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și a Zilei de 1 Mai

Azi mai bine ca ieri
miine mai bine ca azi!Foto s I. CUCU

TELEGRAMĂ

M RECOMANDĂM

In cinstea Congresului partiduluiO cunoaștere perfectă a po
sibilităților mașinii, a dese
nului, Îmbinată cu respect 
pentru bucata de metal, iată 
ce-1 caracterizează pe strun
garul caruselist Alexandru 
Ursea. Harnic, atent, el iși 
înscrie lună de lună numele 
printre evidențiații secției de 
sculerie generală a Uzinei 

„23 August' din Capitală.
In întrecerea în cinstea zilei 
de 1 Mai, el s-a angajat 
să-și realizeze planul de pro
ducție cu două zile mai de

vreme.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica și Ion Gheorghe 
Maurer au primit din partea 
tovarășilor Janos Kadar și 
Istvan Dobi o telegramă în 
care se spune: „Exprimăm 
mulțumiri cordiale pentru fe
licitările prietenești adresate 
cu ocazia celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării Unga
riei. Vă dorim dv. multă să
nătate și noi succese poporu- 
luLfrate romîn care constru
it® cu succes socialismul**.

—

A AMIS IAfa '

Ml BRAZDA!
• 0 viteză depășită legal

Pe ogoarele regiunii Galați se 
lucrează intens atit la întreținerea 
culturilor de toamnă cit și la se
mănatul porumbului. Pină în pre
zent, în toate cooperativele agri
cole s-au executat lucrări de în
treținere la grîu și secară pe în
treaga suprafață de peste 165000 
de hectare.

Acum toate forțele sint îndrep
tate spre terminarea cit mai ur
gentă a însămînțării porumbului. 
In raioanele Făurei, Brăila, 
Galați, Focșani lucrarea este în 
toi. In cele mai multe cooperative 
agricole din aceste raioane, vite
za zilnică stabilită la semănat 
este depășită. Aceasta se datoreș- 
te faptului că pe un mare număr 
de tractoare se lucrează în două 
schimburi iar aprovizionarea se
mănătorilor cu semințe se face o-

perativ, din zori pină seara. De din prima zi au realizat insâmințe-
exemplu, la cooperativele agricole tul unor mari svprafețe de po-
din Jilău, Rușețu, Vișan și altele 
din raionul Făurei, unde s-au 
luat astfel de măsuri, s-au însă
mînțat mai mult de jumătate din 
suprafețele planificate. Viteza zil
nică a ajuns acum la aproape 
5 000 de hectare, semănîndu-se 
mai bine de 15 000 de hectare. In 
cele patru raioane. amintite mai 
sus pină la 21 aprilie se semă- 
naseră cu porumb aproape 35 000 
de hectare. Mai anevoie se des
fășoară lucrările în raioanele Bu
jor și Tecuci. Deși timpul a per
mis ca în toate unitățile agricole 
din raionul Tecuci să se treacă 
intens la semănat, nu s-a făcut 
peste tot acest lucru. Sint coope
rative agricole de producție ca 
Tălpici, Cepu, Barcea, care

rumb. Sint insă și cooperative «- 
gricole ca, de exemplu, Furceni, 
Condrea, Matca și Ghidigeni, care 
in prima zi de lucru nu au insd- 
mințat decât suprafețe intre 6—8 
hectare. Aceasta a făcut ca pe 
întregul raion pină la data mai 
sus amintită suprafața insămință- 
rilor cu porumb să fie doar de 
1320 hectare. Evident, ritmul 
este sub posibilități. Exemplul 
raioanelor fruntașe trebuie urmat, 
luindu-se măsuri corespunzătoare. 
In cooperativele agricole de pro
ducție din regiunea Calați a fost 
însămînțată cu porumb o supra
față de aproape 40 000 de hectare 
ceea ce reprezintă 18,3 la sută 
din totalul suprafeței planificate.

T. OANCEA
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ȘTAFETA MESERiE! PE MIINI BUNE

vor lucra elevii de la 
tale U-T-M_ elevii înșiși, sint preocu
parea șt conținutul practicii în produc- 
ruhr. de mime. Unul din obiectivele 

procesului pregătirii practice, pre- 
tipsurilor sesizate pe parcursul pe-

e.«rt caiect-» ■ începând cu numărul de as- 
ă practicii în producție a elevi- 
une să realizeze un schimb de 
folosite de școli și întreprinderi, 

pregătirii practice a ucenicilor, observații, 
elevilor cu trainice deprinderi practice.

e șeariend Pitești-sud, unde ca
sată contururi tot mai precise u- 
■ut din culoarele cartiere ale o- 
rașahu, se petrece un fapt sem- 
axficarir. Sint aici ci te va blocuri, 
la roșu. aproape gata; s-a început, 
-ie asemenea, construcția primu- 

i-x- bice. după metodă cofrajeloT glisante si 
to.ttr.L_ De citer a zile, atenția tuturor se în- 
dreapcă, mai ales, spre blocul nr. 18, un bloc 
a ccrtt construcție clasică, din cărămida, abia 
• mcepal- EzpHcaȘia : la blocul nr. 18, denu- 
wuî Jblocul ucenicilor', lucrează elevi ai școlii 
p-rfesionaie, ceniji, din 6 aprilie, la practici.

Prinirra A rairt tovarășul 
Vwbe (caușm 

a aabaaMa RLv.

RFLAT ĂJU DESPRE SICCESFLI 
AU MEROA5E COLFCTO F W 

CIAUSTk

■ IIF-»

Mecanizatorii de la poapodăm agricoM de stat Văceni, raionul Drăcăr.eșd-VIașca. lucrează 
natul porumbului

•OPERATIV
CLUJ (de la corespondentul nos

tru). — în regiunea Cluj semănatul 
porumbului a început in toate zo
nele cu condiții favorabile. Pină în 
ziua de 21 aprilie au fost insămîn- 
țate peste 13 000 hectare. în raionul 
Gherla cooperativele agricole de 
producție au însămânțat cu porumb 
4 911 hectare ceea ce reprezintă 25 
la sută din suprafața destinată a- 
cestei culturi. Semănatul porumbu-

început din plin și în nume- 
cooperative agricole din ra- 

Turda, Aiud

lui a 
roase 
ioanele Dej, Zalău,
La cooperativa Unguraș, raionul 
Dej, s-au însămînțat peste 250 hec
tare, iar la Lunca Mureș, raionul 
Aiud, peste 100 hectare. Organizind 
bine munca și asigurînd folosirea 
rațională a mașinilor, conducerile 
cooperativelor agricole de produc-

ție din regiune au luat măsuri pen
tru ca semănatul porumbului să se 
facă în maximum 8—10 zile de lu
cru. în acest scop o grijă deosebită 
se acordă bunei organizări a mun
cii, utilizării raționale a mașinilor 
și a atelajelor, precum și reparti
zării operative a acestora unde 
există în sol o temperatură cores
punzătoare cerințelor agrotehnice.

Pe măsură ce vremea se îm
bunătățește, în raionul Șomcuta 
Mare sporește ritmul lucrărilor 
agricole. Atenția cea mai mare 
este îndreptată acum asupra în- 
sămînțării porumbului pe cele 
6 211 hectare planificate.

La Mireșul Mare, folosindu-se 
bine intervalele de vreme fru
moasă, s-au semănat la timp 
toate culturile din prima epocă.

Apoi, s-a trecut la semănatul po
rumbului pe cele 460 de hectare 
planificate. Ritmul de lucru e 
bun și pină la 24 aprilie toată 
suprafața va fi însămînțată. Ace
sta este angajamentul mecaniza
torilor din brigada condusă de 
Ion Moldovan de la S.M.T. Sa
tulung și ei și-l vor respecta.

La Ardusat, de asemenea, 
munca este bine organizată.

Ritmul în care se execută acum 
pregătirea terenului și însămîn- 
țatul porumbului va face-ca pe
rioada de lucru să fie scurtată. 
Mecanizatorii din brigada lui Va- 
sile Cristian și-au organizat 
munca în două schimburi, astfel

V. MOINEAGU

(Continuare în pag. a IV-a)

Pagina a II-a:
zzIn curîncL țărmul//

Pagina se adresează elevilor din cl. a Xl-a

Conducerea șantierului și alți ingineri din 
cadrul grupului 1 de șantiere se opresc mai 
des la acest bloc pentru a asigura asistență 
tehnică permanentă, pentru a da îndrumări, 
mult mai necesare ca de obicei. Dar pe aici 
iși fac deseori drum și maiștri și -munci
tori de pe la celelalte blocuri din șantier. Nici 
ei nu-și pot ascunde satisfacția : „merge bi
ne !**. Rezultatele din primele zile justifică pe 
deplin această afirmație.

Valorificînd experiența anilor trecuți, cît și 
învățămintele ce s-au desprins din prima pe
rioadă de practică pe șantier (septembrie— 
r.-îembrie) din acest an școlar, conducerea 
Trustului regional de construcții a luat cite
va măsuri importante pentru îmbunătățirea 
practicii în producție, pentru ridicarea efi
cienței instruirii în șantier a viitorilor con
structori. Dintre acestea notăm :

Deși șantierele Trustului sint răspindite în 
întreaga regiune, s-a căutat — analizîndu-se 
posibilitățile de instruire ca și cele de caza
re — ca cel mai mare număr de elevi să e- 
iectueze practica în oraș, în cadrul grupului 1 
de șantiere și al altor întreprinderi corespun
zătoare (Baza de utilaj transport, de pildă). 
Din cei 215 elevi din anul II (zidari, zugravi, 
dulgheri, instalatori încălziri centrale) și a- 
r.ul III (mecanici utilaje) care fac, în prezent, 
practică, două treimi se află pe șantierele din 
Pitești. Avantajele care decurg de aici — 
dintre care menționăm doar că elevii, aflațî 
sub permanenta supraveghere a școlii, sînt 
mai bine îndrumați și de către profesorii și 
maștrii școlii și de către specialiștiii Trustu- 
l_i că activitatea educativă se desfășoară în 
mai bune condiții și instruirea se face la un 
nivel mai înalt, dat fiind nivelul tehnic mai 
r. creat al șantierelor din oraș — constituie ar- 
gumente pentru ca în viitor să se persevere
ze si mai mult în direcția grupării elevilor pe 
șantierele de construcții din oraș.

O altă măsură luată se referă la conținutul 
practicii. Este vorba de faptul că s-a trecut 

repartizarea elevilor pe lingă munci
tori, formă utilizată pină acum, la organiza- 

unor echipe de elevi care să lucreze in
dependent. firește, sub îndrumarea nnnț- mun- 
cittrt calificați. Așa lucrează toți elevii zidari, 
zugiavi A majoritatea dulgherilor, atit Ia șan- 
..r.r.e din Pitești cît și la cele din regiune 
?.m Vâlcea, Govora etc.). Echipelor de elevi 

-- s-a repartizat front de lucru, stabilindu-se 
n - —ne corespunzătoare, termene care să per
mită concentrarea asupra calității lucrărilor 
si o instruire temeinică. xi •

Interesul elevilor pentru muncă a sporit; 
disciplina, atitudinea față de muncă, față de 
mesen-t s-au Îmbunătățit mult datorită acestei 
ergamzări. O dovadă convingătoare : în zilele 
S* practică care s-au scurs pe șantierul-din 
PStesu-ijc ca și pe celelalte șantiere unde 
practica este organiiadă la fel, nu s-a sem
nalat mit o abatere de la disciplină și nici o 
«-■sen,a șt nici măcar o întirziere, iar progre
se.? pe care le fac elevii in însușirea meseriei 
ăut, dmA ițwrr bin ni tovarășilor maiștri, de 
J t h zi tot mai evidente.

Piteștiul a preluat 
o inițiativâ clujeană

Conform programei, ne așteptam ca pe e- 
.e-.uoia anul I să-i găsim la practică în ate- 

57 Dar ce înseamnă atelier pentru un con
structor ?

NICOLAE ARSENIE 
ION TRONAC

(Continuare în pag. a IV-a)

IN PAGINA A V-A:
9 Din nou despre

MUZICA PENTRU TINERET
Publicăm astăzi articolele semnate de compozitorii 

ION DUMITRESCU, președintele Uniunii Compozitorilor, «I 
ALFRED MENDELSSOHN, vicepreședinte al Uniunii Com
pozitorilor.

• Cronica dramatică : „Oameni și șoareci*' de John Steinbek. 
® ȘTIINȚĂ : Nu tăria zgomotului, ci ritmul lui...

I



CLASA A XI a IN FAȚA

MATURITĂȚII in
PE PROPRIILE < /-

' •* Profesiunea
A j t

•w»,. PICIOARE
ntreaga 
cupările 
toarea promofie de absolvenți. Zi 
de zi, elevii simt aproape sprijinul 
conducerii școlii, al tovarășilor pro-

- fesori. Organizația U.T.M. t-a ală-
turat, încă de la începutul ani^u 

școlar, acestor eforturi, acordînd deselor a X.-z 
o atenție deosebită. Acum, elevii ultimei dace 
parcurg o etapă hotărîtoare. care ridică proble
me specifice. Ținînd seama de acestea, munca 
organizației U.T.M. din clasele a Xl-a a căpița’, 
un caracter specific acum. Sarcinile pe care n 
le-am stabilit sînt de fapt măsurile reieșie din 
analiza pe care a iăcut-o organizația c.-. part - 
a școlii în legătură 
sele a Xl-a.

Și noi, comitetul 
ședință de comitet 
luni care despart pe elevi de maturitate. Con
cluzia a fost firească, /n ceie doua luni de țcoaiă 
accentul trebuie pus pe munca cu fiecare elev. 
In decursul celor doua triqjestțe £-qțf prrjan.za: 
acțiuni mai de amploare : alaiuri 'de adunările 
generale U.T.M. au avut loc întîlniri cu specia
liști, vizite, simpozioane, schimburi de expe

riență privind cele mai bune metode de învăță
tură. Acum, însă, cînd timpul elevului dintr-u 
Xl-a este măsurat, nu mai organizăm asemenea 
acțiuni.

Succesul îh încheierea cu bine a trimestrului 
și pregătirea maturității depind exclusiv de 

elev, de munca lui. Și ne străduim ca acest lu
cru să-l înțeleagă fiecare elev. In clasele a 
Xî-a vor avea loc adunări generale U.T.M. Și 
vrem ca acestea să Contribuie substanțial la spo
rirea preocupărilor-elevilor pentru munca per
sonală făcută cu hărnicie și seriozitate. Cunos- 
cînd care esțe.șițuația,,fiecărui colectiv., a fie
cărui elev, membrii comitetelor U.T.M. vor 
ajuta comitetele claselor să'pregătească în cele 
mai mici amănunte adunările. Se intenționează 
sa se discute în aceste adunări cum Trebuie fo
losite ultimele săplgmînj de școglă. li vom invița 
și pe tovarășii profesori. Adunările vor avea un 
caracter, să spunem așa, de lucru. Discuțiile vor 
urmări să stabilească, concret, ținînd seama de

școală și-a îndreptat preo- 
spre cei dmlr-a Xl-a. vir-

cu mersul activității in cia-

U.T.M., am discutat intr-o 
ce vom iace in cele două

rezultaMe diferite ele elri ter. rw

In actrvrtetea niatt» ca cm *Mr-a JL#-* m- 
pe», ne tunnai pe rmc.-nt a ecn-
Sinf multi cere ci eeeeee oe tiv x; ♦ w- 
oa itae de «,m«ar ta ăr»x_c-*i o * cce» »- 
cropfare p/ăă de ș.~- 4 pee ~z e ««as «es»-* 
cu de eucte*<. i - i»
care not oss coustaacc m cumuterite. •

c.tLUBe wperr.Cjs: o ș> etern rimtame. se^cn 
def secssa cri trete.e sd te cadate eun e hk 
bine tc procedeze ' o ~i adb Hr e> «ev «xwtet- 
ftr diex'iio.* /muȘxm te tatfedteBV. t-
ce*.*ttee. rezufte'eie poc pe rxre te «tea- 
convină pe sort: efesz sc-s i»i«> f exeaur-t 
penonaie. m-;_ lame.-:; cw tpwte -
timpul. Se rvetc iexd « aaeJe cuz*_- cwe *■ 
veăesc ct au toți eleva iatevef acamc ;z j; u- 
timeior life de șcucM Ir accMe cjriun
colectrvuku ote aatxMeM »d-t ev. r
pe loc r in and oeotebt’ cc-.ectrtra. e e emt' 
atunci cind ami etexi seuufuu purCKwet « 
orele de areditatre. te CMmriMRu * imtete ee 
sinteză. Acum, in necare crasă r-e ium batir. et 
ca nici un elev să nu irpteerce de te <at*v » 
și meditații. Se generaiueaze de *>er*-aca nu 
toaa alcătuirii unor planuri ^-ț-r- ■
care stimulează pe e-e-,: aă aumccesT rewi.r 
ordonat. Comitetele U.T-M. « e ifase^cr rec n. -- 
daje pentru a vedea cum este rene t t-ik - 
mul zilnic și iau măsuri operatne ■ ■■■.
sesizează neglijențe in gosoodămev rrvrfn.

