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în epoca optimă!
• Se poate realiza 

viteza zilnică
planificată!

Folosind întreaga, capacitate de lucru a mașinilor și trac
toarelor, colectiviștii și lucrătorii din G.A.S. din regiunea Plo
iești au terminat însămînțările din epoca I la toate culturile 
planificate (floarea-soarelui, mazăre și sfeclă d.e zahăr etc.) 
încă de la data de 2 aprilie. Pregătirile pentru însămînțarea 
porumbului au început apoi din plin. Viteza zilnică la unele 
lucrări (ca discuitul și grăpatul ogoarelor de toamnă) a fost 
nu numai realizată, dar și depășită; încă de la data de 9 
aprilie, această lucrare era efectuată pe 74 la sută din supra
fața stabilită pentru a fi ocupată cu porumb. însămînțările 
cu porumb au fost însă în mai multe locuri aminate datorită 
unor precipitații căzute sub formă de lapoviță și nin
soare (în raioanele Cîmpina, Teleajen, Ploiești și Cislău) fapt 
care a făcut ca temperatura în sol să scadă. Timpul însă a 
fost bine folosit de unitățile agricole socialiste din aceste ra
ioane pentru pregătirea terenului.

în alte raioane, semănatul porumbului se desfășoară din 
plin. în raionul Rîmnicu Sărat pînă la data de 12 aprilie atu 
fost însămînțate cu porumb 9 632 ha, ceea ce reprezintă un 
procent de 32 la sută din totalul însămînțărilor planificate. 
Viteza zilnică de lucru se apropie foarte rrw.lt de cea stabi
lită. Suprafețe importante de teren au mai fost însămînțate 
duminică și luni și în raionul Mizîl (circa 2 300 ha). Acolo 
unde temperatura a permis, s-a trecut imediat la executarea 
acestei lucrări importante și în raionul Ploiești.

Există toate condițiile ca în 2—3 zile, folosind toate trac
toarele și semănătorile de porumb 2 SPC-2, să se poată atinge 
viteza zilnică stabilită în regiune de 10 000 de hectare. Aceas
ta e au atit mai necesar cu cit, în regiunea Ploiești, cea mai 
mare suprafață semănată cu porumb trebuie însămințată de 
abia in zilele care urmează. De atingerea vitezei zilnice pre
văzute depinde încadrarea acestei lucrări în timpul opti>m. 
Este de datoria organizațiilor de bază U.T.M. din gospodării 
colective să mobilizeze tineri pentru a ajuta operativ tracto
riștii, aprovizioninâu-i cu semințe la timp și asigurind o bună 
deservire a semănătorilor, contribuind astfel la realizarea 
la timp și de calitate a insămînțării porumbului.

I. TEOHARIDE

9 Lucrări la timp 
după cerințele 
agrotehnice

GALATI (de la corespondentul nostru). — în ultimele zile, 
în regiunea Galați, timpul a d’evenit prielnic pentru ca în 
unele G.A.S.-uri și gospodării colective să se treacă la însă
mînțarea porumbului. Sub directa îndrumare a specialiștilor, 
în majoritatea gospodăriilor colective din regiune, colecti
viștii vîrstnici și tineri, ajutați -de mecanizatori, au trecut la 
însămînțarea porumbului pe terenurile dinainte pregătite.

Astfel, situația din seara zilei de 12 aprilie arăta că pe în
treaga regiune se însămînțase cu porumb o suprafață de 
43 796 ha, cele mai mari suprafețe fiind însămînțate în ra
ioanele Făurci (17 653 ha), Brăila (13 086 ha), Galați (4 571 ha) 
și Bujor (2 588 ha).

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Tinere talente în concurs

nr.
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Magazin științific"

cinteia
tineretului
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Calitatea acestui produs
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CTUALITAȚI!

„Magazinul știin
țific" constituie o 
formă nouă de edu
care a tineretului, 
inclusă în progra
mul Casei de cultu
ră a tineretului și 
studenților din Iași.

La aceste mani
festări se fac ex
puneri de către spe
cialiști din diverse 
domenii ale econo
miei, științei și cul
turii. Periodic se 
organizează audiții 
muzicale, însoțite 
de expuneri despre 
viața și opera u- 

compozitori:

Beethoven, Mozart, 
Ceaikovski, George 
Enescu, Ciprian Po- 
rumbescu. Călători
ile imaginare pe 
harta lumii și con
cursurile „Cine știe 
— cîștigă“ pe teme 
științifice și cultu
rale din cele mai 
diverse, contribuie 
la sporirea cunoș
tințelor tineretului.

Manifestări inte
resante care aduc 
un aport prețios la 
educarea muzicală 
a tineretului, orga
nizează Opera de 
stat prin prezenta-

rea unor spectacole 
speciale pentru stu- 
denți și elevi, Filar
monica de stat 
„Moldova" cu pro
grame de concerte 
educative și Biblio
teca regională, prin 
organizarea perio
dică a unor audiții 
muzicale pe bandă 
de magnetofon, în
soțite de expuneri, 

în primele trei 
luni ale anului, a- 
proape 15 000 de ti
neri și tinere din 
localitate au parti
cipat la asemenea 
manifestări educa
tive.

O nouă sală 
de cinematograf 

la Galafi
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
Aseară în tinărul cartier 

Țiglina din Galați a avut loc 
inaugurarea unui nou cinema
scop. Cinematograful intrat în 
funcțiune ieri la Galați se în
cadrează armonios în arhitec
tonica cartierului Țiglina. La 
construcția lui masele plasti
ce au avut o largă întrebuin
țare. Sala cinematografului, 
care are o capacitate de 800 de 
locuri, dispuse în amfiteatru, 
permite o vizionare excelentă 
a filmelor. Noul cinemascop 
de Ia Galați vine să îmbogă
țească rețeaua cinematografică 
din regiune.

Iași
• Desfășurind larg în

trecerea socialistă în 
cinstea celei de-a XX_a 
aniversări a eliberării 
patriei, oamenii muncii 
din întreprinderile din 
regiunea Iași au livrat 
în această perioadă pes
te sarcinile de plan a- 
proape 5 500 bucăți rul
menți, 120 miliarde uni
tăți internaționale de 
penicilină, precum și 
însemnate cantități de 
fire de bumbac, țesă
turi, ulei și alte pro
duse. Rezultate bune 
au fost înregistrate și pe 
linia îmbunătățirii cali
tății produselor. Aplica
rea a numeroase masuri 
prevăzute in planul 
tehnico-organizatoric a 
perțnis Fabricii „Țesă
tura" din Iași să livreze 
peste plan 4 800 kg fire 
calitatea I, iar colecti
vului Fabricii de trico
taje „Moldova" din Iași 
să realizeze numai pro
duse de bună calitate.

Ca urmare a intrării 
în producție a noi obiec
tive și a modernizării 
celor existente, produc
ția globală industrială a 
regiunii este acum de 
aproximativ 11 ori mai 
mare decit în 1950.Hunedoara

Trecînd la însămînțarea porumbului, colectiviștii din regiu
nea Galați acordă o mare atenție însămînțării la timp, cît și 
calității lucrărilor. Organizațiile U.T.M., în special în raioa
nele Făurei și Brăila, au mobilizat un număr mare de tineri 
care lucrează pe atelaje, transportând semințele de la sediul 
gospodăriilor colective la cîmp, cît și la efectuarea lucrărilor 
de pregătire a terenului în vederea însămînțării porumbului 
în timpul optim și în condițiile cerute de agrotehnică.

• în raionul Hîrlău
începutul lunii aprilie a creat condiții prielnice pentru ca 

și în unitățile agricole socialiste din raionul Hîrlău să se 
desfășoare lucrările agricole de primăvară. Colectiviștii și-au 
concentrat forțele și mijloacele de care dispun pentru execu
tarea la timp și la un nivel agrotehnic ridicat a tuturor lu
crărilor. Ca urmare a muncii desfășurate, pînă acum pe 
întregul raion s-au însămînțat peste 4 500 ha. S-a terminat 
însămînțatul orzului, ovăzului, macului, borceagului, mazării 
și altor culturi din epoca I. Acum se execută această lucrare 
pe ultimele suprafețe cu sfeclă de zahăr. Concomitent, se 
desfășoară însămînțatul cu floarea-soarelui a celor 8 500 ha 
prevăzute în planurile unităților agricole socialiste din raion.

Trebuie arătat însă că ‘realizările nu sînt încă pe măsura 
posibilităților. Aceasta se datorește în primul rînd faptului 
că unele consilii de conducere ale G.A.C. au neglijat luarea 
măsurilor tehnico-organizatorice și politice necesare care să 
asigure mobilizarea întregii capacități de lucru de care dis
pun. La Nicolae Bălcescu, Cîrjoaia, Ceplenița, Totoești, Fo- 
răști, Flămînzi, Focuri suprafețele însămînțate cu floarea- 
soarelui sînt mici față de posibilități. Asemenea exemple pot 
fi găsite și în alte gospodării colective.

Avînd în vedere volumul mare de lucrări ce trebuie exe
cutate în această primăvară precum și faptul că timpul este 
înaintat, consiliul agricol raional, consiliile de conducere ale 
G.A.C., inginerii și tehnicienii agronomi trebuie sa-și în
drepte atenția spre organizarea temeinică a muncii în bri
găzi și echipe asigurînd sporirea ritmului tuturor lucrărilor. 
De asemenea, organizațiile U.T.M. să-i mobilizeze pe tinerii 
colectiviști la lucru pentru a contribui la executarea în ter
men a fiecărei lucrări punînd un accent deosebit pe calitate,

C. SLAVIC

Duminică în Capitală... Se des
fășoară faza orășenească a con
cursului cultural-artistic al elevi
lor.

Pe scenă — coriștii. Impresio
nează repertoriul bine ales (cînte- 
ce cu teme variate și conținut rea
list : bucăți folclorice, cîntece 
masă, piese muzicale clasice) 
interpretarea reușită. Au plăcut în
deosebi corurile Școlii medii nr. 13 
,,Mihai Viteazu*, și al Școlii medii 
nr. 20 „Gheorghe Șincai". Apar pe 
scenă și formațiile orchestrale 
(mențiuni speciale pentru fanfara 
Școlii' profesionale „Grivița roșie" 
— -plină de armonie și uneori de 
grație — și pentru orchestra simfo
nică a Școlii medii nr. 22), sînt 
răsplătiți cu ropote de aplauze so
liștii vocali. Apoi scena este do
minată de dans și voie bună...

In sala de festivități a Școlii 
medii nr. 1 „Nicolae Bălcescu"*

s-au întrecut formațiile de teatru 
și recitatorii. Au fost prezentate, 
printre altele, piesele „Eminescu", 
de Mircea Ștefănescu (Școala me
die nr. 18 ,,Mihail Eminescu"),
„Ultima oră" de Mihail Sebastian 
(Școala medie nr. 8). Au fost 
aplaudați, de asemenea, recitatorii. 
Valeria Marian, de la Școala me
die nr. 22 („Moartea Căprioarei", 
de Nicolae Labiș), Camelia Stănes- 
cu, de la Școala medie nr. 13 
(„Zoia* de Marghita Aligheri), au 
recitat cu emoție și căldură.

Dar disputa cea mai dîrză s-a 
dat între brigăzile ^rtisțice de agi
tație. '

Am văzut duminică spectacole 
vii, antrenante, pline de vervă și 
umor, în care erau prezentate as
pecte din orele de clasă, de la 
cercurile pe materii („Extemporal 
la Caragiale" — Școala medie nr.

7, „Visurile noastre tinerești" — 
Școala medie nr. 17), de la prac
tică, din sălile de spectacole și de 
pe terenurile de sport („Brigada 
tinereții" — Grupul școlar ,,23 Au
gust*). Textele — alcătuite de 
elevi, membri ai cenaclurilor lite
rare din școli, oglindesc numeroa
se aspecte pozitive, succesele co-. 
ldclivelor de elevi în lupta împo
triva rezultatelor slabe și medio
cre. Dar nici codașii — delăsătorii, 
indisciplinații — n-au scăpat din 
„vizorul" satirei.

★
. Concursul s-a caracterizat,. în ge
neral, prin ritmul tineresc al des
fășurării lui, prin bogăția și, în 
mare măsură, prospețimea reperto
riului, ca și prin entuziasmul și 
sinceritatea cu care au fost in
terpretate piesele de teatru, poe
ziile, piesele muzicale, dansurile.

V. ALEXIANU

De la producător, la consumator -

Legume proaspete,
de calitate!

II rimele legume din 
producția anului 
1964 au apărut deja 
pe piețele orașelor și 
centrelor muncito
rești din regiunea 
Oltenia. La Craiova

s-au desfăcut zilele acestea popu
lației importante cantități de cea
pă verde, salată, spanac și altele. 
In vederea aprovizionării mai 
bune a populației și a industriei 
prelucrătoare, se prevede pentru 
acest an în regiunea Oltenia o 
sporire a producției și o varietate 
mai largă de legume și zarzavat. 
Numai în raionul Craiova, de 
pildă, deși față de anul trecut su
prafața destinată legumiculturii e 
aproximativ aceeași, pe baza creș
terii producției la hectar și a fo
losirii sistemului de culturi succe
sive, cantitatea totală de legume 
va fi mai mare, comparativ cu 
1963, cu aproximativ 2 075 tone.

Pentru a vedea în. ce măsură 
este asigurată obținerea acestei

Timpul se menține încă rece, dar colectiviștii din Coțofenii din Față, au scos cîteva răsa
duri de roșii în cîmp; de probă. Deocamdată firele viguroase, bine dezvoltate în răsadni
țele calde rezistă. Peste 2—3 .zile tot ceea ce colectiviștii îngrijesc acum sub geamuri, va 

ii plantat.
Foto: I. CUCU

producții și în mod deosebit valo
rificarea ei, am organizat recent o 
masă rotundă „în mers" în jurul 
căreia, am reunit conducători de 
unități producătoare (G.A.S. și 
G.A.C.) și de unități care concură 
la achiziționarea, transportul și 
desfacerea legumelor și zarzava
turilor.

— Anul acesta, spunea tovară
șul Stâncii Mustățea, inginerul a- 
gronom al G.A.C. Coțofenii din 
Față, am repartizat pentru legu- 
micultură 160 de hectare de pe 
care ne-am propus să obținem o 
producție de vreo 102 vagoane, 
întreaga producție este contrac
tată cu Oficiul de legume și fructe 
al orașului Craiova și Agrosem. 
Zilele acestea vom livra primele 
cantități de ceapă verde șî salată. 
De săptămîna viitoare,.dacă timpul 
se încălzește, începem plantarea 
masivă în cîmp a răsadurilor de 
roșii; am făcut deja o probă. Și, 
fiindcă a venit vorba de roșii, am 
dori ca anul acesta să nu se mai 
repete situația din 1963, cînd can
tități destul de importante din a- 
cest produs n-au fost preluate, 
conform graficului, de către O.L.F. 
Craiova.

— Și gospodăria noastră a în- 
tîmpiaet asemenea greutăți — a 
intervenit Ion Trușcă, președintele 
G.A.C. Almăj. Ne-au rămas neri
dicate vre-o cîteva mii de vinete 
și aproape 10000 de ardei. Anul 
acesta vom produce cantități și mai 
mari de legume și zarzavaturi ; de 
pildă, numai roșii pentru piață 
vom livra peste 200 de vagoane. 
Am dori ca produsele noastre să 
ajungă proaspete la consumatori. 
Dar aceasta depinde și de modul 
în care sînt preluate de O.L.F.

