
OHI MUICII DIN CAPITALA All FÀCIII

Bucurestiul n îmbrăcat luni. 
17 aprilie, vestminte sărbăto
rești. Zeci si zeci de mii de lo
cuitori ai Capitalei Republicii 
Socialiste România au ieșit pe 
arterele principale ale orașului 
în așteptarea unor oaspeți draci 
— delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria, condusă de 
tovarășul Todor Jivkov. prini- 
secreiar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consi
liului dr Miniștri al Republi
cii Socialiste România, face o 
vizită oficială în țara noastră

Aeroportul Băneasa. Drape
le de stat ale României și 
Bulgariei flutură în adierea 
vîntului primăvăratec, iar cu
lorile lor se răsfrâng, șirag, în 
nenumăratele stegulețe și în 
bogatele buchete de flori a- 
duse aici de miile de locuitori 
ai Capitalei, aflați pe aeroport 
pentru a adresa primul salut 
de bun venit oaspeților.

Pe frontispiciul clădirii aero
portului se află portretele to
varășilor Todor Jivkov și Ni
colae Ceaușescu ; pe mari pan
carte. care domină aeroportul, 
sînt înscrise în limbile bulgară 
și română, cuvintele: „Trăiască 
prietenia frățească romàno
bui gară“. Este urarea pe care 
o fac toti cei vaniti în întîm- 
pinare, întregul nostru popor 
care acordă o înaltă prețuire 
vechii și trainicii prietenii din
tre popoarele bulgar și român, 
realizărilor obținute de oame
nii muncii din Bulgaria veci
nă si prietenă în marea operă 
de construire a socialismului, 
sub conducerea încercată a 
Partidului Comunfst Bulgar.

în întîmpinarea delegație! 
de partid și guvernamentale 
bulgare au venit tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Ton Gheor
ghe Maurer. Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș. Alexandru Drăghiei, 
Paul Niculescu-Mizil, llie Ver- 
deț. Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Gheorghe Ră
dulescu, Leonte Răutu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voi tec, Iosif 
Banc, Petre Blaiovici, Dumitru 
Coliu, Florian Dănălache. Ja- 
nos Fazecaș, Mihai Gere, Petre
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La sosire, pe aeroportul Băneasa

Cuvîntarea
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Dragă tovarășe Jivkov, 
Dragi oaspeți bulgari,

Am deosebita plăcere ca, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român 
și al Consiliului de Miniștri, al tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din țara noastră 
să vă adresez dumneavoastră — soli ai po
porului frate bulgar — un fierbinte salut to
vărășesc și urarea tradițională — Bun venit 
pe pămintul României.

Sintem bucuroși să primim în patria noa
stră pe tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, pe ceilalți 
membri ai delegației de partid și guvernamen
tale din Bulgaria vecină și prietenă.

Noi vedem în vizita dumneavoastră, dragi 
oaspeți, o manifestare de seamă a prieteniei 
și colaborării frățești dintre popoarele, țările 
și partidele noastre, unite prin țelul comun al 
construirii socialismului, prin mărețele idei
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Cuvîntarea
tovarășului

Todor Jivkov
Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragă tovarășe Maurer, 
Dragi tovarășe și tovarăși, 
Prieteni,

Cu bucurie venim din nou în Republica So
cialistă România.

Vă mulțumim in modul cel mai sincer 
pentru invitația de a vizita țara dumneavoa
stră și pentru primirea călduroasă. Apreciem 
aceasta ca o expresie a stimei și sentimentelor 
frățești ale poporului român față de poporul 
nostru. Pot să vă asigur că și oamenii muncii 
din Republica Populară Bulgaria nutresc a- 
celeași sentimente față de poporul român.

Vizita noastră este o vizită a prieteniei și 
tovărășiei. Putem remarca cu satisfacție că 
prietenia seculară bulgaro-română a căpătat 
în condițiile socialismului un conținut nou. 
că relațiile politice, economice, culturale și co
laborarea dintre cele două țări și partide ale 
noastre se întăresc și se dezvoltă în mod rod
nic. Sintem convinși că actuala noastră întil-

(Continuare în pag. a V-a)
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ACTUALITATEA

Proletari din toate țările, unițî-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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O METODĂ VALOROASĂ DE ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

CARE SE IMPUNE A FI GENERALIZATĂ IN TOATE UZINELE CONSTRUCTOARE DE MAȘINI

MECANIZAREA
PROGRAMĂRII

ain
Statisticile de ultimă oră 

alcătuite de felurite institu
ții specializate ne informează 
cu respirația, deseori dispe
rată, cît de mult se scrie 
intr-un an, cît i-ar trebui 
unui profesionist, dintr-un 
domeniu sau altul, ca să ci
tească tot și să nu fie străin 
măcar de informațiile de 
maximă importanță. Dar cum 
nimic nu rămine pină la 
urmă nerezolvat se face, în
cet dar sigur, lumină și aici. 
Alte instituții specializate fi
șează, alcătuiesc bibliografii 
etc. asigurind o rapidă orien
tare, in ritm cu avalanșa 
informațiilor sau ipotezelor

CADRAN

Șl URMĂRIRII
PRODUCȚIEI

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, a făcut luni, o vi
zită protocolară la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân.

înalții oaspeți au fost primiți 
de tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer. Gheorghe 
Apostol. Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaras- Alexandru Dra
ghici, Paul Niculescu-Mizil, Die 
Verdeț.

Au luat parte tovarășii Boian 
Bîlgaranov, Pencio Kubadinschi, 
h an Popov. Konstantin Popov, 
Mildo Balev și Gheorghi Bogda- 
nov.

Au fost de față tovarășii

Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C. C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., llie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Roman. Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Andrei 
Păcuraru și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Emil 
Drăgănescu. ministrul energiei e- 
lectrice, Ioan Beldean, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Sofia, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe.

Vizita a decurs într-o atmosfe
ră caldă, prietenească.

La Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc luni la amiază solem
nitatea înminării unor înalte 
ordine ale Republicii Socia
liste România membrilor de
legației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria.

Tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii

Populare Bulgaria, i-a fost 
conferit ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România“ 
clasa I.

Cu ordinul „Tudor Vladinii- 
rescu“ clasa I. au fost decorați 
tovarășii " ’
membru 
secretar 
trai al 
Bulgar, 
membru
(Continuare in pag. a

nou lansate a doritorului, în 
producția editorială. Altfel 
spus, alarma devine prin alții 
opusul ei, avalanșa descope
ririlor și cercetărilor nu 
riscă să fie deconcertantă, ci 
imbold de febrilă și exube
rantă bucurie de a ști „de 
unde, de cînd, de ce“.

Invocind aici o problemă 
caracteristică, fără precedent, 
epocii noastre, trebuie să nu 
uităm de o tentație căreia i 
se cade uneori cu ușurință 
victimă, a indiferenței cu 
care primesc unii dese re
feriri critice la adresa pro
priei persoane. Pentru a ră- 
mîne în nota rindurilor de 
mai sus, mi se pare utilă, 
de exemplu, a fișa interven
țiile publice făcute numai de 
la începutul acestui an des
pre două instituții de mare 
pondere în viața unui mare 
oraș : I.T.B. și D.D.F. (Ceea 
ce se ascunde după inițiale 
nu e un secret pentru ni
meni : transportul in comun 
și hrana spirituală a mul
tora dintr-o săptămînă, fil
mul). Deseori s-au auzit cri-

(Agerpres)

SOLEMNITATEA DEPUNERII
UNEI COROANE DE FLORI

Luni la amiază, membrii 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Popu
lare Bulgaria, în frunte 
tovarășul Todor Jivkov,

cu 
vwvnx -___ ___ 3U
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

Oaspeții au fost însoțiți ae 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil 
și Mi hai Dalea, precum și de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți tovarășii 
Dumitru Popa, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești, al P.C.R., Ion Cosma 
membru al C.C. al P.C.R-, al 
Consiliului de Stat, președin
tele Sfatului Popular al Capi
talei, și de alți reprezentanți ai

organelor locale de partid și 
de stat, generali și ofițeri 
superiori, oameni ai muncii.

Garda militară de onoare, 
aliniată pe platoul din fața 
monumentului, a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

După depunerea coroanei de 
flori, cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere.

în rotonda Monumentului 
din Parcul Libertății, tovarășul 
Todor Jivkov și ceilalți membri 
ai delegației de partid și gu
vernamentale a R.P. Bulgaria 
s-au oprit în fața criptelor lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
dr. Petru Groza.

La încheierea solemnității, a 
fost primită defilarea gărzii 
de onoare.

(Agerpres)

Boian Bîlgaranov, 
al Biroului Politic, 
al Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
Pencio Kubadinski, 

al Biroului Politic al

V. ARACHELIAN
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Una din laturile esențiale ale 
organizării superioare a produc
ției — evidențiată cu deosebită 
pregnanță în documentele Ple
narei C.C. al P.C.R. din 21—23 
decembrie 1966 — o constituie 
planificarea operativă a produc
ției, cu cele două mari compo
nente ale ei: programarea și ur
mărirea operativă a produselor 
în fabricație.

Planificarea operativă presu
pune, în primul rind, un sistem 
bun de coordonare și control al 
producției în toate verigile ei. 
Planificarea operativă trebuie să 
asigure, în al doilea rind, cea 
mai eficientă utilizare a resurse
lor economice ale producției. Pe 
lingă influența pe care o are a- 
supra ritmicității producției, ea 
trebuie să se concretizeze în ob
ținerea unui nivel mai înalt al 
indicatorilor economici, stabilirea 
normativelor calendaristice de 
plan, lichidarea disproporțiilor în 
capacitățile de producție, circu
lația rațională a fabricatelor în 
evidența producției neterminate 
etc.

O bună programare și urmă
rire a producției contribuie în 
mod direct la utilizarea riguroa
să a timpului de lucru și a uti
lajelor. lichidarea cheltuielilor 
suplimentare de timp de lucru, 
uccelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor investite, micșorarea 
prețului de cost și. în final, creș
terea rentabilității producției.

Sistemul nostru de programa
re și urmărire a producției a 
fost și este încă determinat de 
caracterul fabricației noastre, de 
mare diversitate, dar de serie 
foarte mică și cu discontinuitate, 
care însumează circa 10 000 re
pere pe lună și se execută în-

tr-o singură secție de prelucrare, 
f»e utilaje universale. Lansarea în 
abricație a unei astfel de pro

ducții extrem de variate, care im
plică un număr de mii de co
menzi, întocmirea programelor o- 
perative pe toate treptele de e- 
xecuție, ca și urmărirea lor. con
suma un volum de lucrări ma
nuale considerabil, care, în 
parte, se dovedea inutil, în spe
cial prin aceea că el nu putea fi 
efectuat la timp.

Iată de ce, în cadrul acțiunii 
de organizare științifică a pro
ducției, pe baza acestor obser
vații, pe baza celor văzute în 
străinătate, am pus în mod foar
te stăruitor problema îmbunătă
țirii sistemului de programare, a- 
doptînd — ca mijloc de meca
nizare — metoda universală 
ORMIG, practicată pe scară lar
gă peste hotare.

Metoda a fost studiată în toa
te detaliile ei de grupa noastră 
de organizare superioară a pro
ducției și în primul rind pe la
tura mecanizării operațiilor și a 
fabricației. In acest scop, formu
larele de lansat au fost împăr
țite în două grupe având ori
gine comună : fișele de însoțire, 
bonurile de materiale și bonuri
le de lucru care derivă din fișa 
tehnologică și fișele de asam
blare, borderourile de materiale 
și graficele de urmărire pe re
pere, care derivă din nomencla
torul de piese pe produse.

Pe această bază, au fost a-

PAVEL MOLDOVAN 
directorul Uzinei Hidromecanica 

din Brașov

(Continuare in pag. a V-a)

Măsurați în tone 
timpul campaniei agricole

mi
sînm/ii/iiiii/t !

I.Ù populația 'Capitalei intimpină cil căldura pe înalții oaspeți

Staragli
K-'

’S»
«Cjis&x

NST șs ■ ■ iiînififiif 1 «fiii
1

Bine pregătit, însămînțatul po
rumbului în cooperativele agri
cole din regiunea Galați, a în
ceput să se desfășoare într-un 
ritm intens. Luni de dimineață 
semănătorile au tras primele rîn- 
duri în raioanele Făurei, Tecuci 
și Galați.

Aproape toate agregatele, cu 
programe de lucru dinainte stabi
lite, reglate, aprovizionate rit
mic cu sămînță, au lucrat la în
treaga capacitate. Pină joi seara se 
însămînțaseră 65 000 hectare, adi
că 35 la sută din suprafața pla
nificată a fi semănată anul ace
sta cu porumb în cooperativele 
agricole. în ultimele trei zile vi
teza a fost depășită cu 8 946 hec
tare.

Aceste zile calde, prielnice lu
crului în cîmp, au fost din plin 
folosite de mecanizatorii și țăra
nii cooperatori din raioanele Fău
rei și Galați, care au însămînțat 
cu porumb 21 060 hectare și res
pectiv 10 633 hectare. S-a lucrat 
bine și în raionul Tecuci unde, 
în aceeași perioadă, s-au însămîn- 
țat cu porumb 9 489 hectare.

Așa cum am avut prilejul să 
constatăm la Tudor Vladimirescu, 
lă" Șerbănești, Liești și Bucești, o 
deosebită grijă este acordată ca
lității semănatului. Brigadierii, 
inginerii din cooperativele agri
cole, împreună cu mecanizatorii 
se străduiesc să asigure a densi-

tate corespunzătoare, 
dintre rânduri a fost 
față de anii anteriori. 
100 centimetri, la 80.

Vitezele realizate la semănat, 
în fiecare cooperativă agricolă, 
sînt în strînsă legătură cu ritmul 
de pregătire a terenului. în două 
raioane — Focșani și Panciu — 
suprafețele pregătite pentru însă- 
mînțare sînt însă mici, sub po
sibilități. La Focșani ele repre
zintă doar 64,5 la sută, iar în 
laionul Panciu 58,3 la sută.

„Terenul este moale, nu 
poate lucra“ — argumentează 
mulți președinți și tovarăși de la 
consiliul agricol respectiv. Coo
perativele agricole din V ulturul 
și ITîngulești. din raionul Focșani, 
au un exces de umiditate pe so
lele ce urmează a fi însămînțate 
cu porumb. Situația nu este însă 
generală, nu poate fi un argu
ment pentm ritmul lent în care 
se lucrează în acest raion. Nu 
excesul de umiditate, ci nefolosi- 
rea la întreaga capacitate a agre
gatelor de discuire este adevărata 
cauză a vitezei zilnice scăzute cu 
care se execută pregătirea tere
nului în raionul Panciu.

Aceste neajunsuri, care țin în 
principal de o mai bună organi
zare a muncii, se cer imediat în
lăturate ; semănătorilor trebuie să 
h se creeze front larg de lucru.

Distanța 
micșorată, 
de la 90-

I. ȘERBU
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GUSTURILE INTRE
STAȚIUNE DE CERCETĂRI

FORESTIERE
Pitești (de la corespondentul nostru)
La începutul trimestrului III al anului 

în cui a va intra în funcțiune in zona 
industrială de nord a orașului Pitești 
o stațiune complexă de cercetări lore- 
slicic. Clădirea noii instituții, cu două 
nivele, este prevăzută cu o hală indu
strială pentru probe și încercări la pro
totipuri de utilaje, dispozitive și agre
gate p« ntru exploatarea și valorificarea 
superioară a masei lemnoase, cu ate
liere mecanice pentru execuția prototi
purilor, laboratoaie pentru dcteimina- 
ica celor mai eficiente tehnologii în ex
ploatarea forestieră, mecanizare, con
strucții și lucrări silvice, o magazie de 
piese etc. Pereții laterali, confecționați 
din sticlă specială, permit o perfectă lu
minezi tale si ușurează construirea rapidă 
a obiectivului Pînă in prezent au fost 
turnați stîlpii de rezistență la primul 
nivel.

UNIUNII
ÖDE MIII E TINERETULUIPKtMIILt COMUNIST
AUTENTICĂ REPLICĂ Demostene Botez

LA POEZIA

LUI NICOLAE LABIȘ
Ana Blandiana. eflorescen

ta a celor mai frumoase pa
jiști din munții Ardealului, 
pôate parafraza o glumă veche 
prin noblețea titlului ei de 
poet : .,si jeune et déjà poète". 
Ea a depășit chiar paradoxul : 
,.asû de tinăr și dejQ un poet 
consacrat".

I-am citit volumul cu inte
res și delectare 
în scoarță" Am 
gur de la bun 
poezii nu voi 
de săpun cu 
planete, nici încleștări dnn- 
quiiotiste cu cosmosul, sau 
familiarități de pieton cu as- 
trele, nici beții de cuvinte, 
nici „nimicul" care vrea să 
fie totul.

După cum se autodefinește 
prin stabilirea apartenenței a- 
cestei spețe rare care e poe
tul. Ana Blandiana e entu
ziasmată (uneori cu oarecare 
scepticism care dă expresiei 
ceva pejorativ de ironie in
clusă) de viața sa de pe pă- 
mint, nu a uitat că a părăsit 
apele șl așteaptă văzduhul. 
Ea „visează întotdeauna mai 
mult decît vede“. „îndrăgos
tită de lumea in care trăiește, 
nu încetează să anticipeze o 
alta, superioară ei“.

„din scoarță 
fost astfel si- 
inceput că in 

aăsi bășici 
pretenții de

Cuvintele acestea explica
tive ale poetei, în care găsim 
și o artă de a gindi cu ade
vărat și o „ars poetica" di
vulgă cele două izvoare ale 
poeziei sale: inteligența și 
sensibilitatea.

Unii, — mulți dintre 
„pro domo", — susțin câ pen
tru a face o poezie bună, va
labilă. nu e nevoie de inteli
gență, că aceasta, chiar ar 
strica. Activitatea spirituală a 
unui poet nu se limitează doar 
la scriere de poezie, iar poe
zia însăși nu face doar să a- 
glomereze la întimplare o su
medenie de senzații oricît de 
frumos ar fi exprimate. Poe
zia e „gîndire poetică", 
și gîndire.

