
Snsămiirrțeazâ Pe întreaga suprafață Proletari din toate țările, uniți-vă!

orezul
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). — în gospodăriile colec
tive din raionul Făurei, a început 
de cîteva zile semănatul orezului. 
Pînă acum cîteva zile, se amena
jase și reamenajase o suprafață 
de 700 de hectare de orezarii, 
pregătindu-se în același timp 
pentru semănat 500 de hectare. 
Î11 gospodăriile colective cultiva
toare de orez cum sînt cele din 
comunele Jirlău, Strîmhu, Vișani, 
Găișeanca, și altele, semănatul 
orezului a și început. în cîteva 
zile, la G.A.C. din Vișani, de 
pildă, se însămînțaseră cu orez 
25 de hectare din totalul de 130 
destinate acestei culturi, iar pe 
întregul raion Făurei, 67 de hec
tare din care 53 de hectare în 
uscat, iar restul prin tulburarea 
apei. Lucrările continuă cu inten
sitate.
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pe fiecare metru patrat

Am extins
cultura

cartofilor
rinul acesta gospodăria colec

tivă din Iernei a semănat cu 
cartofi 34 de ha, cu 14 ha mai 
mult decît prevedea planul. Noi 
ne-am convins de avantajele cul
tivării cartofului care dă produc
ții bune la hectar.

Anul trecut, am cultivat doar 
12 ha cu cartofi și am obținut o 
producție medie de 26 000 kg la 
ha, din care brigada a II~a de 
pe o suprafață de 5,6 ha a obți
nut în medie peste 30 000 kg la 
ha. Cartofii au adus venituri în
semnate gospodăriei și colecti
viștilor. In primăvara acestui an 
prin defrișări și alte lucrări de 
îmbunătățiri funciare am redat 
noi terenuri agriculturii. O parte 
din aceste suprafețe au fost cul
tivate cu cartofi. Am pus cartofi 
peste prevederile planului și pe 
alte suprafețe. Ne-am propus să 
obținem o producție de cel puțin 
28 000 kg cartofi în medie la ha.

De asemenea, am semănat în 
timp optim cele 5 ha fasole în 
cultură pură prevăzute în planul 
gospodăriei. în afară de aceasta 
am semănat 126 ha cu fasole în 
cultură intercalată. în felul aces
ta contribuim la îmbunătățirea 
aprovizionării industriei și a oa
menilor muncii și obținem în 
același timp importante venituri 
pentru gospodăria colectivă.

RADUL’Y IOSIF
președintele gospodăriei 

colective din Iernez, raionul 
Tg. Mureș

1

nerul agronom al gospodăriei. De grija cu care 
lucrează acum colectiviștii, depinde în mare 
măsură soarta viitoarei recolte. Dacă, pe cele 
100 de hectare semănate în cuiburi, operația 
este mai simplă, reducîndu-se doar la a lăsa 
în cuib planta cea mai viguroasă, în schimb 
executarea răritul.ui cere o mai mare atenție

n aceste zile, pe ogoarele raionu
lui Segarcea se lucrează în ritm 
susținut la întreținerea culturilor ; 
sînt concentrate toate forțele de 
care dispun gospodăriile colective. 
Zilnic, cîmpul este împînzit de 
oameni, tractoare, mașini. La

G.A.C. din Goicea Mare, peste 850 de colecti
viști efectuau prașila I pe ultimele suprafețe 
cultivate cu floarea-soarelui și începuseră pra- 
__ 1 oarbă Ia sfecla de zahăr, iar pe lanul cu 
porumb 4 tractoare cu sapele rotative zdrobeau 
crusta pe cele 700 de ha. Ingrijindu-se de efec
tuarea în timpul optim a acestor lucrări, co
lectiviștii acordă cea mai mare atenție calită
ții. La floarea-soarelui, pentru a asigura o 
densitate bună la hectar, răritul s-a făcut cu 
mina înainte de a se trece cu 
sapa. Au fost organizate echi- 

‘ > formate din cei mai 
pricepuți colectiviști aleși din 
rîndul celor care în timpul ier
nii au frecventat lecțiile la în- 
vățămîntul agrozootehnic de 3 
ani. S-a urmărit asigurarea unei 

i bune nu numai la hec- 
la fiecare metru patrat.

Zilnic, brigadierii și șefii de 
: se 

determină stadiul de vegetație a 
plantelor, starea ogorului și se

" î ce urmează a 
fi executate. Se asigură, astfel, 
efectuarea la momentul oportun 

; de întreținere. Iată 
_____ exemple : cînd pe cele 
1 062 de hectare cu grîu terenul 
„____ j crustă, pe întreaga su
prafață s-a trecut cu sapa rotativă, vasele capi
lare au fost distruse, și, menținîndu-se astfel o 

! mai mare de apă în sol plantele s-au 
.............Intr-una din seri, la ședința operativă 
de stabilire a planului pe ziua următoare, doi 
■„l^-di-i au semnalat apariția de dăunători 
pe terenul cu sfeclă de zahăr. A doua zi în
treaga suprafață a fost prăfuită cu substanțe 

’ ' ’ ; contra dăunătorilor. Deși lanul de grîu 
......curat (îngrijirea științifică a terenului de-a 
lungul mai multor ani își spune acum cuvîn- 

l ca în vară grîul să fie cu- 
întreaga suprafață a fost plivită
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Aceeași operativitate în efectuarea lucrări

lor de întreținere se întîlnește peste tot în I raionul Segarcea. Colectiviștii din Cerătu au
efectuat prima prașila la floarea-soarelui și la ran 
sfecla de hazăr. La fel cei din Drănic, Bîrza, | 
Goicea Mică. Lucrările se află într-un stadiu! 
avansat și în celelalte gospodării colective. In» 
întregul raion s-a trecut cu sapa rotativă pe fi 
23 700 de hectare ocupate cu grîu, prașila I “ 
s-a efectuat la peste 75 la sută din suprafața» 
cultivată cu floarea-soarelui și aproape 70 la| 
sută la cea cultivată cu sfeclă de zahăr. La® 
Măceșu de Jos efectuarea prașilei I la sfecla» 
de zahăr s-a făcut cu sapa îngustă, confecțio-1 
nată în cadrul G.A.C. prin înlăturarea colțuri-B 
lor de la sapele normale. In felul acesta s-ag 
asigurat densitatea corespunzătoare.

I 
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executarea ramului cere o uicu uiuie
pe terenurile semănate în rînduri. Asigurăm o ■ 
densitate diferită în funcție de fertilitatea te- ■ 
renului și de soiurile utilizate. Pe cele 450 de ■ 
hectare semănate cu soiuri mai precoce, lăsăm! 
35 000 de plante la hectar. Pe celelalte 250 de ■ 
hectare ocupate cu soiuri mai tardive lăsăm ■ 
30 000—32 000 de plante la hectar. De aceea,! 
distanța între plante pe parcelele acestea" 
ocupate cu soiurile precoce este de 30 de cm ■ 
fir de fir, în timp ce pe restul parcelelor de 33 B 

cm. Răritul se face cu mîna.B 
folosindu-se bețișoare pentru- 
respectarea distanței stabilite. I 

Ne străduim să terminăm* 
foarte repede această operației 
pentru a da posibilitatea plan-l 
telor să plece din vreme în ve
getație, să se dezvolte rapid. ■ 
De aceea, la cîmp sînt prezențil 
toți colectiviștii. Nu se înre-" 
gistrează nici o absență de la» 
muncă. Colectiviștii știu că a-j 
ceste zile sînt hotărîtoare pen-’ 
tru soarta recoltei.

Sînt, totuși, unele gospodării! 
agricole colective unde aceste® 
lucrări nu se desfășoară în-« 
tr-un ritm corespunzător. Așa.j 
de pildă, G.A.C. din comunele’ 
Radovanu, Panaghia, Cîrna, 
Gighera, Foișoru, Zăvalu mai au 

încă suprafețe însemnate de floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr pe care nu au efectuat lucrări 
de întreținere, iar < ~ 
tura și altele nu au început încă prașila me
canică la porumb. Este necesar ca ritmul des
fășurării lucrărilor de întreținere să i 
sificat pentru ca fiecare lucrare să se facă la 
timpul optim, atunci cînd planta are nevoie. 
Organizațiile U.T.M. din aceste unități au <' 
toria să acorde o mai mare atenție mobiliză
rii tinerilor la efectuarea lucrărilor de între
ținere — lucrări hotărîtoare pentru soarta 
coltei.
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IjpO mare atenție au acordat colectiviștii și în

treținerii lanurilor de porumb. Aproximativi 
peste tot, la 4 zile după semănat, pe ogoare s-a!

I trecut cu grapa reglabilă, creîndu-se condiții" 
foarte bune de încolțire. Porumbul a răsărit șig 
are deja 3—4 frunze. Toate tractoarele sînt a-! 
cum folosite pentru efectuarea primei prașjle* 
mecanice. S-a și trecut cu sapa rotativă peg 
mai bine de 4500 de hectare. La Măceșu dc@ 
Sus, imediat după ce porumbul a răsărit, la-a 
nul a fost „încheiat". Prima grijă a colectiviști-a 
lor a fost să cerceteze dacă plantele au încol-B 
țit uniform pe întreaga suprafață. Golurile de-H 
pistate au fost însămînțate cu sămînță ți- ■ 
nută în prealabil timp de 15 ore în apă. Ei| 
au efectuat prașila mecanică pe întreaga su
prafață, iar pe terenurile unde porumbul are 
5—6 frunze a început răritul.

— Acordăm cea mai mare atenție acestei 
rerații — ne spune tov. Emil Alexandru, ingij

I

Noi construcții de locuințe și cinematografe

Su-

In diferite localități 
din țară au fost construi
te în ultimul timp noi 
blocuri de locuințe.

Constructorii din
ceava au dat în folosin
ță în noul centru al ora
șului încă 32 de aparta
mente. Blocurile construi
te pînă acum aici au cîte 
4 și 10 etaje, totalizînd 
230 apartamente. în pre
zent, în cartierul „Ana 
Ipătescu", sînt în diferi
te stadii de finisare 650 
apartamente din cele 
1 256 apartamente ce ur
mează a se construi aici.

In vederea grăbirii rit
mului lucrărilor și a ridi
cării calității lor, pe șan
tiere au fost organizate 
brigăzi specializate pen-

tru lucrări de fundații, 
canalizare, amenajări ex
terioare, dulgherie, insta
lații electrice, sanitare

La Medgidia au fost 
date în folosință, cu 14 
și respectiv 22 zile îna
inte de termen, două 
blocuri de locuințe. In 
prezent, constructorii lu
crează la finisarea altor 
două blocuri cu 96 apar
tamente. Avansate sînt 
lucrările și la obiectivele 
socialrculturale care se 
construiesc în Medgidia: 
un spital cu 300 paturi, 
o policlinică, o școală 
medie cu 16 săli de cla
să etc.

★
La Mizil și Comarnic 

s-a terminat zilele aces-

tea construcția unor noi 
cinematografe cu ecran 
lat, avînd o capacitate de 
300 locuri fiecare. în 
prezent, în orașele re
giunii Ploiești funcțio
nează 33 de cinematogra
fe, dintre care unul cu e- 
cran panoramic. La alte 
cinematografe din regiu
ne — cele din Sinaia, 
Bușteni, Tîrgoviște, Pu
cioasa, Slănic, Gura-Oc- 
niței și Pătîrlagele au 
fost amenajate în acest 
an ecrane late pentru ci
nemascop.

De asemenea, numărul 
cinematografelor sătești 
a crescut cu încă 10 u- 
nități ; pînă la sfîrșitul 
lunii ele .vor ajunge la 
300. (Agerpres)
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LO fîrșitul povestirii 
i I începute ieri la a- 
| ; ceastă rubrică nu
1 este în același 
' timp și sfîrșitul 
I 11 propriu-zis al isto

riei în care este 
și în prezent eroina 
povestiri. Ea este încă

de Marin Preda

prinsă 
acestei . 
în clipa de față vîrîtă pînă 
la gît în a treia- experiență în 
care a împins-o inițial felul 
cum a înțeles ea devotamentul 
in familie. Să povestim deci 
mai departe.

Au 
cînd 
timp 
ieri, 
toată _ .
obișnuit din fabrică, a reușit 
să se liniștească și să-și resta
bilească echilibrul moral și 
sănătatea zdruncinată. Tatăl 
bolnav, între timp murise. In- 
tr-o zi veni la ea un unchi 
care avea grijă de ea în locul 
tatălui și îi spuse ;

— Ei, acum te-ai liniștit, tre
buie să intri și tu în rîndul 
oamenilor, să-ți faci un rost, 
să te căsătorești...

— Unchiule, nu te supăra, 
zise ea, dar nici să n-aud de 
așa ceva și te rog să mă lași 
în pace.

Aparent, unchiul o lăsă în 
pace. Dar mătuși nu există ?

trecut 7 luni din ziua 
navigatorul a părăsit-o, 

în care, cum am spus și 
tînăra M., sprijinită cu 
grija de către mediul ei

Și mătușile ce treabă au dacă 
nu să pună ele la cale pe cine 
să mai mărite și pe cine să 
desmărite ? Și ele nu tăbărîră 
toate deodată pe nepoata lor, 
ci așa, pe rînd, azi o vorbă, 
mîine alta... că de ce trăiește 
omul, daca stă ca un cuc ? Și 
pe urmă, ehe, zilele trec, tine
rețea se duce și nu se mai în
toarce ! Și ceea ce poți lua 
cînd ai 25 de ani numai poți 
lua cînd ai 30, și așa mai de
parte. Și după această pregă
tire pe de departe, se adunară 
într-o zi toate, o luară și pe 
mama ei cu ele și se puseră cu 
nădejde pe capul ei.

Să se căsătorească! Nu e 
bine ce face!

Asta era în esență ceea ce i 
se spunea. Și atunci reapăru 
unchiul și aruncă nada în a- 
ceastă conștiință abia redresa
tă, a cărei dorință vie de a-și 
întemeia o familie rămăsese 
undeva în ea atît de puterni
că încît vechile speranțe — și, 
după cum se va vedea — și 
vechea credulitate, reapărură. 
Ce zicea unchiul ? Că are el 
un băiat foarte bun la el pe 
vas (tot pe vas!), un băiat li
niștit, care deși cunoaște tre-

exigențele sporite

succes

practică

vieții 
opere

cinteia
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Azi se deschide la București

Conferința pe țara
a Uniunii artiștilor plastici

Azi începe Conferința pe 
țară a Uniunii artiștilor plas
tici. în sala mică a Palatului 
R.P.R. se vor întruni delegați 
din întreaga țară, maeștri ai 
picturii, sculpturii și graficei 
noastre, împreună cu artiști 
din generațiile mai tinere, 
pentru a dezbate problemele 
creației plastice.

Eveniment de seamă în via
ța culturală a țării, conferin
ța artiștilor plastici va face 
bilanțul realizărilor artistice 
obținute în ultimii ani. Con-

știenți de
ale actualei etape de desăvîr- 
șire a construcției socialiste în 
patria noastră creatorii de pe 
acest tărîm sînt hotărîți ca 
lucrările Conferinței lor să 
constituie o etapă însemnată 
pe drumul cunoașterii și o- 
glindirii 
tru în 
loroase.

