noastre — pentru generalizarea 
metodelor de lucru ale celor 
două brigăzi. Conducerea trus
tului a hotărit ca un colectiv 
de ingineri să analizeze temei
nic la fața locului experiența 
de muncă a celor două brigăzi. 
El va întocmi, în cadrul pla
nului de cercetare al trustului, 
materiale pe care să le prezen
tăm cu ocazia unei sesiuni teh- 
nico-științifice în fața tuturor 
brigadierilor de foraj.

anunțe pe tatăl ei — dovadă 
că se mai găseau și în alte 
părți ochi cu spini împotriva 
prieteniei lor, dar mai ales, 
priviri contaminate de ideea 
că un tînăr care a greșit tre
buie să fie evitat, să fie lipsit 
astfel de posibilitatea de în
dreptare.

— Știm ce se întîmplă în 
familia fetei, îmi spunea, de 
pildă, secretarul organizației

U.T.C., dar băiatul este o hai
mana. ..

...S-ar putea să aibă o influ
ență proastă asupra ei...

„S-ar putea !“ Dar care e 
realitatea 7

— Băiatul se comportă 
acum mai frumos ? întreb. 
Faptele răspund că, intr-ade
văr, băiatul s-a îndreptat mult, 
e mai disciplinat, nimeni nu-și 
mai aduce aminte să-l fi vă
zut în restaurant...

Dar, mai mult decît țoa

ȘTIRI SPORTIVE
• Astăzi se dispută 

jocurile etapei a 
XXIII-a a campionatu
lui categoriei A la 
fotbal. Pe stadionul 
,,23 August" din Capi
tală, cu începere de 
la orele 15,45, se în- 
tîlnesc echipele :
Steaua — Rapid și Di- 
namo București — Ști
ința Craiova. în țară 
au loc partidele: U. T. 
Arad — Petrolul Plo

iești i Universitatea 
Cluj — Farul Constan
ța; Steagul Roșu Bra
șov — C.S.M.S. Iași; 
Dinamo Pitești — Poli
tehnica Timișoara ; Si- 
derurgistul Galați — 
Crișul Oradea.

• Astăzi dimineață 
cu Începere de la ora 
9,00 pe șoseaua Bucu
rești — Oltenița se va 
desfășura campionatul

& &

...Caravana 
trece

tn fiecare seară, fie 
că sînt sau nu obosit, 
feciorul meu nu mă 
lasă să mă culc pînă 
nu-i spun o poveste. 
Și din toate cile i-am 
povestit, cel mai mult 
i-au plăcut năzdrăvă
niile lui Păcală.

Nu deschid bine ușa 
și el gata... „Spune-mi 
ce a mai făcut Păca
lă". Nenorocirea e că 
nu-i de acord să-i spun 
mereu aceleași peripe
ții, ci vrea de fiecare 
dată lucruri noi, așa 
că eu am început să 
inventez tot felul de 
povești despre Păcală.

Aseară, tocmai sosi
sem de la Vașcău, 
frînt de oboseală. Era 
tirziu și credeam că 
am să scap de el, dar 
ți-ai găsit. Jumătate a- 
dormit îmi spuse : 
„Ce-a mai făcut nenea 
Păcală V

Ce-a mai tăcut î A, 
da I. Și am început să-i 
povestesc.

...A pornit Păcală 
prin țară... cind pe jos, 
cind cu trenul, cînd 
cu căruia. Și ajunge el 
tntr-un oraș.

— Cum îl cheamă 
pe orașul acela ? — 
mă întrerupe el.

Să-i zicem... Vașcău. 
Mergînd pe stradă a 
întrebat pe un locuitor 
de o adresă. Dar cel 
întrebat, mai mult flu

iera decît vorbea, așa 
că Păcală nu a înțeles 
nimic și a mers mai 
departe. S-a adresat 
unui copil, dar și a- 
cesta cind vorbea flu
iera ca un șarpe. Al 
treilea, la fel. A mai 
discutat el cu încă 
vreo 50 de persoane 
dar toți vorbeau la fel. 
Ce s-o fi întîmplat, s-a 
întrebat Păcală. In 
sfirșit, găsește el unul 
care fluiera mai puțin 
cînd vorbea. „Dar ce 
aveți fraților de fluie
rați așa ?“

— „Smeii" de la 
Oradea ne-au scos din
ții. Din trei în trei ani 
vin aici doi „Smei" 
stomatologi și ne scot 
dinții.

— Cum ?
— In urmă cu mulți 

ani aveam și noi un 
medic stomatolog. A 
stat el vreo două luni 
și... pe-aci fie drumul. 
Am cerut la Oradea, 
la secția de sănătate, 
să ne trimită un sto
matolog. După vreo 
trei ani vine o carava
nă stomatologică în 
care erau doi „Smei". 
Au venit oamenii la 
dînșii să le trateze 
dinții. Care cum intra 
pe ușa mașinii, nu mai 
ieșea cu dinții în gură. 
Aveai o carie, jos cu 
dintele. N-aveai nimic, 
jos cu doi dinți. S-a

te, surprinde faptul că ase
menea „calificative" (consta- 
tative și atît, fără a lăsa cîtuși 
de puțin loc dorinței de a in
terveni, de a folosi un început 
de progres în evoluția unui 
tînăr) vin din partea unui 
membru al comitetului U.T.C. 
Știm cu toții: simpla blamare 
nu face parte din metodele 
noastre de educație ; trebuie 
să-i întinzi omului mîna, să-l 
ajuți să se ridice, nu să stai 

pe marginea pantei pe care a 
căzut și să-i tot amintești, 
jignindu-l, unde se află el, 
cine e el etc, despărțindu-l 
astfel de toți ceilalți.

îi priveam pe cei doi tineri, 
care-și continuau mărturisi
rile...

— Mai am multe de făcut, 
spune fata. El nu e încă așa 
cum trebuie, mai are atitudini 
care nu-mi plac, nu se gîndeș- 
te suficient de temeinic la 
viitor, nu-și controlează su

de ciclism individual- 
contratimp al orașului 
București. Competiția 
prevede probe pentru 
seniori (30 km), juni
ori categoria I (20 km) 
și juniori categoria a 
fi-a (10 km).

Vor lua startul cei 
mai buni cicliști din 
Capitală, printre care 
L. Zanoni, 1. Cosma, 
W. Ziegler, I. Arde- 
leanu.

rupt cleștele dentar, 
trage cu patentul, cu 
cleștele de foc... și așa 
timp de două luni s-au 
scos alifia dinți de nu 
Încăpeau într-o remor
că.

— Pînă se vindecă 
gingiile, noi plecăm, 
au spus „Smeii". Apoi 
venim să vă punem 
dinți mai frumoși.

S-au dus și duși au 
fost. După alți trei ani 
au venit din nou. Crezi 
că au început să pună 
la loc dinții scoși ? Aș, 
au început să scoată 
alții.

Cînd a auzit Păcală 
că sînt unii mai ceva 
decît el, a fugit în sa
tul lui numai să scape 
cu dinții întregi.

— Tăticule, știi ce
va, mă întrerupe fe
ciorul meu. Culcă-te 
cu mine în seara acea
sta.

— De ce î
— Mi se mișcă pu

țin dintele acesta, și 
mi-e frică să nu vie 
cumva „Smeii" de la 
Oradea să mi-1 scoată. 
la și sabia aceea de... 
plastic lingă tine. Și 
pînă adorm, spune-mi 
povestea aceea cu 
Făt-Frumos care îi.pe
depsește pe... Smei.

MARIA 
GHEORGHE

ficient vorbele. Dacă o să mai 
veniți la noi o să vedeți ce 
băiat o să fie...

Va fi, desigur, așa. Ii leagă, 
dincolo de bătaia tatălui, de 
neînțelegerea unora dintre cei 
din jur, încrederea și dragos
tea.

M-am întrebat însă, de ce 
a rămas fata atît de singură 
să lupte pentru recuperarea 
lui 7 De ce e ea lipsită de aju
torul acelora care ar trebui 
să i-l dea, primii: familia, 
organizația U.T.C. Și de ce 
nici în această luptă nu i se 
permite să rămînă ceea ce 
este.

Dorința de a te lupta 
pentru un om, chiar și a- 
tunci cînd la mijloc intervine 
și dragostea, ba, poate, mai 
ales atunci, este demnă de 
aprecierea cea mai caldă, de 
încurajarea care să dea forțe 
și să înalte. Fiindcă, la 18-20 
de ani, e greu să spui că poți 
avea de-a face cu oameni 
pentru totdeauna irecupera
bili, iar garanția că și din 
tineri care au greșit pot ieși 
oameni, a fost de atîtea ori 
verificată de viață.



tesor, G. V. Miilea, mi-a trezit 
interesul pentru literatură. 
Frecventarea, Încă din anii li
ceului, a operei, fundamentale, 
a lui G. Călinescu mi-a dat, 
mie și altora, rezistența nece
sară față de anume insani
tăți. fntilnirea în anii universi
tății, cu Tudor Vianu, titularul 
cursului de literatură univer
sală, a fost, iarăși, hotărltoare. 
Acest intelectual distins, Învă
țat, ne-a orientat spre valorile 
clasice și ne-a pus la Înde mină 
o metodă de cercetare și co
mentare a operei literare. Pre
ferințele mele au mers, mai 
tirzi'u spre altă formulă critică, 
dar spiritul de rigoare și corn- 
parativismul, profesat de Tudor 
Vianu reprezentau, In ambianța 
de atunci, puncte cardinale 
pentru

ION 
finalul 
bilesc 

puncte
un tinăr.
BIBERI: Voi Încerca in 
discuției noastre, să sta- 
citeva concluzii, infăți-

LITĂȚII i
șlnd tot atitea orientări și pen
tru tineretul care se află în fa
za închegării personalității. 
Linia mare a acestor mărturii 
a stabilit rolul hotăritor jucat 
de mediul social și cultural, in 
care trăiește copilul și tinărul, 
în definirea treptată a vieții 
sale interioare : familie, școală, 
profesori, Îndemnuri ale maeș
trilor, exemple venite din par
tea’ celor cu mai multă expe
riență de viață, sprijinul orga
nizațiilor sociale. In esență, 
formarea personalității repre
zintă un Îndoit proces : un pro
ces al cunoașterii, un proces 
etic și estetic.