— Aceasta este și preocuparea 
noastră actuală- — răspunde tov. 
Constantin Negrea, directorul 
O.L.F. Craiova — dar pentru a o 
îndeplini, avem nevoie și de spri
jinul producătorilor și de cel al 
întreprinderii Regionale Transpor
turi Auto. In ceea ce ne privește, 
întreprinderea noastră a luat o se
rie de masuri care asigură valori
ficarea legumelor și zarzavaturilor 
în condiții mult mai bune decît a- 
nul trecut. Unitățile de desfacere 
au fost lărgite și dotate cu utilaj 
modern; cele 15 autocamioane 
sînt în perfectă stare de funcțio
nare ; au fost pregătite spațiile 
de depozitarei iar capacitatea de 
prelucrare a sectorului propriu a 
crescut cu 20 la sută. La aceste 
măsuri ale noastre e necesar să 
răspundă cu măsuri corespunză

toare și unitățile producătoare 
(G.A.S. și G.A.C.). Să nu se mai 
întîmple, de pildă, ca anul trecut 
la Almăj, cînd din cauză că ceapa 
se afla răspîndită în multe gră
măjoare pe cîmp, s-au înregistrat 
ore întregi de staționare a cami
oanelor sau, ca anul acesta la 
G.A.S. Romanești, cînd am fost 
nevoiți să refuzăm unele cantități 
de spanac din cauza calității ne
corespunzătoare. Pentru prelucra
rea la timp și operativ a produse
lor, este necesar ca unitățile pro
ducătoare sa respecte întocmai 
sarcinile cu privire la stocarea 
produselor într-un singur loc și 
sortarea lor.

— Intr-adevăr, n-am respectat 
întotdeauna aceste condiții, răs
punde Ion'Patran — inginer șef 
Ia G.A.S. Romanești. Am luat 
însă măsuri pentru ca să nu se 
mai repete situațiile amintite. Se 
impune totuși ca și O.L.F. să tri
mită recepționeri competenți, nu 
ca șoferul care ne-a pretins să-i 
sortăm spanacul măsurîndu-1... cu 
centimetrul.

— Și cît timp pierzi apoi pen
tru resortare — intervine Ion 
Trușca, președintele G.A.C. Almăj. 
N-am putea găsi o soluție pentru 
evitarea discuțiilor contradictorii 
de la preluare ? Pentru noi, ar fi 
avantajos. Sortarea s-ar face odată 
cu recoltatul. O echipă ar culege, 
să zicem, roșii de calitatea întîi, 
alta pe cele de calitatea a Il-a 
ș.a.m.d.

— In legătură cu aceasta, arăta 
tov. Petre Preda, vicepreședinte al 
U.R.C.C. Oltenia, la nivelul regi
unii s-au stabilit unele măsuri 
bune. Cu sprijinul Consiliului a- 
gricol regional se vor organiza 
instructaje cu brigadierii legumi
coli în scopul cunoașterii condiții
lor de calitate prevăzute de STAS 
(grad de coacere, mod de amba
lare). Totodată, pentru ca să se 
ajungă la același numitor în ceea 
ce privește calitatea, la brigăzile 
legumicole din fiecare G.A.C. și 
G.A.S. se vor amenaja standuri cu 
exponate din toate produsele pe 
calități. In felul acesta se pot în
lătura cu succes neajunsurile sem
nalate.

— In ceea ce privește preluarea 
operativă a produselor, a arătat 
tov. Constantin Negrea — un 10I

Ing. N. SIMIONESCU
V. BARAC

(Continuare în pag. a IlI-a)

In așteptarea aprecierilor juriului...

Sesiunea cercurilor științifice 
studențești din Institutul agronomic 

„Nicolae Bălcescu11

Ieri au început 
lucrările sesiunii 
cercurilor științifice 
studențești din ca
drul Institutului a- 
gronomic „Nicolae 
Bălcescu" din Bucu
rești.

Cercurile științi
fice studențești au 
avut în studiu în a- 
cest an peste 120 
teme legate direct 
de problemele pro
ducției agricole ; 67 
de lucrări vor fi 
prezentate în actua
la sesiune. Obser
vațiile și experien
țele făcute în ca
drul unor teme ca : 
cultura comparati
vă cu hibrizi dubli 
de porumb autoh
ton ; sporirea pro

cesului de proteină 
din boabele de fa
sole prin aplicarea 
îngrășămîntului ex- 
traradicular cu u- 
ree; însămînțările 
artificiale la porci
ne ; corelația dintre 
proteine, grăsimi și 
hidrați de C cu cal
ciul și fosforul din 
hrana animalelor în 
creștere, și altele 
prezintă un deose
bit interes.

Cele 31 de cercuri 
științifice au avut 
un rol pozitiv in 
antrenarea a aproa
pe 400 studenți 
— membri ai cercu
rilor — la o muncă 
atentă de documen
tare, de cercetare, 
ceea ce a dus la mai

buna lor pregătire 
profesională. Acest 
lucru a fost posibil 
datorită și conduce
rii competente a 
cercurilor de către 
cadre didactice din 
institut; mai mult 
de 120 cadre didac
tice s-au ocupat de 
conducerea cercuri
lor și a colectivelor 
care au luat în stu
diu o problemă.

La sesiunea pe 
țară a cercurilor 
științifice studen
țești membrii insti
tutului vor prezen
ta 16 referate pe 
probleme actuale 
ale producției agri
cole vegetale și ani
male.

M. V.

• La centrala termică 
nr. 3 de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara 
s-au făcut în ultimul 
timp modificări con
structive la cazane și 
instalații și s-a mărit 
capacitatea conductelor 
de aducțiune a combus
tibilului. Îmbunătățirile 
aduse au permis să 
crească consumul de 
gaze de furnal de la 25 
ia sută cît era anul tre
cut la 90 la sută în a- 
cest an. In acest fel se 
economisesc cantități în
semnate de combustibil 
mai scump care poate fi 
utilizat în alte scopuri.

Gazele ce se produc 
la furnale, în procesul 
de topire a fontei care 
în trecut se pierdeau în 
atmosferă capătă în 
prezent o întrebuințare 
tot maț mare. Termo
centralele electrice ale 
combinatului consumă 
în fiecare oră circa 
20 000 m c de astfel de 
combustibil. Aici 70 la 
sută din consumul de 
combustibil îl reprezintă 
gazele de furnal și de 
cocs. De asemenea, la 
oțelăria Martin nr. 2. 
prin utilizarea unei can
tități mai mari de gaze 
de cocs în procesul de 
elaborare a metalului, 
consumul de păcură a 
fost redus față de anul 
trecut cu 8 kg pe tona 
de oțel.Crișana
• In primvfa trimestru 

al acestui an' colectivele 
întreprinderilor indus
triale din regiunea Cri
șana au obținut o pro
ducție al cărei vo
lum întrece realizările 
întregului an 1950. Va
loarea producției pla
nificată a fost depă
șită cu 13 321 000 lei, 
iar producția industria
lă a regiunii a crescut 
cu 8 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anu
lui trecut. Productivita
tea muncii, pe seama 
căreia s-a obținut a- 
proape 50 la sută din 
sporul de producție a 
crescut cu mai mult de 
1 la sută față de sar
cina prevăzută. Cele mai 
însemnate realizări au 
fost obținute în între
prinderile din ramura 
industriei ușoare.Maramureș

• Colectivele între
prinderilor industriale 
din regiunea Maramureș 
au produs peste plan, în 
primul trimestru, prin
tre altele, 30 re-morci 
basculante, peste 2 000 
mc cherestea de fag și 
stejar, aproape 50 000 
mp țesături, o cantitate 
de cărămidă din care se 
poate construi un bloc 
au 25 apartamente, circa 
28 000 kg de ulei co
mestibil etc. Au intro
dus în fabricație noi 
produse și articole de 
larg consum.

(Agerpres)



al atleților juniori

Sein
tineretului de orientare turistică

Concursul de primăvară

• Gheorghe Cosjache a corectat propriul său re
cord mondial. Alte performanțe de valoare inter
națională. • O noutate în organizarea concursului 

introducerea probelor combinate.

îmbătă și duminică 
pe Stadionul Repu
blicii din Capitală 
cei mai buni atleți 
juniori 
s-au 
primul 

publican de pistă 
Timpul frumos, dar 
tori mai numeroși 
dăți, numărul mare

țară 
în 

re-

din 
întrecut 
concurs 
al sezonului. 
Tece, specta- 
decît în alte 

ua,„ ------ de partci-
panți și performanțele bune au
contribuit» la reușita? concursului 
tinerilor atleți.

Data cîe disputare a acestui con
curs, mult prea timpurie, a sur
prins pe majoritatea atleților fără 
pregătire pc pistă, în aer liber, 
multe stadioane neavînd terminată 
nici acum- „toaleta" de primăvară.

Și totușj, numeroase performanțe 
valoroase înregistrate dovedesc se
riozitatea cu care atleții juniori 
s-au pregătit în timpul iernii.

Să enrmerăm cîteva rezultate : 
66,12 m la aruncarea ciocanului 
obținut de Gheorghe Costache 
(C.S;S.), performanță ce constituie 
un nou record mondial de juniori 
al probei. După cum. afirmă și 
antrenorul său, profesorul Constan
tin Spiridom, „Costache- este capa
bil să arttnce în acest- an jo- hi. 
De pe aciam el privește cu încre
dere spre primele campionate eu
ropene de juniori, care se vor des
fășura în acest an la Varșovia.

De asemenea, de valoare mon
dială este și performanța Iui Vio
rel Suciu (Penicilina-Iași) de 14,0 
sec. la 110 m.g. obținută cu vînt 
în față. Doar doua zecimi de se
cundă îl desparte de recordul mon
dial de juniori al probei. Rezultate 
bune, de valoare internațională 
pentru juniori, au obținut și suli- 
țașele Mihaela Peneș și Elena 
Neacșu: 45,79 m. și respectiv
44/Z5 Desfășurarea concursu
lui a, scos în evidență și pe dina- 
iȚioviștul Petre Ciobanu, cîștigător 
a două probe (-100 m, 200 m), pe 
Vasile Pătr-ășcanu, cîștigătorul 
probelor de 1.500 m. obstacole și 
3 000 m plaț, pe Ana Vitalios 
„suțpriza" de la 80 m garduri, 
probe pe care a cîștigat-o cu 11,8 
sec. pc tînăra elevă’ a antrenorului 
C. Barta — Elisabeta Prodan

(Voința) cu 39, 
Gabriela Radu 
lungime. Neașteptate au fost și 
victoriile junioarei Victoria To
cilă (Progresul) la 100 și 200 m 
plat.

Subliniem cu acest prilej hotă- 
rîrea Federației romîne de atletism, 
luată în urma propunerilor comi
siei de juniori, de, a introduce la. a- 
cest concurs și probe combinate 
pentru juniorii „mici". De mult 
timp specialiști cu experiență atrag 
atenția asupra necesității de a se 
lucra multilateral cu tinerii atleți, 
și totuși programul competițional 
nu răspunde acestei cerințe. Pentru 
prima oară s-au disputat tețratloa- 
nc ln băieți, compuse din 80 m 
plat; 90 m garduri, săritura în 
lungime și aruncarea suliței, sau 
la fete tetratloang formate din 
60 m plat, 60 m garduri, sărituta 
în înălțime și aruncarea discului. 
S-au disputat și tețratloane cu alte 
probe decît cele arătate, precum și 
triatloane diferite din care nu au 
lipsit probe de viteză, garduri, a- 
runcarea greutății etc.

Antrenorul federal pentru juni
ori, Eisandru Pândele, într-Q dis
cuție asupra acestei probleme arăta 
ca „există posibilitatea ca și în 
celelalte concursuri rezervare ju
niorilor II sa predomine probe 
combinate. Pentru aceasta comisi
ile regionale și locale de atletism 
trebuie să-și revizuiască și ele 
programul' concursurilor pentru a- 
tleții juniori de 15—16 ani".

Un ultim punct de remarcat: 
arbitrajul a fost în general com
petent însă... Păcat că din nou a 
dat naștere la numeroase discuții 
și nemulțumiri arbitrajul la proba 
de marș. Avertismente date inco
rect, greșeli la numărarea turelor, 
concurenți omiși să fie înregistrați 
la. sosire, toate acestea dear la sin
gura probă de 10 km m-arș-. Cre
dem că- această problemă s-ar pu
tea soluționa ușor, cerîndjț-se. 
sprijinul unor foști mărșăluitori de 
valoare ca, de pildă, V. Firea, 
I. Dobrescu, V. Mitrea, Marius 
Neaga, H. Răcescu, S. Pavelescu, 
N. Liga etc.

Arbitrii șt concurenti 1niro fia (ie de control
Foto t ȘT. CÎOTLO&

Două studente de la Institutul 
politehnic București — Facul
tatea de electrotehnică-contro- 
lînd cu busola unghiul de marș

...Și iarăși,
cuplaj fără fotbal

Ne aflăm la prima ediție a cam
pionatului republican de orientare 
turistică pe echipe. Organizarea a- 
cestui campionat a stjrnit un mare 
interes în rîndui’ile tuturor iubito
rilor da turism sportiv.

Spartachiadele de vară și 
iarnă, organizate ’ * '
oferit posibilitatea 
participe în număr 
disciplină sportivă, 
turismul sportiv a 
mulți adepți în rîndurile tineretu
lui, care vin acum cu plăcere să 
se întreacă în concursurile de 
orientare turistică.

Prin organizarea actualului cam
pionat republican de turism se ur
mărește, în primul rînd, atragerea 
unui număr șl 
șl tinere Ia

.sport.
Campionatul 

organizat în patru 
zent se desfășoară 
asociație, care se 
aprilie. Etapa a Il-a —raională — 
este cuprinsă între 15 mai —. 15 
iulie j etapa a III-a — regională — 
începe la 1 august și durează pînă 
Ia 1 septembrie șl etapa a IV-a — 
finală — se va disputa între 18—20 
septembrie 1964, în masivul Bucegi.

Trebuie să subliniem faptul că la 
prima etapă a campionatului, ce se 
desfășoară în momentul de față, 
s-au prezentat și continuă a se pre
zenta la start numeroase echipa 
rormate din băieți și fete, eviden- 
țiindu-se cele din orașul București 
și regiunile Ploiești, Cluj, Banat și 
Brașov.

de 
anul trecut, au 
ca tinerii să 

mare la această 
Așa se face că 
căpătat tot mai

maî mare de tineri 
practicarea acestui

din acest an este 
etape t • în pre- 
etapa I •— pe 

termină la 25

. Partidă de șah disputată ia Casa de cultură a bailor Victoria.