Urăm
rinței pe țară a Uniunii Artiș
tilor Plastici.

Au început stagiul de
In fabricile și uzi

nele metalurgice și 
constructoare de 
mașini, au sosit 
peste 1 100 de elevi 
din anii doi și trei 
ai școlilor tehnice și 
tehnice de maiștri, 
care au început sta
giul de practică în 
vederea examenu-

iui de absolvire sau 
de sfîrșit de an. 
Timp de trei luni ei 
vor lucra în specia
litățile pe care și 
le-au ales ca norma- 
tori, tehnologi, con
trolori tehnici, mai
ștri și ajutori de 
maiștri

Pentru o mai bună

î

f
i
»

i
!

Coboară amurgul. Un moment de destindere. Tractoriștii se întorc la 
gadă. Nicolae Șerban, șeful brigăzii nr. 3 de la S.M.T.Balaciu, raionul 
ziceni, care lucrează pe ogoarele gospodăriei colective din Malu, îi 
treabă pe tractoriștii fruntași Cheorghe D. Nițu și Mișu Niță cum 
muncit și cu ce au Îmbogățit șirul succeselor dobîndite în 

tuala campanie

bri- 
Ur- 
în- 
au
ac-

Foto ; I. CUCU

poporului nos- 
artistice

deplin Confe-

îmbinare a cunoș
tințelor tehnice 
practica, elevii 
fost repartizați 
Ungă șefii secțiilor, 
ingineri și munci
tori cu înaltă califi
care, care urmăresc 
zi de zi activitatea 
practicanților.

(Agerpres)

La Tușnad băl
Foto : prot. V. ORZA

cutul ei, pe el nu-l interesea
ză, nu ce-a fost interesează, 
ci ce va fi de-aici înainte! Nu 
e din oraș, e de la țară, dar e 
un băiat foarte la locul lui, o 
să vadă ea ce noroc a dat pe
ste ea. Să-l cunoască și ea și 
dacă nu i-o plăcea, nu i-l bagă 
nimeni pe gît... Ca dovadă 
că-i om serios — nu ca pilotul

(i-a spus adică pe nume, for
ma aceasta, „cutare, dragul 
meu" fiind o expresie obișnui
tă a ei), știu de la unchiul că 
ții foarte mult la sora ta, 
fă-mi cunoștință cu ea, să afle 
și ea cine sînt, să nu ne cer
tăm mai tîrziu că m-am as
cuns de ea ca să nu afle cine 
știe ce...

— Lasă, zise el, nu-i spune 
nimic, vezi-ți de treabă.

S-au dus în vizită la țară la 
părinții lui și a fost foarte bine 
primită atît de ei cît și de toa
te rudele.

El grăbea foarte tare cunu
nia, zice că ce e mai repede e 
mai sănătos, ai hotărît să te

Ì Ì

acela care a ținut-o încurcată 
atîta vreme — uite că, ăsta 
vrea să se însoare cu ea ime
diat ! — adăugă unchiul.

Ce-avea să mai iasă și din 
asta 2

Au făcut cunoștință. Cît a 
văzut-o, el i-a repetat ceea ce 
îi spusese și unchiul ei, iar ea 
a recunoscut că și el arăta în
tocmai cum fusese descris. A- 
cest om este acum soțul eroi
nei noastre și îl vom numi 
marinarul. Acest marinar gata 
să se însoare, avea o soră în 
oraș și eroina noastră îi spuse:

— Marinarule, dragul meu,

însori, gata ,însoară-te, ce mai 
atîta codeală!

Au scos actele necesare și 
s-au căsătorit. In aceeași zi 
i-au făcut sorei lui o vizită. Ea 
i-a felicitat și apoi le-a spus :

— Acum îți faci și tu muta
ția în oraș, să vă scoateți și 
voi cartelă de lemne și cîte și 
mai cîte...

Ea, care locuia 
a întrebat-o pe 
urmă:

— Ce-i facem,
buie să-i facem mutația.

— Bine, o să-i facem, a 
mama.

cu maică-sa, 
aceasta

mamă 1,

din

Tre-

spus

Nu prea aveau însă unde 
sta, și în cele din urmă mama 
se răzgîndi și numai dădu bu
letinul. Avea și dreptate: să 
ceară tinerii, căsătoriți o came
ră la spațiu locativ și cînd o 
să li se 
mutația

Pe el 
deodată 
să urle: Mutația și mutația! 
Lui îi trebuie mutație! Să-i 
dea buletinul să-și facă muta
ția în oraș 1

Surprinsă de această ieșire 
soția nu prea înțelese totuși ce 
îl apucase așa cu mutația asta 
și îi spuse că bineînțeles o să-i 
facă și mutația, dar că deo
camdată n-avea unde.

— Nu mă interesează pe 
mine chestia asta, răcni el mai 
departe de parcă vedea roșu 
înaintea ochilor, să-mi dai bu
letinul să-mi fac mutația, 
pînă nu-ți fac eu o mutație de 
fălci dintr-o parte în alta...

Zicînd aceasta plecă și se 
întoarse foarte tîrziu acasă și 
afumat... Era de nerecunoscut, 
nimic numai rămăsese din bă
iatul cumsecade care se arăta
se atît de matur și de înțelept 
cu cîteva săptămîni înainte. 
Ea, cunoscătoarea, îl luă cu 
binișorul:

— E frumos ce faci ? Unde 
ai băut ?

— In gură, spuse el spiri
tual și agresiv, cu prieteni! 
Și dacă mai spui ceva mă îm
brac și plec să beau din nou.

Ea îi spuse atunci că dacă 
mai are de gînd să mai vină 
așa acasă, n-are ce să caute la 
ea, unde bea acolo să doarmă, 
ea vine de la lucru și e obosi-

repartizeze să-și facă 
acolo!
chestia asta îl scoase 
din pepeni și începu

Joi 16 mai 1963

ÎNTRECEREA
TALENTELOR

esfășurarea fazei 
intercomunale a 
celui de al VII-Iea 
concurs republican 
al artiștilor ama
tori de la orașe și 
sate, fază care s-a

încheiat la sfîrșitul lunii tre
cute, confirmă încă o dată par
ticiparea din ce în ce mai activă 
a fiecărui om al muncii la via
ța cultural-artistică de la orașe 
și sate, fie ca artist amator în
tr-o formație, fie ca spectator la 
manifestările ce au loc pe sce
nele cluburilor sau căminelor 
culturale.

Aruncînd o succintă privire 
asupra fazei intercomunale, se 
constată că această nouă între
cere republicană a căpătat un 
caracter și mai larg de masă, 
înregistrîndu-se, față de con
cursul precedent, o creștere 
simțitoare atît a numărului de 
formații, cît mai ales a aceluia 
al spectacolelor și spectatorilor. 
Numai la faza intercomunală 
au participat peste 21.500 for
mații muzicale, coregrafice, 
brigăzi artistice de agitație și 
circa 22.000 soliști vocali, in
strumentiști și dansatori de la 
sate, cu circa 3000 echipe mai 
mult decît la al Vl-lea concurs.

Creșterea numărului de for
mații și prin aceasta a numă
rului manifestărilor artistice la 
sate, s-a înregistrat aproape 
mai în toate regiunile. în 
regiunea Iași, de exemplu, nu
mărul formațiilor înscrise în 
întrecere este de 14Î9 față de

tă și toate acestea le cunoaște 
și numai poate să le îndure.

Drept răspuns el începu să 
geamă, se întinse cu picioarele 
pline de noroi pe pat, spuse că 
îi e rău, îl arde în piept...

Și astfel se pomeni măritată 
cu acest băiat pe care îl lău
dase așa de tare toată lumea, 
dar. care nu era cu nimic mai 
breaz decît ceilalți, ba chiar 
mai rău, după cum avea să 
afle în curînd.

Citva timp o ținu așa, pînă 
într-o zi cînd deodată dispăru
ră din casă hainele lui, rufă- 
ria și ceasul pe care el i-l fă
cuse cadou cînd se mutase la 
ea. Pînă și rochia pe care i-o 
cumpărase la cununie 
ruse.

S-a dus la el pe vas 
întrebat : dacă avea de 
să plece de ce s-a mai căsăto
rit ? la care el răspunse:

— Dacă găsești casă, o să 
viu, dacă nu, adio !

Stătea la soră-sa, care în
cepuse să umble cu vorbe că 
fratele ei putea să ia o fată cu 
situație și a-luat pe dracu să-l 
ia !

între timp se află și la fa
brică de felul cum trăia ea cu 
noul ei bărbat, de toate cer
turile și încurcăturile ei și 
deodată n-o mai cruțară, șeful 
de producție îi declară că s-a 
săturat de toate acestea.

Dar fetele totuși n-o pără
siră și îi spuseră să nu se 
piardă cu firea și să încerce să 
afle ce e cu el, de ce s-a însu
rat el așa repede cu ea și ce 
draci l-au apucat ci și-a luat

dispă-

și l-a
gînd

(Continuare în pag. a III-a)

930 la al Vl-lea concurs, rezul- 
tînd o creștere de 140 coruri 134 
echipe de dansuri, 174 brigăzi 
artistice de agitație etc. Cele 
peste 2000 de formații din re
giunea Oltenia participante la 
faza intercomunală însumează 
aproximativ 35.000 artiști ama
tori, majoritatea fiind tineri de 
la sate.

în numeroase sate au apărut 
genuri noi de formații, care vin 
să îmbogățească varietatea pro-

După faza 
intercomunală 

a celui de al VII-Iea 
concurs al artiștilor 

amatori

gramelor prezentate de artiștii 
amatori. în multe sate s-au în
ființat noi formații de instru
mente populare (cimpoi, bu
ciume, țitere, fluiere etc.) mai 
rar întîlnite la concursurile 
anterioare.

O inițiativă pornită cu un an 
în urmă din comuna Mihălceni 
— R. Sărat, de a se înființa pe 
lîngă căminul cultural o orches
tră populară din tineretul șco
lar, între 9—13 ani, fii de co
lectiviști, a prins aripi la înce
putul acestui concurs, în întreg 
raionul, ajungîndu-se la 28 de 
asemenea formații instrumen
tale.

Demn de relevat este și feno
menul apariției unui număr de 
103 grupuri vocal-folclorice, 
feminine și mixte în satele re
giunii București, care cu prile
jul fazei intercomunale au pre
zentat o serie de lucrări și pre
lucrări, din folclorul nou de pe 
întinsul regiunii. Fenomenul a- 
cesta de participare masivă a 
țăranilor colectiviști, a tinere-

tului sătesc la Viața artistică a 
satului, îl demonstrează și fap
tul că în ultima vreme a înce
put să crească tot mai mult nu
mărul membrilor în formațiile 
existente, ducînd astfel la con
tinua consolidare a activității 
acestora. La faza intercomunală 
a acestui concurs, corul cămi
nului cultural din Putna — re
giunea Suceava (clasat pe lo
cul III la finala celui de al Vl- 
lea concurs) s-a prezentat pe 
scenă cu 230 de coriști, iar la 
unele cămine culturale din Ol
tenia (Dăbuleni, Piscu-Vechi, 
Ghidrici, Corlățel) a fost nece
sară organizarea de concursuri 
de admitere și selecționare a 
coriștilor din cauza cererilor 
numeroase ale colectiviștilor, 
ale tineretului sătesc de . 
ta în formația corală a 
nului cultural respectiv.

Faza intercomunală a 
de al VII-Iea concurs a 
demonstrat un lucru deosebit 
de important și anume popu
laritatea de care se bucură bri
găzile artistice de agitație și 
influența exercitată de către 
acestea în procesul de formare 
și dezvoltare a conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii de 
la sate. Acest lucru rezultă în 
primul rînd din creșterea sus
ținută a numărului de brigăzi 
care au ajuns Ia aproape .9 000, 
cu circa 2 600 mai multe decît 
la concursul precedent. Specta
colele prezentate în cadrul fa
zei intercomunale. a actualului 
concurs , s-au bucurat de o lar
gă participare, sălile de con
curs devenind neîncăpătoare.

Se poate afirma că la nici 
un concurs anterior nu au par-

a cîn- 
cămi-

celui 
mai

N. NISTOR 
director al Casei centrale 

a creației populare

(Continuare în pag. a III-a)

De curînd au fost date în 
exploatare instalațiile de cen
tralizare electrodinamică din 
stațiile de cale ferată Ciceu, 
Cîmpia Turzii, Medgidia și 
Pașcani.

Ca urmare a introducerii a- 
cestor instalații, munca ma
nuală de acționare a macaze- 
lor și semnalelor a fost înlo
cuită în întregime,'timpul .ne
cesar întoarcerii și înzăvorîrii 
acestora pentru a se asigura 
intrarea trenurilor la linia do
rită, s-a redus de la 10—12 
minute la numai 10—12 se
cunde.

Pînă acum au fost centra
lizate electrodinamic 48 de 
stații, printre care mari no
duri de cale ferată.

(Agerpres)

unul 'din șantierele con- 1 
strucțiilor de locuințe de pe j 
Șoseaua Mihai Bravu din 1 

Capitală.



O [IAPA HOTARIEOARE > ÎNCHEIEREA CU SUCCES A ANULUI SCOLAR
'Din 'dorința de a a/la cum se 

muncește în aceste zile ale sfîr- 
șitului de an școlar am între
prins o anchetă la Școala medie 
„Al. I. Cuza“ din lași. La an
cheta noastră au răspuns tova
rășii :

DUMITRU 
ALEXANDRESCU, 
directorul școlii

Pregătirea încheierii cu suc
ces a anului școlar a început 
— ca să spun așa — odată cu 
primele zile de școală. De a- 
tunci, conducerea școlii, ca
drele didactice și-au fixat anu
mite obiective, privind unele 
clase, grupuri de clase și chiar 
elevi, care au fost urmărite pe 
tot parcursul anului școlar. 
Faptul că la sfîrșitul trimestru
lui II 96,3 la sută din elevii 
școlii au promovat — cei mai 
mulți dintre ei cu rezultate 
bune și foarte bune — nu este 
o întîmplare, ci rodul străda
niilor comune de a obține ca 
fiecare elev să posede un vo
lum mare de cunoștințe temei
nice, atît de necesare în viață. 
Noi sîntem siguri că acest pro
cent va fi mai mare la sfîrșitul

anului școlar și, mai ales, nu
mărul elevilor cu rezultate bune 
și foarte bune va fi mai mare.

în preajma încheierii cursu
rilor conducerea școlii are în 
vedere bunul mers al întregu
lui proces instructiv educativ. 
Urmărim însă mai la amănunt 
cîteva lucruri precise: activi
tatea claselor a Xl-a, consoli
darea colectivelor claselor a 
VIII-a, creșterea numărului de 
elevi care obțin rezultate bune 
și foarte bune. Fiecare tovarăș 
director răspunde de o clasă a 
Xl-a ; asistă foarte des la ore, 
urmărește ca elevii, în special 
cei care au avut pînă acum re
zultate mai slabe, să fie ascul
tați mai des, ajutați mai mult 
de profesori. în plus s-a orga
nizat bine recapitularea mate
riei, iar la disciplinele cerute 
la examenul de maturitate pro
fesorii de specialitate dau dese
ori consultații. Cu clasele uma
ne s-au stabilit limbile la care 
vor da examen — latina și rusa 
— și elevii sînt ajutați să se 
pregătească bine. Pentru orien
tarea profesională a viitorilor 
absolvenți s-au organizat întîl- 
niri cu specialiști, vizite în în
treprinderi și în institutele de 
învățămînt superior. Măsuri co
respunzătoare au fost luate și 
pentru clasele a VIII-a.