Problema cunoașterii și dez
voltarea 
tată cu 
estetice, 
ordonate 
lității.

Cunoașterea presupune două 
versante principale: luarea în 
posesie sinceră și cit mai comp
letă a propriei vieți și adinci- 
rea, prin mijlocirea datelor ști
ințifice, a structurii și evoluției 
universului.

Cunoașterea de sine se face 
prin interiorizare, prin medita
ție, prin experiența de viață : 
omul se formează trăind, une
ori greșind dar recunoscindu-și 
greșeala, indreptindu-se, cuno- 
scind pe alții, comparindu-se 
cu aceștia. Rezultatul acestei 
cunoașteri de sine este un res-

simfului etic, comple- 
formarea Sensibilității 
alcătuiesc marile co
aie formării persona-

Profiluri cotidiene

Comunicat cu privire la vizita Maiestății Sale Imperiale, 
Mohammail Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, 

în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I) 

cială și culturală, evidențiind 
importanța inițiativei luate de 
Maiestatea Sa Imperială în 
domeniul cooperării interna
ționale în lupta împotriva 
neștiinței de carte.

Partea română a apreciat în 
mod deosebit acordarea de că
tre Iran a unei zile din chel
tuielile sale militare pentru 
un fond special al U.N.E.S.C.O., 
destinat combaterii flagelului 
analfabetismului, fapt care 
răspunde unei nevoi esențiale 
a lumii contemporane.

Partea iraniană a fost im
presionată de progresul și rea
lizările imense obținute în 
toate domeniile de către valo
roasa națiune română, sub 
egida și conducerea luminată 
a conducătorilor săi și prin 
eforturile nobilului popor ro
mân.

Maiestatea Sa Imperială Șa- 
hinșahul Aryamehr a apreciat 
în mod deosebit primirea sin
ceră și călduroasă care i-a fost 
făcută, precum și minunata 
ospitalitate a nobilului popor 
român.

Șederea în România a fost o 
mărturie grăitoare a legături
lor de prietenie care există în
tre popoarele iranian și ro
mân și a permis Maiestății 
Sale Imperiale să admire în
deaproape, cu prilejul vizitei 
în diferite regiuni ale Româ
niei, progresele spectaculoase 
realizate în toate domeniile 
atît în cel industrial și știin
țific cît și în cel tehnic și cul
tural.

Cele două părți au subliniat 
cu satisfacție evoluția favora
bilă a colaborării dintre Ro
mânia și Iran, modul rodnic 
în care se realizează prevede
rile acordurilor economice în
cheiate ca urmare a vizitei 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, în Iran și au expri
mat hotărîrea de a folosi po
sibilitățile existente, mal ales 
în domeniul economic și cul
tural, în vederea dezvoltării 
continue și multilaterale a

pect țață de propria viață și | 
târfă de ceilalți >

In același timp, omul nu " 
poate rămine indiferent față de I 
lumea din jur : la viața socia- ■ 
lă, la existența poporului din R 
care face parte, la universul ■ 
biologic și fizic. Adincirea a- g 
cestor tărimuri, prin cunoaște- ■ 

......... (
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re, nu se face fără mijlocirea 
științelor, dar și a experienței 
personale, mai ales pentru via
ța socială și națională. Această 
cunoaștere a lumii are, in cre
dința mea, un corolar etic : 
dragoste și respect pentru u- 
manitate.

Coordonatele vieții umane 
stabilesc poziția omului In ra
port cu valorile etice. In for
marea personalității sint de o 
covirșitoare importanță cultiva
rea simțului datoriei, al since
rității față de sine și de cei
lalți, al respectului pentru om, 
al respectului justiției sociale 
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și al principiilor care dau vieții 
colectivităților stabilitate, pri
lejuind progresul și stabilind 
demnitatea omului. Sfera valo
rilor etice va fi astfel întregită 
printr-o Înțelegere corectă a 
locului ocupat de om în viața 
din jur, a proceselor generale 
ale evoluției sociale și ale ra
porturilor dintre oameni. Expe
riența individuală de viață nu 
este însă Îndestulătoare pentru 
a cuprinde in sensul lor adine 
toate aceste fenomene. Spriji
nul teoretic și practic al orga
nizațiilor sociale, de masă, lec
turile lucrărilor sociologilor 
științifici marxiști, apar ca in
dispensabile acestei deschideri 
de orizont. Omul nu trebuie să 
trăiască In societate fără să fa
că efortul de a o Înțelege în 
realitatea 
este un factor hotăritor in pro
cesul formației personalității, 
care reiese clar sau implicit, 
din toate mărturiile precedente.

Personalitatea răsfrfnge așa
dar specificitatea vieții sociale 
și naționale / numai prin parti
cipare la viața colectivă prin 
apropiere H tuturor valorilor 
culturale —“ etice și politice ale 
societății, reușim să ne formăm 
o personalitate destoinică, care 
să răsfrlngă viața din jur în 
datele sale esențiale, chezășu- 
indu-și astfel participarea la 
progresul social al omenirii.

ei adincă : acesta

relațiilor, în folosul ambelor 
popoare.

Vizita Maiestății Sale Impe
riale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, Șahinșahul Iranu
lui, în Republica Socialistă Ro
mânia, a adus o contribuție de 
seamă la mai buna cunoaștere 
reciprocă a celor două popoa
re, la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Iran.

Schimbul de păreri, cu pri
vire la problemele internațio
nale, a evidențiat preocuparea 
comună pentru menținerea și 
consolidarea păcii. Pornind de 
la ideea că fiecare stat, mare 
sau mic, poate și trebuie să-și 
aducă contribuția la realizarea 
acestui obiectiv, cele două 
părți au reafirmat hotărîrea 
lor de a sprijini orice acțiune 
îndreptată spre slăbirea în
cordării internaționale, de a 
milita neobosit pentru înțele
gere, colaborare și prietenie 
între popoare, pentru apărarea 
păcii în întreaga lume.

Considerînd că amestecul în 
treburile interne ale altor po
poare este una din cauzele 
principale ale încordării inter
naționale, părțile s-au pronun
țat pentru respectarea dreptu
lui inalienabil al popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta, fără 
nici un amestec din afară.

Cele două părți au fost de 
acord că respectarea, în rela
țiile dintre state, a principii
lor suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc constituie o condiție 
esențială pentru promovarea 
în viața internațională a unui 
climat de destindere și încre
dere. Importanța acestor prin
cipii este relevată și de fap
tul că acolo unde ele sînt în
călcate se nasc focare de în
cordare pline de pericole pen
tru pacea lumii.

Cele două părți și-au expri
mat neliniștea profundă față 
de agravarea situației în Viet
nam și în alte focare de ten
siune din lume.

Procedînd la un schimb de 
vederi în această problemă, 
părțile au subliniat dreptul 
poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără a-

Informații
VIZITA DELEGAȚIEI P.C. 

DIN JAPONIA

Sîmbătă 4 iunie tov. Con
stantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia a primit delegația Par
tidului Comunist din Japonia 
condusă de tov. Kasuga Shoi- 
chi, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, depu
tat în Camera Superioară care 
la invitația C.C. al P.C.R. face 
o vizită în țara noastră.

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Petre Blajovici, a 
primit sîmbătă dimineață de
legația Consiliului Municipal 
al Parisului, condusă de Al- 
bert Chavanac, președintele 
Consiliului Municipal.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au participat Cornel 
Fulger, președintele Comitetu
lui de stat pentru îndrumarea 
și controlul organelor locale 
ale Administrației de Stat, și 
Ion Cosma, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului 
Popular al orașului București.

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala delegația economică 
a R. P. Bulgaria condusă de 
Gheorghi Pavlov, președintele 
Comitetului pentru chimie și 
metalurgie al R. P. Bulgaria.

scene din piesele 
unchiului Tom“ de
Beecher Stowe și 

Christie“ de Eugen 
precum și fragmente

e Un grup de studenți de 
la Universitatea din Kansas, 
condus de dr. Williams Kehl- 
ke, care ă întreprins un tur
neu în diverse țări. din Euro
pa, s-a oprit pentru o ’ săptă- 
mînă în țara noastră. Oaspeții 
au prezentat pe scena Stu
dioului Institutului de teatru 
„Ion Luca Caragiale“ din 
București două spectacole cu- 
prinzînd 
„Coliba 
Harriet 
„Ann 
O’Neil, 
din spectacolul de music-hall 
„Oklahoma“ de Roggers.

Studenții americani au avut, 
de asemenea, întîlniri cu co
legii lor români, au vizionat 
spectacole teatrale bucurește- 
ne.

(Agerpres)

mestec din afară, în conformi
tate cu principiile Cartei Or
ganizației Națiunilor Unite.