Pînă la stirșitu! anuiui. ani coanei te cete 
patru săptămini de cursuri *; ap» - 
rezervată exclusiv recamtulăr o- ab-e—.- c 
nostru principai va rămine p~e<Kzm-t-r re-r -. 
ca eievii rămași in urmi la invteitaod «• omri- 
cească ordonat, susținut. ar:re-.erea . ■ r-<-
vilor la orele de recapitulare s: .z a. .?»-
zultatele sînt strîns legaie de r~.-.--z -c.
a elevului 
susținută.

Pinâ la xfirșitul anului șco
lar a mai rămas puțin timp, 
și elevii claselor a Xl-a se 
pregătesc pentru 
examene : maturitatea și ad
miterea in facultăți sau școli 
tehniee. E perioada cind fie
care iși hotărăște profesiunea. 
Evident că în această situație 
ei au nevoie de sprijinul și 
sfatul profesorilor. Comitetul 
U.T.M.. in colaborare cu con
ducerea școlii, a organizat nu
meroase acțiuni in acest sens. 
Mă voi referi doar la cîteva. 
Așa. de exemplu, oameni de 
diferite profesiuni au fost in
vitați să vorbească despre 
frumusețea meseriei, pasiunea 
care i-a îndemnat să o aleagă.

Prezentind succesele obți
nute de poporul nostru mun
citor, tov. inginer Ilea Ion le-a 
arătat elevilor prețuirea de 
care se bucură constructorii, 
marea lor răspundere.

Mulți elevi s-au închipuit 
plutind pe diferite oceane și 
mări în urma întîlnirii cu că-

cele două

pitanul de cursă lungă Liviu 
Neguț — care le-a prezentat 
acestora tainele navigației. A 
fost o intîlnire pasionantă, 
plină de emoții și învățăminte. 
Si discuția cu tov. C. Nicolai 
escu-Plopșor, membru cor®m 
p.mdent al Academiei R.P.^F 
i-a impresionat de asemenea 
pe elevii dintra Xl-a.

In afară de aceste întîlniri 
s-au organizat vizite în dife
rite întreprinderi și instituții: 
Combinatul chimic de Ia Ișal- 
nița. Uzinele „Electroputere", 
Combinatul de zahăr și ulei 
de la Podari, Institutul Agro
nomic, Institutul pedagogic 
etc.

Aceste acțiuni ca și altele au 
făcut ca majoritatea elevilor 
din clasa a Xl-a să știe exact 
ce profesie iși vor alege și să 
se pregătească cu multă se
riozitate.

și dorim ca aceasta să : e : :

AUREL VERMONT 
secretar al comrferiifi

I «Școala medie nr.
uj U.T-M. 
’ Pkuetf.

Indicat si...
rin insist natura sa. examenul de maturitate presu
pune nu numai verificarea In ansamblu a cunoștfn- 
tes-jr asimilate de elevi pe tot parcursul școlii medii, 
ta ■ - ■ “ '■ - "

fxlitalea fiecărui absolvent de a sesiza esențialul, de 
a sistematiza logic problemele și de a le expune in- 

__ coerentă. ingrn-tă și convingătoare.
■ este și fierar, este riscant a indica rețete miraculoase pen- 
.mjCva toate problemele destul de complexe, pe care le 
puc^tBsa nti asemenea examen. Se pot face, totuși, unele 
assist te fitetetie de nivelul cunoștințelor elevilor și de ac- 

,.. po, pe încheierea trimestnilui și pe exame-

anumite obiecte sau numai pentru o etapă a aces- 
peutru altele, ci și maturitate in gindire. posi- 
liea fiecărui absolvent de a sesiza esențialul, de

Prof. VANCEA ȘTEFAN 
director al Școlii medii nr. 2 

Craiova

1 ♦_ igg . __ __ A

“ 4NBW $ •:

’• NU-I ÎNCĂ tirziu

Rodica Lucuță

Cosmin Georges :u

Rodica Drăgan

Hra -
» I»

X
momentul în 
efortul — un 
tim efort — și vo
ința trec marele 
examen. Nu e în
că foarte tirziu— 
Alergătorii de 

fond definesc momentul ca 
fiind „al maximei concentrări, 
al aprecierii lucide a situației 
și al dorinței de a trece linia 
de sosire... în plutonul frun
taș". Scrisorile venite pe a- 
dresa redacției au căpăta: »: 
ele o anume febrilitate. _un 
fel de trac", o emoție care n: 
se dezvăluie... chiar Înainte de 
a afla că semnatarii se arii ?. 
ei în ..frigurile- maturitâri- 
Și nu atît a examenului can? 
bate la ușă, cit a maturități; 
de fond pe care o implică a- 
cest moment al opțiuni: profe
sionale și. implicit, etice. Ca 
niciodată trebuie să-ți recu
noști cu deplină sincentaie 
..lacunele" — lecțiile nebrri- 
țate. sărite, uitate. — tretaae 
să devii gospodarul zgirtri at 
propriului tău timp șc dată 
nu e prea tirziu. trebuie să 
găsești puterea de a renunța la 
micile — și „marile" — 
ții._ Cel puțin aceasta pa
re să fie părerea riri JR- 
hai Aioanei din Bctoșan. 
sincer preocupat, ta îoc 
colegi: săi. de alrieri de
repetarea materiilor. v—— 
că (se spune că sfaturtje ar f. 
bune și pe utameie sote te 
metri) nu-i sufscsent să ne rea
mintim ceea ce am șriut c— 
va foarte bine. Trebne perm 
de ia ceea ce nu aen șaâst . 
Si din acest punct de vetera 
fiecare eiev e «a «t, iar s*e- 
diul individual — șt na repe
tările coteetive — ■ șt por 
a fi adevărata sotufie. Recap - 
tulările trebuie să 
totodată șt ui 
temarizare a

< ' t ~_-
II 11 care 

ul-

ce:

a pocibîlită- 
►Uîudiniior 

aprofundam rte ct

Pvatr* faiete sauta elevi. încheierea anului școlar nu mai con- 
.:e : -asi X.-T-a frecventează cursurile și-și însușesc

ttateîr espriafe. case ce saai predau, fără nici un efort, iar con- 
imnen t cu «rusta iși rezervă o parte din timpul disponibil 

i—: -rseureu drtentefer discipline in ș ederea examenului de 
autriateae. fa teMfe» aceasta stat cei 40 de elevi ai clasei a 

. ‘ r.- a «mia Taastră ^-- au sută la sută situația de pro- 
■magi cri 9 de efe'f prosnmati din 40, din clasa a Xl-a B și 
aiut «fa care se găsesc fatr-o situație similară.

Ctav pnatee efevu cu stangie satisfăcătoare la toate obiectele 
sn. .i- wv -a riad ia viad. au mai lăsat capitole nestudiate 

Ml ’Ticite -.-nrrfxia' V-utia acestora este bine să se îndrepte 
ta riad asupra acetor părți din materie care le sint mai
■■•b cuuascute- șa să au n pe șansa că ar putea fi exami

na cte . ma: buse studiate. Este îndeobște cunoscut
- _ rr-ta cnraisnlor examinatoare a crescut și că 

aum eizai aa paeadut examenul tocmai datorită acestei concepții 
câmpie* cmmate de msușâre inpcifiriiK și liosită de continuitate

Consider că este necesar să subliniez că. în munca elevului, un 
rol important îl are buna planificare, pe zile, pe ore și pe obiecte 
a întregului timp rezervat studiului individual, mai ales în peri
oada aceasta, pînă la 26 mai, în care pregătirea pentru cursuri 
trebuie rațional îmbinată cu cea pentru examenul de maturitate. 
Este greu de indicat matematic proporția dintre timpul rezervat 
pregătirii lecțiilor curente și cel recapitulării finale sau a ma
teriei anilor precedenți. Cred însă că din cele 5—fi ore, pe. care 
fiecare elev și le programează zilnic pentru studiul individual, 
aproximativ 3—4 ore se pot rezerva pentru pregătirea curentă a 
lecțiilor, iar restul recapitulărilor. De îndată ce se va trece la 
recapitularea finală, accentul să se pună pe aceasta, tpai ales la 
obiectele de examen, îmbinîndu-se totuși cu o revedere a tuturor 
noțiunilor studiate în anii anteriori în măsura în care ele au unele 
contingențe cu fiecare dintre capitolele incluse în tema respec
tivă a recapitulării finale. Astfel, la istoria literaturii romîne, ca 
să dau un exemplu, cînd elevul recapitulează, după o tematică 
dinainte stabilită, diferite specii ale genului epic : romanul, nu
vela, poemul etc., poate înțelege mult mai bine fenomenul literar 
dacă trece în revistă diferitele tipuri de romane, începînd cu 
„Ciocoii vechi și noi“ și cu romanele lui D. Bolintineanu și ter- 
minînd cu ultimele romane studiate în clasa a Xl-a. In același 
fel se poate proceda cu poezia lirică, cu dramaturgia, cu repor
tajul etc. O recapitulare combinată în felul acesta oferă elevului 
o privire de ansamblu asupra literaturii romîne în decursul evo
luției ei, pe epoci și perioade, în funcție de condițiile economice.

Cefe 
oct ta 
Ce n

luției ei, pe epoci și perioade, în funcție de condițiile 
sociale și politice specifice fiecăreia dintre ele.
în mod similar, trebuie să se procedeze și la alte 

cum ar fi matematica și fizica la care cantitatea de 
este mai mare și eșalonată pe un număr mai mare 
studiu.

Grija pentru încheierea cu succes a anului școlar și pentru re
capitularea în vederea maturității nu implică o muncă nerațio
nală, un efort istovitor, care pune pe elev în imposibilitatea de 

se concentra în timpul examenului, așa cum se observă uneori 
la unele clase. Numai o activitate rațională, bine programată și 
dozată cu atenție poate asigura succesul nu numai al elevilor 
buni si foarte buni, ci și al unora dintre cei cu oarecare goluri 
in munca lor de pînă acum. Să nu uite însă nimeni că studiul 
individual făcut noaptea este contraindicat. El poate epuiza for
țele oricui încearcă să-l folosească, ducînd adesea la. descurajare 
și chiar la eșecuri nedorite. Tot timpul trebuie consacrat studiu
lui, dar este nevoie și de acea oră de plimbare în aer liber sau 
sport, de cele opt ore de somn, de destindere rațională.

Prof. ION POPESCU
Școala medie „Gh. Lazăr" — București

discipline 
cunoștințe 
de ani de

In laboratorul școlii

Octavian Ursulescu

Deschid enetai și ăa 
nuință amesterat» eu W 
zitate reportericeuscă. t 
capul prime: £5e ga^e 
„21 aprilie". IrxfapHr-ri a 
formalitate, am pracaău 
că spun: Jn ceea ce m 
vește sînt gata; începeți â ăur- 
biți, că eu vă ascult și aottz “ 
Tntimpin insă o obiecție dear 
din această clipă :

— Vă rugăm să adăngrii la 
dată și ora exactă, la u ' 
mi se atrage atenția.'

Socotesc replica o țfa: 
dresa scrupulozitățîi met 
apărut exagerată și 
Sînt însă singurul care

— Ne' găsiți intr-un 
cind etalonul după care 
timpul nu mai e ziua și 
car ora. Am început să apeecăra: 
importanța fiecărei clipe—

Astfel debutează dncxrpa cu 
un arup de elevi ai ciase-, a Xl-a 
F de Ia Școala medie -Dtaritrse 
Cantemir". discuție pe tema— 
Ei, asta-i bună ’ Ma: are ciaera 
dubii în privința teme: taer 
discuții ei eiex- dmtr-. Xl-a. 
acum, la 21 aprilie .oca 9 și 36 
de minute !) cu atît de puține 
zile (minute și secunde! îna
intea „ultimului dopoteT al 
vieții de școală ? Fnește. 
-a nu poate fi alta decit ce» 
țenerată de pneteueasca între
bare : „Cum stați. fraților ? Curr.
-a găsit această perioadă de 

virf ? Exam- uul de maturitate 
bate Ia ușă—"

Nimeni nu face sreu- -fort d? 
a-și organiza răspunsul ’stn»-’

b *-

Numărătoarea „bobocilor"
începe primavaraV

— Să fini realiști pinâ la că
it. \ Xl-a F aparține „sec-

t ~ reale* 1 Lunga noastră pre
gătite na ne-a scutit și de sur
prize- Cu cîțiva dintre noi s-a 
petrecut un fenomen pe care 
Leș avu „specializare prea tim- 
purie*. Odată deciși în privința 
proferiri k>r viitoare și conside
rând examenul de maturitate 
doar ca un pas care îi apropie 
de admiterea în institutul ales, 
și-au îndreptat toate eforturile 
ia pregătirea materiilor strict le
gate de profilul institutului res
pectiv, neghjindu-le pe celelalte, 
uitind că încă — rostește cuvîn- 
tul apăsat și cu un suris — mai 
sintetn elevi și avem obligații de 
elevi. Este cazul colegei noastre 
G. B. ...Nu mi-1 luați drept un 
act de lipsă de curaj faptul că-i 
dau doar inițialele, dar sîntem 
intr-un moment cînd nu putem 
ignora anumite susceptibilități... 
Această colegă a noastră, hotă- 
rită să dea admiterea la politeh
nică, n-a mai deschis cartea de 
geografie și la capătul trimestru
lui al doilea s-a trezit corijentă. 
Acum se află în situația de a se

îndrepta, dar cazul e concludent 
și m-am ocupat de el pentru că 
poate constitui un semnal de 
alarmă pentru alții, pentru altă 
serie, ca să nu spun pentru altă... 
„generație" !

— Dar pentru ca, la noi, el să 
nu se mai repete — îl întrerupe 
Rodica Lucuță — am luat toate 
măsurile. Ceea ce caracterizează 
de o bună bucată de vreme cla
sa noastră este spiritul de emula
ție, o atmosferă creatoare izvo- 
rită dintr-un neîntrerupt schimb 
de experiență care are loc între 
noi. Ajutați de tovarășii profe
sori, am dezbătut din timp me
todele cele mai valoroase de 
studiu, am dedicat numeroase 
ore de dirigenție dezbaterilor cu 
privire la alegerea profesiei. De 
asemenea, comitetele U.T.M. pe 
școală și pe clasă au inițiat di
verse acțiuni care au avut darul 
să stimuleze un spirit de muncă 
disciplinat, ba poate chiar mai 
mult, să ne înflăcăreze, să stu
diem. încercînd un sentiment d<- 
frumusețe și bucurie, chiar și la

acele materii care, altă dată, ni 
se păreau mai aride.

—- Pe scurt, deci — spun, 
grăbindu-mă să trag o primă 
concluzie, cu ochii la ceasul care 
indică acum ora 9 și 48 de mi
nute — la banala întrebare a 
reporterului ; „Cum stați, fraților 
cu pregătirile ?“ puteți răs
punde...

— Da, putem răspunde fără 
ezitare : bine !

— Atunci, tot pe scurt, să fa
cem un tur de orizont asupra si
tuației concrete în care vă gă
siți fiecare în parte dintre cei 
care ați acceptat să participați 
la această mică masă rotundă. 
(„Masa rotundă" este, de fapt, bi
roul dreptunghiular al tovarășu
lui director, dar ochiul reporte
rului își are propria geometrie ') 
începeți, vă rog...

— Rodica Drăgan. Media ge
nerală : aproape 10. X'isuri ? De 
câteva sute de ori zece, dintre 
care primul să devin arhitectă. 
Mă pregătesc încă de cînd eram 
pionieră. Mă atrage desenul, exer-

sez cu regularitate, frecventez 
expoziții... Mă emoționează ghi
dul la examenul de maturitate 
și la cel de admitere în institut 

luați 
mi-e

dar... iată, puteți să-mi 
pulsul, e normal! — nu 
teamă.

— Octavian Ursulescu. 
ten cu Rodica Drăgan și 
colegialitate, media mea gene
rală este asemănătoare cu a ei.

— In plus, adaugă cineva, 
Octavian are o adevărată colec
ție de premii dobîndite la Olim
piadele pe țară de matematică 
și limba romînă. „Realistul" din 
el e dublat de un „umanist" 
convins...

— Mă rog, face Octavian un 
gest care ne convinge că la cre
area simbiozei pomenite joacă 
un rol și... modestia. După exa
menul de maturitate mă voi în
drepta spre politehnică. Sint con
vins că n-o să ajung numai pină 
la... ușa ei. ci, la toamnă. îmi 
voi ocupa un loc în anul întîi.

— Dan Tonceanu. Tot aproa
pe 10 media generală. Și ca să

Prie- 
din...

nu se mai obosească altcineva, o 
s-o spun eu : am ajuns în faza 
pe țară la Olimpiada de mate
matică. Vreau să urmez niattr 
matica, să devin profesor.