Spartach iada
Republicană

SILVIU DUMITRESCU

Pe scurt
• Ln eliminatoriile celui de al 8-lea campionat mondial de fotba.l 

echipa R. P. Romine va juca, după cum se știe, în. aceeași grupă cu 
selecționatele K. Ș. Cehoslovace, Portugaliei și Turciei. Recent la 
Florența a avut loc o reuniune în cadrul căreia s-a stabilit calenda
rul întâlnirilor din această grupă. Echipa R. P. Romînă va susține 
primul meci la 30 mai 1965 cu- R. S. Cehoslovacă la București, ur- 
mînd ca returul să se dispute la 19 septembrie. Jocurile cu . Portu
galia au fost fixate la 13 iunie și 21 noiembrie (primul meci la Li
sabona). Do asemenea, a fost stabilit primul joc cu Turcia, la 24 

Toateoctombrie, la Istanbul. Data returului va fi fixată ulterior, 
partidele din această grupă se vor desfășura în anul 1965.

• Sîmbătă la Stockholm s-a disputat meciul revanșă dintre echi
pele selecționate de polo pe apă ale R. P. Romîne și Suediei. Din 
nou victoria a revenit sportivilor romîni : 2—o (o—o; 1—0; 1—o; 
0—0) prin punctele marcate de; Grințescu și Kroner. In primul joc 
echipa romînă a cîștigat cu 2—jî.

uniinică — iar ne 
vedem siliți să re
petăm aici o frază 
care, nouă în pri
mul rînd, ne dis
place — la cupla
jul de pe Stadio

nul 23 August, ni s-a oferit 
prea puțin fotbal și multe ciu
dățenii.

rnvingătgrii — Steaua și Di
namo-București — nesolici
tați de către partenerii de țoc-, 
decîț foarte rar, merită apre
cieri pentru soliditatea și sigu
ranța cu care și-au adjudecat 
punctele. In rest, mai nimic. 
Dar să le luăm pe rînd.

Steaua a marcat cinci goluri 
și a primit două... Partida însă, 
exceptînd primul sferț de oră 
din repriza a doua, s-a situat la 
un. nivel, mediocru.. Cineva din 
tribună, obosit ae. încîlceala de 
pe ter^n, afirma că meciul a- 
cesta i s-a părut cel mai lung 
din tot campionatul, chil că ar
bitrul n-a procedat la prehin* 
giri,

Atacul militarilor, în care 
singur Pavlpvici (și numai cînd 
are în față o echipă de talia 
Skderurgistulu.i) se mișcă cu 
dezinvoltură, a străpuns mai 
greu decît ne așteptam apăra
rea gălățenilor. Steaua,, păcat 
mai vechi, joacă acceptabil în 
cîmp, dar în. apropierea porții 
încetinește ritmul, apelează la 
driblinguri inutile șl la pas 
înapoi. Trebuie să recunoaștem 
însă că știe să profite inteli
gent de deruta adversarului. în 
apărare, unde Dumitru Nicolae, 
înlocuitorul lui Petescu, s-a 
comportat excelent, jucătorii 
dau dovadă de mai multă stă- 
pînire. Principiul de joc al Ste
lei (și cu asta începem seria 
ciudățeniilor) pare să fie acela: 
pas pe loc, ia-o tu și dă-mi-o 
mie, întîmplă-se orice, dar să

nu primim goluri, Credem, 
dimpotrivă, că accentul trebuie 
pus în primul rînd pe ofensivă»

Gălățenii (o revelație, Banu, 
extremul dreapta) au intrat pe 
teren considerîndu-se dinainte 
înfrînți. Primele două goluri 
marcate de Steaua le-au retezat 
și mai mult ambiția. Apoi, în- 
țelegînd că nu mai au ce pier
de, au ieșit la atac și au egalat, 
în momentul, ăsta, gîndindu-se 
probabil că s-ar putea întoarce 
la Dunăr-e cu- un- punct, li s-au 
înmuiat- genunchii,. Și în loc să 
forțeze victoria, s„au retras în 
apărare, Steaua s-a instalat cu 
fundașii pe linia de centru și 
de aici înainte am mai notat 
trei goluri ale militarilor. De 
primirea lor e vinovat, înainte 
de toate, portarul Niculescu. 
Ambițios (pe ce?) și răștindu- 
se tot timpul la. coechipieri,, el 
a părăsit, pe degeaba, poarta, 
deplasîndu-se complet neinspi
rat, spre, linia de metri sau 
către... punctul de corner —■- și 
golurile au căzut unul după al
tul în plasă. Puteau să mai cadă 
cîteva. Dacă faptul nu s-a în- 
tîmplat, asta se datorează im
preciziei în șut a militarilor. La 
un moment dat, Niculescu por
nise iarăși. în „plimbare" pe la 
16 metri (faza, mărturisim, e 
unică, măcar prin ilaritatea știr* 
nită, în tribune) și- patru înain
tași de Ia, Steaua— Creinicea- 
nu, Sorin Avram, Voinea, Pa- 
vlovici- — au șutat, unul după 
altul; fie în spatele adversari
lor, fie în bară. Cînd mingea se 
îndrepta, în sfîrșit, în gol, Ni
culescu, reîntors la postul lui, 
(de-abușelea, parcă umbla 
după mure) a cules-o de pe li
nia porții și a trimis-o 
în teren.

Dinamo-București a 
nat din partea colegei

cu mina

întimpi- 
sale din

Pitești o rezistență mai dîrză. 
Spre deosebire de gălățeni, pi- 
teștenii au luptat cu mult mai 
multă însuflețire, au șutat peri
culos, iar în cîmp au izbutit 
combinații la înălțimea adver
sarului (numai că înălțimea a 
fost cea a lui

\ bă-Col).
Bucuieștenii 

două puncte, 
mai legat și mai „pe picioare". 
Redutabilă în continuare apă
rarea (Datcu, în revenire de 
formă) și linia de mijlocași. 
Bombardierul Petru Emil a fă
cut și de data aceasta să se cu
tremure bara. Specificăm însă 
că victoria le-a fost mult înles
nită de portarul Matache. La 
primul gol, marcat de Frățilă, 
Matache, molipsit parcă de la 
gălățeanul Niculescu, se alia 
pe undeva spre... linia de cor
ner. Ce căuta acolo, greu de 
spus. (La fel, nu putem găsi o 
explicație faptului că fundașul 
Popa a jucat, bună parte din 
timp, cu mult dincolo de locul 
pe care se găsea Pîrcălab). Al 
doilea gol al bucureștenilor a 
fost realizat, cum anunța și 
crainicul stadionului, de Țîr- 
covnicu și Matache. Țîrcovnicu 
a șutcit (mai bine ''zis a dat 
brînci mingiei să se rostogo
lească spre poartă), Matache 
s-a aplecat s-o culeagă și 
scăpat-o printre picioare... 
general însă, plictiseală și 
plictiseală.

Găsim, — și cu aceasta 
cheiem — că antrenorii forma
țiilor noastre de A, rămîn da
tori, în egală măsură cu elevii 
lor, publicului. E timpul, căci 
nu mai poate fi invocată starea 
terenului, vremea ploioasă ele., 
să dăm omului din tribună ceea 
ce 1 se cuvine, adică FOTBAL.

GHEORGHE CLIBA

Statu-Palmă-Bar-

au cîștigat încă 
datorită jocului

d 
In 

iar

în-

FANUȘ NEAGU

A 9-a ediție
a crosului balcanic
Cea de a 9-a ediție a ,crosului 

balcanic, desfășurată duminică în 
împrejurimile localității Vrnjacka 
Banja, a fost dominată de atloții 
romîni, care au repurtat o dubla 
victorie prin Andrei Barabaș și 
Florica Grecescu. Sportivii din 
R. P. Romînă au obținut trei titluri 
balcanice, ocupînd primul loc șx 
în clasamentul feminin pe țări. 
Proba feminină, desfășurată pe o 
distanță de 2 000 m, a scos în evi
dență pregătirea bună a reprezen
tantelor R. P. Romîne, clasate pe 
primele 4 locuri.

în finalul cursei Florica Greces
cu a sprintat irezistibil, întreeîn- 
d-o pe Elisabeta Teodorov, și aici 
principala sa adversara. Noua 
campioană balcanică a realizat 
timpul de 6’40” 8/10. Teodorov a 
fost înregistrată cu 6’49 "4/10> fiind 
urmată de Zegreanu-Micloș — 6’54“ 
6/10, Florentina Stancu — 7’08” 
7/10, Z. Mirovici (Iugoslavia) 
713". în urma acestui succes, 
echipa feminină a țării noastre a 
ocupat locul întîi în clasamentul 
pe țări cu 6 puncte. Au urmat Iu
goslavia, Rw P- Bulgaria și,jQxecia.

Cu tin deosebit interes a fpșț aș
teptată •’ întrecerea. seniQțilpr j pe 
distanța de 10 900 m. 
au luat un start rapid, 
2 000 m 
doar trei alergători s Dalkilic (Tur
cia), cîștigătorul de anul trecut, 
iugoslavul Cervan și reprezentan
tul nostru Andrei Barabaș.

învingătorul a fost desemnat a- 
bia în apropierea liniei de sosire, 
unde Andrei Barabaș a forțat rit
mul, terminînd victorios cu timpul 
de 30'25”8/10.

Crosurile rezervate janiorilox au 
reverut lui Mehmet Ay (Turcia) la 
masculin, care a parcurs 4 000 m 
în 12’21"2/10. și Verei Nicolici 
Uugoslavia), la feminin 
2/10, pe distanța dp 1 000 m.

Conș^renții 
/ i$c.după 

au rămas la cCmcfucere

în 3'02"

Toți tinerii
Cu mult timp. înainte au 

fost întreprinse acțiuni de 
popularizare a marii competi
ții sportive. In adunările ge
nerate U.T.M., în grupele sin
dicale- s-a prelucrat regula- 
mentul spartachiadei. Au fost 
confecționate panouri, afișe, 
lozinci, care au fost expuse in 
toate secțiile întreprinderii. 
Birourile organizațiilor U.T.M. 
pe secții au discutat cu tine
rii pentru a se înscrie să par
ticipe la întrecerile sfrartachia- 
dei. Așa se face că aproape 
500 de tineri s-au înscris pe 
listele întrecerilor.

Ținînd seam^ ele. faptul că 
asociația nu avea, organizate 
echipe care ' să reprezin
te întreprinderea, organizația 
U.T.M. în colaborare cu aso
ciația sportivă s-a ocupat de 
această problemă. Astfel, au 
fost organizate două echipe de 
velei, una la atelierul mecanic 
și una la secția tinichigerie.

Datorită timpului frumos, e- 
chipele au început antrena
mentele în vederea întreceri- 
loiv A-aoGiația-sportivă și orga
nizația U.Ti^î. și-au propus să 
șeprde- atenția cuvenită echi
pelor nou înființate, organic 
zînd pe baza unui grafic antre
namentele lor.

/în această perioadă, zilnic 
au loc întreceri pe secții în 
cadrul Spartachiadei Republi
cane, Peste 70 tineri au parti
cipat pînă acum la întrecerile 
de șah. Pe lingă Bunduc Da
vid, șahist mai „vechi", care a

la start!
participat la multe întreceri, 
s-au evidențiat mulți tineri 
care au participat pentru pri
ma dată la o întrecere spor
tivă. Sav-a Vasile, Finașcu 
Alexandru, Pricop Lecnte — 
sînt doar eîțiva dintre aceștia.

De o largă participare se 
bucură întrecerile la tir. Pes
te 170 tineri de la secțiile ti- 
nichigerie, cărămidă, atelierul 
mecanic, tapițerie-auto, tera
cotă etc au fost prezenți la 
poligonul de tir, disputindu-și 
întîietatea.

în zilele următoare vor în
cepe întrecerile de atletism, ci
clism șî la . alte probe din ca
drul spartachiadei. Pînă la or
ganizarea întrecerilor, vor fi 
invitați sportivi fruntași la a- 
ceste discipline, care vor face 
demonstrații practice și vor a- 
juta pe tineri la antrenamente.

După cum se vede, la „Fla
mura Roșie“-Botoșani există 
preocupare față de întrecerile 
spartachiadei. Acest lucru se 
explică și prin strînsa colabo
rare care există aici între or
ganizația U.T.M., asociația 
sportivă și comitetul sindica
tului. Angajamentul luat ca 
pînă la sfîrșitul primei etape 
a spartachiadei — 31 mai — 
toți tinerii întreprinderii să 
participe la întrecerile din ca
drul celei mai importante com
petiții de masă din acest an — 
Spartachiada Republicană — 
va fi, fără îndoială, îndeplinit.

A. CĂRUNTU

întrecerile au relevat

• Circuitul ciclist al regiunii Ploiești desfășurat în trei etape a 
fost cîștigat la actuala ediție de dinamovistul Gheorghe Calcișcă. 
urmat de S. Ariton (Voința) și tînărul Gh. Suciu de la Torpedo 
Brașov.

Ultima etapă, Ploiești-Tîrgoviște și retur, a revenit lui Ion Cosma, 
care a parcurs no km în zh 5Q,55"« ?e locul doi s-a clasat S. Ariton.

CĂRȚI

0 importantă
Prințul volum din lucrarea 

„Radiodiagnostic clinic“ repre- , 
zintă o lucrare valoroasă, care 
umple un gol de mult resimțit 
în literatura de specialitate. 
Apariția lui marchează un pas 
înainte în eforturile depuse 
de Editura medicală pentru 
crearea unei literaturi medica
le romînești, de o înaltă ținută 
și de un riguros nivel știin
țific.

Întocmită de un grup de spe
cialiști de frunte din toate 
centrele noastre universitare 
— sub redacția conf. univ. I. 
Bîrzu — tratatul îmbină rodul 
muncii școlii romînești de ra
diologie, cu datele clasice și 
cele mai recente achiziții apă
rute în literatura universală. 
Deși elaborat de mai mulți 
colaboratori, „Radiodiagnostic 
clinic“ se prezintă totuși ca o 
lucrare unitară — și acesta 
este meritul deosebit al redac
torului principal — fiecare ca
pitol fiind tratat după același 
plan și după aceeași concepție.

Datele furnizate de exame

nul radiologie sînt privite prin 
prisma modificărilor morfo- 
funcționale și interpretate în- 
tr-o permanentă corelație cu 
datele clinicii și laboratorului. 
Integrarea examenului radio
logie în contextul clinic gene
ral permite nu numai o apre
ciere corectă a limitelor și po
sibilităților pe care le oferă 
radiologia dar și, în ultimă 
instanță, contribuie la o mai 
bună înțelegere a procesului 
patologic — ceea ce este deo
sebit de important.

După un scurt istoric în 
care sînt expuse etapele cele 
mai importante ale dezvoltării 
radiologiei în străinătate și în 
țara noastră, sînt prezentate 
elementele de radiofizică și de 
tehnici radiologice speciale. 
Urmează capitolele de radio
diagnostic ale diferitelor apa
rate și organe : aparatul circu
lator, tubul digestiv, căile bi
liare, pancreasul, aparatul uri
nar, radiodiagnosticul în ob
stetrică

Acad.

lucrare medicală

ȘTIINȚIFICE

sportivi talentați

Imagini de la concursul atletic al juniorilor r Viorel Suciu cîștigătorul probelor de 110 m și 300 m garduri (stingă). Sosi
re în finala probei de 100 m junioare (dreapta)

Numeroși tineri din Roșiorii 
de Vede, regwnea București, 
au participat la întrecerile 
din prima etapă a Spartachia
dei Republicane, Bunăoară, pe 
foile-de concurs întocmite de 
asociația sportivă „Mecaniza
torul" s^au înscris, pînă în 

^ prezent, peste 800 de tineri. Un 
-număr însemnat de concurenți 

-t— aproape 2 000 —- întîlnim și. 
la asociațiile sportive „Progre
sul";'' „Știința" și „Sporting". 
Aici s-au organizat și sînt 
în curs de desfășurare ~r- con* 
cursuri atractive de atletism, 
gimnastică, lupte, haltere, te- 

. nis. de masă, oferind, tinerilor 
partieipanți clipe plăcute de 
recreere.