Acestea spuse, în 
Anei Blandiana vom 
inteligență și lirism, 
prea mult din prima, 
ei este intelectualicește zbu
ciumată. Zbuciumul ei vine 
din conștiința insesibilității 
condiției umane, a inefabilu
lui ei, din îndoielile asupra 
feței realității, a adevărului 
ei adevărat, pentru identifi
carea căreia, cuvintele sînt 
neputincioase, rămin alături 
de realitate, nici măcar ca o 
copie, ci ca niște biete semne 
convenționale. Cuvintele, dar

ei,

deci

poezia 
găsi și 

Poate 
Poezia

al exprimării, al comunicării, 
ajung din dar, pedeapsă: 
Tragic mt-e darul, asemeni pe
depselor vechi. / Ce strămoș 
mi-a greșit ca să-i port-lauri- 
vina ? / Tot ce ating se pre- 
face-n cuvinte / Ca-n legenda 
regelui Midas.

Procesul de percepere prin 
cuvinte devine obsesiv : ...Ce
rul nu pot să-l privesc — se 
înnorează de vorbe / ...Dragos
tea chiar de-o ating, se mode
lează in fraze / ...Numai cu
vinte cad toamna bătrîne și 
galbene / ...Munții înalți ii 
iubesc dar se clatină munții / 
Sub povara împerecheatelor 
sunete... /

E în această poezie, furia 
unui genial violonist care sim
te vioara neputincioasă să 
spună tot ce este in sufle
tul lui, și ar vroi să o sfarme : 
Aș vrea să adun vorbele toa- 
te-ntr-un loc, / Să le aprind, 
să desbrac lumea de ele. / Dar 
s-ar scoroji trupul lumii a- 
semeni > Frumosului prinț cu 
piele de porc din poveste.

Poetul își anatemizează pro
priile lui instrumente: cuvin
tele. Căci ele nu i se par nici 
măcar o copie a lumii, a rea
lității, căreia se căznesc za
darnic să-i dea chipul aevea : 
Odată cu ele ar arde șl lu
mea lipită / De partea inte- 
rioară-a cuvintelor ca-ntr-un 
album... / Nu știu eu oare des
parte. sau nici nu se poate 
desparte / Lumea, de lumea 
cuvintelor mele de-arum ?

Simt aici ideea din „Joc se
cund" a lui Ion Barbu, tre
cută printr-o sensibilitate de
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ciune. mix-uire șt clun. în urma 
mistuirii sub timpuri a marilor 
domni .Mircea. Ștefan, Vlaicu, 
Mihai care au pâzrt nestrămutat, 
parnintul rîvnil *1 neamului, piesa 
Veac de iarnă de 1 Omescu 
prezintă cu tnstețe și ințelegeie 
o frunte plecată sub care se în
vălmășesc ieșind mereu din um
bră si așteptare, tot mai stator
nice demnități — arzînd ca sub 
șpuză ascunse doar dc tăișul oib 
al năpastei, care prin Radu tunul 
din multii domni Radu), urmașul 
la tronul Țării Romfinești. țișnesc 
pentru o clipă nestăvilite și ne
alterate E un semn Domnul 
(autonjl nu situează acțiunea în 
durata unei anumite uomrm ci 
într-o perioadă în care domnii — 
fără fapte de vitejie, sînt consem
nați în treacăt și dramaturgul î$» 
nume<te peisonaiek simplu Dom
nul. Logofătul. Confesorul. Ge
neralul Doamna etc.). temperează 
pe fiul său Radu (fire deschisă 
și nestimata) care simte îndem
nul lăuntric să treacă la acțiune 
cu cnnntele ..Oh. Radule, co
pile. de-am putea face tot ce ne 
poruncește mima Dar nu putem. 
Trecem prin vremuri ca printr-un

veac de iarnă. Slabi, mișei ; cu 
nădejdea că poate odată și-odată, 
alții, mai vrednici decît noi vor 
ieși la lumină".

E începutul unei perioade tri
ste. de peste o sută de ani, de 
maximă asuprire turcească și de 
pierdere relativă a autonomiei po
litice Urmașii la tron, în sila lor 
de a săruta poala sultanului mi
nor. cu sila neputinței de a-și 
deîscleșta brațele cu folos, tulbu
rați de spînznrălorile croite după 
model turcesc, nevrînd să jig
nească fruntea strămoșilor plecîn- 
d-n în fața liftei duc o politică a 
la Vlaicii Vodă Radu, scîrbit își 
părăsește Domnul.

Domnul nu găsește argumente 
să-l oprească dar face mărturi
sirea credințelor unui neam con
știent de atributele sale. însă în 
giea cumpănă dezvăluind drama 
piesei .,Nu sînt Domn Mlrcea 
și Mihai au fost. Eu niciodată 
n-am ajuns să fiu. Sînt numai 
vierul care acoperă via. o scoate 
din iarnă : o ferește de frig. Asta 
sînt (umil) Atî1 Cită vreme mai 
dăinuie înghețul 0 Un an. o sută, 
sau mai 
Dar noi 
în ziua

multi ? Nimeni nu știe. 
cS veghem rădăcina ; ca 
cînd viforul va istovi,

neamul acesta bîntuit, să-și îm
plinească rodul. Alte mîini decit 
ale noastre îl vor culege și alte 
guri îi vor gusta dulceața. Noi... 
Sintcm vierii care-ngroapă via ; 
o trecem prin iarnă, îi săpâin ră
dăcina (pauză). Atîta pot să-ți 
dau. Nu fală, nici mărire și nici 
o altă plată pămîntească decît a 
inimii. Puțin. Dacă e prea puțin, 
du-te. Dar dacă vrei cu adevărat 
un rost, rămîi lîngă mine sub 
vifor"

Scrisă cu un real simț al tea
trului, (autorul fiind și un foarte 
bun actor), construită bine, ba
zată pe o documentare sîrguin- 
cioasă, cu o limbă mînuită cu 
pricepere si firesc, vie și variată, 
cu o vorbire perfect mulată pe 
personaj, fără a evita arhais
mul atît de necesar culorii, 
piesa reține atenția spectatorului. 
Lectura piesei te încredințează că 
te afli în fața unui dramaturg, 
deia format, stăpîn pe mijloacele 
dificilului gen. plin de surprize 
în replică, dozînd și ritmînd cu 
pricepere, creînd inspirat scene- 
cbeie. expediind deseori scurt si 
semnificativ. Acțiunea este condu
să sigur, deși fără mari tensiuni, 
locul acțiunii fiind mereu alternat 
(Stambul. București. Palatul dom
nesc, apartamentul Dragomanului, 
Brașov, din nou București etc.), 
miitfndn-se în cele din urma în 
anlanzele deocamdată, ale publi
cului Naționalului și ale celor 
foarte putini cronicari teatrali care 
«-au deplasat astă iarnă în Mol
dova.

femeie, mai puțin algebrică, 
altfel intuită, și cu lirism și 
cu oarecare iritare, de parcă 
altcineva, nu poeta însăși, ar 
fi rupi coardele sunetelor. Dar 
aceasta e condiția destinului 
tragic al literaturii, drama ei, 
pe care o poartă în chiar 
substanța ei. Poate totuși ma
rele ei noroc, marele ei far
mec, e în însăși neputința 
structurală de a se realiza to
tal și fără dubiu.

Celelalte poezii din volum 
continuă aproape la același ni
vel de gîndire poetică, — a- 
mestecînd precum culorile un 
pictor, puritatea ideilor cu co
loratura vie a sentimentelor, 
într-un dosaj variat care pune 
pe acest volum un sigiliu cu 
chipul zeiței inteligenței pe-o 
parte și cu chipul mai puțin 
calm al sensibilității, visului 
și poeziei : Știu, puritatea nu 
rodește. / Fecioarele nu nasc 
copii, / E marea lege-a macu
larii / Tributul pentru a trăi.

Elementele vieții apar a- 
tinse de descompunere, de im
puritate , ca o insultă : „Al
baștrii fluturi cresc omizi" ; 
„Zăpada-i albă neatinsă / Pă- 
mintul cald este impur" ; „Ne
prihănit eterul doarme / Văz
duhul viu e de microbi" ; ,,E 
fericit cuvîntu-n gînd ! Rostit, 
urechea îl defaimă"...

E alternanța între lumea ab
stractă, cea a ideilor, pură, 
imaculată, deoparte și lumea 
reală, vie cu a ei „mișcare 
ce deplasează liniile". Intre 
aceste două universuri, Inima 
poetei pendulează nedecisă, la 
fel de prinsă șl de unul și de 
altul, fiecare avind farmecele 
lui. dar totuși cu o optare 
nedecisă pentru cel dinții.

De-alci, după mine, o poe
zie a universului abstract, cu 
zbuciumurile și îndoielile lui 
tragice, deci fără ieșire. E op
țiunea pe care a făcut-o Ana 
Blandiana. E calea cea mai 
plină de neliniști. E într-o 
măsură oarecare, drumul tă
iat de pionierii contemporani, 
— drum ce duce în infinit.

Există și o altă poezie, a- 
ceea a vieții, a realității con
siderată și primită ca atare, 
cu resemnare sau cu admi
rație, acea a frumuseților na
turii privită fără îndoieli șt 
verificări filozofice, e poezia 
pentru care a optat Ion Pillat. 
Una mai simplă, dar mai au-

tentic umană, mai poezie. 
Comunicarea ei cu abstractul 
se face pe-un alt făgaș, in
tr-un fel concret, călăuzită 
de-o acceptare a iluziei, dacă 
realitatea este doar o iluzie.

Acolo unde ca în poeziile 
„Părinții", „Ora spitalelor", 
„Restul pe masă", „Concert" 
cu al său final: ..Căci .vă iu
besc nesfîrșit — iată, vă voi 
ruga / Să vă hrăniți cu bucă
țile în care mâ rup. / O, hrana 
aceasta cum va-nnobila / Tru
pul tău, artă —, de tinăr lup". 
sau în poeziile „în liniștea 
mare“, „Cumințenia pămintu- 
lui“. splendida „Elegie de di
mineață“. „Vulcani", „Scher
zo", lirismul înfășoară ideea 
în gogoașa ei de mătasă, reu
șita marchează în Ana Blan
diana, o autentică replică fe
minină a lui Nicolae Labiș.

Oră de desen la Institutul 
de arhitectură din București 
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Viața omului este bogată lt> 
evenimente, atitudini, acțiuni care 
exprimă icacția lui de plàcet e 
sau neplăcere lațâ de obiectele 
lumii înconjurătoare, produsele 
culturii sau relațiile cu semenii. 
Dacă într-un sens larg gustul pri
mite discernerea spontană între 
Inimos sau urii, interesant sau 
plicticos, plăcut sau neplăcut este 
poate cazul sA ne întrebăm care 
este specificul acestei componen
te a spiritualității umane. Plăce
rile sînt diverse, de la cele culi
nare la cele resimțite în fața ar
tei. Ca și de la satisfacțiile în 
laț a spectacolului sportiv, la mul
țumirea pe care o 
urina 
vîrșilc. 
nțeniî 
tr-o 
credem că da, evident cu condi
ția de a diferenția calitativ do
meniile la care ne referim, pentru 
a nu ajunge la concluzia esteti- 
ciantilui american Thomas Munro 
după care arta cuprinde tot, in
clusiv acele manifestări umane 
care sînt legate de simțul mirosu
lui, al gustului și pipăitului. Fără 
a nega că gusturile 
mite mîncări sau 
parfumuri, ca și 
preferințele pen
tru o anumită 
calitate a stofei 
(catifelată, po
roasă, grea, u- 
șoară) din care 
urmează să ne 
facem costumul 
slnt dintre cele 
mai importante, 
în articolul de 
față, ne vom o- 
cttpa de plăce
rile legate de 
simțurile superi
oare, adică de 
văz și auz, ur
mărind cu pre
cădere compo
nenta lor este
tică.

Intre nenumăratele încercări de 
definire a plăcerii estetice un loc 
principal l-au ocupat ideile de 
libertate și spontaneitate. Consi
derată ca o atitudine cvasireflexă, 
reacția de gust în fața plăcerii 
estetice a fost caracterizată din 
totdeauna prin aceste trăsături 
și nu întîmplător a apărut și pre- 

-jùdecata caracterului înnăscut al 
gustului. Intr-adevăr, rapiditatea 
reacției, uneori capacitatea de-a 
dreptul surprinzătoare de a alege 
și ierarhiza — aparent fără o 
bază prealabilă — unită cu modul 
diferențiat în care oamenii posedă 
aceste calități, erau motive care 
să justifice o asemenea plăcere, 
în realitate însă, dincolo de însu
șirile moștenite ereditar, rolul 
hotărîtor în formarea gustului îi 
are tradiția, ambianța, gradul de 
cultură, măsura în care cunoș
tințele se transformă în convin
geri și deprinderi intime. Sponta
neitatea este astfel ea însăși în 
mare parte ..dobîndită". cîștiga'tă 
în decursul unui îndelungat și 

• complex proces, în care influen
țele nedirijate ale mediului, în
clinațiile personale și activitatea 
educativă orientată își spun fie
care în felul ei cuvîntul. înțele
gerea adecvată a spontaneității 
plăcerii mi se pare una dintre 
condițiile cele mai importante ale 
unei educații-estetice eficiente și

o

unei fapte 
La toate 

se aplică 
perspectivă

resimți
bune 

aceste 
gustul ? In- 
nuiltilatei ală

<

în 
«ă- 
do-

pentru anu-
f... .......

„Nepereche", ter
men de dramatică re
zonanță în literatura 
modernă, poate fi ușor 
aplicat, povestirii sen
timentale din filmul 
polonez „BUME
RANGUL”.

Un băiat iubește o 
jată... O ipostază con
temporană a cuplului 
Romeo și Julie la. 
Ceea ce îi desparte 
acum nu este o rivali
tate de familie ci răz
boiul, Mai hine-zis e- 
7oul acestuia Ecoul ți
nui război pe care ti- 
tiăra Ewa și studentul 
german Kurt riu-l cu
nosc decît din lecluiă,

rr BUMERANGUL “

Ion Paicadl

în acest scop considerăm 
semnalarea cîtorva pericole.

în primul lind se întîlnește, 
uneori, lață de artă, ca și față de 
manifestările culturale de dife
rite genuri, o atitudine stihinlcĂ, 
anaihică, lipsită de orice princi
pii. in numele unei așa-zise ati
tudini spontane, neslingherite de 
barierele pe care le-ar înălța 
rațiunea. Pornind de la o ase
menea concepție unii tineri îsi 
aleg cu totul la întîmplarr fil
mele. cărțile, ocupațiile, modul de 
a-și petrece timpul liber și, chiar, 
cîteodată. ridică osanale lipsei 
de criterii care îi călăuzește, in- 
troducînd astfel, cu drept de ce
tățenie in propria lor viață, acti
vități dăunătoare sau în orice caz 
minore, fără o finalitate educativă 
precisă, Trebuie să spunem că în 
această privință caracterul oare
cum întîmplător, lipsa unor acti
vități cu o anumită continuitate, 
instabilitatea programelor unor 
case de cultură nu pol să ajute 
cu nimic Iu orientarea acestora. 
O înțelegere greșită a sponlanci-

opiniei publice. Nn înseamnă 
nare accââta călcarea spontaneită
ții ? se \or întreba unii. Adevărul 
este că respectaiea regulilor de 
politețe nu va contrazice spon
taneitatea atunci citul ele sînt. 
însușite si an devenit convingeri 
și deprinderi intime, astfel incit 
comportarea umană să fie fi- 
reâscă și liber t nu încadrată pvo- 
cuslian și artificial în norme fise. 
Nmnai într-un asemenea caz ati
tudinea politicoasă este cu ade- 
văral elegantă și produce plăcere 
ca orice manifestare nestinghe
rită a personalității. Fără îndoială 
în procesul de educație al copiilor 
sau tinerilor pol exista momente 
cînd „codul de purtare" să apară 
ca o obligație exterioară și, ca 
atare, primele impulsuri să fie 
îndreptate către ncrcspcctarea 
lor (este cazul clasic al nenumă
ratelor abateri disciplinare în 
școală, de pildă). Nonronformis- 
rnul. încălcarea teribilistă a ce
rințelor elementare ale relațiilor 
dintre oameni sînt însă doar 
pscudo-manifestărl ale libertății 
și spontaneității. în fript ele pre
supun tirania unor canoane mult 
mai primejdioase și dăunătoare

pentru formarea viitoarelor per
sonalități și de aceea ele trebuie 
tratate cu tact dar și cu fer
mitate.

Vorbind despre spontaneitate 
ca o componentă a oricărei plă
ceri trebuie să precizăm că ca 
nu exclude, așa cum cred unii, 
motivația, existența unei explica
ții implicite a părerilor, gusturi
lor. preferințelor. Se întîmplă 
adesea ca în fața unei expoziții 

-•de pjcturâ modernă, a unei mu-

tății duce, de asemenea, uneori 
la improvizație în programele 
televiziunii și dacă sînt de salutat 
acțiunile cu o anumită continui
tate (Tcleenciclopedia. unele emi
siuni TV—111. îndeosebi ciclul 
satiric „Iubirea, e un lucru 
mare“ de Ion Băieșu. Dicționar 
de personaje și altele), nu putem 
decît să regretăm faptul că în 
cazul unor acțiuni interesante șe 
manifestă o insuficientă continui
tate, iar o parte-din programele . ...«-w...«.» » ...»
distraC$Ye^apar_ cu totul-.-rțjpi dificile, unii privitori sau

‘ a^Culratori să protesteze extrem
de zgomotos în numele sponta
neității și libertății de a-și ex
prima părerea, chiar dacă pentru 
susținerea oi nu pot oferi nici o 
explicație. Din păc-atc. pictorii și 
compozitorii noștri oferă aseme
nea prilejuri de insatisfacție, și 
este posibil ca. deși au dreptate, 
unii privitori sau ascultători sa 
nu-și poată susține convingător 
opinia. Tn asemenea cazuri însă 
soluția o reprezintă nu simpla ne
gare fără argumente și nici cu
vintele injurioase care se mai în- 
tîlnesc în cărțile dc impresii ale 
expozițiilor și în unele discuții, 
ci străduința ca. însușindu-și lim
bajul artei respective, criticile sa 
poată fi făcute în cunoștință de 
cauză. Cît îi privește pe creatori, 
n-ar strica din partea unora o 
mai mare receptivitate la obser
vații, încercarea de a înțelege 
cauzele insatisfacției produse de 
opera lor.