Iulia Sterescu s-a decis pen
tru studiul chimiei, Rodica Ln- 
cuță, ca și cealaltă Rodică din 
clasă, visează să devină arhi
tectă...

Este ora aproape 10. Proba
bil că și ceasul a fost stimulat 
de mediile generale ale celor cu 
care discut I Constatarea însă 
nu-mi aparține. Este remarca 
lui Cosmin Georgescu, cum sin
gur se intitulează, „un intrus în 
acest grup" — pentru că e din 
clasa a Xl-a A, ‘ secția umani
stică. L-a adus aici prietenia eu 
vechii colegi. înrudirea cu ei în 
ceea ce privește, notele și situa
ția de calificat în faza pe țară 
a Olimpiadei de limba romînă. 
El se va îndrepta spre filologie, 
spre studiul limbilor străine ; 
deocamdată este „puțin poet, 
puțin critic și puțin muzician", 
dar are toată încrederea iu sosi
rea vremii cînd, studiind, fot 
ceea ce este acum ..puțin" se va 
preface într-o profesie temeinic 
însușită.

Ora 10 fix !
îmi consult ceasul și rai se 

pare că el nu mai arată tiiiipul, 
ci tot o notă, nota plină, solem
nă și frenetică atestîhd succesul 
la apropiatul examen de matu
ritate ! ' f

OCTAV PANCU-IAȘI

i
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• Sondori! 
ploieștean

Sondorii sectoarelor de forai din 
regiunea Ploiești au săpat în plus, 
de la începutul anului, aproape 
2 300 ml, dînd producției mai 
mult de 10 sonde înainte de ter
menul prevăzut și Ia un preț de . 
cost redus. Cu aceste realizări, ei 
au îndeplinit și depășit angajamen
tele luate în cinstea zilei de 1 Ma?. , 
Generalizarea inițiativei Cu in
stalațiile noastre sa forăm mai 
mult, mai repede si mai 
ieftin" a dus la sporirea vitezelor 
mecanice de foraj, la creșterea c u 
mai mult de 2 la sută a produc ■- 
vi tatii muncii, fată de pian a re
ducerea timpului neproductiv 
instalațiilor.

- ,

• Termocentrala 
Iernut-Luduș

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru). — Colectivul cen
tralei termoelectrice Iernut-Luduș 
si-a îndeplinit in acest an, lună de 
lună, sarcinile de pian atit ’a 
producția globală cit si la produc
ea marfă. Față de 323 grame de 

i combpstibil convențional la fiecare 
kW h de energie electrică, cit pre
vedea planul, in această oerioadă 

'■ s-a realizat un consum specific de 
sumai 317 grame.

Prin exploatarea rațională a 
agregatelor și reducerea ccnsnmu- 

. ’ui specific, colectivul termocen
tralei din iernut a realizat pină 

‘ la 20 apnbe economii >uplin>enta- 
re m valoare de 780 010 lei față 

250000 lei cit prevedea acga- 
araentul luat in cinstea zilei de 

|1 Sfat

© U. S. A. S.,
Năvodari

CONSTANȚA ide !<j corespon- 
j dentul nostru». — Zilnic, noi co- 
lective ale întreprinderilor din re- 

I giunca Dobrogea raportează inde- 
i plinirea si depășirea angajamen- » 
! telor luate in cinstea zile» de 
> 1 Mai. Ca rezultat a? bunei orga- 
j nizări a procesul-.*? de producție, 
l Îmbunătățirii indicilor de utilizare ’ 
' a agregatelor <î apltcân* unor * 
; masuri tcbrico-orGanrzatonce co- 
lectivul de la U.S A.S Nâvodan

: a reușit să depășească angaja- 
. mentul privind livrarea peste plan 

a produselor cbiauce cu o valoare 
ce depășeșie 624 000 lei. S-au | 

. p>odus ostiei peste plan 300 tooe J 
| acid sultane si 400 tone super- . 
I fosfat de cea nai bucă calitate. . I

® Forestierii
suceveni

SUCEAVA (de la coresponden
tul nostru, — Ca urmare a mun
cii organizate in brigăzi complexe 
cu acord global. folosirii meca
nismelor cu care sint dotate ex
ploatările forestiere, colectivul Di
recției regionale a economiei fo
restier® —i Suceava a realizat sar
cinile de plan pe 4 luni cu 10 zile 
irainte de termen. Aceasta a per
ms forestierilor suceveni să-ai de
pășească angajamentele luate in 
cinstea zilei de 1 Mai. La produc
ția globală s-a obținut de pildă, 
o depășire de 16 milioane Tei. iar 
la producția marfă 11 800 000 lei 
(angajamentul anual fhnd de 
2 400 000 lei si respectiv 3 600 000 
le|. J

AZI MAI BINE CA IERI,

M1INE MAI BINE CA AZI!
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Tineri evidențierii în întrecerea 
socialistâ

I. — GHEORGHE AXGELE5CU. lăcătuș de rexizie la De- 
paoi CAR Roșiori Xorf.

— — VIOLETA PĂDUREAXU. controlor recepționer la sec
ția aaataj de ia Fabrica de rulmenți — Birlad.

3- — ALREL BURTA, montor in secția boghiuri de Ia Uzinele 
de va^aane And.

<- — JOX ȘERBAX’. din secția de extracție a Fabricii de ulei

5. — MCTORIȚA STOICA, din secția V-a costume bărbă
tești de la Fabrica de confecții și tricotai? — București.

4- — OSCAR MAGYAR. decorator obiecte sticlă de la Fabrica

— MAMA CIUCÂ. laborant! la Uzina de superfosfați și 
arid nituri* Xăsedari.

6. — DANIEL EZARU. secția rodai. Uzina mecanică Cimpina.

Alte colective de muncă 
raportează:

er
NGAJAMENTUL

4 »
CB

rintre întreprinderile industriale din regiaaea Ha
lești. care și-au îndeplinii integrai aagașaoHBtele 
luate pină la 1 Mai in întrecerea sociafată pe aaai 
1965 se află și Schela de extracție Tirgoviște. t r'-.i 
de utilai petrolier-Tirgoxiște. întreprinderea textăă 
,.Bueegi"-I’ueioasa. Fabrica de riment-Fieai și later- 
prinderea electrocentrale-DoiceștL

Peste prevederile planului _la zi" aa fast p*«du«e aproape 
3 190 000 kWj h energie electrică. >57 tone țiței. 58> taee gaarihu. 
463 000 mc gaze utilizabile. 2 100 tone ciaeat. 9M tone eCncher. 
30 000 mp țesături și 50 tone fire. EceaauâRe f^feneuteae In 
prețul de cost, contabilizate pe primul traaestou ai aaaiui. «e ri
dică la aproape 1 2(M> (10(1 lei. iar liencficiile peste pian — ia <ă*a 
I 400 000 lei. cele mai mari sume fiind înregistrate ia Întreprin
derea electrocentrale-Doicești și întreprinderea textilă ..Botez - 
Pucioasa.

Publicăm astăzi cuvântul tovarășilor TOMA PAXTU. director, 
și DUMITRU DUMITRESCU, secretarul comitetului U.T.NL de 
la Schela de extracție Tirgoviște.

: a* nejat- BBXZUS? ÎNDEPLINIT
• 20 întreprinderi

din regiunea Argeș A

Pină in seara zilei de 21 a- 
piilie, colectivul nostru de 
muncă a obținut peste angaii- 
mentele luate in prima etapă 
a întrecerii socialiste pe ace-: 
an, 172 tone de țiței. 135 tone 
gazolină și 358 000 mc de gaze 
utilizabile. De la începutul 
anului și pină la 15 aprilie, 
sarcina de creștere a produc
tivității muncii a fost depășită 
cu 1,4 la sută, față de 0.5 la 
sută angajament.

Preocuparea 
schelei 'i 
tuie în 
zarea și 
stalațiilor de extracție și 
procesului de comprimare a 
gazelor, reducind astfel la mi
nimum dantelăria de parcuri.

colectivului
noastre o consti- 

prezent raționali- 
modernizarea in- 

a

stafii de pompare și crcxRxrte. 
precum și stațiile mid de 
dezbenzinare. greu de întreți
nut. nerentabiie. Au crximbi.m 
aceste măsuri la creșterea pro
ductivității muncii? Vom fo- 
losL in locul răspunsului <fc- 
rect. două exemple. La secția 
Dragoanireșt. au fost desftm- 
țate două parcuri vechi și de
pozitul central, toate cu o ca
pacitate de depozitare de era 
5 000 de tone. Aid. pe lingă 
faptul că se pierdea o mare 
cantitate de țiței prin evapo
rare (datorită suprafeței ce 
ordinul a mi: de mpi și pe la 
îmbinări (și ele destulei erz.u 
necesare nici mai mult nid 
mai puțin de 4 stătu de pom- 

■"1 efectupare. In plus. datorită

se A:

cont-
ares Xs-

*

CB

In toate locu- 
de muncă de 

P- r.x -.erul Hidro- 
rrwfralei ..Gheor- 

G r
Def. ctmsSructorii 
* MMUoru. se pre
gătesc si hitinpi- 
«e c* realizări <feo- 
sr <eî de ai IV- 
lea Cougre* al par- 
rideieL Ca urmare 
c creșterii producti- 
mtiții rrmeii. au 
fost creste condiții 
cs rrenspanele gale-

riilor Aref-Corbeni 
și Oiești-Mătușa să 
poată fi străpunse 
înainte de termenul 
stabilit. O dată cu 
aceste succese, con
structorii hidrocen
tralei anunță și de- 
jx rirea angajamen
tului pe etapa 1 
Mai a intrecerii so
cialiste. în ceea ce 
privește- economiile 
peste plan cu 
715 000 de lei.

Pină acum au în-

deplinit angajamen
tele luate in cinstea 
zilei de 1 Mai peste 
20 de întreprinderi 
și unități economice 
din regiunea Argeș. 
Printre acestea se 
numără întreprin
derile din industria 
chimică. întreprin
derea de poduri me
talice și prefabrica
te din beton Pitești, 
schelele de extrac
ție din Băbeni și 
Moșoaia.

• Fabrica de hirtie

4 Calitate în toate fazele
1n trimestrul care a trecut, 

Unitatea de industrializare a lem
nului Vatra Dornei a avut ca 
sarcină de plan să realizeze 41 
la sută cherestea de calitate su
perioară. Colectivul nostru a reu
șit, printr-o sortare și prelucrare 
atentă, să realizeze 42,9 la sută 
cherestea de calitate superioaiă. 
Subliniem și faptul că în trimes
trul 1 am produs, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, 
cu 1 553 m.c. mai multă cheres
tea de diferite sortimente.

Care sînt factorii care nu asi
gurat obținerea acestor rezulta
te 'i Am acordat în primul rînd 
o 'Wnție deosebită respectării 
pi^^sului tehnologic la fiecare 
fază a procesului de fabricație. 
Depozitul de bușteni este primul 
sector de unde începe lupta pen
tru calitatea cherestelii, pentru 
realizarea cerințelor beneficiari
lor noștri. Am luat de aceea mă
suri pentru asigurarea unei ca-

T'tKi alități diuii din această 
procesului de producție. In comi
sia de recepționate a materiei 
prime au fost numiți oameni 
cu multă experiență, care sortea
ză cu competență buștenii ce t in 
din exploatări. Din această comi
sie fac parte — la cererea noa
stră — fi reprezentanți ai sec
toarelor de exploatare care ne fur
nizează materia primă. Astfel, a- 
ceștia pot să aducă la cuncșt'-n- 
ță, operatic, observațiile noastre 
întreprinderilor forestiere.

constatat 
tineri 
Bobu Olga de la de

totodată 
ca Vasiliu

că 
Vio-

S-a 
unii 
rica, avvu w.s« «c m im
pozitul de bușteni nu acordau 
atenția cuvenită măsurării buște
nilor. Aceasta ducea la neîncadra- 
rea pieselor în comenzile cerute 
de beneficiari. Am organizat o 
consfătuire cu toți măsurătorii 
din unitate la care am invitat și 
sortatorii din depozitul de che
restea care au constatat aceste

negiitertțe ia ■aani Șeful depo
zitului, Mdmd Chftomcu a vor
bit tinerilor despre costeemțeie 
măsurării wurecte a buftendt-r 
asupra carității. După această 
consfătuire s-a organizat in depo
zitul de buțteru studierea tease - 
nici a STAS-orilor la cure eu 
participat toți tinerii.

Incepind din acest an depo
zitul a fost compartimentat, cre- 
îndu-se posibilitatea stiruirii buș
tenilor pe calități, lungimi, dia
metru. comenzi de fabricație etc. 
Această compartimentare afuti 
hala de fabricație in realizarea 
calităților cerute.

Aceeași atentie s-a acordat ca
lității ți în secțiile de prelucrare. 
Intr-un timp se produceau mul
te declasări din cauza retezării 
perpendiculare incorecte a buște
nilor.

or 495 1a

ai celuloză din
BACĂV (de la 

corespondentul no
stru).

Graficul întrece
rii socialiste con
semnează că Ia Fa
brica de hirtie și 
celuloză din Bacău, 
pină :n ziua de 10 
aprilie, planul de 
producție la hirtie 
a fost depășit cu 
104 tone, ceea ce 
înseamnă 64 tone 
peste angajamentul 
luat. In aceeași pe
rioadă calitatea u- 
nor sortimente de 
hirtie s-a îmbună
tățit simțitor.

Tovarășul inginer 
Xieolae Teofănescu, 
șeful secției F. 1 (fa
bricarea hirtiei). re- 
fertndu-se la aceste 
realizări ne-a vor
bit despre cîtera 
<fi* măsurile care 
cu stat la baza a- 
etstor succese :

J* earsul trrmes- 
trnlai I două din-

tre mașini (6 și 7) 
au fost profilate 
pentru fabricarea 
hirtiei de calitate 
superioră. La ma 
din ele s-a trecut la 
recondiționa rea in
stalației de măcina
re. ceea ce a avut 
ca efect realizarea 
unei transparențe 
superioare a pastei 
de fabricare a hir
tiei. Această opera
ție este în curs de 
aplicare și la alte 
mașini, așa că, în vi
itor vom avea și al
te rezultate tot atît 
de îmbucurătoare. 
Datorită îmbunătă
țirilor 
nilor 
hirtie 
zilnic 
producție de 5 la 
sută față de ritmul 
producției din ulti
mul trimestru al 
anului trecut*.

Hirtia reprezintă 
produsul finit al

aduse mași- 
de fabricat 
se realizează 
un spor de

Bacău
celulozei. Colectivul 
de aici, așa cum 
preciza tovarășul 
inginer Costică Fi- 
Up, șeful secției de 
preparare a celulo
zei, în perioada ca
re a trecut de la în
ceputul anului a 
realizat peste plan 
293 tone de celulo
ză. Calitatea aces
tora s-a îmbunătă
țit simțitor prin a- 
plicarea unor mă
suri dintre care a- 
mintim: introduce
rea unui schimbător 
de căldură m cir
cuitul de solare a 
celulozei; țaaliza- 
rețf uno r. mo^ficări 
in instalară de 
preparare q^e.ritlor 
etc.

In toate "îsecțiile. 
întrecerea continuă, 
colectivul pregătin- 
du-se astfel să în- 
tîmpine cu realizări 
și mai mari ziua de 
1 Mai și Congresul 
partidului.

—

’! înăritl Marius Simedtea este unul dintre cei mai harnici mun
citori de Ia Întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj, Posedînd o bo
gată bibliotecă tehnică personală, el își îmbogățește permanent 

cunoștințele proiesionale

Semn ifica ți i le unui bilanț
privire pe grafi
cul întrecerii, la 
întreprinderea 
„Partizanul roșu“- 
Brașov, este edi
ficatoare. Bilan
țul încheiat la 

sfîrșitul trimestrului I con
semna, o dată cu depășii’ea 
planului la toți indicatorii, și 
realizarea angajamentelor sta
bilite pină Ia 1 Mai. Angaja
mentele la producția globală 
și marfă — care prevedeau 
depășiri ale volumului de pro
ducție cu 500 000 și respectiv 
cu 650 000 lei — au fost înde
plinite cu o lună mai devre
me. Cu 1,5 la sută a fost de
pășit și planul de calitate, cu 
toate că angajamentul era de 
numai 0,5 la sută.

Ce arată acest bilanț ? Efor
tul depus de întregul colectiv 
pentru ca sporirea producției 
să se facă concomitent cu 
creșterea calității ei. Această 
preocupare se reflectă, în pri
mul rînd, în planul de măsuri

tehnico-organizatorice. Țesă
torii semnalau într-o vreme, 
pe bună dreptate, calitatea 
necorespunzătoare a firelor pe 
care le primeau de la furni
zori. Probele de laborator con
firmau justețea sesizării lor. 
Dar practic, în țesătorie, con
tinuau să sosească fire cu de
fecte. Cum se ajungea la a- 
ceastă situație ? Filatura de 
lină pieptănată București și 
Uzina de fire artificiale Să- 
vinești livrau întreprinderii 
semifabricate cu defecte. Fi
rele, fără a fi supuse unei re- 
cepționări riguroase, erau in
troduse în fabricație.

