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dedicate lui Lenin
cinstea celei 

aniversări 
ii lui V. I. 
la cinemato-

Tinărul Ilie Pintilie, strungar la întreprinderea mecanică Ro
man, este și elev în clasa a Xl-a la seral. Anul acesta el își 
pregătește examenul de maluri tate. In producție dă lucru nu
mai de bună calitate depășind în același timp planul de pro

ducție lunar în medie cu 15 la sută.

de-a 93-a 
a nașterii 
Lenin, 
graful Tineretului din 
Capitală va fi prezen. 
tat între 20 și 23 a- 
prilie un ciclu de fil
me care evocă figura 
marelui conducător

fi învățător al pro
letariatului : „Familia 
.Ulianov", „La în
ceputul secolului", 
„In zilele lui Octom
brie", „Povestiri des
pre Lenin". In ziua 
de 22 aprilie, la ci
nematograful „Ma- 
gheru" va rula filmul

„Contemporanul 
colului”. Filme 
dicate lui V. I. Lenin 
vor rula, de aseme
nea, la cinematogra
fele sindicale din 
Capitală și la cinema
tografe din celelal
te orașe ale țării.

se- 
de-

APLICAREA PROCEDEELOR
MODERNE DE LUCRU■■

orja este denumi
tă adesea, alături 
de turnătorie, sec
tor primar. Și pe 
bună dreptate. Se 
spune astfel șl 
pentru că, în mul

te privințe, de aceste sectoare 
depinde realizarea planului 
întregii uzine. Organizîndu-și 
bine activitatea, luînd cele 
mai potrivite măsuri în scopul 
creării „stocului tampon” în
tre secțiile primare și cele se
cundare, colectivele secțiilor 
forjă contribuie la înlătura
rea lucrului în asalt, la îm
bunătățirea calității produse
lor, deci la realizarea ritmică 
a planului întregii uzine. Iată 
de ce studierea și aplicarea în 
producție a procedeelor mo
derne de lucru, a acelor me
tode care au drept scop creș- 
terea substanțială a producti
vității muncii s-au impus ca o 
necesitate stringentă pentru 
colectivul secției noastre.

Prima metodă la care vreau 
să mă refer pe scurt este for
jarea în matrițe. Procedeu ex
trem de economic, cu urmări 
pozitive asupra creșterii pro
ductivității muncii dar și asu
pra calității, a economiilor de 
metal >— forjarea în matrițe 
este aplicată de multă vreme 
de către colectivul nostru. A- 
cum, spre exemplu, mai mult 
de 97 la sută din totalul pie
selor forjate pentru tractorul 
de serie se lucrează în ma
trițe. Această metodă a fost 
în ultima vreme completată 
și. îmbunătățită la noi în sen
sul trecerii de astă dată

forjarea în matrițe cu locașuri 
multiple. Forjarea a peste 70 
la sută din piesele matrițate 
prin acest sistem duce la înlă
turarea completă a preforjării 
la liber și ceea ce este și mai 
important sporește productivi
tatea muncii cu aproape 50 la 
sută.

Matrițarea prin extruziune, 
matrițarea fără bavură ca și 
matrițarea pinioanelor cu dan
tură sînt, de asemenea, pro
cedee moderne de forjare apli
cate cu succes în sectorul nos-

extruziune pe o presă hidrau
lică, cu un consum de metal 
de 11,700 kg oțel pe bucată, 
în secțiile prelucrătoare, pro
ductivitatea muncii la acest 
reper a crescut cu 25 la sută, 
consumul de scule s-a redus 
substanțial, eliberîndu-se, de 
asemenea, complet o mașină 
de găurit.

în mod deosebit aș vrea să 
mă refer și la matrițarea pi
nioanelor cu dantură, proce
deu foarte avansat la aplica
rea căruia s-a trecut de cu-

&

de creștere a

în aplicarea lor ne-amtru.
condus după principiul asigu
rării încă de la forjare, pen
tru cît mai multe dintre re
pere a unui volum minim de 
prelucrări prin așchiere. In
tr-adevăr, în sectorul prelu
crător se elimină astfel unele 
operații de găurire, frezare 
etc. și se obțin importante 
economii de metal. Iată, spre 
exemplu, cazul pinionului pla
netar. După vechea metodă, 
el se matrița pe ciocan, fără 
gaură, cu un consum de 15 kg 
oțel aliat pe bucată. Acum, a- 
cest reper se matrițează prin

p-

rînd și în uzinelor
noastre. Ce înseamnă aceasta ? 
înseamnă trecerea de Ia exe
cuția clasică prin așchiere a 
danturii pinioanelor, la exe
cutarea acesteia prin presare 
la cald simultan cu matrițarea. 
Se obțin astfel proprietăți me
canice mult superioare dato
rită orientării corecte a fibra- 
jului, productivitatea muncii 
sporind cu 10 la sută.

Cum este și firesc, aplicarea 
unor asemenea metode înain
tate în atelierele de forjă pre
supune existența unor condiții 
adecvate în aceste sectoare :

Încă un cinemascop

Muncitor

Joi 18 aprilie 1963

Lucrările agricole 
mai repede, 

mai bine

porumbuluiAu început semănatul
Fier vechi—oțelăriilor

Acțiunea patrio
tică de strîngere a 
fierului vechi 
bilizează în 
zile dc 
sute de tineri, 
lozinca „Tot 
mult fier vechi 
tăriilor“, tineri 
numeroase 
de pe ogoare, 
școli și-au luat an
gajamente sporita 
în întîmpinarea 
lei de 1 Mai.

In ultimele 
luni, tinerii din 
giunea Cluj

mo- 
aceste 

primăvară
Sub 
mai 
oțe- 
din 

uzine, 
din

strîns și trimis oțe- 
larilor hunedoreni 
peste 1 000 tone fier 
vechi. Din Dobro- 
gea au fost expe
diate în aceeași pe
rioadă circa 600 va
goane fier vechi și 
fontă, iar din re
giunea Suceava pe
ste 2 000 de tone, 
însemnate canti
tăți de fier vechi au 
strîns luna aceas
ta și tinerii din ra
ioanele Vatra Dor- 
nei și Rădăuți, din

★

orașele Suceava și 
Botoșani, din loca
litățile de pe Valea 
Jiului.

în primul trime
stru din acest an, 

în întreaga țară 
s-au colectat aproa
pe 379 000 tone fier 
vechi. Luna acea
sta, în primele 11 
zile au mai fost 
trimise oțelăriilor 
din întreaga țară 
încă 45 039 tone fier 
vechi.

• Timpul prielnic din ulti
mele zile a permis începerea 
semănatului porumbului în 
cimpia Banatului. Printre pri
mii care au început această 
lucrare au fost mecanizatorii 
din comunele Becicherecu 
Mic, Ceacova, Peregu Mare, 
Obad și altele.

Anul acesta, în Banat, po
rumbul se cultivă pe 270 000 
ha, cu 35 000 ha mai mult de- 
cît în anul trecut. Pentru ob
ținerea unei producții sporite, 
unitățile agricole socialiste din 
această parte a țării au rezer
vat cele mai bune terenuri pe 
care le-au arat și fertilizat din 
toamnă. Mecanizatorii și co
lectiviștii dau acum o atenție 
deosebită lucrărilor de pregă
tire a solului înainte de semă
nat, însămînțării într-un timp 
cît mai scurt și mai ales asi
gurării densității optime de 
plante la ha. Tot în scopul 
sporirii recoltei de porumb, 
gospodăriile de stat însămîn- 
țează întreaga suprafață, iar 
gospodăriile colective în pro
porție de 75 Ia sută cu sămînță 
dublu hibridă care în anii tre- 
cuți a dat producții de peste 
5 000 kg boabe Ia ha.

rele, Cîriogani au și semănat > 
peste 500 hectare. \

Porumbul se va cultiva în a- < 
cest an în regiune pe 165 000 ? 
ha, cu aproape 10 000 ha mai > 
mult decît în anul trecut. > 

Pentru a termina într-un S 
timp cit mai scurt semănatul, ( 
mecanizatorii și colectiviștii < 
și-au organizat în așa fel muși- > 
ca, incit mașinile să fie folosite > 
cu întreaga lor capacitate de 1 
lucru. >

(Agerpres)

Inovatorii de la exploatările 
miniere din Valea Jiului au fă
cut în primele trei luni din a- 
cest an 187 propuneri de ino
vații, din care 84 se aplică în 
procesul de producție în subte
ran. Economiile antecalculate 
realizate prin aplicarea acesto
ra se cifrează Ia peste 640 000 
lei. în activitatea de introduce
re a noului în producție s-au e- 
vidențiat îndeosebi inovatorii 
de la mina Lupeni. Ei au pre
zentat în acest timp la cabine
tul 'tehnic al exploatării 33 de

carepropuneri de inovații, din 
18 au și fost aplicate.

Printre cele mai valoroase 
inovații se numără aceea a in
ginerului Constantin Teodores- 
cu, de la această mină, privind 
modalitatea de înlocuire a sus
ținerii în lemn cu susținere me
talică la anumite abataje fron
tale. Aplicată în producție, a- 
ceastă inovație aduce economii 
la lemnul de 
mc la o mie 
bune extras.

mină de 10—15 
de tone de căr-

(Agerpres)

% Un nou cămin cultural

In Orașul Dr. Petru Groza, la 
cinematograful 7 Noiembrie, cu 
concursul I.C.R.S. Crișana, s-a 
terminat montarea și adaptarea 
sălii pentru proiectarea filme
lor pe ecran lat.

Muncitorii constructori au lu
crat cu entuziasm la amenaja
rea acestui nou cinematograf cu 
ecran lat în regiunea Crișana, 

în curînd pe ecranul cine
mascopului din Orașul Dr. Petru 
Groza Va rula noul film româ
nesc în două serii „Lupeni 29“. 
Locuitorii orașului așteaptă cu 
viu interes noul film românesc 
pe care îl vor viziona în con
diții excepționale.

GALAȚI (de la co
respondentul nos
tru). — Tinerii 
din comunele Va- 
sile Alecsandri și 
Braniștea din raio
nul Galați au trăit 
de curînd o mare 
bucurie: a fost dat 
în folosință un nou 
cămin cultural. Că
minul este format

din raionul Galati, a 
lost înzestrat cu un 
aparat de proiecție 
cinematografic. Co-

dintr-o sală de spec
tacole cu 250 locuri, 
o bibliotecă și 
alte încăperi desti
nate activității cui- lectiviștii tineri și 
tural-artislice edu
cative ce se va des
fășura aici.

Tot cu puțin timp 
în urmă, Căminul 
cultural din comuna 
Slobozia Conache

NICOLAE SIN
corespondent voluntar

vîrstnici vor avea 
în acest fel ocazia 
de a vedea săptă- 
mînal cile două pro
grame cinematogra
fice.

MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC
Și în acest an se continuă lucră

rile de modernizare și sistemati
zare a iluminatului public pe străzi 
și îndeosebi în cartierele noi apă
rute în orașele și centrele munci
torești, printre care ■ București, 
Cluj, Timișoara, Suceava, Iași și 
altele. Lămpile fluorescente și cu 
vapori de mercur iau locul, vechi
lor becuri, dînd o lumină mai plă
cută, realizind în același timp și 
un consum mai redus de energie 
electrică. In ultimul timp, ilumina
tul de acest gen a fost introdus în

orașele Buzău, Băicoi, Moreni din 
regiunea Ploiești, pe străzile Cuza 
Vodă,. Panait MoșCn, Cosminului 
din Bacău, Ștefan cel Mare și Re
publicii din 
ceava etc.

Iluminatul 
răspindit în 
sectoare de 
noi, în exploatări miniere, la clu
buri, în școli și cămine culturale, 
ateliere S.M.T. și G.A.S.

Săveni, regiunea Su-

fluorescent este larg 
prezent în numeroase 
muncă, hale și secții

(Agerpres)

Turiștii germani pe litoral
în portul Constanța se atlă 

în prezent motonava „Frilz Ile- 
kert“, aparținînd Uniunii Sin
dicatelor libere din R.D. Ger
mană. Cei peste 400 de turiști 
germani sosiți cu această navă

au vizitat stațiunile de pe lito
ralul Mării Negre, Muzeul ar
heologic din Constanta și au a- 
sistat la un spectacol de fol
clor la Teatrul de stat din loca
litate. (Agerpres)

încălzirea prin curenți de înal
tă frecvență necesară matriță- 
rii pe maxiprese, posibilitatea 
debitării precise a semifabri
catelor în vederea matrițării 
pinioanelor cu dantură etc.

Dintr-o experiență mai 
veche a secției noastre ne dăm 
însă seama că sporirea pro
ductivității muncii se poate 
obține și în cazurile cînd con
dițiile enumerate mai sus nu 
sînt create încă.

în asemenea cazuri conside
răm că cea mai mare atenție 
trebuie să se dea bunei orga
nizări a locului de muncă pre
cum și introducerii micii me
canizări în atelierele de forjă. 
Și aici, un exemplu. La noi, 
cu un timp în urmă, semifa
bricatul necesar matrițării co
roanei mari în greutate de 40 
kg era introdus în cuptor ma
nual. S-a proiectat și execu
tat însă un dispozitiv pneu
matic simplu care, ușurînd e- 
fortul fizic, a dus la crește
rea productivității muncii 
10 la sută. Introducerea
minatoarelor pneumatice la 
presele cu fricțiune, a mono- 
raiurilor la matrițarea pieselor 
grele, a macaralelor pivot 
pneumatice pentru deservirea 
diferitelor locuri de muncă, a 
ștanțelor de debavurat și gău
rit succesiv a avut, de aseme
nea, ca urmare, creșterea pro
ductivității muncii cu 15—25 

sută la reperele respective.

Ing. MIHAI MĂLĂCEA 
tehnolog, secția forjă 

Uzinele de tractoare — Brașov

la

(Continuare în pag. a IlI-a)

Uzinele
Capitală, 
țevi este 
diere pe

„Republica
Încă un lot de 

gata pentru expe- 
șantierele patriei.

Foto: AGERPRES

zi-

(Agerpres)

★

Și

OCTAVIAN ULMANU 
corespondent voluntar.

cu
eli-

trei 
re
ati

această acțiune patriotică au 
adus-o tinerii Gheorghe San
du, Paul Ornovinschi, Ion 
Enache, Aurel Deaș, Ion Rațiu 

Ion Călin.

(Agerpres)

• Colectiviștii din comuna < 
Cîncov, raionul Corabia, au fo- < 
losit intens timpul prielnic ? 
pentru însămînțatul culturilor ? 
din eipoca I, terminînd această > 
lucrare pe data de 12 aprilie, S 
cu trei zile înainte de terme- < 
nul prevăzut, după care au în- < 
ceput însămînțatul culturilor J 
din epoca a Il-a. |

Pînă în prezent s-au însă- < 
mînțat cu porumb peste 20 de ? 
hectare. Colectiviștii și meca- ? 
nizatorii s-au angajat să ter- > 
mine semănatul porumbului • 
în cit mai scurt timp. <

în primele luni ale anului, 
tinerii din cadrul Uzinei me
canice Poiana-Cîmpina au co
lectat și predat ia I.C.M. peste 
214 000 kg de fier vechi (an
gajament anual 600 000).