în ultimele zile, pe foile de 
concurs au fost consemnate o 
serie de rezultate promițătoa
re. Tînărul sudor Traiân Nica, 
de la Asociația sportivă „Pro
gresul"., a stabilit un record re
gional la întrecerile de haltere. 
El a reușit la cele 3 stiluri — 
împins, aruncat și smuls -— sa

ridice 218 kg. De menționat că 
tînărul concurent practică a- 
cest sport de scurt timp. In 
urmă cu două luni, el și-a 
confecționat o. halteră, cu care 
a început să se pregătească in
tens în vederea întrecerilor 
din cadrul Spartachiadei Repu
blicane. Rezultate frumoase 
au obținut și tinerii I. Dumir 
trașcu, Gh. Tecu, V. Bușe, 
I. Oprea, învingători la între
cerile de lupte.

De un frumos succes se bu
cură întrecerile spartachiadei 
și la Asociația sportivă Spor
ting — Uzina de reparații Ro
șiori. Aici s-au organizat, la 
sfîrșitul săptăminii trecute in
teresante concursuri de ci
clism, cros, haltere și trîntă, 
care au scos în. evidență o se
rie de elemente talentate, cum 
sînt: Ion Burdescu, Ion Tuna- 
ru, Valeriu Cherlea, Marin 
Țoca, Petru Nițu, Nicolae Chi
ntă.

S. IONESCU

CLASA A Xl-A IN FAȚA
A;

și ginecologie.
prof. N. GH. LUPU

și in viața omului

• Două obiective la fel de importante: 
pregătirea „la zi“ 
și recapitularea materiei

• Esenția l - buna

Prof.
Marioara Iordan

„Sursă de hrană a tuturor 
viețuitoarelor", „Relații dintre 
plante și animale", „Plantele 
între ele“, „Plante care con- 
viețuiesc“, ,,Ce se întîmplă cu 
hrana folosită de viețuitoa
re ?", „De ce nu se schimbă 
compoziția aerului nicioda
tă ?“, „Plante foarte mici, dar 
cu rol mare“ •— iată cîteva' 
subtitluri ce conturează o sea
mă de probleme științifice de 
larg interes public.

.Broșura candidatului în ști
ințe agricole, Octav Boldor —

„Plantele în natură și în via
ța omului“, recent apărută în 
colecția „Cunoștințe folositoa
re" — a Consiliului pen
tru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice, reușește să 
dea un tablou atractiv asu
pra rolului plantelor, ca sursă 
principală de hrană pentru 
numeroase animale și direct 
sau indirect pentru om, prin 
produsele ogoarelor, livezilor, 
viilor, pădurilor.

directoarea Școlii medii 
nr. 39 București

TR. POTERA?

Conducerea școlii și întregul 
colectiv didactic s-au gîndit 
încă din prima zi a anului 
școlar să asigure elevilor cla
selor a Xl-a o bună pregătire 
pentru examenul de maturi
tate.

Astfel, încă din prima lună 
a trimestrului I, în baza unui 
plan de recapitulare, s-au or-

ganizat, sub conducerea profe
sorilor clasei, ore recapitula
tive bilunare (cîte două ore — 
două ore și jumătate) la mate
matică și fizică. De fiecare 
dată, s-a examinat partea teo
retică a materiei recapitulative 
și s-au făcut aplicații practice 
în laborator, pentru fizică-re- 
zolvări de probleme și exerci
ții la matematică. S-a urmă
rit permanent ca elevii să ca
pete ușurință în rezolvarea 
problemelor și să fie pe deplin 
stăpîni pe teoria ce o aplică.

La limba romînă s-a alcătuit 
un plan cu probleme de teoria 
literaturii (din clasa a VlII-a), 
noțiuni absolut necesare anali-

zei literare, și un plan din Is
toria literaturii (clasele a IX-a 
și a X-a).

Verificarea medului în care 
decurge recapitularea s-a fă
cut concomitent cu examina
rea lecției curente — aceasta 
pentru a evita supraîncărcarea 
elevilor. Așa îneît elevii n-au 
mai fost aduși la ore speciale.

La istorie și economie poli
tică recapitularea s-a planifi
cat începînd cu trimestrul al 
II-lea. O dată cu lecția de zi, 
se recapitula și o temă^ din 
materia trimestrului întîi. La 
chimie s-a organizat recapitu
larea pe capitole. Organizațiile 
U.T.M. ale claselor se preo
cupă cu exigență de frecvența 
la orele de pregătire și la școa
lă. Grupuri de elevi au vizitat 
în aceeași zi pe colegii lor care 
au absentat, ajutîndu-i cu no
tițe pe cei care au fost bol
navi. Organizația U.T.M., îm
preună cu profesorii. diriginți, 
a analizat, de asemenea, perio
dic, situația fiecărei clase a 
Xl-a.

Pentru ca ajutorul nostru să 
fie cît mai substanțial, profe- 
sorii-diriginți și birourile 
U.T.M. pe clase au discutat cu 
fiecare elev și au căutat să 
afle unde întîmpină mai multe

greutăți, la ce materie și chiar 
la ce capitol. în urma acestei 
analize individuale, s-a dat a- 
jutor diferențiat, de la elev la 
elev. Astfel, la fizică tovarășii 
profesori au reluat mai amă
nunțit materia clasei a Xl-a și 
au insistat mai ales asupra re
zolvării diferitelor probleme. 
La latină, limba rusă și limba 
franceză profesorii au făcut 
meditații cu grupe mici de 
elevi și chiar individual, âju- 
tîndu-i în consolidarea cuno
ștințelor de gramatică.

Conducerea școlii și profeso
rii diriginți s-au sfătuit dese
ori, cu părinții elevilor, în ple
nara pe secții (reală și uma
nistă), pe clase și chiar indivi
dual, acolo unde nevoia o ce
rea.

în perioada care urmează, 
și care este cea mai importan
tă pentru pregătirea lor, în a- 
fară de orele speciale de reca
pitulare și sinteză a materiei, 
vom insista în ajutorarea dife
rențiată, individuală, a elevi
lor. De asemenea, grija noa
stră, a profesorilor, este să-i 
sfătuim pe elevi să respecte cu 
strictețe un program de mun
că, pe care să-1 alterneze cu 
momente de recreație și, mai

o- 
în

ales, să-și respecte orele de 
dihnă, condiție importantă 
asigurarea unei bune pregătiri.

Prof. 
Boșovei Maria

Școala medie nr. 2 Ploiești

clasa a

La clasele a Xl-a din școala 
noastră s-au purtat discuții cu 
fiecare elev în parte, cu prile
jul cărora li s-a vorbit despre 
exigențele examenelor care îi 
așteaptă, li s-a arătat cum tre
buie să-și folosească timpul, 
cum să-și organizeze studiul 
individual.

Am să mă refer la
Xl-a F, a cărei dirigintă sînt

Aveam în clasă și elevi care 
erau prea puțin silitori, efor
turile lor la învățătură dove- 
dindu-se deseori minime. 
Char și în. clasa a Xl-a, în pri
mul trimestru: ei au rămas co- 
rigenți. Acțiunile întreprinse 
—"vizite acasă, discuții cu pă
rinții, critica făcută de colegi 
și, în primul rînd, controlul 
permanent exercitat de către 
colectiv asupra muncii lor i-au 
determinat să-și revizuiască a-

titudinea față de învățătură. 
Acum învață cu totul altfel.

în ceea ce privește pregăti
rea pentru examenul de matu
ritate. o atenție deosebită o a- 
cordăm însușirii materiei la 
zi, a obiectelor ce se predau 
în clasa a Xl-a, deoarece ele 
reprezintă cea mai mare parte 
din cunoștințele ce se cer la 
examenul de maturitate. Pa
ralel, însă, pe baza unui plan 
întocmit chiar de la începutul 
anului, elevii sînt sprijiniți în 
recapitularea materiei predate 
în anii trecuți. La toate obiec
tele de examen se desfășoară, 
săptămînal. ore de recapitula
re colectivă, în cadrul cărora, 
cu sprijinul profesorilor de 
specialitate, 
cunoștințele,

Pentru ca 
pregătire să 
în permanență 
munca elevilor acasă, 
tind sprijinul părinților. La 
unele obiecte sînt programate, 
săptămînal, și consultații. Nu
meroși elevi, muncind sîrguin- 
cios, au reușit să se afle in
tr-un stadiu înaintat cu pregă
tirea.

în încheiere, aș vrea să 
menționez că sprijinul pe ca- 
re-1 acordăm elevilor în pre-

elevii își revăd 
le sistematizează, 
această formă de 
aibă eficacitate, 

controlăm 
solici-



Calitatea acestui produs
poate fi îmbunătățită

olectivul oțelăriei de la Uzinele 
„23 August“-București este unul 
din producătorii principali ai 
oțelurilor de scule. Preocuparea 
sa, sub conducerea organizației de 
partid, pentru îmbunătățirea ca
lității se observă printre altele și

în dinamica rebutului la una dintre mărcile 
care are aici ponderea cea mai mare — oțe
lul rapid. Dacă, de exemplu, în anul 1962 
procentul de rebut era de 2,53 la sută, el a 
scăzut continuu pentru ca în primul trimes
tru al acestui an, să fie de numai 0,69 la sută.

— Factorul cel mai important în reducerea 
procentului de rebuturi, ne spunea inginerul 
Gheorghe Oros, șeful atelierului cuptoare din 
secția oțelărie, îl constituie creșterea nivelu
lui de calificare a oamenilor. în ultima vre
me la. noi au 
fOSt astfel or
ganizate cu

regularitate 
cursuri de ridi
care a califi
cării, la ca
re au fost cu
prinși, în func
ție de catego
ria de încadra
re tarifară, tofi 
muncitorii. O 
caracteristică a 
acestor cursuri 
a fost aceea că 
în permanență 
tematica s-a 
îmbogățit cu noțiuni noi ca răspuns dat unor 
probleme ridicate în anumite perioade de 
procesul tehnologic.

O preocupare pe care au avut-o în atenție 
multă vreme oțelarii de aici a fost cea a eli
minării retasurilor apărute în oțelul de scule. 
La controlul ultrasonic se găseau în unele 
cazuri asemenea defecte pînă aproape de pi
ciorul lingoului. Aceasta ducea la rebutarea 
unei însemnate cantități de oțel și nu numai 
.atît; de multe ori defectul se observa mult 
mai tîrziu, abia cînd se confecționau sculele. 
După multiple încercări acest neajuns a fost 
înlăturat. Au fost astfel aduse modificări con
structive lingotierelor, stabilindu-se altă co- 
nicitate și grosime a pereților. Urmarea ? Ca
litatea a înregistrat o continuă creștere și în 
plus s-a mărit cu 3—4 la sută indicele de 
utilizare a lingotierelor. Adăugind la acestea 
organizarea mai judicioasă a echipelor, anali
za periodică, în adunările generale de partid, 
U.T.M., în grupele sindicale a calității pro
duselor, avem o imagine a eforturilor depuse 
de oțelarii de la „23 August" pe linia îmbu
nătățirii calității.

Cu toate acestea din aprecierile unor be
neficiari. ale specialiștilor, din discuțiile pur
tate cu șefi de echipă, cu ingineri și tehni
cieni din atelier reiese că, în ceea ce pri
vește calitatea oțelurilor de scule, mai sînt 
unele deficiențe ce se cei' a fi înlăturate. 
Astfel, într-o serie de lingouri mai apar cră
pături transversale, incluziuni și alte defecte, 
în alte cazuri oțelul de scule nu se ridică la 
un nivel corespunzător din punct de vedere 
al purității Iul Iată și Criteva din cauzele care 
favorizează elaborarea unor șarje de calitate 
mai slabă.

Este vorba, în primul rînd, de atenția care 
trebuie sa fie acordată de fiecare muncitor, 
șef de echipă și maistru respectării procesu
lui tehnologic. Trebuie apreciat ca o acțiune 
bună faptul că au fost întocmite norme teh
nologice științifice, care să conducă la elabo
rarea unor oțeluri de scule de calitate supe
rioară. Dar aceasta nu înseamnă totul. în 
unele cazuri normele amintite sînt încălcate 
și aceasta chiar de către unii din maiștrii ti
neri cpre în genere au o bună calificare. Ni 
se relâta, de pildă, că deși i s-a atras atenția 
în ceea ce privește gradul necorespunzător 
de oxidare a manganului la o șarjă, tînărul 
maistru Ion Păunoiu „a trecut cu vederea" 
acest lucru și în final oțelul de scule elaborat

oamenilor. în ultima vre-

a fost de calitate necorespunzătoare. Maistrul 
Marin Mihalcea, apreciat în atelier, a rebu- 
tat, de asemenea, unele șarje tot datorită ne- 
respectării procesului tehnologic.

Explicația unor asemenea situații se găsește 
și în aceea că, deși formele de ridicare a 
calificării sînt mai variate și mai bine organi
zate decît în trecut, organizația U.T.M. nu a 
acordat o suficientă atenție îndeosebi, mobili
zării tinerilor la acestea. La cele trei cursuri 
de ridicare â calificării organizate în atelierul 
de elaborare, pe echipe, participă astfel un 
număr foarte mic de tineri. A luat, de ase
menea, ființă cu un timp în urmă un curs 
de perfecționare pentru maiștri. La prima 
lecție au venit cu toții, dar la celelalte parti
ciparea a scăzut în mod îngrijorător, deși toți 
maiștrii de aici sînt tineri.

La diminuarea calității

Oțelul de scule

INFORMAȚII

Luni dimineața s-a reîntors 
în Capitală, venind de la Ge
neva, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Gogu Rădu- 
lescu, conducătorul delegației 
R. P. Romîne la Conferința 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, precum și 
Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Va sile Ma- 
linschi, președintele Băncii de 
Stat, Mircea Biji, director ge
neral al Direcției Centrale de 
Statistică, și Costin Murgescu, 
membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, direc
tor adjunct al Institutului de 
cercetări economice, membri 
ai delegației.

La sosire în Gara de Nord 
au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Gaston Marin, Vi
cepreședinte al Consiliului de

Miniștri, Corneliu Mânescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Rădoi, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Roman'-Moldovan, prim- 
vicepreședințe al Comitetului 
de Stat al Planificării, Eduard 
Mezincescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mi
hai Petri, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, mem
bri ai conducerii unor minis
tere și Camerei de Comerț și 
ai altor instituții centrale e- 
conomice.

Delegația R. P.' Romîne la 
lucrările conferinței de la Ge
neva este acum condusă de 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
locțiitor al șefului delegației.