Maiestatea Sa Imperială Șa- 
hinșahuL și conducătorii ro
mâni și-au exprimat părerea 
că o înțelegere mondială și 
totală în domeniul dezarmării, 
și în special cu privire la in
terzicerea armelor atomice, 
sub o supraveghere internațio
nală eficace, poate să joace un 
rol important în întărirea se
curității și păcii mondiale și 
să elibereze, în același timp, 
mari fonduri în folosul pro
gresului economic și social al 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Ei consideră că realizarea 
unor relații de colaborare și 
bună vecinătate între toate 
țările, indiferent de orînduirea 
lor socială, poate aduce o con
tribuție însemnată la cauza 
apărării păcii în întreaga lume.

Părțile și-au exprimat hotă- 
rîrea de a acorda și în viitor 
sprijin Organizației Națiunilor 
Unite, în vederea sporirii ro
lului și eficacității acesteia 
la promovarea colaborării in
ternaționale și menținerea pă
cii în lume, subliniind totoda
tă, necesitatea ca Organizația 
Națiunilor Unite să reflecte cu 
fidelitate realitățile și schim
bările survenite în lumea con
temporană.

Evidențiind rolul important 
al comerțului internațional în 
apropierea dintre state, cele 
două părți s-au pronunțat pen
tru promovarea unor relații 
economice reciproc avanta
joase, libere de orice discri
minări și îngrădiri artificiale. 
Ele au relevat importanța unor 
astfel de relații pentru pro
gresul social, creșterea forțe
lor de producție și a indus
trializării, făurirea și conso
lidarea unor economii de sine 
stătătoare în țările în curs de 
dezvoltare.

Șahinșahul a invitat pe pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, să facă o 
vizită oficială în Iran. Invita
ția a fost acceptată cu plăcere, 
și vizita va avea loc la o dată 
care va fi stabilită ulterior pe 
cale diplomatică.

REȚEAUA Șl PROFILUL
LICEELOR DE SPECIALITATE

REGIUNEA ARGEȘ

Liceul industrial forestier 
din Rm. Vîlcea (la Grupul șco
lar Forestier, str. V. I. 
Lenin nr. 311). Specialitățile : 
exploatarea pădurilor ; con
strucții și transporturi fores
tiere ; Liceul industrial de chi
mie din Pitești (la Grupul 
școlar de chimie, str. Mircea 
Vodă nr. 42). Specialitatea : 
tehnologie chimică organică și 
petrochimie ; Liceul economic 
din Rm. Vîlcea (la școala teh
nică str. V. I. Lenin nr. 92). 
Specialitățile : contabilitate,
merceologie ; Liceul agricol 
din Drăgășani (la Grupul șco
lar agricol str. M. Kogălnicea- 
nu nr. 5). Specialitățile : horti
cultura ; contabilitate și mer
ceologie agricolă ; Liceul agri
col din Slatina (la Grupul șco
lar agricol str. Drăgănești nr. 
35). Specialitățile : agronomie, 
veterinară ; Liceul agricol din 
Curtea de Argeș (la Grupul 
școlar agricol B-dul Republi
cii nr. 15). Specialitățile : hor
ticultura, veterinară ; Liceul 
agricol din Bradu-Ștefănești 
(la Grupul școlar agricol — 
Bradu). Specialitatea : conta
bilitate și merceologie agrico
lă ; Liceul economic din Pi
tești (la Școala generală nr. 5). 
Specialitatea : contabilitate.

REGIUNEA BACAU

Liceul industrial de chimie 
din Piatra Neamț (la Grupul 
școlar de chimie str. Victoriei 
nr. 156). Specialitatea : tehno
logie chimică organică și pe
trochimie ; Liceul industrial de 
chimie din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (la Grupul șco
lar de chimie). Specialitatea : 
electromecanică — aparate de 
măsură și automatizări în in
dustria chimică ; Liceul in
dustrial electrotehnic din Ba
cău (la Grupul școlar al Sfa
tului popular regional str. Eli
berării nr. 18). Specialitatea : 
instalații electrice (în indus
trie și construcții) ; Liceul eco
nomic din Bacău (la Grupul 
școlar comercial str. Cuza Vo
dă nr. 1). Specialitatea : con
tabilitate ; Liceul agricol din 
Trifești-Roman (la Grupul 
școlar agricol Trifești). Specia
litățile : agronomie, veteri
nară ; Liceul agricol din Ro
man (la Grupul școlar agricol 
Roman, str. Alex, cel Bun nr. 
2). Specialitatea : mecanică 
agricolă.

REGIUNEA BANAT

Liceul industrial pentru con
strucții de . mașini din Timi
șoara, (Ia Școala profesională 
a Uzinelor Mecanice B-dul 23 
August nr. 15). Specialitatea : 
construcții de mașini ; Liceul 
industrial pentru industria 
ușoară din Timișoara, (la Gru
pul școlar de industrie ușoa
ră Piața Muncii nr. 2). Specia
litățile : filatură-țesătorie ;
mecanică întreținere mașini și 
utilaje din industria textilă ; 
Liceul industrial de construc
ții din Timișoara (la Grupul 
școlar de construcții B-dul Ti
nereții nr. 11). Specialitatea : 
construcții Civile și industria
le ; Liceul economic din Timi
șoara (la Școala tehnică finan
ciară str. Simion Bărnuțiu nr. 
9). Specialitatea : contabilitate; 
Liceul economic din Timișoa
ra, (la Școala tehnică, str. 1 
Decembrie nr. 1). Specialita
tea : contabilitate ; Liceul a- 
gricol din Timișoara, (la Școa
la tehnică agricolă str. Gri- 
vița Roșie nr. 20). Specialită
țile : hidroameliorații ; conta
bilitate și merceologìe agrico
lă ; Liceul economic din Arad, 
(la Grupul școlar comercial, 
Piața George Enescu nr. 2). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul agricol ' din Arad, (la 
Grupul școlar agricol str. Pos
tăvarului nr. 15). Specialități
le: hidroameliorații ; horticul
tura, veterinară; Liceul agricol 
din Lugoj, (la Școala tehnică 
agricolă, str. Timișoara nr. 
126). Specialitățile : veterinară, 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă ; Liceul agricol din 
Ceacova, (la Școala tehnică 
agricolă, str. Drumul Ghilad 
nr. 9). Specialitatea : agrono
mie ; Liceul agricol din Lipo- 
va, (la Școala tehnică agricolă, 
str. Lt. Bugariu nr. 5). Specia
litatea : contabilitate și mer
ceologie agricolă ; Liceul agri
col din Miniș, (la școala teh
nică agricolă Miniș). speciali
tatea : horticultura.

REGIUNEA BRAȘOV

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini din Brașov, 
(la Școala profesională Trac
torul, str. Turnului nr. 1). Spe
cialitățile : motoare, automo
bile și tractoare ; construcții 
de mașini ; Liceul economic 
din Brașov, (la Școala tehnică 
financiară, str. Lungă nr. 198). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul economic din Brașov, 
(la școala profesională comer
cială, str. Alexandru Petofi nr. 
17). Specialitatea : contabilita
te, merceologie ; Liceul indus
trial energetic din Sibiu, (la 
Grupul școlar de construcții al 
Sfatului popular regional, str. 
Dr. Rațiu nr. 7—9). Speciali
tatea : electroenergetică ; Li
ceul industrial pentru indus
tria alimentară din Sibiu, (la 
Grupul școlar de industrie ali
mentară, str. Turismului nr. 
15). Specialitatea : chimia pro
duselor alimentare ; Liceul 
economic din Sibiu, la Liceul 
nr. 3 Sibiu), Specialitatea : 
contabilitate ; Liceul agricol 
din Sibiu, (la Grupul școlar a- 
gricol, str. Banatului nr. 2). 
Specialitățile : cadastru șl or

ganizarea teritoriului ; meca
nică agricolă, veterinară, con
tabilitate și merceologie agri
colă ; Liceul industrial fores
tier din Blaj, (la Grupul școlar 
forestier, str. Dr. Petru Groza 
nr. 25). Specialitatea : indus
trializarea lemnului ; Liceul a- 
gricol din Blaj, (la Școala teh
nică agricolă, str. Republicii 
nr. 3). Specialitățile : horticul- 
tură, contabilitate și merceolo
gie agricolă, protecția plante
lor ; Liceul industrial pentru 
construcții de mașini din Să- 
cele (la Școala profesională 
,,Electroprecizia“-Săcele). Spe
cialitatea : electrotehnică, ma
șini și aparate electrice ; Li
ceul idustrial de chimie din 
Făgăraș (la Grupul școlar de 
chimie Făgăraș). Specialitatea : 
tehnologia chimică anorgani
că ; Liceul industrial pentru 
industria ușoară din Cisnă- 
die, (la Grupul școlar de indus
trie ușoară, str. Proletarilor 
nr. 16). Specialitatea : filatură- 
țesătorie ; Liceul agricol din 
Dumbrăveni, (la Grupul șco
lar agricol, Piața Republicii 
nr. 5). Specialitățile : agrono
mie, contabilitate și merceolo
gie agricolă ; Liceul economic 
din Mediaș, (la Liceul nr. 2 
str. Avram Iancu nr. 18). Spe
cialitatea : contabilitate.