O contribuție deosebită

• Semănatul porumbului a 
început zilele acestea și în gos
podăriile agricole colective din 
raioanele Drăgănești-OIt și 
Slatina din regiunea Argeș. 
Colectiviștii din comunele 
Balta Sărată, Dăneasa, Izvoa-

Seminariile nationale științifice studențești

DIMA DUMITRU 
colectivist

In cîteva zile
în patru raioane din regiu- { 

nea Galați s-au terminat în- ( 
sămînțările din epoca I. în- > 
tr-o singură zi, colectiviștii > 
din raioanele Galați și Tecuci < 
au însămînțat peste 4 700 hec- < 
tare teren și au executat ară- £ 
turi de primăvară pe 2 300 ? 
hectare, iar cei din raioanele > 
Brăila și Făurei au însămîn- > 
țat în cîteva zile 20 000 hec- i 
tare cu culturi din epoca a ( 
Il-a. Concomitent, se fac pre- > 
gătiri pentru insămînțarea po- $ 
rumbului. Colectiviștii, spriji- < 
niți de mecanizatori, au pre- < 
gătit aproape 120 000 hectare ? 
de teren pentru această cui- > 
tură. >

(Agerpres)

Viteza de lucru - 
în creștere Ï

BAIA MARE (De la corespon
dentul nostru). —

In ultimele zile, în gospodării
le colective din raionul Șomcuta 
Mare s-a intensificat mult ritmul 
arăturilor și însămînțărilor. Toa
te cele 103 tractoare lucrează 
întreaga capacitate. Alături 
acestea sînt folosite 780 de 
telaje proprietate obștească, 
multe G.A.C. ca cele din Mireșu 
Mare, Valea Chioarului, Coltău, 
Prislop, Lucăcești și altele, unde 
au fost făcute pregătiri minu
țioase în vederea bunei desfășu
rări a lucrărilor, rezultatele sînt 
bune, arăturile și însămînțările 
efectuîndu-se pe mai mult de 
50 la sută din suprafețele pla
nificate.

Pînă acum, în raionul Șomcu- 
ta Mare au fost efectuate lucrări 
de pregătire a terenului în pro
porție de peste 50 la sulă, iar 
însămînțările în proporție de pe
ste 25 la sută; au fost însămîn- 
țate mai mult de 1 400 de hec
tare cu floarea soarelui, 150 de 
hectare cu cartofi și 400 de hec
tare cu alte culturi.

CU 
de
ci- 
ln

T^este două zile, în aulele unor institute de invu/ămint superior din 
IJ București, lași și Timișoara mai mult de 800 de studenți, veniți din 

*■ întreaga Iară, vor participa la seminariile naționale științifice stu
dențești.

Cei peste 800 de student: care vor fi prezen/i la seminarii sînt re
prezentanții a 13 000 de tineri care activează în cadrul cercurilor știin
țifice studențești. Inițială cu 12 ani în urmă, activitatea de cercetare 
științifică a studenților a luat, de la an la an, o dezvoltare tot mai mare. 
Astfel, de la 151 de cercuri științifice, cîte existau în anul școlar 1951— 
1952, s-a ajuns ca in acest an să-și desfășoare activitatea în diferite fa
cultăți 728 de cercuri.

Îndrumați cu grijă de către cadrele didactice (numărul conducătorilor 
de cercuri și de lucrări științifice se ridică în acest an la aproape 4 000), 
studenții au luat în cercetare, pentru acest an școlar, peste 2 900 de teme. 
Cu un an în urmă, activitatea cercurilor științifice ale studenților a re
coltat 2 100 asemenea lucrări.

Paralel cu munca de cercetare științifică, a devenit tradițională or
ganizarea conferin/elor științifice pe Iară ale studenților și seminariile 
naționale științifice studențești.

Ne aflăm acum în lata celui de-al Ill-Iea seminar național științific 
studențesc.

In Capitală va avea loc seminarul consacrat contribuției cercurilor 
științifice sludenfești la rezolvarea unor probleme practice de electro
tehnică, energetică și electronică în scopul introducerii tehnicii moderne 
în industrie și agricultură.

La Timișoara își vor da lnlîlnue studenții pregătiți să participe la 
două seminarii : unul consacrat contribuției cercurilor științifice ale stu
denților la rezolvarea unor probleme tehnico-științiiice și economice ale 
industriei constructoare de mașini și gparate, și altul care va dezbate 
lucrări ce se ocupă de mecanizarea, electrificarea și chimizarea agricul
turii, în scopul ridicării productivității muncii și al reducerii prefului de 
cost al produselor agricole.

In sfîrșit, la Iași, se va desfășura seminarul consacrat contribuției 
studenților cercetători la rezolvarea unor probleme telinico-știinfiiice ale 
industriei bunurilor de larg consum.

La toate aceste seminarii vor ii prezentate și discutate peste 130 de 
lucrări, a căror tematică este izvorîtă din nevoile practice ale producției.

înapoierea 
în Capitală 

a delegației P.M.R. 
care a participat 

la Congresul 
Partidului Comunist 

din Finlanda

GH. ȘOVU

Miercuri seara s-au înapo
iat în Capitală tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al C.C. al 
P.M.R., și Cucu Vasile, acti
vist al C.C. al P.M.R., care au 
reprezentat Partidul Muncito
resc Romîn la cel de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Finlanda.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, 
pinată 
P.M.R.

delegația a fost întîm- 
de membri ai C>C. al 
și de activiști de partid.

„Itinerar plastic
rganizația U.T.M. de la Uzinele „Vulcan" a inițiat 
zilele trecute o interesantă acțiune cultural-educa- 
ivă: „Itinerar plastic — prin muzeele Capitalei". 
Călătoria a început cu vizitarea Muzeului „Theo
dor Aman'. în viitoarele popasuri tinerii îșj vor 
adinei cunoștințele despre arta lui Grigorescu, An- 
dreescu, Luchiân, Băncilă, Tonitza, Iser etc., pînă

la arta contemporană reprezentată prin opera unor cunoscuți 
artiști: Corneliu Baba, Alexandru Ciucurenco, Constantin Ba- 
raschi, C. Medrea, J. Perahim și alții.

în călătoria lor, tinerii sînt însoțiți de critici de artă. Intru- 
cît explicațiile date le socotim valoroase pentru educația este
tică a tinerilor — ziarul nostru le va publica în coloanele sale. 
Iată mai jos ce-au învățat tinerii iubitori ai artei plastice în 
prima lor vizită.

Există părerea că pictura vor
bește de Ia sine. într-adevăr, 
spun unii, muzica cere o inițiere 
elementară măcar. Dar pictura, 
lumea mișcării, a culorii și lumi
nii, a formelor și imaginilor con
crete, trebuie doar privită. Fie
care va dezlega tainele ei.

Să fie oare așa ? în fața unor 
tineri de Ia Uzinele „Vulcan" 
s-au ridicat probleme mai largi.

Ei au vrut să afle care este legă
tura artistului cu vremea sa ? 
Care sînt mijloacele care stau la 
îudemîna pictorului ? Cum s-a 
dezvoltat marea și fecunda tradi
ție realistă în pictura romîneas
că ? Căutînd răspunsul, tinerii 
prieteni ai artelor plastice au 
hotărît să asocieze vizitele la mu
zeele bucureștene cu discuții, 
care să aducă în lumină și să lă-

prin muzeele Capitalei“
murească o scrie de noțiuni de 
bază pentru înțelegerea artelor 
plastice.

în holul Muzeului Aman, tine
rii prieteni ai picturii de la Uzi
nele „Vulcan 
riul excursiei plastice.
cu

își fixează itinera- 
Începînd 

atelierul pictorului, povesti-

vescu încetățenește în arta plas
tică romînească tipul artistului 
cetățean, integrat frămîntărilor 
vremii sale, credincios pînă la 
sacrificiu idealurilor înalte de li
bertate și progres. Aman — ui
mind o tradiție luminoasă, artist 
multilateral înzestrat cu darul

O inițiativă a organizației
U.T.M. de la Uzinele „Vulcan“

ghidului împletește informa- 
biografică cu aprecierea va-

rea 
fia 
lorii operei acestui mare artist
patriot. Creația lui Aman care 
se întinde în a doua jumătate a 
veacului trecut apare ca o sinte
ză a căutărilor de pînă Ia el. A- 
inan a preluat și a dus mai de’ 
parte moștenirea generației artiș
tilor revoluționari dc Ia 1848. O 
pleiadă printre care se numără 
Negulici, C. D. Rosenthal, Isco-

și

pasiunea pentru marea compozi
ție istorică, excelent portretist, 
gravor, plin (le sensibilitate pen
tru viața poporului — va milita 
pentru o pictură veridică, cre
dincioasă adevărului vieții și in
tegrată frămîntărilor timpului.

Tinerii urmăresc compozițiile 
istorice — Izgonirea turcilor 
la Călugăreai, Ultima noapte a 
lui Mihai Viteazul, Bătălia cu 
torțe. Ceea ce captivează pe ti-

nerii privitori în aceste compo
ziții este evocarea prin pictură a 
unor fapte de vitejie al căror e- 
rou a fost poporul. Tablourile 
pictorului mărturisesc o dragoste 
profundă pentru patriotismul și 
curajul poporului nostru — auto
rul marilor evenimente istorice.

Grupul de tineri se oprește în 
fața portretului lui Tudor Vla- 
dimirescu, în care pictorul zugră
vește hotărîrea, curajul, marile 
capacități organizatorice ale con
ducătorului Răscoalei de la 1821.

Portretistica lui Aman reține 
atenția privitorilor. Fiecare re
marcă finețea observației psiho
logice, adîncimea și atenția cu 
care Aman și-a scrutat contem
poranii. Portretul de bărbat sau 
portretul soției sale expuse în 
mica sală de lîngă atelierul mare, 
portretul Anei Davilla sau al E- 
lenei Cuza sînt mărturii pline de 
adevăr despre contemporanii săi. 
Tînăra ingineră Felicia Radules
cu observă însă că darul de por
tretist al lui Aman este prezent

ți în pictura sa istorică ; picto
rul, cercetător atent și pasionat 
al documentelor vremilor trecu
te, reușește să dea imaginea con
vingătoare a unor oameni pe care 
nu i-a cunoscut. Chipul Iui Mi
hai Viteazul, ca și al lui Tudor 
Vladimirescu au rămas în con
știința noastră așa cum i-a înfă
țișat Aman.

Talentul pictorului-patriot nu 
se exprimă însă numai în mari 
suprafețe, în înfruntări dramati
ce și în portrete. Cîteva pînze 
mai mici, miniaturale chiar — 
un colț de grădină, un interior 
de atelier, un portret plin de 
sensibilitate, un mic peisaj văzut 
din atelierul mic al pictorului de 
la etaj —, dezvăluie preocupă
rile polivalente ale artistului. 
Cîteva „hore”, un 
într-un peisaj dc 
mai ales gravurile sale, depă-

car cu boi, 
iarnă, dar

MARIANA CELAC

(Continuare în pag. a IlI-a)



Ùltima 
etapa 

de școala
lașa a Xl-a este 
în centrul atenți
ei școlii. Recapitu
lările s-au intensi
ficat. Consultațiile 
- individuale și 
colective — de a-

I semenea. Oricît de conștiincios 
(ar fi elevul în participarea la 

consultații și recapitulări, aces
tea nu-i pot fi folositoare ele- 

Ivului dacă, în prealabil, el n-a 
studiat individual. Profesorul îi 
dă consultații, îl ajută să reca- I pituleze, dar nu o poate face cu
succes pe un teren virgin, dacă 
elevul n-a făcut primul pas : să I revadă materia, să știe ce ne
clarități are. Grupa de învăță

tură, cu grijă alcătuită, este, de 
asemenea, utilă.

Baza învățăturii o formează 
însă munca de fiecare clipă cu 
manualul, confruntarea aces
tuia cu notițele luate în orele 
de curs și completarea cu di
verse cunoștințe dobîndite din 
lectura anumitor cărți de lite
ratură, de tehnică sau de știin
ță, din revistele accesibile șco
larilor : Gazeta literară, Con
temporanul, Luceafărul, Știin
ță și tehnică, Gazeta de mate
matică și fizică, seria B — și 
altele. Studiul individual în
semnează adîncirea cunoștin
țelor, pătrunderea sensului lor, 
asimilarea conștientă a aces-

torà. înseamnă efortul de a 
face legătură între cunoștințe
le însușite la diferitele materii, 
pentru a fi mai profund în ceea 
ce ți-ai însușit. Studiul indivi
dual nu are nimic comun cu 
buchiseala, nici cu reproduce
rea aidoma a unor cunoștințe 
neasimilate. S-ar putea da și 
cîteva rețete după care să se 
călăuzească elevii în studiul 
individual. Sînt însă sigur că 
recomandări mai utile s-au fă
cut de fiecare profesor și diri
ginte încă din anii precedenti. 
Citeva sugestii sînt totuși utile.

Conspectele, făcute din vre
me, la unele obiecte ca litera
tura romînă, istorie, economie 
politică, socialism științific, 
geografie, științe naturale, o- 
feră nu numai prilejul, de a ex
trage esențialul dintr-un capi
tol, ci și pe acela de a înlesni 
recapitularea materiei în mod 
constructiv, nu prin frunzărirea 
grăbită a manualelor. Conspec
tele mai au avantajul că stimu
lează judecata pentru a recon
stitui, din ideile principale no
tate, ansamblul problemei, iar 
prin forma lor schematică ușu
rează reținerea lor fără efor
turi prea mari. Tot atît de utile 
sînt schemele luate în timpul 

orelor de curs, micile însem
nări și extrase din diverse cărți 
citite în decursul anilor de 
școală, referatele și compune
rile făcute la sfîrșitul unor 
capitole mari. De un real fo
los pot fi lucrările de sinteză 
pe probleme, dacă acestea au 
fost făcute cu grijă și pe baza 
unui studiu amănunțit. Foarte 
utile sînt extrasele făcute pe 
fișe, clasate pe probleme. La 
matematică, fizică și chimie, e- 
levii obișnuiesc să extragă for
mule sau demonstrații schema
tice. Nu de mult, am văzut la 
un elev din clasa a Xl-a A un 
carnețel de mărimea unei a- 
gende, în care își notase toate 
formulele la fizică din manua
lele de clasa a VIII-a, a IX-a, 
a X-a și a Xl-a, încadrîndu-le 
în dreptunghiuri și pătrate fru
mos colorate. La început, am 
avut impresia că nu-i poate fi 
de prea mare folos. I-am îm
părtășit impresia mea.