TRAIAN COHAI, 
profesor de matematică

'Acum începem să culegem 
roadele preocupărilor de la în
ceputul anului pentru mărirea 
numărului de elevi care obțin 
rezultate bune și foarte bune 
la această disciplină. Pe baza 
muncii diferențiate dusă cu cla
sele la care predau, cu grupuri 
de elevi și chiar individual cu 
elevii, am reușt să măresc nu
mărul celor care obțin rezul
tate bune și foarte bune la ma
tematică. Am să dau cîteva 
exemple. La clasa a X-a B, a- 
proape jumătate din elevi obțin 
note de la 7 în sus și sperăm 
să terminăm anul școlar fără 
nici un corigent la matemati
că. La clasa a X-a A, 10 elevi 
au note de la 8 în sus (5 din
tre ei au medii de 10) cei mai 
mulți intenționează să se spe
cializeze în viitor în fizica nu
cleară, electronică, arhitectură, 
construcții, specialități în care 
vor avea nevoie de solide cu
noștințe de matematică. înre
gistrez cu bucurie că, acum, la 
sfîrșitul anului școlar, tot mai 
mulți elevi din clasele a X-a nu 
se limitează în studiul matema

ticii doar la cerințele manualu
lui i citesc reviste de speciali
tate, participă la activitatea 
cercurilor de matematică din 
școală și la editarea revistei de 
matematică din școală, au par
ticipat în număr mare la olim
piada de matematică.

Ce facem acum ? La cererea 
elevilor care întîmpină anumi
te greutăți, ne întîlnim zilnic 
cu jumătate de oră înaintea în
ceperii cursurilor pentru a re
zolva probleme și exerciții. Me
toda și-a dovedit eficacitatea 
în sensul că acești elevi și-au 
ridicat simțitor cunoștințele, 
sînt mai stăpîni pe metodele de 
rezolvare a problemelor. Aștept 
cu încredere încheierea anului 
școlar pentru că sînt sigur că 
rezultatele bune obținute de 
marea majoritate a celor 13.0 
de elevi din cele 4 clase la 
care predau vor răsplăti efortu
rile mele și ale lor de a-și în
suși temeinice cunoștințe de 
matematică. Ei au îndrăgit ma
tematica i o dovadă în acest 
sens este cererea lor de a ne 
întîlni și în vacanță, la club, 
pentru a rezolva împreună pro
blem# atît da Interesanta ca a- 
celea pe care ți le oferă stu
diul matematicii.

E1ENA STRÄCHINARU, 
profesoară 

de limba romînă, 
dirigintă a clasei 

a IX-a C

împreună cu grupa U.T.M. a 
clasei am reușit să le insuflu 
elevilor dorința de a termina 
anul școlar fără nici un cori
jent. Și, de la trimestru la tri
mestru, s-a văzut că acest o- 
biectiv este posibil de realizat. 
Mai mult decît atît, elevii s-au 
străduit să se ridice deasupra 
mediocrității, să mărească nu
mărul celor care obțin rezul
tate bune și foarte bune. în cla
să existau, la începutul anului, 
10 elevi merituoși. Acum nu
mărul lor s-a dublat. Iar în a- 
ceastă perioadă de sfîrșit de an 
majoritatea muncesc cu seriozi
tate pentru consolidarea cunoș
tințelor căpătate, pentru acu
mularea a noi cunoștințe.

Am fost ajutată de grupa 
U.T.M. pentru a generaliza me
todele bune de studiu, pentru a 
forma la fiecare elev deprinde
rea de a munci personal, de a 
nu aștepta totul de-a gata de 
la colegi. Acum, cînd studiul 
programei este pe sfîrșite, a- 
tenția este concentrată spre re

capitularea materiei. Ajutați de 
cadrele didactice, elevii repetă 
esențialul, sistematizîndu-și cu
noștințele. La limba romînă, de 
pildă, recapitularea se face pa
ralel cu o lectură suplimentară 
a operelor scriitorilor studiați, 
cu lecturi din studii critice.

Am de făcut o mențiune spe
cială în legătură cu preocupă
rile pe care le am pentru clasa 
a VIII-a la care predau. Folo
sesc această perioadă pentru 
consolidarea cunoștințelor că
pătate în timpul anului, pentru 
îmbogățirea vocabularului lor. 
De aceea, în aceste zile facem 
mai des teme scrise, le corectez 
în clasă, comentez greșelile de 
exprimare și ortografie cu aju
torul elevilor, le recomand lec
tură suplimentară. în acest fel 
vom reuși să completăm golu
rile pe care le mai au unii e- 
levi, să obținem ca fiecare din
tre ei să cunoască și să folo
sească corect frumoasa și bo
gata noastră limbă.

MUNTEANU MIHAI, 
elev în clasa a X-a C

Coleativul clasei noastre ma
nifestă o preocupare specială

pentru cei rămași în urmă, 
pentru cei care acordă prea 
mult timp activităților extra
școlare, pentru cei care obțin 
rezultate bune doar la obiectele 
preferate. Aceasta a fost o 
preocupare a noastră de la în
ceputul anului, dar acum s-a 
accentuat. N-aș vrea să fiu în
țeles greșit : n o facem numai 
pentru a mări numărul notelor 
bune în catalog, ci pentru a 
realiza ca la sfîrșitul anului 
școlar toți elevii clasei noastre 
să posede cunoștințele necesa
re unui absolvent al clasei a 
X-a. Folosim metode Variate : 
discuții individuale, ajutor di
rect celor care întîmpină reale 
greutăți, postul utemist de con
trol, și mai ales sprijinul tova
rășilor profesori. Astfel, colega 
noastră Angela Rîpa a fost aju
tată să-și organizeze mai bine 
munca, să nu „tocească", ci să 
învețe metodic. Colegii noștri 
Gheorghe Bărbărie și Vasile 
Bordeianu au fost ajutați să în
țeleagă că sportul poate fi 
practicat mai bine în vacanță, 
că acum ei au obligația, în pri
mul rînd, să învețe, pentru a 
promova cu succes anul școlar. 
S-a creat în general o atmosfe
ră de studiu i la primele teze 
care s-au dat în acest trimestru

s-au obținut rezultate bune și 
foarte bune.

TEODOR TEBEANU, 
organizatorul grupei 

U.T.M. din ciasa 
a IX-a B

EX E M IP IL IUI IL
_—_— ----------

îrsta școlară este 
și vîrsta căutărilor 
modelelor de via
tă. Elevii din pri
mele clase văd în 
învățător omul cel 
mal de seamă, că

ruia ar dori din suflet să-i se
mene. Surprindem la micii șco
lari cuvinte ale învățătorului, 
gesturile sale, deprinderi din 
felul de a fi și de a munci al 
dascălului. Elevul mai mare, 
pornit pe drumul adolescenței, 
își caută și el modelul. Dar el, 
de acum, face selecție, sinteti
zează ceea ce găsește mai bun, 
mai frumos la toți profesorii 
săi. își alege ca model de via
ță un profesor, cel mai drag 
dar, cu imaginația lui febrilă, 
îi adaugă acestuia 
calități noi, pe care
Ie 
alți profesori, 
alți oameni 
care îi 
în fișele de lectură 
ale unor aseme
nea elevi ai să în- 
tîlnești consem
nate multe titluri 
de cărți din colec
ția „Oameni de seamă", bio

grafii ale unor oameni cu re
nume din literatura științifică 
și beletristică. Sînt ani de fe
brile întrebări: cum trebuie 
să fii, cum trebuie să înveți, 
care-i profesiunea cea mai fru
moasă, care-i cel mai bun drum 
în viață '<

Asemenea întrebări am găsit 
In numeroase scrisori trimise 
de elevi către redacție. Ca răs
puns, inaugurăm în „Pagina e- 
levului" o suită de medalioane 
din viața unor oameni de sea
mă. în rîndurile de față vom 
povesti elevilor ceva despre 
anii de școală ai marelui sa
vant romin Gheorghe Țițeica.

în paginile cărții despre Gh. 
Țițeica apărută în Editura Ti
neretului am găsit lucruri inte
resante pentru elevi.

Anii de școală, fapte și dale 
despre cum a învățat marele 
savant, dau elevilor răspunsuri 
ediiicatoare. Bunăoară, răspund 
întrebării pe care ei și-o pun 
în mod frecvent: ce rol joacă 
în viața tînărului anii de școală 

în viața profesorului Gheor
ghe Țițeica școala a jucat ro
lul constructorului, care toarnă 
temelie trainică, de beton, pen
tru viitoarea clădire care a 
fost profesiunea, specializarea, 
munca pe tărîmul științei. Șco
larul Gheorghe Țițeica, cu căr
țile-! de școală dragi, curate, 
cu caietele îngrijite, îmbrăcate 
în hîrtie albastră, cu scrisul or
donat, cu foile fără nici o pată 
de cerneală, a debutat în viața 
de elev cu succes. Drumurile 
deschise de școală spre cunoaș
terea universului sînt străbă
tute de școlar cu pași siguri. 
Fiecare lecție are ceva din 
comoara pe care exploratorul o 
caută, și o descoperă. Coroana 
de stejar a „premianților cu 
cunună“ primită la aproape 12 
ani, la absolvirea școlii, atestă 
o rară sîrguință Ia învățătură. 
Savantul a terminat ultima 
plasă avînd Ia toate materiile

nota 10. Era abia la înce
putul unei ucenicii harnice, 
pasionate, în ale 
Școlarul privea cu 
lecțiile de științe 
despre plante și animale. Gîn- 
dea mult 
lecție de 
matica și 
ușurință

Încotro 
pașii premiantului pe 
interesa totul, absolut 
Negreșit spre o școală mai 
înaltă. Așa cum dorea și el și 
cum doreau și părinții, măcar 
că în cale îi stăteau atîtea 
greutăți materiale. Greutățile 
trebuiau învinse, și au fost în
vinse, 11 găsim, deci, pe tînă- 
rul Țițeica într-unul din cele

științei, 
interes 

naturale,

și adine la fiecare 
istorie, li plăcea gra
se descurca cu multă 
în matematică.
aveau să se îndrepte 

care îl 
totul ?

sesizează și la
Ia 
pe 

întîlnește. Gheorghe
Țițeica

10 licee care funcționau în 
toată țara în vremea aceea — 
la liceul din Craiova, cea mai 
mare școală din Oltenia, pe 
vremea aceea. Se născuse în 
el pasiunea pentru matemati
că ? Nu. Încă nu. Adolescentul 
era stăpînit de o mare sete de 
cunoaștere Incit nu putea trece 
indiferent pe lingă nimic din 
ceea ce îi oferea școala. Trece
rea de la copilărie la adoles
centă o trăiește fiind același 
școlar sirguincios pe care l-am 
cunoscut în primele clase de 
școală. Dragostea pentru carte, 
preocuparea pentru studiu dis
ciplinat îi conferă un echilibru 
sufletesc, îi dă posibilitatea u- 
nei dezvoltări armonioase, 
multilaterale. Matematica îl a- 
trage, dar în aceeași măsură îl 
atrage literatura, filozofia și 
muzica. Citește mult, dar nu 
numai din dorința de a acumu
la cunoștințe, ci și din curio
zitatea de a cunoaște, de a des
coperi adevărul despre viață, 
despre lume. Unora dintre ele
vii noștri li se va părea poate 
ciudat, dar savantul, matemati
cianul, va debuta în anii cînd 
versul lui Eminescu pusese stă- 
pînire pe lumea spirituală, sen
sibilă, a tineretului, cu articole 
de critică literară, de filozofie 
și chiar cu versuri. „Revista 
școalei“ îi va găzdui articolele 
din aceste domenii, ca mai tîr- 
ziu să-i găzduiască o ru
brică destinată matematicilor, 
susținută în întregime de el. 
Totuși, nici atunci nu-și trădea
ză pasiunea pentru literatură, 
pentru filozofie. Spiritul meto
dic și mintea sa ordonată îi în
drumă pașii spre critica litera
ră. Tînărul, cu o rară capacita
te de muncă, a rămas un îndră
gostit de matematică, care l-a 
purtat pe înalte trepte de gîn- 
dire și l-a îndemnat să urce 
treptele către știință, dar și cre
dincios literaturii și filozofiei, 
care-i ofereau lumea spirituală 
în mijlocul căreia să trăiască 
o viață intensă, unde putea

găsi răspunsuri la nenumăra
tele întrebări ale spiritului său 
mereu viu, dornic de cunoaș
tere. Și atunci cînd dorința de 
echilibru sufletesc nu era îm

plinită deplin de 
contactul cu mate
matica, cu litera
tura, cu filozofia, 
cu toate științele 
pe care și le însu
șea în școală, ele
vul făcea apel la 
muzică, se refugia 
în tovărășia viorii, 
care a contribuit și 
ea la întregirea 
personalității omu- 

știință, sensibil la fru- 
la disciplinarea vieții 

care și-a ales un drum

Iul de 
museți, 
celui 
greu — drumul cercetării ști
ințifice.

O viață de școală trăită la 
cea mai mare intensitate, din 
care elevul Gheorghe Țițeica a 
adunat, ca o albină, tot ceea ce 
i s-a dat. O viață școlară 
care i-au călăuzit adoles
centului pașii spre știință, spre 
matematică. Dar l-au făcut și 
un bun prieten al tuturor ști
ințelor.

Miini de constructor

Rezolvați aceste probleme
...E o chemare și o poruncă 
să-mi dărui avîntul în muncă.

mă cheamă cu glas de țiței, 
țișnind din adîncuri.

Mă cheamă ogorul cu brazdele-n șto, 
Scăldatc-n ocene de soare ;
Mă cheamă-n amieze fierbinți să respir 
Mirezme de pîini viitoare.

Și brațe albastre spre mine întind, 
Să-ml facă un semn, macarale j 
Și zarea întreagă cit ochii ouprind, 
Trimite chemările sale.

Mă cheamă uzina cu freamătul el 
Și șantierul cel plin de avînturi 
Și sonde
Puternlo

DASCHIEVICI VIRGIL 
elev-Ploiești

La stația de ra- 
dioemisie a Pa
latului pionierilor 
din București se 
desfășoară o ac
tivitate . pasio

nantă.
Fpto :

GR. PREPELIȚĂ

DĂRUIRE

Am văzut mîini în care Jucau mușchi de oțel, 
Intr-o dimineață senină.
Mîini harnice, născătoare de viață.
Pline de oîntece și de lumină.

Veneau pînă Ia fruntea mea Șl mai sus» 
Limpezeau simetrii între cer și țărână. 
Ca o coloană apropiind înălțimile, 
Zvîcnea pe mistrii fiece mină, 
închin mîinilor harice-n schimb 
Cîntecul meu înflăcărat.