Conducerea întreprinderii a 
luat atunci măsura de a întări 
grupa de recepționare, prin 
repartizarea în acest compar
timent a unui maistru și a u- 
nor recepționeri cu o mai 
bună calificare. Rezultatul? 
Firele sosite de la București 
și Săvinești — atunci cînd au 
avut defecte — n-au mai pri
mit „viza de intrare" în pro

ducție. Reprezentanții etior 
două fabrici au fost ccemaț. 
la fața locului pentru a con
stata defectele firelor și pen
tru a lua măsuri de îmbună
tățire a calității lor.

O altă măsură aplicată, și 
care a dat rezultate bune, a 
fost elaborarea de către ser
viciul tehnic a unor caiete 
tehnologice pentru toate sec
țiile întreprinderii. Fabricația 
are acum, în orice moment, o 
busolă „a calității". Intr-ade
văr, caietele tehnologice arată 
muncitorului ce parametri 
trebuie să aibă produsul la 
care lucrează, ce condiții tre
buie respectate pentru a se 
realiza acești parametri.

Măsuri tehnico-organizato
rice au fost aplicate pe între
gul flux tehnologic. în secto
rul filatură s-au pus în func
țiune două carde de mare 
productivitate, care asigură o 
calitate mult superioară în 
comparație cu vechile carde. 
Laboratorul filaturii și cel al

inoepnnâerx execută acum 
ueutru fiecare schimb probele 
fizio-mecamce a)e firelor (fi
nețe. rezistență, elasticitate 
etej. Măsuri asemănătoare au 
fost aplicate și in sectoarele 
•.ssă::rie ?. futiss;. Remar
căm dintre acestea introduce
rea curâțitorilor de fire și 
semnalizatoarelor la fazele de 
dublat, bobinat și urzit, călca
rea țesăturilor cu proprietăți 
U rmo-plastice cu mașini de 
călcat cu pislă.

L-am rugat pe tovarășul in
giner Roman Hedvig să ne 
vorbească și despre aprecierile 
și observațiile beneficiarilor. 
„Am avut și cîteva reclamații 
în general, la unele amănun
te : luciu, la călcat, mici dife
rențe de nuanțe, unele stofe 
cu fire neuniforme".

Am cercetat în secția țesă
torie rezultatele tinerilor în 
întrecerea socialistă în trime
strul I. Indicii de calitate rea
lizați de mulți tineri (tovarășa 
ingineră Elena Păun, tehno

logul secție, are o evidență 
precisă) sinî sub nivelul celor 
stabiliți in plan.

„Prima problemă de care 
trebuie să se ocupe aici orga
nizația U. T. M. — spunea 
tinăra ingineră — este îm
bunătățirea activității cursu
rilor de specializare pen
tru ajutorii de maiștri la care 
peste 70 la sută din cursant, 
sint tineri. Și dacă ajutorul de 
maistru nu știe să regleze ma
șina, dacă nu intervine prompt 
cind apar defecte — nici nu se 
poate vorbi de calitate. Cauza 
tuturor defectelor care apar 
la stofe, fie de la filatură, 
fie din țesătorie, are o singură 
sursă : nerespectarea sau ne
cunoașterea tehnologiei de 
lucru. Ce ar trebui de făcut? 
Ar trebui să se organizeze 
concursuri, la care să ia parte 
toți tinerii, cu întrebări ex
trase din caietele tehnologice. 
Concursurile să fie conduse 
chiar de tehnologii secției. La

rampele de control se ține zil
nic evidența celor mai frec
vente defecte. Ar da rezultate 
bune organizarea la operațiile 
respective a unor schimburi 
de experiență și demonstrații 
practice. Dar nu cu tot schim
bul. Numai cu cei în cauză 
și la aceleași războaie, la ace
lași articol. Avem în secție 
tinere ca Ioana Barbalată, 
Maria Hincu, și altele care în
deplinesc în fiecare lynă pla
nul de calitate în proporție de 
sută la suta; Aș propune ca 
în adunările generală U.T.M. 
să se inițieze regulat dezbateri 
pe tema: „Vorbesc fruntașii 
calității". Va trebui neapărat 
ca în adunările generale 
U.T.M. să analizăm î#P?mod 
sistematic, mult mai concret, 
mai profund, calitatea produ
selor".

Subscriem in întregime la 
sugestiile tovarășei ing. Păun.

C. PRIESCU



SPOR A SPORT Primire la Consiliul de Miniștri

Pe scurt
• In sala sporturilor de la Fio- 

reasca au început Piperi între
cerile celei de a 5-ă ediții a 
concursului internațional de 
lupte al R. P. Romîne la cure 
participă sportivi drn 13 țări. In 
competiția de IttpTc clasice la 
cat. 57 kg spomvii romîh’t au 
obținut cîteva victorii. Cristea 
Marin l-a învins la puncte V" 
cehoslovacul Kukla Michal, hm 
Baciu a dispus la panetc dc' 
turcul Topskal iar Alirîncsrn a 
cîștigat la Moshidis (Grecia). O 
victorie rapidă a repurtat în pri
mul tur la cat. 63 kg Ion Cer
nea care l-a scos din luptă pe 
elvețianul Hoffman.

Cîteva rezultate din competi
ția de Tupte libere: cat. 52 kg 
Kalkowski (R.D.G.) b. p. Pp- 
trașcu (R.P.R.); Gh. Tăpalagă 
(R.P.R^*"l)'. "pe' 'Zamfiropmtlos 
(Grecia). La cat. 70 kg Claus 
Ross (R.F.G.) a cîștigat la punc
te în fați (bulgarului Bimbalov. 
Astăzi trttriaKrde continuă de ,1a. 
ora 10.^~i '

• Astăzi
pionatului 
pe echipe 
selecționate ue cruouri nin nucu-' - . ....... --
rești și patru "reprezentative de-se- nșlPMi dommatq. de .elevii veghiuhri 
giuni. Bucureștiul găzduiește ț Diun:lri.
întîlniri triunghiulare. în prima- se , - vescujfantrendr la atic.-- ----------
întîlnesc Rapid București, Metalul 
București și Steaua București, iar

Crosul „Să întimpinăm 1 Mai"

Alexandru Birlădeanu, 
cepreședinte al Consiliului do 
Miniștri, a primit vineri 
Andre Puget, președinte, di
rector general al Societății 
naționale franceze de con

VI-

pe

încep întrecerile cam- 
republican de atletism 
la care participa ’ țase 
de cluburi din Bucii-

★ *

Sud A-sirucții aeronautice - 
viation.

La întrevedere a 
față Andre Piquard, consilier
comercial al ambasadei Fran
ței în R P. Romînă.

test de

★

întreceri disputate

Zilele trecute, zeci de țineri 
din întreprinderile „Flacă
ra roșie",’ Uzinele textile „7 

Noiembrie", Uzinele metalurgice 
..Timpuri Noi", de la Grupul șco
lar de construcții Mihai Bravu 
s-au întîlnit Ia Casa de cultură a 
raionului Tudor Vladimirescu 
pentru a-și disputa întîietatea în 
întrecerile fazei raionale a tradi
ționalei competiții, crosul „Să în
tâmpinăm 1 Mai". Erau cei mâi 
buni crosiști diri' cei peste 15 000 
de tineri din raion care au parti
cipat la etapa I.

> Cele 4 probe desfășurate pe un 
traseu specific întrecerilor de cros, 
au reliefat pregătirea bună a mul
tor concurenți și ceea ce-i îm- 

, bucurător, pasiunea pentru atle- 
■, tișHi .a numeroase, elpmente tinere

■ cu . reale palități. întrecerile jm

Tudor Maria și Nițu_,j Elenă 
(Grupul școlar N. Krețulescu).

în proba rezervată senioarelor 
(800 m.) Albulescu Lucia, câștigă
toarea ediției de anul trecut a 
învins detașat. La seniori (1 500 
metri) Gheorghiu Mirceă și Mate- 
iaș Nicolae („Flacăra Roșie") 
și-au disputat primele două 
locuri. Mai bine pregătit tactic 
primul s-a impus spre sfîrșitul

;tr Patașchi- 
____  _____ _____ letismJa clu
bul „Olimpia" și ai profesorului

. . . . de educație fizică Popa George
în ''f11!!1110 ^ucl« de la Grupul școlar N. Krețules-reștr, Știi*ț*BfccteeȘt< ^reptfee# ’ KMnT probeleȚres-

jpectit’p au( regizat.timpuri prorei- , 
ir A ;

,. *~-.r___ -v.J 111.
]fe primele trei locuri s-au cla
sat Oarfă Teodora, („Spartac")

tativa regkutii ®rașov$ «j I. jțl
întreceriI«?«eAdtMăȘiMjă sta--':

dionul „23<<y^g»stf dnj><^uzmăfo-1-. v, -
rul program-: sîmbătă dfe Ia ora 16 .. lu .proba .junioarelor 500
și duminică de Ia ora 10. ]

primul s-a 
cursei.

Cea mai spectaculoasă cursă a 
fost cea a juniorilor (1000 m.). 
Un număr mare de concurenți au 
luat un start...-furtunos. După 400 
ni în fruntea plutonului de aler
gători s-au instalat 5 concurenți 
dintre care Olteanu Mircea, Jugă- 
naru Gheorghe și Odobașian Sil
viu au fost animatorii cursei. A- 
cesta din urmă, Un junior talen
tat și dotat fizicește pentru atle
tism, a „atacat" la momentul o- 
portun și dozîndu-și mai bine e- 
forturile, pe utimii 80 m, s-a dis
tanțat cîștigînd proba.

Primii 6 clasați în cele 4 probe 
vor lua startul duminică, 25 apri
lie, la întrecerile finale ale orașu
lui București.,

M. IONESCU 
corespondent

• Invingînd în
Ursen a șr te Campionatele mondiale de tenis de masă

- - . ^'a' ’ ' ■ '• ’ Jucăforii' asiatici eontiifua Aă
» ■ (3dairiiile <țiaiiipioriatteTe' 'mondialei ‘ele 

t-enis -dc .șiasă^;de ia, Ljuhljajia. .Vi
neri, în ^iua a treia a probelor de 

r- • ,'' 1 1 , T' Y Lj, « ti, ",1 ■ I ’ Ț, 4 , I
—ST---- *7 ■ P'9nVJ man <li ti-1

3âh, Țgiaâ „eu, iu ,ziua a ueia a piuueiui ug

IBSU PetTOSirm, a pre- sSÂplu, ’ El Fu-ium (R.P. Chirfeză!
țuat conducerea

în turneul interna^ibnaf 8e‘sla ^a-’ 
greb. El totalizează 6 puncte, fiind 
urmat la o . jumătate; de ,-ppncț, de.
Uhlmann și lykov. , f ,

• Vineri, la Mari. Ull și E:d-

j rt ■

■ T-a^ eliminai ■ i cu 3-t-I s pe 
campion european Zoltan 
zik (R.P. Ungară). într-un

■ deosebit de spectaculos,
. Șhin-ilin (R.P. Chineză) a

* fostul 
. Berc- 

meci 
Cian 

. . .... dispus
■ Ob japbii^itll Kdiiaka. O

merich”7-au'‘'dibjlÎRăf' TeniifihaMe'>''‘surpriză^ a oferit coreeanul Sin 
turneului 
pentru juniqți. .., 
Angliei a învins

(Indonezia) și cu'3—2 pe I-Iu Tao- 
■pen, Ma Ciun-pao (R.P. Chineză), 
calificîn<iu-șe pentru optimile de 
finală.

Alte rezultate în probele de du
blu-:.. Giurgiucă,; M Ella Constanti
nescu — Sedelmayer, Wellinger. 
(Austria) 3—0 ; Negulescu, Mariă 
Alexandru — Behan,. Sebalianska 
(Canada) 3—0.

.internațional. ;de tothăb , U-pak, învmyăt.gr cu..3-0.în fa- 
,W:^a Mijua.,,;-

anyiic!i a iiiviub cu o—1, (o vj . 
echipa Italiei,' iar R.D. GerhiăfiJ’ european, 
a întrecut cu 2—1 (2—0) echipa
R.S. Cehoslovace. In finală se vor 
întîlni echipele Angliei și R. D. 
Germane.

• La Soci a început un turneu- 
international de' tenis, la care par1 
ticipă sportivi și sportive din R. S. 
Cehoslovacă, R. .P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

In competiția masculină repre
zentanții țării noastre au debutat 
victorioși. C. Dumitrescu a între
cut pe Ă. Donfov (U.R.S.S.) cu 
7—5; 4—6; 6—4, Iosif Kerekes a 
dispus de S. Alexandrov cu 6—2; 
4—6; 6--4, iar Ilie Năstase a 
învins pe S. Gusev (U.R.S.S.) cu 
6—0; 6—?. Alte rezultate din în
trecerea masculină: Ivan Mikrș 
(R.S.C.) — laroslav
(U.R.S.S.) 6—4; 6—3.
romy (R.P.U) — Ev.
(U.R.S.S.) 6—0; 6—0.

Iakovlev 
F. Komâ- 
Boboedov

ța fostului campion al lumii, ja- 
‘ ponez'til bijlmlirâ. Postul Câmpiob 

’ _ ‘ î, suedezul Als'er, l-a în
vins cu 3—1 pe Dorin Giurgiucă, 
dar a pierdut apoi surprinzător cu 
același scor în fața vest-germanu- 
lui Scholer, ..Cu un tur mai înain
te, Van-Cin-liap (R.P. Chineză) a 
cîștigat cu’ 3—OȚla Gh. Cobîrzan, 
iar Ogimuia (Japonia) l-a eliminat 
cu 3—1 pe A. Rbihi.

în proba de simplii feminin, 
campioana R.S. Cehoslovace, Ln- 
zova, a învins-o cu 3-'' (21—18 ; 
21—14; 17—21; 10—21; 21 
Ellă Constantinescu, iar 
(U.R.S.S.) 
(21—10; 21 
ca. Campioana țării noastre, Ma
ria Alexandru la capătul'■'.unui 
meci dîrz, a reușit să cislige”' cu 
3—2 la Richter (R.D.G.). Ea v.a.Ju
ca în meciul următor împotriva 
jucătoarei Li Tu-cin (R.P. Chine
ză). In proba de dublu bărbați, cu
plul Giurgiucă — Negulescu a în
vins .cu 3—0 pe Kosmara, Utamo

Timp pierdut, 
boabe pierdute!

(Urmare din pag. I)
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a întrecut-p cft'‘3—-0 
—10; 21—15) pe Mihal

că cele 9 tractoare și 6 semănă
tori lucrează eu, toată capacita
tea. Tinerii Ion Crainic, Gavril 
Pupau, Vasile Coț și. alții, care 
transportă sămînța sau lucrează 
pe semănători, sînt prezenți la 

, mujică din zori, piuă s“ara tîr-
giu. Triate acestea au dus la spo
rirea vitezei zilnice cu 15—;20 de 
heclare..

Asemenea rezultate se obțin și 
la Valea Vinului. Aici porumbul 
a fost pus sub brazdă pe 270 de 
hectare. Viteza zilnică la înce
put a fost de 40—50 hectare. 
Folosindu-se însă mai bine ma
șinile, asigurîndu-se aproviziona
rea operat hi a. semănătorilor
cu sărai nțâ, Mteza de lucru a 
ajuns la 80—85 de
pe zi.

Dar nu peste tot situația e la 
fel de bună. La cooperații ele a- 
gricole din Berchez, Coruia. Pomi 
și altele se mai așteaptă încă 
vreme... favorabilă, deși pentru 
semănatul porumbului sînt acum 
toate condițiile cerute de agro
tehnică. La cooperativa agricolă 
Lăpușel. piuă în ziua de 21 a- 
priîie nu se însămânțaseră nici 
măcar toate culturile din prima 
epocă, deși actim trebuia să se 
treacă din plin la semănatul po
rumbului. Cei 10 mecanizatori 
de aici încep lucrul tîrziu ; de
fecțiunile nu sînt remediate cu 
operativitate. Se pierde mult 
timp prețios. La fel stau lucru
rile și la cooperativa din comu
na Pomi. Pmă la 18 aprilie, din 
cele aproape 700 hectare desti
nate culturii porumbului, nu se 
însămînțase nici un rând. Acum, 
cînd s-a început, viteza de lucru 
pe zi este doar de 10—15 hec
tare și asta pentru că zilnic stau 
cîte 1—2 tractoare, aproviziona
rea cu sămînță se face cu întîr- 
zieri mari. Toate acestea au fă
cut ca în raion pînă la data de 
21 aprilie, să se însămînțeze cu 
porumb doar 1500 de hectare. 
Este prea puțin față de posibili
tățile existente. Se impun deci 
măsuri operative din partea tu
turor celor ce lucrează pe ogoa
rele raionului.