— Nu aveți dreptate, mi-a 
răspuns calm și stăpîn pe sine. 
Aici este concentrată toată fi
zica. Cînd am puțin timp li
ber, îl deschid și citesc o for
mulă. Pornind de la ea, încerc 
să reconstitui toată demonstra
ția care a precedat sintetizarea

rezumate 
semn în 

care tre
ia primarevăd și, 

lămuresc, 
ai un
ce ai

caiet de ie
rnai folosi 

cu formule ? 
pot purta la

unei legi sau principiu în cî- 
teva cifre sau litere. Cînd nu 
reușesc să-mi reamintesc cum 
s-a ajuns la o anumită for
mulă caut într-un caiet de re
zumate în care am notat și de
monstrațiile, sau în manual. 
Dacă se întîmplă să nu am la 
îndemînă caietul de 
sau manualul, fac un 
dreptul formulei pe 
buie să o 
ocazie, mă

— Dacă 
zumate, la 
carnețelul numai

— Caietul nu-1 
mine în orice clipă, deoarece 
este mai voluminos, pe cind 
carnețelul îl am tot timpul în 
buzunar. In felul acesta, îl des
chid din cînd în cînd, chiar 
cînd mă deplasez undeva cu 
tramvaiul sau autobuzul, citesc 
o formulă și reflectez la ea. A- 
desea, în recreații, ne strîngem 
cîte 3-4 elevi șî, răsfoind acest 
carnețel, facem adevărate in
cursiuni prin toată fizica, 
am convingerea că 
poate repeta materia 
ușor și mai cu efect. ,

Acum, mai mult ca 
este nevoie să fim buni gospo
dari cu timpul, meticuloși 

Eu
se 

mai
așa
Și

oricînd,

în

planificarea lui. Am văzut la 
mulți elevi încă din trimestrul 
II grafice-program de repetarea 
materiei, pe care se străduiesc 
să le realizeze pas cu pas. Un 
asemenea grafic-program este 
foarte necesar, mai ales în a- 
ceastă etapă. Nu putem sugera 
un model de program, pentru 
că el trebuie să țină seama de 
particularitățile fiecărui elev, 
de nivelul de pregătire, de sta
diul la care a ajuns acesta în 
repetarea materiei. îndrumări 
privind alcătuirea unui aseme
nea program pot primi însă de 
la diriginți și din partea orga
nizației U.T.M.

Printre elevii clasei a Xl-a 
am întîlnit și unii foarte im
pacientați, speriați de perioa
da pe care urmează să o stră
bată. Unii nu se mai plimbă, 
nu mai merg la spectacole, nu 
mai dorm suficient. Nu e bine. 
Organismul este și el un meca
nism cu capricii și, dacă nu ții 
seama de ele, te trădează în 
momentele cele mai grele. Nu 
trebuie să uităm, de asemenea, 
că ne aflăm și într-un anotimp 
care solicită foarte mult orga
nismului. V-ați reîntors de la 
școală, neapărat odihniți-vă o 
oră : dormiți sau stați la aer,

pe o bancă, plimbați-vă. Faceți | 

un repaos total. Abia apoi, cu 
energia reîmprospătată, puteți I 
începe programul de activitate. I 
Mai mult de 4-5 ore pe zi, însă, - 
nu este bine să învățați, pen-1 
tru că, după acest timp, nu mai | 
aveți randament la învățătură. 
De asemenea, nu trebuie să | 
uitați că, în perioada acestor | 
4-5 ore, trebuie să faceți scurte 
pauze. O scurtă plimbare după | 
programul de învățătură este, g 
de asemenea, foarte recoman
dabilă. Iar cele 8 ore de somn 
sînt < 
narea spectacolelor programa- 
ți-le sîmbăta sau duminica du- 
pă-amiază, < 
prevedeți o pauză mai mare 
de odihnă. (înțelegînd prin a- 
ceasta ț" 
totul însă cu măsură). ___
simțiți oboseală, dureri de cap, 
sau vă dați seama că nu dați 
randamentul necesar din cauza 
unui efort excesiv, consultați 
neapărat medicul școlii. Este 
nevoie să țineți seama de a- 
ceste amănunte, pentru că la e- 
xamen trebuie să fiți foarte 
bine pregătiți dar și capabili 
de a face dovada acestei pre
gătiri.

prof. ION POPESCU

ă. Iar cele 8 ore de somn A 
absolut obligatorii. Vizio- 9

a sau duminica du-1 
cînd este bine să I 
o pauză mai mare" 

mă. (înțelegînd prin a- ■ 
plimbare, distracție — I 
nsă cu măsură). Dacă ’

I
I
I
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Fruntași
Fruntașii școlii și ai clase

lor în care învață. Un titlu 
pe care-1 poartă cu mindrie. 
Dar nu-1 vor mai purta mul
tă vreme. Nu pentru că nu 
vor mai fi Iruntași, ci pen
tru că nu vor mai fi elevi. 
Acum sînt în clasa a Xl-a, 
în prag de absolvire. Notele 
oglindesc strădania lor de a 
realiza un frumos bilanț al 
anilor de școală. Cum se nu- i 
mese ? Ana Vișescu de la 
Școala medie nr. 3 „Ion Ne- 
culcef din Capitală, Gheor
ghe Prodan și Maria Botez 
de la Școala medie nr. 5 
„Mihail Sadoveanu“ și Petre 
Rada de la Școala medie nr. ; 
3 „Ion Neculce" din Capi- ' 
tală. (De la stingă spre ' 
dreapta).

Foto : GR. PREPELIȚĂ

O

r
1ÎN FATA EXAMENULUI DE MATURITATE

cum cina ne găsim 
în pragul examenu
lui de maturitate, 
sîntem preocupați 
de probleme serioa
se, de viitor. Cea 
mai mare atenție, 

insă, o acordăm învățăturii.
...Nu întotdeauna insă lucru-, 

rile au mers așa. La sfîrșitul tri
mestrului I, de pildă, unii abia 
reușiseră să „smulgă” cvte un 5 
sau 6. Firește, ne-am alarmat. 
Am convocat biroul organizației 
U.T.M.. l-am rugat și pe tovară
șul diriginte să participe la șe
dință. ‘Trebuia să facem ceva» 
ceva care să schimbe radical si
tuația din clasă. Dar ce anume ? 
Tovarășul diriginte ne-a sfătuit 
să discutăm prietenește cu elevii 
care au obținut rezultate slabe, 
să aflăm — mai întîi — care sînt 
cauzele acestor rezultate. Apoi...

Toți membrii biroului și alți 
utemisti fruntași la învățătură au 
primit sarcină să discute cu ele
vii slabi sau în situații de me
diocritate, să-i viziteze acasă, să 
se împrietenească cu ei și, ceea 
ce era mai im,portant — să afle 
care sînt cauzele rămînerîi în 
urmă la învățătură. Am ajuns 
repede la următoarea concluzie : 
rezultatele slabe ale unora se

1
Școala me-
3 „Eftimie 
Anul aces-

imișoara. 
die nr. 
Murgu.“.
ta școala își conduce 
către examenul de 
maturitate o nouă 
promofie de absol
venți. Pregătirile în

vederea acestui examen au început 
de mult („încă din ciclul elemen
tar“ precizează, zîmbind, Opreanu 
Zoica, din clasa a Xl-a B), dar de la 
începutul acestui an școlar pregă
tirile au devenit mai serioase, mai 
intense, mai organizate, iar în a- 
ceasta perioadă ele au atins un 
nivel impresionant.

Elevi/ clasei a XPa nu tole
rează mediocritatea și nici indisci
plina. Cornelia Jifcu, Gabriela Ar- 
senie, Eugen Kiss sînt numai cîfiva 
dintre cei care iau atitudine îm
potriva comportărilor necorespun
zătoare.

In clasa a X!-a A s-au organi
zat ședințe fulger și echipe fulger 
pentru analiza cauzelor rămînerîi 
în urmă a unor elevi. Elevi ca Bi- 
tan Maria, Blagoev Maxa și alții 
au fost determinați să se gîndeas- 
că mai mult la perioada hotărîtoa- 
re în care se află, în urma ajuto
rului dat de colegii lor, iar Elena 
Patrutoiu a fost' deosebit de feri
cită cînd a reușit să clștige priete
nia a două dintre fruntașele clasei 
a Xl-a B, Maria Crainic și Elena 
Dioși, care, de atunci, îi explică 
tot ce ei 1 se pare mai greu de în
țeles (catalogul vorbește multe lu
cruri bune pe seama acestei prie
tenii).

Dar examenul de maturitate nu 
se pregătește numai repetînd con
știincios materia anilor trecu/i. în- 
vățînă-o temeinic pe cea din anul 
acesta. Al. Abramovici, împreună 
cu Ekstein Gheorghe, cu Gheorghe 
Lieberman, cu Tiberiu Ladnec, cu 
Monica Popa și cu mulți alți colegi 
de-ai lor găsesc dese prilejuri să 
discute în colectiv pe marginea 
cărților șl revistelor ce le citesc 
„ca să-și completeze listele biblio
grafice privind problemele de exa
men“.

...După o interesantă și lungă 
discuție cu o parte din elevii cla
sei a Xl-a B mi se prefigurează în 
minte ceva din chipul studentului 
de mline. Alături, în glnd, ca o ex
plicație, îmi răsar cuvintele Emiliei 
Buzescu, locliitoarea secretarului 
U.T.M. pe școală : „examenul de 
maturitate din iunie e numai exa
menul ; maturitatea se manifestă 
de pe acum“.

EUGENIA GROSU

pas cu întreaga clasă
datorau nepăsării față de învă
țătură ; alții însă întimpinau 
greutăți în însușirea cunoștințe
lor care se predau și, în ciuda 
eforturilor pe care le depuneau 
uneori pentru a învăța, nu reu
șeau să obțină rezultate bune.

Odată aflate cauzele, am por
nit la elaborarea unor măsuri 
avind drept scop înlățurgrea lor. 
Mai mult ne-au dat de furcă ne
păsătorii, aceia pe care notele 
proaste se părea că nu-i deran
jau deloc: Goicea Nicolae, Nae 
Smaranda, Lixandru Paulina, 
Șerban Maria ne-au opus o re
zistență dirza. Goicea, de pildă, 
a fost corijent în primul trimes
tru la 5 obiecte. Cînd am încer
cat să discutăm cu el, să-l între
băm ce are de gînd, ne-a răs
puns : „Ce vreți de la mine ? De 
ce mă plictisiți ? Ce vă pasă 
vouă de situația mea ?...” După 
ore am convocat o ședință „ful
ger” — prima din acest an șco
lar. Le-am explicat colegilor ati
tudinea lui Goicea și le-am cerut 
să-și spună părerea. S-au înscris 
mulți elevi la cuvint.

— Noi ți-o spunem deschis : 
notele tale proaste ne privesc în

Tinerii din fotografie sînt elevi în clasa a Xl-a A la Școala medie nr. 3 din Brăila. In această ultimă etapă a anului școlar 
ei folosesc tot mai des consultațiile colective — care și-au dovedit din plin eficacitatea.

In cadrul pregăti
rilor pentru exame
nul de maturitate 
ca și pentru exame. 
nul de admitere în 
învățămîntul supe
rior la care se vor 

înscrie apoi actualii elevi din 
clasa a Xl-a, un important mijloc 
de consolidare și verificare a cu
noștințelor îl reprezintă lecțiile 
recapitulative. Peste puțin timp, 
elevii din clasa a Xl-a de la 
toate școlile medii de cultură ge
nerală din țară vor termina de 
parcurs materia planificată și
pentru trimestrul al III-lea și
vor începe lecțiile de recapitu
lare generală axate pe teme mari, 
desprinse din întreaga materie 
prevăzută pentru clasa a Xl-a, 
iar acolo unde este cazul vor fi 
incluse și elemente din clasele 
a IX-a și a X-a. Pentru ca aceste 
lecții să-și atingă importantul 
lor scop, conducerea Școlii me
dii nr. 5 din Iași, sub în
drumarea organizației de bază 
P.M.R., a luat o serie de măsuri 
concrete menite să ducă și în 
actuala etapă la cointeresarea în 
buna desfășurare a procesului de 
învățătură atît a elevilor și ca
drelor didactice, cît și a părin

egală măsură și pe noi. Așa că 
n-o să te mai tolerăm, să știi...

— E o rușine pentru organiza
ția noastră. O să ne faci de ris 
in toată școala...

Nu știu dacă în clipele acelea 
a luat hotărîrea să se îndrepte. 
Știu însă că atunci a înțeles că 
trebuie să rupă cu nepăsarea. 
Altfel, colegii nu-l vor tolera, Și., 
chiar de a doua zi a început să 
se pregătească cu toată seriozi
tatea. Iar la sfîrșitul trimestru
lui II a promovat la toate obiec
tele, și încă cu note bune.

Au existat însă la noi în clasă 
și elevi care învățau pe de rost, 
fără pătrunderea sensului celor 
citite. Exemple ? Tudor Ale
xandrina, Negulescu Carmen, 
Gogeanu Marieta, Roznovietschi 
Ștefan. In cazul lor se impunea 
ajutorul colegilor, al tovarășilor 
profesori. Și îndeosebi la obiec
tele mai dificile : matematică, fi. 
zică, chimie. Despre Tudor 
Alexandrina am aflat că vrea să 
urmeze Institutul politehnic. Am 
discutat cu cîțiva elevi fruntași 
— Bucur Lucia, Matache Nicolae, 
Gașpar Lucia — care, de aseme
nea, vor să urmeze politehnica.

ților. Astfel, în cadrul primei 
ședințe a consiliului pedagogic 
din acest trimestru s-au dezbătut 
pe larg problemele legate de spe
cificul conținutului și eficienței 
lecțiilor de recapitulare. Cu acest 
prilej s-a stabilit ca pînă Ia 15 
aprilie comisia metodică din 
școală să definitiveze cu fiecare 
cadru didactic de la clasa a Xl-a 
planul lecțiilor recapitulative. 
Totodată s-a fixat ca diriginții 
de la cele 3 clase a Xl-a pe care 
le avem în acest an, să stea de 

LECȚIILE RECAPITULATIVE
vorbă cu respectivele colective 
de elevi să le explice pe larg 
scopul lecțiilor de recapitulare 
scoțîud în evidență modul deo
sebit în care fiecare elev trebuie 
să se pregătească pentru aceste 
lecții în vederea unor cît mai 
bune rezultate. S-a hotărît, de 
asemenea, convocarea părinților 
elevilor din clasele a Xl-a în 
vederea asigurării sprijinului lor 
prețios pentru buna desfășurare 
a pregătirii elevilor în vederea 
examenului de maturitate. Cu 

Aceștia au atras-o în grupul lor, 
au început să studieze împreună. 
Rezultatul? La matemtică, Tu
dor Alexandrina, care în pri
mul trimestru a avut de-abia 
media 6, a obținut media 9 în 
trimestrul II, iar în trimestrul 
III, fiind ascultată, a luat nota 
10. La fel am procedat și cu cei- 
laiția Negulescu, Goceanu, Roz
novietschi etc. Cu toții au reușit 
să obțină note mari — 8, 9, 10.