REGIUNEA BUCUREȘTI

Liceul economic din Călăra
și, (la Liceul nr. 2). Specialita
tea : contabilitate ; Liceul agri
col din Călărași, (la Școala 
tehnică agricolă, str. București 
nr. 4). Specialitățile : hidroa
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meliorații, agronomie, conta
bilitate și merceologie agrico
lă ; Liceul industrial pentru 
industria alimentară din Ar- 
mășești, (la Grupul școlar de 
industrie ușoară Armășești, ra
ionul Urziceni). Specialitățile : 
horticultură, agronomie ; Lice
ul agricol din Alexandria, (la 
Școala tehnică agricolă, str. 
Libertății nr. 69). Specialită
țile: contabilitate și merceolo
gie agricolă, veterinară ; Liceul 
agricol din Funduleă, (la Școa
la tehnică agricolă Funduleă). 
Specialitățile : agronomie. ' hi
droameliorații, veterinară ; Li
ceul agricol din Vidra, (la 
Școala tehnică agricolă, str. 
Sobarului nr. 51). Specialită
țile : hidroameliorații, agrono
mie ; Liceul agricol din Bră- 
nești, (la Școala tehnică agri
colă Brănești). Specialitățile : 
cadastru și organizarea terito
riului, construcții hidroteh
nice ; Liceul agricol din 
Turnu-Măgurele, (la Grupul 
școlar agricol, str. Oituz nr. 
11). Specialitățile : hidroame
liorații, contabilitate și mer
ceologie agricolă : Liceul eco
nomic din Roșiori, (la Liceul 
nr. 1 Roșiori). Specialitatea : 
contabilitate ; Liceul economic 
din Giurgiu, (la Liceul nr. 2 
Giurgiu). Specialitatea : con
tabilitate.

REGIUNEA CLUJ

Liceul industrial energetic 
din Cluj, (la Liceul nr. 14 
str. Giordano Bruno nr. 46). 
Specialitatea : electroenerge
tică ; Liceul industrial de chi
mie din Turda (la Liceul „Mi
hai Viteazu“ Turda). Speciali
tatea : tehnologie chimică a- 
norganică ; Liceul economic 
din Cluj, la Școala tehnică fi
nanciară str. 1 Mai nr. 19). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul economic din Cluj, (la 
Grupul școlar comercial, str. 
Decebal nr. 2). Specialitatea : 
merceologie ; Liceul economic 
din Dej, (la Liceul nr. 1, str. 
Avram Iancu nr.l). Speciali
tatea : contabilitate ; Liceul 
economic din Bistrița (la Școa
la tehnică str. Dornei nr. 1). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul agricol din Bistrița, (la 
Școala tehnică, str. Avram 
Iancu nr. 1). Specialitățile : 
horticultură, veterinară, con
tabilitate și merceologie agri
colă ; Liceul agricol din Cium- 
brud, (Ia Școala tehnică agri
colă str. Principală nr. 359). 
Specialitatea : horticultură ;
Liceul agricol din Turda, (la 
Grupul școlar agricol, str. A- 
gricultori nr. 1). Specialități
le : agronomie, veterinară, con
tabilitate și merceologie agri
colă.

REGIUNEA CRIȘANA

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini din Oradea, 
(la Grupul școlar profesional 
al Sfatului popular regional, 
str. Păltinișului nr. 1). Specia
litățile : construcții de mașini, 
electrotehnică, mașini și a- 
parate electrice ; Liceul e- 
conomic din Oradea, (la 
Școala tehnică, str. Orșo- 
vei nr. 5). Specialitățile : 
contabilitate, merceologie ; Li
ceul agricol din Oradea, (la 
Școala tehnică agricolă, str. 
General Magheru nr. 26). Spe
cialitățile : mecanică agricolă, 
hidroameliorații ; Liceul agri
col din Salonta, (la Grupul 
școlar agricol, str. Serca- 
drului nr. 1). Specialită
țile : agronomie, contabili

tate și merceologie agri
colă ; Liceul agricol din Șim- 
leul Silvaniei, (la Școala teh
nică agricolă, str. Simion Băr
nuțiu nr. 11). Specialitățile : 
veterinară, contabilitate și 
merceologie agricolă.

REGIUNEA DOBROGEA 
ȘI ORAȘUL CONSTANȚA

Liceul industrial energetic 
din Constanța, (la Liceul nr. 3. 
str. Basarabi nr. 2), Speciali
tatea : mecanoenergetică ; Li
ceul economic din Constanța, 
(la Grupul școlar comercial, 
str. Decebal nr. 15). Speciali
tatea : contabilitate ; Liceul a- 
gricol din Agigea, (la Școala 
tehnică agricolă, str. Techir- 
ghiol nr. 1). Specialitatea : 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă ; Liceul agricol din 
Palas, (la Școala tehnică agri
colă, str. Filimon Sîrbu nr. 
248). Specialitatea : veterina
ră ; Liceul agricol din Poarta 
Albă, (la Grupul școlar agricol 
Poarta Albă). Specialitățile : 
agronomie, veterinară, hidro
ameliorații.

REGIUNEA GALAȚI

Liceul industrial metalurgic 
din Galați, (la Liceul nr. 
1, Galați). Specialitățile : in
stalații siderurgice și au
tomatizări, termotehnica pro
ceselor siderurgice ; Liceul 
industrial pentru construcții 
de mașini din Galați, (la Gru
pul școlar pentru construcții 
de mașini, str. Traian nr. 125).

Specialitatea : construcții de 
mașini ; Liceul industrial pen
tru industria alimentară din 
Galați, (la Grupul școlar de 
industrie alimentară, B-dul 
Republicii nr. 169). Specialita
tea : chimia produselor ali
mentare ; Liceul economic din 
Galați, (la Școala generală nr. 
6, Galați). Specialitatea: conta
bilitate ; Liceul industrial de 
chimie din Brăila, (la Grupul 
școlar de chimie, Șoseaua Vi
zirului nr. 1). Specialitatea : 
tehnologia celulozei, hîrtiei și 
fibrelor artificiale ; Liceul a- 
gricol din Brăila, (la Grupul 
școlar agricol, str. Victoriei 
nr. 80). Specialitățile : veteri
nară. contabilitate și merceo
logie agricolă, hidroameliora
ții ; Liceul economic din Brăi
la, (la Școala tehnică financia
ră, str. Bolintineanu nr. 16). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul economic din Brăila, 
(la Școala tehnică, B-dul A. I. 
Cuza nr. 138). Specialitatea : 
contabilitate ; Liceul agricol 
din Odobești, (la Școala tehni
că agricolă, str. 30 Decembrie 
nr. 42). Specialitatea : horticul
tură; Liceul agricol din Tecuci, 
(la Grupul școlar agricol, str. 
23 August nr. 107). Specialita
tea : agronomie ; Liceul eco
nomic din Focșani, (la Liceul 
„Unirea“, Focșani). Specialita
tea : contabilitate.

REGIUNEA HUNEDOARA

Liceul industrial metalurgic 
din Hunedoara, (la Grupul 
școlar metalurgic, str. 23 Au
gust nr. 1). Specialitățile : ter
motehnica. produselor siderur
gice, instalații siderurgice și 
automatizări ; Liceul indus
trial minier din Petroșeni, (la 
Grupul școlar minier, str. 
Gheorghe Gheorghiu - Dej nr. 
5). Specialitățile : mine, elec
tromecanică minieră ; Liceul 
industrial de construcții din 
Deva, (la Grupul școlar de 
construcții, str. Alexandru Sa- 
hia nr. 5). Specialitatea : con
strucții civile și industriale ; 
Liceul economic din Alba Iu- 
lia, (la Școala tehnică, str. N. 
Filipescu nr. 8). Specialitatea : 
contabilitate ; Liceul economic 
din Orăștie, (Str. Lenin nr. 25). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul agricol din Geoagiu, (la 
Școala tehnică agricolă Geoa
giu). Specialitățile : horticul
tură, veterinară.

REGIUNEA IAȘI

Liceul industrial energetic 
din Iași, (la Școala generală 
nr. 17, str. Socola nr. 188— 
190). Specialitățile : electroe
nergetică, mecanoenergetică ; 
Liceul industrial pentru con
strucții de mașini din Iași, (la 
Grupul școlar, str. Sărăriei nr. 
189). Specialitatea : construcții 
de mașini ; Liceul industrial 
pentru industria ușoară din 
Iași, (la Grupul școlar, str. Să
răriei nr. 189). Specialitatea : 
filatură-țesătorie ; Liceul agri
col din Iași, (la Școala tehnică 
agricolă, str. Viticultori nr. 2). 
Specialitățile : horticultură,
cadastru și organizarea terito
riului, contabilitate și merceo
logie agricolă ; Liceul econo
mic din Iași, (la Școala tehni
că financiară, str. Sărăriei nr. 
35). Specialitatea : contabilita
te ; Liceul economic din Iași, 
(la Școala profesională comer
cială, str. Max Wexler nr. 9). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul agricol din Huși, (la 
Școala tehnică agricolă, str. 
Viticultori nr. 1). Specialita
tea : horticultură ; Liceul agri
col din Podul Iloaiei, (la Școa

la tehnică agricolă Podul Iloa- 
iei). Specialitățile : agronomie, 
veterinară ; Liceul economic 
din Vaslui,, (la Școala tehnică, 
str. Gh. Lazăr nr. 12). Specia
litatea : contabilitate.