Pareul din
învăluit in lumina soarelui 

de primăvară

Analiza activității de construcții - montaj

a unor sfaturi populare
in Capitală a avut avut loc vi

neri o ședință de lucru organizată 
de direcția pentru problemele lo
cale și administrative de stat în 
colaborare cu Comitetul de stat 
pentru- construcții, arhitectură și 
sistematizare, în care au fost ana
lizate activitatea de construcții- 
montaj a comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regionale 
și ale orașelor București și Con
stanța, pe trimestrul I și măsu
rile luate pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan pe a- 
nul 1965.

La ședință au luat parte Petre 
Blajovici. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Stoica, directorul Direcției pentru 
problemele. locale și administra
tive de stat, conducători ai unor 
instituții centrale.

Pe marginea informării prezen
tate de Vasile Bumbăcea, vice
președinte al Comitetului de stat 
pent rit construcții, arhitectură și 
sistematizare, au luat cuvîntul 
numeroși vicepreședinți ai comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare regionale și conducători 
ai organelor regionale de specia-

litatc. participant! la ședință. Ei 
au discutat pe larg despre acti
vitatea desfășurată pentru înde
plinirea planului de construcții 
atît pe anul 1964 cit și pe tri
mestrul I a! acestui an. Scoțînd 
în evidență atît realizările cît și 
unele lipsuri, a căror înlăturare 
va contribui la îmbunătățirea ac
tivității de construcții și obține
rea unor rezultate economice 
corespunzătoare, vorbitorii au fă
cut numeroase propuneri în ve
derea asigurării condițiilor pen
tru îndeplinirea sarcinilor princi
pale ce stau în fața întreprinde
rilor de construcții în această pe
rioadă : darea în folosință a o- 
biectivelor de construcții la ter
menele stabilite, executarea lu
crărilor în condiții calitativ su
perioare și la un preț de cost cît 
mai scăzut. Participanții și-au 
exprimat hotărîrea ca iu cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al 
partidului să depună toate efor
turile pentru obținerea unor re
zultate cît mai bune în activita
tea de construcții.

(Agerpres)

Foto: AGERPRES

Informații
Vineri au plecat in R. D. Ger

mană tovarășii Stelian Nițulescu 
și Pavel Cristescu pentru a parti
cipa ca delegați ai Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști din 
R. P. Romînă la manifestările ce 
vor avea loc la Sachesenhausen și 
Râvensbriick, cu prilejul aniversă
rii a 20 dc ani de la eliberarea 
acestor lagăre.

(Agerpres)

★

BACĂU (de la corespondentul 
nostru).

Moment jubiliar la Teatrul de 
Stat din Piatra Neamț: in ziua de 
22 aprilie, a avut loc cea de-a 
30-a premieră. Pe afiș — piesa 
„Stafia de autobuz" de Wiliam 
Inge. In distribuție, actorii Ileana 
Stan Ionescu, Traian Pirlog, Ște
fan Radof, Cătălina Murgea și al
ții. Regia spectacolului aparține 
lui Ion Cojar.

CINEMA TOGRAFE
NEAMUL ȘO1MĂREȘTILOR — 

cinemascop (ambele serii) rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
LOGODNICELE VĂDUVE rulează 
la Republica (orele 9,45; 11,45; 14; 
17: 19: 21). Excelsior (orele 10; 12;

AN’l- 
(orete 
VIEȚI 
(Orele

16,15; 18.30; 20.45). 
18; 20) GAU- 
rulează la Bu- 
19; 21). Mion- 

!; 14; lt 
orele 10:

SPĂRGĂTC

13,45; 16.15; 18,45; 21,15). DOI
BĂIEȚI CA PlINEA CALDĂ rulea
ză la Victoria (Orele 10; 12; 14; 
16: 18,15; 20,30). CONTELE D5 
MONTE CRISTO — (ambele 
serii) rulează la Carpați (orele 
9; 12; 15). REGINA CÎNTECELOR 
rulează la Cenlral (oiele 10,30; 13; 
15,30; 18; 20,30). PARISUL VESEL 
rulează la Doina (orele 10; 12; 
14,30; 16.30; 18,30; 20,30), Dacia

La București a sosit o dele- 
gape a Societății naționale fran
ceze de construcții aeronautice 
— Sud Aviation, condusă de 
Andre Puget, președinte, director 
general al societății.

In cursul zilei de 
petele a fost primit 
Simuiescu, ministrul

vineri oas- 
dc Dumitru 
transporta-

ulei și telecomunicațiilor, și Mi
hail Petri, ministrul comerțului 
exterior.

Vineri seara, ambasadorul 
Franței la. București, Jean Louis 
Poiis. a oferit nn cocteil cu pri
lejul vizitei in țara noastră a de
legației.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mânescu

Vineri dimineața, Corneliu 
Mânescu, ministrul afacerilor 
externe al 
plecat spre 
pentru a 
bunăvoință

R. P. Romine, a 
Cairo prin Praga 

face o vizită de 
la invitația mi

nistrului afacerilor externe al 
Republicii Arabe Unite. Mah
mud Riad.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. au test prezenți Gri
gore Geamănu. secretarul 
Consiliului de Stat. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu
lui, Mihail Petri, ministrul 

, comerțului exterior, membri 
ai conducerii și funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul 
R.A.U. în R. P. Romină, și 
membri ai ambasadei. A fost

prezent, de asemenea, Jaroslav 
Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă.

(Agerpres)
★

PRAGA 23. — Corespondentul 
Agerpres, C. Liță, transmite : In 
drum spre R.A.U., Corneliu Mă- 
ncscu, ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, s-a oprit vineri 
la Praga. Pe aeroport el a fost 
întîmpinat de V David, mini
strul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, A. Gregor, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe și de funcționari supe
riori din M.A.E. cehoslovac.

C. Mânescu a făcut o vifM 
lui V. David la care a particifflk 
și ambasadorul R. P. Romine T» 
Praga. în seara aceleeași zile, A. 
Gregor a oferit o masă în cinstea 
oaspetelui romîn

Solemnitatea înmînării
unor ordine și titluri

mișcarea muncitoreascăLa Consiliul de Stat al R.P. 
Romîne a avut loc vineri la a- 
miază solemnitatea înmînării 
unor ordine și titluri ale Repu
blicii Populare Romîne.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ion Cosma. 
membru al Consiliului de Stat, 
Mihai Suder, Janos Fazekaș și 
Ion Marinescu, miniștri, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale.

Pentru merite deosebite în do
meniul științific și didactic s-a 
conferit Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne" clasa a 
II-a academicienilor Duiliu Mar- 
cu și Ștefan Procopiu ; „Ordinul 
Muncii" clasa I acad. Oscar Sa
ger, prof. univ. Vasile Velican, 
membru corespondent al Acade
miei R.P. Romîne, și prof. univ. 
dr. Ștefan Bîrsănescu, de 
Universitatea „Alexandru 
Cuza" din Iași.

Pentru merite deosebite și 
tivitate îndelungată în domeniul 
artei teatrale, s-a conferit Ordi
nul „Steaua Republicii Populare 
Romîue" clasa a II-a artistului 
poporului Grigore Vasilîu-Birlic ; 
pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în dezvoltarea 
învățămîntului, s-a conferit ti
tlul de „Profesor Emerit al Re
publicii Populare Romîne" prof, 
univ. dr. Anghel Manolache, 
rector al Institutului pedagogic 
din București, iar pentru activi
tate îndelungată și merite deose
bite în domeniul artei teatrale, 
titlul de „Artist Emerit al Repu
blicii Populare Romîne" actori
lor Mircea Constantinescu și 
Lulu Savu.

Pentru activitate îndelungată

SÎ 
de 
s-a

în 
contribuția adusă la opera 
construire a socialismului 
conferit Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne" clasa a 
IlI-a tovarășului Stelian Moraru.

Au fost decernate, de aseme
nea, „Ordinul Muncii" clasa a 
II-a și a 111-a și Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" cla
sa a IV-a și a V-a unui număr 
de 149 de lucrători din diverse 
sectoare de activitate, pentru 
merite deosebite în organizarea 
Expoziției Realizărilor Economi
ei Naționale a R.P. Romîne, în 
realizarea unor obiective indus
triale importante la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara. cu 
prilejul împlinirii a 15 ani ele ac- 
tivitate a Institutului de studii 
și proiectări forestiere, cu pri
lejul aniversării centenarului 
industriei tutunului și pentru 
merite deosebite în munca 
pusă la dezvoltarea acestei 
muri de producție, pentru 
rite deosebite în munca depusă 
la realizarea produselor electro
tehnice și cu prilejul împlinirii 
a 15 ani de la înființarea revis
tei „Steaua".

Tovarășul Ștefan Voi tec a fe
licitat călduros pe cei decorați, 
în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat și al guver
nului, urîndu-Ie noi succese 
activitatea de viitor.

Din partea celor decorați 
răspuns tovarășii Claudiu 
peșteanu dc la Camera dc 
merț a R.P. Romîne, loan Țifrea, 
de la întreprinderea de construc
ții siderurgice din Hunedoara, și 
Nicolae Ionescu de la Institutul 
de studii

Vitan (orele 16; 18,15; 20,30).
MISTERELE PARISULUI — ci
nemascop — rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,30). PĂDUREA 
SPÎNZURAȚILOR — cinemascop — 
(ambele serii) rulează la Bucegi (o- 
rele 10; 13,15; 16,30; 19,45), Dru
mul Sării (orele 16; 19,15). ROȘU 
Șl NEGRU (ambele serii) rulează 
la Unirea (orele 11; 16; 19,30). 
MA IUBEȘTE, NU MĂ IUBEȘTE 
rulează Ia Munca (orele 16; 18,15; 
20,30). SOȚII ÎN ORAȘ rulează la 
Popular (orele 16; 18,15; 20,30),
Ferentari (orele 16; 18,15; 20,30). 
DOUĂ ETAJE DE FERICIRE ru

la Grivita (ora 10; 12.15; 16;
Rahova (orele 16; 

UCIGAȘII DE FE- 
la Arta (orele 16; 

CARTOUCHE —_ ci- 
rulează la Moșilor

de-
ra-

me-
la 

Ion

14,30; 16,30: 18,30 ; 20,30). 
MALELE rulează la Capitol 
JG; 12: 14: 16.30: 18.45 ; 21). 
.USCATE rulează Ia Festival 
9.45: 12; 14;
Flacăra (orele 16; 
DEAMUS IGITUR 
zești (orele 15; 17 
ța (orele 10; 12 
20,30), Flamura (< 
18.15; 20.301 
cinemascop 
(orele- 1539. 
'ALBASTRU
Bele 10; 12; 20301.

jCARÂMOUCHE — cinemascop 
T— rulează la Luceafărul 
12; 14; 16,15; 1830;’ 20 
.tești (orele 9.30; 11,45:
21), Feroviar (orele 9,15; 1 
13,45; 16; 18.15; 20,30), Tomis (ore
le 9; 11,30; 14; 16, 18; 20). Aurora 
(orele 9; H; 13; 15; 17; 19; 21,15), 
Melodia (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20,15),: Modern (orele 10;
15; 17,; 19; 21). NEVASTA 
fuleaza la Union (orele 11; 
18; 20,30), Volga (orele 9;

seni) 
(orele 
Itu ral

ac-

în

și proiectări forestiere.
TELEVIZIUNE (Agerpres)

SIMBĂTĂ 24 APRILIE

DUMINICĂ 25 APRILIE

12,39;
nr. 13 
15,30; 
11,15;

au
Po-
C.o-

hecfor^ I

Foto: SORIN DAN

EXPERIENȚA ARGEȘENILOR blocul nr. 18, o echipă de elevi de la Școala profesională de construcții

‘f I!
91F '

din Pitești, la lacra; 
Foto : RADU MIHAI

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,20 ‘Pentru cei mici : „Alfabet 
împărat" de Josef si Hana Lam- 
kovi. 20.00 „Bigamul". 21.45 
Concert de estradă : Transmisi
une de la Sofia. In încheiere : 
Buletin de știri. Buletin iîreteo- 
rologic.

8,50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 Rețeta gospo
dinei. 9,30 Emisiunea pentru co
pii și tineretul școlar. 11,00 Emi
siune pentru sate. După amiază 
— Duminică sportivă. Fotbal : 
Transmisiune de la Stadionul 
„23 August" a întîlnirii dintre 
Selecționata noastră divizionară

18,45; 
rulea- 
10,30; 
(orele 

A CODO- 
la Giulesti 

(orele 15; 17,30; 20).
UNDI :UM MAXIM? —
cinem ilează la înfrăți
rea are (oțele 16;
18; 20). UN ENORIAȘ CIUDAT ru
lează la Cosmos (orele 14; 18; 20),

și echipa Meidreicher (R. F. 
Germană) și repriza a II-a a în
tâlnirii dintre echipele R. S. Ce- 
hoslovace-Portugaliei din cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial — transmisiune de la 
Bratislava. 19.00 Jurnalul televi
ziunii. 19.20 Aventurile lui Ro
bin Hood (XXII) Șah Mat. 19,45 
Maeștri genului scurt : Anatole 
France. Prezintă conf. univ. Zoa 
Dumitrescu Bușulenga. „Putois", 
ecranizare de Eva Dragomir, 
„Grainquebille", ecranizare de 
Radu Miron. 20,45 „Ghitara și 
clacsonul" și „Poveste pescăreas
că" — desene animate. 21,10 
Cîte încurcă și descurcă aurul 
în... Operă. Montaj de scene din 
opere de Florica Gheorghiescu 
și Marianti Banu. 22,25 Tele- 
sport. în încheiere : Buletin de

mascop
(orele 11: 15,30; 18; 20,30). ZBORUL 
ÎNTRERUPT rulează la Cosmos fo
tele 16; 18; 20). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — rulea
ză la Colentina (orele 15; 17; 19; 
21). VREMEA PAGINILOR rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 
20,15). TOVARĂȘII rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30). LEGEA ȘI 
FORȚA rulează la Cotroceni (ore
le 15,30; 18; 20,30). ȘEFUL rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20). CO
MOARA DIN VADUL VECHI ru
lează la Crîngași (orele 16; 18,15; 
20,30).

•t aK.gst-.-.

(Urinare din pag. I)

Mulți dintre cititori își a- 
mintesc, desigur, articolul to
varășului v director al Șco
lii profesionale de con
strucții din Cluj. Răspunzînd 
la întrebarea de mai sus, în 
acest articol era exprimată 
părerea că noțiunea de ate
lier nu poate fi aceeași pen
tru uh lăcătuș ca și pentru 
un constructor, în special zi
dar, zugrav, dulgher etc. In
struirea practică a’eflfeVilâr de 
la aceste meserii nu se poate 
face îh mod corespunzător în 
cadrul a 4 pereți.

„Pentru a înlătura această 
deficiență care afecta pregăti
rea elevilor de la meseriile de 
constructori, colectivul școlii 
din Cluj a mutat, treptat, 
treptat practica acestora din 
cadrul strîmV neadecvat _>îal 
atelierului.-școlii, în cadrul co
respunzător al șantierului- 
școală. în aceste șanfâere- 
școală, U se oferă elevilor pri
lejul să_ dobândească cunoștin
țe practice, efectuînd lucrări 
utile, în condiții și dimensiuni 
reale.

Același lucru s-a întîmplal 
și la Școala profesională de 
construcții din Pitești. In
struirea practică. _a. elevilor. 
din anul I. deJaclașple.jde. 
zidari, mozaicari, zugravi, 
dulgheri și altele, nu se mai

face decît în mică măsură (la 
începutul anului și atunci cînd 
vremea nu permite) în atelie
rele școlii. Pentru însușirea 
cunoștințelor și deprinderilor 
practice legate de rrteserie, e- 
levilor din anul I le stau la 
dispoziție, în incinta școlii, a- 
devărate șantiere.

Printre lucrările mai mari, 
realizate în primut trimes
tru, pot fi mențiohate con
strucția unor depozite de ali
mente cu toate instalațiile co- 

‘’•respuhzătoare, al50m gard de 
prefabricate de betoh și mo- 

z' Vaic pentru împrejmuirea u- 
nui parc în incinta școlii, bor
duri, trotuare, iar în prezent 
lucrează la construcția unui 
club.

Răspunderi comune

Mazilu Gheorghe, secretarul 
comitetului U.T.M. al Grupu
lui I șantiere; - și Tudorică 
Florea, secretar al comitetului 
U.T.M. al școlii, se întîlniseră 
și cu alte prilejuri. Dar, mai 
ales în prima zi de practică 
a elevilor, au ținut să fie îm
preună, Experiența le dovedi
se că eficiența practicii uce
nicilor- depinde în mare mă
sură și de preocuparea orga 
irizațiilor U.T.M. de pe șan
tier. Au discutat un plan de

acțiune comun pentru buna 
organizare și desfășurare a 
practicii, a unei bogate acti
vități educative.;

Transcriem, fără alt comen
tariu, -cîteva rînduri din acest 
plan :

— Tinerii muncitori vor ur
mări modul în care uceni
cii își îndeplinesc sarcinile la 
practică, le vor da toate lă
muririle și îi vor îndruma în 
alcătuirea caietelor de practi
că.