Tn sfîrșit, trebuie să atragem 
atenția asupra pericolului ca 
spontaneitatea să nu se transfor
me dintr-o manifestare a perso
nalității proprii — așa cum se 
dorește a fi — tocmai în reversul 
ei : mimetismul, pastișa, fuga 
după modă. O asemenea transfor
mare este posibilă tocmai atunci 
cînd. din lipsa oricărui control 
al rațiunii Individului, gusturile 
îsi nierd personalitatea și se lasă 
tîrîte de tirania modei, a cărei 
forță este cu atît mai mare cu 
cît convingerile si deprinderile 
proprii în aprecierea lucrurilor 
sînt mai slabe. Subliniind deci 
necesitatea ca reacțiile de plăcere 
sau neplăcere să fie spontane, 
cerem ca aceste atitudini să ex
prime personalități formate, cu o 
cît mai bogată experiență a con
tactului cu valorile culturii, ceea 
co le va și permite în mare parte 
un discernămînt corespunzător. 
Spontaneitatea este străină primi
tivismului cultural.

vizate. ESte adevărat, supraorga-' 
nizarea și lipsa de spontaneitate 
ar ucide asemenea programe și 
calitatea lor principală constă 
tocmai în capacitatea de a in
troduce elemente de surpriză, rod 
al unei fantezii artistice auten
tice, dar din păcate uneori toc
mai acestea strălucesc prin lipsă.

Există în general părerea — 
nu lipsită de temei — după care 
lectura unei cărți de aventuri, vi
zionarea unui film polițist sau a 
unui spectacol de estradă con
tribuie la creai ea acestei spon
taneități a preferințelor și, dato
rită rolului lor „deconectant“ ele 
sînt absolut necesare omului mo
dern, prins într-o activitate atît 
de tumultuoasă și trepidantă. Dacă 
este asa, atunci de ce n-am putea 
să cerem în acest scop cele mai 
valoroase cărți de aventuri, filme 
polițiste și spectacole de estradă, 
și de ce ne mulțumim — sau, 
sîntem siliți s-o facem — cu su
rogate ? Și-apoi, timpul fiind li
mitat, nu este cazul ca institu
țiile de cultură, organizațiile de 
masa, fiecare în parte să gîndim 
mai mult cu ce ni-1 umplem ? O 
filăcere autentică nu se limitează 

a simpla desfătare sonsorială, 
lipsită de valențe afective și in- 
telective de calitate, după cum 
un gust evoluat nu se mulțu
mește cu preluarea, lipsită de 
discernămînt a ceea ce i se oferă.

Spontaneitatea, presupunînd un 
grad ridicat de libertate a varia
ției gusturilor în perimetrul unui 

integrarea 
— într-un 
în ultimă 
unei con- 
ambianței.

ideal, presupune deci 
— personală, specifică 
ansamblu si ca atare, 
instanță ea se supune 
ditîonări din partea 
In acest sens, de pildă, provoacă 
o plăcere justificată acele atitu
dini umane care Fiind personale, 
adueînd nota specifică fiecărei 
personalități, se încadrează totuși 
în regulile de politețe constituite 
prin tradiție și fixate prin forța

din filme și din amin
tirile celor vîrstnici 
O călătorie de va
canță intr-o regiune 
poloneză còte a cu
noscut din plin ocupa
ția fascistă, Silezia, 
prilejuiește o „intil- 
tiire" care se trans
formă repede in 
dragoste.

O dragoste de pu
ritate adolescentă, 
cum n-am văzut pe e- 
cranele noastre de 
mult, și care se con
sumă neiertător de 
trist sub zodia înde
părtată și totuși a- 
tit de cumplit aproape 
a războiului. Cetățe
nii orașului nu pot, 
n-au cum să uite atro
citățile ocupanților. 
F.i citeso și acum știri 
despre întrunirile re
vanșarzilor militanti. 
Memoria lor e o alar
mă continuă și legi
timă. Dar. un băiat 
iubește o fată... Un 
subiect simplu și de 
cînd lumea, o drago
ste. Eroii duc mai 
departe ecourile rrp-

murilor de restriște. 
Regia (Leon Jarinut) 
a preferat un film in
decis (un accident ba
nal), dindu-și sea
ma că o rezolvare nu 
e posibilă decît prin- 
tr-o situație extremă. 
Tema era prea °r»vă 
pentru a o subordona 
unui subiect cu finiș 
previzibil.

Oarecari stîngăcii, 
unele incidente la li
mita verosimilului sau 
unele exerciții stili
stice care țin de tra
diția filmului postbe
lic polonez, nu înde
părtează de la sobrie
tate această peliculă.

Un lirism frust 
„comentat", sonor 
pînă la obsesie de o 
partitură muzicală re- 
strînsă. (Un leit-mo- 
tiv pianistic care-și 
capătă repede func
ționalitatea) are o li
niaritate clasică. în
tâlnim și aici „ca
zul", diurnul investii 
prin fațetele sale par
ticulare să realizeze

senzația de autentic 
Poale mai mult ca în 
alte filme poloneze in 
„BUMERĂNGl / - se 
simte nevoia de epic. 
Scenariul suferă din 
această pricină. Abil 
rezolvate. în totali
tate. unele sec
vențe nu sînt inedi
te. Chiar finalul, 
cursa automobilistă 
cu mașina dereglată 
seamănă izbitor cu fil
mul francez „Asasinii 
de duminică" Ce di
ferențiază insă aceste 
fihne e latura mat 
puțin spectaculară a 
filmului polonez (ne 
referim doar la final) 
pentru că tensiunea 
..Bumerangului" nu 
ține de un eveniment 
In sine ai de o de
monstrație psiholo
gică Intern reții prin
cipali. Rarharo Rrul- 
ska si Hol ger Mah- 
lich. dau filmului o 
seducție aporie rare 
ține de gestica interi
oară.

TUDOR 
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Ancheta
noastră MEDIA GENERALÀ-CRITERIU UNIC?

Munca desfășurată dincolo de porțile ..almei 
mater" s-a dovedit n fi. prntru cei mai mulți din
tre absolvenți, deosebit dc rodnică. pn«iunen pen
tru specialitate și-a arătat consistența în rezul
tatele muncii lor. Se cunosc Insă cazuri cînd 
tineri cercetători, asistenți universitari, profe
sori de liceu ctr.. au arătat că NU nu aptitu
dini pentru munca pe care o îndeplinesc, câ 
într-un alt domeniu de activitate ar fi dai rezul
tate mai bune.

Omul potrivit
ajunge întotdeauna la

locul potrivit?
Academicianul Hori» 

Hulubei ne-a declarat că 
este de multe ori martorul 
unor „răsturnări de situa
ții" : cercetători care au 
absolvit facultatea cu me
dia zece, sînt depășiți de 
colegi ai lor, foști studenți 
„de nouă“ sau de „opt". 
De asemenea, unii absol
venți. cu medii foarte mari, 
ajunși în institut, nu dove
desc pasiunea investigației, 
cutezanță științifică, spirit 
novator, existența frămîn- 
tării creatoare — calități 
care au caracterizat dintot- 
deauna pe adevăratul om 
de știință-

Afirmația academicianu
lui Horia Hulubei impune 
o întrebare : Repartizarea 
în producție — pe care

studentul o așteaptă cu 
sentimentul înaltei respon
sabilități în fața începutu
lui unei noi etape de viață 
și de muncă — corespunde 
întotdeauna principiului 
„omul potrivit In locul 
potrivit" ?.„

După scurgerea celor 
cinci ani de studenție, 
media generală este consi
derată ca fiind singurul 
„certificat de calitate" al 
pregătirii absolventului. 
Recrutarea cadrelor cu ca
lificare superioară se rea
lizează prin repartizare 
guvernamentală, după ter
minarea studiilor universi
tare absolvenții avînd po
sibilitatea — în funcție de 
mediile obținute — să-și 
aleagă locul de muncă.

Vn criteriu care ponte da 
rezultate «ntlsfftcfttoare in
tr-un număr dc cazuri, dar 
nu întotdeauna.

Este cunoscut faptul că 
majoritatea cadrelor știin
țifice valoroase din țara 
noastră s-au dedicat cer
cetării științifice ineft din 
anii studenției. Ceea ce 
dovedește că cercurile 
științifice studențești pot 
constitui o bună pepinieră 
pentru institutele de cer
cetări și pentru catedrele 
uni'chitare Nu nr fi oare 
potrivit ca studenții care 
in cadrul acestor cercuri 
realizează lucrări valoroase 
să fie recomandați prin de
canate spre repartizare in 
unități de cercetare știin
țifică sau catedre universi
tare ce sînt în legătură cu 
temele cercetate de ei ? 
Ing. di îuliu Moldox an, 
directei adjunct științific, 
al Institutului de cercetări 
chimice, precizează că. în 
ultima vreme, conducerea 
institutului acordă o deo
sebită atenție, la repartiza
re. absolvenților care în 
anii studenției au obținut 
rezultate frumoase în 
cercurile științifice, au ma
nifestat. prin întreaga Ic t 
activitate, pasiune și apti
tudini pentru cercetarea 
științifică. Se evită astfel 
reprtarea unor situații cînd 
studenti buni, dar fără 
putere de creație, reparti
zați institutului, au deve
nit... funcționari științifici, 
fără să aibă însă nimic co
mun cu noțiunea de cer
cetător științific.

CUM SE FACE (Șl CUM SAR PUTEA FACE!) REPARTIZAREA iN 
PRODUCȚIE A ABSOLVENȚILOR UNIVERSITĂȚILOR

— Puterea de creație — 
nr spune prof. dr. docent 
Nicolae Bărbulescii. deca
nul Facultății de fizică — 
se ..descoperă“ numai ur
mărind activitatea studen
tului in cadrul cercului 
științific. Considci că în 
cercetare și în învâțftmin- 
tul superior pot să fie re
crutați numai 
care ati cel puțin 
opt (nu neapărat 
dar care au activat 
zultate excelente 
cerc științific în 
căruia au dovedit , 
capacitatea de muncă, pa
siunea pentru activitatea 
științifică, puterea de sin
tetizare, îndemînarea expe
rimentală. modul în caie 
și-au însușit cultura de 
specialitate, posibilitatea 
de a înțelege ..prin ei în
șiși” cunoștințele asimi
late. în majoritatea facul
tăților Universității hucu- 
reștene posturile de prepa
ratori se ocupă prin elu
darea criteriului oficial 
(repartizarea în ordinea 
mediilor) aplicîndu-se cri
teriul capacității de creație 
științifică. în vara anului 
1966 comisiile de reparti
zare n-au primit schema 
posturilor de preparatori 
vacante la unele catedre 
ale Universității, deoarece 
absolvenții desemnați să 
lucreze în aceste catedre 
(evident, cei mai indicați

absolvenți 
media 
nouă), 
cu re- 
într-un 
cadrul 
practic

pentru munca de cadru di
dactic universitar) ai fi 
pierdut posturile respective 
în concurs cu unii colegi 
ai lor cu medii foarte 
mari, dar cu aptitudini 
pentru alte domenii dc ac
tivitate. Așa se face că coi 
în cauză au primit uite 
repartizări — fictive ; 
toamna însă, Ministerul în- 
vățămînlului a schimbat 
aceste repartizări, oficiali
zând înțelegerile tacite în
tre absolvenții propuși să 
rămînă in invățămintul su
perior și catedrele respec
tive. S-ar putea spune : 
totul e bine cînd sc ter
mină cu bine. Da... dar 
numeroase locuri de mun
că — unde respectivii ab
solvenți au primit reparti
zări fictive — au rămas 
descoperite. Neplăceri care 
s-ar putea evita prin trans
formarea unei „situați de 
fapt". într-o situație de 
„drept". Mai important însă 
este un alt fapt : luîndu-se 
în considerație — la re
partizare — activitatea 
științifică desfășurată în 
anii studenției s-ar evita 
caracterul uneori arbitrai 
al repartizării și. totodată, 
s-ar face un pas hotărîtor 
către creșterea prestigiului 
cercurilor științifice stu
dențești, către îmbogățirea 
activității în cadrul aces
tora.

Se cere discutată aici

și problema secțiilor dc 
specializare. In facultăți 

.cum sini matematica, me
canica, fizica, chimia se 
cheltuiesc sume importante 
pentru specializarea stu
denților in domenii res- 
Irînsc ale profesiunii lor. 
La repartizare insă, absol
venții sc prezintă în fața 
comisiei „de-a valma" — 
firește, rcspectîndu-se 
dinea mediilor. Prof 
docent Grigorc Popa, 
canul Facultății de chimic, 
menționa că uneori nici 
ministerele dc profil nu 
știu că studenții sînt pre
gătiți în secții de specia
lizare — fapt dovedit prin

or- 
di 
de-

Prestigiul

Fr ■
— crono,r • țLUUKi

• ECOURI
'1

L• ECOURI
b. ■ .1

EXISTA

aceea că în adresele trimi
se comisiei dc repartizare 
nu se arată niciodată ce 
specialitate trebuie să aibă, 
de pildă, chimiștii pe ca- 
io-i solicită. In acest caz 
credem că ar fi patrii il ca 
Ministerul lnvățămînlului 
să respingă cererile 
general" 
acorde 
faptului 
amintite
nu sînt pregătiți înlr-o sin
gură specialitate, ceea ce 
impune prezentarea lor In 
comisiile dc repartizare 
pe secții.

„in
și. totodată, să 

cuvenita atenție 
că in facultățile 
mai sus, studenții

profesiunii
de dascăl

Două episoade.
...Academicianul

Iordan mărturisește : 
pă examenul do capacitate, 
mi-am ales ca loc de pro
fesorat satul Pomîrla. din 
îndepărtatul județ Doro- 
hoi de pe acele timpuri. 
Și, deși condițiile de atun
ci nu se pot compara cu 
cele din zilele noastre,

Iorgu 
„Du-

I

îmi amintesc cu plăcere 
de primii ani, in care am 
început nu numai activita
tea didactică, dar și pre
gătirea examenului de doc
torat".

...în vara anului 1966 li
nii absolvenți care au do
vedit chemare pentru ac
tivitatea didactică și nici-

solvenților unor facultăți 
din București, Iașii Cluj, 
Timișoara etc. de către o 
singură comisie nu oferă 
posibilitatea unei reparti
zări profund științifice, în
totdeauna și întrutotul ju
dicioasă pentru că: 1.
Absolvenții se prezintă in 
fața comisiei în ordinea 
mediilor — dar criteriile 
de notare diferă do la o 
facultate la alta, ele fiind 
dependente uneori dc ni
velul general al studenți
lor dintr-un anumit an de 
studiu ; 2. Dorind să asi
gure studenților lor un 
„loc fruntaș" pe lista ge
nerală, în ordinea căreia 
se face repartizarea — li
nii profesori, după cum 
ne spune acad. Nicolae 
Teodorescu, sint tentați să 
acorde nejustificat califi
cative de 9 și 10 ; 3. Co
misia de repartizare — 
prin fața căreia trec a- 
proape cinci sute de absol
venți Intr-o singură 
despre flecare dintre 
ceștia cunoscînd doar 
singur fapt : ce medie
nerală are — nu poate a- 
vea decît un rol pasiv, a- 
cela de a consemna do
rința absolventului. Pro
punem Ministerului învă- 
țămintului să analizeze po
sibilitatea repartizării ab
solvenților universităților 
in cadrul facultății pe ca
re au urmat-o, de către 
o comisie din care să facă 
parte și cadre didactice cu 
un mare prestigiu — sis
tem ce se aplică în pre
zent cu rezultate bune în 
institutele politehnice.

vățămintul superior să se 
prezinte la un concurs pen
tru ocuparea postului de a- 
sistent, concurs deschis și 
celor care au fost reparti
zați, in cazul facultății noa
stre, profesori în licee sau 
în școli generale și caro 
desfășoară activitate știin
țifică ? Mă refer la un 
sistem complex de concurs 
care să aibă următoarele 
criterii de apreciere : 1.
Calificativul obținut la e- 
xamenul teoretic ; 2. Acti
vitatea științifică — dove
dită cu lucrările publica
te ; 3. Aptitudinile dove
dite in exercitarea profe
siunii. Și alți oameni de 
știință s-au pronunțat în 
favoarea investigării capa
cității de creație științifi
că, afirmînd că un sistem 
«I promovării pe baza re
zultatelor obținute in crea
ția științifică ar putea in- 
lătura blocarea posturilor 
in facuhite de către ele
mentele mai puțin dotate 
pentru activitatea didacti
că universitară.

decum pentru munca dc 
cercetare, avantajați de 
medii mari, an cerut cu 
insistență posturi în insti
tute de cercetări sau în 
laboratoare uzinale, pre- 
cizind că li s-ar face o... 
nedreptate dacă ar fi re
partizați profesori.

— Poate că în Univer
sitate — mărturisește aca
demicianul Nicolae Teo
dorescu — ar trebui să 
facem mai mult pentru a 
dezvolta la fiecare stu
dent pasiunea, dragnstra 
pentru nobila misiune dc 
dascăl. Această pasiune, a- 
ceasfă 
munca la catedră, studen
tul ar trebui s-o deprin
dă odată cu știința, odată 
eu experiențele dc labora
tor. odată cu lecturile sale 
în bibliotecă. în prezent 
ne străduim prea puțin 
pentru a ridica prestigiul 
profesiunii de dascăl. Sc 
cere, totodată, și o inter
venție pe cale legislativă : 
la repartizare comisia să 
aibă în față o ampla (și 
obiectivă I) caracterizare a 
absolventului, în care să 
se specifice dacă este apt 
pentru munca de cerceta
re (includem în această 
categorie și activitatea di
dactică universitară — 
pentru că nu ne mai pu
tem închipui un cadru di
dactic universitar care să 
nu fie și un cercetător) 
sau pentru munca la cate
dră.

La Facultatea de limbă 
și literatură română prof. 
dr. docent G. C. Nico- 
lescu, decanul facultății, 
ne spune :

— Nu ar fi logic și mai 
stimulativ ca după trei-pa- 
tru ani. tînărul oprit în în-

dragoste pentru

zi, 
a- 
un 

ge-

Așadar, singur, criteriul 
mediei generale de absol
vire — fără îndoială, de 
neînlocuit I — se dove
dește acum insuficient, iar 
propunerile privesc coro
borarea lui judicioasă cu 
potențialul creator al stu
dentului, cu aptitudinile 
sale pentru cercetare ști
ințifică sau meseria nobi
lă de dascăl. Noi socotim 
că nici repartizarea ab-
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0 PRACTICA

„ELEVI-PROBLEMA ?

Educația
un proces unitar

Relatarea apărută în „Scînteia tineretului“ 
în legătură cu dezbaterea unor cazuri de in
disciplină de la Școala generală nr. 166 din 
Capitală mi-a stârnit o seamă de reflecții le
gate atît de sistemul muncii educative, în ge
neral, cit și de aceea pe care eu însămi o 
desfășor și o îndrum.