CONSTANTIN BĂJENARU
«lev-Tnlceo

șl șirul

1. Dintr-un dreptunghi de dimensiuni a și b tăind de la col
țuri cîte un triunghi dreptunghic se formează un octogon cu 
toate laturile egale.

Să se afle latura X a octogonului și să se arate că raportul 
dintre a și b este cuprins între 0,5 și 2. Să se arate cum se poate 
construi cu rigla și compasul lungimea X cînd dimensiunile a 
și b sînt date.

2. Să se arate că ori care ar fi X și Y numere reale, avem: 
(4 + X2)Y4-L4XY’+2(X2—1)Y2—4XY+X=+1 > 0

C. IONESCU-ȚTU

3. Pe ipotenuza BC a unui triunghi dreptunghic ABC se iau 
punctele M și N astfel îneît BM=MN=NC. Se notează unghiul 
BAM cu x, unghiul MAN cu y și unghiul NAC cu z. Folosind 
definiția funcțiilor trigonometrice să se arate că

3 sin x sin z = sin y
GH. POPESCU-LUGOJ

înflorirea economică a regi
unii Suceava — fenomen pe
trecut în anii puterii populare 
— a creat în rîndurile actualei 
promoții de absolvenți ai șco
lilor medii, dorința de a se spe
cializa într-o profesiune legată 
de prezentul profil economic 
al regiunii, de nevoile sale cul
turale, de perspectivele sale de 
dezvoltare. Ei doresc să devină 
chimiști, ingineri agronomi, 
medici veterinari, specialiști 
în industrializarea lemnului și 
firește, profesori, medici, geo
logi, arhitecți etc.

Mărturie în această direcție 
sînt și declarațiile unora din
tre elevii claselor a Xl-a ale 
Școlii medii nr. 1 din Fălticeni.

RODICA CEPOI: colectivi
zarea regiunii noastre a pus la 
ordinea zilei necesitatea for
mării unui mare număr de ca
dre de specialiști, capabili să 
contribuie la ridicarea fiecărei 
gospodării agricole colective în 
parte, la practicarea unei agri
culturi înaintate, menite să 
creeze belșugul de produse ve
getale și animale, propriu orîn- 
duirii sociiiste. înțelegerea ace
stei nevoi, precum și faptul că 
îndrăgesc comuna în care 
m-am născut, am crescut, și în

„NE-AM ALES PROFESIUNEA“
care doresc să muncesc ală
turi de consătenii mei, m-au 
determinat să-mi aleg 
fesiunea de inginer 
nom. In vederea 
profesiuni, eu mă 
tesc de multă vreme, 
vacanțe am muncit alături de 
părinții mei, m-am interesat 
do planurile de producție ale 
gospodăriei, am stat deseori de 
vorbă cu inginerul gospodăriei 
asupra pespectivelor ei de dez
voltare.

pro- 
agro- 

acestei 
pregă- 

in

RADU HOBINCU : am o a- 
devărată pasiune pentru geo- 
chimie — o ramură științifică 
relativ tînără. Pasiunea mea 
este alimentată de interesan
tele prospecțiuni care se fac 
in regiune pentru descoperirea 
a noi zăcăminte de sare, mine
reuri etc., și pe care le urmă
resc cu un deosebit interes. 
Am început să mă pregătesc 
în această direcție mai de 
mult, studiind diferite tra-

tale de specialitate, urmă
rind noile descoperiri ști
ințifice. Deși mi-am 
de mai multă vreme 
fesiunea, n-am neglijat pregă
tirea mea generală. Știu că un 
specialist adevărat trebuie să 
aibă un larg orizont în specia
litatea sa, dar el trebuie să fie 
și un om cult. De aceea citesc 
multă literatură romînă și u- 
niversală, mi-am însușit limbi 
străine. Deși mă pregătesc să 
satisfac cerințele examenului 
de maturitate și ale concursului 
de admitere în facultate, nu 
mi-am întrerupt activitatea de 
lărgire continuă a cunoștințe
lor culturale.

ales 
pro-

pregătesc de multă vreme, ci
tesc lucrări de specialitate, re
zolv probleme oare depășesc 
nivelul manualului școlar, am 
participat — cu bune rezultate
— la Olimpiadele de fizică. De 
aceea, mă voi duce la Facul
tatea de electronică. Urmărind 
construcția Combinatului de 
celuloză de la Suceava, cu pro
cesul său complex de produc
ție, nu-mi doresc altceva decît 
ca — la terminarea facultății
— să fiu repartizat să mun
cesc în acest combinat.

Iași funii chiar foști elevi ai 
școlii noastre) care ne-au vor
bit de profilul diferitelor ei fa
cultăți. despre frumusețea pro
fesiunilor care pot fi însușite 
în cadrul universității. Și 
m-am hotărît : voi urma Fa
cultatea de geografie-geolo
gie din cadrul universității ie
șene. Voi deveni geolog și voi 
învăța să smulg munților co
morile lor ascunse, atît de 
prețioase pentru dezvoltarea 
patriei noastre.

LIVIU GAFTEA : de la pri
ma mea cunoștință cu fizica, 
am îndrăgit-o și a fost o pasiu
ne statornică. Atit părinții cit 
și colegii știu de multă vreme 
că n-aș putea să-mi aleg o altă 
profesiune decît una legată de 
fizică. Aceasta pentru că mă

ELENA LUNGU : de fel sînt 
din Munții Neamțului. De mică 
am îndrăgit munții, la început 
pentru frumusețea lor, mai tîr- 
ziu, pe măsura acumulării a 
noi cunoștințe, și pentru co
morile pe care Ie ascund în 
adîncurile lor. Și în anii tre- 
cuți, și mai recent, în anul 
acesta, am fost vizitați de pro
fesori și asistenți de la Uni
versitatea „Al. L Cuza” din

CĂTĂLINA NICHITOVICI: 
socotesc că una din meseriile 
de mare viitor este cea de 
constructor. Ritmul în care se 
constuiește în patria noastră 
reclamă noi și noi cadre talen
tate, pricepute în această me
serie. De altfel, în familia 
noastră există deja o tradiție 
în meseria de constructor: 
fratele meu a muncit pe multe 
șantiere și eu l-am urmărit

în clasa noastră există 20 de 
elevi cu medii de la 7 în sus. 
Un rezultat bun, dar care nu ne 
mulțumește ; toți elevii pot fi 
in rîndurile acestora. De aceea, 
grupa U.T.M., cu ajutorul tutu
ror elevilor serioși, care obțin 
rezultate foarte bune la învăță
tură și-a îndreptat atenția spre 
ridicarea celor rămași în urmă, 
în aceste zile ei sînt ajutați să 
recapituleze materia, să-și folo
sească bine timpul de studiu. 
Obișnuim să vizităm acasă co
legii care absentează : cei care 
au motive serioase Sînt ajutați 
să nu rămînă în urmă cu lec
țiile ; cei care o fac fără a ju
deca prea mult,, sint trași la 
răspundere de colectivul clasei 
și de părinții anunțați de noi. 
In felul aceșta au scăzut foarte 
mult absențele nemotivate. Și 
în timpul anului, și acum am 
purtat discuții despre metodele 
de studiu, despre ce vrem să 
devenim în viață, despre posi
bilitatea pe care ti»o oferă 
școala medie de a căpăta un 
larg orizont de cunoștințe etc. 
Aceste discuții au clarificat 
multora dintre noi țelul muncii 
de acum, obligațiile elevului și- 
aceasta s-a reflectat în rezulta
tele obținute la învățătură.

M. V.

: -î ots ; U3

4. Se consideră polinomul
f (n) = n2+l

f (o), f (1), f(2), f(3)..,
a) Să se arate că în acest șir nu există 3 termeni în progresie 

geometrică, dacă primul termen este f (0) sau f (2).
b) Să se determine trei termeni ai acestui 

geometrică, dacă primul termen este f (1).
c) Să se determine trei termeni ai acestui 

aritmetică, dacă primul termen este f (m). In . 
scrie acești termeni în funcție de k, dacă m = 2k2 — 1 ; k fiind 
un număr natural.

șir în progresie

șir în progresie 
particular, să se

O problemă grea de rezol
vat. De aceea, cei cinci e- 
levi, colegi de clasă (de la 
Școala medie nr. 2 din Si
biu) au hotărît să încerce 

s-o rezolve împreună.
Foto: O. PLECAN

fost și un g 
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i ales cel tehnic, b 
din îndeletnici- R 
în tiranul liber. ■
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alegerea | 
ii de la | 

nevoile pe care ie naică eco- g 
nomia și cultura propriei lor | 
regiuni, a întregii noastre țări. 
Indiferent de profesiunea alea- | 
să, ei își vor valorifica pe de- “ 
pita talentul și tacltaațiil®. ■

succesele oare au i 
imbold pentru mine. îmi pla- 
oe desenul, mai ales cel tehnic, 
care este una <
rile preferate în timpul liber. 
Nu mi-a fost ușor să mă sta
bilesc la această profesiune 
pentru că m-au atras și altele, 
dar socotesc că aci voi putea 
să-mi valorific mai bine însu
șirile.

★
Evident , printre actualii ab

solvenți ai Școlii medii nr. 1 
din Fălticeni sînt și elevi care 
se vor îndrepta spre alte fa
cultăți, spre școlile tehnice de 
muncitori calificați, îmbrăți- 
șînd întreaga gamă de pro
fesiuni care pot fi însu
șite în rețeaua învățămîn- 
tuilui nostru tehnic și su
perior. Am ales la întîm
plare câțiva dintre ei; și cei
lalți însă au pornit în f 
viitoarei lor profesiuni_ _
nevoile pe care le ridică eco
nomia și 
regiuni, a întregii noastre țări.

TIBERIU ROMAN

Pregătirea lecțiilor cere 
concentrare, seriozitate. 
Așa învață zilnic elevul 
Șerban Provian din clasa a 
Xl-a I a Școlii medii nr. 2 

„A. Toma" din Ploiești.
Foto: S. VIOREL

Date fiind eforturile mari la car» 
llnt solicitați elevii in ultima pe
rioadă a anului școlar, regimul lor 
de viată trebuie să constituie o 
preocupare importantă a școlii Șl 
mai aies a părinților. Aceste pro
bleme slnt legate de modul în care 
trebuie să-și desiășoare activitatea 
elevii pentru a putea obține bune 
rezultate la învățătură, la exame
nele foarte importante ce-i așteap
tă pe unii dintre ei, fără a-și peri
clita in același timp sănătatea.

Astiel, finind seama de ano
timpul în care ne ailăm, cind orga
nismul se ailă mai slăbit și cind, 
pe de altă parte, este chemat să 
tacă eforturi sporite, alimentația 
elevilor trebuie \ să- fi.e -faăt. sub
stanțială, mdj, bogată "în proteine, 
dulciuri, și mai ales în vitamine. 
Este recomandat să sg folosească 
mult alimentele proaspete — legu
me, iructe ele. Mesele trebuie să 
fie de aSîffifchea’ cit mai regulate.

Se impune. în ai doilea rind, o 
grijă deosebită pentru împărțirea 
rațională a timpului de muncă șl 
de odihnă, în așa fel Incit să se 
evite surmenajul.

Astfel, pentru elevii care învață 
diminea/a, se recomandă ca după 
masă, timp de o oră, să se odih
nească. Aceasta se poate realiza 
fie prin somn, fie prin odihnă ac
tivă — plimbări îrt ger liber. După 
aceasta, ei vor putea învăța în 
maj bune condiții. Același lucru 
este valabil și pentru elevii care 
învață după amiazăaceștia mai 
pot Învăța citva timp, după ce au 
venit de Ja școală, cu condiția însă 
de a se fi odihnit măcar o oră.

Respectarea duratei necesare 
somnului de noapte este ștrict 
obligatorie. Astfel, elevii din cla
sele IV—VII trebuie să doarmă 
neapărat minimum 9 ore pe noapte, 
iar ceilalți mai mari cel puțin 8 
ore. Orele cele mai potrivite slnt 
Intre 21,30—6,30 sau 22—6. Un 
elev care nu doarme îndeajuns 
clteva nopji, mai ales în preajma 
examenelor, riscă să obțină rezul
tate cu totul sub posibilitățile sale.

Și în privință felului în care tre
buie să Învețe elevii le vom da 
clteva sfaturi. Ne adresăm în spe
cial elevilor din clasele a Vll-a șl 
a Xl-a, care, avlnd de făcut fată 
unor examene foarte importante, 
au tendința de a Învăța oricum, 
fără a mai tine seama de anumite 
criterii. Acești elevi, precum și 
părinții lor, trebuie să știe că este 
cu totul obligatorie alternarea ore
lor de învățătură cu momente de 
recreiere, de destindere. Astfel 
după 1—2 ore de - învățătură, 
elevii trebuie să facă pauze 
de 10—12 minute, in care timp 
pot face plimbări în aer liber, 
exerciții de gimnastică etc,, fără 
a-și obosi Insă preg mult orga
nismul.

De asemenea, e recomandabil Ca 
duminica dimineața, 2—3 ore, să 
fie consacrate unor plimbări - prin 
parcuri, cu barca pe lac, înnoirjlui 
sau unor mici excursii.

Camerele în care învață și dorm 
elevii să aibă în permanentă fe
restrele deschise.

Nerespeclind aceste elemente 
ale higienei studiului, unii elevi 
pot ajunge la surmenaj intelectual 
însofit de dureri de cap, amețeli. 
In asemenea cazuri se recomandă 
tonice și mai ales Vitaminele B șl 
C, toate, cu avizul medicului.

Părinții să pună accent pe alter
narea învățăturii cu momente de 
recreiere. De asemenea, să scuteas
că pe fiii și fiicele lor de o serie 
de treburi gospodărești, să se stră
duiască să asigure o viață de ia- 
milie liniștită, care să poată crea 
un climat - favorabil învățăturii.

De asemenea, să aibă, grijă de 
buna alimentație a copiilor.

In slîrșit, In această perioadă, 
atît părinții cil și școala trebuie 
să manifeste grijă pentru scutirea 
elevilor de sarcini extrașcolare, 
cum ar ti : activități sportive de 
performantă, acțiuni artistice, cul
turale care necesită mult timp (sint 
unii elevi care învață pianul, vioa
ra, urmează la unele cursuri de 
desen, balet etc.) — activități care 
trebuie să înceteze sau să fie re
duse ca volum în această perioadă.

lmbinînd cu grijă și respectînd 
toate aceste indicații ca și altele 
foarte cunoscute, elevii vor ajunge 
să Încheie în bune condiții anul 
școlar și să obțină rezultatele aș
teptate la examenele pe care le au 
de trecut.

Dr. M. ARTHUR
medic la Școala medie nr. 11 

„Dimitrie Cantemir“-Bucureșt}



O hotărire a Consiliului de Miniștri

Măsuri pentru îmbunătățirea permanentă Borsec. din Mun
ții Giurgeului, la altitudine 
de 860—1 000 m, renumită prin 
izvoarele el de apă carboga- 
zoasă ; stațiunea permanentă 
Sovata Băi. la 490 m altitu
dine, pe malul lacului helio- 
term Ursu, stațiunea de odihnă 
permanentă Tușnad Băi, de pe 
malul Oltului și Lacului Ciu- 
caș, și stațiunea climaterică 
permanentă Lacul Roșu, din 
munții Gurghiului. Capacita
tea de cazare a acestora este 
de peste 8 000 de persoane. 
Numai în anul care a trecut,

ce vă preocupă tn mod deo
sebit, legate de noul sezon ?