• Luni seara a plecat spre Sofia 
acad. Ștefan MilcuT vicepreședinte 
al Academiei, conducătorul delega
ției Academiei R. P. Romîno, care 
va participa la Consfătuirea repre
zentanților academiilor de științe 
din țările socialiste ce se va desfă
șura în capitala R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

• Luai -a părăsit Capi-taIa d-r: He- 
liodoro Martinez Juneo, adjunct al 
ministrului sănătății .din Cuba, 
care, la invitația Ministerului Să* 
nătății și Prevederilor Sociale, a 
făcut o vizită de documentare în. 
probleme' de organizare sanitară 
îri țara noastră. El a fost însoțit de 
dr. Benito Perez Maza, director ia 
același, minister.

La plecare oaspeții ’ ,au fost con
duși de Sandu Idau,' adjunct al 
ministrului J sănătății și «prevederi
lor sociale, ș-i de funcționari su
periori din minister.

Au fost de față Luiz, Martinez 
Casado, însărcinatul cu afaceri ad- 
interțm al Republicii Cuba în R. P. 
Romînă, și membrii amhasade.L.

• în cadrul; manifestărilor 
prilejuite de comemorarea a 75 
de ani de la moartea lui Mi
hail Eminescu, la Botoșani a 
avut loc duminică un simpo
zion consacrat marelui poet.

® Vukașin Miciunovici, di- 
rectorul Agenției iugosi 9de 
presă Taniug, a făcut zilele a- 
ceștea. o scurtă vizită Jn tăia 
noastră, la invitația Agenției 
Romîne de presă Agerpres, 

. Andrei Vela, director-general 
ăl-Agerpres/ și Vukașin "Miciu-■ 
novici au semnat un acord de 
colaborare între cele două a- 
genții.

' . A • ■
Cu- prilejul vizitei- directo- 

• rului agenției Taniugj Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă, ă 
oferit luni seara un cocteil. ’ 

(Agerpres^ .

întrecere
stoicăneștilor, 

raport ; aici e 
trecut de două 
păstrarea apei 
colectiviștii de

’ Iată părriînturile 
''’rtîiaUite ca'“pentru 

grir.il peste care au 
■ori grapele, pentru 
în sol. De 15 ani 
aici; cheamă la întrecere gospodă- 

^riUe- din- raion.
Așa începe și această primăvară!

■ De dincoace de hotar, răspund 
pâmîhfurile vălenilor : gospodăria 

- de 2 -ani, primește întrecerea. Cu
raj ? Și curaj dar și încrederea în 
forțele proprii - și exigența față de 
posibilitățile existente.

—Bine, sînt și obiective la care 
n-o să-i putem ajunge deocamdată
— Spune ing. Voicu Plorea, pre
ședintele G.A'.C. Văleni. Dd pildă
— fondul de baza : ei au peste 10 
milioane nbi — ‘ abia peste un 
milion. Apoi, experiența ■ unui 
colectiv închegat, timp de 15 ani, 
față de aceea a unuia de 2 ani... 
Și, totuși, ne încumetăm !

Anul trecut, recoltele vălenilor 
fost foarte aproape de acelea 
stoicăneștilor. La grîu, sloi-

In cartierul Livezeni din Petroșani.
Foto f V. ONOIU

De la consumatorproducător, la

fabricat la Uzinele
„23 Augustkt

oțelului de scule 
mai intervin, 
firește, și alți 
factori. Este 
cunoscut, de 
pildă, rolul pe 
care-1 are con
strucția lingo- 
tierelor în asi
gurarea calită
ții oțelului. U- 
nele modificări 
aduse acestora 
au condus, e 
drept, la mic
șorarea pro
centului de re- 
tasuri din inte
riorul lingou

lui. Dar, forjorii — beneficiari nemijlociți ai 
turnatoriei de oțel -— reclamă pe bună drep
tate existența în continuare a unor defecte de 
suprafață la lingourile de oțel. Aceste defecte 
provin din starea necorespunzătoare a lingo
tierelor, stare datorată, pe de o parte, și nu
mărului lor redus. La actuala capacitate de 
producție a atelierului de elaborare ar trebui 
dublat numărul lingotierelor dar acestui lu
cru nu i s-a acordat pînă în prezent atenția 
cuvenită de către conducerea uzinei. Gradul 
lor de uzură avansat își lasă astfel amprenta 
în calitatea slabă a oțelurilor de scule.

Puritatea oțelului este în bună măsură in
fluențată negativ și de existența unor,mate
riale refractare necorespunzătoare : cărămizile 
de șamotă pentru oalele de turnare, jghiaburi 
etc. Din această pricină, cu o oală, de pildă, 
nu se pot face decît 8 sau 9 turnări (în loc de 
14—15 cît ar fi normal) după care ea este 
deja uzată, materialul refractar impurificînd, 
se înțelege, oțelul. Din această pricină pro
centul de impurități nemetalice în oțelurile 
de scule se menține încă ridicat. Materialele 
furnizate de fabricile de la Comarnic și „Ră
săritul" -Brașov dau din acest punct de vedere 
mult de lucru oțelarilor. Vorbind însă de ca
litatea lor scăzută nu putem trece cu vederea 
că aici în uzină, în spatele halei de turnăto
rie stau de multă vreme sub cerul liber mari 
cantități de materiale refractare. Acest mod 
defectuos de depozitare duce la reducerea 
caracteristicilor mecanic© ale cărămizilor, a- 
vînd ca efect scăderea rezistenței la șocuri 
termice. Deși faptul este cunoscut de multă 
vreme nici în această privință nu s-au luat 
măsurile cuvenite.

Considerăm, de asemenea, că este necesar 
să existe mai multă grijă față de sortarea 
materialelor ce intră în oțelărie. Este cazul 
deșeurilor provenite din diferite secții ale 
uzinei precum și al fierului vechi cu care este 
aprovizionată oțelăria de către I.C.M. în pre
zent I.C.M. face acest lucru fără a ține seama 
de specificul producției de aici. Conducerea 
întreprinderii pentru colectarea metalelor, 
poate, credem, să ia măsurile corespunzătoare 
ca unitățile sale să sorteze și să dirijeze către 
uzină materia primă corespunzătoare care, 
alături de ceilalți factori amintiți, să conducă 
nemijlocit la obținerea unor oțeluri de scule 
cu caracteristici superioare.

Funeraliile acad, prof 
A.exandru Ghika

ÎNSEMNARE

căneștii au obținut 164.0 kg. 
hectar,' vălenii — 1 620 kg 
hectar. Paralela poate continua 
la celelalte producții.

— Oamenii noștri se scoală 
dimineață —•' rîde tovarășul pre
ședinte de la Văleni. Chiar dacă 
nu-i întrecem pe vecinii noștri, 
măsurarea forțelor, cu gospodari a- 
tît de. puternici — ne dă imbold.

• Așadar, a început întrecerea, 
între brigăzi și echipe în cadrul 
gospodăriei și între gospodării.

Primăvară. Stoicăneștii au efec
tuat: în scurt timp, lucrările pentru 
.menținerea apei în sol, pentru în-

la 
la

de

I. BODEA

•Luni au avut loc funerarii-? 
le academicianului profesor 
Alexandru Ghika. La mitingul 
de doliu, care s-a ținiut la se-, 
diul Institutului de istorie, 
unde a fost depus, corpul de
functului, au luat parte nume
roși oameni de știință și cultu
ră, profesori și studenți, foști 
elevi și colaboratori ai celui 
dispărut.

La catafalcul defunctului au 
luat cuvîntul acad. Șerban Ți- 
țeica, din partea prezidiului 
Academiei R. P. Romîne, acad. 
Miron Nicolescu. din partea 
Institutului de matematică, 
acad. Nicolae Teodorescu din 
partea Universității București,, 
acad. Gr. Moisil, din partea 
Societății de științe matemati
ce, conf. Cabiria Andrean, de 
la Facultatea de matematică, 
cercetătorul Aristide Deleanu, 
de la Institutul de matematică, 
și studentul Miron Vasile Ni
colescu, de la Facultatea de 
matematică.

Subliniind greaua pierdere 
pe care știința matematică ro- 
mînească și învățămîntul nos
tru superior o suferă prin în
cetarea din viață a eminentu
lui om de știință și profesor 
Alexandru Ghika, vorbitorii 
au evocat momente din viața 
și activitatea științifică a de
functului — a cărui operă este 
oglindită în peste 130 de lu
crări de specialitate, apreciate 
atît în țară cît și peste hotare, 
înaltele sale calități morale și 
devotamentul cu care a mun
cit pentru pregătirea a nume
roase promoții de matematici
eni.

Cortegiul funerar s-a în
dreptat apoi spre biserica 
Ghika Tei, unde a avut loc în
humarea.

(Agerpres)

Tinărul Ștefan Nicolae, fruntaș în producție la Uzina „Electromotor" — Timișoara, se preo- 
cupă de ridicarea caliiicării tinerilor bobinatori din sectorul 10. lată-1 surprins intr-o dis

cuție cu tinâra Ana Seger în legătură cu bobinarea unui stator.

MATURITĂȚII
gătirea pentru examenul de 
maturitate se face diferențiat, 
în funcție de situația și cerin
țele fiecărui elev.

Fiecare profesor la speciali
tatea sa, în cadrul orelor de 
pregătire și-a îndreptat atenția 
în mod deosebit spre temele 
pe care elevii le-au înțeles mai 
greu. De asemenea, se are în 
vedere munca pe care a desfă
șurat-o fiecare elev, lipsurile 
care se resimt în pregătirea 
unora. Elevii care au goluri în 
cunoștințe sînt antrenați mai 
mult în rezolvarea probleme
lor, sînt controlați mai îndea
proape. '

Gheorghe Geta
membră în biroul U.T.M. 
al clasei a XT a B, Școala 

medie nr. 5 Ploiești

în anii trecuți clasa noastră 
nu era o clasă prea strălucită. 
Iață însă că sfîrșitul primului 
trimestru din acest an a con
semnat o schimbare radicală. 
Clasa noastră, a Xl-a D, uma
nistă, nu a avut nici un cori
jent. Și nu numai atît. Cea 
mai mare parte a notelor o re

prezintă cele peste 7. în tri
mestrul al II-lea, aceste rezul
tate au devenit și mai bune; 
din cei 28 de elevi, doar trei 
mai au note sub șapte.

încă de la începutul anului, 
îndrumat de comitetul U.T.M. 
al școlii, biroul organizației 
U.T.M. din clasa noastră a or
ganizat o adunare generală 
care a făcut o analiză temei
nică, minuțioasă a muncii. A 
fosț o dezbatere vie, însufle
țită despre năzuințele noastre, 
despre modul cum pot fi reali
zate aceste năzuințe. Fiecare 
elev a luat cuvîntul, vorbind 
atît despre munca sa cît și a 
colegilor. Concluzia adunării: 
pentru a reuși la examenul de 
maturitate — condiție de bază 
în realizarea dorințelor noas
tre — trebuie să muncim mai 
bine, mai mult.

Adunarea aceasta a fost doar 
începutul. Discuțiile cu fiecare 
elev în parte, mobilizarea opi
niei colectivului și multe alte 
adțiuni (ar. trebui să amintesc, 
în primul. rînd, întîlnirile cu 
absolvenți ai școlii, cu tovarăși 
profesori care au făcut parte 
din comisii la examenele de 
maturitate, cu ingineri și spe
cialiști din producție, precum 
și organizarea unui control ri

guros din partea colectivuluf, 
asupra felului eum muncește 
fiecare elev) au făcut ca în 
clasa noastră să se instaureze 
o atmosferă de muncă susți
nută.

Devenise o obișnuință Tn 
clasa noastră ca, pentru ridi
carea nivelului la învățătură 
să apelăm la grupele de învă
țătură. Acum nu se mai 
vorbește despre așa ceva. în 
schimb, în clasă, circulă zi
cala î „Dacă ai picioare, la 
ce-ți trebuie cîrje?". Eleve, 
care obișnuiau să apeleze în
totdeauna la ajutorul colegilor 
lor, învață acum singure, și 
obțin rezultate mai bune. S-au 
convins că ele înșile își pot 
da cel mai ferm ajutor la în
vățătură.

Mai greu a fost cu „acroba
ții". Așa le spunem noi unor 
colegi care învățau numai pen
tru notă. Adică învățau o dată, 
luau un 9 sau un 10, își asi
gurau media, cum spuneau ei, 
și apoi dădeau cartea Ia o 
parte. Am stat de vorbă cu ei, 
le-am arătat unde îi poate 
duce această pregătire în sal
turi. Și chiar dacă nu sînt 
ascultați la fiecare oră, avem 
în schimb noi grijă ca ei să se 
pregătească zi de zi. Colectivul

Legume proaspete, de
(Urmare din pag. I)

important îl are și I.R.T.A.x . . caie
pune la dispoziție mijloacele de 
transport. Pentru a beneficia de 
camioanele I.R.T.A., ni se impune 
să respectăm prin încărcătură to
najul mașinii și să asigurăm trasee 
în lungime de cel puțin 80 km. 
îndeplinirea ambelor condiții nu 
depinde însă de noi. Mărfurile fi
ind ușoare, capacitatea volume
trică a mașinii nu poate asigura 
realizarea tonajului, iar pe de altă 
parte raza noastră de acțiune nu 
depășește 25 km.

— Intr-adevăr — intervine tov. 
ing. Gh. Ionpșcu, directorul 
I.R.T.A. Oltenia •— aceasta depin
de și de noi. Am și luat unele mă
suri. Pornind de la faptul că pro
dusele legumicole au un volum 
mare, pentru a se asigura încăr
cătura corespunzătoare tonajului 
mașinii, este în curs amenajarea 
de înălțătoare a obloanelor la 150 
de autocamioane. Tot pentru a 
asigura transportul operativ al le
gumelor și zarzavaturilor, organi
zăm anul acesta coloane speciali
zate în toate autobazele. In pri
vința acelor 80 km, există o posi
bilitate de rezolvare a situației. In 
condițiile în care G.A.C și G.A.S. 
își respectă obligațiile de a depo
zita produsele într-un singur loc 
și de a încărca operativ mașinile, 
se pot face mai multe transporturi 
pe zi (și asta e de dorit), par- 
curgîndu-se astfel kilometrii sta
biliți...

Din discuțiile purtate, a mai re
zultat că producția legumicolă pla
nificată va fi considerabil iriai 
mare decît cea contractată de 
U.R.C.C. pentru a fi, valorificată

în drumeție
Aproape 150 de studenți din Ca

pitală și-au dat sîmbătă după-amia_ 
za întîlnire . pe peronul-Gării de 
Nord. După o săptămînă de cursuri, 
seminarii, laboratoare și muncă in
tensă la proiectele de an, Consiliul 
Asociațiilor Studențești din Centrul 
universitar București a oferit stu
denților posibilitatea de a petrece 
în mijlocul naturii o zi plăcută.

Pasionați de frumusețile peisaju
lui alpin, studenții au beneficiat 
de ospitalitatea cabanelor „Poiana 
Izvoarelor» și „Gîrbova'’. Pînă la 
gara Azuga excursioniștii au călă.- 
torit cu un tren special al O.N.T*

„Carpați*. Duminică el au vizitat, 
însoțiți de trei ghizi ai O.N.T. 
„Carpați", stațiunile Sinaia, Pre
deal, Bușteni și locurile din împre
jurimile acestora : Cota 1 400, Vîr- 
ful cu Dor, Cascada UrUtoarea, 
Muntele Postăvarul, Piatra Mare și 
alte puncte de atracție turistică.