în general vorbind, a pronunța un soi de 
rechizitorii asupra unor elevi cu apucături 
rele, fără o analiză adîncă a cauzelor și fâ- 
cînd abstracție de rolul și aportul școlii în 
prevenirea și combaterea unor asemenea de
prinderi de conduită cum sînt chiulul siste
matic, vagabondajul, practicarea jocurilor de 
noroc, furtul, huliganismul, terorizarea celor
lalți copii ș. a., consider că e un act tot atît 
de nepedagogic ca și acuzarea reciprocă din
tre profesori și părinți în fața elevilor.

Educația nu poate fi considerată decît ca 
un proces unitar, care se realizează în timp 
printr-o diversitate de mijloace ; unității 
umane trebuie să-i corespundă deci o educa
ție unitară. Mediul școlar trebuie să consti
tuie. în primul rînd, climatul în care elevul să 
învețe normele vieții în colectiv și să se pre
gătească pentru viitorul său rol social. Acest 
mediu nu poate fi nici artificial și nici hao
tic ; el este prin însăși natura sa sănătos și 
echilibrat, capabil să influențeze pozitiv și să 
impună chiar respectarea regulilor indispen
sabile vieții în colectiv. Deci din capul locu
lui nu se poate pune problema unui pericol 
social din partea unor adolescenți cu deprin
deri rele de conduită asupra masei mari de 
elevi date în grija școlii. Elevii certați cu dis
ciplina reprezintă doar cazuri izolate, care 
chiar dacă „dau de furcă“ profesorilor nu pot 
ajunge să prejudicieze procesul de învăță- 
mint decît în cazul cînd școala le dă frîu li
ber. Prin urmare, acest raport între forța co
lectivului și influența negativă a unor elevi 
trebuie înțeles just și apoi acționat în conse
cință.

îngăduința și toleranța încurajează mani
festările negative care dacă nu sînt înfrînate 
la timp nu numai că dăunează colectivului dar 
îi aduc și pe profesori în situația de a nu mai 
putea interveni cu folos, le pun autoritatea 
sub semnul întrebării. Competența școlii tre
buie dublată de o atitudine activă a cadrelor 
didactice, de o exigentă pedagogică fără osci
lații, de fermitate și discemămint în măsurile 
educative ce se iau Cum este cultivată res
ponsabilitatea elevilor față de faptele pro
prii ? Le oferim oare posibilitatea reală de 
a-si afirma înclinațiile pozitive? Li se acordă 
atunci cînd trebuie și așa cum trebuie încre
dere, cum ii stimulăm in fața colectivului de 
elevi atunci cînd ei manifestă dorința de a se 
îndrepta ? Ce perspective concrete le oferă 
școala ? Simt ei căldura și sprijinul de care 
uneori unii dintre ei sint lipsiți în familie ? 
Sînt întrebări-problemă pe care cred că e da
tor să și le pună mereu fiecare pedagog.

Cred că, în general, obligațiilor școlii, părin
ții trebuie să le răspundă în aceeași măsură ; 
ei sînt, firește, direct interesați în buna edu
care a fiilor lor. Li se cere prea puțin părin
ților ? Cum se poate proceda ca acei care se 
dovedesc dezinteresați de soarta copiilor lor 
să fie convinși, să fie obligați să participe ac
tiv la procesul de educare morală și socială a 
fiilor lor? Se știe — o știu mulți învățători 
Și profesori — că uneori toate metodele peda-

gogice dau într-adevăr greș, părinții nu răs
pund apelului nostru.

In general cred că se face încă puțin pentru 
ca părinții să înțeleagă și să simtă că grija 
pentru copiii lor, atitudinea activă in proce
sul de educație nu înseamnă doar îndeplini
rea unei datorii elementare a codului etic al 
familiei ci mult mai mult decît atît : o datorie 
de îndeplinirea căreia răspund în fața între
gii societăți, căreia trebuie să-i dea oameni 
întregi, capabili să dea societății ceea ce ea le 
pretinde. Privite din acest unghi lucrurile, 
cred că există posibilitatea ca. intărind meto
dele pedagogice de consolidare a legăturii din
tre școală și familie, să găsim măsuri de co
interesare mai directă a părinților în procesul 
educării temeinice a elevilor.

în munca mea, cum e și firesc, am întîlnit 
nenumărate cazuri dificile și n-aș putea afir
ma că am găsit întotdeauna soluțiile cele mai 
potrivite sau că am acționat în așa fel incit 
să le depășesc cu succes. Experiența mai mul
tor ani in care am avut izbînzi și eșecuri m-a 
dus însă la concluzia că prima condiție a re
ușitei în educarea unor elevi refractari disci
plinei este cunoașterea lor temeinică, necesi
tatea de a ține seamă de marea mobilitate a 
personalității lor în formare, de cauzele care 
generează anumite manifestări, de influențe
le la care sînt supuși și potențialul lor pozitiv 
în care trebuie să ai încredere și să-1 dirijezi 
cu pricepere.

Este de foarte mare importanță ca, în con
tinuare, să îmbunătățim metodele, și aici tac
tul pedagogic joacă un rol foarte însemnat de 
studiere sub diferite aspecte a individualității 
copiilor, a formării lor în funcție de mediul 
familial, de împrejurările sociale, etice, de 
anumite situații care se petrec în viața copilu
lui. să cercetăm, de asemenea, particularitățile 
psihice, antecedentele de sănătate, formarea 
idealului de viață. Sînt o seamă de cerințe 
care converg către concluzia că adolescența și 
problemele ei trebuie atacate mai științific de 
către educatori, împreună, bineînțeles, cu cer
cetătorii noștri specializați, ale căror eforturi 
trebuie orientate mai hotărît și mai consec
vent asupra problemelor muncii de educație.

De asemenea, n-ar fi lipsită de realism, cred, 
o propunere ca aceasta : să se studieze mai 
atent viața internatelor școlare în care, după 
părerea mea există posibilitatea unei suprave
gheri mai atente și continue a elevilor.

Pentru copiii a căror supraveghere nu poate 
fi asigurată de familie, fiind expuși influen
ței unui mediu viciat fie in afara familiei sau 
în cadrul ei, ar fi de dorit ca forurile superi
oare de invățămint (respectiv Ministerul învă- 
țămintului, secțiile de invățămint) să creeze 
școli speciale cu internate în care să se asigu
re un regim de viață riguros organizat și o 
Încadrare cu cei mai destoinici pedagogi.

Cît privește folosirea unei anumite termi
nologii cum e aceea de „elevi-problemă“, in
trată în vocabularul pedagogio uzual, nu cred 
că este chiar atît de important să ne oprim 
asupra ei. Folosirea unui astfel de epitet nu 
Impietează cu nimic asupra muncii noastre 
de educație. Importante sînt conținutul și efi
ciența ei. S-o facem cu pasiune și cu 
pentru copiii ce ne sînt încredințați.

prof. ZINA SÎRBU 
directoarea Liceului
„Mihai Eminescu" 

București

în vorbirea uzuală 
în școală se foloseș
te termenul „elev- 
problemă" în sensul 
câ există copii și a- 
ddlescenți care ne 
ridică nouă, educato
rilor. probleme deo
sebite intr-un mo
ment sau altul al 
procesului educativ. 
Dar toți copiii ridică 
probleme ; într-un 
anume sens este 
resc. Poate nu 
formularea cea 
fericită ; sigur, avem 
de-a face cu unul 
din acele clișee ver
bale pe care, din co
moditate. ni-1 însu
șim si. în virtutea 
inerției. îl folosim.

Mărturisesc totuși 
că m-a frapat neplă
cut sensul negativ 
atribuit noțiunii
„elevi-p r o b 1 e m ă". 
Trebuie să spun 
am folosit mai 
această formulă 
adresa unor < 
foarte buni din școa
lă și afirm acest lu
cra nu pentru că țin 
să reabilitez eu ter
menul. ci pentrn că, 
realmente, elevii do
tați, sîrguincioși. cu 
o mare curiozitate 
pentru diverse do
menii, mi-au ridicat 
de-a lungul carierei 
mele didactice cele 
mai multe probleme. 
A trebuit să răspund 
cu competență setei 
lor de a știi, curio
zității lor nesfîrșite, 
ml-au fost necesare 
argumente puternice 
pentru a-i convinge 
de un adevăr sau al
tul, trebuia să le 
temperez zelul atunci 
cînd, întrecînd mă
sura, îșl periclitau 
sănătatea învățînd 
ziua și noaptea,

g porneau pe calea 
unei pretimpurii spe
cializări. Mi-au ri
dicat probleme seri
oase cînd venea tim
pul să-i sfătuiesc ce 
profesiune să-și a- 
leagă. ce cale să ur
meze în viață. Orice 
profesor poate con-

Pe clnd ceilalți ce 
probleme ne pun ? 
Cele mai multe (in 
dc disciplină, de 
comportare și încep, 
de regulă, dc la lu
cruri foarte mici. Să 
luăm aspectul cel 
mai curent al indis
ciplinei : indisciplina

resul și deranjul pe
care îl produce în
timpul lecției. pe
cîtă vreme un alt
profesor nici nu-i va
remarca prezenta
într-atît va fi de li-

CE ÎMPIEDICA

firma că nu este de
loc ușor să muncești 
cu asemenea elevi. 
Nu este ușor, dar e 
foarte plăcut. și 
chiar dacă sc adună 
ani și ani dc cînd 
nu-i mai ai elevi, 
nu-i poți uita. De 
cele mai multe ori 
nici ei nu te uită.

la ore. Tntîlnim frec
vent următorul fe
nomen : aceeași cla
să este disciplinată 
la un profesor și in- 
dișjciplinată la altul. 
Unul și același elev 
poate pune la grea 
încercare răbdarea 
unui profesor prin 
neatenția, dezinte-

niștit și interesat. 
Lipsa de supraveghe
re a școlii, dublată 
de cea a familiei, ex
plică în 99,99 la sută 
din cazuri com
portarea necores
punzătoare a unor 
elevi. Mi se pare că 
activitățile extra- 
școlare ne oferă un 
cimp larg de creare 
a unor preocupări 
interesante tocmai 
elevilor lipsiți de 
îndrumare și supra
veghere acasă. Cred 
de altfel că mai tre
buie încă meditat 
asupra modalităților 
prin care — scolii 
revenindu-i sarcina 
do mare răspundere 
do a creste genera
țiile tinere — să în
tărim supravegherea 
tuturor elevilor în 
scopul cunoașterii 
mai adînci a parti
cularităților lor. Alt
minteri. măsurile 
radicale — necesare 
și ele. dar numai în 
anumite condiții 
nu rezolvă maro 
cru. A cere să 
trimiși la un institut 
de reeducare copiii 
care ne-au fost în
credințați nouă spre 
educare, înseamnă a 
ne 
în
ta

prof.
FELICIA HAICA 
dir. adj. al Liceului 
„Gheorghe Șincai", 

București

T

D

D
E

Unele neajunsuri privind prac
tica pedagogică nu pot fi înlă
turate numai prin străduința res
ponsabililor de practică din școli, 
a îndrumătorilor pe facultăți sau 
a membrilor catedrelor de peda
gogie, deoarece ele privesc nor
mele stabilite de Ministerul In- 
vățămîntului.

în primul rînd amintim faptul 
că unii studenti nu fac față prac
ticii deoarece sint lipsiți de ap
titudini pentru munca didactică. 
De aceea o problemă de maximă 
actualitate ar fi, credem, selec
ția candidaților înscriși la exame
nele de admitere în facultățile 
cu profil didactic. In cadrul unor 
prone eliminatorii, candidatul să 
dovedească aptitudini pentru 
profesia optată. Planul de învăță- 
mînt va trebui completat cu ore 
de laborator în cadrul cărora stu
dentul să-și antreneze aptitudinile 
didactice.

O altă observație se referă la 
volumul mic de ore afectat, de 
planul de invățămint practicii 
studenților. De exemplu, un stu
dent de la Institutul de 3 ani, Fa
cultatea de naturale, ține un nu
măr de 8 lecții (asistat dc colegii 
din grupă) și circa 10 lecții indi
viduale (numai în prezența pro
fesorului clasei). Se pot forma 
deprinderi în 18 ore. eșalonate pe 
o perioadă de 2 ani ? Nu este ca
zul să demonstrăm că predarea 
lecției ca oricare altă activitate 
practică, presupune însușirea u- 
nor deprinderi, priceperi și obiș
nuințe de muncă, care, așa cum 
se știe, se elaborează în timp, 
dar prin exerciții numeroase, or
ganizate sistematic. Asistarea la 
lecție nu poate înlocui predarea. 
De asemenea, explicațiile verbale 
audiate de studenti în orele de 
metodică sînt insuficiente pentru 
învățarea tehnicii predării. In
structajul (descrierea verbală a fe
lului cum să acționăm) nu poate 
depăși cadrul general al activi
tății. Numai încercările personale 
repetate și perfectate prin îndru
mare și autocontrol duc la pro
gres efectiv. Cele 8 ore de prac
tică nu reușesc nici pe departe 
să se finalizeze cu formarea de
prinderilor și priceperilor didac
tice necesare viitorului profesor.

Propunerile pentru remedierea 
acestei situații nu pot fi analizate 
decît sumar în cadrul unui ase
menea articol. Ele trebuie să 
formeze un studiu aparte. Suge
răm doar posibilitatea creșterii 
numărului orelor de practică prin 
introducerea practicii de o zi. (în 
prezent, studenții, împărțiți pe

grupe, merg într-o anumită școa
lă și asistă la 3 lecții de probă, 
ținute de colegii lor). în felul 
acesta în loc de 6—7 lecții anual, 
fiecare student va putea ține circa 
36 lecții (30 lecții asistate de 
profesorul clasei și 6 lecții asis
tat de colegii din grupă, profe
sorul clasei $i metodistul cate
drei). Cei 3 studenți, cîte unul 
din fiecare grupă, care lipsesc de 
la cursuri, în cadrul practicii in
dividuale (o dată pe lună), își 
vor putea recupera rămînerea în 
urmă studiu individual.

O propunere se referă la 
prelungirea duratei practicii pe
dagogice prin adaptarea desfășu
rării cursurilor pe trimestre la 
toate facultățile care pregătesc 
profesori. Faptul că studenții în
cep cursurile cu o lună mai târ
ziu, că vacanța lor de iamă nu 
coincide cu vacanțele de iamă 
și primăvară ale elevilor face ca 
perioada de practică să se des
fășoare numai în două treimi 
din anul școlar. La aceasta se 
adaugă circa o lună rezervată pre
gătirii sesiunilor de examene.

O ultimă cauză, care, credem 
noi, influențează negativ eficien
ta practicii în ceea ce privește 
buna pregătire a viitorilor profe
sori este insuficienta îndrumare 
metodică. Aceasta provine, pe de 
o parte, din obiceiul de a numi 
ca îndrumător de practică asis
tenți și lectori de la catedra res
pectivă, fără vechime în învăță- 
mintul de cultură generală sau 
lectori de la catedra de pedago
gie care nu cunosc problemele 
specialității. Nu rare sînt cazurile 
cînd lipsa de experiență didacti
că este agravată de o lipsă de 
modestie. Pentru a se evita ast
fel de situații trebuie luată mă
sura ca îndrumarea studenților în 
practică să intre cu exclusivitate 
în atribuțiile profesorului clasei. 
în acest scop este necesar să se 
revină la sistemul școlilor de a- 
plicații încadrate cu cele mai ta
lentate cadre didactice, cu o anu
me experiență, cu gradul I sau 
II. Coordonarea și controlul 
practicii pe facultate să revină 
lectorului metodist, iar pe insti
tut (universitate) delegatului ca
tedrei de pedagogie, responsabil 
cu practica pedagogică sau con
ducătorului cabinetului pedago- 

(acolo unde există).



Fotbal, Handbal, Volei,
Scrimă Canova], Baschet.
Box,
Șah, MARTI

Oină.
Popice,

Ciclism. Polo. Tenis,
Natație, Box, Tir, Șah

SPORT

UNDE și CUM
Asociația sportivi a Uzinei 

Timpuri Noi' din București mi
nări SOn de membri dintre care 

peste BOU sint uleciști. Un sdurt 
oilanț al afinității sportive, lăriit 
1 mpreună cu tovarășul Constantin 
Dumitrescu. membru el comite- 
hilui U T.G. el uzinei arată ast
ei secția de fotbal cu o echipă 
Jc seniori care activează in cam
pionatul orftșencsc și o echipă de 
hiniori (cuprinde 30 de tineri 
ntbaliști i . secția de box care ac- 
Jveazn cu.. 2 sportivi in cadrul 

■ lobului Olimpia ; „luptele" au 
reprezentant și acela la... Steaua 

Ion Penciulicăl ; secția de po
nce — 14 sportivi componenți 
i celor două echipe din campio

natul raional, tenisul de masă 
pontează pe 2 oameni și. in știr
ul. șahul, cu un reprezentant, 
klihai Candrea. După toate re- 
rulile aritmetice, dacă am socotit 
line. a<ta înseamnă cam 50 de ti
neri care sint cuprinși într-o ac- 
jvitRte sportivă oarecum siste
matică. permanentă. Tragem linie 
i-i scădem pe cei care privesc 
numai și vom vedea câ cel pu
țin 7-50 de tineri sînt rămași în 
dara acestei activități.

E firească o întrebare : pen
tru aceștia din urmă, adică ma
tca majoritate, ee acțiuni s-au 
organizat, ce forme de atragere a 
joi pe stadion s-au folosit ?

Comitetul U.T.C.. consiliul a- 
.ociatiei sportive văzîndu-se în 
ipostaza de a nu găsi un răspuns 
a aceste întrebări apelează la 
justificări. ..X-avem terenuri, n-a- 
rem spațiu" Ca și cum existența 
spațiului liber pentru amenaja
rea de terenuri în incinta uzinei

ar pitea constitui un argument 
convingător In măsuiâ sâ schim
be de la sine situația în bine. 
Oare din cauza lipsei de spațiu 
secția de volei, care a avut o e- 
chipă feminină in campionatul 
raional. s-a desființat ? Cît despre 
concursurile de atletism nu numai 
că nu mai aii loc dar nici nu se 
mai pomenește nimic despre ele 
in uzină.

Specificul activității profesio
nale a tinerilor de la Uzina ..Tim
puri Noi" ar fi trebuit să deter

cestei situații, notăm : î î uzină au 
existat piuă nu de mult, trei te
renuri de volei și unul de bas
chet. Dar cir au fost transfor
mate in spații verzi ?! Fără în
doială cft rostul și frumusețea de
corativă a iinoi astfel de spații 
în incinta uzinei sînt evidente. 
Dar de aici pînă a desființa ba
zele sportive pentru a planta CÎți- 
xa arbori e o cale...