— In anii care au trecut 
am avut unele greutăți, în pri
vința primirii oamenilor mun
cii veniți la odihnă. Birourile 
de primire erau în mare parte 
neîncăpătoare, iar formalită
țile care trebuiau îndeplinite 
răpeau mult timp, astfel că se 
creau aglomerări pentru cei 
care erau după o noapte de 
călătorie cu trenul. Pentru a- 
cest an, apreciem că această 
deficiență a fost înlăturată. In 
majoritatea stațiunilor — Bor-

a vilelor, în cadrul căruia am 
stabilit o evidență unică. A- 
ceasta va permite ca înregi
strarea unei persoane să se 
poată face în cîteva secunde.

— In legătură cu confortul 
din vile, ce ne-ați putea 
spune ?

— La Sovata au fost complet 
reamenajate 2 vile, iar în ma
joritatea celorlalte a fost intro
dusă apa caldă. La Borsec sînt 
în curs de terminare lucrările 
pentru mărirea debitului de 
apă potabilă, vilele au fost ra
cordate la sistemul de canali-

In ultimii ani au crescut 
considerabil în țara noastră 
volumul și ritmul investițiilor 
îndeosebi în industria energiei 
electrice, construcțiilor de ma
șini, în industria chimică, în 
transporturi, agricultură, în 
construcțiile de locuințe etc.

înfăptuindu-se sarcinile tra
sate de Congresul al III-lea al 
P.M.R., politica de industriali
zare socialistă a țării, de con
tinuă dezvoltare a economiei 
și culturii — au, fost ridicate și 
se află în construcție nu
meroase obiective industriale 
și social-culturale importante.

Realizarea la un înalt nivel 
calitativ și la termenele pla
nificate a investițiilor sporite 
cere ca munca de întocmire a 
studiilor tehnico-economice, 
proiectelor de ansamblu și de 
execuție să se desfășoare în 
condiții tot mai bune.

în acest scop, Consiliul de 
Miniștri a emis o hotărîre care 
reglementează organizarea ac
tivității de proiectare în toate 
domeniile, stabilește profilul 
fiecărei organizații de proiec
tare și prevede o serie de mă
suri pentru mărirea capacită
ții de lucru și îmbunătățirea 
activității acestora.

Potrivit Hotărîrii, în afara 
Institutelor de proiectare au 
dreptul, în anumite condiții, să 
întocmească proiecte și alte 
organizații, printre care și in
stituțiile de învfițămînt teh
nic superior. Pe linia speciali
zării mai accentuate a institu
telor, prin reorganizarea sau 
preluarea activității unora din 
cele existente au fost înfiin
țate o serie de noi institute de 
proiectare.

Hotărirea reglementează, de 
asemenea, condițiile în care 
conducătorii ministerelor, ai 
celorlalte organizații centrale 
și ai comitetelor executive ale 
sfaturilor populare regionale 
pot înființa servicii, secții, bi
rouri și ateliere care să ela
boreze documentații tehnice 
pentru lucrări de reparații de 
orice valoare, pentru anumite 
lucrări de amenajări, dezvol
tări și lucrări, precum și 
iecte de execuție pentru 
mite obiective din cadrul 
complexe industriale noi
existente care au proiecte de 
ansamblu aprobate.

Elaborarea unor proiecte de 
execuție și detalii trece treptat 
’a trusturile și întreprinderile 
de construcții montaj ceea ce 
7a contribui la apropierea

pro- 
anu- 
unor 

sau

proiectării de execuție, la în
tărirea spiritului de răspun
dere al constructorilor, la re
zolvarea mai operativă a pro
blemelor ce se ivesc în cursul 
execuției lucrărilor pe șantier.

în ce privește mașinile și 
utilajele, cu excepția unora, 
institutele de proiectări com
plexe pe ramură vor elabora 
numai studiile tehnico-econo
mice și proiectele tehnice, în
tocmirea desenelor de execu
ție trecînd la uzinele construc
toare de mașini. Aceasta va 
determina participarea mai 
activă a întreprinderilor la 
munca de concepție și proiec
tare a mașinilor și utilajelor.

Sînt stabilite măsuri pentru 
evitarea paralelismului în pro
iectarea mașinilor, utilajelor, 
părților de utilaje și aparata- 
je, pentru intensificarea acți
unii de refolosire a proiecte
lor, secțiunilor, elementelor 
tip, a documentațiilor tehnice 
existente. Printre altele, vor fi 
stimulați material proiectanții 
care scurtează durata de ela
borare a proiectelor prin refo- 
losirea documentațiilor exi
stente și care fac proiecte tip 
de importanță sau calitate 
deosebită. Se vor întocmi evi
dențe și cataloage cuprinzînd 
proiecte și detalii de construc
ții montaj, de folosință gene
rală. Prin extinderea metodei 
de proiectare pe machete și 
alte măsuri va fi redus volu
mul proiectelor de execuție și 
îmbunătățită efectuarea lucră
rilor de montaj a instalațiilor 
complexe.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri conține prevederi în le
gătură cu mai buna folosire a 
cadrelor tehnice cu pregătire 
superioară și medie, dotarea 
institutelor cu aparatură teh
nică necesară în vederea me
canizării și creșterii producti
vității muncii de proiectare, 
reducerea costului proiectelor 
etc.

Aplicarea măsurilor stabilite 
duce la creșterea și folosirea 
cu mai multă eficiență a po
tențialului de proiectare exi
stent, la mai buna cuprindere 
a muncii de elaborare a pro
iectelor pentru obiectivele din 
principalele ramuri ale econo
miei naționale, la îmbunătă
țirea întregii activități de pro
iectare în vederea asigurării 
la timp și la un nivel calitativ 
superior a documentațiilor 
tehnice necesare realizării 
crărilor de investiții.

La rubrica noastră „Actuali
tatea prin interviu” ne răs
punde astăzi Geza Cafai, ingi
ner principal la serviciul în
treprinderii balneare din ca
drul Sfatului popular al regi
unii Mureș-Autonomă Ma
ghiară.

— Intr-adevăr, problema a- 
sigurării în bune condiții a 
odihnei oamenilor muncii este 
deosebit de actuală. Si cu atît 
mai mult în regiunea noastră, 
care se bucură de stațiuni 
balneo-climaterice cunoscute 
și apreciate de oamenii muncii 
din toată tara, atît pentru 
efectele lor terapeutice cît și 
pentru frumusețea peisajelor 
ce le înconjoară.

— Care sînt stațiunile, de 
odihnă mai mari din regiune ?

— Cele mai cunoscute sînt: 
stațiunea balneo-climaterică

In așteptarea 'oaspeților
din

lu-

Programul de vară
al autobuzelor I. R. T. A

La 26 mai intră în vigoare 
programul de vară al mersu
lui autobuzelor I.R.T.A.

in noul mers se prevăd 
bunătăți-ri în transportul 
bl.țcului călător menite să 
gure legături mai bune cu 
nurile și alte mijloace 
transport.

Totodată, prin dotarea par
cului I.R.T.A. cu noi autobuze, 
deservirea oamenilor muncii 
veniți la odihnă în stațiunile 
balneoclimaterice se va face 
In condiții mai bune. Astfel,

îm- 
pu- 
asi- 
tre- 

de

pe traseele Toplița-Borsec, 
Gheorghieni-Lacul Roșu, Si- 
biu-Păltiniș, Mediaș-Bazna, 
Rîmnicu Vîlcea-Olănești și al
tele numărul de ourse va 
spori corespunzător cu numă
rul celor ce urmează să vină 
la odihnă și tratament.

Față de vara anului trecut, 
numărul traseelor a crescut cu 
48, al curselor ou 320, iar lun
gimea rețelei cu peste 900 km.

Noul orar al autobuzelor a 
fost editat și se poate procura 
de la toate autogările din 
țară.

ÎNTRECEREA 
TALENTELOR 

(Urmare din pag. I)
ticipat atîția spectatori și nici 
numărul spectacolelor prezen
tate nu a fost așa de mare. De 
altfel trebuie spus că aceasta a 
fost determinată de însăși sar
cina realizării obiectivului prin
cipal al concursului „intensifi
carea și dezvoltarea continuă a 
activității formațiilor artistice 
de amatori prin sporirea numă
rului de spectacole și concer
te...'. In acest scop formațiile 
și-au sporit numărul de specta
cole atît în perioada de pregă
tire pentru concurs cît și în 
timpul desfășurării fazei inter- 
comunale, cunoscut fiind și 
faptul că la fiecare fază regio
nală se va acorda cupa „Pen
tru cea mai bună activitate ar
tistică“ căminului cultural care 
a realizat cel mai mare număr 
de formații, de spectacole, și 
spectatori și nivel artistic co
respunzător.

Dar alături de aceste succese 
importante, s-au manifestat în 
desfășurarea acestei prime faze 
și unele lipsuri, în sensul că 
nu toate formațiile participante 
au reușit să realizeze un număr 
corespunzător de spectacole, li- 
mitîndu-se uneori mai mult la 
repetiții, iar altele nu și-au 
consolidat activitatea deși exi
stă de mai mulți ani. Unele for
mații corale nu și-au înnoit re
pertoriul cu noile cîntece de 
masă apărute de la ultimul con- 

' curs, tipărite în culegerile- Ca
sei centrale a creației populare 
sau în alte publicații. De ase
menea există încă un număr în
semnat de formații ale căror 
Spectacole nu sînt realizate și 
prezentate la un nivel artistic 
corespunzător cerințelor și exi
gențelor artistice mereu cres- 
cînde ale oamenilor muncii de 
la sate.

Zilele acestea a început în în
treaga țară faza raională a con
cursului. Va trebui ca fiecare 
formație participantă să se pre
gătească în așa fel îneît spec
tacolele din sălile de concurs 
să corespundă sub toate aspec
tele cerințelor spectatorilor. In 
această acțiune un sprijin deo
sebit îl pot aduce organizațiile 
U.T.M. care au un rol impor
tant în viața cultural-artistică 
a satului. Există încă destule 
talente nevalorificate la sate, și 
multe din acestea în rîndurile 
tineretului. Organizațiile U.T.M. 
care dispun de metode eficiente 
de muncă cu tineretul pot ac
ționa cu și mai multă rodnicie 
pe linia descoperirii acestor 
talente și atragerea lor în for
mațiile artistice ale căminului 
cultural.

»

Noi blocuri construite în centrul orașului Craiova
Foto : AGERPRES
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(Urmare din pag. I)

așa de repede tălpășița ? 
să afle, sau dacă nu poate 
șă afle ele.

Și aflară !
Marinarul 

buletin de 
socoteală să 
surătoare și pe urmă, după ce 
le va obține, să divorțeze.

O apucă furia, i se făcu rău, 
se îndîrji, și se hotărî să nu-i 
dea această mutație cu niciun 
chip și nici să-l mai primească 
acasă în cazul că se va întoar
ce. El află de schimbarea ei și 
o căută, se rugă să-l ierte, îi 
declară că era adevărat că 
vrusese să obțină în felul ăsta 
nutația dar că între timp se 

îndrăgostise foarte tare de ea 
și că tot ce îi făcuse. îi făcuse

tot 
Ea 
au

trăise cu 
lui. 
dar

Pregătiri
regiunea

au beneficiat de odihnă în sta
țiunile noastre peste 90 000 de 
oameni ai muncii din întreaga 
țară, cu 22 000 mai mulți de
cît în anul 1960. Si capacita
tea lor crește continuu, prin 
lărgirea și reamenajarea con
strucțiilor existente și prin 
noile construcții pe care le ri
dicăm.

— Ne 
zonului 
ența în
crește. Care

găsim la începutul se- 
călduros, cînd aflu- 
stațiunile de odihnă 

sînt problemele

in stațiunile de odihnă
Mureș-Autonomă Maghiară

sec, Tușnad Băi, Sovata — bi
rourile de primire au fost lăr
gite și reorganizate ; au fost 
înzestrate cu mobilier nou. co
mod, iar la Borsec și Tușnad 
au fost amenajate, în holul 
biroului de primire, bufete cu 
răcoritoare, o masă cu ziare și 
reviste etc. Pentru scurtarea 
timpului de înregistrare a ce
lor ce sosesc, noi am organi
zat de curînd un schimb de 
experiență, la Tușnad Băi, cu 
șefii serviciilor de gospodărire

zare, iar la Tușnad Băi au fost 
reamenajate cîteva vile. In 
toate stațiunile s-au efectuat 
schimbări de mobilier ; de cu
rînd au fost schimbate 350 de 
garnituri, s-au pus covoare noi 
în camere, perdele etc. Nici 
aspectul exterior nu a fost ne
glijat. La Lacul Roșu, de 
plidă, toate construcțiile au 
fost zugrăvite, astfel că stați
unea își așteaptă oaspeții în 
haină nouă, sărbătorească.

Și în ce privește „blocul a-

lîmentar" există noutăți, ta 
Sovata, de pildă, a fost con
struită și va fi dată în folo
sință o cantină modernă, cu 
400 de locuri pe serie, iar ce
lelalte cantine au fost de ase
menea modernizate.

In ce privește masa, la 18 
cantine au fost introduse două 
meniuri, la alegere. Si cred că 
tot aici am putea aminti că de 
curînd am organizat la Sovata 
un curs de bucătărie pentru 
stațiunile de odihnă. Apoi, șe 
înțelege că oamenilor muncii, 
aflați la odihnă în stațiunile 
noastre, ca în toate stațiunile, 
vor avea la dispoziție cabinete 
medicale și specialiști care le 
vor da îndrumările 
cu privire la odihnă 
ment.

— Cum își vor 
timpul oamenii veniți 
odihnă ? Ce-ați făcut în acest 
domeniu ?

— Fără îndoială că au exi
stat preocupări și în acest do
meniu. Cluburile din stațiuni 
și-au îmbogățit bibliotecile și 
sălile pentru jocuri distrac
tive. S-au luat măsuri ca pe 
ecranele cinematografelor să 
ruleze filme în premieră și au 
fost invitate. încă de pe acum, 
ansambluri artistice care să 
susțină spectacole.

Stațiunile din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară își 
așteaptă oaspeții.

necesare, 
șl trata-

petrece
la

VIOREL TONCEANU

INFORMAȚII
Miercuri seara la Teatrul 

pentru tineret și copii a vă
zut lumina rampei o nouă pie
să din dramaturgia 
„Acuzarea apără” 
Berciu, în regia lui 
Codrescu.

Piesa a avut în
pe Eugenia Eftimie, Ion Coz- 
ma, Gheorghe Vrînceanu, Dinu 
Ianculescu, Ion Manta, artist 
emerit, Doina Tuțescu, Nicolae 
Pornoje, Doina Șerban, Emilia 
Manta și alții.

Scenografia este semnată de 
Elena Simirad-Munteanu.