Nu putem însă afirma că toate 
problemele au fost rezolvate. 
Mai avem încă de lucru. Con
stantin Ana, Iriceoiu Eugenia, 
Barcan Mira continuă să obțină 
rezultate slabe la învățătură. 0- 
prea Tudor, Petrescu Ana, mai 
sînt încă în situația de medio
critate. Principalul însă, în ca
zul lor, este că nu lucrăm cu 
necunoscute: noi am discutat 
cu ei. cunoaștem cauzele rezul
tatelor slabe pe care le obțin. 
Sîntem hotărîți să facem tot 
ceea ce este posibil, să folosim 
toate mijloacele pentru a-i de
termina să intre în rînd cu noi. 
„E tîrziu — spun unii — nimic 
nu se mai poate schimba", in
tr-adevăr, e tîrziu, dar putem 

sprijinul organizației U.T.M. din 
școală s-a stabilit să se ducă o 
muncă susținută în rîndul elevi
lor în vederea realizării unei 
frecvențe totale la lecțiile reca
pitulative, a unei exemplare dis
cipline de muncă și a unei par
ticipări active a fiecărui elev la 
lecțiile din această importantă e- 
tapă, Precizînd cîteva aspecte e- 
sențiale ale modului în care s-au 
realizat aceBte obiective în școa
la noastră, vreau să mă adresez, 
în primul rînd, elevilor din cla

sele a Xl-a, pentru a Ie atrage 
atenția asupra specificului acti
vității lor din această perioadă, 
activitate care trebuie să fie 
mult mai bogată și mai susținută 
ca pîna acum, tocmai datorită 
caracterului de sinteză și per
spectivă a lecțiilor de recapitu
lare. La limba romînă, de pildă, 
în școala noastră pregătirea sis
tematică a elevilor pentru exa
menul de maturitate s-a inaugu
rat încă de Ia începutul trimes
trului al II-lea, l-a reluat liniar 

să-i ajutăm. Am mobilizat pe cei 
mai buni elevi din clasă, aceștia 
au discutat cu ei, le-au demon
strat că există toate posibilită
țile pentru îndreptarea situației. 
Bineînțeles, nu fără eforturi 
mari. Cei în cauză ne-au promis 
că na vor precupeți aceste efor
turi. Am alcătuit împreună cu 
acești elevi — cu sprijinul tova
rășilor profesori — un plan de 
activitate urmărind recapitularea 
materiei din anii precedenți, am 
intensificat mobilizarea la con
sultații și meditații, elevii și-au 
procurat caiete de recapitulare 
în care notează problemele cele 
mai importante. O deosebită a- 
tenție am acordat-o planului in
dividual de studiu. Deși mai sîn
tem încă școlari, planificarea stu
diului individual nu am făcut-o 
școlărește, ci mai pe larg, pe pro
bleme și capitole, în așa fel in
cit pînă la sfîrșitul anului să 
parcurgem întreaga materie.

MARTA ZAHARIA 
secretara biroului organizației 

U.T.M. a clasei a Xl-a D 
de la Școala medie nr. 2 

„Mihail Eminescu“ din Buzău

materia din clasele a IX-a și a 
X-a a cărei recapitulare se va 
încheia odată cu parcurgerea 
materiei din clasa a Xl-a. Pro
fesorii de specialitate au luat a- 
ceastă măsură pentru ca Ia lec
țiile recapitulative finale elevii 
să aibă proaspete în minte cu
noștințele legate de întreaga 
dezvoltare a fenomenului literar 
din țara noastră. Dintre subiecte
le stabilite pentru lecțiile recapi
tulative amintesc: „Realismul cri
tic în literatura romînă dintre 

cele două războaie mondiale”, 
„Tematica operei Iui Mihail Sa
doveanu” și „Mesajul poeziei lui 
Tudor Arghezi”. La fizică, pro
grama pentru examenul de ma
turitate prevede în acest an 
două capitole din materia clasei 
a Xl-a și anume : „Oscilații și 
unde electromagnetice“ și „Struc
tura atomului”, precum și un 
capitol din clasa a X-a „Elec
tromagnetismul”. Am amintit 
aceste lucruri tocmai pentru 
a sublipia faptul că lecțiile de

Ștefania Pîrvu : Examenul 
de maturitate mă preocupă 
foarte mult. Și nu numai a- 
cum, cînd timpul care ne-a 
mai rămas se poate număra 
în zile. De la începutul anu
lui școlar mă pregătesc pe 
trei planuri, ca să spun așa, 
deși între ele nu există hotar 
precis delimitat. învăț pentru 
lecțiile la zi, recapitulez ma
teria din anii precedenți, de 
care voi avea nevoie la exa
menul de maturitate, și mă 
pregătesc pentru examenul de 
admitere în facultate. Și to
tuși — deși ar putea părea 
curios — aceste activități 
nu-mi ocupă tot timpul liber, 
nu m-am aglomerat într-atît 
încît.să fiu obligată să renunț 
cu totul la celelalte preocu
pări, așa cum s-a întîmplat cu 
alți colegi. Continui să citesc 
zilnic literatură, văd un spec
tacol pe săptămînă, mă ocup 
îndeaproape de detașamentul 
de pionieri a cărei instructoare 
sînt. Cum reușesc ? Munca ri
guros organizată este pentru 
mine o deprindere și o obli
gație pe care am căpătat-o 
din primii ani de școală. 
Nu-mi permit — ori cît de 
mari ar fi tentațiile — nici o 
abatere de la programul sta
bilit. învăț zilnic 3-4 ore după 
orele de școală și-mi ajunge 
pentru a fi bine pregătită pen- 
trft că sînt atentă Ia expune
rile din clasă după care îmi 
iau notițe (ele îmi sînt de un 
real folos cînd învăț lecția). 
De aceea nu-i pot înțelege pe 
colegii mei care se plîng de 
lipsă de timp, sau mai bine 
zis motivează în acest fel lipsa 
lor de pregătire.

recapitulare finale de la clasa a 
Xl-a au un caracter mult mai 
larg. Pregătirea fiecărei teme 
impune nu numai parcurgerea și 
sistematizarea materiei însușite 
în acest an, ci și în anii ante
riori. De aceea, este necesar ca 
elevii să-și planifice foarte rigu
ros timpul, să parcurgă cu aten
ție bibliografia recomandată și 
nu numai să nu lipsească de la 
nici o lecție recapitulativă, dar 
să și ia parte activă Ia discuții, la 
elucidarea tuturor problemelor 

legate de tema respectivă. Un ca
racter deosebit îl au și lecțiile 
recapitulative Ia matematici. Co
misia metodică din școala noas
tră, în colaborare cu profesorii 
de specialitate, a stabilit ca la 
această disciplină recapitularea 
să se facă prin rezolvarea unor 
probleme complexe, urmărindu-se 
atît rezolvarea lor pe diferite 
căi accesibile elevilor, cît și clari
ficarea aspectelor teoretice lega
te de efectuarea exercițiilor res
pective. Se va începe cu proble-

„In ce stadiu 
vă aflați 

cu pregătirile?“
Ecaterina Patrichi: Eu fac 

parte din categoria elevilor 
care au făcut un salt în pre
gătirea lor în acest ultim an 
de școală. Mi-e greu s-o spun, 
dar am fost multă vreme o 
„problemă” a olasei. Anul tre
cut am fost chiar amenințată 
de repetenție. Din ce cauză ? 
înțelegeam că în timpul liber 
trebuie să mă plimb, să citesc, 
să dezleg chiar rebusuri, nu
mai să nu învăț. Cu alte cu
vinte, liberă de ori ce obliga
ții 1 Sfaturile și mustrările 
colectivului și ale tovarășilor 
profesori au avut în sufletul 
meu ecou ; e drept, întîrziat, 
și o spun cu mîhnire pentru

Ne răspund elevi ai 
clasei a Xl-a C de la

Școala medie nr. 1 
din Brăila

anii care au trecut. La înce
putul anului acesta — dînd 
curs cererii mele — organiza
ția U.T.M. m-a primit în rîn- 
durile sale. Adunarea de pri
mire a fost o adevărată școală 
educativă pentru mine. De a- 
tunci mă străduiesc să-mi res
pect angajamentul de a obține 
note bune. Desigur, programul 
meu de studiu nu poate fi ase
mănător cu al acelora care au 
învățat conștiincios în toți anii 
de școală. Eu fac un efort du
blu. E necesar. Și m-am con
vins, cu ajutorul colegilor, că 
este posibil să recuperez tim
pul pierdut printr-un mare 
efort de voință. Acest lucru îl 
pot face toți elevii care au 
procedat ca mine.

Fănel Olteanu, elev delăsă
tor și superficial, a răspuns și 
el în cadrul anchetei. Răspun
sul lui este, în esență, acesta : 
se bazează pe noroc, pe inspi-

me tip de capitole, ajungîndu-se 
pînă la rezolvarea de probleme 
din gazeta „Fizica și matema
tica”.

Sînt însă și discipline, ca geo
grafia, de pildă, care nu figu
rează în programa examenului 
de maturitate, și la care organi
zarea lecțiilor recapitulative are 
aceeași mare importanță. Noi cu
noaștem exact la ora actuală 
spre ce școli, facultăți și insti
tute vor să se îndrepte actualii 
elevi din clasa a Xl-a. Sînt des
tui de mulți dintre ei care se vor 
duce Ia facultățile de geografie, 
geologie și biologie. Or, recapi- 
tulînd acum, adică sistematizînd 
și sintetizînd cunoștințele care 
sînt încă proaspete în mintea e- 
levilor, îi ajutăm efectiv în pre
gătirea lor pentru examenul de 
admitere în facultățile respecti
ve. în cadrul consfătuirilor orga
nizate cu elevii celor 3 clase a 
XI-a și în care au fost discutate 
toate problemele legate de pre
gătirea în vederea examenului de 
maturitate.

prof. VASILE FETESCU 
directorul Școlii medii nr. 5 
„Costache Negruzzi" din Iași 

rație. Ii e greu să renunțe la 
sport, distracții și plimbările 
interminabile. Iar colegii n-au 
reușit încă să-l convingă că 
„norocul“ la examene înseam
nă, de fapt, învățătură, învă
țătură, învățătură.

La ancheta noastră au răs
puns mai mult de jumătate 
din elevii clasei. Din răspun
surile celor mai mulți elevi 
a ieșit la iveală, ca o tră
sătură comună, seriozitatea, 
existența unor metode per
sonale de muncă a căror 
trăinicie a fost verificată de-a 
lungul anilor. Au apărut, deci, 
cu atît mai curioase răspunsu
rile unor elevi ca Fănel Ol
teanu, Ioana Eugen, care afir
ma că citește multă literatură 
și, din această cauză, nu poate 
învăța Ia celelalte materii, ca 
Angela Boldianu, cunoscută în 
alți ani ca o elevă cu rezul
tate foarte bune la învățătură 
și care anul acesta, din lipsă 
de studiu, obține note proaste 
sau ale altora care învață în 
salturi, la sfîrșitul trimestre
lor pentru a-și asigura media 
de trecere. Pe bună dreptate 
s-a născut întrebarea : care a 
fost atitudinea clasei față de 
acești elevi, cînd și în ce fel 
a fost folosită opinia colecti
vului față de manifestările 
lor negative ?

Adoptînd o atitudine justă 
de criticare a indolenței și a 
pierderii de timp, colectivul a 
reușit să îndrepte o elevă ca 
Ecaterina Patrichi ajutî-nd-o 
să folosească ultimul an de 
școală pentru a învăța, pentru 
a acumula cît mai multe cu
noștințe. în cazul unor elevi ca 
Eugen Ioana, de pildă, colecti
vul este foarte îngăduitor. Pe 
acest teren a înflorit o atmos
feră de „înțelegere, climat în 
care Fănel Olteanu poate cre
de că, într-adevăr, la examen 
norocul îl va salva“.

Evident, timpul care a mai 
rămas este scurt, dar și în acest 
timp trebuie acționat pentru a 
trezi la realitate pe elevii a- 
mintiți. Elevii cu rezultate 
bune și foarte bune la învăță
tură pot să atragă în jurul lor 
pe cei care mai au nevoie de 
ajutor fie în ceea ce privește 
organizarea timpului de stu
diu. fie în clarificarea unor 
probleme, mărind astfel numă
rul acelora care așteaptă exa
menul de maturitate fără 
emoțiile pe care le dă pregăti
rea superficială.

MARIETA VIDRAȘCU
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Un interesant concurs • Cel mai tînăr
inovator„Cine știe, câștigă

Sala Clubului „Grivița roșie’ 
din Capitală a cunoscut zi
lele trecute o vie animație. 

Tineri ți tinere, elevi ți eleve, 
lăcătuși și strungari, montori 
și maiștri, numeroși oameni în 
vîrstă din cadrul Uzinelor „Gri
vița roșie“ au umplut sala pînă 
la refuz. Cu toții au venit aici 
minați de același interes : cu
noașterea mai îndeaproape a 
luptei partidului și poporului 
nostru pentru fericirea poporu
lui.

Zeci de tineri din uzină au 
participat la fazele preliminare 
ale concursului gen „Cine știe, 
cîștigă", cu tema : „Poeții și 
scriitorii noștri cîntă partidul'.

l/ìitorì conducători

auto

Nu peste mult timp, tineri 
ca Chiru Stroe, Alexan
dru Arvinte, Ion Sfetu, 

Isidor Pahonțu și mulți alții 
vor termina cursurile Școlii de 
șoferi profesioniști nr. 54 din 
Iași și vor pomi cu mașinile 
pe șoselele patriei. De modul 
cum cunoaște motorul, cum 
știe să stăpînească volanul, de
pinde calificarea profesională 
a viitorului șofer. Tocmai de 
aceea conducerea școlii, orga
nizația de partid și U.T.M., a- 
cordă o deosebită atenție aces
tor probleme. Lecțiile de me
canică, fizică sînt legate strîns 
de principalele funcțiuni ale 
motorului cu explozie. Profe
sorii Ion Zaiț, Vasile Bernevie, 
și alții îmbină armonios lec
țiile teoretice cu problemele 
practice. Și ca această îmbina
re să se facă permanent, elevii 
execută practica de producție 
la Atelierele de reparații capi
tale I.R.A. 4 din Iași, alături 
de oamenii care cunosc ca 
niște adevărați medici, inima 
motorului și de Ia care elevii 
au multe de învățat.

MIHAI COCIERU

Sosirea unei 
delegații de activiști 

ai P. M. S. U.
La invitația Comitetului 

Central al Partidului Munci
toresc Romîn, în ziua de 17 a- 
prilie a.c., a sosit în țara noa
stră, în schimb de experiență, 
o delegație de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, condusă de tova
rășul Imre Dimeny, membru 
supleant al C.C., șeful Secției 
Agrare a C.C. al P.M.S.U.

La Sosire, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii Cor
nel Onescu, membru al C.C. 
al P.M.R., Nicolae Ionescu, vi
cepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, de 
activiști ai C.C. al P.M.R.

A fost de fată tov. Jend 
Kuti, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Ieri dimineață a părăsit. Ca

pitala, îndreptîndu-se spre 
Praga, o delegație a Uniunii 
Tineretului Muncitor, care va 
participa la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Cehoslovac. 
Delegația U.T.M. este condusă 
de tov. Purcăreanu Luciu, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M.

In Capitală a sosit Boris Po- 
krovski, artist al poporului a! 
U.R.S.S., prim-regizor la Teatrul 
Mare din Moscova.

★

In Capitală a avut loc miercuri 
o consfătuire cu directorii caselor 
regionale ale creației populare din 
întreaga tară.

S-a analizat cu acest prilei des
fășurarea fazei intercomunale a ce
lui de-al Vll-lea concurs al forma- 
fiilor artistice de amatori

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Mai este încă o problemă, o 
condiție fără de care nu se 
poate vorbi despre aplicarea 
metodelor avansate în sectoa
rele de forjă și anume, pro
blema existenței unui perso
nal cu calificare corespunză
toare, atît la proiectarea scu
lelor și dispozitivelor, dar mai 
ales Ia executarea practică a 
pieselor prin mijloacele și pro
cedeele moderne amintite. Ex
periența noastră arată că a- 
cestui lucru trebuie să i se 
acorde o importanță maximă. 
Ca urmare a indicațiilor date 
de organizația de partid, la 
forja Uzinelor de tractoare au 
funcționat în decursul anilor 
și există și acum cursuri de 
ridicare a calificării profesio
nale a muncitorilor. Francisc 
Handra, Gh. Ursedan și mulți 
alți tineri au căpătat cu acest 
prilej noțiuni noi, li s-a dez
voltat interesul pentru . teh
nică, pentru îmbogățirea per
manentă a cunoștințelor pro
fesionale.