Nu știm a cui a fost această 
inițiativă. Fapt este că au fost 
desființate niște terenuri desti

care ar dori și el sâ facă mișcare, 
HĂ «e destindă după orele de lu
cru. întrecerile spartachiadei de 
iarnă ar fi pulul constitui desigur 
un bun prilej de antrenare a ti
nerilor la practicarea sportului. 
F drept, au fort organizate între
ceri la palm discipline: tenis de 
masă, șah. haltere și tir. Ciți ti
neri an pârlit, ipat insă la aceste 
întreceri asta nu se mai știe. ..Da
tele" sini bine „încuiate" tnti-un 
dulap al consiliului asociației, ce 
conține situații și bilanțuri spor
tive (de așa ceva asociația spor
tivă nu duce lipsă), iar cheile... 
nu se găsesc. Discuțiile purtate 
cu tinerii din mai multe secții nu 
scos însă la iveală că de fapt or
ganizarea întrecerilor a fost o for
malitate. Cîteva aspecte privind 
concursul pentru insigna de poli
sportiv ilustrează aceeași situație. 
S-a început’prin ..măsuri organi
zatorice": s-a constituit o comisie

Practic în această mare uzină 
hiicurcștcHiiH. întreaga activitate 
sportivă se rezumă la fotbal și 
în parte la popice. Există părerea 
unanimă că lucrurile se pot urni 
din loi. Important ni se pare ca 
tovarășii din comitetul U.T.C. să 
îiițeleagA că alături de asociația 
.sportivă și ci sini răspunzători 
deopotrivă de bunii desfășurare a 
Activității sportive h tinerilor u- 
Zinei. I u primul pas concret ee 
trebuie să-l Iacă în această di- 
lecție. este stabilirea unor măsuri 
practice, eficiente, care să asigure 
participarea masei de tineri la 
activitățile sportive preferate. In 
Ceea ee privește baza materială, 
terenul folosit împreună cu aso
ciația sportivă „Flacăra roșie"

[AC SPORT TIWERII DE U „TIMPURI il“ ?
mine o orientare către ramuri 
sportive < are solicită efort fizic, 
energic. Dar așa cum am văzut, 
atletica grea l luptele, halterele, bo
xul l este foarte puțin prezentă în 
preocupările consiliului asociației 
sportive. Pînă și haltera confec
ționată de tineri — dornici toc
mai sâ facă sport a dispărut cu 
discuri eu tot, iar cele două sal
tele de lupte pe care le-a avut 
asoc iația s-an deteriorat - complet 
după o îndelungată „păstrare" 
în... pivniță.

Se pare, așadar, că e nevoie de 
o substituire : în locul argumen
tului cu spațiul să-l înlocuim cu 
..lipsa de interes" a asociației și 
corni telului U.T.C. pentru spor
tul de masă. In argumentarea a-

nate practicării sportului de că
tre masa de tineri. Refuzăm să 
credem că „operațiunea" s-a fă
cut fără știrea conducerii uzinei 
și organizației de tineret, a con
siliului asociației sportive. Nepă
sare ? Dezinteres ? Faptul că te
renurile de volei și handbal, a- 
flate in raza școlii profesionale a 
uzinei, au fost lăsate și ele în pă
răsire. este un argument în plus. 
Pentru pregătirea fizică a fotba
liștilor s-au găsit însă rezolvări; pe 
timp de iarnă s-a folosit una din 
halele uzinei aflate în curs de 
ieamenajare. Nevoia, întradevăr te 
învață. Dar de ee se fac eforturi, 
numai cînd este vorba despre a- 
cest sport ? Pentru câțiva spor
tivi sînt uitați 700—800 de tineri

de „măsurări și înregistrarea pro
belor' ide unde titulatura ?). Co
misia n-a avut prea mare bătaie 
de cap : a „măsurat și înregistrat 
probele" pentru 60 de purtători 
din cei 800 de membri U.C.F.S. 
Nici vorbă să se fi organizat ac
țiuni sistematice de pregătire și 
trecerea normelor, să se fi urmă
rit programarea concursurilor în 
funcție de schimburile de pro
ducție. pe secții, pentru seialiști. 
A venit cine a putut și numai 
cînd a fost dispusă „comisia“ 
(A se înțelege atunci cînd a fost, 
obligată de o anume situație ce 
trebuia raportată consiliului raio
nal)

„ȘI S-AU CÎNTAT 
ȘI CÎNTICE DE LUME“

trebuie să fie la fel de primitor 
și cu ceilalți tineri nu numai cu 
fotbaliștii ; în popicărie pot avea 
de asemeni, acces un număr spo
rit de tineri : terenurile din 
curtea școlii profesionale trebu
iesc reaihenâjăte și folosite, sala 
de spectacole este un loc în care 
se pol organiza cu o mai mare 
frecvență dispute în cadrul cam
pionatului asociației la lupte, te
nis de masă, haltere etc.

Organizarea întrecerilor sparta
chiadei de vară, pe ateliere, pe 
secții și uzină, la care să parti
cipe masa tinerilor trebuie să 
aibă în vedere disponibilitatea 
timpului liber al tinerilor in func
ție de schimburi și școală, iar dis
ciplinele sportive trebuie să țină 
cu adevărat seama de preferințe 
și de necesitățile impuse de me
seriile tinerilor. Sînt cîteva din 
posibilitățile de îmbunătățire a 
activității sportive din uzină pe 
care tinerii le așteaptă de la noul 
consiliu al asociației sportive, ca 
și de la comitetul U.T.C.

CONST. WESSELLY

Succesul luptătorului Ion 
Bariu la Sofia

• în cadrul turneului in
ternațional de lupte greco- 
romane de la Sofia primul 
loc la categoria 57 kg a re
venit sportivului român Ion 
Baciu, care a cîștigat toate 
partidele susținute în fi
nala competiției, Baciu l-a 
învins la puncte le Varga 
(Ungaria), fost campion al 
lumii.

Tinerii tenismeni români 
învingători în compania 

celor sovietici
• Intilnirea de tenis din

tre selecționatele de tineret 
ale României și U.R.S.S., 
desfășurată in Capitală, a 
luai sfîrșit cu rezultatul de 
3—2 in favoarea formației 
române. în meciul feminin 
București—Moscova victo
ria a revenit sportivelor 
române cu scorul de 3—2.

Echipele Japoniei au cuce
rit titlurile C. M. de tenis 

de masă

• Echipele Japoniei au 
reintrat in posesia cupelor 
„Swaythling" și „Corbilli- 
on" ale campionatelor mon
diale de tenis de masa. în 
finala probei masculine e- 
chipa Japoniei a învins cu 
scorul de 5—3 selecționata 
R. P. D. Coreene. Meciul a 
avut o desfășurare intere
santă. La scorul de 3—3, 
japonezul Hasegawa și-a 
adus echipa in avantaj cîș- 
ligind cu 21—16, 21—16 in 
fata Jui Woong. Apoi Kagi- 
moto l-a învins cu 21—18. 
21—18 pe Cian Ho. asigu- 
rind succesul echipei sale. 
In finala probei feminine 
echipa Japoniei a învins 
cu scorul de 3—0 echipa 
U.R.S.S.

Moiceanu a cîștigat 
„Cupa F.R.C.“

• Cea de-a 10-a ediție a 
competiției cicliste „Cupa 
F.R.C." s-a încheiat ieri cu 
victoria ciclistului român 
Gâbh'el Moiceanu care a 
slFăbătut -394 km în 9h 38’ 
39''. în urma lui s-atj cla
sat în ordine Bobekov. Ki- 
rilov. Savcev (toți din e- 
chipa Bulgariei). Gh. Mol
doveana. Ceanliev. Ciume- 
ti. C. Dumitrescu etc.

Intr-un meci spectaculos. Gri vița Roșie“ a dispus cu 3—0 
de Steaua București la rughl

A

DINCOLO DE STADION

Marea aventură a 
Realului — întinsă pe 
jumătate de secol — 
a intrat in faza de 
apogeu. Vom vedea in 
curind Podul Grant 
acoperit cu covoare 
peroane, iar pe Dumi- 
triu și lonescu puși 
in ramă de icoană. 
Giuleștcnii. sosiți cu 
mic cu mare, cu toata 
girla. ca să-i susțină 
pe fachiri, la sfîrșitul 
meciului cu Dinamo. 
au înconjurat autobu
zul Rapidului. împo
dobit cu drapele, așa 
cum se spune că c a- 
cela al Penarolului, și 
timp de aproape o oră 
au scandat : campio
nii — campionii. Erau 
acolo toți „napolita- 
nii“. plus unul T.G. 
•m-a rugat să țin nu
mele secret) care, cu 
cîteva zile in urmă, 
s-a prezentat la mine 
și mi-a reproșat că de 
ce n-am povestit și 
de cl intr-un articol 
închinat suporterilor 
din cartierul gării. 
,,Dar. dumneata ce 
merite ai ?“ l-am în
trebat. „Păi eu. mi-a 
răspuns T.G.. cind 
pierde Realul, mă în
torc de la stadion des
culț. cu pantofii sub
suoară și trei nopți la 
rind dorm pe acoperi
șul casei". „Și dacă 
plouă ?" am vrut eu 
să-l pun in încurcătu
ră. ..Dacă ploua. mă 
vir in pod. și imediat 
cum se limpezește ce
rul. trec din nou pe 
acoperiș". Martori de 
soi au probat spusele.

Dar să vedem ce a 
fost pe teren. Partida 
dintre Steaua și Pro
gresul. programată in 
deschidere, a întrecut 
toate așteptările noas
tre in biDe. Cap de 
afiș s-au dovedit a fi 
bancherii, in frunte 
cu marele nedreptățit 
al norocului. Mateia- 
nu, și cu masivul Cli
se care, parcă mai 
mult decît Constantin, 
cunoaște secretul tine
reții fără bătrinete. 
Echipele și-au împăr
țit punctele, dar Pro
gresul merita victoria, 
fiindcă a fost tot tim
pul mai aproape 
soare, cum ar zice 
poetul. Tinerii jucă
tori din formație — 
Țarălungă. Șoangher 
și I. Popescu. fratele 
lui Ticâ de la Steaua 
— au răspuns prompt 
la toate comenzile lui 
Mateianu ți Matei și, 
cînd a fost cazul, au 
făcut cărăușie sadea.

De la Steaua, foarte 
buni : Haidu. Voinea. 
Profesorul și Jenei. Și 
ppreă si lundașul _S.it- 
măreanu s-a mișcat 
mult mai bine decît a 
făcut-o pe., o pelicu
lă vizionată In ultima 
vr^mc. De unde trag 
concluzia că nu-i prea 
stă bine in rol de ve-

de Fânuș Neagu
detă de cinema. Slab, 
nepermis de slab, Bu
jor Hălmăgeanu. Slab, 
dar căzut cu amîndouă 
miinile pe roata noro
cului. Ilie Oană l-a 
..văzut“, totuși. bun 
pentru lotul național. 
N-a jucat de o jumă
tate de an. ia reintra
re a făcut numai gafe, 
și cu toate acestea e 
chemat să ne repre
zinte in confruntări 
internaționale. Care 
sint criteriile de se
lecție. nimeni nu mai 
înțelege. Vine apoi la

Ștefan cel Mare. in
clusiv N'unxveiller III. 
cel cu inima largă cit 
două maidane pe care 
joacă puștii de dimi
neața pînă seara, tre
murau. Miza jocului, 
enormă, a făcut ca 
spectacolul să nu se 
desfășoare la cel mai 
inalt nivel. In prima 
parte. dinamoviștii, 
care știu să se mobili
zeze mai repede și 
mai bine in momente
le cheie, au presat, 
dar lipsa unui picior 
de aur in linia de

Derbiul returului : Rapid — Dinamo 
București a prilejuit o partidă specta
culoasă, care a netezit drumul formației 

rapidiste spre cucerirea titlului

rind cazul lui Dumi
tru Nicolae. Acest ju
cător a devenit un 
pericol pentru fiecare 
adversar al său. Tntii 
l-a pus in haină de 
ghips pe Ion Pirrălab, 
și drept pedeapsă a 
fost purtat la Paris ; 
duminică i-a spart 
capul lui Mateianu — 
și de ce manieră ! —
și pentru asta va fi 
dus și in Elveția. Mai 
avem de jucat anul 
ăsta încă vreo opt me
ciuri internaționale, 
sau cam așa ceva, prin 
urmare vom mai ve
dea opt răniți. dacă 
nu șaisprezece, victi
me ale fundașului de 
la Steaua.

Derbiul, cum prea 
bine știți, șl cum spu
neam mai sus, a făcut 
ca în G>ulesti să se 
pornească pe clntec 
toate păsările ce vin 
de la sud. Prin gră
dini. pe sub corcoduși 
înfloriți. duminică 
noaptea, am știri câ 
s-a petrecut binișor. 
Și s-au cintat si cîn- 
tice de lume. Realul 
a intrat cu frică pe 
teren, pentru că Dina
mo. chiar fără Ion 
Pirrălab și Octavian 
Popescu — două nume 
de mare prestigiu — 
rămine o echipă care 
nu poate fi Întrecută 
oricum. Dar în același 
timp și băieții din

atac s-a făcut resimți
tă. Pe urmă. Realul 
și-a intrat in mină. Și 
primul merit revine 
liniei de fund — Lu- 
pescu, Motroc, Dan. 
Greavu — care a iz
butit să măture tere
nul șl să pună in 
cursă pe cei doi vră
jitori. Dumitriu și lo
nescu, unul mai bun 
decit altul, au dat cu
loare jocului (de la 
adversar. Radu Nun- 
weiller și fratele său 
mal mare au fost cel 
mai periculoși) și i-au 
imprimat, uneori, o vi
teză amețitoare. Par- 
pală și N'ăsturescu au 
muncit și ei extraor
dinar de mult. Golu
rile semnate de Dumi-

triu și Năsturescu, lm- 
parabile și lucrate ma
gistral.

Realul a avut și un 
11 m, ratat de Ion lo
nescu — a trimis min
gea în bară, și cind 
balonul a revenit in 
teren nici un coechi
pier de-al său nu s-a 
repezit să-l lovească 
și să-l trimită in pla
să ; oare jucătorii din 
înaintarea Realului nu 
cunosc regulamentul ? 
Puiu lonescu mi-a 
spus in drum spre 
casă : ,,Nu-mi pare 
rău că am ratat. După 
părerea mea, Ne.lu n-a 
comis henț, mingea l-a 
lovit in piept... Cînd 
mă îndreptam să lo
vesc mingea (hotărî- 
sem să trimit în 
dreapta lui Datcu) i-am 
auzit pe Nelu și pe 
Ghergheli strigîndu-i 
lui Datcu : ..dreapta, 
Ilie“ și atunci, fulge
rător. am trimis spre 
stingă portarului, și 
am nimerit bara. E 
mai bine așa. golul 
ăsta ar fi umbrit vic
toria echipei noastre. 
Cred, insă, că pasa pe 
care l-am servit-o iui 
Dumitriu la înscrierea 
primului gol mă va 
absolvi de mustrările 
ziariștilor și ale spec
tatorilor“.

Avînd in vedere de
clarația iul lonescu, 
găsesc că arbitrul grec 
Antonios Kitsoukalis 
n-a fost chiar la înăl
țimea așteptărilor.

In provincie, X-ul 
stă la baza acestei e- 
tape. Craiovenii, care, 
vorba prietenului meu 
Petre Dragu. dumini
ca trecută au cam lă
sat să se vadă niște 
ață albă pe la încheie
tura vestoanelor, au 
plătit la Iași mal 
scump decît credeau. 
Portarul arădan Gor- 
nea i-a uimit pe pes
carii din gura Deltei, 
iar brașovenii, !n 
sfîrșit Inzdrăveniți, 
și-au amintit că sint 
dintr-un oraș cu mulți 
alplniști.

Cum s-ar zice, sin
guri studenții trag la 
fit.

• Intr-o scrisoare adresată lui 
Cassius Clay un oarecare Haka- 
salo. de ongine -finlandez, nu te 
sfiește să afirme că este Jn mă
sură să-l pună K.O. pe campio

\ IOREL BABA

victoria ciclistului GabrielUltima etapă a Cupei F.R.C., disputată in circuit, s-a soldat cu 
Moiceanu

nul mondial în nici mai mult nici 
mai puțin de... trei secunde. Ju
decind după aspectul exterior — 
finlandezul este mic de statură 
și cu o musculatură slab dezvol
tată — desigur că nimeni nu se 
încumetă să-l ia în serios. Expli
cația însă o află în finalul scri
sorii : .....Nici măcar n-am nevoie 
de mănuși ; ochii mei vor face 
totul I" Hakasolo se ocupă cu 
hipnotismul.

• în timpul unei curse de au
tomobile desfășurată pe pista de 
la Brands Hatch (S.U.A.). s-a

petrecut un fapt curios : paralel 
cu o mașină de curse F. 3. și pe 
deasupra ei, a zburat un alt au
tomobilist, Gordon Yeager. El a 
făcut cu acest prilej o demons
trație publică, folosind un moto
raș cu reacție (de construcție pro
prie) și echipament special. Nu 
întotdeauna se poate vedea 
o cursă intre automobil și un... 
Icar.

• La un mare maraton desfă
șurat la Boston (S.U.A.), între 
cei 500 de participanți s-a aflat 
și o tînără atletă, Roberta Bingay, 
în virstă de 23 de ani. Ea a a-

lergat cei peste 42 de km ai 
cursei lăsînd în urmă nu mai 
puțin de 350 de bărbați. Să se 
mai spună că sexul frumos ar fi 
și... slab 1

• Olandezul Anton Geesink, 
campion olimpic la Tokio (judo 
— categoria grea), denumit și „o- 
mul care a făcut să plîngă Japo
nia“ întrucît a cîștigat titlul su
prem chiar în țara de baștină a 
acestui sport. se bucură de o 
popularitate puțin comună. între 
altele, el a fost invitat pe un ma
re șantier naval la ceremonia bo
tezării unui vas care se va numi... 
Anton Geesink.

de Dan Deșliu

Obișnuiții tribunelor știu că există un moment cu totul aparte, 
o senzație care nu poate fi redată nici de ecranul televizorului, 
nici de reportajele ulterioare. E vorba de momentul acela, cînd 
cele două formații intră pe teren, întîmpinate de o formidaoilâ 
rumoare : momentul în care sprinterii se îndreaptă spre bloc-star- 
turi, gravi, concentrați, ca și cum s-ar apleca asupra unei ecuații 
foarte complicate : momentul in care ultimul cuplu de adversari 
trece la masa de joc, pentru disputa decisivă... în clipa aceea, 
inima omului din tribune bate la unison cu inima favoritului său ; 
suporterii se confundă cu cei ce poartă fie culorile clubului drag, 
fie culorile sportive ale tării. De altfel, ini se pare evident că spor
tul copipetițional ar fi de neconceput fără această năzuință co
mună către victorie a celor de pe teren și a susținătorilor din tri
bune ori de acasă, de la cîteva zeci, sau sute, sau mii și mii de 
kilometri.