Uniunea centrală a coope
rativelor meșteșugărești a des
chis marți la Deva o expoziție 
de încălțăminte. Printre pro
dusele expuse sînt noi modele 
pentru femei, bărbați și copii, 
selecționate la cel de-al treilea 
concurs pe țară al U.C.E.C.O.M.

★
în Editura Științifică a apă

rut volumul V din „Istoria Fi
lozofiei”. Acest volum se 
ocupă cu cercetarea gîndiril 
sociologice și filozofice în pe
rioada istorică de la începu
tul epocii imperialiste și pînă 
la Revoluția din Octombrie. 
Interesul deosebit pe care îl 
suscită acest volum nu numai 
pentru specialiști ci și pentru 
un număr mare de cititori din 
țara noastră decurge din fap
tul că oglindește noua etapă 
în dezvoltarea marxismului 
— etapa leninistă.

(Agerpres)1

originală : 
de Ștefan 
Constantin

distribuție

vroia mutația și 
oraș și își făcuse 
le obțină prin în-

din gelozie că mai 
un navigator înaintea 
Bine, spuse ea, îl iartă, 
dacă o iubește așa cum pretin
de, să numai vie beat acasă, 
să-i spună unde se duce și 
cînd pleacă undeva, să nu-l ție

să răcnească și să-njure silin
d-o, ca să n-audă vecinii, să-i 
dea drumul.

S-ar fi putut crede că vroia 
să se întoarcă acasă, să-și a- 
ducă hainele și lucrurile. Nu, 
acelea le păstră mai departe la

Cursa Păcii“

IPOftTIPOftT
După o zi de repaus petrecută la Kosice, participanții 

\ la „Cursa Păcii“ au luat startul în etapa a 6-a : Presov 
— Rzeszow, în cursul căreia caravana sportivă a intrat 
pe teritoriul R. P. Polone. După numai 10 km de la 
plecare a evadat din pluton tînărul ciclist german 
Günther Lux. Acesta a fost semnalul unui atac puternic, 
declanșat de echipele U.R.S.S., R. D. Germane, R. S. 
Cehoslovace și R. P. Polone. La km 80, plutonul fruntaș 
format din 15 alergători, aveau un avans de peste 2'. 
tn acest pluton nu se afla purtătorul tricoului galben, 
belgianul Verhaegen, și nici unul dintre cicliștii romîni 

care pînă la urmă vor pierde minute prețioase. La mijlocul etapei, 
Cosma și Dumitrescu au încercat să-i ajungă pe fugari, dar o ploaie 
torențială i-a oprit din acțiune, astfel că ei au fost prinși de grosul 
plutonului sosit la Rzeszotv cu o întîrziere de 3'27“, față de cehoslo
vacul Hasman, cîștigătorul etapei.

Tricoul galben a fost îmbrăcat din nou de francezul Jean Pierre 
Genet. El este urmat de Verhaegen (Belgia) la 19“, Ampler (R.D.G.) 
la T59“, Vyncke (Belgia) la 2’09“, Nardello (Italia) la 2’12“, Cere- 
povici (U.R.S.S.) la 3'34°, Gawliczek (R.P.P.) la 3'42“, Olizarenko 
(U.R.S.S.) la 4’31”, Cosma (R.P.R.) la 4'49“, Becker (R.P.P.) la 4'49°. 
C. Dumitrescu ocupă locul 11 la 5’14".

Pe echipe, conduce R. P. Polonă urmată de Belgia, U.R.S.S., R. D. 
Germană, Italia, R. P. Romînă, Iugoslavia, Bulgaria etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 7-a, înconjurul Varșoviei (135 km).

la fotbal

PE SCURT
• Primul concurs Internațional 

de motocicllsm viteză ai sezonului 
se va desfășura duminică diminea
ța, de la ora 10, pe clasicul traseu 
de la șosea. La acest concurs, care 
este organizat de clubul sportiv 
„Dinamo", participă cei mai va
loroși alergători din R.P. Bulgaria 
și de la cluburile bucureștene 
Steaua, Voința, Metalul șl Dinamo. 
In program figurează probe pentru 
categoriile de 125 cmc, 175, 250, 
350, și 500 cmc.

® Cea de-a 20-a 
partidă a meciului 
pentru titlul mondial 
de șah dintre Botvin- 

___________ nik și Petrosian, dis- 
o putată ieri la Mos- 

«K w cova, s-a terminat g____ remiză
22-a.

la mutarea 
Scorul meciu

lui este de 11,5—8,5 puncte în fa. 
voarea lui Petrosian, căruia îi mai 
trebuie Un singur punct în urmă
toarele 4 partide pentru a cuceri 
titlul de campion al lumii. Partida 
21-a va avea loc Ia 18 mai. Cu 
albele joacă Petrosian.

Tinerii frezori Gheorghe Uiescu și Ștefan Petrișor, din secția 
roți dințate de la Uzina de strunguri Arad se preocupă perma
nent de îmbunătățirea calității pieselor la care lucrează. 
Acesta este și rodul strînsei colaborări ce există între acești 

harnici muncitori.
Foto : O. PLECAN

Expozi|ia „Acuarele romînești din sec. XIX-XX“
Miercuri la amiază, în sala 

de expoziții a Bibliotecii Aca
demiei R. P. Romîne a avut loc 
deschiderea expoziției „A- 
cuarele romînești din sec. 
XIX—XX". în cadrul expozi
ției sînt prezentate aproxima
tiv 100 de lucrări semnate de 
21 de artiști, începînd cu cla
sicii Theodor Aman și Nicolae 
Grigorescu, pînă la Petrașcu, 
Tonitza și Iser. Pe lîngă valoa
rea lor artistică, lucrările pre
zintă și un interes deosebit ca 
documente de istorie socială și 
culturală.

Acuarelele expuse reprezintă 
o selecție din achizițiile făcute 
în ultimii zece ani de către Ca
binetul de Stampe, una din co
lecțiile speciale ale Bibliotecii 
Academiei R. P. Romîne.

Cuvîntul, de deschidere a ex
poziției a fost rostit de prof. 
univ. Gh. Vlădescu-Răcoasa, 
directorul Bibliotecii Acade
miei R. P. Romîne.

Expoziția rămîne deschisă în 
cursul lunilor mai și iunie.

Jocuri strînse și 
aici o surpriză în 

Jf optimile de finală
ale „Cupei R.P.R.“ 

JO* la Mi-kdJ. desfășura- 
a te mienRiri. în trei 

meciuri, învingăto
rul a fost cunoscut 
după prelungiri. 

Scorul lilei 1-a înregistrat Știința 
Timișoara, care a învins cu 4—0 
pe A. S. Cugir. Iată rezultatele 
înregistrate :

Suceava : Industria Sîrmii Cîm- 
pia Turzii — Siderurgistul Ga
lați 1—2 (1—1) ; Ploiești : Pe
trolul Ploiești — Prahova Plo
iești 3—1, după prelungiri ; Hu
nedoara : Minerul Baia Mare — 
Știința Craiova 2—0 (0—0) ; 
Cîmpina : Progresul București — 
Gaz Metan Mediaș 3—2, după 
prelungiri ; Cluj : C.S.M.S. Iași 
A.S.M.D. Satu Mare 3—1, după 
prelungiri ; Sibiu : Știința Timi- 
loara — A. S. Cugir 4—0 (2—0);

Brașov : Dinamo București — 
Dinamo Bacău 6—5 (5—4).

Întîlnirea 
fost amînată. 
vor avea loc 
nalele Ia 10 
21 iulie.

Rapid — Steaua a 
Sferturile de finală 
Ia 26 iunie, semifi- 
iulie, iar finala la

Lokomotiv Mosco va' 
Rapid: 1-0

Ieri, la Iaroslav, în semi
finalele turneului internațional 
feroviar de fotbal, echipa Loko
motiv Moscova a învins cu 1—0 
(1—0) pe Rapid București, prin 
punctul marcat în minutul 25 de 
Bubukin, la o lovitură indirectă. 
Returul jocului va avea loc la 23 
mai la București.

• în cadrul campionatului re
publican de polo pe apă, duminică, 
cu Începere de la ora 11, la ștran
dul Tineretului se vor 
meciurile Știința—Rapid 
mo—C.S.M. Cluj.

tn curînd va sosi în țara noa
stră echipa sud-americană de 
fotbal Atletiko Club Cerro-Mon- 
tevideo, clasată pe locul doi în 
campionatul profesionist al Uru- 
guaiului. Oaspeții vor evolua la 
23 mai la București, urmînd să 
susțină apoi două meciuri — la 
26 și 29 mai — în provincie. 
Atletiko Club Cerro deplasează 
cel mai bun lot din care fac 
parte și 5 membri ai echipei re
prezentative a Uruguaiului. Re
cent, echipa Cerro a învins cu 
4—0 pe Boca Juniors Buenos 
Aires. Anul trecut, la Montevi
deo, Cerro a întrecut cu 4—1 pe 
Partizan Belgrad.

desfășura 
și Dina-

O cerință
PROMI Bf SAIA

«mm

asiunile culturale 
ale tinerilor noștri 
sînt foarte diverse, 
tn timpul liber ei 
merg cu aceeași plă
cere la teatru ori la 
concert, la operă

sau la o seară literară. Și, lucru 
explicabil dacă ne gîndim la ma
rea atractivitate a acestui gen de 
artă cei mai mulți, la film. Aș 
spune că filmul este un adevărat 
„prieten comun“. Pentru toți cei 
care au îndrăgit cea de-a șaptea 
artă noi am organizat un cerc de 
„prieteni ai filmului“ în care se 
discută diferite probleme, se or
ganizează concursuri pe teme, în- 
tîlniri cu autorii unor filme ro
mânești (cu actori care au jucat 
în „Aproape de soare“ de exem
plu). Avînd în vedere faptul că 
filmul poate constitui o prețioa
să formă de educație comunistă a 
tineretului, cred că problema a- 
supra căreia trebuie să 
îndeosebi este aceasta : cum să 
prețuim conținutul ideologico-ar- 
tistic al unui film, ce mijloace 
pot fi folosite pentru ca valoa
rea lui să fie apreciată cum se

cuvine, ținînd seama de specifi
cul acestei arte ? Sigur că strădu
ințele celor din cercul „prieteni
lor filmului“ sînt îndreptate spre 
însușirea mijloacelor de expri
mare ale filmului și, mai ales, 
spre dezbaterea problematicii lui. 
Această pasiune a tinerilor tre
buie însă întîmpinată și, de fo
rurile competente cu un ajutor 
diversificat. îmi amintesc de un 
vechi obicei din păcate abando
nat de cîțiva ani, al D.D.F.-ului. 
Este vorba de programul de sală. 
Orice produs artistic se bucură 
de o prezentare corespunzătoare, 
competentă, în scopul inițierii 
consumatorului, de artă. Prefața 
la carte, programul de sală la o 
piesă de teatru, prezentarea con
certului, cărțile de artă chiar — 
iată mijloace prin care publicul 
larg este inițiat în înțelegerea și 
dezbaterea operei de artă. Dispa
riția programului de sală la cine- 

stăruim matografe este absolut nejustifi
cată, iar programul intitulat „Fil
me noi“ nu depășește valoarea 
simplului anunț. Programe care 
să povestească pur și simplu ac
țiunea unui film la care sînt ală-

vaier, tu ai fost femeie, n-am 
ce-ți face !

Planul acestui cavaler al bu
letinului era să o exaspereze 
și să obțină astfel mutația a- 
ceea de oraș. Cavaler nu glu
mă 1 O și amenință să nu în-

între timp organizația U.T.M, 
din fabrică luă în discuție ca
zul ei, dar fără să intre prea 
mult în și așa prea încurcatele 
ei istorii și o critică cu aspri
me punîndu-i în vedere să se 
îndrepte.

DESPRE DEVOTAMENT (IV)
dumnezeu pe acolo săptămîni 
întregi, că asta numai e via
ță... Bine, zise el, așa o să facă 
și drept dovadă, în aceeași 
seară, noaptea tîrziu veni beat 
și începu să bată-n ușe să-i 
deschidă. Ea nu-i deschise și 
atunci el făcu tărăboi, începu

soră-sa 
cînd îi 
una beat, 
oră și de faptul că era obosită, 
că avea și ea serviciu.

— De, dragă, răspunse sora 
lui, cînd, ea îi povesti cum se 
purta fratele ei cu ea, el e ca-

iar la soția lui venea 
trăznea lui și totdea- 

fără să-i pese de

drăznească să divorțeze, fiind
că n-o să-i reușească: dacă o 
să vină în fața instanței cu do
vadă că a părăsit domiciliul 
conjugal, o să spună că nu-i 
adevărat, că era plecat cu ser
viciul pe vas și de aceea și-a 
luat toate lucrurilt.

Dar cum să se îndrepte î Ce 
să facă î Cine s-o mai creadă 
și cam în ce fel s-o mai spri
jine ?

(Agerpres)

de la satel

— Patria noastră

Știința învinge

:

: 
:

: 
:

:

Totodată 
întreba- 

fie devo- 
ca să nu

— In jurul lumii
— Cutezătorii

GRIGORE ȘTEFÂNESCU 
secretar al comitetului U.T.M. 
de la Uzinele „Semănătoarea“- 

București

turale cîteva imagini desigur nu 
folosesc. în schimb tinerii vor 
să știe ceva mai mult despre con
ținutul de idei al unui film, des
pre limitele lui, despre procesul 
de creație al autorilor, date des
pre actori, regizori etc. Latura 
informativă a unui astfel de pro
gram ar fi astfel întregită cu ini
țierea spectatorului într-o primă 
apreciere asupra filmului, con
comitentă cu vizionarea lui. Pu- 
nîndu-i-se la dispoziție un ase
menea ghid, publicul spectator a 
cărui mare majoritate este for
mată din tineri nu va avea decît 
de cîștigat. Cred că un program 
alcătuit pe baza sugestiilor de 
mai sus, și ale altora care mai 
pot fi date de înșiși spectatorii 
de film, ar contribui cu succes la 
răspîndirea valorilor prețioase 
ale acestei arte în masa largă a 
spectatorilor. Sugestia o adresăm 
și pe această cale, Direcției difu
zării filmelor. Tineri și tinerei

★
Cu aceasta, încheiem cele 

trei povestiri ale noastre des
pre devotament, Reamintim că

în prima era vorba de un me
canic de pe lîngă Drăgășani, 
în a doua de un electrician din 
regiunea Ploiești și că în am
bele istorii fusese vorba de 
două suplinitoare... Aceștea ar 
fi cazurile. Le punem, ca de 
obicei, discuției cititorilor ru
bricii noastre, dînd înainte de 
orice, urmare rugăminții celor 
implicați în ele și care ne-au 
trimis materialele. ~ 
însă adresăm și noi 
rea: cum trebuie să 
tamentul în familie
se transforme pentru cel în 
cauză în sursă de umilinți, de 
concesii nesfîrșite, de înfrîn- 
geri repetate și în cele din 
urmă să ducă la destrămarea 
familiei Z

Formați-vă biblioteci* 
personale din cărțile 
părute în colecțiile

pe care Ie puteți procu
ra de la :

j — Librăriile și magazi- 
: nele cooperativelor
• de consum și
i — Difuzorii de cărți de • 
î la sate. î

APA MINERALA

LIPOVA
APĂ DE MASA 
IMPREGNATĂ CU BIOXID 
DE CARBON NATURAL," . 
GUST PLĂCUT RĂCORITOR
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CANNES: Aprecieri elogioase

despre filmul „Codin"
PARIS 15 — Corespondentul 

Agerpres, T. Vornicu, transmi
te : In cadrul celui de-al XVI- 
lea Festival internațional al fil
mului de la Cannes, marți a 
fost prezentat filmul „Codin“, 
realizat de studioul „București“, 
în regia Iui Henri Colpi. Publi
cul a aplaudat cu căldură acest 
film, pe care presa franceză îl 
consideră drept cel mai intere
sant și bine realizat film pre
zentat pînă acum în cadrul fes
tivalului.