REGIUNEA MARAMUREȘ

Liceul industrial pentru 
construcții de mașini din Satu- 
Mare, (la Grupul școlar „U- 
nio“, str. Mihai Eminescu nr. 
1). Specialitatea : construcții 
de mașini ; Liceul agricol din 
Satu-Mare, (la Școala tehnică 
agricolă, str. Libertății nr. 
18—20). Specialitățile : conta
bilitate și merceologie agrico
lă, veterinară, agronomie, hor
ticultura ; Liceul economic din 
Satu-Mare, (Ia Școala generală 
nr. 8, str. Ștefan cel Mare nr. 
5). Specialitatea : contabilitate; 
Liceul industrial minier din 
Baia-Mare, (la Grupul școlar 
minier, str. Victoriei nr. 154). 
Specialitățile : mine, electro
mecanică minieră; Liceul eco
nomic din Baia-Mare, (la 
Școala tehnică financiară, str. 
Progresului nr. 45). Specialita
tea : contabilitate ; Liceul eco
nomic din Baia-Mare, (la Li
ceul nr. 3, Piața Gheorghe 
Gheorghiu-Dej). Specialitatea : 
contabilitate.

REGIUNEA 
MUREȘ-AUTONOMA 

MAGHIARA

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini din Tîrgu-

Mureș, (la Liceul nr. 4, Tg. 
Mureș). Specialitatea : con
strucții de mașini ; Liceul a- 
gricol din Odorhei, (la Grupul 
școlar agricol, str. Justiției nr. 
12). Specialitatea : contabilita
te și merceologie agricolă ; Li
ceul agricol din Tîrgu-Mureș, 
(la Școala tehnică agricolă, str. 
Kosuth Layos nr. 108). Specia
litățile : agronomie, veterina
ră, contabilitate și merceolo
gie agricolă ; Liceul economic 
din Tîrgu-Mureș, (la Grupul 
școlar comercial, str. Călima- 
nului nr. 1)/ Specialitatea : 
contabilitate.

REGIUNEA OLTENIA

Liceul industrial energetic 
din Craiova, (la Liceul nr. 4, 
cartierul Brazda lui Novac). 
Specialitățile : mecanoenerge
tică, hidrotehnică ; Liceul in
dustrial de chimie din Cra
iova, (la Grupul școlar de chi
mie, str. Cornițoiu nr. 28). 
Specialitatea : tehnologie chi
mică organică și petrochimie ; 
Liceul industrial de construc
ții .din Craiova, (la Liceul nr. 
4, cartierul Brazda lui Novac). 
Specialitatea : construcții ci
vile și industriale ; Liceul a- 
gricol din Craiova, (la Grupul 
școlar agricol, str. Castanilor 
nr. 11). Specialitățile : hidro
ameliorații, mecanică’ agricolă, 
construcții hidrotehnice ; Li
ceul economic din Craiova, (la 
Grupul școlar comercial, Ca
lea. Brestei nr. 12). Specialită
țile : contabilitate, merceolo
gie ; Liceul agricol din Cala
fat, (la Grupul școlar agricol, 
sfr. V. I. Lehin nr. 2). Specia
litățile : agronomie, contabili
tate și merceologie agricolă ; 
Liceul agricol din Caracal, (la 
Școala tehnică agricolă, str. V. 
Alecsandri nr. 132). Specialită
țile : hidroameliorații, conta- 
tabilitate și merceologie agri
colă ; Liceul economic din Ca
racal, (la Școala tehnică, str. 
Karl Marx nr. 3). Specialita
tea : contabilitate ; Liceul a- 
gricol din Halînga, (la Școala 
tehnică agricolă, str. Tg. Jiu 
nr. 148). Specialitatea : veteri
nară ; Liceul agricol din Malu 
Mare, Craiova, (la Școala teh
nică agricolă Malu-Mare). Spe
cialitățile : veterinară, con
tabilitate și merceologie 
agricolă ; Liceul agricol din 
Bîrsești — Tîrgu Jiu, (la 
Școala tehnică agricolă Bîr
sești). Specialitatea : horti
cultură ; Liceul agricol din 
Bechet, (la Școala tehnică a- 
gricolă Bechet). Specialitatea : 
horticultură ; Liceul economic 
din Corabia, (la Școala tehni
că, str. Carpați nr. 115). Spe
cialitatea : contabilitate ; Li
ceul economic din Turnu Se
verin, (la Liceul nr. 1, Turnu 
Severin). Specialitatea : conta
bilitate ; Liceul economic din 
Tg. Jiu, (la Liceul nr. 1, Tg. 
Jiu). Specialitatea : contabili
tate.

REGIUNEA PLOIEȘTI

Liceul industrial de petrol 
din Ploiești, (la Grupul școlar 
de petrol, Bd. Petrolului nr. 
59). Specialitățile : prelucrarea 
țițeiului, utilaj de rafinărie ; 
Liceul economic din Ploiești, 
(la Grupul școlar comercial 
str. Vornicul Boldur nr. 3). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul industrial de petrol din 
Cîmpina, (la Grupul școlar 
de petrol, str. Griviței nr. 91). 
Specialitățile : utilaj foraj-ex- 
tracție ; exploatarea zăcămin
telor de țiței și gaze ; Liceul 
agricol din Rîmnicu Sărat, (la 
Școala tehnică agricolă, str. N.

Bălcescu nr. 2 B). Specialită
țile : agronomie, veterinară ; 
Liceul agricol din Voinești, Ca 
Școala tehnică agricolă Voi
nești). Specialitatea : horticul
tură ; Liceul agricol din Bu
zău, (la Grupul școlar agricol, 
str. Crizantemelor nr. 17). 
Specialitățile : hidroameliora
ții, horticultură, contabilitate 
și merceologie agricolă ; Li
ceul economic din Buzău, (la 
Școala tehnică. Aleea Episco
piei nr. 1). Specialitățile : con
tabilitate, merceologie ; Liceul 
agricol din Valea-Călugăreas- 
că, (la Școala tehnică agricolă 
Valea Călugărească). Speciali
tatea : horticultură ; Liceul a- 
gricol din Nucet (la Grupul 
școlar agricol, str. Gării nr. 
2). Specialitatea : veterinară ; 
Liceul agricol din Mizil, (la 
Școala tehnică agricolă, str. 
Mihai Bravu nr. 116). Specia
litatea : contabilitate și mer
ceologie agricolă ; Liceul eco
nomic din Tîrgoviște, (la Li
ceul nr. 3). Specialitatea : con
tabilitate.

REGIUNEA SUCEAVA

Liceul industrial forestier 
din Cîmpulung-Moldovenesc, 
(la Grupul școlar forestier, str. 
7 Noiembrie nr. 65). Speciali
tatea : silvicultură ; Liceul a- 
gricol din Rădăuți, (la Grupul 
școlar agricol str. Tineretului 
nr. 9). Specialitățile : veterina
ră ; contabilitate și merceolo
gie agricolă ; Liceul agricol din 
Sendriceni, (la Școala tehnică 
agricolă Sendriceni). Speciali
tatea : agronomie ; Liceul agri
col din Fălticeni, (la Școala 
tehnică agricolă, str. Maior 
Ion nr. 10). Specialitățile ': con
tabilitate și merceologie agri
colă, horticultură ; Liceul eco
nomic din Botoșani (la Gru
pul școlar comercial, str. Mar- 
chian nr. 64). Specialitatea : 
contabilitate.

ORAȘUL BUCUREȘTI

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini din Bucu
rești, (la Școala generală nr. 
81, str. Nerva Traian nr. 33 
raionul Tudor Vladimirescu). 
Specialitatea : electrotehnică, 
mașini și aparate electrice ; Li
ceul industrial energetic din 
București, (la Școala generală 
nr. 81, str. Nerva Traian nr. 
33, raionul Tudor Vladimires
cu). Specialitatea : electroe
nergetică ; Liceul industrial 
de chimie din București, (la 
Grupul școlar de chimie str. 
Snagov nr. 26 raionul 30 De
cembrie). Specialitatea : teh
nologie chimică organică și 
petrochimie ; Liceul industrial 
pbnitru •industria • tișoară din 
București, (la Grupul școlar 
de industrie ușoară, str. Poet 
Cerna nr. 1 raionul Tudor Vla
dimirescu). Specialitățile : fi
latură-țesătorie ; tricotaje și 
confecții din textile ; confec
ții din piele și înlocuitori ; pre
lucrarea cauciucului și confec
ționarea articolelor din cau
ciuc ; Liceul industrial pentru 
industria alimentară din Bucu
rești, (la Grupul școlar de in
dustrie alimentară, str. Spă- 
taru Preda nr. 16 raionul Ni- 
colae Bălcescu). Specialitatea : 
chimia produselor alimentare ; 
Liceul industrial de căi ferate 
din București, (la Școala pro
fesională de căi ferate, calea 
Giulești nr. 10 raionul 16 Fe
bruarie). Specialitatea : elec
tromecanică pentru semnali
zare, centralizare și bloc de li
nie ; Liceul industrial de trans
porturi din București, (la Gru
pul școlar auto, str. Voiniceni 
nr. 29 raionul 23 August). Spe
cialitățile : exploatare, întreți
nere și reparații auto ; dru
muri și poduri ; Liceul indus
trial de poștă și telecomunica
ții din București, (la Școala 
tehnică de telecomunicații, Ca
lea Victoriei nr. 12, raionul 
Tudor Vladimirescu). Speciali
tățile : exploatare poștă și te
lecomunicații ; electromecani
că pentru întreținerea insta
lațiilor de telecomunicații ; Li
ceul industrial de poligrafie și 
cinematografie din București, 
(la Grupul școlar poligrafic, 
str. Jiului nr. 1 raionul 30 
Decembrie). Specialitățile : po
ligrafie, cinematografie ; Lice
ul industrial de metrologie 
din București, (la Școala teh
nică de metrologie, Șoseaua 
Vitan Bîrzești nr. 11, raionul 
Nicolae Bălcescu). Specialita
tea : metrologie (mărimi me
canice și electrice) ; Liceul eco
nomic din București (la Gru
pul școlar comercial, Bd. Hris- 
to Botev nr. 17 raionul Tudor 
Vladimirescu). Specialitățile : 
contabilitate, merceologie, sta
tistică. Liceul economic din 
București (la Școala tehnică 
financiară, Calea Griviței nr. 
2 bis, raionul 30 Decembrie). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul economic din București, 
(la Școala tehnică, str. Sf. Ște
fan nr. 21, raionul 23 August). 
Specialitatea : contabilitate ; 
Liceul economic din București, 
(la Liceul nr. 2, Bd. Armata 
Poporului nr. 15. raionul 16 
Februarie). Specialitatea : con
tabilitate ; Liceul agricol din 
Dragomirești-Vale, (la Grupul 
școlar agricol Dragomirești- 
Vale). Specialitățile : horticul
tură ; veterinară ; protecția 
plantelor.