S-a scris și s-a vorbit adesea despre atașamentul unor sportivi 
remarcabili față de echipa din care fac parte. Există și la noi nu
meroase exemple de acest gen — atît pe plan individual, cît și 
colectiv. In fotbal, de pildă, ajunsese proverbială, la un moment 
dat, tenacitatea și coeziunea morală a coechipierilor de la Steaua. 
Datorită în bună măsură acestei trăsături, \ oinescu, Apolzan. fra
ții Zavoda, Constantin, alături de toți ceilalți colegi ai lor. mai 
vîrstnici sau mai tineri, au deținut ani în șir supremația pe plan 
intern și ne-au reprezentat cu cinste în multe confruntări interna
ționale. Un „caz“ individual foarte interesant mi se pare acela al 
lui Popa, inimosul fundaș dinamovist. Chiar dacă trece printr-o 
eclipsă de formă, el găsește aproape întotdeauna resurse nebănuite 
pentru a se mobiliza în partidele de mare importanță. în care e 
vorba de prestigiul clubului sau de cinstea culorilor naționale. 
Amintesc, la întîmplarc, revanșa cu spaniolii sau meciul cu Ceho
slovacia, cînd a contribuit chiar la înscrierea golului victoriei.

O•. reputație-temeinică, pe. deplin meritată., și-ap creat și volei
baliștii de la Rapid, multipli campioni ai tării și ai Europei. în 
repetate rînduri. ei s-au dovedit capabili să răstoarne rezultatul 
unei dispute printr-o uimitoare putere de luptă, prin dăruirea ne
limitată a fiecărui echipier scopului colectiv. culorilor supreme ale 
clubului, ale patriei. Același lucru se putea spune, pînă nu demult, 
despre handbaliștii formației ..Dinamo“ în rîndurile cărora se nu
mără unii dintre componenții de bază ai lotului nostru reprezen-
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tativ. Se pare. însă, că laurii cîștigați de-a lungul anilor i-au fă
cut pe unii să uite, de la o vreme, acele trăsături caracteristice 
adevăraților maeștri într-o disciplină sportivă — inclusiv devota
mentul profund pentru emblema clubului clin care fae parte. Alt
minteri nu ne putem explica maniera în care au evoluat recent in 
fata publicului bucureștean. în meciul cu Dukla Praga — formație, 
ce-i drept, redutabilă, dar pe oaie am văzut-o plecînd steagul (deși 
juca la fel de bine sau poate chiar mai bine decît ultima dată) in 
două rînduri — și anume, tot în confruntări decisive eu campionii 
noștri. Pe atunci, însă, jocul dinamoviștilor purta pecetea elanului, 
a entuziasmului, a dăruirii de sine — pe cind acum singura trăsă
tură evidentă ni s-a părut a fi blazarea — o blazare totală, aproa
pe agresivă. Bineînțeles, în asemenea condiții e greu să aspiri la 
victorie.

Lipsa de concentrare, de perseverență, în urmărirea unei per
formante înalte, s-a exprimat — desigur, nu în același mod — in 
ratarea de către hocheiștii noștri a primului loc in seria B la 
„mondialele“ de la Viena. După cum se știe, reprezentanții Româ
niei au avut rezultatul optim ..în buzunar”, dar au lăsat sâ le 
scape printre degete, fiind egalați atit de polonezi cît și de aus
trieci în ultimele secunde ale întâlnirilor respective. Este neîndoiel
nic că un surplus infim de hotărîre, o mai exactă înțelegere a răs
punderii pentru gloria sportivă a culorilor țării, ar fi dat băieților 
noștri și suporterilor lor satisfacția unui rezultat de mare presti
giu internațional.

Tn acest sens, trebuie să aplaudăm fără rezerve exemplul jucăto
rilor de tenis de masă de la C.S.M. Cluj : departe de a intra în 
panică, după victoria la limită (5-4) obținută la Cluj, în prima 
manșă, — ei s-au mobilizat puternic pentru revanșa de la Buda
pesta reușind să întreacă adversarii cu categoricul scor de 5-2 și 
să-și adjudece pentru a treia oară titlul suprem continental și tro
feul „Cupa Campionilor Europeni”. Vrednici purtători ai culorilor 
tării s-au dovedit recent alergătorii de cros, învingători în două 
din cele patru probe individuale, precum și în clasamehtul pe na
țiuni la ultima ediție a „Crosului Balcanic”. Multă satisfacție 
ne-au produs, de asemenea, cele două succese, în deplasare, obți
nute de fotbaliștii români în actualul sezon, la Atena și Paris. Sâ 
sperăm că ele vor fi confirmate din plin cu prilejul viitoarelor în- 
tîlnin, îndeosebi în meciul cu echipa Italiei, unde avem posibili
tatea să realizăm o performanță ele mare anvergură. Pentru aceas
ta este însă absolut obligatoriu ca, pe lingă o pregătire tehnică și 
tactică superioară, cei unsprezece titulari să lupte ca un singur om. 
din primui pînă la ultimul minut, pentru a da o nouă strălucire 
palmaresului echipei reprezentative, pentru a spori gloria sportivă 
a culorilor țării.

Culorile clubului, culorile patriei... După mine, cel mai frumos 
titlu de onoare al unui sportiv este aprecierea că a luptat întotdea
una în mod exemplar pentru echipa sa, fie că-i vorba de club, fie 
că-i vorba de reprezentativa țării. $i pot spune cu certitudine că 
toți cei ce s-au ilustrat prin comportări ieșite din comun în cadrul 
formației reprezentative au fost, invariabil, sportivi cu o ținută 
ireproșabilă în cadrul echipei de club, oamenii de bază ai colecti
vului din care făceau parte. In ultimă analiză, ceea ce generează o 
comportare la înălțime. In ambele cazuri, este sentimentul de res
ponsabilitate față de cei ale căror inimi hat la unison cu inima ta, 
suporterii atît de numeroși și de entuziaști în numele cărora te 
avînți în întrecere.

_____________________/
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Lup . Mr ca MânOscu. Dumi
tru Popa. Mîhai Dalea. Vas e 
Fatilîriei. Constanța Crăciun, 
llie Mu’pulescu, Gheorghe 
Gaston Marin, Roman Moldo
va n.

Erau de față membri al C.C. 
al P.C.R., al Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și 
organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, academicieni 
f' alți oameni de știință cul- 

artA. ziariști români șl 
corespondenți ai pre- 

inte.
de asemenea, prezențl 
misiunilor diplomatice 

iri în Republica Socia- 
precum $1 

R. P. 
și tineri 

i în țara

tură și 
bulgari.
«ei strâi

Erau, 
șefi ai 
e credita' 
listă România, 
membrii Ambasadei 
Bulgaria la București 
bulgari aflați Ia studii 
noastră.

în zare se ivește na’ 
ană la bordul căreia 
membru delegației de 
șl guvernamentale a R 
garia. Ea este escortată de la 
intrarea în spațiul aetian al 
țârii noastre de avioane «u 
reacție militare românești.

Oi a 10. Avionul oficial ate- 
nzeizi Tn apiauzek puternice 
și indetuneale ale mulțimii, din 
avion coboară tovarășul Todor 
Jivkov și 
de partid si 
bulgare tovarășii : 
garanov.
Politic, secretar a) 
Partidului Comunist 
Pencio Kubadinscki. membru 
al Biroului Politio aJ C.C al 
Partidului Comunist Bulgar, 
vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri, prof 
membru ai Biroului
C.C al Partidului 
Bu 1 ga;. presed; n t e 1 e 
lui de Stat pentru 
progres tehnic, Konsiantin Po
por. ministrul energiei electri
ce $1 combustibilului, Mil-

de 
în 
21

Slnl into- 
$ta! ale «re

veniri de sa
de salve de

membrii delegației 
guverhaiTien’ale 

Boian Bîl- 
membru a Biroului 

C. C. «I 
Bulgar,

han Popov, 
PolitiG al 
Comunist 
Comiietu- 
știintă și

ke Baier. membru al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar. 
Gheorghi Bogdanov. ambasa
dor extraordinar $i plenipoten
țiar al Republicii Populare 
Bulgaria In București.

Tovarășul Todor Jivkov este 
salinai cu căldură si se îmbră
țișează cu tovarășii Nicolae 
Ceauseacu «i ion Gheorghe 
Maurer. Reprezentanții po
porului bulgar sîm săluiați. de 
asemenea, de ceilalți conducă
tori de partid și de stat ai 
României.

Comandantul gărzii militare 
de onoare aliniate pe aeroport 
prezintă raportul 
naie imnurile 
lor două țări 
lut sînt trase 
artilerie.

Tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu trec în re
vistă aarda de onoare.

Sînt prezentări apoi șefii mi
siunilor diplomatice aflați oe 
aeroport. precum și persoa
nele oficiale române.

Miile de bucureștenf aflați 
pe aeroport aclamă eu entu
ziasm pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
care treo prin fam mulțimii. 
Sînt scandate lozinci în cinstea 
prieteniei frățești romàno-bul
gare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat apoi oaspeților cu- 
vîntul de bun sosit.

A răspuns tovarășul Todor 
Jivkov

Cuvin tirile au fost sublini
ate cu vii aplauze

Urmează apoi defilarea găr
zii militare de onoare.

Un grup de pionieri îneo.n- 
Joară cu dragoste pe oaspeți, 
pe conducătorii de partid $i de 
stat ai țării noastre și le umplu 
brațele cu flori.

în ovațiile mulțimii, tovară
șii Torior Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu iau loo într-o ma
șină deschisă Escortată de 
motocieliști, coloana ofiGiaiâ se

îndreaot* spre reședința rezèr- 
va’A inallifor oaspeți

Frumoasa șo«ea. îmbrăcată 
de haina policromă a primă
verii, este împodobită cu 
drapele române și bulga
re, se văd lozinci pe care 
scrie: „Bine ați venit, dragi 
oaspeți“. „Trăiască și să se în
tărească prietenia frățească 
dintre popoarele român și bul
gar". „Trăiască unitatea țâri
lor socialiste" De-a lungul tra
seului, zeci și zeci de mu de 
bucureșieni aclamă cu entu
ziasm, ovaționează pe condu- 
eâiorii de partid și de stat ai 
celor două țări. Se aud urări 
în cinstea prieteniei dintre 
Partidul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Bulgar, din
tre Republica Socialisiă Româ
nia șl Republica Populară Bul
garia, pentru unitatea țărilor 
socialiste. Oaspeții și conducă
torii partidului și statului nos
tru răspund ovațiilor călduroa
se a!e mulțimii Semne ale pri
eteniei și ospitalității se întâl- 
nesc la tot pasul. Sînt fluturate 
stegulețe, buchete de flori. 
Populația București ului a în
tâmpinat pe solii poporului bul
gar cu urări izvorî’? din adîn- 
clil inimii, cu bucurie și dra- ! 
goste frățească.

Primirea caldă, entuziastă, ' 
făcută de populația Bucureștiu- , 
lui solilor Bulgariei socialiste i 
frățești a constituit o nouă și 
vie expresie a tradiționalei 
prietenii romàno-bulgare, a 
spiritului internaționalist ce u- 
nește cele două țări și popoare 
în lupta pentru făurirea înal
telor idealuri ale umanității — 
socialismul și pacea.

Sosirea la București a dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Populare 
Bulgaria a fo«t transmisă de 
posturile de radio și televiziu
ne din România și Bulgaria.

<Agerpres)

Cuvîntarea Cuvîntarea
tovarășului

Nicolae Ceaușescu

tovarășului
Todor Jivkov

(Urmare din pag. I) (Urmare din pag. I)

proletar. Prieteniaale internaționalismului , 
româno-bulgarâ. făurită de-a lun<ul istoriei 
celor două popoare care au trăit in bună ve
cinătate pe aces e meleaguri și au luptat ade
sea împreună pentru neatirnare și progres, s-a 
cimentat și se dezvoltă necontenit în condițiile 
socialismului biruitor în folosul popoarelor 
român și bulgar, a. cauzei socialismului, păcii 
și progresului.

în cursul vizitei, veți avea prilejul șă vă 
întâlniți cu muncitori, țărani, intelectuali din 
Român a, sâ cunoașteți roadele muncii și pre- 
ocupânle actuale ale poporului român pentru 
înflorirea patriei sale Convorbirile pe «are 
le vom avea ne vor da posibilitatea să facem 
un larg schimb de păreri asupra relațiilor 
dintre țările fi partidele noastre asupra pro
blemelor evoluție! situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și munaitorești.

îmi exprim convingerea «ă vizita dumnea
voastră va constitui o importantă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor frățești, a colaborării 
multilaterale dintre România și Bulgaria, 
dintre Partidul Comunist Român $1 Partidul 
Comunist Bulgar, va adăuga o nouă filă la 
cronica trainicei prietenii dintre popoarele 
noastre.

Dorim 
zilele ce 
tovarăși 
simțiți cit mai bine

Trăiască prietenia frățească româno-bulgarăl

din toaiă Inima, dragi oaspeți, ca în 
le veți petrece în ’ara noastră. între 
apropiat! și vechi prieteni, să vă

nire va contribui ea aceste relații să se lăr
gească și sâ se adinceasGă tot mai mult. A- 
ceasta este normal și legio pentru relațiile din
tre partidele și țările noastre, întrucit SGopul 
și sarcinile noastre sînt aceleași, destinul no
stru este comun «om un este și viitorul no
stru — comunismul.

Noi vom face un schimb util de experiență 
șl păreri în problemele construației socialiste 
și dezvoltării pe mai departe a relațiilor noa
stre. in problemele fundamentale ale vieții 
internaționale, ale sistemului soolalist mon
dial și ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Credem in mod sincer că vi
zita noastră va sonstitui o nouă aontribuție la 
lupta noastră comună, împreună au celelalte 
țări socialiste, împotriva imperialismului și 
reacțiunii mondiale, pentru pace ?1 socialism.

Ne exprimăm satisfacția că vom avea po
sibilitatea să facem cunoștință nemijlocit și 
îndeaproape «u eforturile constructive și cu 
norie succese ale poporului român în construi
rea socialismului, cărora le dăm o înaltă 
apreciere.

în încheiere, permiteți-mi să îndeplinesc 
plăcuta misiune de a vă transmite dv. — 
Partidului Comunist Român și Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, ce- 
tățenelor și cetățenilor frumoasei dv. capitale 
și poporului român prieten — salutul frățesc 
a) Partidului Comunist Bulgar, al Guvernului 
Republicii Populare Bulgaria șl al poporului 
bulgar, urările lor de noi succese în construi
rea societății socialiste

încă o dată vă mulțumim, dragi tovarăși, 
pentru primirea călduroasă.

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII
UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

(Urmare din pag. I)

Comitetului Central a! Parti
dului Comunist Buicai vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, proî. K«n Popov, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Cen’ral al Parti
dului Comunii' Bulgar, pre
ședintele Corniței ului pentru 
știință și progres tehnic din 
R P Bulgaria.

Cu ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu“. clasa a ILa. au fost de
corați tovarășii Konstantin Po- 
pov. ministrul energiei electri
ce și combustibilului al R. P 
Bulgaria. Milcio Balev, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
Gheorghi Bogdanov. ambasado
rul Republicii Populare Bulga
ria în Republica Socialistă 
Bomânia.

De asemenea a fost inmî- 
nat oidinul „Tudor Vladimi- 
rescu“ clasa a IH-a, celorlalte 
persoane oficiale care insoțesa 
delegația

D:s”ncțule au fost înminate 
de tovarășul Hie Murgulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat care a adresai oaspeților 
călduroase felicitări

în numele delegației de 
partid și guvernamentale a 
R P Bulgaria, a mulțumit to
varășul Todor Jivkov. care a 
subliniat că înaltele distincții 
conferite conslltuie o expresie 
a trainicelor legături de pri
etenie dintre popoarele, parti
dele și țările noastre, un im
bold pentru continua con
solidare și dezvoltare a aces
tei prietenii frățești.

(Agerpres) Ț

VIZIEA IÌELEGAEIEI
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Duminică, in întreaga (ară s-a desfășurat tradiționala între
cere a „matematicienilor". Sute și sute de elevi clin clasele 
a Vl-a și a Vlll-a au participat la faza locală a concursului 

de matematică

COMSOMOmi
Continuindu-.^i vizita în țara 

noastră, deleca'ia U.T.C.L. din 
Uniunea Sovietică condusă de 
tovarășul Serghei Pavlov, prim 
secretar al C.C. al Comsomo- 
lului. a sosii sîmbătă seara 
in regiunea Hunedoara. Oas 
pel. ii au Cost întâmpinați la 
hotarele regiunii de către tova
rășul Anglici Rădulescu, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal U.T.C. Hunedoara, secre
tari ai comitetului regional, de 
tineri și tinere care au înmî 
nat flori membrilor delegației 
în seara aceleiași zile. Comite
tul regional Hunedoara al 
U.T.C. a oferit o masă în 
cinstea delegației. A doua zi. 
dimineața, delegația a avut o

convorblre la Comitetul regio
nal U.T.C. Hunedoara în ca
drul căreia primul secretar al 
Comitetului regional U.T.C. a 
relatat oaspeților preocupările 
actuale ale organizației U.T.C. 
din regiune După aceea, dele
gația Comsomoiului a vizitat 
Combinatul Siderurgic Hune
doara. Dupfi-amiază. delegația 
a participat la o întâlnire cu 
tineri din Hunedoara care a 
decurs înlr-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Seara, in cinstea delegației a 
fost organizată o seară cultu- 
ral-distractivă la ^are au parti
cipat numeroși tineri și tinere 
din ora«.

Vizita delegației continuă în 
regiunea București.

ECONOMII
D E

GALAȚI (de la co
respondentul nostru)

Zilele trecute colec
tivul de muncă al oțe- 
lăriei din cadrul uzi
nei de utilai greu 
Progresul din Braila 
a făcut un scurt bi
lanț al realizărilor din 
primul trimestru. Prin
tre obiectivele princi-

ACT U Â L IT
La 17 aprilie, a avat loc la 

Ministerul Afaceriloi Externe sem
narea Programului de colaborare 

! în domeniile științei. învățămîntu- 
lui și culturii între Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia pe 
anu 1967—1968.