Președintele juriului, 'Armând 
Salacrou, a declarat că „este un 
film excelent. Desigur că festi
valul se află Ia început, dar 
filmul „Codin“ poale 
de pe acum pe lista 
care vor fi luate în 
pentru premii“.

Presa franceză de 
consacră numeroase cronici e- 
logioase filmului „Codin“. 
„L'Aurore“ îl califică drept o 
foarte fericită punere în scenă 
a romanului lui Panait Istrati. 
Subiectul este plin de poezie. 
Măiestria tehnică, culorile, pei
sajele de o mare frumusețe ex
plică de ce proiecția filmului a 
fost întreruptă de aplauze și a 
fost răsplătit cu o vibrantă o- 
vație la sfîrșitul spectacolului". 
„Combat“ subliniază că „filmul 
este o operă foarte sensibilă, 
liberă de orice artificii“, iar „Li- 
beration“ scrie că „filmul are 
scene de o frumusețe mișcătoa
re“. La rîndul său „Paris Jour“ 
după 
zintă 
nia, 
este 
bună
inspirată de romanul Iui Istrati 
se bucură de o atenție deose
bită".

fi trecut 
acelora 
discuție

miercuri

ce arată că filmul repre- 
o mîndrie pentru Romî- 
menționează : „Culoarea 
frumoasă, imaginile de 
calitate. Această operă

Vizita delegației Sesiunea specială S.U.A. : Lansarea cosmonautului Situația din Siria
Marii Adunări Naționale
a R. P. Romîne în U. R. S. S

MOSCOVA 15. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Delegația Marii Adunării Na
ționale a R.P. Romîne a conti
nuat miercuri vizitele în capi
tala U.R.S.S. In cursul dimi
neții, membrii delegației au 
fost la Expoziția realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S., 
unde au vizitat pavilionul 
principal, pavilionul Azerbaid
janului, pavilionul „Folosirii 
energiei atomice în scopuri 
pașnice”. La plecare, directo
rul adjunct al expoziției, Sitni
kov, a dăruit conducătorului 
delegației, acad. Athanase 
Joja, medalia jubiliară a Ex
poziției. Apoi, acad. Athanase 
Joja a semnat în cartea oaspe
ților de onoare.

După-amiază, membrii dele
gației Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne au făcut o vi
zită 
sov,

la Universitatea Lomono- 
unde au fost primiți de

a Adunării Generale

a O.N.U.

lui
Vizita

Fidel Castro 
în U.R.S.S.

LENINGRAD. — La 15 mai, 
Fidel Castro, primul ministru 
al Cubei, și persoanele care îl 
însoțesc au sosit la Leningrad 
venind de la Sverdlovsk.

în aceeași zi, oaspeții cu
bani au vizitat Uzina „Elektro- 
sila“. La marele miting de 
prietenie care a avut loc la 
această uzină a luat cuvîntul 
Fidel Castro.

Disensiuni la conferința miniștrilor 
comerțului din

LONDRA. — In seara zilei 
de 14 mai au luat sfîrșit la 
Londra tratativele secrete ale 
miniștrilor comerțului ai țări
lor Commonwealth-ului bri
tanic. După părerea comenta
torilor politici din capitala 
Angliei, aceste tratative au 
fost cele mai infructuoase 
dintre toate cîte le-au dus 
vreodată miniștrii comerțului 
ai țărilor Commonwealth-ului.

Au fost răsturnate complet 
calculele miniștrilor britanici 
care sperau să obțină o de
clarație de sprijin masiv din 
partea Commonwealth-ului 
la viitoarele tratative de la 
Geneva privind propunerea 
lui Kennedy de a se reduce cu 
50 la sută tarifele vamale în
tre țările care sînt membre 
ale organismului G.A.T.T.

Discursul rostit la 
rință de lordul 
vat, Heath, care 
legația engleză 
de Ia Bruxelles

Commonwealth

Gordon Cooper

confe- 
sigiliului pri- 
a condus de
là tratativele 
privind ade-

rarea Angliei la Piața 
mună, a lăsat să se înțeleagă 
că Anglia nu mai poate ab
sorbi volumul necesar de ma
terii prime și de produse a- 
gricole din țările Common- 
wealth-ului. Această decla
rație a produs, după cum a- 
rată agenția Associated Press, 
puternice nemulțumiri în rîn
dul partenerilor săi din Com
monwealth. La rîndul său, a- 
genția U.P.I. arată că obser
vatorii politici califică decla
rația 
wealth-ului din țările 
asiatice, făcută în cadrul con
ferinței, drept „un ultima
tum”. Aceștia, arată agenția, 
au acuzat G.A.T.T.-ul că ocro
tește numai interesele țărilor 
puternic dezvoltate. Ei au re
levat că aceste țări impun se
rioase restricții pătrunderii 
produselor și materiilor prime 
din țările afro-asiatice pe pie
țele țărilor puternic dezvol
tate.

membrilor Common- 
afro-

acad. Petrovski, rectorul uni
versității, și de membri ai cor
pului didactic. Răspunzînd la 
întrebările membrilor delega
ției romîne, acad. Petrovski a 
vorbit despre planurile de dez
voltare a universității, despre 
atenția ce se acordă pregătirii 
specialiștilor în matematici, 
care de cîțiva ani sînt reparti
zați, după terminarea facultă
ții, în diferite întreprinderi in
dustriale, unde a luat o mare 
dezvoltare aplicarea calcului 
electronic în producție. Mem
brii delegației au vizitat apoi 
Muzeul univeristății, cîteva 
laboratoare, biblioteca facul
tății de geologie, căminul unde 
studenții sovietici și străini au 
făcut o caldă primire oaspeților 
romîni.

Seara, delegația M. A. N. a 
asistat la spectacolul cu baletul 
„Giselle", prezentat la Teatrul 
Mare al U.R.S.S.
fost oferite flori 
partea delegației.

In pauză au 
artiștilor din

NEW YORK — După cum s-a 
mai anunțat, la 14 mai s-a des
chis cea de-a 4-a sesiune spe
cială a Adunării Generale a 
O.N.U. convocată pentru discu
tarea problemei finanțării „for
țelor armate speciale ale 
O.N.U." în Orientul Mijlociu și 
așa-numitelor „operațiuni ale 
O.N.U.” în Congo, precum și 
altor probleme.

Ca președinte al sesiunii a 
fost ales reprezentantul Paki
stanului, Zafrulla-Khan,

Hotărîrea privind convocarea 
sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. a fost luată 
de cea de-a 17-a sesiune a a- 
dunării generale Ia insistența 
delegației S.U.A. care caută să 
legalizeze practica vicioasă a 
ocolirii Consiliului de Securi
tate atunci cînd este vorba de 
luarea măsurilor legate de 
menținerea păcii internaționale. 
Contrar principiilor Cartei 
O.N.U., Statele Unite și celelal
te puteri occidentale caută, de 
asemenea, să arunce pe umerii 
tuturor membrilor O.N.U. pova
ra financiară care s-a creat ca 
urmare a acțiunilor colonialiști-

CAPE CANAVERAL 15 (A- 
gerpres). — La 15 mai, ora 
13,04 (G.M.T.), la Cape Cana- 
veral a fost lansat cosmonau
tul american, maiorul Cordon 
Cooper, pe bordul navei cos
mice „Faith-7", propulsată de 
o rachetă „Atlas“. La puțin 
timp după lansare, adminis
trația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că 
nava s-a plasat pe orbită și că 
zborul decurge normal.

Potrivit comunicatelor 
N.A.S.A., nava cosmică ,,Faith- 
7“ urmează să efectueze 22 de 
rotații în jurul Pămîntului. 
Cosmonautul se va afla în zbor 
34 de ore și în acest timp va 
acoperi o distanță de peste 
900 000 km. Pe bordul navei 
sînt instalate instrumente și 
aparatură științifică. Dacă 
zborul va decurge normal, 
Cooper urmează să amerizeze 
în apropierea insulei Midway 
din Oceanul Pacific, unde va 
fi reperat de nave speciale.

„Dacă Cooper va termina 
cele 22 de rotații prevăzute în 
jurul Pămîntului, transmite a- 
genția France Presse, atunci 
cosmonautul va efectua cea 
mai lungă călătorie cosmică 
americană. Recordul mondial, 
continuă agenția, aparține 
Uniunii Sovietice prin cosmo- 
nauții Pavel Popovici și An- 
drian Nikolaev care. în august, 
anul* trecut, au realizat 48 și 
respectiv 64 de rotații în jurul 
Pămîntului".

în șeara zilei de 15 mai s-a 
comunicat că nînă la ora 20,32 
G.M.T. cosmonautul a efectuat 
în bune condițiuni 5 rotații în 
jurul pămîntului. Zborul con
tinuă, aparatele funcționează 
normal.

•-

Tr a tati vele 
pentru dezarmare 

de la Geneva

TmaaSTOltai WW

AIRES. — Criza

GENEVA — în ședința din 
15 mai a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, s-au dis
cutat în continuare problemele 
privind dezarmarea generală și 
totală și îndeosebi, problema 
măsurilor de control asupra 
dezarmării.

CRIZA POLITICA
DIN ARGENTINA

„Marșurile păcii au deve
nit o acțiune larg folosită 
și în lupta poporului japo
nez pentru pace și dezar
mare. Iată în fotografia 
noastră, participanți la un 
recent „marș al păcii” vor
bind școlarilor dintr-una 
din localitățile de pe trase
ul acestui marș despre ne
cesitatea luptei active pen
tru interzicerea experiențe
lor nucleare, pentru înfăp

tuirea dezarmării

Dezvăluiri despre o tristă 
realitate

buenos 
politică din Argentina, a. noua 
de cînd președintele Guido a 
fost instalat la putere, conti
nuă. Agenția France Presse 
transmite că în seara zilei de 
14 mai președintele Guido a 
acceptat demisia ministrului 
afacerilor externe, Carlos Mu- 
niz, și a însărcinat pe minis
trul sănătății publice, dr. Ti- 
burcio Padilla, să preia tempo
rar, postul ministrului demisi
onat. Pînă în seara de 14 mai 
Guido a numit o serie de mi
niștri noi.

Corespondenții agențiilor de 
presă transmit știri despre in
tențiile unora dintre coman
danții armatei, care se împo
trivesc'participării peroniștilor 
la alegeri, de a declanșa o re
beliune. „La Buenos Aires, 
transmite agenția U.P.I., cir
culă zvonuri persistente că o 
lovitură de stat ar putea avea 
loc înaintea alegerilor de la 7 
iulie”* „Surse bine informate, 
relatează la rîndul ei agenția 
Reuter, au arătat că o mare 
parte a forțelor armate iau în 
considerare instaurarea unei 
dictaturi pentru a evita un 
succes al peroniștilor.

Haiti văzută de un ziarist american
ub titlul „Tea
ma, sărăcia și 
ignoranța bîntuie 
în Haiti”, ziarul 
„NEW YORK HE
RALD TRIBUNE”
publică impresiile 

trimisului său Ia Port-au-Prin- 
c.e, Morris W. Rosenberg, în 
aceste zile, cînd autoritățile 
dictatorului Duvalier au dez
lănțuit cea mai sîngeroasă te
roare pentru a se debarasa de 
adversarii săi politici.

„Capitala haitiană, Port-au- 
Prince, își începe reportajul Ro
senberg, este un oraș al fricii. 
Frica se simte în strigătul sol
datului care te somează în 
noapte cu arma ; ea este pre
zentă în șoapta cetățeanului 
care trece pe lingă un prieten 
prefăcîndu-se că nu-1 cunoaște 
și șoptindu-i înăbușit : „există 
prea mulți ochi în jurul no
stru”. Există teamă în vocea 
haitianului, care evită orice în
trebare spunînd : „Am cinci co
pii cărora trebuie să Ie port de 
grijă. De aceea nu știu nimic 
despre nimic". In spatele bra
vadei dictatorului François Du
valier stă tot frica. El spune 
partizanilor săi : „Nu există 
gloanțe și mitraliere capabile 
să-l înspăimînte pe Duvalier". 
Dar, noaptea, dl. Duvalier tri-

mite înspăimîntătoarea sa poli
ție „Tonton Macoute", de tipul 
gestapoului, la vînătoarea ne
miloasă de oameni"...

Teama stăpînește pe negru, 
pe mulatru, pe albul străin. 
Teama de a ii torturat, ucis, 
arestat, trădat se simte pretu
tindeni.

Aceste temeri sînt reale la 
Port-au Prince din cauză că în 
Haiti multe lucruri par nereale 
și de necrezut...
Se afirmă că numai aproxima

tiv o persoană din 10 știe să 
citească și să scrie, dar obser
vatorii cred că procentul este 
chiar mai mic...

In ce privește asistența me
dicală, situația este la fel de 
dezastruoasă. Potrivit decla
rațiilor unui medic (din lipsă 
de statistici oficiale nu se poa
te ști adevărul în această direc
ție), mortalitatea infantilă atin
ge anual 50 la sută din numărul 
noilor născuți. Malaria și tu
berculoza decimează populația 
țării. Marea majoritate a locui
torilor, adică 4 milioane din 5, 
trăiește în sărăcie și ignoranță, 
într-o mizerie înspăimîntă- 
toare.

In capitala țării se desfășoară 
lupta politică. Dar, nu departe 
de Port-au-Prince, există țărani 
care nu știu nici măcar cine

este președintele țării. Mulți 
n-au habar că pămîntul este ro
tund. Ei nu au auzit niciodată 
de Statele Unite sau de Europa. 
De asemenea, nu au văzut 
niciodată bani — trocul fiind 
mijlocul de schimb obișnuit. 
Ei nu știu decît să trudească, 
în lupta zilnică pentru exi
stentă, în mijlocul întunericu
lui, bolilor și al morfii. In ciu
da acestui lucru, poporul hai- 
tian este primitor, plin de bună
voință, gata oricînd să rîdă și 
să danseze.

In încheiere, Rosenberg scrie 
că actualele evenimente din 
Haiti par a indica că zilele lui 
Duvalier sînt numărate. Dar 
chiar dacă el va fi înlăturat 
cea „mai acută problemă a 
țării va rămîne în continuare, 
corupția, sărăcia, bolile, și anal
fabetismul" — scrie el.

Situația tineretului american 
în rândurile căruia șoma
jul ți lipsa de perspective 

a creat una din cele mai grave 
probleme ale Americii contempo
rane, continuă să preocupe serios 
opinia publică din S.U.A.