Din grupul turiștilor au făcut 
parte și peste 40 de studenți de U 
Institutul de petrol, gaze și geolo
gie din Capitală.

Excursia a permis studenților 
să-și împrospăteze forțele și să se 
recreeze în mijlocul naturii.

C. ARAMBAȘA

centrele -

calitate !
pe piețele orașelor și în 
muncitorești din regiune.

In raionul Craiova, de pildă, se 
prevede ca anul acesta să se ob
țină 12 753 tone de legume și 
zarzavaturi din care Oficiul dc 
legume fțucte-Craiova a. contrac
tat numai 6 915 tone. Cum va fi 
valorificat restul cantității ?

— Anul acesta — spunea toy.
Petre Preda, rețeaua de desfacere â 
cooperației de consum se va dez-. 
volta simțitor. Sînt în curs de. a- 
menajare 12 noi magazine pentru 
legume și fructe : patru la Ti. 
Severin, trei la Tg. jiu, două în 
orașul Craiova și cîte unul la Ca
lafat, Caracal și Corabia. Pe lîngă 
acestea, vor fi amenajate în”ora
șele Și centrele muncitorești 35 de 
unități sezoniere (chioșcuri, tonete 
și tarabe).., . - ..... r_______ _____

— Pentru legumele care depășesc N-am primit însă nici 
contractele și consumul, a arătat - - sprijinul' de eare avem 
tov. Constantin Negrea, am orga- tă nevoie.

★
Discuțiile purtate la această

pline a produselor legumicole și 
bunei aprovizionări a populației 
din regiunea noastră cu conserve 
de legume. Vreau să ma refer în 
mod deosebit la prelucrarea indu- 

. strială a acestor produse. Pînă a- 
’ nul trecut a funcționat în. orașțil 

Craiova o fabrică de conserve de 
legume și fructe (Fructul Romî- 
ncsc). Ea valorifica o mare parte 
din produsele legumicole, asigu- 
rînd o însemnată cantitate de con
serve peritru consumul populației. 
Construcția nu mai eră corespun
zătoare, însă utilajele puteau și 
pot fi folosite. Ne-ăm adresat 
pentru aceasta încă din luna fe
bruarie Ministerului Industriei A- 
limentare, carș a promis că-va tri
mite specialiști să ne.ajute în orga* 
rii^ea-'pfeltrc’rării îri'continuare ă 
produselor legumicole în regiune. 
NT-am „rîrr,.* âCUpi I

foarte mul-
tov. Constantin Negrea, âm orga
nizat schimburi cu alte unități din 
afara regiunii începînd chiar cu ____
produse din prima operație. De . masă rotundă „în mers" constituie 
pildă, din cele 22,5 tone spanac. . tin tablou, ce oglindește preocupa- 
preluate de la unitățile producer. , ., i.ca ccldp.caie contribuie la produ- 
toare^, am livrat în afara regiunii, . . .cereâ’și. valorificarea, legumelor și 
la Cîmpu Lung Muscel, Sibiu șî . 7 zarzavaturilor;. Âu rezultat toto- 
Petroșeni 6 300 kg. în schimbul 
altor produse necesare în regiunea .
noastră.

Intrucît producția de roșii va fi 
anul acesta de două ori mai mare 
decît anul precedent, am convenit 
ca o parte din disponibil (1500 
tone) să-l livrăm la Arad, Timi
șoara etc. primind în schimb con
serve.

— Totuși — a intervenit tov. Ion 
Albulețu, vicepreședinte al Sfatu.-. 
lui popular regional — aceste 
schimburi nu rezolvă decît în. 
parte problema valorificării de-

------ Âu rezultat toto- -J 
. dată, așa cum s-a văzut, măsurile , 

pe care mai trebuie să le ia con- 1 
ducerile GA.C- și G.A.S., U.R.C.C., i

. I.R.T.A., pentru ca produsele să a- 
jungă de la producător, la consu
mator în cel'mai. scurt timp, în 
..stare proaspătă-și de calitate. Pen- 

*.. ini ca. această. activitate deosebit 
de. importantă :să se desfășoare 

. bine îri tot. complexul ei, este ne- 
. cesar-ca și Ministerul. Industriei A- 

limentare să-și respecte .obligațiile
,ce și le-a asumat,, sprijinind fără - 
întîrziere organizarea prelucrării 
în. regiune a produselor legumicole.

' țreținerea culturilor. De două ari, 
grapele, reglabile au luat pieziș și 
curmeziș semănăturile și pămîntul 
pregătit - pentru. îhsămîtițări.

Dincoace, vălenii dau zor cu 
lucrările pentru păstrarea umidi
tății din sol, pentru însămînțarea 
porumbului în epoca optimă.

In zori, cei doi președinți —• 
tovarășul Tudose, Erou al Mun
ci Socialiste, din Stoicănești și 
inginerul Voicu Florea de la Vă
leni, își împărtășesc o dată cu 
primul „bună dimineața" și nou
tățile: mai schimbă păreri — 
dac»-timpul e destul de cald pen
tru semănatul porumbului, dacă 
pămîntul are apă destulă,

■ Primul an de întrecere. Colec
tivele alcătuite _ pentru urmărirea 
punctajului pe gospodării, la 
disciplină, la întreținerea culturi
lor,- la fertilizarea solurilor, la ca
litatea lucrărilor mai ales, au. 
început să înscrie pe grafic pri- 

I mele rezultate, Dar undeva, in 
conștiința colectiviștilor se în
scrie și altfel spiritul întrecerii t 
poate în gravitatea du care tînă- 
riil mulgător Mihaj, Ftorca de la 
Vălpnp"se angajează să depășească 
prc^ldcțiW d^la^te pie cap de nacă 
furajată (să întreacă, deci, cei 
2400,1 obținuți pînă acum) j 
poate .în-, organizarea muncii pe 
care 0 fac seara cu șefii dc ccl& 

■păg. brigadierii Vlad Gheorghe sau 
Creață Gheorghe sau Ilie Iile

, convinși că vor întrece,. Iq produc- 
ție, brigăzile din ■ pealajtă.. gospo- 

î dărte; poate ' în ■ entuziasmul cu 
'cărdJHnerh^'cer de

■ țiieniiști'^ai gospodăriei s-au an
gajai' în câdrid întrecerii 'sa con- 
triDuîh'da fertilizarea întregii su- 
prafețe, să desfunde .5 hectare de 
pămînt țelinos, pentru plantarea 
viței de vie, să fie mereu prezenți 

fia toate lucrările din gospodărie...
■ Întrecerea a început. Stau fa- 

ța-n față două gospodării și-și 
măsoară forțele : una tînqră, alta 
maturizată^

\ '■-Ihirecdrea e 0 nouă ■-școală a 
acestei primăveri Ia care învață 
deopotrivă și gospodăria idhără și 
cea cu b bogată experiență.

FLORENJA ALBU

PE ECRANE

îi controlează atît acasă cît și 
la școală.

Și în școala noastră se des
fășoară ore de pregătire în ve
derea examenului de maturi
tate, se țin ore de recapitulare 
și de consultații la toate ma
teriile. Acordînd atenție mobi
lizării elevilor să folosească 
aceste activități, organizația 
noastră se preocupă în primul 
rînd de felul cum se pregă
tește, cum studiază fiecare e- 
lev. O atenție deosebită acor
dăm întăririi disciplinei la ore, 
frecvenței. în ceea ce privește 
frecvența, am reușit să nu mai 
avem nici o absență nemoti
vată, nici o întîrziere. Despre 
atitudinea elevilor la ore poa
te vorbi condica clasei; dese
ori tovarășii profesori notează 
în ea: „disciplină foarte bună".

Popularizând procedeele de 
muncă ale celor mai buni elevi, 
urmărind ca fiecare elev să-și 
respecte programul de pregă
tire pe care și l-a întocmit cu 
ajutorul tovarășilor profesori, 
am reușit să convingem pe toți 
elevii clasei noastre să-și îm-. 
partă cu zgîrcenie timpul, pen
tru însușirea temeinică a cu
noștințelor la zi, pentru reca
pitularea în vederea exame
nului

1

Trubadurul
IDupS ,,Bărbierul» Iui Rossini, 

Casa de discuri „Electrecord*, ofe
ră iubitorilor muzicii 6 a doua im
primare integrală a uneia din ma

rile creații universale dedicate tea» 
irului liric w* ^Trubadurul" lui 
Verdi.

Sub conducerea dirijorului Egiz- 
zio Massini, cîțiva cunoscuți soliști 
ai operei bncureștene (Octav Eni» 
gărescu, Elena Dima-Toroiman, Ze- 
naida Pally, Constantin Dumitru 
ș.a.) Corul operei și Orchestra ci- 
nematograf-iei, reușesc să ne dă
ruie o interpretare de înaltă clasă 
a „Trubadurului" — celebra operă 
în care stilul verdian și înclinațiile 
compozitorului pentru adîncirea

Discuri noi

I 
I
I
I
I
I

mijloacelor de portretizare psiho
logică se conturează pe deplin,

Sintetizînd bogata sa experiență 
în domeniul interpretării creației 
italiene, E. Massini dă execuției o 
mare forță de expresie, subliniind 
toată frumusețea operei care, do 
la premiera ei din ianuarie 1 853, 
a devenit una din cele mai popu
lare lucrări lirice din repertoriul 
teatrelor din întreaga lume.

O grijă deosebită pentru acura
tețea acustică, o mapă de ținută 
grafică cuprinzînd și libretul inte
gral al operei în romînă și italia
nă, vor asigura desigur noii impri
mări un frumos succes în rîndurile 
iubitorilor muzicii din țară și străi
nătate,

l s.

Cui Tolnay Klâry, Ferenc Kâllay, Balâzs Korzfolanyl

CINEMATOGRAFE
Frații • corsicani t Republica : 

8, 10, 12,15, 14,30, 16,45, 19,15,
21.30 j Grivița : 9, .11,30, 14', 16,30, 
19, 21,30 1 Flamura î 9, 11,30, 14.
16.30, 19, 21,30 1 Germanie, .stelu
țele tale t Carpați : 10, 12, 14,
16, 18,15, 20,30 ; Tomis : 9,15, 11,30.
13.45, 16, 18,15, 20,30 j Aurora : 10, 
12, 14, 16, 18,15, 20,30. Cum stăm, 
tinere ? t Capitol : 10, 12, 14, 16,15,
18.30, 20,45 j Giulești : 10, 12, 14,
16, 18,15, 20,151 Floreasca! 16,
18,15, 20,30 1 Modern : 10, 12, 15,
17, 19, 21 f Totul despre Eva :
București: 9,30, 12,15, 15, 17,45,
20.30 1 Miorița: 9,30, 12,15, 15,
17.45, 20,30; 12 scaune : Victoria : 
10, 12, 14, 16, 18,45, 20,30 1 Fero
viar : 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30 » 
Flacăra : 16, 18, 20*; Domnișoara... 
Barbă-albastră : Central : 10, 12, 14, 
16, 18,15, 20,30 ; Buzeștf: 15, 17,’ 
19, 21 1 Un suri s'în plină vară.: 
Lumina; 10, 14, 16, 18,15, 20,30; 
Popular ; .15, 17, 19, 21; Luceafărul: 
16, 18,15, 20,30 ; Tragedia opti
mistă t înfrățirea între popoare ;
15.45, 18, 20,15 ț Foto Haber: 
Union r 16, 18,15, 20,30; Viitorul : 
.16, 18,15, 20,30 ; Cele trei lumi ale 
lui Gulliver t Doina : 11,30, 13,45, 
16, 18,15, 20,30; Cosmos: 16, 18,20,

Rude de singe 1 Excelșior 1 10,
12, 16, 18,15, 20,30; Melgdia'î 10, 
12, 14,'30, 16,30, 18,30, 20,30 ; Liră 
15,30, 18/ 20,30 ; Totul rămîne oa
menilor.t Cultural ; 16, 18,15, 
20,30 ; Pași spre lună t Dacia ; 10, 
11,45, 13,45, 15,30, 17,15, 19, 211

Valea vulturilor ! Crîngași : 16, 
18,15, 20,30 ;. Lovitura de pedeap
să : Bucegi 1 10, 12, 16, 18,15,
-20,30; Pacea : 16/18, 2(5; ffoțul din 
San Marengo : Unirea t 11, 16, 
18,15, 20,30 » Renul alb t Vitan s 15, 
17, 19, 20,45 ; Dezrădăcinații:
Munca t 16, 18,15, 20,30 , Vi-1 pre
zint pe Baluev i Arta : 16, 18, 20 ; 
Omul cu ricșa t Moșilor : 15,30, 18, 
20,30 i Cavalerul Pardaillan: Co- 
lentina : 14,30, 16,30, 18,30, 20,30 ; 
Tudor ! Volga .: 10,30, 16,30, 19,30 j

O zi .ca Jeii; Cotroceni ; 15.30, t8( 
20,3'0 ; Îndrăgostitul t Progresul f 
15,.47». 19, 2i ; Ferentari; 14,30> 
16,30, 18,30, 20,30; Iolantha: Dru
mul Sării i 16, 18, 20»Televiziune

MARȚI 14 APRILIE 1964

Orele 18,30. i—? Universitatea 
tehnică la televiziune :. Metoda co- 
frajetor glisante (I), de ing. FI. 
Ștefănescu. 19.00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Pentru copii t 
„Capra cu trei iezi“ de Ion Crean
gă — în interpretarea Teatrului da 
păpuși".din Bacău. 19,45 —..Emisiu
ne fie teatru t „Grădina cu Aranda- 
firi", de Andi Andrieș — trans
misie fiin studia;,., în interpretarea 
unui-.colectiv al Teatrului Regional 
București, în pauze — Emisiune d« 
Știință : Orchestra ultrasunetelor; 
filmul „Moda indiană". în închei» 
re : Buletin de știri și bulete 
meteorologic.

grir.il
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Irești pi

studenți

școli de

Ițări, prilejuind
schimburi de opinii 
riență. Problema c

I dezbaterii
vizației

actor" —

Iplifîcări practice de stud 
trei școli diferite (romînă, 
ricană, și italiană), n fnri

I majoritatea discuții!
în cadrul lucrărilor, 
lor, să se refere îi

I preocuparea pentru educ 
competentă a generațiilor 
studenți din învățămîntul

Itistic teatral.
Pornind de la referatul sus

ținut în prima zi de Vasili To- 
Iporkov, discuția cu artistul 

poporului din U.R.S.S., MIHAIL 
ȚAREV, actor la Teatrul Mic, 

Ine-a dezvăluit multe lucruri in
teresante :

— Mă aflu pentru a doua 
Ioară în Romînia, după turneul.

Teatrului Mic. Impresiile boga
te de atunci au sporit conside-

un adevărat prieten
Declarațiile unor participant!