— Elevii vor fi invitați la 
adunările generale U.T.M. 
ale tinerilor muncitori, unde 
va fi analizată, periodic, și 
comportarea lor la practică, 
seriozitatea cu care își însu
șesc deprinderile de bun 
muncitor.

— între comitetul U.T.M. al 
școlii și cel al Grupului I 
șantiere va exista o strînsă 
legătură prin responsabilii e- 
chipelor de practică. Aceștia 
vor fi aleși dintre cei mai 
activi membri ai comitetelor 
U.T.M. pe clasă.

— Elevii vor fi invitați la 
toate consfătuirile de produc
ție ale muncitorilor pentru a 
se familiariza cu atmosfera 
discuțiilor purtate în colec
tivele de muncitori despre 
realizarea sarcinilor de plan.

— ComitetulU.T.M, al șan
tierului va sesiza cazurile în

care muncitorii nu vor res
pecta cerințele de desfășurare 
a practicii, punîhdu-i pe e- 
levi la munci necalificate.

— Pentru dezvoltarea dra
gostei față de meseria aleasă 
și cunoașterea unor noutăți 
din activitatea șantierului, va 
avea loc un simpozion cu 
participarea unor ingineri și 
a unor muncitori fruntași, de 
curînd absolvenți ai școlii 
profesionale.

— împreună, cele două co
mitete U.T.M. vor pregăti o se
rată cultural-distractivă cu te
ma „Poeții noștri cîntă frumu
sețile patriei", vor organiza o 
excursie în comun a tinerilor 
muncitori și elevi la Hidrocen
trala „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej".

Ce am constatat ? Că ti
nerii muncitori se ocupă cu 
grijă de elevii practicanți, îi 
ajută să-și însușească mese
ria; curînd va începe pregă
tirea simpozionului; planul 
stabilit se concretizează pas 
cu pas în fapte.

Nu toate gazdele 
sînt primitoare!

în Combinatul de industria
lizare a lemnului din orașul 
Pitești, fac practică 83 de e- 
levi de la Școala profesiona

lă forestieră din orașele Satu- 
Mare, Cîmpulung Muscel, 
Curtea de Argeș. Codlea și 
Rîmnicu-Vîlcea. De la început 
elevii sosiți la practică s-au 
bucurat de atenția comitetu
lui organizației U.T.M. a com
binatului. care, îndrumat de 
comitetul orășenesc U.T.M., 
i-a luat pe utemiști în eviden
ța sa, s-a preocupat de felul 
în care își desfășoară practi
ca, de viața lor la cămin, a- 
trăgîndu-i, treptat, la activități 
comune cu muncitorii. Pentru 
a analiza modul de desfășura
re a practicii acestor elevi, 
comitetul orășenesc U.T.M. 
a organizat o consfătuire la 
care au participat și maiștri, 
muncitori, ingineri și repre
zentanți ai conducerii combi
natului. Au fost evidențiați 
atunci de către maiștri și 
muncitori, cei mai destoinici 
ucenici, au test criticați chiu
langii. A fost, de asemenea, 
un prilej de afirmare din par
tea ucenicilor a dorinței de 
a cunoaște mai bine o serie 
de mașini și utilaje moderne 
ale combinatului, sectoare și 
operații la care nu avuseseră 
acces. Pentru a le îndeplini do
rința de desăvîrșire în mese
rie, curiozitatea profesională, 
au test organizate, după a-

ceastă consfătuire, conferințe 
tehnice săptămînale în fața 
utilajelor, elevii au test re
partizați astfel ca să poată 
cunoaște o gamă mai largă de 
operații și mașini. Deși nu este 
vorba de elevi de la Școala 
profesională de construcții, 
am relatat toate acestea din 
dorința de a oferi ca model o 
experiență bună și a remarca 
preocuparea pe care Comite
tul orășenesc U.T.M.-Pitești a 
acordat-o și practicii elevilor 
veniți din alte orașe. Spre 
deosebire de acesta, Comite
tul orășenesc U.T.M. Rîmni
cu-Vîlcea s-a arătat o gazdă 
mai puțin ospitalieră. La 
grupul III din orașul Rîmni
cu-Vîlcea al Trustului regio
nal de construcții, au sosit, 
pentru practică, 53 de elevi 
de la Școala profesională de 
construcții din Pitești. Nor
mal ar fi test ca tovarășii de 
la comitetul orășenesc U.T.M. 
să se preocupe de ei, să-i 
ajute. Iată însă că, deși prac
tica începuse de 9 zile, în mo
mentul în care ne-am aflat la 
Rm. Vîlcea, tovarășul Predi- 
șor Ion, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M. 
Rîmnicu-Vîlcea. la întrebările 
noastre despre preocupările 
comitetului pentru buna des
fășurare a practicii elevilor

veniți din alte orașe, ne-a răs
puns :

— „N-avem elevi din alte 
orașe la practică. Asta a fost 
anul trecut".

Realitatea dezminte afirma
ția tovarășului prim-secretar 
și dovedește lipsuri de opera
tivitate în informare. Nu este 
normală o astfel de situație, 
cu atît mai mult cu cît elevii 
au unele probleme (normali
zarea cazării, a împrumutului 
de cărți de la bibliotecă, a 
participării elevilor la viața 
de organizație ce se desfășoa
ră pe șantier etc.) a căror re
zolvare necesită intervenția 
și sprijinul comitetului oră
șenesc al U.T.M.

P. S.
După cum am văzut, la 

Școala profesională de con
strucții există o experiență 
interesantă, valoroasă în ceea 
ce privește organizarea și în
drumarea practicii, activita
tea educativă a organizației 
U.T.M. pentru o cît mai de
plină fructificare a timpului 
afectat practicii. Cunoașterea 
și preluarea acestei expe
riențe este de mare folos și 
organizațiilor U.T.M. din ce

lelalte școli profesionale Mie 
orașului. Un cadru peMua 
generalizarea experienței po
zitive putea fi plenara Comi
tetului orășenesc U.T.M. din 
14 aprilie, care urma să ana
lizeze preocuparea comitetelor 
U.T.M. și a organizațiilor de 
bază pentru buna organizare 
și desfășurare a practicii în 
producție. Din păcate, plena
ra n-a oferit aceste posibili
tăți. Cei prezenți au așteptat 
zadarnic începerea ședinței. 
Din motive deloc obiec
tive, plenara s-a amînat. 
Scuzele tovarășului Ariciu 
Gheorghe, prim-secretar, care 
a sosit la locul unde urma 
să aibă loc plenara cu o ju
mătate de oră mai tîrziu decît 
era fixată, nu sînt plauzibile. 
Realitatea este următoarea : 
plenara cu o temă atît de 
importantă, care ar fi oferit 
posibilitatea să se tragă con
cluzii și să se ia măsuri în
semnate pentru încheierea cu 
succes a anului școlar — n-a 
fost pregătită ; s-a folosit un 
stil de muncă birocratic în 
ceea ce privește organizarea 
ei. Aceasta este explicația 
amînării.
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Din nou despre
UZICA PENTRU TINERET

Este cunoscută dragostea, interesul cu care mnclc larai 
ale tineretului nostru înconjoară producțiile artistice cielrccU 
care îi sînt dedicate. Acum, la virsta maximei receptisităti ar
tistice, el își însușește cu pasiune fiecare cintec iroaov care i 
devine tin prieten apropiat in toate împrejurările sietii

Numeroase scrisori sosite la redacție coataM 
prefuirea cu care tinerii noștri primesc lucrările ce le sint ăev 
«nate, exprimă totodată o serie de rexene fată de Mele ■**- 

ducții de acest gen, cerind compozitorilor noștri, crntece de

** fist CM F- CE3«-*-d specuror

DUMITRESCU
Președintele Uniunii Compozi

torilor

„CiNEECE DE Ci/VTAT, DE PREUM, 
DE LAAISAI ZV MASE“ „Oameni și șoareci"

ă pornim de la un 
postulat, după pă
rerea mea funda
mental în definirea 
muzicii pentru ti
neret : muzica de 
misă, muzica u-

șoară, muzica distractivă, muzica 
de^nc trecere, de agrement, de 
deWjndere, de voie bună, muzica 
ce trebuie s-o găsești permanent 
pe buzele omului tinăr, princi
palul consumator al acestui g 1 
muzical este și trebuie să fie 
să rămînă, o muzică accesibilă, 
larg accesibilă.

N-aș vrea să fiu înțeles greșit, 
mai ales n-aș vrea ca înalti și 
rafinați esteți să-mi facă proces 
de intenție. Vorbind înainte de 
toate despre accesibilitate nu 
pledez pentru un gen accesibil 
minor, pentru o producție pseu- 
do-estetică de plasat în coada 
muzicii — nu exalt genul care 
gîdilă pasiunile și apucăturile 
mărunte ale celor situați la peri
feriile culturii.

Trebuie să înnobilăm perma
nent această muzică pentru ti
neret, s-o înălțăm, să facem pe 
ascultător să gîndească, să parti
cipe.

Din vasta categorie a creații! >r 
muzicale destinate tineretului, eu 
aș vrea să mă opresc de astădată 
asupra producțiilor înglobate ui 
general în genul muzicii ușoare.

Noi romînii, sîntem un popor 
vesel, vioi și inteligent. Creația 
noastră populară este în gene- 
neral veselă, puternică, opti
mistă. Și muzica noastră ușoară 
trebuie să urmeze această cale. 
Nu trebuie să părăsească bineîn
țeles, nici calea cealaltă, pe care 
a abordat-o uneori. E vorba de

Tineretul nostra are annr de j 
o maăcă -sjozrî roceneadcâ. re
prezentativi pentru epcea re care 
trăim. la mălțnnra reiatr or noa
stre. in care aptămsmnl. forta, 
etanul ictrrităîu ramrlor no- j 
ștri să-și găsească ecourile ruste. •

de JOHN r-TEI.NBEK
drmr-ț l-nt-H

eă

...... .  ■ .
decrt

Cronica
dramatică

CI

ALFREDI 
MENDELSSOHN 
Vicepreședinte al Uniunii Com

pozitorilor
„REZONANȚE MAI PROEUNDE"

înlecul de masă 
este un fenomen 
cu totul inedit în 
noua noastră cul
tură muzicală. El 
își trage izvoarele
din cintecul pa

triotic al înaintașilor muzicii
românești și și-a îmbogățit 
mereu tematica cu aspecte ale 
viefii contemporane, ale mă
reței opere de construcție a so
cialismului în patria noastră.

La prestigioase concursuri 
internaționale, cintecul roma
nesc s-a bucurat de răsunătoa
re succese.

Sînt convins că tineretul, 
care este cel mai entuziast iu
bitor ai cintecului și propaga
tor dintotdeauna al cintecului 
de masă, nu se limitează numai 
la cîntece care vorbesc despre 
vid^sa, ci își exprimă adeziu- 
ni^pînsușindu-și cîntece cu o 
tematică mai generală și gene
roasă.

Ceea ce cred că trebuie 
combătut în cîntecele pentru 
tineret și ceea ce irînează u- 
neori răspîndirea lor este o 
oarecare poză teatrală. In loc 
să zugrăvească pe omul tinăr, 
în desfășurarea energiei sale 
creatoare, într-o condiționare 
de viață legată de aspirațiile 
sale profunde, unii compozitori 
și, din păcate, și unii poeți, se 
gîndesc în primul rind la po
diumul de concert, la prezen
tarea acestor lucrări în cere

monialul consacrat al concerte
lor corale.

O asemenea concepție testi- 
vistă a intrat atit de adine in 
obișnuința unor organizatori 
de concerte incit unui cintec 
scris special pentru a ii into
nat la lucru, in excursie, în 
mers, i se cere un acompa
niament instrumental. Așa s-a 
întimplat cu cintecul meu „Ti
neret. mindria tării", scris pen
tru două voci ți acordeon. 
Trebuie să spun, cu părere de 
rău. că nu am reușit să-l ascult 
pînă acum măcar o singură 
dată așa cum l-am conceput, 
formațiile muzicale ale Radio
ului și ale altor instituții, mi-au 
cerut cu insistentă să-i iac un 
acompaniament de orchestră 
sau măcar de pian.

Mă întreb de ce ? Am ac
ceptat cu greu asemenea ce
rințe și am certitudinea că in
tr-un asemenea vestmint, cin
tecul a pierdut mult din pros
pețimea, din autenticitatea sa.

Cintece pentru o singură vo
ce, cu o linie melodică cure 
să aibă o viață proprie, cu o 
ritmică suplă, chiar si asime
trică — și nu construite după 
canoanele rigide cie marșului 
tradițional — o intervalică 
melodică mai îndrăzneață, in 
general mai multă încredere in 
capacitatea ti norului de a asi
mila o melodie mai puțin obiș
nuită, de a se integra intr-o 
manieră componistică moder

nă, în deplină concordau ță cu 
ideea poetică de fond a cinte- 
celor, iată ceea ce putem pre
tinde compozitorilor ți poeți
lor noștri.

Creatorii cinteceior pentru 
tineri trebuie să se hotărască 
odată să lepede gulerul scro
bit al iestivismului. al optimis
mului de paradă. e> mosmtoni- 
ei unor scandări scolăresri. al 
unor expresii banale, șablo
narde.

Foarte greu se împaci con
ținutul revohrfio—r al cintece- 
lor noastre cu lorme învechite 
ale artei poetice și muzienre-

Ceea ce cred ci este speatic 
tineretului nostru este tocmai 
dorința de a-si însuși mereu 
ceea ce este nou. Rara de aspi
rații a tmeretuiu. cornutul 
său. visurile sale, depisesc 
schemele prestabilite, cbemare- 
le artificiale și ta oarecare 
superficial nblrsm pitmăvira 
tec.

Tocmai de aceea, gnșa noa
stră de prim ordiz ‘rebcie si 
fie aceea ae a dărui eisfeciriBi 
pentru tineret rezonante mat 
profunde și mei larg:

Din multitudinea prahleșae 
lor pe care le ridică ântecsl 
pentru tineret, aș vrea să in
sist asupra uneia de ~c:e im
portanță. subordonată arobSe 
meior de creație, da Hind 
chemată să asigure creafaVr- 
muzicale arcuitul și pătrunde

rea in mase: e vorba de mo
dalitatea de difuzare a cintecu- 
iui de masa. a cintecului pen
tru tineret.

Există, din păcate, din partea 
unor organizatori ai vieții cul
turale o anumită rezervă. care 
nu se datoreste dineul tătilor 
de execuție- Este vorba de o 
anumită rutină a unor dirijori 
care preferi să meargă pe li
nia unei rezistente scăzute, e- 
:-imund ansambluri.or pe cere 
le conduc dincultitue de se
sizare. cure, de rapt. suri «ie 
lor s> na ale membrilor tor— 
tutor corale

■reel. dar nu mă pot opri cu. 
pe lingă re—rew pomtrvâ care 
o îndreptățesc ebmegeîm. pa
siunea. țprritui cootereporan 
care «urina pe cer —i ralfc di
rijori de ase. ai cer ca taa 
coedceitorri râr—taior var

ierea ce este desigur, taur» 
hnportuut), ef. iotodaM de ri-

td lor crtu L-re.
Ataritârir-_ de arete —

nuri ea ca repenons 'bzL. As

cultătorul de astăzi vrea să as
cute în cintecul coral freamă
tul vieții de astăzi; chiar cind 
ascultă o piesă mai veche, el 
cere o interpretare artistică de 
nivel contemporan, de incită 
ținută artistică.

In srirșit. as vrea să mai 
adaug raptul că in calea pă
trunderi: cintecului de o factu
ră confecutorană se ridică une
ori ți unele piedici, a căror în- 
litrrare trebuie urmărită cu 
multă energie și cu o profundă 
T-'elegere. Trebuie ostie! aai- 
hîaie unele încercări răzlețe 
de a momopoliza repertoriu' <r 
nor jo-mații. ca trtkzri itera
te dupe criterii . spmxizrat'- 
rt“. sub cirriif că muzidCKif 
a—for ere 'imite peste care 
șa te poale trece ți că erte 
*nrw«ă ’ să re-mtve o proWe- 
mt măriei mai enap^xd

O cse—aei desaobi’izare se 

rașuau1 —M artiSciaSe. far 
la vea onor ier—îd artzsîi- 
ce cure aaftred cb—cul de 

de care cel uur parii are ne- 
rose Gudrul îribitor de cântece.

An certrijifinra că viitorul 
tu indreotiți opumumui nostru 
ca privire ia derroi tarea ti 1n- 
Borirea pe crium rt merea noi 
a dnlecuiui pentru tineret.