Aș vrea însă să mă opresc 
în mod deosebit asupra unui 
lucru, ta noi, tinerii sînt în
cadrați la cursurile amintite 
numai pe criteriul meseriei și 
pu și pe cel al nivelului de

fs-Timp îndelungat tinerii au 
cut un studiu temeinic al unor 
creații literare cum sînt „Mitrea 
Cocor", „La cea mai înaltă ten
siune", „Setea", „Partidului", 
„Slavă eroilor Doftanei", „La- 
zăr de la Rusca", s-au învățat 
cîntecele „Părinte drag, partid 
iubit", „Să fii partidului oștean", 
„Steagul partidului“ și altjle.

Pe scenă au urcat șapte tineri: 
Ion Gavrilă, Ștefan Măiann, 
Gheorghe Mareș, Paul Marinescu, 
Constantin Nicula, Alexandru 
Bădescu ți Teodor Costuș. Răs
punsurile date de ei au dovedit 
temeinicia cunoștințelor căpătate 
în urma studiului materialului 
bibliografic indicat pentru con
curs. Ei au fost cîștigători ai 
concursului, pentru care au fost 
și stimulați cu premii. Dar oare 
numai ei au cîștigat ? Fără îndo
ială că învățăminte prețioase au 
tras toți cei care au participat la 
fazele anterioare ale concursu
lui : pe ateliere și sectoare, apoi 
toți cei care au participat, ca 
spectatori, la faza finală.

ALEXANDRU 
P. NICOLAES CU

Studenti cercetători

/n rlndurile de 
iată aș vrea să 
vă vorbesc des

pre cltiva din sutele 
de viitori absolvenți 
care in anul acesta 
vor păși pe porțile 
larg deschise ale in
dustriei noastre socia
liste.

Să poposim pentru 
cîteva clipe la Facul
tatea de mecanică din 
T imișoara.

Studenta anului V, 
care au 
tima lor 
examen, 
acum la Reșița, Arad, 
Brașov și in alte cen
tre industriale ale tă
rii, unde se documen
tează pentru proiectul

de diplomă. Mircea 
Selaru, Ioan Ghiocel, 
Petre Ștefănescu, Fio
nda Popa, Ioan Bîrcă 
— sînt doar cîțiva din
tre viitorii absolvenți.

Răsfoind lista lucră
rilor științifice prezen
tate de către studenții 
facultății 
sesiuni de 
am intîlnil 
lor.

Studentul
si a propus încă din 
anul III de iacul- 
tate să construiască 
un aparat pentru su
darea plumbului, ceea 
ce mai tîrziu a reușit. 
Anul acesta el va pre
zenta la seminarul na
țional al iacultătilor

la diferite 
comunicări 
și numele

loan Bîrcă

Încheiat ul- 
sesiune de 

sini pieca/i

Premii acordate 
bibliotecilor fruntașe

Miercuri s-a desfășurat în Capi
tală consfătuirea in cadrul căreia 
s-a analizat rezultatele celui de-al 
doilea concurs bienal „Biblioteca 
în slujba construcției socialiste".

Au participat secretarii comite
telor regionale de cultură și artă, 
directorii bibliotecilor regionale, 
bibliotecari fruntași, scriitori și 
alți oameni de cultură și artă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa Constanta Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Tova
rășul Dumitru Boriga, președintele 
Consiliului așezămintelor culturale, 
a înfățișat apoi modul cum s-a 
desfășurat cel de-al doilea concurs 
bienal „Biblioteca în slujba con
strucției socialiste". Participanfii la 
discuții au subliniat rezultatele ob
ținute de biblioteci în populariza

O lecție de muzică la Școala populară de artă din ploiești

pregătire, Iar programa ana
litică, în multe din cazuri în
vechită, se repetă de la an la 
an. Trebuie să arăt apoi că 
pentru o parte dintre tineri, și 
anume pentru cei de Ia liceul 
seral, nu s-a găsit o formulă 
potrivită pentru a-i ajuta și 
pe ei să-și ridice calificarea. 
Este clar că vor trebui luate 
măsuri care să ducă la o mai 
bună desfășurare a procesului 
de ridicare a calificării. N-ar

APLICAREA
fi rău, de exemplu, dacă pen
tru tinerii muncitori care ur
mează liceul seral s-ar alcătui 
un ciclu de conferințe cu teme 
corespunzătoare nevoilor pro
ducției.

Aceste lucruri trebuie desi
gur să fie în atenția conduce
rii sectorului.

Consider, totodată, că și or
ganizația U.T.M. ar putea avea 
mai multă inițiativă în acest 
sens. S-a făcut, de pildă, pînă 
acum, foarte puțin de către ti
nerii din forjă în privința ci
tirii literaturii de specialitate. 
Organizația U.T.M. ar putea

Tînărul Iulian Horovitz este cu- 
noscut în secția fenol, din 
cadrul Combinatului de cau

ciuc sintetic din Onești, ca unul din 
cei mai buni mecanici de aparate 
de măsură și ca un neobosit cău
tător al noului. A venit în secție 
acum trei ani, după ce a absolvit 
școala tehnică. In toți acești ani 
el și-a îmbogățit necontenit cuno
ștințele profesionale.

Din dorința de a contribui la 
perfecționarea procesului de pro
ducție, la realizarea unor economii 
el a propus cabinetului tehnic 
două raționalizări care au și fost 
aprobate. Prima raționalizare care 
se referă la sistemul de alimentare 
a becurilor de semnalizare optică a 
dulapurilor A.M.C. de la secția 
F 5, aduce importante economii de 
energie electrică și asigură o des
fășurare bună a procesului de pro
ducție.

O a doua raționalizare se referă 
la semnalizarea și autoblocarea au
tomată a pompelor de la secția 
F 3 în caz de avarii.

Raționalizările propuse de el 
aduc importante economii. Iulian 
Horovitz este unul din cei mai ti
neri inovatori din combinatul no
stru.

PETRICÄ DÄNILÄ

de mecanică lucrarea 
..Studiul trecerii man- 
panului și siliciului din 
fluxuri uranice in cu
sătură". F lorica Popa 
(împreună cu colegul 
său Vasile Ghișe) a 
terminat lucrarea ..Ali
mentarea automată pe 
un strung paralel", iar 
acum își definitivează 
noua sa lucrare despre 
calitatea otelului ro- 
minesc cu care va 
participa Ia același se
minar. Bilanțul muncii 
de cercetare științifică 
a multor studenți din 
anul V este la fel de 
bogat.

NICOLAE 
STANCIU

rea literaturii social-politice, teh- 
nico-științifice, agrozootehnice, be
letristice etc., contribuția biblio
tecilor la desfășurarea muncii po
litice și culturale de masă.

In încheierea consfătuirii a luat 
cuvintul tovarășul Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Au fost acordate apoi premii bi
bliotecilor fruntașe în întrecere. 
Premiul I a fost atribuit Bibliotecii 
regionale Iași, Bibliotecii raionale 
Rimnicu Sărat, bibliotecilor comu
nale Catanele, regiunea Oltenia și 
Vînători, regiunea Bacău și biblio
tecilor sătești Biliești, regiunea 
Galați și Babșa, regiunea Banat. 
Au fost acordate, de asemenea, 11 
premii II, 17 premii III și numeroa
se mențiuni.

(Agerpres)

iniția ținerea unor recenzii în 
fața tinerilor, ar fi bine să se 
organizeze concursuri pe te
mele meseriei etc. în sector 
sînt mulți ingineri și tehni
cieni tineri care, solicitați, sîn- 
tem convinși că vor acorda tot 
sprijinul acțiunilor inițiate de 
organizația U.T.M.

în legătură cu pregătirea 
cadrelor se mai ridică o pro
blemă referitoare la școala 
profesională de pe lingă uzina 

PROCEDEELOR MODERNE DE LUCRU
noastră. Este vorba de faptul 
că tematica lecțiilor la obiec
tul de specialitate este rămasă 
în urmă în comparație cu me
todele înaintate de muncă care 
se aplică pe plan mondial și 
chiar la noi în uzină. Este clar 
pentru oricine că viitorii 
muncitori din clasele de for
jori trebuie să ia cunoștință 
încă din școală de metodele a- 
vansate de muncă, să le cu
noască temeinic. Conducerea 
șcdlii profesionale a propus 
ministerului de resort intro
ducerea în programa analitică 
a unor probleme privind in-

TURNEUL U.E.F.A.

OLANDA 2-0
Miercuri, în cadrul turneului 

de fotbal U.E.F.A., s-au disputat 
ultimele meciuri ale grupelor 
preliminarii.

Iată rezultatele tehnice : gru
pa A : Scoția—Grecia 4—0 ; R.F. 
Germană—Elveția 2—1 ; grupa 
B : R. P. Bulgaria—Italia 2—1 ; 
Franța—R. P. Ungară 3—1 ; 
grupa C : Anglia—U.R.S.S. 2—0; 
R. P. Romînă—Olanda 2—0 ; 
grupa D : Irlanda de nord—Sue
dia 3—3 ; Belgia—R. S. Ceho
slovacă 2—0.

în semifinale se întîlnesc vi
neri Scoția cu Anglia și R. P. 
Bulgaria cn Irlanda de nord.

Selecționata R. P. Romîne, eu 
două victorii s.a clasat pe locul 
doi în grupa C în urma echipei 
Angliei.

★

• Meciul pentru titlul mondial 
de șah a continuat ieri la Moscova 
cu disputarea celei de-a 11-a par
tide în care Petrosian a jucat cu 
albele. Campionul lumii a ales de 
data aceasta apărarea Tarrasch. 
lncepind de la mutarea 25-a am
bii jucători au intrat In criză de 
timp. Botvinnik a găsit Insă conti
nuări foarte bune și a pătruns cu 
turnurile pe linia a ff-a.

Deși are un pion în plus Petro
sian se află intr-o situalie dificilă.

(Agerpres)

Primirea de către 
președintele Marii 
Adunări Nafionale, 

Ștefan Voitec, 
a însărcinatului 

cu afaceri al Finlandei 
la București

Miercuri, 17 aprilie a.c., pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale a R. p. Romîne, Ște
fan Voitec, a primit în audi
ență de prezentare pe Martti 
Johannes Salomies, însărcina
tul cu afaceri al Finlandei la 
București, (Agerpres) 

stalațiile modeme de încăl
zit, utilaje nOi pentru matri- 
țat, metode avansate folosite 
la forjarea în matrițe etc. Ră- 
mîne numai ca asemenea pro
bleme să fie neapărat incluse 
în programă pentru ca, para
lel cu îmbogățirea cunoștințe
lor talerilor muncitori ce lu
crează deja în producție, să se 
realizeze și o mai bună pre
gătire a ucenicilor din școala 
profesională.

Probabil, colectivele altor 
întreprinderi au o experiență 
și mai bună, sau consideră că 
au ceva de învățat din rezul
tatele obținute de noi. Și in
tr-un caz și în altul conside
răm util a se da o deosebită 
atenție, din partea ministeru
lui nostru, organizării periodi
ce a unor schimburi de expe
riență, consfătuiri între repre
zentanții sectoarelor de forjă 
din marile întreprinderi.

De mult ajutor ne-ar fi apoi 
dacă I.T.C.M.E.-ul ar sprijini 
mai mult întreprinderile în a- 
plicarea procedeelor noi prin

Invitație la drumeție

1
I|1U^S|I[| n dimineața pri- 

mei duminici de 
IlilJjlȘflUII aprilie senină și 
IIumW lllll caldă am simțit 
IHsn ^'n nou nevoia de I(mm IIIII a pleca undeva a- 

fară din oraș, pen
tru a petrece cîteva ore in 
mijlocul naturii. Am șters bi
cicleta de praf, i-am umflat 
cauciucurile, am luat sacul în 
care mi-am pus ceva de-ale 
gurii și la drum. Sînt un adept 
al excursiilor în grup și mi-am 
zis că n-ar fi rău să invit un 
prieten, doi.

Tentativa mi-a reușit deși 
răspunsurile primite nu erau 
la început prea încurajatoare: 
„Acum, măi băiete ? E prea 
devreme ! Și apoi, la cîmp, 
este încă frig și noroiul — te 
gîndești ce noroi trebuie să 
fie acuma după ce au căzut a- 
tîtea ploi ?“ N-am dezarmat. 
Am reușit să-i conving pe 
prietenii mei să facem o ex
cursie la pădure.

Strecurîndu-ne cu biciclete
le printre mașini și tramvaie, 
învăluiți uneori în norii de 
praf stîrniți de vehicule, iată.- 
ne ieșiți din oraș prin bariera 
Pantelimon.

Pe măsură ce ne depărtam, 
peisajul se schimba. In urmă 
rămînea mulțimea de fabrici 
cu coșuri înalte, în față apă
rea cîmpul acoperit în mare

„Itinerar plastic — 
prin muzeele Capitalei"

(Urmare din pag. I) 

șese viziunea idilistă și dulcea
gă a unora dintre predeceșori, 
pentru a da imagini autentice, 
pline de optimism (în pictură) 
sau documente cu valoare istori
că despre condiția țăranului ro
mîn, ca un act de critică socială 
plină de vehemență (în gravură).

Excursia «e încheie în micul 
hol de unde a pornit. Explicațiile 
ghidului sînt epuizate și cîteva 
întrebări lămuresc istoricul casei 
în care este amenajat muzeul, de
finesc amănunte biografice și a- 
daugă informații despre timpul 
și contemporanii pictorului. Cîte
va clipe și tinerii se risipesc din 
nou prin sălile muzeului, fiecare 
căutînd să regăsească momentul 
de emoție încercat în fața unei 
picturi care l-a impresionat în 
mod deosebit. Discuția, animată 
și serioasă se reia în atelierul 
mare al pictorului, în fața vas
tei compoziții istorice „Izgoni
rea turcilor Ia Călugăreni". 
Convorbirea ia acum un alt 
aspect. Un bagaj de impresii 
proaspete alimentează reflecții 
despre formă și pretext istoric, 
aduce în dezbatere realizarea ar
tistică și caracterul sintetic al 
compoziției. Se stabilește astfel 
în discuție o succesiune de for
me plastice, care sînt calificate 
pe loc. Unul dintre tinerii vizi
tatori, Vasile Ștefn, remarcă în 
gravura „Țăranul cu căciula în 
mină* caracterul țăranului, acea 
dîrzenie și revoltă ascunsă care 
se ghiceso în atitudinea lui de 
aparentă gnpunere, Țînăra pro

proiectarea de Instalații mo
derne de încălzire de mare 
productivitate, instalații pen
tru debitarea precisă a semi
fabricatelor, în găsirea unor 
noi lubrifianți necesari la un
gerea matrițelor și altele. Cre
dem, de asemenea, că Direcția 
generală electrotehnică din 
Ministerul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini ar trebui 
să studieze realizarea unor ge
neratori de frecvență de 1 000

Hz, 2 500 Hz și 8 000 Hz cu pu
terea de 200 kW.