- ■ k ■ -...........

ecenlul seminar al Institu
tului internațional de 
teatru a reunit la Bucu

rești profesori, specialiști și 
,i ai unor institute și 

școli de teatru din numeroase 
_..... fructuoase 

i și expe- 
___ Problema centrală a 

dezbaterilor — „Rolul impro- 
în formarea tînărului 

— • ilustrată prin exem
plificări practice de studenți a

* I, ame
ricană, și italiană), a făcut ca 

discuțiilor purtate 
r, și în afara 

lor, să se refere în special la 
preocuparea pentru educarea 

r de 
studenți din învățămîntul ar-

Md aflu pentru a doua

acum, cînd am avut pri- 
să cunosc și mai bine 
culturală și teatrală atît 

de intensă în țara dumneavoas
tră. Exemplificările prezentate 
de studenții romîni, spectacolul Jn care am văzut 

, inteligență 
și chiar maturitate artistică, îmi 
vor fi de folos pentru ex
periența mea de director artis
tic al Școlii serale de artă dra
matică din Moscova.

Personalitate artistică com
plexă, dl. ENRIQUE BUENA
VENTURA (Columbia) este au
tor dramatic, actor și regizor 
la „Teatru de Caii" și director 
al Scolii de artă dramatică. Iată 
câteva din părerile domniei 
sale:

— Este impresionant Ia dv. 
numărul mare de studenți exis- 
tenți nu'numai în Institutul de 
teatru, dar după cile mi s-a 
spus, în toate facultățile din 
București și din țară. Din cele 
văzute aici la seminar mi-am 

1 seama că învățămîn- 
tul dumneavoastră artistic are 
un serios fundament științific.

In serile celor cinci zile cît

I
Icu ,,Hamlet" în cart 

multă spontaneitate, 
si chiar maturitate a

I
I
I
I
I
1
I văzute a

putut da

tul dumn

I

a durat seminarul, mulți oas
peți au asistat la unele specta
cole bucureștene. La Teatrul de 
Comedie, l-am întîlnit într-o 
pauză pe dl. ERIK HERMAN 
VOS (Olanda) regizor, directo
rul companiei teatrale „Dle 
Nieuwe 
Haga:

— Mă 
nocerii", 
cît umanism a căpătat această 
piesă în montarea bucureștea- 
nă. Am văzut-o pe multe scene 
din Occident și mai toate au 
rămas fidele acelui spirit „mo
dernist" — caracteristic artei 
occidentale, — distant, rece. 
Or, arta, după părerea mea, 
trebuie să fie purtătoarea de 
cuvînt a dragostei pentru om, 
să-i fie cel mai bun prieten. Și, 
în Romînia, îi este cu adevărat. 
Trebuie să ne întîlnim și să 
conlucrăm, să ne cunoaștem 
reciproc.

O impresie deosebită a pro
dus asupra oaspeților vizita la 
Institutul de teatru „I. L. Cara- 
giale" din București. La un se
minar de istorie a Teatrului 
spaniol, la clasa de teatrologie- 
filmologie a participat și dr. 
MARIO RODR1GUEZ ALEMAN 
(Cuba), critic de teatru și cine
ma, directorul Școlii de artă 
din Havana.

— Mi se umple inima de 
bucurie, văzînd realizările ob
ținute de dv. și mă gîndesc că 
așa cum s-a dezvoltat Romînia 
în acești 20 de ani de libertate, 
se va dezvolta și Cuba. La noi 
s-a înființat o Școală de artă 
dramatică încă din 1946, dar nu 
au fost condițiile necesare dez
voltării ei pe baze științifice. 
'Abia după revoluție s-a trecut 
la restructurarea întregii acti
vități culturale, iar teatrul a 
devenit un bun al tuturor da
torită înființării Teatrului Na
țional, formării colectivelor de 
artiști amatori și a unor brigăzi 
de actori care să ducă mesajul 
teatrului în mijlocul maselor. 
Cunoștința cu Romînia va fi o 
experiență în plus pentru tînă- 
ra istorie a teatrului cubanez, 
pentru că am găsit aici o miș
care culturală dezvoltată, un 
teatru cult, de bună calitate, iar 
studenții primesc o educație 
teatrală competentă și corectă.

Joi seara, numeroși studenți

Komedie-Arena'

gîndeam, privind „Rl- 
de pildă, cită căldură,
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......... . ..... I 
să ne spună :...........................|

— Mulțumim prietenilor ro-1

ea cu care | 
adaptăm atît I

itru prima I 
impresiile 9 
^m.înia Ie® 

departe. ■ 
JACKl

u7V(j, aproape» 
le împărtășea I 
lentele: 0

impresionat întol- g> 
de bine știu să sei 

tinerii din diferite I

I
cunos- n 

dorin jăl 
acest avînt tine-1 

care trebuie să B 
secolul nostru. | 

a laieniui, ■ 
studenților I 
ine căngii-1

I 
:l
I

GENEVA.:
I

Conferința pentru comerț

bucuieșleni au avut prilejul să 
se întîlnească la Casa de cul
tură a studenților cu studenții 
italieni și americani pârtiei-. 
panți la lucrările seminarului I 
I.T.I. Schimbul de fotografii și\ 
adrese, noile prietenii legate,, 
atmosfera plină de veselie și 
tinerețe, — toate acestea au, 
determinat-o pe ANNAROSA. 
SAIA, studentă la Academia de 
artă dramatică din Roma, să ne | 
declare :

— Mă simt excelent! Dum
neavoastră sînteți un popor cu, 
un spirit deschis și de aceea ne, 
simțim atît de bine. Sînt im
presionată de condițiile de via-, 
ță și de studiu de care dispun, 
studenții romîni și mai ales îi 
invidiez pentru grija ce o poar-1 
tă statul tinerilor absolvenți.

Soții MARCIA și DENNIS \ 
DALEN (S.U.A.), studenți ai | 
Universității din Kansas, au ți
nut să

mini pentru generozitatea lor, 
pentru amabilitatea 
ne-au ajutat să ne c 
de repede și să ne simțim atît 
de bine. Venim pentru 
dată în Europa și i 
minunate culese în Romînia le 
vom purta cu noi mai

Profesorul lor, dl. _____
THOMAS BROOKING, aproape 
tot atît de tînăr, 1_ 
întru totul sentimentele . .

— M-a i .....................
deauna cît 1 
înțeleagă tinerii _____
țări în ciuda dificultăților de 
limbă. Îmi place să constat 
că în Romînia, ca și în alte țări 
europene pe care le-am cunos
cut, domnește această ( 
de a învăța, 
resc, optimist,- 
caractetizeze 
Din cele văzute la seminar 
mi-am dat seama că talentul, 
spiritul creator al t 
romîni sînt foarte bine __
zate.

Atmosfera cordială în care 
au decurs lucrările seminaru
lui, vizitele în diferite institu
ții de cultură, excursia pe Va
lea Prahovei, — toate acestea 
au scris în carnetele oaspeților 
de peste hotare multe pagini 
frumoase de impresii din Ro
mînia

și dezvoltare
GENEVA 13 (trimisul spe

cial Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite) : Lucrările Confe
rinței Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare de lă Ge
neva, au intrat luni în cea 
de-a 4-a săptămînă.

în ședința de luni diminea
ță a Comisiei I, s-au purtat 
discuții asupra programului de 
măsuri și acțiuni în vederea 
eliminării obstacolelor create 
de tarifele vamale și de dife
rite practici discriminatorii, în 
calea exporturilor de produse 
de bază ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Au luat cuvîntul 
delegații Filipinelor, Libanu
lui și Nepalului.

în comisia II s-a discutat 
luni subpunctul referitor la 
măsurile ce trebuie luate în 
vederea diversificării și extin
derii exporturilor de produse 
finite și semifinite ale țărilor 
în curs de dezvoltare, pentru 
a contribui ’la creșterea pon-

derii acestor țări în comerțul 
mondial. Au luat cuvîntul 
delegații F.A.O. (Organizația 
Națiunilor Unite, pentru Ali
mentație și Agricultură), Japo
niei, R.A.U., Guineei, Malayei, 
Nigeriei, Boliviei și Ghanei. 
Delegatul R.A.U. a susținut la 
rîndul său ideea compensării 
livrărilor de echipament prin 
exportul de diferite produse 
ale țărilor în ours de dezvol
tare.

Discuțiile generale de luni, 
în cea de-a IlI-a comisie s-au 
referit la problema compensa
țiilor, la îmbunătățirea co
merțului invizibil, la finanța
rea destinată lărgirii comerțu
lui industrial. Toți vorbitorii 
-- Columbia, Camerun, R. P. 
Polonă, Siria, Spania, U.R.S.S. 
— au subliniat înrăutățirea 
raportului de schimb în defa
voarea statelor în curs de dez
voltare, relevînd totodată, ne
cesitatea compensării.

*

BUENOS AIRES. — La 10 
aprilie, președintele Republicii 
Argentina, A. Illia a primit Ia 
reședința sa delegațiile străine 
participante la cel de al VI-lea 
Festival Internațional al Fil
mului de la Buenos Aires.

Conducătorul delegației ro- 
mîne, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului Cinema
tografiei, a transmis președin
telui Argentinei urări de sănă
tate și prosperitate din partea 
cineaștilor romîni.

Președintele Illia a rugat pe 
șeful delegației romîne să 
transmită oamenilor de artă 
din R. P. Romînă salutul său 
cordial.

Delegația de cineaști romîni 
a părăsit la 12 aprilie Argen
tina, plecînd spre Montevideo.

MILANO 13 (Agerpres). — 
în seara zilei d<5 12 aprilie 

a.c., cu ocazia deschiderii Tîr- 
gului Internațional de la Mila
no, a avut loc la Opera Scala 
din Milano un spectacol de

gală cu opera „Don Carlos**, 
în care a cîntat baritonul ro- 
mîn, Nicolae Herlea.

Au fost prezenți ia spectacol 
președintele Republicii Italie
ne, Antonio Segni, diferite 
personalități italiene, ambasa
dori, miniștri și alți membri 
ai corpului diplomatic.

A asistat, de asemenea, mi
nistrul R. P. Romîne la Roma, 
Mihai Marin și membri ai am
basadei. Spectacolul s-a bucu
rat de un succes deosebit.

VIENA. — Circul Național 
Austriac „Rebernigg** și-a des
chis stagiunea de anul acesta 
cu un spectacol la care parti
cipă artiști din mai multe țări, 
printre care și din R. P. Ro
mînă.

în legătură cu aceasta, di
rectorul circului, KarI Reber
nigg, a declarat că „artiștii ro
mîni dovedesc o deosebită mă
iestrie artistică. Ei depășesc 
cu mult alte echipe asemănă
toare, bucurîndu-se de un deo
sebit succes**.

In timpul re

centelor eve-

nimerite din

Brazilia, se

diul Uniunii

naționale a

studenților a

fost incen-

di at

NICOSIA 13 (Agerpres). —• 
în timp ce forța O.N.U. își 
extinde activitatea de supra
veghere a menținerii liniștei, 
în Cipru s-au înregistrat in
cidente izolate. în trecătoarea 
Kyrenia s-au produs în ulti
mele trei zile, ciocniri între 
ciprioții greci și turci. Unități 
canadiene din forța O.N.U. au 
fost transportate cu elicop
tere pentru a contribui la 
restabilirea calmului. Poziția 
disputată este o porțiune a 
șoselei Kyrenia-Nicosia, șosea 
controlată de ciprioții turci, 
care au ridicat bariere în po
fida înțelegerii dintre guver
nul cipriot și forța O.N.U. în 
legătură cu restabilirea liber
tății de circulație. S-au auzit, 
de asemenea, împușcături în 
localitatea Kazaphani.

Turcia nu și-a dat consimță- 
mîntul la această măsură, în 
ciuda „eforturilor intense" 
depuse de U Thant în această 
privință.

în legătură cu relațiile din
tre Grecia și Turcia, la 
s-a anunțat că Grecia 
recunoaște extinderea 
teritoriale ale Turciei 
nate pescuitului la 12 
Această precizare a fost fă
cută după ce Parlamentul 
turc a adoptat o lege prin 
care limita apelor teritoriale 
ale Turciei este sporită.

Atena 
nu va 
apelor 
desti- 
mile.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
Un purtător de cuvînt al re
prezentanței Greciei la O.N.U. 
a declarat că țara sa este gata 
să subordoneze unitatea grea
că aflată în Cipru comanda
mentului O.N.U., așa cum a 
cerut secretarul general al 
O.N.U., U Thant, dacă guver
nul turc va proceda la fel cu 
unitatea turcă din Cipru. A- 
genția Reuter precizează că

ATENA. — La Atena conti
nuă convorbirile dintre pre
ședintele Ciprului, Makarios, 
și premierul grec, Papandreu. 
Duminică, Makarios a avut o 
îndelungată întrevedere cu ge
neralul Grivas, fost comandant 
al detașamentelor armate care 
au luptat pentru independența 
Ciprului precum și cu primul 
ministru Papandreu. La aceste 
discuții au mai luat parte și 
miniștrii de externe și ai a- 
părării ai celor două țări.

Deși convorbirile sînt secre-____

BERLIN 13 (Agerpres). — 
La Berlin a avut loc ședința. 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru problemele valutar-fi- 
nanciare.

La ședință au participat de
legațiile Bulgariei, Cehoslova
ciei, R. D. Germane, Mongo
liei, Poloniei. Romîniei. Unga
riei și Uniunii Sovietice. în 
calitate de observatori, la șe
dință au asistat reprezentanți 
ai R. P. Chineze, R. P. D. Co
reene, Republicii Cuba și R. D. 
Vietnam. Au asistat, de ase
menea, reprezentanți ai Băn
cii internaționale de colabo
rare economică.

Ședința comisiei a fost con
sacrată discutării problemelor 
privind perfecționarea conti
nuă a sistemului decontărilor 
dintre țările participante la 
C.A.E.R.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de de
plină unanimitate și colabo
rare frățească.

te, presa greacă consideră că 
în cursul discuțiilor dintre 
Papandreu și Makarios, cei doi 
oameni de stat au ajunș 1$ o 
armonizare a părerilor lor în 
legătură cu diferitele proble
me pe care le ridică situația 
actuală din Cipru.

Președintele Makarios 
persoanele care îl însoțesc 
pleca marți spre Nicosia.

alegerilor
municipale
din Anglia

însemnări
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MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
N. S. Hrușciov a luat cuvîn
tul duminică la posturile de 
radio și televiziune din Mos
cova, relatând despre călătoria 
în Ungaria a delegației de 
partid și guvernamentale so
vietice.

Vizita noastră la prietenii 
ungari a fost nu numai plă
cută; ci și extrem de utilă — 
a declarat șeful guvernului 
sovietic. Vizitele reciproce ale 
delegațiilor de partid și guver
namentale ale țărilor frățești 
au devenit una din formele 
principale ale schimbului reci
proc de experiență în dome
niul construcției socialiste și 
comuniste.

Caracterizînd tratativele care 
au avut loc, N. S. Hrușciov a 
subliniat unitatea deplină de 
vederi în toate problemele dis
cutate. Convorbirile cu condu
cătorii ungari, cunoașterea 
vieții acestei republici, a arătat 
el, ne-au dovedit în mod con
vingător că oamenii muncii din 
această țară, sub conducerea 
partidului, traduc în viață cu 
succes sarcina desăvîrșirii 
construirii societății socialiste.