Un tablou impresionant al pro. 
blemei șomajului printre tinerii 
americani a fost prezentat Ia 10 
mai de raportul Ministerului 
Muncii al S.U.A. cu privire la 
forța de muncă, prezentat Comi
tetului Consultativ prezidențial 
pentru problemele relațiilor din
tre muncitori ți patroni. Potrivit 
datelor acestui raport, între anii 
1960;—1970 numărul tinerilor în 
vîrstă de 14—24 de ani care vor 
veni pe piața brațelor de muncă 
va fi cu 6 milioane mai mare 
decît cel din deceniul trecut, ri-

dicînd totalul tinerilor apți de 
muncă la 26 milioane.

Situația se va agrava în special 
în primii trei ani cînd, potrivit 
ziarului „New Y)ork Timea”, 
„aproximativ 5 500 000 de tineri 
între 18 ți 19 ani vor intra pa 
piața muncii.

întreaga această problemă pro
voacă prin amploarea Sa îngrijo
rarea cercurilor oficiale america
ne. Comentînd cifrele raportului 
cu privire Ia situația șomajului 
în rîndurile tineretului amerioan, 
John Henning, adjunct al mini
strului muncii al S.U.A., a decla
rat că situația prezintă un carac
ter de „urgență gravă” ți că ori
ce întîrziere în soluționarea a- 
cestei probleme va putea avea 
cele mai „explosive” repercusi
uni asupra situației sociale din 
S.U.A.

Demonstrația studenților 
vienezi

La 15 mai sute de studenți 
de la Universitatea din 
Viena și de la alte insti

tuții de învățămînt superior din 
capitala Austriei au organizat 
o demonstrație.

Scopul demonstrației a fost 
de a atrage atenția autorități-

lor asupra situației precare a 
școlii superioare din Austria, 
asupra insuficienței fondurilor 
pe care statul le alocă pentru 
nevoile învățămîntului supe
rior, asupra lipsei de clădiri 
pentru învățămînt, laboratoare 
etc.

Se extind incidentele rasiale 
în Statele Unite

NEW YORK — Incidentele 
rasiale din statul Alabama se 
extind și în alte orașe din 
S.U.A. Agenția Reuter trans
mite că în noaptea de 13 spre 
14 mai rasiști albi din orașul 
Nashville (statul Tennessee) 
au atacat cu furie un grup de 
200 de negri care demonstrau 
în fata restaurantelor „rezer
vate numai albilor”. In urma 
ciocnirilor care s-au produs, 
mai mulți negri au fost răniți 
și alții au fost arestați. In a- 
ceeași zi. asupra locuinței 
unuia din liderii populației de 
culoare din Nashville, rasiștii 
au tras focuri de armă.

După cum relatează agenția

U.P.I., în orașul Chicago s-au 
produs ciocniri între negri și 
polițiști după ce cîteva sute 
de negri au organizat o de
monstrație de protest împo
triva asasinării de către poli
ție a unui copil de 14 ani

Intre timp, în orașul Bir
mingham din statul Alabama 
situația continuă să se men
țină încordată. Casa Albă a a- 
nunțat că în Alabama se află 
în prezent 3 000 de militari din 
trupele federale. In ciuda a- 
cestei concentrări de forțe, 
după cum transmite agenția 
U.P.I., luni noaptea un negru 
a fost împușcat pe stradă de 
un rasist alb.

DAMASC 15 (Agerpres). — 
Deși se părea că situația din Siria 
se liniștește, după cum relatea
ză corespondenții agențiilor de 
presă în seara zilei de 14 mai, la 
Damasc, Alep, Deraa și alte ora
șe au fost reluate demonstrațiile 
de protest împotriva predomină
rii elementelor partidului națio
nalist Baas în noul guvern sirian 
și în sprijinul partizanilor uni
tății cu R.A.U., care nu au fost 
incluși în actualul guvern.

Postul de radio Cairo, citind 
știri din Siria, anunța în seara 
zilei de 14 mai că la Damasc 
demonstranții au ocupat cîteva

clădiri guvernamentale, forțele 
polițienești neputînd împiedica 
aceste acțiuni. Printre principalii 
participanți la aceste demonstra
ții se află studenții.

Corespondenții din Siria ai zia
relor egiptene relatează că la 
Alep și Deraa demonstranții au 
baricadat străzile și au scandat 
lozinci împotriva partidului Baas. 
în ciocnirile cu poliția relatează 
ziarul egiptean „Al-Ahbar”, au 
fost ucise și rănite mai multe 
persoane. Același ziar scria că, 
„situația din Siria a redevenit 
încordată în urma demonstrații
lor împotriva guvernului”.

Conferința de la Addis Abeba
ADDIS ABEBA — La 15 mai 

a început în capitala Etiopiei 
— Addis Abeba — conferința 
miniștrilor de externe ai țărilor 
africane independente. Această 
conferință este premergătoare 
conferinței conducătorilor sta
telor africane care se vor întru
ni la 22 mai tot în capitala Etio

piei. Miniștri de externe ur
mează să elaboreze ordinea de 
zi și proiectele de hotăriri ale 
conferinței șefilor de state.

Șeful delegației etiopiene, 
Ketema Yifru, a fost ales în 
unanimitate președinte al con
ferinței miniștrilor de externe.

Tulburări iu Kenya
NAIROBI. — Coresponden

tul agenței Reuter relatează că 
în cursul zilei de 14 mai, în 
mai multe localități din Kenya 
au avut loc noi incidente între 
membrii partidelor africane 
Uniunea Națională Africană 
din Kenya (Kanu) și Partidul 
popular al convenției în ca
drul campaniei electorale din 
ajunul alegerilor ce urmează 
să se desfășoare la 18 mai. In

cidentele cele mai serioase au 
avut loc în localitatea Makha- 
kos, din districtul Wakamba, 
cu prilejul unor mitinguri or
ganizate de Partidul Uninea 
Națională Africană. Membrii 
Partidului Popular al conven
ției au devastat la 14 mai se
diul Partidului Kanu din acest 
oraș. A fost necesară interven
ția forțelor polițienești pentru 
a restabili liniștea.

Interviul ministrului
de externe belgian

BRUXELLES — Intr-un inter
viu acordat Ia Bruxelles unui 
comentator al ziarului „Izves
tia", ministrul afacerilor exter
ne al Belgiei, Paul Spaak, a de
clarat că, după părerea lui, 
principiul coexistenței pașnice 
constituie singura formă accep
tabilă a coexistenței celor două 
sisteme. A nu recunoaște acest 
principiu — a spus Spaak — ar 
însemna a recunoaște războiul 
rece și, mai mult decît atît, a 
recunoaște războiul cald, și prin 
urmare termonuclear. Personal, 
mă pronunț nu numai pentru 
coexistența celor două sisteme, 
ci și pentru întărirea și lărgi
rea colaborării dintre lumea oc
cidentală și cea comunistă.

Spaak a declarat că semna
rea unui tratat de neagresiune 
între țările membre ale 
N.A.T.O. și Organizația Trata
tului de la Varșovia „ar putea

deveni un element cit se poate 
de pozitiv în ce privește îmbu
nătățirea relațiilor dintre cele 
două lumi".

„Realizarea ideii privind crea
rea unei zone denuclearizate 
în Europa — a continuat el — 
ar avea o influență pozitivă a- 
supra reglementării pașnice a 
problemei germane. Rezolvarea 
acestei probleme ar înlesni, la 
rîndul ei, reglementarea celor
lalte probleme mondiale“.

Referindu-se la o altă între
bare cu privire la „axa Bonn— 
Paris“, Spaak a declarat: „Re
cunosc că semnarea tratatului 
Bonn—Paris este o afacere 
proastă. 'Acest tratat nu repre
zintă un factor al concilierii. El 
nu a fost primit cu satisfacție 
nici în țările membre ale 
N.A.T.O., nici 'de semnatarii 
tratatului de la Roma și nici în 
statele socialiste“,

La New York, Chicago și Jn alte orașe americane au avut Ioc recent demonstrații ale 
partizanilor păcii. In fotografie, aspect de la o demonstrație ce s-a desfășurat în fața sediu

lui O.N.U, Pe pancarte sînt scrise lozinci în sprijinul păcii și dezarmării.
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PRAGA. — In cadrul festi

valului muzical „Primăvara la 
Fraga” violoncelistul Vladimir 
Orlov a apărut ca solist al 
Concertului în Si minor op. 
104 pentru violoncel și orche
stră de Antonin Dvorak. In
terpretul romîn a demonstrat 
remarcabile virtuozități tehni
ce și a subliniat cu multă sen
sibilitate subtilitățile stilului 
dvorachian, fiind răsplătit cu 
aplauze prelungite. Concertul 
a fost condus de dirijorul grec 
Theodor Vavayannis.

ACCRA. — Referindu-se la su
mele acordate în virtutea așa-zisu- 
lui „ajutor" de către puterile co
loniale, ziarul ghanez „Evening 
News", relevă că in perioa
da anilor 1946—1958 Marea Bri- 
tanie a „donat" coloniilor sale din 
Africa 4 milioane lire sterline a- 
nual. Pentru a vedea cit de deri
zorie este această sumă, scrie zia
rul. este suficient să ne uităm la 
suma cheltuită intr-un an, numai 
pentru reclamă, de „monstrul ver
de al ’Africii", societatea britanică 
„Upilever", sumă care se cifrează

la 84 milioane lire sterline! Dacă 
mai finem cont de faptul că o bună 
parte din acest „ajutor" se chel
tuiește pentru salariile „speciali?- 
tilor" veniji din metropolă, ne pu
tem Închipui ce mai rămîne sta
telor „ajutorate".

PARIS. — Timp de trei zile, 
la „Palais-Bourbon“ au avut 
loc dezbateri parlamentare e- 
conomice și financiare. Mulți 
dintre cei care au luat cuvîn- 
tul au atras atenția asupra di
ficultăților crescînde pe care 
le întîmpină în prezent eco
nomia Franței. Cele mai vii 
discuții a stîrnit propunerea 
guvernului, care dealtfel a 
fost aprobată de Adunarea 
Națională și Senat, de a fi lan
sat un nou împrumut de stat 
în valoare de un miliard 
franci. Majoritatea vorbitori
lor au arătat că această mă
sură nu este de natură să 
scoată țara din impasul eco
nomic în care se află, ci dim
potrivă, ea va fi în folosul 
marilor capitaliști, care se 
bucură de scutiri de taxe 
fiscale.

„Războiul tarifelor”

LONDRA. —■ Situajia continuă 
să rămină confuză in „războiul 
economic" dintre fările vest-euro- 
pene, pe de o parte, și Statele U- 
nite și Canada de cealaltă parte, 
In urma gravelor divergențe prile
juite de urcarea tarifelor la călă
toriile aeriene peste Atlantic. După 
cum s-a mai anunțat, companiile 
vest-europene au scumpit cu 5 la 
sută prețul acestor călătorii iar 
cele americane și cele canadiene 
— care operează cu un număr mai 
mare de. avioane și realizează și 
așa beneficii mai însemnate — au 
refuzat aceasta pentru a face con
curentă sporită celor vest-euro
pene. In cercurile vest-europene 
s-a vorbiț imediat despre „repre
salii". Anglia și Franța au anunțat 
eă vor interzice aterizarea pe aero
dromurile lor a avioanelor ame
ricane circulind cu tariful nemodi
ficat.

Ca răspuns, marți seara Casa 
'Albă a dat publicității la Washing
ton Un comunicat în care se anua
la că Statele Unite slnt gata să ia 
ele lnșile „măsuri de represalii 
împotriva companiilor de aviație 
vest-europene".

Jn cursul nopții de marți spre 
miercuri agenția 'Associated Press

anunța însă că „'Administrația Ke- 
nnedy s-ar pregăti să cedeze" și 
că va da dispoziții să se scum
pească tarifele călătoriilor tran
satlantice și pentru avioanele com
paniilor americane.

MERIDA. — La 15 mai au înce
put în localitatea Merida, provin
cia Badajos, întrevederile dintre 
Franco și Salazar. Cei doi dicta
tori fasciști sînt asistați de miniș
trii afacerilor externe ai celor 
dopă țări, precum și de o serie de 
experți guvernamentali. Deși nu 
a fost dată publicității nici o ordi
ne de zi a acestor întrevederi, to
tuși, potrivit știrilor care parvin 
din cercurile apropiate' celor două 
delegații, tratativele dintre Franco 
și Salazar vor fi axate în special 
asupra problemelor legate de coor
donarea campaniei de represiuni 
împotriva forțelor progresiste din 
cele două țări și din teritoriile de 
peste mări aflate sub administra
ția portugheză și spaniolă.

COPENHAGA. — La 14 mai, în 
regiunea strîmtorilor Baltice au 
început manevre navale unite, la 
care participă unități , ale Dane
marcei Și Germaniei occidentale. 
Potrivit' relatărilor ziarelor, la ma
nevre participă nave de debarcare 
și alte mijloace de transport ale

escadrei a doua vest-germane, sub
unități din trei regimente daneze 
de infanterie și unități de arti
lerie.

MOSCOVA, —• în apropierea bă- 
trînului parc moscovit Ostankino 
din Moscova — anunță TASS — 
au început lucrările de construc
ție a noului turn de televiziune, 
care va atinge înălțimea de 520 m. 
Acest turn va permite să se duble
ze raza de transmisie a programe
lor centrului de televiziune Mos
cova. De aici vor fi transmise pa
tru programe în alb-negru, unul 
— în culori și șase programe radio 
pe unde ultrascurte.

DJAKARTA. — După cum rela
tează agenția Antara, Sindicatul 
lucrătorilor din transporturile ae
riene au hotărît să boicoteze toate 
avioanele companiilor de aviație 
engleze, în semn de protest îm
potriva colonialiștilor englezi care 
au scufundat recent o ambarca
țiune cu indonezieni în apropiere 
de orașul Tavao.

DELHI. — La 14 mai, Z. A. 
Bhutto, ministrul afacerilor 
externe al Pakistanului, a so
sit la Delhi, unde va începe

a 6-a etapă a tratativelor in- 
diano-pakistaneze cu privire 
la Kașmlr.

De ce a fost expulzat 
profesorul Taylor

CARACAS. — Guvernul Vene- 
zuelei a hotărît să expulzeze din 
țară pe Philiph Taylor, profesor Ia 
universitatea John Hopkirts din 
S.U.A., care sosise pentru a ține 
o prelegere Ia un seminar organi
zat de ambasada S.U.A. Sosind 
în Venezuela, el a declarat că gu
vernul acestei țări trebuie să-i li
chideze pe „extremiști", începînd 
cu împușcarea parlamentarilor co
muniști. Declarația nerușinată a 
profesorului american a provocat 
indignare generală în țară. O se
rie de deputați au cerut trimiterea 
lui în fața instanțelor judecăto
rești. Cesar Rondon Lovera, pre
ședintele comisiei pentru afacerile 
externe a Camerei Deputaților, a 
declarat că Taylor este probabil 
membru al Ku-Klux-KIan-ului și 
încearcă să transplanteze în Vene
zuela ceea ce înfăptuiesc rasiștii la 
Birmingham.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteti”, Tel. 17.60.10, Tiparul c Combinatul Poligrafie „Casa Scînteii'