O mențiune trebuie făcută 
și în legătură cu propaganda 
tehnică. Este drept că pînă 
acum s-au făcut multe lucruri 
bune în această privință. 
Considerăm totuși necesar ca 
Editura tehnică, I.D.T.-ul să 
pună la dispoziția uzinelor pu
blicații care să cuprindă datele 
tehnice absolut necesare adop
tării noilor metode de matrița- 
re. Ar trebui, de exemplu, or
ganizată traducerea unor pu
blicații de specialitate din 
străinătate. Avînd în vedere

Emilian Cristea
maestru al sportului 

parte de verdele proaspăt al 
griului de toamnă, iar în fund 
se vedea pădurea.

...Intr-o livadă cu cireși și 
caiși, ce dădeau să înflorească, 
s-au săpat șanțuri pentru 
montarea unei conducte ; la 
poarta de intrare a unei gră
dini de zarzavat se construia o 
baracă pentru pompa de apă 
adusă aici și care aștepta să 
fie montată ; mai la deal, se 
lucra la montarea unei alte 
conducte, iar pe cîmp, cit ve
deam cu ochii, erau culcați la 
pămînt stîlpi metalici ce aș
teptau să f ie ridicați pentru a 
purta pe brațele lor estetice 
cablurile unei noii linii de 
mare tensiune.

Și astfel, fără să băgăm de 
seamă, am ajuns la pădurea 
mult dorită.

— Frumos mai este ! Parcă 
te simți alt om !

Am hoinărit prin pădure 
pînă seara. Am plecat spre 
casă bucuroși de ziua petrecu
tă, dar cu părere de rău pen
tru numărul mic al excursio
niștilor întîlniți.

Și-mi pare rău : bucurește- 
nii cred că se simt mai bine 
dacă fac cîteva ore cu trenul

iectantă Ileana Georgescu urmă
rește tensiunea dramatică care 
pregătește parcă învolburarea di
namică din centrul pînzei, desfă
șurarea în adincime a cîmpiei de 
pe malul Neajlovului. Apropiin- 
du-se de pînză, tinerii recunosc 
măiestria portretistului Aman în 
chipurile personajelor care popu
lează compoziția.

Se pare că o compoziție reu
nește cuceririle unei mari expe
riențe picturale, spune tînăra A- 
driana Orășanu. Am regăsit pe 
rînd și obiecte care opresc aten
ția pictorului în natura moartă, 
și peisaj, și portret. Și totuși, o 
compoziție e ceva mai mult...

Desigur, există în compoziție, 
dacă e vorba de o realizare ade
vărată, de opera unui pictor de 
talent — o sinteză a genurilor 
care are ca scop înfățișare« ac
țiunilor unui grup de oameni. 
Pentru Aman, prilejul dezvăluirii 
unor conflicte dramatice, a des
fășurării unor acțiuni mari au 
fost evenimentele istorice din 
viața poporului nostru. Expe
riența sa, pasiunea pentru com
poziția istorică și dragostea pen
tru popor i-an inspirat mari pîn- 
ze al căror erou adevărat este 
poporul și lupta sa pentru liber
tate.

...Au trecut cîteva ore de cînd 
tinerii se află în muzeu. Primul 
lor popaa prin expozițiile Capi
talei a fost și un prim pas în u- 
niversul atît de bogat al artei 
plastice.

Să-i urmărim în călătoriile lor 
»iitoare»«

Importanța deosebită a aplică
rii metodelor modeme de ma- 
trițare în scopul obținerii unei 
productivități și calități înalte 
a produselor, considerăm, de 
asemenea, utilă editarea unui 
buletin de informații tehnico- 
științifice cu noutăți din sec
torul forjă. în sfîrșit, conside
răm bine venită organizarea 
de sesiuni tehnico-științifice 
la care să participe specialiști 
din mai multe uzine și din in
stitutele politehnice.

Colectivul sectorului nostru, 
toți muncitorii, inginerii și 
tehnicienii sînt ferm convinși 
că aplicarea metodelor înain
tate în forjă constituie o cale 
sigură de sporire necontenită 
a productivității muncii — 
sarcină importantă pusă de 
partid în fața tuturor oameni
lor muncii din patria noastră.

Pînă la sfirșitul anului vom 
extinde forjarea pe maxiprese 
a încă 15 repere ceea ce va 
duce la creșterea productivi
tății muncii între 7 și 15 la 
sută. Vom trece apoi în mod 
experimental la matrițarea 
danturii pinioanelorr cilindrice 
șl vom extinde la încă 10 re
pere încălzirea semifabricate
lor prin curenți de înaltă frec
vență. 

pînă la cabanele din Valea 
Prahovei, decît să vină în îm
prejurimile orașului lor unde 
sînt multe locuri deosebit de 
frumoase. Turismul nu se face 
numai la munte ci și la... șes, 
în împrejurimile orașelor. Sînt 
foarte mulți cei care au în
drăgostit drumeția făcind pri
mele excursii în jurul orașu
lui lor. In astfel de excursii am 
învățat cum să mă echipez, ce 
hrană să-mi iau ; aici mi-am 
încercat forțele pentru prima 
dată parcurgînd diferitele di
stanțe pe jos, obișnuindu-mă 
cu toate greutățile drumului, 
înlăturînd intenționat mijloa
cele de transport. Tot aici am 
învățat orientarea în teren și, 
mai tîrziu, după ce m-am do
cumentat mai bine, am făcut 
excursii cu program vizitînd 
monumentele cu trecut istoric. 
In sfîrșit, tot aici mi s-a des
chis gustul de a cunoaște și 
alte locuri frumoase răspîn- 
dite pretutindeni în patria 
noastră.

Mulți turiști nu-și cunosc 
împrejurimile orașului lor. 
Alții, din păcate cei mai mulți, 
nu practică turismul „din lip
să de timp“. Aceștia înțeleg 
prin turism neapărat o călă
torie în munți sau în alte lo
calități.

Mă gîndesc de aceea că toți 
turiștii cu experiență, care au 
îndrăgit mult drumeția, sînt 
datori să antreneze tineretul 
în excursii, să-i dezvolte gu
stul față de frumusețile natu
rii, învățîndu-l s-o înțeleagă, 
să-și facă din ea un prieten 
bun.

Cartagina în flăcări — film 
pentru ecran panoramic : Pa
tria ; Cumpără-ți un balon — 
cinemascop : Republica, Bucu
rești, 1 Mai, Gh. Doja, 23 Au
gust, Ștefan cel Mare (colț cu 
strada Lizeanu) ; Chiriașul ru
lează la cinematografele Ma- 
gheru, Elena Pavel, Flacăra ; 
Griji : cinemascop : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri, 
Victoria, V. Roaită ; Violență 
în piață: rulează la cinemato
grafele I. C. Frimu, G. Coșbuc; 
Prietenie interzisă : rulează la 
cinematograful Tineretului ; 
Intre două iubiri : Central; 
Frați în Cosmos : Lumina, 8 
Martie ; Lanterna cu amintiri: 
13 Septembrie (după-amiază), 
Miorița, Aurel Vlaicu ; Pro
gram de filme documentare 
rulează la cinematograful Tim
puri Noi; Șapte dădace rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki ; Turneul veseliei rulea
ză la cinematografele în
frățirea între popoare, Alex. 
Sahia, Floreasca, B. Dela- 
vrancea ; Divorț italian: 
Cultural ; Festival Chaplin: 
Alex. Popov, T. .Vladimirescu; 
Dosarul furat: rulează la ci
nematograful C-tin David; 
Clinele sălbatic Dingo: Uni

A FOST PRIETENUL MEU
SĂPTĂMINĂ viitoare pe ecrane 

noul film rominesc

I
? O producție a studioului cinematografic „București”
< Scenariul: DUMITRU CARABĂȚ, MIRCEA MOHOR

\ Regia : ANDREI BLAIER
> Imaginea : ALEXANDRU INTORSUREANU
< Muzica : RADU ȘERBAN
S Decoruri : CONSTANTIN SIMIONESCU
) în rolurile principale: NICOLAE SIRETEANU, ȘTEFAN 
? CIUBOTARAȘU, FLAVIA BUREF, VICTOR REBENGIUC, 
(ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA, MARIELA PETRESCU, 
) SILVIU STĂNCULESCU și copiii : SILVIAN SIMION și 
? CALINA PÂNDELE

—Camei— 
muzical

O interesantă inițiativă 
a Radloteleviziunii

De cîteva săptămîni, Direcția 
muzicală a Radioteleviziunif, a o- 
ferit iubitorilor muzicii o minunată 
surpriză : programarea tuturor sim
foniilor lui Gustav Mahler.

Amplu și profund prezentate de 
tînărul muzicolog George Bălan, 
ciclul integral al simfoniilor lui 
Mahler, în interpretarea unor cu
noscute formalii simfonice, permi
te săptămină de săptămină orică
rui iubitor al muzicii să cunoască 
neasemuitele comori de frumuseți 

I cuprinse in arta simfonică a unuia 
dintre cei mai străluciți continua
tori de la sfirșitul veacului trecut 
ai tradiției beethoveniene.

Concert pentru studenți
In cadrul ciclului „Muzica de-a 

lungul veacurilor" pentru studenții 
Universității „București“, Filarmo
nica bucureșteană organizează du
minică 21 aprilie orele 20,30 in 
Sala mică a Palatului R.P.R., un 
concert special Închinat operei lui 
Verdi și Wagner, cu prilejul ani
versării a 150 de ani de la naște
rea lor.

După un cuvlnt introductiv al 
muzicologului Nina Turcu, sopra
nele Elisabeta Neculce-Cartiș, și S- 
lena Andrei, altista Milca Nistor, 
tenorul Ion Piso, baritonul David 
Ohanesian, basul Marius Rintzler, 
precum și corul Filarmonicii dirijat 
de V. Plntea vor interpreta o serie 
de lucrări ale marilor compozitori.

Tînără pianistă — solista 
concertului Filarmonicii
Concertul simfonic din săptăml- I 

na aceasta al Filarmonicii bucu- ! 
reștene aduce iubitorilor muzicii I 
bucuria relntilnirii cu Maria Gris- I 
tian, una dintre cele mai tinere pia- I 
niște concertisle.

După ce in stagiunea trecută a 
clntat cu aceeași orchestră Concer
tul de Ravel, ea va interpreta săp- 
tămlna aceasta Concertul nr. 2 de 
Beethoven.

Concertul dirijat de Mircea Ba- 
sarab mai cuprinde Divertismentul 
în stil clasic al tinăruiui compozi
tor Dan Gonstantinescu, Preludiu 
și moartea Isoldei din opera „Țiis- 
lan și Isolda“ de Wagner și poe
mul simfonic „Don Juan“ de Ri- 
chard Strauss.

Orchestra de cameră
la începutul săptămlnii viitoare, 

Filarmonica bucureșteană organi
zează un concert de muzică de ca
meră dat de noua orchestră de mu
zică de cameră. Sub conducerea 
tinăruiui dirijor Mircea Cristescu, 
orchestra va interpreta un intere
sant program care va cuprinde 
Concerto grosso op. 6 nr. 5 de 
Haendel, Concertul pentru pian și 
orchestră in Mi bemol de Mozart 
(solist — Valentin Gheorghiu), Se
renada nr. a în Re de Mozart Și 
Suita a IlI-a de Dansuri și arii 
vechi pentru lăute de Respighi.

Noi lucrări 
de popularizare

Printre noile lucrări de populari
zare a muzicii apărute zilele aces
tea semnalăm alături de monogra
fia „George Enescu" de George Bă
lan, cu care s-a îmbogățit apreciata 
colecție „Oameni de seamă“ a Edi
turii Tineretului, lucrările apărute 
in Editura muzicală ca „Simfonia 
pînă la Beethoven“ de Eugen 
Pricope, cea de a doua ediție a 
cărții muzicologului sovietic V. 
Konev „Schubert“, precum și bro
șura închinată lui Ceaikovski din 
colecția „Viața în imagini".

I. S.

rea ; Alibiul nu ajunge : Mun
ca ; Rebelul: Popular, Volga ; 
Povestea anilor înflăcărați —• 
cinemascop : Arta ; Camelia : 
Moșilor ; Noapte necruțătoare: 
16 Februarie; Lupeni 29 — ci
nemascop : M. Eminescu ; Pe- 
dro pleacă în Sierra : rulează 
la cinematograful Ilie Pintilie: 
Rîul și moartea : Libertății.

Muzeul etnografic 
al Transilvaniei

Cluj, str. 30 Decembrie 21 
telefon 23—44 

Muzeul este deschis pen
tru vizitatori în fiecare zi 
(afară de luni) între orele 
10—14 și 16—19.

Asigurarea documentării 
pentru cercetători științi
fici, artiști creatori și stu
denti — în fiecare zi între 
orele 8—14.
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Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA 17 (Agerpres). — 
La 17 aprilie a avut loc cea 
de-a 121-a ședință plenară a 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare. La ședință 
a fost discutată problema dez
armării generale și totale.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Braziliei, De 
Melo Franco, care a prezidat 
ședința din această zi. Expri- 
mîndu-și regretul, în legătură 
cu faptul că, după părerea sa, 
prima etapă a lucrărilor Co
mitetului s-a încheiat fără sdc- 
ces, reprezentantul Braziliei a 
subliniat că nu poate exista 
pace fără dezarmare și că po
litica echilibrului forțelor nu 
va duce niciodată la pace și 
pacea nu poate fi apărată prin 
cursa înarmărilor, prin men
ținerea „echilibrului forțelor 
nucleare de frînare”.

Reprezentantul Angliei, Ma
son, s-a străduit să descopere 
„contradicții”, în poziția Uniu-

nii Sovietice asupra probleme
lor legate de înfăptuirea pro
gramului dezarmării generale 
și totale.

Reprezentantul Canadei, 
Burns, a susținut planul occi
dental pentru dezarmare, afir- 
mînd că acest plan ar prezen
ta condiții mai favorabile pen
tru control.

Reprezentantul S.U.A., Ch. 
Stelle, care a urmat la cuvînt, 
a susținut că lichidarea baze
lor militare străine în prima 
etapă a dezarmării, ar oferi a- 
vantaje Uniunii Sovietice și ar 
scinda sistemul de apărare al 
puterilor occidentale.

în ședința de miercuri, ulti
mul a luat cuvîntul delegatul 
Indiei, Lall, care a sprijinit a- 
pelul delegatului Braziliei de 
a se trece la tratative realiste.

Următoarea ședință a Comi
tetului celor 18 va avea loc 
vineri, 19 aprilie.

Manifestări in sprijinul păcii

și dezarmării
NEW YORK 17 (Agerpres). 