Șeful guvernului sovietic a 
arătat că unitatea țărilor so
cialiste se întemeiază pe prin
cipiile marxism-leninismului, 
pe comunitatea scopului și 
intereselor vitale. „Noi plecăm 
de la faptul că în comunitatea 
popoarelor socialiste nu tre-

buie să existe mari și mici, 
dascăli care nu greșesc și elevi 
docili. Noi învățăm cu toții 
unul de la celălalt, ne ajutăm 
unul pe celălalt, ne gîndim 
împreună cum să construim 
mai bine viața nouă, ne îngri
jim de interesele comune ale 
mișcării comuniste mondiale, 
de cauza noastră revoluționa
ră comună**.

„Forța noastră, înțelepciu
nea noastră în teoria revolu
ționară marxist-leninistă — a 
spus el în continuare — con
stă în gîndirea colectivă, în 
experiența colectivă a tuturor 
partidelor frățești, a tuturor 
țărilor socialiste, a tuturor 
popoarelor revoluționare**.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a remarcat cu satis
facție că relațiile dintre Uni
unea Sovietică și Ungaria se 
dezvoltată pe temelia trainică 
a marxism-leninismului, pe 
principiile internaționalismu
lui proletar. Relevînd că se 
dezvoltă cu succes colaborarea 
în domeniul economic, ajuto
rul reciproc în construirea so
cialismului și comunismului, 
că ambele țări apără politica 
leninistă a coexistenței paș
nice, întăresc în comun capa
citatea de apărare a comunită
ții socialiste, el a declarat că 
merite mari în întărirea prie
teniei sovieto-ungare îi revin 
lui Janos Kadar.

Rezultatele

Operă în lemn a lui 
Michelangelo

Cercetătoarea sovietică
• prof. Jana Mațulevici 

din Leningrad a ajuns 
la concluzia că statueta de 
lemn înfățișînd un rob încă
tușat, păstrată în Muzeul Er
mitaj, este o lucrare originală 
a lui Michelangelo, și nu o co
pie, așa cum se crezuse pînă 
acum. Statueta a fost compa
rată în amănunțime cu o re
numită statuie din marmură 
de la Luvru, considerată timp 
de veacuri drept originalul 
statuetei de la Ermitaj. Com
parația a arătat că între cele 
două sculpturi' există deose
biri esențiale în compoziția 
figurii. A devenit astfel evi
dent că statueta de la Ermi
taj este o operă de sine stă
tătoare, iar cercetări ulteri
oare au demonstrat' că ea este 
chiar anterioară statuii de la 
Luvru.

O altă problemă îndelung 
dezbătută a fost cea dacă sta
tueta din lemn este o lucrare 
autentică a lui Michelangelo, 
dacă în general el a folosit 
vreo dată acest material. In 
colecția de la Casa-muzeu 
Buonarroti din Florența s-a 
descoperit însă statueta unui 
Crist, aparținînd lui Michel
angelo, realizată din același

lemn ca și statueta de la Er
mitaj. A fost astfel infirmată 
și ultima obiecție împotriva 
recunoașterii lucrării de la 
Ermitaj ca fiind o creație a 
lui Michelangelo.

Victime ale vulcanului 
Irazu din Costa Rica

ulcanul Irazu din Costa 
FRica, situat la o altitu

dine de 3 4Q0 m, în a- 
propierea orașului Cartago, a 
erupt ~ —rduminică. Un grup de

I.

de

Demisia primului ministru

a! Rbodesiei de sud

SALISBURY 13 (Agerpres). 
— După citm anunță agenția 
Reuter, luni dimineața, primul 
ministru al Rhodesiei de Sud, 
Winston Field, a prezentat gu
vernatorului Marii Britanii, 
Humphrey Gibbs, demisia.

In declarația făcută la pă-

răsirea 
mental, 
clarat că i s-a cerut să demi
sioneze în turma disensiunilor 
ce s-au făcut simțite în ulti
ma vreme în partidul de gu
vernământ (Frontul rhodesian) 
și chiar în sinul guvernului.

palatului guverna- 
Winston Field a de-

MOSCOVA. Aspect de pe șantierul construcției hotelului „Ros- 
sia" care va fi unul dintre cele mai mari din oraș

Sosirea la Moscova a delegației de partid 
ți guvernamentale a R. P. Polone

Doi renumiți schiori 
îngropați sub o avalanșă

anunță că 
mai renu- 
din lume, 

Barbara Maria Henneberger 
(R.F.G.) în vîrstă de 23 de ani 
și Wallace Werner (S.U.A.) în 
vîrstă de 28 âni au fost uciși 
duminică de o avalanșă în 
Alpii elvețieni. Cei doi lucrau 
la un film sportiv documentar 
cu un alt grup de șapte per
soane, cînd avalanșa s-a dez-

Agenția Reuter 
doi din cei 
miți schiori

refuzat să execute 'ordinul 
dresorului îndreptîndu-se spre 
ușa 'de ieșire. La cît'eva. clipe 
el a fost urmat de alți doi 
elefanți. In timp ce se îndrep
tau spre ieșire elefanții au 
strivit sub greutatea lor un 
copil de patru ani și au rășnit 
o fetiță și două femei.

După ce au făcut o plim
bare în plin oraș, elefanții 
s-au întors la menajerie.

MOSCOVA. — Răspunzînd, 
invitației C.C. al P.C.U.S. și 
guvernului sovietic, la 13 apri
lie a sosit la Moscova într-o 
vizită oficială delegația de 
partid și guvernamentală a
R. P. Polone condusă de Wla- , 
dyslaw Gomulka, prini-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., și Jo- 
zef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone. Din delegație fac parte
S. Jendrychowski, Z. Kliszko, 
A. Rapacki, membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P.

Oaspeții polonezi au fost în
tâmpinați de N. S. Hrușciov, 
L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin,

A. I. Mikoian și de alți con
ducători sovietici.

N. S. Hrușciov și W. Gomul
ka au rostit pe aeroport scurte 
cuvîntări.

★
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

— Lă 13 aprilie, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Polohe, 
condusă de Wladyslaw Gomul
ka și Jozef Cyrankiewicz, a 
făcut vizite la Kremlin lui, 
N. S. Hrușciov și L. I. Bre j nev.' 

în aceeași zi, Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și guvernul 
U.R.S.S. au oferit, la Palatul , 
Mare din Kremlin, un prînz.în 
cinstea delegației poloneze.

Se poate naște omul 
și în avion

De toate
excursioniști, aflat în50 __ ___ ...

apropiere, a fost surprins de 
erupție. S-au înregistrat morți 
și răniți.

După cum se știe, vulcanul 
Irazu a mai erupt în urmă cu 
14 luni, cînd a acoperit capi
tala statului Costa Rica și îm
prejurimile cu un strat de ce
nușă vulcanică. Guvernul ce
ruse populației să nu se mai 
apropie de vulcan, dar de a- 
tunci curiozitatea a determi
nat mii de persoane să vizi
teze totuși craterul.

aulănțuit. Celelalte persoane 
scăpat cu răni ușoare.

Un martor ocular a decla
rat că i-a văzut pe cei doi 
schiori cum încercau să fugă 
din fața avalanșei, dar în ciu
da vitezei cu care schiau, 
avalanșa i-a ajuns și i-a în
gropat.

Elefanți rebeli

fn timpul unui număr de 
dresaj de elefanți pre
zentat de circul „A- 

mar“, în localitatea Beziers 
(Franța) unul din elefanți a

Pe cînd zbura cu un a- 
vion „Tu-104" la înălți
mea de 10 000 de metri, 

o pasageră a Jost cuprinsă de 
durerile nașterii. Intr-un sa
lon al avionului a fost im
provizată. o sală de operație. 
Din fericire,. printre călători 
se afla și o soră cu experi
ență.

Avionul,- care făcea cursa 
Tbilisi-Tașkent, a menținut 
tot timpul legătura cu orașele 
Baku, Tbilisi, Așhabad, Taș- 
kent, unde medici specialiști 
erau pregătiți ca în orice cli
pă să dea consultații prin ra
dio. Nașterea s-a terminat cu 
bine cu puțin înainte de sfîr
șitul zborului.

„Papa Doc 
s-a ales...

Ci

pe viață!

LONDRA ij (Agerpres). — A- 
legerile municipale, care s-au des
fășurat în tot cursul săptămînii 
trecute în 53 de comitate ale An
gliei s-au încheiat sîmbătă seara. 
După cum transmite agenția 
France Presse, numărătoarea votu
rilor în 52 de comitate a dat din 
nou cîștig de cauză laburiștilor,
care au obținut cu 168 de locuri 
mai mult decît la alegerile trecute. 
Această victorie a laburiștilor ur
mează celei de joia trecută în ale
gerile pentru Consiliul municipal 
al Marii Londre unde, după cum 
se știe, ei au obținut 64 de man
date în timp ce conservatorii nu
mai 36.

Agenția Reuter, referindu-se la 
rezultatele alegerilor municipale 
din comitatele Angliei, arată că 
conservatorii au pierdut 61 de 
locuri, independenții 84, liberalii 
2, iar naționaliștii din Welsh două 
locuri.

Referindu-se la rezultatele a- 
cestor alegeri, ziarul conservator 
„Sunday Times*' recunoaște că un 
observator, neutru, ar putea a- 
junge la concluzia că conservatorii 
au ’.în prezent puține șanse de a 
cuceri victoria în alegerile gene
rale din octombrie. Există, scrie 
ziarul, un număr de indicații care 
dovedesc că publicul și-a făcut 
o anumită opinie și că există pu
ține șanse să și-o schimbe.

p>e scurt» ■p e scurt
DELHI. — Lulnd cuvîntul în Camera Populară a 

Parlamentului indian, primul ministru al Indiei, J. 
Nehru a declarat că politica de neaderare nu numai 
că și-a dovedit trăinicia în trecut, dar ea este și mai 
dorită astăzi. Numeroase țări care și-au cîștigat în 
ultimul timp independența, au pășit pe calea politi
cii de neaderare, a declarat primul ministru.

In legătură cu faptul că nave ale flotei a VlI-a 
americane au pătruns în apele Oceanului Indian, 
primul ministru și-a exprimat regretul că nave avînd 
la bord arme nucleare străbat aceste ape. Nu vrem 
ca nave militare înzestrate cu arme nucleare să 
treacă în apropiere de coastele Indiei, a spus el.

TOKIO 13 (Agerpres). — Deficitul balanței de 
plăți a Japoniei s-a ridicat în anul financiar 1963, 
care expiră la sfîrșitul lui. martie, la 1 610 mili
oane lire sterline, conform datelor publicate de 
Ministerul de Finanțe. Deficitul înregistrat în acest 
an este cel mâi mare după acela din anul 1961, 
care s-a ridicat la 1 687 milioane lire sterline.

tate din veniturile provenite din -bogățiile țării, în 
timp ce 45 la sută din cetățeni beneficiază de nu
mai 9 la sută din venitul național .

DJAKARTA: — Președintele Indoneziei, 
Sukarno, a primit duminică dimineața pe 
Cen I, .viCepremier al Consiliului de Stat și 
ministru alafacerilor externe al R. P. Chineze, 
șeful delegației R. P. Chineze la întîlnirea 
preliminară a celei de-a doua conferințe 
afro-asiatice.

CARACAS 13 (Agerpres). — Conform datelor 
publicate de guvernul din Venezuela, se apreciază 
că 12 la sută din populație beneficiază de jumă-

ACCRA. — Agenția ghaneză de presă relatează, 
citind declarațiile a doi jandarmi katanghezi arestați 
în apropiere de orașul Kasumbalesa din Katanga, că 
în prezent o mare parte din jandarmii lui Chombe 
se ascund în Angola. Acei jandarmi care au rămas 
însă în Katanga primesc „indicații" de la șefii lor 
din Angola.

Chombe, care nădăjduiește ca în curînd să se în
toarcă în Congo pentru a primi un „post de răspun
dere", și-a menținut aproape în întregime trupele 
de jandarmi care se ascund în Katanga sau pe teri
toriul Angolei.

Chiar poporul l-a ,/rugat*'. în
tregul popor, sau numai o parte 
— amănuntul n-a fost precizat. 
Important este că rugămințile e- 
mană de la popor și „Papa Doc" 
nu le poate refuza. Dealtfel, a a- 
vut un dialog și cu niște spirite 
magice. Se pare, că de la ele a a- 
flat despre rugămințile poporului.

„Papa Doc“ nu este altul decît 
faimosul Duvalier, dictatorul din 
Haiti. A devenit bine cunoscut : 
descinde în stradă rareori, mai a- 
les cînd pornește către catedrală. 
Atunci lăcașul religios oferă un 
tablou puțin obișnuit : zeci de 
vlăjgani cu arme automate în mîini 
împînzesc fiecare ungher. Numă
rul păzitorilor personali a ajuns 
la... 500. Uneori, Duvalier coboară 
în beciul propriului său palat. A- 
colo se află un... „salon de înfru
musețare". Așa denumesc haitienii 
camera de tortură pe lîngă care 
inchiziția medievală însemna pri
mul prag al uceniciei.

Domnul Duvalier a avut destule 
bătăi de cap cu „alegerile". Avea 
omul ambițiile lui : să nu ajungă 
în urnă nici un vot contra. Și n-a 
ajuns ! De altfel, nici n-au ajuns 
mulți la urne. N-a fost ușor... De 
aceea cînd și-a amintit de cum
plita osteneală ce l-a chinuit a- 
tunci, a pus să se întocmească un 
decret care proclama ziua alege
rilor drept... sărbătoare națională.

Reeditarea operației electorale 
îl înspăimîntă. Anii trec și „ale
gerile" ar trebui iarăși fabricate. 
Scadența se apropie. Atunci a in
tervenit povestea cu rugămințile...

Duvalier zice că l-a rugat po
porul. Poporul’a fost... vreo două 
duzini de ofițerași cu soldele plă
tite anticipat care au izbucnit în- 
tr-un entuziasm regizat. Astfel ru
gat, Duvalier a hotărît să renunțe 
la periodicele alegeri și să se auto- 
instaleze drept președinte al țării... 
pe viață ! Modest, a atras atenția 
că oameni de talia lui „se nasc 
numai odată la 50 sau 75 de ani“ 
(„NEW YORK TIMES"). Nu s-ar 
putea obiecta că are o părere toc
mai proastă despre persoana sa : 
„Duvalier se referă la sine însuși 
cu un sentiment de respect cbazi- 
religios" — remarca ziarul ameri
can.

Proaspătul președinte pe viață 
s-a grăbit să mărească efectivele 
poliției secrete. Probabil; ca să 
tempereze „dragostea" mulțimii...

Iar orchestrele din toată țara au 
primit ordin să interpreteze un 
cîntec confecționat cu ocazia eve
nimentelor : „Papa Doc pentru 
totdeauna". După „NEW YORK 
TIMES”, nu-i exclus ca într-o bună 
zi Duvalier să se proclame și îm
părat. In fond, n-ar fi prea com
plicat. Complicate sînt doar rela
țiile lui cu haitienii. In privința a- 
ceasta, spiritele magice nu i-au 0- 
ferit nici o soluție liniștitoare...

M. RAMURĂ

REDACȚIA ji ADMINISTRAȚIA: București, Piaț* „Scînteli”, TeL 17.90.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic ..Casa Sctnteii’