★
Liceele pedagogice își vor 

desfășura activitatea în actua
lele localuri ale școlilor peda
gogice.



Vietnamul de sud

Evoluția crizei politice

PESTE
HOTARE

Ieri dimineața, la Saigon alte două tinere bu
diste și-au dat foc, alegind calea supremă pen
tru a protesta împotriva generalului Ky, împo
triva atentatului Ia viața cunoscutului lider bu
dist Minh și împotriva intervenției S.U.A.

încheierea Congresului
P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 4. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Liță, trans
mite : Sîmbătă, în cea de-a 
cincea zi a lucrărilor Congre
sului al XIII-lea al P.C. din 
Cehoslovacia, s-au încheiat 
dezbaterile pe marginea ra
portului prezentat de A. No- 
votny.

La Congres au participat 
1 500 de delegați, reprezentînd 
circa 1 700 000 de membri ai 
P.C. din Cehoslovacia, precum 
și oaspeți de peste hotare re
prezentanți a 78 de partide 
comuniste și muncitorești.

La Congres a participat o 
delegație a Partidului Comu
nist Român, alcătuită din to
varășii Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., condu
cătorul delegației, Manea Mă- 
nescu, secretar al C. C. al 
P.C.R., și Gheorghe Nițescu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Praga.

Luînd cuvîntul la închiderea 
dezbaterilor, A. Novotny a 
subliniat că lucrările Congre
sului au confirmat încă odată 
justețea liniei politice a parti
dului, adeziunea întregului 
popor la această politică.

Tot, sîmbătă Congresul a ales 
Comitetul Central al P.C. din 
Cehoslovacia, format din 110 
membri și 56 membri suple-

anți, precum și comisia cen
trală de revizie.

în prima sa plenară Comi
tetul Central a reales în func
ția de prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia pe An- 
tonin Novotny. Ca membri 
ai Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia au fost aleși: 
O. Cernik, J. Dolansky, A. 
Dubcek, J. Hendrych, M. Chu- 
dik, D. Kolder, B. Lastovicka, 
J. Lenart, A. Novotny, O. Si- 
munek, iar ca membri suple- 
anți ai Prezidiului : A. Kapek, 
M. Pastyrik, M. Sabolcik, S. 
Sadovsky și M. Vaculik.

Congresul a adoptat apoi o 
serie de hotărîri și rezoluții 
care vor fi date publicității 
ulterior.

în încheierea lucrărilor par- 
ticipanții la Congresul P.C. din 
Cehoslovacia au adoptat o 
Declarație în oare condamnă 
agresiunea S.U.A. în Vietnam.

★
După terminarea lucrărilor 

congresului a avut loc o întîl- 
nire tovărășească între mem
brii C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și oaspeții de peste 
hotare — participanți la lu
crările congresului. La întîl- 
nire a luat parte delegația 
Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.

Zborul lui
„Gemini—9“

CAPE KENNEDY 4 (Ager
pres). — Nava cosmică ameri
cană „Gemini-9" avînd la bord 
pe cosmonauta Thomas Staflord 
și Eugene Cernan, și-a conti
nuat zborul sîmbătă — cea de-a 
doua zi a evoluției sale în spa
țiul cosmic. După cele două în- 
tilniri spațiale cu racheta 
„Atda" realizate în prima zi 
de zbor ,cei doi cosmonaufi ur
mau să realizeze o a treia în
tîlnire, de această dată prin
tr-un contact direct (înșuruba
re). Pentru această nouă tenta
tivă de întîlnire spațială tre
buia mai intii înlăturată placa 
antitermică care a astupat ori
ficiul de legătură de pe racheta 
„Atda“. Această placă a prote
jat racheta. în timpul lansării, 
dar nu s-a desprins de rachetă 
după plasarea pe orbită așa 
cum se prevăzuse. Pentru înde
părtarea ei au fost puse în 
funcțiune micromotoarele ra
chetei „Atda“ prin telecoman
dă de la statuie de pe Pămînt, 
dar acțiunea nu a reușit. Ast
fel ,cea de-a treia întîlnire spa
țială dintre „Gemini-9“ și ra
cheta „Atda" a fost suspendată. 
A fost amînată pentru 24 de 
ore și ieșirea in spațiul cosmic 
a cosmonautului Eugene Cer
nan. Administrația națională 
pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.), a anunfat că amîna
rea ieșirii în spațiul cosmic a 
cosmonautului Eugene Cernan 
se datorează faptului că atît 
Cernan cît și Thomas Stafford

Ca urmare, ieșirea din cabină a 
lui Eugene Cernan a fost re- 
programată pentru duminică în
tre orele 15,10 G.M.T. și 17,40 
G.M.T. După această ieșire în 
spațiu, nava cosmică „Gemi
ni-9“ va fi pregătită pentru a- 
merizare, care se va efectua 
luni în Oceanul Atlantic la est 
de Florida.

Sesiunea 
Comitetului 

Executiv 
al F.M.T.D.

Simbătă după-amiază a în
ceput la Sofia Sesiunea Comi
tetului Executiv al F.M.T.D. La 
lucrări participă și delegația 
U.T.C. din România condusă 
de tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Sesiunea a fost deschisă de 
Rodolfo Mechini, președintele 
F.M.T.D. care a rostit un scurt 
cuvint introductiv. Ani Spance- 
va .secretar al C.C. al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist a salutat pe oaspeți în nu
mele tineretului bulgar.

Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. i-au fost supuse spre 
aprobare rapoartele ce vor ii 
dezbătute în cadrul celei de-a 
Vil-a Adunări a organizațiilor 
membre ale F.M.T.D. Cei pre
zent i și-au exprimat opiniile pe 
marginea raportului lui Rodolfo 
Mechini, președintele F.M.T.D. 
intitulat: „Problemele actuale 
ale tinerei generalii și mobili
zarea tineretului la lupta pen
tru soluționarea lor, apărarea 
intereselor vitale ale tineretu
lui și sarcinile F.M.T.D."

Au luat cuvîntul delegați ai 
organizațiilor de tineret din Su
dan, Cuba, Argentina, Republi
ca Federală Germană, R.P.D. 
Coreeană, Australia, Indonezia, 
R. P. Chineză, Africa de Sud și 
Italia. In numele delegației 
U.T.C. din România a vorbit 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, se
cretar al C.C. al U.T.C.

La ora cînd transmit aceste 
rinduri, ședința continuă.

★
Afișe albastre și drapele albe 

cu insigna F.M.T.D. pot fi întîl- 
nite pe străzile Sofiei. Pancar- 
de, salută pe participanta la 
cea de a Vil-a Adunare a orga
nizațiilor membre ale F.M.T.D. 
ale cărei lucrări încep luni.

Pînă in prezent au sosit la 
Sofia delegații ale organizații
lor de tineret și studenti din 
peste 40 de țări.

EUGENIU OBREA

SOFIA 4 iunie 1966

Ele au lăsat scrisori în acest 
sens adresate lui Thieu, Ky și 
liderului budist „moderat“ 
Chau. Corespondenții de pre
să relevă că numărul sinu
ciderilor l-a depășit pe cel 
care a precedat căderea regi
mului lui Ngo Dinh Diem, în 
anul 1963. Această cale „extre
mă“, după cum relevă agenția 
REUTER, a dat un caracter 
dramatic crizei politice, mo- 
bilizînd în același timp forțe 
însemnate din mișcarea budis
tă împotriva guvernului și 
protestînd totodată împotriva 
compromisului la care au con
simțit unii dintre liderii bu- 
diști și împotriva sprijinului 
acordat de americani juntei 
de la Saigon.

Din telegramele agențiilor 
de presă transmise ieri după- 
amiază reiese că „moderații“ 
din conducerea budistă de la 
Saigon și-au impus punctul 
de vedere față de ceilalți con
ducători religioși, luîndu-se 
hotărîrea „de a se abandona 
lupta directă împotriva gene
ralilor“. Dar marea masă a 
budiștilor nu renunță la acțiu
nile lor de protest.

Teama guvernului de o nouă 
răbufnire împotriva sa în 
regiunile centrale sud-vietna- 
meze poate fi dedusă și din 
măsurile tot mai severe pe

care le adoptă. Corespondentul 
agenției ASSOCIATED PRESS 
transmitea că ieri, avioane 
guvernamentale zburau la 
mică înălțime, în raiduri frec
vente, deasupra orașului Hue. 
Postul de radio clandestin din 
regiunea vechii capitale im
periale transmite în continua
re emisiuni antiguvernamen
tale, iar liderii studenților 
budiști din Hue au declarat 
corespondenților străini că nu 
vor abandona lupta împotriva 
lui Ky și Thieu.