1— Un grup de membri ai Co
mitetului pentru acțiuni non- 
violente, organizație din 
S.U.A. care se pronunță în 
favoarea păcii și dezarmării, 
a manifestat în fața sediului 
din orașul Norwich (statul 
Connecticut) al serviciului 
pentru impozitele interne, în 
semn de protest împotriva 
folosirii impozitelor percepute 
de la contribuabilii ameri
cani pentru înarmare. După 
cum transmite agenția U.P.I., 
conducătoarea grupului, Mar- 
jorie Swann, a declarat că

61 la sută din 
cepute de la 
alocate în scopuri de război 
și de aceea membrii grupu
lui se opun

impozitele per- 
cetățeni sînt

acestor impozite.
★

— După cum 
agenția. France

LONDRA.
transmite
Presse, canonicul Collins, pre
ședintele „Mișcării pentru de
zarmare nucleară“ a declarat 
la 16 aprilie că marșul „Alder- 
maston-Londra“ a fost „o ma
nifestație minunată“ care a 
permis „să se strîngă laolaltă 
un mare număr de țineri din 
întreaga Anglie“.

ANGLIA: Represiuni împotriva
partizanilor păcii

LONDRA 17 (Agerpres). — 
La Londra continuă procesul in
tentat celor peste 70 de persoa
ne arestate în timpul puternicei 
demonstrații în favoarea păcii și 
dezarmării nucleare care a avut 
loc luni seara la Hyde-Park or
ganizată de participanții la 
marșul pentru pace „Alderrna- 
ston-Londra”. După cum s-a mai 
anunțat, în timpul demonstrației, 
luptătorii englezi pentru pace au 
difuzat o copie prescurtată a 
unui document care dezvăluia 
date secrete în legătură cu pla
nurile guvernului conservator „în 
eventualitatea unui război nu
clear”. Majoritatea persoanelor 
care au compărut în fața instan
țelor judecătorești au fost con
damnate la diferite amenzi, iar 
altele au fost puse în libertate 
pa cauțiune pînă la pronunțarea 
sentinței.

Guvernul conservator, scrie 
ziarul „Daily Worker”, pune la 
cale cu acest prilej o nouă cam
panie împotriva partidului co
munist. Deputății laburiști de

dreapta și cei conservatori, arată 
ziarul, încearcă „să justifice o 
nouă campanie de „vinătoare de 
vrăjitoare” îndreptată împotriva 
tuturor oamenilor cu vederi pro
gresiste”.

• TOKIO. La 16 aprilie s-a 
deschis cel de-al cincilea Tîrg 
internațional de la Tokio la 
care participă 31 de țari, între 
care Anglia, R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger
mană, R.F.G., Italia, S.U.A., 
R.P. Ungară etc.

R.P. Romină participă cu un 
pavilion de mostre.

Tîrgul va fi deschis pînă la 
6 mai.

• GEORGETOWN. — Parla
mentul Guyanei britanice a a- 
doptat în unanimitate Ia 16 apri
lie o lege care anulează decretul 
prin care se interzicea orice pro
pagandă comunistă. Acest decret 
a fost emis cu cîțiva ani în urmă 
de către nu guvern instituit de 
autoritățile britanice după 
pendarea constituției.

»us-

Peste 10 000 
participat Ia

Un succes 
al biochimiștilor 

sovietici

RE SCURT I 1PE SCURT
fost declarată zi de sărbătoare în 
Liberia. In cadrul programului spe
cial al postului de radio Monroviu, 
consacrat acestui eveniment, au 
luat cuvîntul Rudolf Grimes, secre
tar de stat al Liberiei, și ambasa
dori ai unor', țări africane acredi
tați în Liberia.

In cuvlntul lor diplomații afri
cani s-aii pronunțat pentru acorda
rea imediată a independenței țări
lor africane care continuă să se 
aile sub jugul colonialist, pentru 
unitate și independentă economică.

BRUXELLES, 
de oameni au 
demonstrația împotriva ar
mei atomice de Ia Bruxelles, 
organizată din inițiativa or
ganizațiilor democrate bel
giene. La această demon
strație au participat delegați 
ai tineretului din Anglia, 
Olanda, Germania occiden
tală și Japonia.

In fotografie : Aspect de 
Ia demonstrație.

Deschiderea ședinței, 9

Comitetului Executiv
al C.A.E.R.

MOSCOVA. — La 17 aprilie 
s-a deschis la Moscova cea 
de-a cincea ședință a Comi
tetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La ședință participă repre
zentanți ai R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P- Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și Uniunii Sovietice.

Ședința este prezidată de 
D. Molomjanț, reprezentantul 
R. P. Mongole.

In apărarea vieții
lui Julian

17 (Agerpres). — Din 
franchista parvin

Grimau

Pentru folosirea pașnică
a spațiului cosmic

pentru fo- 
cosmic în 

Din subco-

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— T.A.S.S. transmite : La 16 
aprilie, la sediul O.N.U. și-a 
început lucrările sesiunea 
Subcomitetului juridic al Co
mitetului O.N.U. 
losirea spațiului 
scopuri pașnice.
mitet fac parte reprezentanții 
tuturor celor 28 țări membre 
ale. Comitetului O.N.U. pentru 
Cosmos.

La 16 aprilie, N. T. Fedo- 
renko, reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., a 
anunțat că Uniunea. Sovietică 
prezintă spre examinare se
siunii un proiect de declarație 
a principiilor fundamentale ale 
activității statelor în dome
niul cercetării și folosirii 
spațiului cosmic.

Proiectul de declarație cu
prinde, 
toarele 
trebuie 
vernele 
rației în 
sirea

printre altele, urmă- 
principii după care 
să se călăuzească gu- 
semnatare ale decla- 

cercetarea și folo- 
Cosmosului: spațiul

cosmic și corpurile cerești sînt 
deschise pentru a fi cercetate 
și folosite de toate statele, iar 
suveranitatea asupra lor nu 
poate fi dobîndită prin folo
sirea sau ocuparea sau prin 
vreun alt mijloc ;

toate statele au drepturi 
egale la cercetarea și folosirea 
Cosmosului ;

activitatea statelor în dome
niul explorării Cosmosului se 
desfășoară conform principii-

PARIS
Spania
știri alarmante: călăii, fas
ciști intenționează ca miercuri 
sau joi să transfere dosarul lui 
Julian Grimau, luptător dîi’z 
pentru libertatea poporului 
spaniol, unui tribunal militar 
pentru a-1 condamna la moar
te.

La Madrid circula zvonuri 
persistente potrivit cărora 
membrii tribunalului au și pri
mit instrucțiuni de a pronunța 
sentința capitală împotriva 
acestui fiu curajos al poporului 
spaniol, urmînd ca ea să fie 
executată imediat.

Cercurile democrate

Franța protestează cu mînie 
împotriva crimei mîrșave pre
gătite de franchiști, cerîr.d 
imediata punere în libertate ă 
lui Julian Grimau. Comite
tul național pentru apărarea 
victimelor franchismului a 
adresat directorului general al 
U.N.E.S.C.O. o scrisoare prin 
care îl solicită să-și exercite in
fluența asupra guvernului 
franchist pentru a-1 sili să 
respecte obligațiile asumate de 
Spania cu prilejul aderării la 
această organizație internațio
nală.

•--------- ■

1 § Réina nie rea 
guvernului 
congolez

lor Cartei O.N.U. și celorlalte 
principii unanțm acceptate ale 
dreptului internațional, în 
interesul dezvoltării relațiilor 
de prietenie între popoare, în 
interesul menținerii păcii și 
securității generale ;

se interzice folosirea spa
țiului »cosmic pentru propa
ganda de război, propagandă 
în favoarea urii naționale și 
rasiale, a vrajbei între 
popoare ;

colaborarea și întrajutorarea 
în explorarea spațiului cos
mic sînt o datorie a tuturor 
statelor ;

se păstrează drepturile su
verane ale statelor asupra 
obiectelor lansate de ele în 
cosmos ;

folosirea sateliților artificiali 
ai Pămîntului pentru culege
rea de informații cu caracter 
ile recunoaștere pe teritoriul 
unui stat străin este incompa
tibilă cu țelurile ce și le pro
pune omenirea în explorarea 
Cosmosului ;

statele consideră pe cosmo
nauti ca mesageri ai omenirii 
în Cosmos și acordă un ajutor 
multilateral navelor cosmice 
și echipajelor lor care au făcut 
o aterizare forțată pe teritoriul 
unui stat străin sau au ame- 
rizat. Navele cosmice, contei- 
nerele sau sateliții, desco- 
periți în afara hotarelor 
statului care i-a lansat, se 
restituie statului respectiv.

Prima reacție în cercurile 
Organizației Națiunilor Unite 
la'proiectul de declarație a 
principiilor fundamentale ale 
activității, statelor în domeniul 
cercetării și folosirii spațiului 
cosmic a fost extrem de fa
vorabilă.

• EREVAN. •— Biochimiștii 
armeni au reușit să separe 
substanțe proteinice active ale 
formațiilor subcorticale ale 
creierului. Acestea posedă pro
prietatea de a dilata pentru 
cîteva ore vasele coronare, 
care alimentează miocardul.

Se presupune că în viitor a- 
ceste substanțe vor putea fi 
folosite în tratamentul steno- 
cardiei și al altor boli de cord. 
La Academia de științe a 
R.S.S. Armene se continuă cer
cetările în această direcție.

• RANGOON. — Guvernul 
Birmaniei a aprobat planul de 
creare a satelor cooperatiste 
pentru muncitorii agricoli și 
țăranii fără pămînt.

Fiecărei cooperative i se va 
repartiza pămînt arabil și 
pentru construcțiile obștești. 
Membri ai cooperativei vor fi 
dijmașii, muncitorii agricoli cu 
ziua și țăranii fără pămînt.

Această măsură, se sublinia
ză în buletinul informativ al 
Consiliului revoluționar din 
Birmania inferioară, are drept 
scop să-i elibereze pe țărani de 
exploatatori, să dea țăranilor 
posibilitatea de a se bucura 
de roadele muncii lor.

funcția de secretar general al 
Biroului Politic al Frontului 
de eliberare națională a Al
geriei.

O victorie 
a greviștilor spanioli 

de pe podgoriile 
din Andaluzia

• MADRID. — După 
relatează presa spaniolă, 
cîteva 'mii de muncitori 
lucrează pe podgoriile din An
daluzia și care de cîteva 
sînt în grevă au obținut 
jorarea salariilor.

cum 
cele 
care

zile 
ma-

cum 
de

din

Număr record 
de spectatori

• NEW YORK. — După 
transmit agențiile occidentale 
presă, majorarea prețurilor la pro
dusele din ofel din S.U.A. a deve
nii un fapt împlinit. Acțiunea, 
Începută de „Wheeling Steel 
Corp“, a 11-a ca importanță din 
S.U.A., și urinată la cîteva zile de 
Iiotăriri similare ale societăților, 
„Pittsburgh Steel“, „Lukens Steel“ 
și „Republic Steel“ (unul din cei 
trei „giganți" ai siderurgiei ameri
cane), a provocat o reacție în lanț 
din partea celorlalte corporații. La 
16 aprilie anunță agenția United 
Press Internațional, „gigantul „U.S. 
Steel" (a ' 
reprezintă 
jia totală 
alte două 
americane 
(„Armco Steel“

Cercetările privind catastrofa
submarinului american „Thresher“

WASHINGTON 17 (Agerpres). 
— Departamentul marinei al 
S.U.A. a anunțat că batiscaful 
„Trieste”, care va încerca să cer
ceteze submarinul atomic „Thres
her”, care se află la o adîncime 
de 2 560 m în largul Oceanului 
Atlantic unde s-a scufundat, va 
sosi în zona respectivă la 27 a- 
prilie.

Echipajul batiscafului este for
mat din doi ofițeri. El este în
zestrat cu echipament fotografic 
și un sistem de televiziune, pre
cum și cu proiectoare puternice. 
Totuși, menționează agenția 
France Presse, el nu va putea e- 
fectua cercetările asupra subma
rinului „Thresher” decît în cazul 
în care navele vor repera dinain
te cu multă precizie locul exact 
în care se află submarinul.

Pe de altă parte, Ministerul de 
Război anunță că în ultimele ore 
nu s.a mai găsit nici o epavă 
care ar putea proveni de la sub
marinul scufundat.

Agenția Associated Press anun
ță că în cadrul tribunalului nii-

de Departa- 
scopul cerca
care t-a seu- 
„Thresher” a

litar special creat 
mental marinei în 
tării condițiilor în 
fundat submarinul 
fost chemat pentru a face depo
ziții căpitanul navei „Skylark”, 
Stanley V. Hecher, care însoțea 
submarinul „Thresher” cînd a- 
cesta s-a scufundat. Tribunalul îl 
acuză pe căpitanul Ilecker că nu 
a informat autoritățile superioa
re în legătură cu toate datele d» 
care dispunea privitoare la cir
cumstanțele în care a avut loc 
ultima transmiși» primită de că
tre „Skylark” de pe „Thersher” 
Ia 10 aprilie, ziua scufundării a- 
cestuia. El este acuzat că a reți
nut aceste informații o perioadă 
de timp foarte lungă fără să l» 
dezvăluie, așa cum era dator si 
facă.

PRAGA 17 (Agerpres). — La 
13 aprilie, secretariatul F.S.M. a 
adresat autorităților militare 
din Madrid o telegramă de pro
test împotriva represiunilor la 
care este supus julian Grimau.

S.M. cere ca procesul judiciar 
împotriva lui Julian Grimau să 
fie amînat pînă la însănătoși-» 
rea completă a acestuia, încre- 
dințîndu-se apoi unui tribunal 
civil care să-i acorde 
rari fii Ie de apărare.

Serviciul de presă 
taliei Sindicale Mondiale a dat 
publicității un comunicat în 
care se spune : „Este necesar 
să depunem toate eforturile 
pentru a împiedica regimul 
franchist să comită o nouă cri
mă. Pretutindeni să se facă aii- 
zit glasul de protest al oarne? 
nilor muncii l Mii de telegrame 
să fie «dresate ambasadelor, 
consulatelor ți organelor de stat 
din Spania ! Trebuie să salvăm 
viața Iui Julian Grimau

★
BRUXELLES ■ 17 (Agerpres). 

—i După cum anunță agenția 
France Presse într-o -telegramă 
adresată la 17 aprilie lui Fran
co, -„regina Elisabeta a .Belgiei 
a cerut ca Julian Grim.au să nu 
fie condamnat Ia moarte",

toate ga-

al Fede-

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres). — După cum relatează 
agenția France Presse, la 17 a- 
prilie primul ministru congolez, 
Cyrille Adoula, a remaniat gu
vernul său. Din noul ghvern fac 
parte 26 de miniștri și 9 secre
tari de stat. In funcția de vice
președinte al guvernului au fost 
numiți Joseph Kasongo, (parti
dul Mișcarea națională congole
ză) și Jacques Masangu (partidul 
Balubakut). Auguste Mabika- 
Kalanda („independent”) ocupă 
funcția de ministru de externe, 
în locul lui Justin Bbriîboko, 
care « primit portofoliul justi
ției. tn fruntea Ministerului d» 
Interne a fost numit Joseph Mă- 
boți (partidul Abăko) care îl în
locuiește pe Cleophas Kumitatu 
(partidul solidarității africane) 
numit în funcția de ministru al 
planului ' și dezvoltării indus
triale. Majoritatea' celorlalți1 mi
niștri au intrat. pentru prima 
dată în guvern.