) Ș T 11 H Ț Ă
ș—muaw—■■■■■—«■—ai

In laboratorul de încercări fizice al Institutului de cercetări 
metalurgice

Astfti iuât. imr-o 
mețti aur anr— 
dr ;*artrear. o«a—ar ănaduav
iar e dictași de «gu—t spn 
impimireu artimam ădoai. .tae- 
iarou r.axuaâaăru r dberrw aan- 
aaiă utgeruei preșpaonr dr ai— 
fie specifici a c—r dor prietau, 
Ceorct ți Lnur .Vrbuăâa ore- 
țtuia din urma e mei evuiod con- 
cestbereu rimbebeă a unei m- 
edaptări fUsrantr iu o tenliicte 
muumnă. anormali prin absența 
unor trusăfuri primare, precum 
simțul fnuni-ulin ți reacția de 
prețuire a lui, candoarea ți sen
timentul afecțiunii pentru se
meni. Aceste calități le are toc
mai uriașul nebun dur intr-o mă
sura enormă tticit manifestarea 
tor e periculoasă, producind me
reu sacrificii, culminind cu omo- 
rirea sofiei lui Curley. Astfel, ne
bunul candid ți stingaci e mai 
ptrtin un caz țurtcJogic cit un 
ins care preluiețte in cei mai 
inait grad ceea ce indevbțte e 
ignorat, lenaujd iaȘref— di- 
matsd de poezie tragică al dra
mei, iriaurCnd ți tocind nece
sari afecțiunea pnetertului sau 
George. Față de ei, pentru că e 
nebun, crrtuiiie ascunse pot ieși 
le iceuii firi — de a părea 

iispretuite de 
l burghezului 
idorubii rpe- 
nu; prezent 

rerusui acestuia 
riretia, o totufie limi-

i utopică, 
lui Geor

ge. de protest pasiv

dr oceeta pi cu o nos- 
lezrudicumtulai în csu- 
dlăui tiu. Tocmai o 

m~ei de eoodgie ulM. a caga- 
: .wfrfu'r-, cwtieă tn el înclina
re rr-v tx«ere ca icre o altă rea- 
-tz*e fu care să prindă rădăcini, 
enufodu ți iu riirjit tragica nt-

e

cea*

r efirărar dr asprime, duritrie 
care na e rdcrrir dnrit o mairi

«dișaaăl dr an eaim tragic, au d 
rrvu—rii ci al speranței îadă- 
răbucr.

Spectacolul Naționalului bucu- 
reitem. in regia maestrului e- 
merit al ariei .47. Ftnți, reunește 
în hună măsură să acorde poezi
ei dramatice a piesei locul rure- 
nit, dind curs mai cu seama ge
nerozității luminoase a eroilor. 
Excelenta contribuție a decoruri
lor (Mihai Tofan) e de prim or
din pentru crearea atmosferei 
pline de poezie din primul act, 
cind are loc acel dialog de o 
mare și discretă candoare între 
George și: Lennie, sau initine- 
cată în următoarele, petrecute în 
dormitond-inchisoare al fermei 
sau celula prăfuită a negrului 
Crooks. Se creează sugestia unui 
șpefiu inapt cisârii, un spațiu în 
care nu se poate produce de cit

r Rătrrmrd crung 
ar n Ca—Xaad- 
ăuMi i ’trwhipurr.
r-W -dr. vecaremgă- 
ffi țfîn isJrsm roi, e 
aia IW Mcric tCar- 
iârut Ic 0— uac din 
rimr -resșâ ocfcricești 

ame* •pf—^are* apaifuiiorf 
fe» Fia— Amar f. rouir ador 
eu pnnbunti largi, -sroririeafe 
Wrre bmd de rear. .Ve* per» - 
uațai actstmrt o iriaafie spaciaii 

truda cal pogan «purear nrpre-

' ■ î -r-^- -r atare tie cei- 
Idti. Nrbau, i im Lmnie ua con
stă -tsă ia ț—.mul rind in peri- 
cidtd mo—târâtei lui Mice ei 
in eiprs—iau dirveti. nedirimu- 
lată a runda riî șa plăcerii de a 
se delecta cu frumantfmi lucru
rilor ți a ființelor. Scnrihditatea 
lui e lipsită de rezonanță la as
pectele urîte ale nefu. memoria 
nu le reține pe acestea. Defecți
une,'. lui nu e nunundecît alie
nare ci insuficiență, ji <•» mai u- 
ceasta a reușit să comunice acto
rul dintr-un rol care s-ar >i pre
tat fără îndoială ți la aitroea.

Cjm

b>:n

Oameni și șoareci", scenă 
din actul al ll-lea, cu Flo
rin Piersic, Emanoil Petruț, 

Ion Henter și Victor 
Moldovan

Foto: AGERPRES

C. STĂNESCU
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Nu tăria zgomotului, ci
Probtenva pexfecțxxUrd rit

mice a organismelor vii preo
cupă în ultinxul terry, âza ce 
in ce mai mult pe baotogL Se 
poate vorbi chiar ia ora ac
tuală de o nouă ramură a ști
ințelor biologice — băarirna- 
logic — al cărei scop princi
pal este studiul »-
mănuntit al ritmurilor beclo
gice.

Importanța acestor guri : 
este enormă. Ele sint menite 
nu numai să descifreze meca
nismul intim al funcțxxtârii 
organismului animal sau ve
getal, dar și să ofere metode 
practice pentru a interveni in 
diverse fenomene v.tale.

O serie de investigatei din 
ultimii ani au avut drept o- 
biectiv descoperirea unor 
..legi ritmice- in lumea ani
malelor și plantelor. A fast 
astfel demonstrată Ia albine, 
la păsări și la alte grupe de 
animale prezența unor -cea
sornice biologice- utilizate 
pentru orientare.

Interesant este că deregla
rea acestor -ceasornice biolo
gice- duce la aparifta unor 
fenomene patologice. Boli

au pcteiiî 5 astfel ptwoeate

experiențele recente aăe dr. 
J channel Kneutgen de ia In
stitutul Max Planck- «fet
Mimcben in domeniul ritm»- 
rîlor biologice-

După cum se știe, ritmul 
r.ormal al bătăilor cardiace 
este de 70 pe minut. Dar a-

eest riten — arată dr. Kneut- 
ge= — poate fi ^nodificat- 
c-pă voie cu ajutorul unui 
ceasornic pus la ureche. Dacă 
re imprimă acestuia un ritm 
de 100 de tic-tac-uri pe minut, 
-tima va ajunge după un timp 
să atingă 100 de bătăi pe mi
ma ea Intr-o stare febrilă. 
Dară dimpotrivă ritmul cea- 
suhd este de 55 de tic-tac-uri

stant de 120 de sărituri pe 
minut. Dar pusă în apropierea 
unor ceasornice care bat de 
144 de ori pe minut și apoi 
de 92 de ori, micul animal își 
accelerează sau își reduce ca
dența în funcție de ritmul me
canic.

Sturzul asiatic, una din pă
sările cîntătoare cu „reperto
riul- cel mai variat, își schim-

# >tiii ce este bioritmologia ? 0 Zgomotul 
care ucide • Tratamente prin oscilații 

armonice
pe wtix. cordul re va ,»i»nu- 
la aectișâ ritm, ceea ce co-

Pkkt3 a stabili aceste fe
nomene suprinzăteire. eerve- 
tătorul germțe a Scut expe
riențe pe animale foarre va
riate 1 '■•ever.te. sturzi, țesti ro
șii ete». In mod normal, ob- 
re: vatîi-e au arătat că veve
rița -țopăie* tntr-un riten cxm-

bâ ritmul cintecului în con
cordanță cu cel al unui cea
sornic plasat în apropierea lui.

Experiențe ulterioare efec
tuate pe ciini și pești roșii au 
demonstrat că nu este vorba 
numai de un „simț artistic* 
dezvoltat care obligă respec
tivele animale să respecte o 
anumită -cadență*. - Organe 
vitale a căror funcționare este 
independentă de voință se a- 
daptează în mod constant u-

nui ritm exterior. Inima unui 
cîine bate de 100—120 ori pe 
minut, cu ajutorul unui cea
sornic „rapid* acest ritm poa
te fi accelerat pînă la 300 pe 
minut.

La unele specii de peștișori 
roșii dirijarea artificială a 
ritmului inimii poate fi urmă
rită la ..doze* extrem de sen
sibile. Datorită bătăilor ure
chilor sale, se poate urmări 
comod cum acestea își adap
tează ritmul după bătăile cea
sornicului introdus în acva
riu. Peștișorii supuși acestui 
test aveau un ritm cardiac de 
cel puțin 43 de bătăi pe mi
nut. Dacă ceasornicul bate 
numai de 40 de ori pe minut, 
peștii își reglează ritmul car
diac în aceeași măsură, dar 
respiră din ce în ce mai greu 
și se zbat violent în acvariu 
încercînd să se depărteze de 
ceasornicul „ucigaș*. In cele 
din urmă ei nu mal pot rezista 
acestui ritm inferior „pragu
lui* lor vital și sucombă.

Experiențele cercetătorului 
german sînt deosebit de im
portante din multiple puncte 
de vedere, tn primul rînd e!"

demonstrează că este posibilă 
dirijarea ritmului unor organe 
vitale, independent de voința 
animalului și respectiv a o- 
mului. Aceasta înăeamnă că 
pe viitor se va putea influența 
ritthul unor ’secreții glandu
lare său ăl unor orgafie vitale. 
Tratamente bazate pe oscilații 
armonice vor putea „susține* 
ritmurile favorabile sau să 
compenseze oscilațiile defici
tare. * ■' ■ • •

Se vor putea, de asemenea, 
diagnostica mai precis o serie 
de afecțiuni caracteristice prin 
prezența unor „ritmuri ino
portune* cunoscindu-se posi
bilitatea condiționării lor ex
terne.

în sfîrșit, se; știa și pînă. a- 
cum ca zgomotul e primej
dios atit sistemului nervos cit 
și celui neurovegetativ. Dar 
pînă în prezent nu se lua în 
considerare decît intensitatea 
lui. Doctorul Kneulgen arată 
însă că trebuje ținut seamă și 
de ritmul zgomotelor în am
bianțele sonore umane. Acea
sta mai ales. în uzine și hale 
industriale.

- IRIMESCU
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Comentariul zilei

LONDRA 23. — Corespon- 
dentuffAgerpres, L. Rodescu, 
transmite: în cadrul lucrări
lor UfîîUnii interparlamentare 
care se desfășoară in capitala 
Irlandei. Dublin, au luat cu- 
vîntul.și reprezentanți ai R. P. 
Romine.

în cadrul comisiei politice, 
Ia discuțiile privind menține
rea păcii internaționale, a luat 
cuvîntul Barbu Solomon, care, 
după ce a expus poziția țării 
noastre în legătură cu agra
varea situației în Vietnam, 
subliniind dreptul poporului 
vietnamez, de a dispune de 
propria sa soartă, a vorbit 
despre principiile coexistenței 
pașnice, ca bază a relațiilor 
dintre țări cu orinduiri socia
le diferite. în problema dezar
mării el a subliniat, in spe
cial, necesitatea eliminării pri
mejdiei nucleare, desființării 
blocurilor militare și alte mă
suri.

în Comisia economică și so
cială. prof. Traian Ionașcu a 
vorbit despre perspectivele 
relațiilor economice interna
ționale arătînd, printre altele, 
că este important să se stu
dieze temeinic condițiile de 
dezvoltare a statelor recent e- 
liberate, mai ales problemele 
privind acordarea de asistentă 
financiară și tehnică pentru 
aceste țări.

Luind cuvîntul în cadrul Co
misiei culturale, Stanciu 
Stoian a subliniat necesitatea 
coordonării acțiunilor și pro
gramelor între Uniunea inter
parlamentară și U.N.E.S.C.O.

Mitingul de ia Pekin
A la Washington

Aspect de la un recent marș ț
orașul Offenbach IR. F. Gej

Llew York Times:

Protestul

HANOI 23 (Agerpres). — 
La 23 aprilie, valuri de avi
oane cu reacție americane și 
sud-vietnameze au bombardat 
și mitraliat regiuni populate 
din R. 
insula l 
toriale 
tățile 
doborît
Șeful misiunii de legătură a 
înaltului Comandament al Ar
matei Populare Vietnameze a 
transmis Comisiei internațio-

studenților
americani

comun
sovieto-mongol
MOSCOVA. — A fost dat 

publicității comunicatul în le
gătură cu vizita pe care a fă
cut-o în Uniunea Sovietică de
legația de partid și guverna
mentală a R.P. Mongole, între 
11 și 23 aprilie. „U.R.S.S. și 
R.P. Mongolă — se spune prin
tre altele — condamnă cu ho- 
tărîre agresiunea imperialis
mului american împotriva po
poarelor Indochinei, extinderea 
și adîncirea ei în ultimul timp..., 
își exprimă solidaritatea și 
sprijinul fată de lupta justă a 
poporului Vietnamului de sud 
sub conducerea Frontului 
țional de Eliberare"-

Cele două părți se pronunță 
împotriva încercărilor de slăbi
re a O.N.U., pentru restabili
rea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze în O.N.U.

Fam Van Dong la Kunmin
KUNMIN 23 (Agerpres). — 

La 23 aprilie a sosit la Kun
min Fam Van Dong, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, care se află în 
drum spre patrie.

La aeroportul din Kunmin, 
el a fost întîmpinat de Ciu De, 
președintele Comitetului per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, și Cen I. vice-premier 
și ministru al afacerilor exter
ne al R. P. Chineze.

Au mai fost prezenți prin
țul Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al parti
dului Neo Lao Haksat, și alți 
oaspeți laoțieni, care se află 
în prezent la Kunmin.

nale de supraveghere și con
trol un protest împotriva aces 
tei noi agresiuni as 
tortului R. D. Vietn

★
Înaltul Comandament al Ar

matei Populare Vietnameze a 
dat publicității un comunica 
in care se arată că in zile 
21 și 22 aprilie, unități al 
matei populare au de 
nouă avioane americane 
au atacat localități din provin 
ciile nord-vietnameze Ngr. 
An, Ha Tinh și Quang Binn 
și din regiunea Vinh Linh. 1: 
cursul acestor atacuri, care ai 
avut loc atit ziua, cit și noa:> 
tea. au fost bombarda 
traliate regiuni popul 
ate de-a lungul căita 
municații. școli, feribotul 
barcațiuni de pescuit, vei 
și ambulanțe purtind insem 
nele crucii roșii.

c

e Invățămintul 
nostru superior

• Dezvoltarea

HANOI 23 
Misiunea de leget 
tutui Comandanți 
tei Populare l 
d rerat Coi 
le ce 
dtrCA 
care 
colaborării Angliei ci 
în războiul agresiv din 
namul de sud.

Scrisoarea amintește că
5 aprilie 1965. Denis Healey, 
ministrul apărării al Angliei, 
a recunoscut în Camera Co
munelor că ntililari britanici 
au fost trimiși în repetate 
rinduri pe cîmpul de opera
țiuni din Vietnamul de sud, 
precum și faptul că încă in 
anul. 1961 guvernul britanic a 
trimis în Vietnamul de sud o 
„misiune de consilieri pentru 
probleme administrative 
polițienești" 
generalului Thompson.

Misiunea de legătură a 
înaltului Comandament al Ar
matei Populare Vietnameze 
protestează energic împotriva 
acestor acțiuni ale guvernu
lui britanic, cerind acestuia 
să pună capăt oricărei colabo
rări cu S.U.A. în războiul 
agresiv împotriva poporului 
vietnamez.

Prelegeri

le-a Vizitat țara fizicianul de renume mon
dial Erik Rudberg, secretar permanent al 
^Academiei regale de științe din Suedia, 
membru a numeroase academii, membru 
corespondent al Academiei Republicii 
Populare Romîne.

Cu clteva ore înainte de plecarea spre
patrie, i-am solicitat oaspetelui să împărtășească ci
titorilor „Scînteii tineretului" impresiile, opiniile sale 
în legătură cu vizita făcută,

—• Fiindcă mă adresez tineretului a început profesorul Rud- 
berg — aș menționa înainte de toate că am fost putemio impresio
nat de calitatea învățămîntului superior îomînesc rit și de excelentele 
posibilități create tinerilor care doresc să-și însușească cele mai noi 
cuceriri als științei. Laboratoarele perfect utilate, cadre didactica de 
înaltă ținută științifică, programe judicioase de învățămînt situează 
universitățile rominești printre cele mai bune din lume. Mă simtț 
dator să remarc în mod deosebit legătura strînsă a învățămîntului. 
dv, superior cu practica și, în directă corelație cu aceasta, condițiile 
de cercetare științifică create studenților. Nu pot încheia aceste 
considerațiuni fără a vă mărturisi impresia pe care mi-a făcut-o serio
zitatea și marea receptivitate a studenților romîni, pasiunea lor pentru 
o temeinică informare cu tot ce e nou în domeniul în care se pre
gătesc.

Da gltfel, calitatea învățămîntului ți a tineretului studios am vă
zut-o reflectată și în cursul contactelor pe care le-am avut cu spe
cialiștii din diverse ramuri ale științei, în special;cu cei din ramu
rile care constituie domeniul meu de activitate: fizica, metalurgia.