La Hue, cunoscutul lider 
budist Thich Tri Quang a 
făcut noi declarații împotriva 
sprijinului acordat generalu
lui Ky de către americani.

★
La 4 iunie un purtător de cu- 

vint al Ministerului de Externe 
al R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în legătură cu 
planul regimului de Ia Saigon 
și al guvernului S.U.A. de a 
folosi observatori O.N.U. pen
tru farsa electorală ce se pre
gătește în Vietnamul de sud. 
Declarația menționează că prin 
cererea de a se trimite observa
tori ai O.N.U. la așa-numitele 
alegeri din Vietnamul de sud, 
guvernul militar de Ia Saigon 
și S.U.A. urmăresc să „legali
zeze" clica marionetă a lui Ky 
și Thieu.

î
U.R.S.S. — Centrala elec

trică din Tașkent

Scrutinul dominican

Rezultate contestate

Criza N. A. T. 0.

„Cei 14“ caută o poziție comună...
Ieri a început la Bruxelles o nouă rundă de 

convorbiri diplomatice între miniștrii de ex
terne ai unor țări membre ale N.A.T.O., în ve
derea pregătirii sesiunii Consiliului Ministerial 
al acestui bloc, care se reunește marți.

Promotorul principal al 
acestor întrevederi este, potri
vit observatorilor, Dean Rusie, 
secretarul de stat al S.U.A., 
care a sosit în capitala Belgiei 
după ce a efectuat vizita în 
Finlanda și Norvegia. Scopul 
rundei este de a obține un 
acord cît mai amplu al tuturor 
celor 14 parteneri atlantici 
ai Franței în problemele pe 
care le ridică hotărîrea Pari
sului de a se degaja de 
N.A.T.O. Observatorii se îndo
iesc însă că Rusk va reuși în 
cîteva zile ceea ce nu au putut 
să realizeze numeroasele
contacte ce au avut loc în ul
timele săptămîni, la nivele 
diferite, între aliații atlantici. 
Agenția FRANCE PRESSE 
constată că „în realitate nu 
există o poziție comună a 
celor 14 parteneri ai Franței 
asupra celor mai multe aspec
te politice ale alianței atlan
tice". „Cei 14“ sînt de acord 
asupra necesității efectuării

sint obosifi după manevrele e- 
iectuate In prima zi de zbor.

Sub lozinca : „Fiicele Evei cer salariu egal cu bărbații la muncă egală“ s-a desfășurat 
la Bruxelles o demonstrație a femeilor din capitala belgiană

• DUPĂ cum transmite 
agenția Monțame, la 4 iunie 
la Ulan-Bator, a avut loc cea 
de-a X-a Plenară a C.C. al 
P.P.R.M. Plenara a analizat 
raportul C.C. al P.P.R.M. care 
urmează să fie prezentat celui 
de-al XV-lea Congres al 
P.P.R.M.

• OAMENII de știință de la’ cen
trul spațial Pasadena au comandat 
ieri, prin radio, declanșarea unui 
dispozitiv montat pe unul din pi
cioarele sondei lunare Surveyor, 
aselenizată recent, cu ajutorul că
ruia pe suprafața Lunii s-a proiec
tat un jet puternic de aer. Experi
ența a fost repetată, iar camerele 
de luat vederi au transmis pe Pă- 
mînt mai multe fotografii din care 
reiese că pe suprafața Lunii, în 
acel loc, nu există praf. Scoarța 
lunară a rămas Intactă, ceea ce 
dovedește că ea este destul de re
zistentă pentru a suporta greutăți 
chiar mai mari decît cele al» vii-

torilor cosmonauti care vor asele- 
niza,

• AGENȚIA C.T.K. infor
mează că, la invitația guvernu
lui cehoslovac, Couve de Mur- 
ville; ministrul afacerilor exter
ne al Franței, va face o vizită 
în R. S. Cehoslovacă între 25 
și 27 iulie a.c. Couve de Mur- 
ville va răspunde astfel la vizi
ta făcută în Franța, în noiem
brie 1964, de Vaclav David, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace.

Convorbirile 
iugoslavo-iraniene
• LA BELGRAD au început 

ieri dimineața convorbirile 
oficiale dintre președintele 
R.S.F.L, I. B. Tito, și Șahin- 
șahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr.

A avut loc un schimb de 
păreri referitor la relațiile bi
laterale și la situația interna
țională.

• IERI și-a încheiat lucrările la 
Dortmund Congresul Partidului So
cial-Democrat din Germania occi
dentală. Observatorii politici con
sideră că acest congres a fost ca
racterizat prin eforturi de consoli-

dare a Partidului social-democrat 
după insuccesul său relativ Ia ale
gerile din 1965. Lucrările Congre
sului n-au adus nimic nou în po
ziția social-democrată față de prin
cipalele probleme interne și exter
ne ale R. F. Germane. Una din 
temele principale ale discuțiilor a 
fost problema contactelor dintre 
P.S.D.G. și Partidul Socialist Unit 
din Germania.

• COMITETUL Științific al 
O.N.U. pentru problemele efec
telor radiațiilor nucleare își.va 
începe luni la New York lucră
rile. Pentru prima dată se vor 
discuta efectele radiațiilor asu
pra sistemului nervos central. 
Concluziile dezbaterilor din a- 
cest comitet vor ii cuprinse în- 
tr-un raport care va fi supus ce
lei de-a 21-a Adunări Generale 
a O.N.U. din toamna acestui 
an. Din acest comitet fac parte 
reprezentanți ai 15 țări membre 
ale O.N.U.

• HOTĂRÎREA guvernului bri
tanic de a se retrage din E.L.D.O. 
(Centrul european de construire și 
lansare de nave spațiale, din care 
fac parte Anglia, R.F.G., Franța, 
Italia, Belgia, Olanda și Australia) 
a fost primită cu îngrijorare de 
partenerii Angliei. în cercurile 
politice din Paris, hotărîrea Lon
drei este apreciată ca o lovitură 
puternică dată speranțelor colabo

rării tehnice a Angliei cu Europa 
în general și cu Franța în special.

• JUAN PALMERO, ministrul 
de interne al Argentinei, a făcut o 
declarație ziariștilor în care a 
dezmințit zvonurile privind even
tualitatea unei lovituri de stat. El 
a subliniat că în întreaga țară 
domnește o situație absolut nor
mală.

Greva marinarilor 
britanici

® ASTĂZI se încheie cea de-a 
treia săptămînă a grevei marinari
lor din Anglia, fără să se fi ivit, 
perspectiva unei aplanări a con
flictului.

Datele oficiale arată că pînă vi
neri seara numărul vaselor bloca
te s-a ridicat la 735 și cel al gre
viștilor la 20 896, iar între timp, 
,,pe măsură ce noi vase se întorc 
din cursele lor și echipajele se 
alătură grevei, congestionarea 
porturilor se accentuează zi de zi".

• PREȘEDINTELE Johnson 
a convocat vineri la Casa 
Albă pe principalii săi consi
lieri economici, cu care a dis
cutat problemele financiare 
ale Statelor Unite în lumina 
accentuării tendințelor infla
ționiste. în cercurile observa
torilor din Washington se a-

unor schimbări și simplificări 
în structura N.A.T.O., dar 
propunerile concrete diferă 
substanțial de la un aliat la 
altul. Părerile converg în ge
neral și în ce privește necesi
tatea mutării organismelor 
militare din Franța. Țările 
mai mici apreciază însă, potri
vit agenției menționate, că 
Consiliul permanent trebuie 
să rămînă în continuare la 
Paris atît din motive politice 
cît și financiare. „In afară de 
anumite aspecte tehnice asu

pra cărora cei 14 par să fi 
realizat un acord, celelalte 
probleme vor continua să fie 
discutate în grupuri de lucru 
pînă ce se va realiza un con
sens“, conchide France Presse.

Din surse informate, A.F.P. 
arată că delegația vest-ger- 
mană va insista ca negocierile 
propuse Franței de „cei 14“ 
privind trupele franceze sta
ționate în Germania occiden
tală, să se desfășoare paralel 
cu tratativele bilaterale fran
co — vest-germane privind 
noul statut al acestor forțe. 
De asemenea, agenția subli
niază că se așteaptă ca guver
nul de la Bonn să condițione
ze tratativele franco — vest- 
germane de aprobarea „celor 
14“.

Rezultatele definitive ne
oficiale ale alegerilor din 
Republica Dominicană 

arată că din totalul celor 
1 321 693 de voturi exprimate, 
Joaquin Balaguer, candidat 
din partea Partidului refor
mist dominican și Partidului 
democrat-creștin, a obținut 
745 409, în timp ce Juan Bosch 
candidatul Partidului revolu
ționar dominican, are asigura
te 517 784 buletine.

Fostul președinte J Juan 
Bosch. a declarat în cadrul u- 
nei emisiuni radiodifuzate că 
Partidul revoluționar domini
can, pe care îl reprezintă, va 
contesta rezultatele alegerilor, 
întrucît s-au produs fraude 
electorale. El a cerut institui
rea unei comisii, formate din 
juriști, care să facă cercetări 
în termen de cel mult o săptă- 
mînă asupra modului cum s-au 
desfășurat alegerile. Totodată 
el a cerut alegătorilor săi să-și 
„păstreze calmul pînă la anun
țarea oficială a rezultatelor 
finale ale alegerilor“.