Programul semnat prevede 
schimburi reciproce de oameni 
de știință, cadre didactice, scrii
tori, compozitori, artiști și forma
ții artistice, colaboiarea în dome
niul cinematografiei.

Din partea lomână, Programul 
a fost semnal de Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, iar din parlea iugoslavă de 
Pero Dietetici, secretarul pentru 
învățămint și cultură din Repu
blica Socialistă Croația.

La semnare au fost de fată 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe și Emil 
Caragheorghe. secretar general în 
Ministerul învățămîntului.

Petrici, 
Federa- 

București. pre- 
ai ambasadei

SOLEMNITATEA

METAL
pale ale întrecerii so
cialiste în cinstea zilei 
de 1 Mai se numără 
și acțiunea de econo
misire a metalului. 
Numai în luna mar
tie Oțelarii de aici au 
consumat pentru fie- 
care tonă de piese 
turnate mai puțin cu 
oițe 40 de kilograme

materie primă. Astfel, 
ei au turnat peste 
prevederile planului 
apioape 500 tone de 
ofel lichid. în același 
timp. rebuturile la 
piesele turnate au 
fost reduse cu peste 
50 la sută față de pe
rioada corespunză
toare a anului 1966.

A T E A
CtNTECULUI TELEVIZIUNE

IN „EDITURA TEHNICĂ"

a apărui:

H. LEHR

Fundații- Exemple

de calcul

Automi prezintă In 
mod sistematizai folosi
rea calculelor din diferi
tele domenii ale mecani
cii pA min turilor pentru 
problemele din practică.

TEODORESCU C., MOCA- 
iNU D. R„ BUG A M.

Imbinàri sudate

A fost prezent lakșa 
ambasadorul Republicii 
tive Iugoslavia la 
cum și membri 
iugoslave

Cu acest prilef. 
oferit un cocteil, 
Bălăci un dejun,

Iakșa Petrici a 
iar Alexandru

(Agerpres)

ministrul co- 
Ghulam

Luni dimineața 
mertului din Pakistan, 
Faruque, a făcut o vizită minis
trului comerțului exterior, Gheor
ghe Cioară.

La amiază, ministrul Gheorghe 
Cioară, a oferit în cinstea oaspe
telui pakistanez, un dejun.

în după-amiaza aceleiași zile, 
ministrul comerțului al Pakistanu
lui. Ghulam Faruque. a avut o 
întrevedere cu ministrul petrolu
lui. Alexandru Boabă.

Sala de festivități 
a Liceului ..-Matei 
Basarab" din Bucu
rești a găzduit o in
teresantă manifesta
re artistică la care 
au participat Corul 
Scolii profesionale 
„Dîmbovița“ $i Corul 
Universității ..Bucu
rești". Inițiată de 
conducerea liceului 
și de organizația 
U.T.C. în cadmi se
rilor cultural-arr.isti- 
ce. această manifes
tare s-a bucurat de 
o largă participare.

în deschiderea pro
gramului a luat, cu- 
vîntul compozitorul 
Constantin Palade. 
laureat al Premiului 
de Stat, care a subli
niat caracterul edu
cativ’ și frumoasele 
tradiții ale muzicii 
corale în țara noas-

Programul 
cuprtnzînd piese 
diverse genuri — de 
la muzica preclasică 
pină la cea contem
porană. — și de 
înaltă ținută artisti
că. a fost viu aplau
dat de către 
sorii si elevii, 
zenti în sală

Formația corală a 
Școlii profesionale 
..Dîmbovița", dirija
te de profesorul Mi- 
hail Cretu. a reușit 
să demonstreze de 
osebitele calități ar
tistice - urmare di
rectă a pasiunii cu 
care cele 100 de ele
ve participă la aceas
tă activitate artisti
că.

A doua parte a 
programului a fost 
susținuta de Corul 
Universității ..Bucu
rești". dirijat de Ni-

variat, 
de

Drofe- 
pre-

colae Ciobanu, for
mație artistică care 
in cei 16 ani de acti- * 
vitate a fost găzdui
tă în repetate rînduri 
de scenele liceelor, 
atît în Capitală eît și 
în numeroase orașe 
din tară. Piesele co
rale interpretate cu 
prospețime și tinere
țe au fost primite cu 
căldură de cei pre- 
zenți. care i-au răs
plătit pe oaspeți cu 
aplauze generoase.

Lăsarea cortinei nu 
a marcat si încheie
rea acestei seri. Atît 
coriștii cît și elevii 
liceului au tinut 
să-și împărtășească 
din activitatea lor. 
din preocupările 
profesionale și artis
tice.
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DONCA I$TOC

Mamaia. Pregătiri de sezon

17.15 . Pentru noi, femeile !; 
18.00 ; Pentru cei mici ; 18,20 :
Pentru tinerelul școlar : 1001 de 
întrebări ; 18.50 : Publicitate ;
19,00 : Telejurnalul de seară ; 
19.27 : Buletinul meteorologic ; 
19,30 Călătorii geografice. Călă
toria căpitanului Cook (IX) ; 
20.00 • în direct... Să gospodărim 
cu grijă metalul ; Transmisiune 
de la uzinele „înfrățirea“ din 
Oradea ; 20,30 : Seară de teatru : 
„Casa Bernardei Alba" de Fe- 
derico Garcia Lorca ; 22,30 :
„Gong" — emisiune de informare 
teatrală ; 23.05 : Telejurnalul de 
noapte ; 23,15 : închiderea emi
siunii.

BIBLIOGRAFIA
(Urmare din pag. I)

tiei Justificate adresate fo
rurilor răspunzătoare de a- 
ceate sectoare urbane. Cri
tici, propuneri, soluții- Și din 
nou, și Iar, ți iar critici, pro
puneri, soluții. Ne-am obiș
nuit și este o obișnuință 
fermă de care altfel sintem 
mîndri că ori de cite ori 
critiea eBte Justificată (și in 
cazurile amintite nu mai tre
buie să o dovedim din nou 
pentru că am face o treabă 
de prisos) se iau __ ___
corespunzătoare care să ducă 
la îmbunătățirea activității 
uneia sau alteia dintre in
stituții, unuia sau altuia din
tre tovarășii chemați să răs-

măsurile

Prin această lucrare, 
publicată in cadrul seriei 
de monografii „Organe 
de mașini", autorii urmă
resc să pună la dispoziția 
proicctantilor. cercetăto
rilor. inginerilor din uzi
ne. precum si a studenți
lor din institutele politeh
nice. o carte care să tra
teze problema îmbinări
lor sudate sub diferite 
aspecte, pe baza ultime
lor noutăți științifice și 
tehnice și a documente
lor elaborate de forurile 
internaționale de specia
litate.

SESIZĂRILOR
pundâ de destinele lor. Oare 
I.T.B.-ul sau D.D.F.-ul fac 
excepție de la normele sta
tornicite ale vieții noastre 
sociale ? Dacă nu șt evident 
că așa și este înseamnă că 
avem de-a face cu o condam
nabilă impermeabilitate la 
critică. Și atunci ar trebui 
invocate alte măsuri, măsuri 
administrative. Dar pină a- 
tunci pentru a rămine cu 
sufletul împăcat că tot ceea 
ce a fost omenește s-a făcut 
ar fi de sugerat o propunere, 
statisticienilor : alcătuirea u- 
nei fișe bibliografice de cit 
și în ce sens s-a scris și 
s-au pronunțat public cri
tici. propuneri, soluții celor 
două instituții. Poate că 
așa...

(Urmare din pag. 1)

bandonate imprimatele tipizate 
existente și s-a trecut la impri
mate adecvate mecanizării. O- 
perațiunea de mecanizare se 
realizează printr-o mașină elec
trica Fridenflexowriter cn co
mandă program, care permite, o- 
dată cu dactilografierea textelor, 
conservarea acestora pe o bandă 
perforată. Reproducerea docu
mentelor scrise la matrițe se rea- 

I lizează pe o mașină ORMTG.
Este important de reținut câ 

scrierea automată a documente
lor se face cu o viteză de 120 
cuvinte pe minut, iar multiplica
rea documentelor reduce durata 
lansării h circa 2 minute pe re
per, ceea ce conduce la o creș
tere a productivității muncii res
pective de 5—8 ori, și la o redu
cere a costului lansării de 4,5 ori. 
Pînă în prezent. am introdus 
mecanizarea la circa 1 800 repe
re, urmînd ca pînă la finele a- 
nului curent s-n extindem la 

| toate operațiile de prelucrare a 
| produselor de bază.

Tn cursul primului trimestru, 
grupa noastră de organizare a

MECANIZAREA PROGRAMĂRII 
Șl URMĂRIRII PRODUCȚIEI

producției a studiat extinderea 
metodei de. mai sus și la docu
mentele privind programarea și 
urmărirea operativă a produselor 
în fabricație (grafice, cartele per
forate etc.). La baza aplicării stă 
principiul de programare a înce
perii fabricației, cunoscînd, bine
înțeles. termenul final și numă
rul operațiunilor tehnologice.

Graficele și fișele de asambla
re vor fi reproduse după siste
mul nomenclatorului de piese, 
care devine, prin aceasta, docu
mentul de bază al fabricației. 
Cartelele perforate sînt destinate 
deocamdată numai operațiunilor 
de uzinaj. Aceste cartele se per
forează cu o mașină sistem Kev- 
sort, care necesită investiții mult

mai reduse decît mașinile clasi
ce. Textul cartelelor este impri
mat pentru fiecare operație pe 
mașina ORMIG, cu aceleași ma
trițe de fișe tehnologice utilizate 
la lansare.

Biroul de programare operati
vă primește pachetul de cartele 
pentru fiecare comandă de fa
bricație în parte. Cartelele sînt 
grupate pe locuri de muncă și 
termen și servesc pentru progra
marea mașinilor și efectuarea ra
pidă a calculelor de încărcare.

înșirate pe panouri, cartelele 
constituie și graficul de urmări
re, din care acestea sînt scoase 
pe măsura efectuării operațiilor 
respective. Prin perforarea or«- 
lor-normă realizate de muncitor

poate fi, în continuare, mecani
zata și calcularea salariilor.

Pe această bază, noi conside
ram că în acest an vom experi
menta cu succes sistemul de pro
gramare și urmărire operativă de 
mai sus, care va marca o eficien
ță apreciabilă față de sistemul 
existent.

Un impuls important în îmbu
nătățirea planificării și urmăririi 
operative a producției și, impli
cit, în ridicarea gradului de efi
ciență economică a producției 
125—30 la sută) îl va avea •- 
plicarea tehnologiei în grup, care 
a fost studiată de grupa noastră 
de organizare superioară a pro
ducției și care va fi aplicată in

scurtă vreme la majoritatea re
perelor (40—80 h sută) de h 
produsele noastre de bază.

Aplicarea parțială in practică 
a măsurilor studiate pentru me
canizarea programării și urmări
rii producției se reflectă în mod 
concret și în rezultatele obținute 
pe uzină în primul trimestru al 
anului. Principalii indicatori de 
plan prezintă nivele de realizare 
pozitive : producția globală —
101.5 la sută, producția marfă —
100.5 la sută, producția marfă 
vîndutâ și încasata — 105,9 la 
sută. Peste 89 la sută din spo
rul de producție a fost obținut 
în acest trimestru pe seama creș
terii productivității muncii.

Sîntem convinși că abordarea 
cu curaj a unor astfel de me
tode de mare productivitate de 
căti-e uzinele noastre poate con
duce la rezultate fructuoase în 
punerea în valoare a potenția
lului material și de inteligenta 
de care dispunem, poate contri
bui la înfăptuirea sarcinii trasate 
de partid de a ridica calitativ, 
pe o treaptă superioară, întreaga 
activitate economică.

Informație
Banca Națională a Republicii 

I Socialiste România, va pune in 
j circulație. începînd de la data de 
| 24 aprilie 1967, un nou bilet de 
I banca de 11) lei imprimat cu de

numirea statului . Republica So
cialistă România.

în conformitate cu prevederile 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri, 

, actualul bilet de bancă de 10 Iei, 
) care este imprimat cu vechea de

numire a statului — Republica 
Populară Română — va continua 
să aibă deplină putere circulatorie 
și va circula parale) cu noul bilet 
de bancă de 10 lei.

Noul bilet de bancă de 10 lei 
este imprimat pe hîrtie albă, avînd 
filigran în zig-zag pe întreaga su
prafață a hîrtiei. Culoarea predo
minantă a biletului este violet. 
Noul bilet de bancă are 
imprimate pe față denumirea 
băncii emitente — Banca Națio
nală a Republicii Socialiste Ro
mânia — stema țării, valoarea bi
letului, numărul do serie, numă
rul de ordine, anul emisiunii, 
1966, iar pe verso denumirea sta
tului Republica Socialistă Româ
nia. imaginea unui cîmp pe care 
lucrează combine, și valoarea bi
letului.
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ZILNIC

Plecarea din Sofia a delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Bulgaria

Conferința
E.M.F.E.

SOFIA 17. Corespondentul 
Aeerpres, Gheorghe leva, trans
mite Astăzi dimineața a 
părăsit Sofia, plecind la Bucu
rești, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria. In frunte 
cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, care, la 
invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
va face o vizită oficială in 
România.

Pin delegație fac parte to
varășii Boian Bîlgaranov, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, 
Pencio Kubadinski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, prof. Ivan Popov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Știință și progres tehnic. Kon- 
stantin Popov. ministrul ener
giei electrice și al combustibi
lului, Milcio Balev, membru al

C.C. al P.C. Bulgar, și Gheorghi 
Bogdanov, anibasadorul R.P. 
Bulgaria in Republica SOclalistÂ 
România.

Cu același avion a plecat la 
București și ambasadorul Re
publicii Socialiste România in 
Republica Populară Bulgaria, 
Ioan Beldean.

La plecare, pe aeroportul 
din Sofia, membrii delegației 
au fost conduși de Jivko Jivkov, 
Țola Dragoiceva, han Mihai- 
lov, Todor Pavlov, Tano Țolov, 
Boris Velcev. membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar. Dancio Dimitrov 
și Gheorghi Kulișev. vice
președinți ai prezidiului Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria, 
Ivan Bașev, ministrul aface
rilor externe, de membri ai 
C.C.. ai guvernului, ai prezidiu
lui Adunării populare, activiști 
de partid și de stat, conducă
tori ai unor instituții centrale 
și obștești din Sofia.

Pe aeroport, au fost de fată 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în R.P. Bulgaria, 
membrii ambasadei Republicii 
Socialiste România și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Conferința anuală a Co
misiei economice a O.N.U pen
tru Asia șl Extremul Orient 
(E.C.A.F.E.) ale cărei lucrări au 
îpcermt la 3 aprilie, s-a încheiat 
lunii La atbăstă reuniune a par
ticipat. îri calitate de observator, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Japonia. Ion Datcu.

Conferința a elaborat „Decla
rația de la Tokio" care preconi
zează adoptarea de către țările 
dezvoltate a unor măsuri pozi
tive in vederea dezvoltării econo
mice a Asiei de sud-est.

Noul lider
al grupului laburist
al municipalității

Marii Londre
Grupul laburist al municipa

lității Marii Londre a ales sîm- 
bătă un nou lider în persoana 
lui Reginald Goodwin. Desem
narea lui Goodwin a devenit 
necesară in urma înfrîngerii 
fostului lider al grupului la
burist, XVilliam Fiske, in alegeri
le de joi pentru desemnarea 
noilor consilieri municipali ai 
Marii Londre. După cum s-a 
mai anunțat. în urma acestor 
alegeri laburiștii au pierdut con
trolul asupra capitalei, control 
pe care l-au deținut timp de 33 
de ani.

Deschiderea Congresului 
I'. S. II. G.

JAPONIA. Aspect de la mitin
gul care a avut loc recent la 
Tokio in cadrul celui de-al 
doilea val al ofensivei de pri

măvară
ANCHETA„APOLLO“

SUEDIA. Podul Liljieholm din Stockholm

Navele militare um- I 
guayene, care patrulau 
în rada localității Punta 
del Este, s-au retras Ia 
bazele lor. Detașamen
tele armatei și poliției 
dispersate pe toate că
ile de acces spre sta
țiune au primit ordin 
să ridice restricțiile de 
circulație. Cele 7 rin- 
duri de bariere care au 
interzis accesul „persoa
nelor neoficiale“ au 
fost înlăturate. Confe
rința Organizației State
lor Americane la nivel 
înalt s-a încheiat.

Agenda întilnirii de 
I?. Punta del Este a con- | 
stituit obiectul mai 
multor reuniuni ale 
organelor conducătoare 
ale Organizației Statelor 
Americane. Optica di
ferită a miniștrilor de 
externe asupra proble
melor ce urmau a fi 
dezbătute a făcut ca 
nici în ziua deschiderii 
conferinței, la 12 apri
lie. să nu se ajungă la 
o poziție comună. „So
lidaritatea interameri- 
cană“ în jurul căreia 
diplomația de la Wa
shington încercase să-i 
reunească, risca să nau
fragieze in ultimul mo
ment. După trei zile de 
dezbateri apreciate ca 
fiind foarte aprinse, 
miniștrii de externe au 
convenit să-și continue 
lucrările reuniunii în 
paralel cu cele ale pre
ședinților.