—• Vii referiți, probabil la tinerii cercetători.
— Exact! Trebuie să vă mărturisesc, în primul rînd emoția și sa

tisfacția pe care am simțit-o ca om de știință și pedagog văzînd nu
mărul foarte ridicat de tineri oameni de știință.

Am fost foarte impresionat de faptul că, de pildă,, la Institutul de 
fizică atomică există deja mulți tineri care au devenit excelenți fizi
cieni și lucrează la reactorul atomic, la betatron, au programe de 
cercetări axate pe cele mai actuale probleme de specialitate. Apreciez 
ca unul din cele mai însemnate rezultate acela de a fi format o nouă 
generație de oameni de știință, capabili și solid ancorați în cele mai 
importante cîmpuri de acțiune ale științei și tehnicii moderne.

In continuare, profesorul Rudberg a ținut să ne împărtășească opi
nia. sa despre dezvoltarea generală a științei rominești:

-T Aici, în Romînia, orice observator atent remarcă existența unui 
spirit viu de cercetare științifică. Toate eforturile' sînt îndreptate spre 
găsirea noului. Aveți instalații de cercetare științifică perfecționate, 
avansate, așa cum se găsesc numai în puține țări. Calitatea savanților 
și cercetătorilor ca și condițiile excelente de activitate create explică 
faptul că știința rommească aduce o contribuție sensibilă la îmbogă
țirea științei mondiale, prin observații și descoperiri unanim apreciate.

MOSCOVA. — In Capitala 
Uniunii Sovietice au sosit 
Dang Quang Minh, șeful re
prezentanței permanente a 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, și 
colaboratorii acestei reprezen
tanțe . care a luat ființă 
Moscova.

al Depart
Stat, preșec.1 

siliulut de planificare jx 
al Departamentului de Sti 
S.U.A. a sosit le Tokio i 
va area o serie de întreri 
cu reprezentanți ai paternu
lui japonez. Cu prilejul vizitei 
sale In Japonia. Rostov mtea- 
ționa, de asemenea, să țină 
prelegeri de poli’ică externă 
în fața studenților de fc 
rie de universități 
Două din cele mai n 
versități din Japonia 
da" și cea din Kioto, ce a 
țat că renunță la prelegerile 
pe care Rostoic treb 
țină în fața studenților, 
vînd această hotărire. ad 
trația celor dotm universități 
a arătat că aceste prelegeri 
urmăresc scopuri politice și 
pot avea consecințe nedorite 
— tulburări în TÎndurile stu
denților care refuză să audie
ze prelegerile. Ulterior la To
kio s-a anunțat că Universita
tea din capitala Japoniei — 
principala instituție de învă
țământ din țară —a renunțat, 
de asemenea, la prelegerile pe 
care Rostoio urma să le pre
zinte în fața studenților.

La aeroportul din Tokio 
peste 1000 de studenți japo
nezi au organizat o "-------
strație de protest împotni 
sosirii președintelui Consilii 
lui de planificare pol 
Departamentului de Sta 
S.U.A. în Japonia, 
au scandat lozinci c 
agresiunea S.U.A. i 
în asemenea cond 
Walt și-a anulat pi 
ferfnța de presă d 
port.

E. R.

ăiatoria lui Aldo Moro la Wa- 
shingtcn s-a inserts printre ul
timele evenimente diplomatice 
nu: importante ale capitalei
americane. Contramandarea <Ia 
cererea americană > a vizitelor 
conducătorilor Pakistanului și 
a și i enunțarea președintelui 

Johnson de a v-zita in viitorul apropiat Eu- 
dentaiă. a imprimat călătoriei prt- 
talian ți a ministrului său de ev tei - 
artKatie deosebită. Coaoaitatorii a- 

sustm că această vizită a permit
Imterei 1 nh—nț> â cootmne dialogul 

iroid Wîbon) cu cooducă- 
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te de

XAT.O

xWcdrra 
Arabtei 

^Lc 
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rtid de 
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Concoautcat cu hiptele de gue

rilă, principalele partide politice 
dui Arabia de sud desfășoară ți

ELVEȚIA. Biblioteca Universității din Geneva

țiilor Est-Vest. Prin urmare problemele cele 
mai importante din relațiile interoccidentale.

Discuția despre N.A.T.O. a avut loc la 
scurt timp înaintea sesiunii Consiliului 
N.A.T.O. de la Londra. De aceea ea a în
găduit observatorilor să desprindă perspecti
vele și speranțele pe care și le leagă de a- 
ceastă întrunire oficialitățile americane. 
După cum se știe poziția Italiei în proble
mele N.A.T.O. este considerată ca fiind apro
piată celei americane, militând pentru o uni
tate europeană și pentru atenuarea diver
gențelor existente între principalii parteneri. 
Mai demult vizita ministrului de externe 
francez la Roma a fost interpretată ca o în
cercare de apropiere (sub egidă diplomatică 
italiană) a pozițiilor Parisului și Bonnului. 
Presa italiană legată de cercurile oficiale pro
clamă în mod neabătut „fidelitatea față de 
NA.T.O." Discuțiile de la Washington au 
permis să se desprindă aceeași tendință. Co
municatul Johnson-Moro se referă la acor
dul celor două părți „asupra oportunității 
constituirii unei Europe unite ca un element 
vital in cadrul civilizației occidentale...’'. 
Desfușind această formulă comentatorii se 
referă la probleme mult mai concrete. Co
respondentul agenției ..ASSOCLA.TED 
PRESS” arată că oficialitățile italiene sprijină 
poziția americană de amînare a examinării 
problemei integrării nucleare în NA.T.O. 
piuă c-apă alegerile care vor avea loc în 

occidentală la toamnă. Asta ai 
ți explica oarecum tăcerea sub care este în
văluit in utamele luni acest proiect

Pare iifcimehric însă faptul că reafirmarea 
unei unități de acțiune italo-americane îna
intea sesimm NA.T.O. poate contracara eve
nimente cum sînt de pildă, botărirea fran
ceză de a participa numai cu un observator 
la re lux1 a Consiliului SJLA.T.O. Alinierea 
icontată de Administrația americană este

mz act ic date in cede- 
realizarii unității în lupta pen- 
obținerea independenței. In 

acnt context, declarația primului 
ministru Mackawee marchează de 
fapt adeziunea guvernului la dezi
deratul unității de acțiune. A- 
cesta este, fără îndoială, un ele
ment nou fi de o mare importan
ță 1 
arai

Reacția guvernului britanic nu 
s-a lăsat nici ea așteptată. A doua 
zi după discursul premierului a- 
denit, la Londra era dată publi
cității declarația Ministerului Co
loniilor. Deși trecea complet sub 
tăcere cerințele partidelor politice 
din Aden și ale primului minis
tru , era cădit că tocmai acestea 
o provocaseră.

kj amin- 
r avor
tai tir-

ION D. GOIA

cultăți a- 
irute in relațiile 

franco-vest ger
mane s-au impus 
atenției observa
torilor politici din 
capitalele occiden- 

A devenit cunoscut că 
atit cancelarul Erhard cit și 
fostul cancelar Adenauer au a- 
dresat președintelui de Gaulle 
mesaje in care își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu e- 
voiutia relațiilor Bonn — Pa
ris. Deși conținutul exact al 
celor două mesaje nu a fost 
dat publicității, se presupune 
că ele constituie. în esență, 
o încercare de presiune asu
pra Franței, astfel ca aceasta 
să-și modifice poziția în ce 
privește „relansarea unității 
politice vest-europene".

De la întâlnirea din 
rie de Ia Rambouillet 
de Gaulle și Erhard) 
marcat o intensificare 
vi tații 
mației
germane pen
tru ceea ce 
„DIE WELT" 
definea „urni
rea din loc a 
delicatei pro
bleme numită 
unitatea po
litică vest-eu- 
ropeană". Una 
din principale
le acțiuni 
care 
fost inițiativa 
vind

pe 
a mizat Bonn-ul a 

italiană pri- 
in mai, la 

mi-
ținerea

Veneția, a conferinței 
niștrilor de externe ai țărilor 
Pieței comune in legătură cu 
organizarea politică a „micii 
Europe". Franța a respins 
insă această inițiativă carac- 
terizind-o drept „periculoasă 
în ce privește înfăptuirea ci 
in condițiile in care nu c per
ceptibil vreun teren de înțe
legere intre cei șase". Parisul 
a lăsat să se înțeleagă lesne 
că poziția sa de amînare sine 
die a unei conferințe politice 
nu se datorește unor diver
gențe de procedură, ci faptu
lui că nu există un acord de 
fond asupra politicii vest-eu- 
copene propriu-zise.

Nimic din ceea ce se cu
noaște cu privire la răspunsul 
dat de generalul de Gaulle la 
mesajele lui Erhard și Ade
nauer nu indică o modificare 
a poziției franceze. Potrivit 
agenției „FRANCE PRESSE", 
șeful statului francez a cerut 
partenerilor săi „să aibă răbda
re". Această reacție era foarte 
de prevăzut. Ce i-a determinat
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conceputa ca o operație din ce în ce mai di
ficilă.

Problema Vietnamului a fost, de asemenea, 
discutată de Aldo Moro și Lyndon Johnson. 
Dar comunicatul oficial nu menționează de
cît elemente vagi. Observatorii politici consi
deră în general că poziția Italiei în problema 
actualelor evenimente critice care au loc în 
Vietnam este supusă unor forte contradictorii 
Pe de o parte influența opiniei publice care 
cere ca guvernul italian să se desolidarijjjă ' 
de politica agresivă americană 
Vietnam; pe de altă parte presiunile & .4- 
cane pentru un sprijin dat orientării State
lor Unite.

Primul fenomen s-a concretizat în rezer
vele exprimate de Aldo Moro în parlament. 
Al doilea — în faptul că la Washington 
primul-ministru al Italiei mai mult a subscris 
decît a contestat valabilitatea politicii S.U.A. 
Dar și aci Aldo Moro nu a putut ignora fac
torul politic intern. Deși din Washington se 
transmitea că „se crede că Aldo Moro a 
susținut că poziția italiană nu trebuie să fie 
judecată pe baza dezbaterilor parlamentare" 
(ASSOCIATED PRESS), totuși oficialitățile 
italiene au fost destul de rezervate. Cores
pondentul agenției FRANCE PRESSE re
marca: „Este greu da obținut o apreciere 
asupra convorbirilor în privința Vietnamului. 
Potrivit celor aflate din sursă americană se 
pare că această problemă a făcut mai ales 
obiectul unor expuneri asupra pozițiilor res
pective ale celor două țări". Și mai depMj’i 
,,.Vu pare insă că au avut loc asupra acești 
probleme discuții aprofundate".

Concluzia care se desprinde de aci este 
că oficialitățile italiene nu pot ignora pozi
ția opiniei publice categoric ostilă războiului 
din Vietnam, cu atît mai mult cu rit este în 
joc chiar fragila coaliție guvernamentală.

PARIS 23 (Agerpres}. — 
Franța a făcut cunoscut vi
neri că nu va participa la ma
nevrele navale ale blocului 
S.E.A.T.O. prevăzute pentru 
săptămânile viitoare. Observa
torii subliniază că această ho- 
tărire urmează la puțină vre
me după ce guvernul francez

Telespectatorii din Mosco
va au avut, vineri, o 
surpriză plăcută : pe mi

cul ecran au lost văzute ima
gini transmise direct de pe țăr
murile Oceanului Pacific. A 

inaugurat astfel primul 
eu de radioteleviziune Ia 
e distanță din Uniunea So

vietică : Vladivostok — Cos
mos — Moscova, prin satelitul 
sovietic de televiziune și tele
comunicații „Molnia-1“. Cali
tatea primelor transmisii de te
leviziune, realizate cu ajutorul 
lui, demonstrează că au lost 
creați transmițători puternici, 
antene de înaltă sensibilitate și

pe cei doi oameni politici 
vest-germani să forțeze lucru
rile ? Multi observatori încli
nă să vadă aici o manifestare 
de „nerăbdare" al cărei sub
strat stă în mobilurile electo
rale ale partidului democrat- 
creștin. „Cancelarul Erhard 
— nota „LE MONDE" — este 
îngrijorat văzînd că condițiile 
puse de Franța pentru relan
sarea Europei politice spulbe
ră prestigiul oarecum nepre- 
cis, al jocului european în 
care democrat-creștinii și-au 
pus toate atuurile". în a- 
ceastă lumină se explică și ac
țiunea comună a actualului 
și fostului cancelar vest-ger- 
man, care, în genere, nu se 
află deloc în relații bune.

Răspunsul, decepționant 
pentru Bonn, al președintelui 
Franței pare să indice tocmai 
rezerva Parisului față de orice 
angajare sau angrenare în a- 
cest „joc european" cu mobi-

la răbdare"
luri electorale. Dincolo de re
zervele formale se găsește re
fuzul consecvent al Franței de 
a merge pe o cale care ar leza 
în vreun fel suveranitatea sa. 
Aici este vorba de divergențe
le adînci existente între Pa
ris și Bonn asupra însăși na
turii 
cum 
ceză 
plică 
care 
suverane, 
de acțiune a statelor, o 
ropă europeană", distinctă de 
S.U.A., mai cu seamă în dome
niul militar. Bonn-ul preconi
zează crearea unui mare stat 
vest-european, cu guvern și 
parlament unic, strîns legat 
de Statele Unite.

E semnificativ faptul că, la 
ultima sa ședință săptămînală 
guvernul francez a adoptat un 
calendar diplomatic care limi
tează pe viitor participarea 
miniștrilor francezi la diferi
tele sesiuni ale Pieței comune. 
Aceasta, exact în momentul 
in care Bonn-ul insistă pen
tru o participare mult mai 
frecventă a miniștrilor și

„Europei politice". După 
se știe, viziunea fran- 

a „Europei politice" im- 
o „Europă a patriilor" 

să nu atingă drepturile 
libertatea deplină 

„Eu-

p. NICOARĂ

a anunțat că nu va trimite la 
sesiunea Consiliului Ministe
rial al S.E.A.T.O. decît un ob
servator. Ambele hotărîri se 
datoresc, după cum relevă a- 
genția Associated Press, opozi
ției Franței față de actuala 
politică americană în Viet
nam.

aparatură de televiziune cos
mică care asigură o bună sta
bilitate a imaginii.

Linia cosmică de telecomuni
cații, inaugurată la 23 aprilie, 
poate funcționa in ambele 
sensuri. Întreruperea regimului 
de lucru al retransmițătorului 
de pe satelit se realizează 
printr-o comandă specială de 
pe Pămînt.

Orbita mult alungită a sput
nicului „Molnia-1“ asigură po
sibilitatea de a se stabili zilnic, 
timp de clteva ore, legătura 
intre punctele cele mai înde
părtate ale vastului teritoriu 
sovietic.

chiai- a șefilor de guverne la 
diferitele sesiuni spre a se 
facilita așa-zisa „integrare po
litică".

Faptele arată că fondul di
vergențelor între Bonn și Pa
ris în problema „unificării 
politice vest-europene" rămî
ne nealterat. „Președintele 
Franței — constată ziarul 
vest-german „GENERAL AN- 
ZEIGER" referindu-se la răs
punsul lui de Gaulle — metre 
pe o cale care, desigur t 
il apropie de Germania (tWi- 
dentală). Conferința de la 
Rambouillet, prezentată de 
cancelarul Erhard ca un suc
ces, nu a avut urmări ca și 
cum nici nu ar fi avut loc", 
în același spirit comentează 
situația și „NEUE RUHR 
ZEITUNG" care scrie: „Ulti
mele zile au arătat clar că 
de Gaulle își continuă drumul ... -------- să

Bonn: pentru 
el contează nu
mai interesul 
Franței". în a- 
cest context 
reținem și a- 
precierea mul
tor comentatori 
occidentali că 
actuala criză 
din Asini de 
sud-est ă în
tărit tendința 
Franței de a 
acționa cu mul
și circumspec- 

orice for- 
ar lipsi-o de 

acțiune, care 
acțiuni ce nu

tă reținere i 
ție față de 
mulă care 
libertatea de 
ar angaja-o în 
corespund intereselor și punc
telor sale de vedere.

Oficialități vest-germane au 
făcut cunoscut ieri că pre
ședintele Franței, de Gaulle, 
urmează să facă o vizită la 
Bonn la 20 iunie. Data sta
bilită inițial pentru această 
vizită era de 4 iulie. Nu au 
fost precizate motivele pentru 
care s-a căzut de acord ca 
vizita să aibă loc mai devre
me. Presa franceză prevedea, 
însă, în ultimele zile o aseme
nea eventualitate, relevînd 
înrăutățirea relațiilor dintre 
cele două țări mai ales pe 
tema „unității politice". între
vederea de la Bonn va prile
jui, desigur, o examinare a 
divergențelor dintre cele două 
tari. în ce măsură se va reuși 
o apropiere a punctelor de ve
dere în probleme esențiale, a- 
ceasta rămîne un mare semn 
de întrebare.

EM. RUCAR