Agențiile occidentale de 
presă anunță că la Santo Do- 
mingo au avut loc vineri in
cidente în cursul unor noi de
monstrații de protest față de 
modul cum s-au desfășurat

alegerile. Grupuri de manifes- 
tanți au ieșit pe străzi, scan- 
dînd : „Fraudă, fraudă“. Poli
ția a intervenit făcînd uz de 
gaze lacrimogene și deschizînd 
focul asupra demonstranților, 
o persoană fiind ucisă, iar alte 
patru rănite. Poliția și forțele 
armate au fost puse în start 
de alarmă.

Partidul Mișcarea populară 
dominicană a adresat un apel 
tuturor elementelor democra
tice din țară în care le cere să 
nu recunoască rezultatele ale
gerilor de la 1 iunie. Un apel 
asemănător a fost făcut și de 
Federația națională a funcțio
narilor din instituțiile publice 
care a chemat totodată la de
clanșarea unei greve generale 
pentru a denunța frauda elec
torală. In apel se cere, de a- 
semenea, evacuarea din țară 
a tuturor trupelor străine diz- 
locate în Republica Domini
cană.

După deget...“
Guvernatorii ameri

cani n-au făcut nici
odată grevă pentru 
majorarea salariilor. 
Dovadă supremă că 
sumele ce le primesc 
nu sînt de lepădat ; 
ele se cifrează la zeci 
de mii de dolari anual. 
Bașca ce mai pică de 
ici, de colo... Peste cit- 
va timp însă se va 
materializa o excepție 
relevabilă : unul din
tre guvernatori va ii 
remunerat cu... 1 do
lar pe an.

„Năpasta“ n-a căzut 
pe capul unui ilustru 
necunoscut. Cel ce va 
incasa doar 1 dolar la 
sfîrșitul unui an în
treg nu este altul de- 
cit faimosul guverna
tor al statului Alaba- 
ma, George Wallace, 
poreclit „rasistul ame
rican nr. 1“. De zeci 
de ori numele Iui a 
figurat în paginile zia
relor, împreună cu fo
tografia negrilor asa
sinați, a demonstra
țiilor împrăștiate, a 
caselor incendiate și 
a bisericilor pentru 
negri aruncate in aer. 
După cum relata săp- 
tăminalul britanic 
„New Statesman", 
Wallace, ajuns guver
nator in 1962, a deve
nit celebru printr-un 
adevărat record nea
tins pînă acum de ra

sism, anticonstitufio- 
nalism sau alte abu
zuri și încălcări ale 
legii. Orașe ca Bir- 
mingham și Sejma, cu
noscute pentru tragi
cele incidente rasiste, 
au constituit etape 
principale ale carierei 
sale de guvernator. 
Regiunea Laundes, de
numită „sîngeroasa", 
situată in imediata a- 
propiere a capitalei 
statului, a devenit

molestat pe demons
tranți și i-au atacat cu 
gaze lacrimogene.

Bilanțul poate conți, 
nua, astfel, multă vre
me. Dar nu conținutul 
său îl îngrijora pe 
Wallace. Neliniștea 
era dată de perspecti
va ca odată cu în
cheierea bilanțului să 
se încheie și cariera 
sa de guvernator. 
Căci, potrivit consti
tuției statului, guver-

/ dolar salariu
simbolul violentei și 
brutalității sudului a- 
păsat de prejudecăți. 
Aici, o activistă pentru 
drepturile sociale a 
fost asasinată cu un 
an în urmă ; cîteva 
luni mai tîrziu a ur
mat asasinarea pasto
rului Daniels. Wallace 
s-a opus cu strășnicie 
integrării în școli; el 
a refuzat să facă uz 
de forțele de politie 
de sub ordinele sale 
pentru a proteja pe 
participanta la marșu
rile de protest. în 
schimb, polițiștii i-au

natorul nu poate soli
cita, pentru perioada 
imediat următoare, un 
nou mandat.

„Eroul" de la Selma 
și Birmingham nu s-a 
resemnat insă. După 
ce a încercat, fără 
succes, să modifice 
constituția, a recurs la 
o stratagemă de care, 
el și acolitii săi, sint 
foarte minări : candi
datura sofiei sale, Lur- 
leen Wallace.

Și, la alegerile pre
liminare, tinute luna 
trecută (alegeri care, 
in Alabama, sint de

fapt definitive, întru- 
cit candidatii altor 
partide n-au nici o 
șansă) doamna Wal
lace a ieșit învingă
toare. Ea va ocupa, 
așa dar, ia sfîrșitul a- 
nului, fotoliul de gu
vernator. Dar... îl va 
ocupa, și atît. Condu
cerea efectivă o va 
avea tot solul. De alt
fel, Lurleen însăși, in 
timpul campaniei elec
torale, a declarat fără 
echivoc: „Pentru toa
tă lumea trebuie să fie 
clar că in cazul cînd 
voi ii aleasă, la eon- 
ducere se va afla 
George", Auzind a- 
ceasta, rasiștii și-au 
unit tortele și i-au a- 
sigurat alegerea.

Prin urmare, de 
facto, George Wallace 
a obținut un nou man
dat de patru ani. El 
va ii și de aici inainte 
adevăratul guvernator 
al Alabamei, „bastio
nul Ku—Klux—Klan- 
ului", cum este adesea 
denumit acest stat. 
Nominal însă, actua
lul guvernator va fi 
doar „prim consilier" 
și va avea un salariu 
simbolic de... 1 dolar 
pe an. Dar, fără în
doială, nu va organi
za nici o grevă pentru 
majorarea salariilor.

ION D. GOIA

c u o vădită nuan
ță de ironie ama
ră, influente co
tidiene britanice 
remarcă faptul 
că „unul din cele 
mai înalte ritmuri 
de creștere în 
Anglia îl cunoaș

te creșterea criminalității" 
(THE GUARDIAN). într-un 
articol recent, Anthony Lejeu-
ne, redactor la TIME AND 
TIDE releva următoarele da
te : în comparație cu anul 
1938 numărul delictelor gra
ve înregistrate de poliție s-a 
triplat ; numărul delictelor cu 
violență a crescut de peste 
opt ori ; numărul respective
lor delicte comise de tineri a 
crescut de 22 de ori.

Situația aceasta n-a putut 
să nu neliniștească țara lui 
Sherlock Holmes. Folosind 
metoda deductivă, atît de
apreciată de eroii romanelor
polițiste ale lui Conan Doyle, 
mulți dintre criminologii bri
tanici au început să cerce
teze cauzele acestei „escala
dări a crimei“. Laurence
Dunn, fost magistrat șef din 
Londra, a făcut deducția ur
mătoare : crima e rentabilă
și riscul de a fi prins e mi
nim.

preciază că există posibilitatea 
ca președintele să anunțe în 
curînd adoptarea unor măsuri 
cum ar fi o sporire a impozi
telor, pentru a se face față 
presiunilor inflaționiste cres- 
cînde.

• SENATUL filipinez, întrunit 
într-o sesiune specială sîmbătă di
mineața, a aprobat o lege care 
autorizează pe președintele Ferdi- 
nand Marcos să trimită un lot de 
2 000 militari filipinezi în Vietna
mul de sud. Legea a fost aprobată 
anterior de Camera Reprezentanți
lor, în ciuda faptului că, în ultime
le luni, în țară au avut loc nume
roase manifestații de protest îm
potriva trimiterii acestor trupe în 
Vietnamul de sud.

• , .TRATATIVELE economice 
care au loc în prezent la Cairo în
tre delegațiile R.A.U. și Siriei se 
desfășoară cu succes", a declarat 
vineri la Damasc ministrul sirian 
al economiei, Ahmed Murad. Cele 
două delegații — a spus ministrul 
sirian — au reușit ca în cursul 
convorbirilor de pînă acum să de
pășească toate dificultățile, și un 
proiect de acord comercial și de 
plăți urmează să fie semnat în ur
mătoarele zile. Se știe că tratati
vele de la Cairo sînt primele de 
acest gen de la despărțirea Siriei 
de R.A.U. (septembrie 1961).

ZAMBIA. — Un nou transport de colți de fildeș în drum de la 
Livingstone spre Beira, unde vor fi încărcați pentru export
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„Securitatea muncii“ hoți
lor și ucigașilor — remarcă 
presa britanică — a crescut 
considerabil în ultimele dece
nii. în 1938, jumătate din cri
minali și delicvenți au fost 
descoperiți în vreme ce în 
1965 poliția a pus mina doar 
pe 20 la sută dintre ei. La 
Londra, trei din patru hoți și 
cinci din șapte ucigași scapă 
poliției. TIMES nota ironic că 
în ultimii ani mult mai mulți 
absolvenți ai universităților 
au devenit tîlhari decît poli
țiști. Iar THE SCOTSMAN 
observă: „niciodată bandiții 
nu s-au bucurat la noi de o 
asemenea faimă publicitară... 
în cercurile cele mai selecte 
autorii loviturilor sînt aureo
lați de glorie, televiziunea se 
bate să le ia interviuri“.

în timp ce presa face de
ducții și caută cauze, autori
tățile anunță un „plan de în
tărire a luptei contra bandi
tismului“. Esența acestui plan 
o constituie „introducerea 
obligativității înregistrării 
amprentelor digitale ale tu
turor cetățenilor“. Detaliile 
acestui plan n-au fost dezvălu
ite. TIMES scria, referin- 
du-se la măsurile anunțate: 
„Dacă reducem lucrurile la o 
bună cartotecă de amprente 
digitale înseamnă să ne as
cundem după deget“.

Dacă ne gîndim la com
plexitatea și profunzimea fac
torilor care generează creș
terea criminalității în Anglia 
de azi, observația influentului 
cotidian britanic nu apare 
doar ca un simplu joc de cu
vinte.

EM. RUCAR