Chiar din prima zi.

președintele Johnson a 
fost nevoit să asculte 
cuvintărilc unor șefi 
de state care au soli
citat „eliminarea inega
lităților uriașe existente 
în prezent în comerțul 
S.U.A.—America La
tină“. In ședințele ur
mătoare unii latino-a
mericani au lansat 
atacuri energice împo
triva politicii S.U.A. pc 
continentul sud ameri
can. Otto Arosemena 
Gomez, președintele 
Ecuadorului (a cărui 
semnătură lipsește de 
pe documentul final al 
conferinței) luind pozi
ție deschisă împotriva 
exploatării de către ma
rile monopoluri nord-a
mericane a bogățiilor 
naturale de la sud de 
Rio Grande, a criticai 
„relațiile inechitabile“ 
ale schimburilor comer
ciale ale Statelor Unite 
cu restul partenerilor 
din O.S.A. In esență, 
sud-americanii au cerut 
președintelui S.U.A. să 
acorde un tratament 
preferențial pentru ex
porturile lor și facilități 
cu privire la Folosirea 
creditelor primite din 
partea Washingtonului. 
Ce a oferii S.U.A. ? 
Președintele Johnson — 
potrivit observatorilor 
— a promis o politică 
mai favorabilă față de 
membrii O.S.A. Când 
însă a fost vorba de 
concretizări, șeful Casei

Albe nu s-a angajat cu 
nimic. FRANCE 
PRESSE constata că 
„caracterul general și 
îndepărtat“ al promisiu- 

I nilor din cuvîntarea lui 
1 Johnson a fost, evident, 
| de natură să pună ca

păt speranțelor latino- 
americanilor. Cu atît 
mai mult cu cît Johnson 
in discursul său nu a 
mai făcut nici o aluzie 
la cele 1 500 milioane 
dolari, promise anterior, 
solicitate Congresului și 
refuzate. Comentatorii 
au apreciat în unanimi
tate că șeful Adminis
trației americane a evi
tat să formuleze anga
jamente financiare pre
cise. Situația balanței 

j de plăți, creșterea verti- 
: ginoasă a cheltuielilor 

determinate de războiul 
din Vietnam au fost ex
plicațiile pe care John- 
son se pare că le-a a- 
cordat (în afara sălii 
„Las America.«; de la 
San Raphael“) în ca
drul convorbirilor bila
terale (caracterizate a- 
desea ca „delicate"), de 
la vila Beaulieu. unde-și 
avea reședința. Referitor 
la mult discutatul pro
iect al Pielii co
mune latino-america
ne. s-a convenit ca 
acest organism privit 
din unghi diferit de 
nord-americani și lati- 
no-amercani, să intre 
în vigoare abia după 
1985. Conceput de

I unele cercuri din Ame
rica de sud ca un in
strument de cooperare 
în vederea depășirii 
subdezvoltării, Piața co
mună este privită de 
Statele Unite ca o mo
dalitate de a înlesni pă
trunderea capitalului de 
pe Wall Street în eco
nomia sud-americană. 
deci interese și scopuri 
diametral opuse.

Rezultatele Conferin
ței au fost consemnate 
în documentul final. 
Redactat în termeni 
foarte generali și pe 
perioade împrecizabile. 
comunicatul comun evi
dențiază. de fapt, coca 
ce mulți observatori 
prevăzuseră. Reuniunea 
la înalt nivel s-a dovedit 
a fi inutilă pentru sud- 
americani. Nenumăra
tele probleme cărora 
sînt nevoite să le facă 
față țările continentu
lui nu au fost nici pe 
departe soluționate.
„Strîngerile de mină“, 
„politica zîmbetelor"
și „declarațiilor de in
tenții“ de la Punta del 
Este au fost apreciate 
drept o „cortină diplo
matică“ a Washingto- 

j nului menită să acopere 
neînțelegerile care au 
devenit tot mai frec
vente între Statele Uni
te și continentul sud- 
american.

IOAN TIMOFTE

Congresul american continuă 
dezbaterile pe marginea rapor
tului cu privire la cauzele in
cendiului care a provocat 
moartea la 27 ianuarie a.c., a 
celor trei cosmonauți ameri
cani. Dezbaterile de pină acum, 
relevă agenția U.P.I., s-au 
caracterizat printr-un dezacord 
total in ce privește responsabi
litățile N.A.S.A. și ale compa
niilor care concură la reali
zarea programului „Apollo". 
Subcomitetul pentru proble
mele spațiale al Camerei Re
prezentanților a convocat pen
tru azi cinci cosmonauți, care 
să-și spună părerea în legătură 
cu programul „Apollo", și\ 
catastrofa de la Cape Kennedy. 
Pe de altă parte, Comitetul 
pentru probleme spațiale al 
senatului a cerut lui James 
Webb, director al N.A.S.A., să 
prezinte, raportul „Phillips", 
care, potrivit agenției U.P.I., 
este unul din documentele ce 
critică compania „North Ame
rican Aviation Inc", construc
toare cabinei spațiale ..Apollo", 
pentru defecțiuni tehnice. Pă
rerea celor mai mulți congres
meni este că societatea con
structoare a cabinei „Apollo" 
nu a respectat indicațiile teh
nice, iar N.A.S.A. se face res
ponsabilă pentru că nu a 
urmărit asigurarea securității 
cosmonauților.

BERLIN 17. Trimisul special 
Agcrpres, Constantin Van ara 
transmite: La 17 aprilie, la 
„Wemer Seelenbindcr Halle“, cea 
mai mare sală din capitala R. D. 
Germane, s*a deschis cel de-al 
Vll-lea Congres al Partidului So
cialist Unit German.

La Congres participă peste 
2 000 de delegați ai organizațiilor 
de partid și invitați — reprezen
tanți ai clasei muncitoare, ai ță
rănimii cooperatiste și intelectua
lității din Republica Democrata 
Germană. In Prezidiul Congresu
lui au luat loc Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Willi Stoph., președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Ger
mane. membrii și membri su- 
pleanți ai Biroului Politic, secre
tari ai C.C. ai P.S.U.G.. fruntași 
în producție, reprezentanți de 
seamă ai vieții politice ai orga
nizațiilor de masă, oameni de ști
ință și cultură.

în prezidiu iau loc, de aseme
nea, conducătorii delegațiilor par
tidelor comuniste și muncitorești 
frățești participante la Congres.

Din partea Partidului Comunist 
Român, participă o delegație 
condusă de tovarășul Chivu Stoi
ca, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de Walter Ulbricht, 
prim-sccretar al C.C. al P.S.U.G., 
care a salutat pe delegații și in
vitați, precum și delegațiile parti
delor comuniste și muncitorești 
care iau parte la Congres. Con-

greșul a păstrat apoi un moment 
de reculegere în memoria con
ducătorilor de partid din R.D.G. 
și a fruntașilor mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
printrp care și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, care au încetat din via
ță in perioada de la Congresul 
precedent al P.S.U.G.

Pe ordinea de zi a celui de-al 
X'IJ-lea Congres al P.S.U.G. se 
află următoarele probleme :

1. — Dezvoltarea socială în 
Republica Democrată Germană 
în perioada pînă la desăvîrșirea 
construirii socialismului — rapor
tor Walter Ulbricht, prim-secre
tar al C.C. al P.S.U.G.

2. — îndeplinirea sarcinilor e- 
conomiei naționale — raportor 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R D. Germane.

3. — Rolul partidului în pe
rioada desăvîrșirii construirii so
cialismului — raportor Erich 
FJonecker, membru al Biroului 
Politic, secretar al C. C. al 
P.S.U.G.

4. — Adoptarea hotărîrilor 
Congresului și alegerea organe
lor centrale ale partidului.

In ședința de dimineață. Wal
ter Ulbricht a prezentat raportul 
la primul punct al ordinii de zi.

Participanților la Congres le-a 
fost distribuită Darea de seamă 
asupra activității C.C. al P.S.U.G. 
și Raportul Comisiei Centrale de 
revizie, care vor fi supuse dezba
terilor.

SOSIREA
DELEGAȚIEI P.C.R
Duminică a sosit la Berlin 

delegația Partidului Comu
nist Român, care va participa 
la lucrările celui de-al Vll-lea 
Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Chivu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R. președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, condu
cătorul delegației, Virgil Tro- 
fin, secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Vereș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Mureș- 
Autonomă Maghiară al P.C.R., 
și Nicolae Ghenea, ambasado-

-rul Republicii Socialiste .Ro
mânia în R. D. Germană.

★
Pe aeroportul Schonefeld, 

delegația Partidului Comunist 
Român a fost întâmpinată de 
Paul Verner, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prim-secretâr al Co
mitetului Berlin' al P.S.U.G., 
Margareta Muller, membru su
pleant a! Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., Otto Gotsche. 
secretar al Consiliului de Stat 
al R.D.G., Wolfgang Rauchfuss, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Gunter WySchofsky 
ministrul industriei chimice, 
Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București, 
alte personalități.

• ’PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

NOUTĂȚI DE PE... JUPITER
Uriașa planetă Ju- 

piter, al cărei dia
metru este de 11 ori 
mai mare decit al 
Păminlului și a cărei 
masă reprezintă 70 
la sută din toate 
planetele, mai pre
zintă multe proble
me nerezolvate pen
tru astronomi. De 
la descoperirea ra- 
dioastronomiei s-a 
constatat că Jupiter 
emite de trei ori mai 
multă energie decit 
primește de la Soa
re. Cantitatea de 
energie pe care o 
emană pe secundă 
corespunde unei 
bombe de hidrogen 
de 1 000 megatone. 
l'n cercetător de la 
Universitatea Prin- 
ceton, din New 
York, susține că 
această energie se 
datorește diminuării 
continue a planetei.

Fizicianul dr. Ro
man Smoluchowski

a calculat că diame
trul uriașei planete 
descrește anual cu 
cca. o jumătate mm. 
Această contracție 
se produce pentru 
că scoarța exterioa
ră a planetei, com
pusă din hidrogen 
solid, se transformă 
in hidrogen metalic.

Jupiter se mai gă
sește in stadiul in 
care pe el nu s-au 
format încă elemen
tele grele. Partea 
principală a masei 
sale se compune din 
hidrogen care, din 
cauza presiunii e- 
norme, se găsește 
intr-o stare care nu 
a putut fi încă re
produsă pe Pămint. 
Cel mai ușor ele
ment. hidrogenul, se 
aseamănă cu meta
lele in ce privește 
proprietățile sale 
chimice. De aceea 
mulți fizicieni pre
supun că in spațiul

cosmic există hidro
gen metalic. In con- 
âîțiuhiîe planetei 
noastre, hidrogenul 
poate fi descoperit 
numai in stare li
chidă sau gazoasă.

Deasupra manta
lei metalice se gă
sește un strat, co- 
respunzind scoarței 
Pămintului. din hi
drogen lichid șl 
solid.

★
Cea de-a zecea 

Lună a Planetei Ju
piter, descoperită re
cent, va purta nu
mele de Janus.

Observațiile făcu
te la 9 ianuarie 1967 
la Observatorul Pic 
du Midi din Pirineii 
francezi, precum și 
alte 12 fotografii 
luate în Franța și 
America confirmă 
că Janus se învir- 
tește pe o orbită 
într-un cerc aproa
pe perfect

AVERTISMENT ELECTORAL
„Săptămîna amără

ciunii laburiste“ — ast
fel caracteriza sîmbătă 
agenția REUTER săp- 
tămîna care a trecut, 
marcată în Anglia prin 
desfășurarea alegerilor 
municipale. Intr-adevăr, 
trăsătura esențială a 
acestei consultări elec
torale a fost înfrînge- 
rea de mari proporții a 
partidului laburist.

Laburiștii au pierdut 
controlul asupra Consi
liului Municipal al Lon
drei (denumit în viața 
politică britanică „micul 
parlament“), control pe 
care l-au deținut, fără 
întrerupere, timp dc 33 
de ani. Ei au obținut 
acum doar 18 mandate, 
față dc 82 ale conser
vatorilor. Eșecul londo
nez a fost amplificat dc 
cel suferit pe scară na
țională în foarte multe 
din cele 58 de comi
tate. Districte tradițio
nale laburiste ca Lan
cashire. Cheshire. Lei
cestershire și War
wickshire au ieșit de 
sub controlul laburiști
lor. F semnificativ fap
tul că partidul laburist 
a pierdut circumscrip
ția Hiiyton pe care o 
reprezintă în Camera 
Comunelor premierul 
Wilson. în linii mari 
deplasarea dc soluri in 
favoarea conservatorilor 
e evaluată la circa 15 
la sută. „Este — re
marcă ziarul liberal 
GUARDIAN — cep 
mai grea înfringere la
buristă de după război

în alegerile pentru ad
ministrația locală".

Observațiile celor mai 
mulți cunoscători ai 
scenei politice engleze 
converg către opinia că 
semnificația majoră a 
scrutinului municipal 
constă nu atit in avan
sul substanțial al con
servatorilor, cît în ad
monestarea severă a e- 
chipei guvernamentale 
laburiste. S-a remarcat 
în acest sens că sensibi
lul recul laburist s-a 
datorat abținerii ma
sive a votanților labu* 
riști, fenomen care ara
tă că scrutinul și re
zultatele lui au consti
tuit. în fapt, o formă 
de protest, de dezavu
are de către alegători a 
unor aspecte importan
te ale actualei politici 
laburiste. Această inter
pretare a sensului eșe
cului laburiștilor apare 
cu atît mai justificată 
cu cît ținem seama de 
faptul că temele dezbă
tute în campania elec
torală au depășit con
siderabil problematica 
de interes municipal cu
prinzând cele mai în
semnate și actuale as
pecte ale politicii eco
nomice a guvernului. 
Fostul lider al grupului 
laburist în precedentul 
consiliu al Londrei, 
William Fiske. a sinte
tizat unele din princi- 
nalele cauze ale eșecu
lui electoral suferit de 
partidul de guvernă- 
mint : „Oamenii văd 
prețurile crescînd în

magazine, chiriile mă- 
rindu-se, iar salariile 
lor înghețînd“. Pe un 
plan mai larg, se consi
deră că „avertismentul 
prin abținerea de la 
vot", dat dc mulți ale
gători care în mod o- 
bișnuit îi susțin pe la
buriști, vizează aban
donarea de către La- 
bour Parly a unor im
portante obiective so- 
cial-politice cuprinse în 
programul cu care a ve
nit la putere. „Mulți 
constată cu nemulțu
mire — scrie THE 
SCOTSMAN — că po
litica economică a lui 
Wilson este mai degra
bă apropiată de cea a 
cabinetelor precedente 
conservatoare decit de 
programul laburist“. 
Bugetul prezentat mar
țea trecută de guvern 
în Camera Comunelor 
n-a fost de natură să 
slăbească nemulțumirea 
corpului electoral. Cu 
excepția unor preve
deri de importanță mi
noră, acest buget nu 
oferă nici un indiciu 
de ușurare a măsurilor 
economice restrictive 
introduse anterior. El 
continuă, în linii mari, 
faimoasa politică de 
„austeritate“, de „strîn- 
gere a curelei“ (îndeo
sebi cele privind înghe
țarea salariilor și creș
terea șomajului). „Bu
getul lui Callaghan — 
opiniază MORNING 
STAR — nu schimbă 
nimic. Săracul rămîne 
sărac, șomerul rămîne

șomer, economia va 
continua să stagneze, 
strinsoarea economică 
va continua să fie la 
fel de încordată“.

Evident explicația 
configurației scrutinului 
municipal de săptămîna 
trecută nu poate fi re
dusă la factorii amin
tiți. Prin natura ei. ac
tuala înfruntare elec
torală a scos pe primul 
plan problemele politi
cii interne, în special 
cele economice. Plasat, 
insă, în conexiune cu 
substanțialele pierderi 
de voturi înregistrate 
de laburiști în ultimele 
degeri parlamentare 
parțiale, reculul din 
alegerile municipale nu 
poate fi desprins, desi
gur. de nepopularitatea 
unor asemenea aspecte 
ale politicii externe a 
guvernului cum ar fi 
poziția față de eveni
mentele din Asia de 
sud-est și din Orientul 
Mijlociu-

Implicațiile noilor in
dicii de scădere a popu
larității și. în genere, 
influența scrutinului de 
săptămîna trecută asu
pra partidului laburist 
și a politicii cabinetului 
Wilson nu pot fi anti
cipate. Este. însă, pre
vizibilă o activizare a 
opoziției conservatoare 
în parlament și o creș
tere a presiunii stîngii 
laburiste pentru reo- 
rientarea politicii gu
vernului.

DUMINICA au fost date pu
blicității numele celor 60 de de
putati care au fost aleși simbătă 
în Parlamentul Iordaniei. Candi
dați! nu au reprezentat nici un 
partid politic, pentrn că în Ior
dania toate organizațiile politice 
au fost interzise prin lege. 
Participarea la vot a fost foarte 
redusă și multe personalități 
proeminente au respins cererea 
guvernului de a-și depune can
didatura. Tn orașul Ierusalim, 
de exemplu, unde au fost pre
zentați cinci candidați sprijiniți 
de guvern, nu s-a votat de loc.

DELEGAȚIA SOVIETICĂ 

ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 

ÎN IRAN

DELEGAȚIA guvernamentală 
sovietică, în frunte cu Nikolai 
Baibakov. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării din U.R.S.S., și-a încheiat 
vizita în Iran. După cum anunță 
agenția TASS, in timpul con
vorbirilor care au avut loc în
tre delegația sovietică și autori-

tătile iraniene s-a ajuns la o în
țelegere în legătură cu colabo
rarea celor două părți în explo
rarea și exploatarea zăcăminte
lor petrolifere.

Uniunea Sovietică a acceptat 
să elaboreze pentru partea ira
niană proiecte pentru construcții 
industriale, comunicații, energie 
electrică, construcții de baraje, 
irigații și explorarea zăcăminte
lor de minereuri și să acorde 
Iranului asistentă in înfăptuirea 
planului de dezvoltare a tării in 
aceste domenii. Cheltuielile 
părții sovietice pentru realiza
rea acestor lucrări vor fi com
pensate. potrivit înțelegerii, prin 
livrări de gaze și petrol.

PENTRU prima oară în Eu
ropa. un ordinator va lua in 
sarcina sa sectorul administra
tiv și sectorul medical al unui 
«pital. Acest ansamblu electro
nic a fost instalat în Danemar
ca. la spitalul departamental 
din Gentofte.

Se știe că de mai multă vre
me mașinile de calculat sînt 
folosite în domeniul medicinei. 
Aproapp 40 de spitale din lume 
sînt utilate cu astfel de mașini.

EM. BUCAR

La internare bolnavul va fi 
chestionat la fel ca și Intr-un 
spital obișnuit. Chestionarul 
completat va fi transmis ordi
natorului, care va deschide un 
dosar. Toate celelalte date ob
ținute in cursul spitalizării bol
navului vor fi transmise, de a- 
semenea, ordinatorului, care va 
completa dosarul.

UN TEMPLU EGIPTEAN

ÎN LARGUL MĂRII

La 15 aprilie, a părăsit portul 
Alexandria vasul italian „Espe
ria", avînd la bord o încărcătură 
excepțională — 66 blocuri în 
greutate de 93 tone, reprezen- 
tind micul templu faraonic de la 
El Lessy — dar al guvernului 
R.A.U. făcut Italiei în semn de 
recunoștință pentru contribuția 
acestei țări la salvarea celebre
lor temple aflate în regiunea 
barajului de la Assuan.

Micul templu faraonic de la 
El Lessy va fi reconstituit în- 
tr-una din sălile Muzeului Egip
tologie din capitala Italiei.
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