Agenția, United Press Interna
tional relevă că remanierea gu
vernului Adoula pune capăt, cel 
puțin temporar, unei crize se
rioase de guvern care dăinuiește 
de patru luni și. jumătate. (
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Declarația unui membru 

al Comisiei pentru energia 

nucleară din Brazilia

RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres). 
Agenția Prensa Latina relatează că 
inginerul Luis Fernando Vallin 
Schneider, membru al Comisiei 
pentru energia nucleară din Brazi
lia. a afirmat că, „dacă blindajul 
reactorului atomic al submarinului 
„Thresher" a suferit o spărtură, ra
dioactivitatea va putea să conta
mineze o mare parte din ome
nire“.

Referindu-se la dezastrul subma
rinului atomic american, el a men
ționat că „în cazul împrăștierii 
substanțelor radioactive în curenții 
marini, absorbirea lor de către flo
ră și pești va putea contamina oa
menii care vor consuma alimentele 
de proveniență marină".

El a declarat, de asemenea, că 
„emigrarea peștilor mari și a ce- 
taceelor va putea afecta populațiile 
din regiuni mai depărtate de zona 
contaminată, inclusiv din Brazi-

• ACCRA. — Agenția Associa- 
ted Prea» anunță că Ia 17 aprilie 
un tribunal special din Republi
ca Ghana a condamnat la moarte 
cinci persoane acuzate de trăda
re de țară, încercare de răstur
nare a guvernului și de asasinare 
a președintelui Republicii, Kwa- 
ine Nkrumah.

Totodată, relatează agenția, 
alte două persoane au fost con
damnate la opt și respectiv, cinci 
ani muncă silnică.

Sentința urmează să fie con
firmată de președintele repu
blicii.

MOSCOVA — Fiecare orășean 
sovietic merge la cinematograf 
de 21 de ori pe ani, iar locui
torii din mediul rural de 14 
ori — anunță T.A.S.S. Statisti
cile indică că în asemenea țări 
ca Franța, S.U.A., Anglia, Bel
gia numărul celor care frec
ventează cinematograful este 
considerabil mai mic .

în anul 1962 cinematografele 
sovietice au atins un 
număr record de spectatori 
3 930 000 000. în această cifră 
este inclusă numai vizionarea 
filmelor artistice și parțial a 
filmelor documentare.

Specialiștii presupun, că în 
anul 1963 numărul spectatori
lor la cinematografele sovie
tice va depăși 4 miliarde.

căruj producție de oțel 
26 la sută din produc- 
a S.U.A.), împreună cu 
din cele mai mari firme 

producătoare de oțel 
__  șj tijohnes & Lau- 

g'hin Steel Corp."), încurajate de 
recenta declarație a președintelui 
Kennedy în problema prețurilor o- 
țelurilor, au majorat prețurile la 
produsele din ojel folosite pentru 
producerea a mii de bunuri de 
consum, începînd cu automobilul 
și pînă la grătarul de prăjit 
carne". Cu aceasta, Casa Albă va 
ii pusă în fața unui fapt împlinit, 
care, așa cum subliniază agenția 
americană United Press Internațio
nal, va aduce „grave prejudicii 
economiei americane".

Tratativele tripartite 
dintre R.A.U., Siria și Irak

• CAIRO. — La 17 aprilie 
a fost dat publicității simul
tan, la Cairo, Damasc și Bag
dad, comunicatul cu privire.la 
tratativele tripartite dintre 
R.A.U., Siria și Irak. Potrivit 
acestui comunicat, delegațiile 
celor trei țări au căzut de a- 
cord să unească în decursul 
vitoarelor luni țările lor în- 
tr-un stat federal care va pur
ta denumirea de Republica 
Arabă Unită. Proclamarea sta
tului federal se va face după 
desfășurarea unui referendum, 
prevăzut a avea loc în cursul 
următoarelor cinci luni și în 
cadrul căruia se va supune 
aprobării și noua constituție 
a acestui stat.
• MONROVIÂ. — Ziua de 15 

aprilie, Ziua libertății Africii, a

• LONDRA. — După cum 
anunță agenția France Presse, 
Ministerul de Război britanic 
a confirmat existența unor a- 
nexe secrete la acordul anglo- 
amefican în legătură cu cum
părarea de către Anglia a ra
chetelor americane „Polaris" 
cu care vor fi înzestrate sub
marinele nucleare ce urmează 
să fie construite în Anglia.

• GUAYAQUIL. — Comitelui 
Central și Comitetul din provin
cia Guayas al Partidului Comu
nist din Ecuador, precum și di
ferite organizații sindicale și ob
ștești din această țară, au protes
tat pe lingă autorități împotriva 
arestării lui Pedro Saad, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Ecuador, și a lui Ernesto Mauje, 
membru al acestui partid.

• ALGER. — Intr-un comu
nicat publicat la Alger la 17 
aprilie se anunță că Moham
med Khider a demisionat din
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• LENINGRAD. — Uzina 
„Elektrosila" din Leningrad face 
pregătiri în vederea producției 
unor turbo generatoare cu o pu
tere fără precedent : de 500 000 
kW.

Primul turbo generator-gigant 
va fi fabricat în 1964. El este 
destinat termocentralei din ora
șul ucrainean Slavianskoe.
Schimbare în conducerea

Partidului conservator 
englez

• LONDRA. — La 17 aprilie 
la Londra s-a anunțat o schim
bare în conducerea Partidului 
conservator. Primul ministru 
MacMillan a însărcinat pe lor
dul Poole ca împreună cu Jain 
MacLeod să asigure de acum 
înainte președinția partidului. 
Postul de președinte adjunct al 
partidului a fost suprimat. Mac
Leod care a dejinut pînă în 
prezent funcțiile de președinte 
al partidului și de lider al Ca
merei Comunelor va acorda de 
acum înainte cea mai mare a- 
tenție dezbaterilor parlamenta
re, în timp ce lordul Poole se 
va ocupa în mod deosebit de 
organizarea viitoarei campanii 
electorale.

• VIENA. — Agențiile^ oc
cidentale de presă anunță că 
fostul hauptsturmfuhrer S.S-

’ ist și fost adjunct al lui Adolf 
Eichmann, Erich Rajako- 
witsch, care s-a făcut vinovat 
de asasinarea a zeci de mii 
de oameni în țările ocupate 
vremelnic de hitleriști, a sosit 
la 17 aprilie la Viena, unde 
s-a predat autorităților aus- 
triace. Rajakowitsch a fost a- 
restat imediat și supus unui 
prim interogatoriu. Un purtă
tor de cuvînt al autorităților 
judiciare a declarat că data 
procesului lui va fi anunțată 
după terminarea anchetei ju-, 
dictare, *
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Recent au avut Ioc în R.F. 
Germană mitinguri ale me- 
talurgiștilor din centrele: 
Baden, Württemberg, Nord- 
württemberg - Nordbaden, 
Südwilrttemberg - Hohenzol 
lern și alte localități. Ei au 
cerut majorarea salariilor.

în fotografie : Mitingul de 
la Manheim, R.F. Germană, 
la care au participat 40 000 
de metalurgiști.

Foto U.P.I. — Londra
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Noi lovituri date de patrioții sud-vietnamezi
trupelor diemiste

SAIGON 17 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă anunță că la 16 
aprilie partizanii sud-vietnamezi au 
atacat patru avanposturi guverna
mentale din regiunea deltei fluviu
lui Mekong, Din surse militar» 
sud-vietnameze reiese că atacurile 
au avut loc succesiv și au fost În
treprinse de două detașamente de 
partizani. Deși au fost trimise în 
grabă avioane, după distrugerea 
avanposturilor, partizanii nu au 
mai putut fi găsiți.

Aviația sud-vietnameză a Între
prins în aceeași zi un atac nereu
șit în regiunile de nord ale țării 
tncercînd să distrugă bazele forțe
lor patriotice.

La 17 aprilie se împlinește un an 
de cînd în Vietnamul de sud a în
ceput transpunerea în viață a pla
nului de încadrare a populației în 
așa-zisele „sate strategice", plan 
prin care diemiștii și sprijinitorii 
lor americani încearcă să separe 
populația de forțele patriotice. Po
trivit statisticilor guvernamentale, 
aproape 8 milioane de locuitori

sud-vietnamezi au fost încadrași cu 
forța în satele strategice. Este re
cunoscut însă faptul că transpune
rea în viață a acestui plan a în- 
tîmpinat o puternică opoziție din 
partea populației și niaj ales din 
partea partizanilor sud-vietnarnezi. 
Potrivit, cifrelor guvernamentale, 
pierderile suferite de armata sud-, 
vietnameză și • trupele americane 
numai în ultimul an depășesc 3 000 
de morți-și răniți.

NEW (YORK. — După cum re» 
cunosc consilierii americani, arma
ta șud-vietnameză se eschivează 
tot mai des de la operațiunile mi
litar» împotriva partizanilor. Zia
rul „New lYork Times", care pu
blică această știre, subliniază că 
atmosfera creată tu Vietnamul de 
sud „constituie ceva de genul unui 
impas“. P» această bază, scrie zia
rul, au Ioc ciocniri între of 
americani și sud-vietnarnezi, car» 
se învinuiesc reciproc pentru. în-, 
frîngeril» suferit».

Reproducem, cu unele 
prescurtări, însemnări 
din Arabia Saudită pu
blicate în ziarul elvețian 
„NEUE ZÜRCHER ZEI
TUNG”.

rașiil portuar Djid-
JKZH i da constituie un fel 

de fereastră, prin 
, cure Arabia Saudită 
privește spre lumea 
exterioară. Aici, pe 
mulul golfului, se 

află clădirea, care se aseamănă 
cu un palat, al ministerului afa
cerilor externe al regatului. In 
fața clădirii se întinde o piață 
uriașă prin care trec în toate 
sensurile taxiuri. In timpul sosi
rii pelerinilor, în piață se adună 
un număr foarte mare de cre
dincioși care se îndreaptă spre 
Mecca și Medina. ’Acum piața 
pustie este inundată de razele 
arzătoare ale soarelui. In sezonul 
cald, în principala part» a ora
șului în. care se află, mai ales, 
case cu patru etaje cu un mare 
număr de balcoane din lemn cu

încrustații și grilaje la ferestre, 
domnește o liniște de moarte. Pe 
străzile argiloase ale vechiului 
oraș, în umbra caselor, umblă 
sacagii, femei în costume națio
nale, copii care își văd de jocu
rile lor. De curățenia orașului se 
îngrijesc caprele care mănîncă 
chiar bucățele de hîrtie.

Zidul orașului care în 1925 mai 
fusese folosit la apărarea de a- 
tacurile trupelor bahhabite ale 
lui Ibn Salul, a fost dărîrnat în 
1948. Pe locul lui trece acum 
pricipala stradă comercială din 
Djidda cu numeroase bănci, bi
rouri, cîteva mari firme străine, 
magazine, birouri de vînzare a 
biletelor multor companii aero
nautice din Orient și Occident.

In jurul centrului orășenesc, se 
construiesc noi cartiere de locuit. 
Aici trăiesc contercianți bogați, 
prinți, și ambasadorii străini, fie
care în vila sa, înconjurată de 
un zid înalt și de o grădină.

Imediat dincolo de Djidda se 
întinde Arabia, fără de sfirșit și 
plină de taine. Cele două mari 
orașe saudite — Mecca și Medi-

na — sînt închise pentru străini. 
Desigur, cu automobilele lor, ei 
pot ieși din Djidda, lotuși întin
derile fără de sfirșit ale deșertu
lui și înalți munți stincoși în
greunează asemenea călătorii. Li
niile aeriene trec deasupra de
șertului și orașelor „interzise” 
spre partea răsăriteană a pe
ninsulei, spre capitala țării Er- 
Riad și spre regiunile petroliere 
de pe litoralul Golfului persic 
sau spre sud —- spre grădinile și 
munții Taif. Aceste linii aeriene, 
ca raze subțiri de lumină, se în
tind deasupra întinderilor nepro
spectate ale peninsulei arabice.

Există o serie întreagă de pro
vincii despre care nu se știe ni
mic, în afara faptului că ele e, 
xistă : spre sud, la granița cu 
Yemen — Djizan — o regiune 
fertilă, dens populată ; Abila — 
un oraș situat sus în munți, des
pre care saudiții spun că peisa
jele se aseamănă acolo cu cele 
elvețiene ; spre răsărit — marile 
oaze Nedșid, unde a fost înte
meiat pentru prima oară, aciua-

Iul regat; în sud-est — orașul 
oază Nairan.

In casele arabe, stînd desculți, 
în fotolii aurite din timpul lui 
Ludovic al XlV-lea, bînd ceai, 
negustorii-călători și politicienii 
din regat discută despre avanta
jele pe care le oferă hotelurile 
din Baden-Baden față de hotelu
rile din Geneva, San Francisco, 
Stockholm sau Roma. Dar nimeni 
nu știe precis ce se întîmplă în 
adîncul acestei țări în care izo
lați unul de altul, în văi, oaze, 
trecători muntoase trăiesc 3 sau 
4, sau poate chiar și 6 milioane 
de oameni.

Spectatorii care stau la fere
strele din Djidda, în funcție de 
temperamentul, părerile, dorin
țele și speranțele lor, își formea
ză diferite imagini despre con
junctură. Numai într-o singură 
privință ei toți sînt unanimi : 
țara trăiește o criză serioasă și 
are nevoie de reforme. Nimeni, 
nici arabii — locuitorii orașelor, 
nici chiar acei cure obțin profi
turi din situația grea a Arabiei 
Saudite — nu neagă faptul că 
formele și metodele de conduce
re a acestei țări sînt învechite, 
că toate 
viață nu 
noi. Toți 
recea că
care au loc în țară 
rezultatul ciocnirii modului vechi 
de viață cu năzuința de 
turat spre o viață nouă.

Cînd a luat puterea în 
sale, prințul moștenitor
— fratele regelui — a dat pu-

normele juridice și de 
corespund timpurilor 

sînt unanimi în pă- 
fenomenele dăunătoare 

constituie

neînlă-

mîinile
F eisal

blicității o declarație guverna
mentală în care a promis unele 
reforme. E vorba în primul rînd, 
de formarea unui minister al 
justiției de la care se aștepta 
elaborarea unui cod de legi și a 
unei proceduri juridice unitar» 
pentru întreaga țară (acum auto
ritățile religioase și administra
tive conduc, fiecare, după pro
priile lor legi). Programul lui 
Feisal promitea lichidarea robiei, 
lărgirea împuternicirilor consi
liului consultativ al tronului, 
precum și alocarea de fonduri 
importante în scopuri economice 
și sociale.

Au trecut însă luni. In afara 
unor măsuri cu totul izolate, 
care în nici un caz nu puteau 
garanta realizarea 
promis, lucrurile nu 
departe.

Acum, se remarcă 
nemulțumirea provocată de des
fășurarea înceată u treburilor de 
stat, de metodele birocratice de 
tărăgănare și de corupția gene
rală, care cuprinde toate dome
niile vieții. Observatorii spun 
deseori că fără o presiune de jos 
aici nu se poate schimba nimic 
profund. Reformele cerute nu 
pot în nici un caz să fie înfăp
tuite numai cu ajutorul decrete
lor guvernamentale. Iar presiu
nea din afară poate duce la a- 
ceea că în locul reorganizării 
statului vor fi vopsite din nou 
doar fațadele, iar aceasta va a- 
duce doar daune sistemului de 
stat, și fără de asta putred.

programului 
au mers mai

tot mai clar
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