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In fotografia de sus: Hrana pămîntuhif. Îm
prăștiat cu avionul, azotatul de amoniu se de
pune uniform, ajulînd griul de toamnă să se 

dezvolte bine

ln fotografia de jos: Vasile Tonița, șeful bri
găzii a doua de tractoare, ține continuu legă
tura cu... pămîntul. Roata mică, a tractorului 
condus de el calcă precis pe urma înscrisă de 
marcator. Pe chipul său citești concentrarea 
unei înalte răspunderi pentru recolta aces-
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n ultimele zile și 
în podișul Tran
silvaniei timpul 
s-a încălzit favo- 
rizînd desfășura
rea lucrărilor a- 
gricole din cam

pania de primăvară. în multe 
din gospodăriile colective din 
raionul Aiud, îndată ce timpul 
a permis, mecanizatorii și co
lectiviștii, mobilizați de orga
nizațiile de partid, au ieșit în 
cîmp și au atacat pe fronturi 
largi toate muncile agricole. Un 
exemplu bun îl oferă gospodă
ria colectivă din Mirăslău. 
Buna organizare a muncii 
tractoriștilor, colaborarea 
strînsă a brigăzii de tractoare 
cu brigăzile de cîmp, reparti
zarea judicioasă a sarcinilor 
pe fiecare mecanizator și ma
șină în parte, folosirea la ca
pacitatea maximă a utilajelor 
agricole, mobilizarea atelajelor 
la executarea unor lucrări pe 
terenurile nemecanizabile a 
făcut ca această gospodărie să 
termine în numai 5 zile toate 
însămînțările din epoca I. Au 
fost însămînțate aproape 200 
ha cu mazăre, ovăz, sfeclă de 
zahăr, _ floarea-soarelui, legu
me, plante medicinale etc.

în ultimele zile, s-a trecut 
însămînțatul principalei

culturi — porumbul. Precipi
tațiile care au căzut din 
abundență îngreunează într-o 
măsură oarecare desfășurarea 
din plin a acestei lucrări. De 
aceea tractoarele și celelalte 
mașini agricole sînt repartiza
te să lucreze pe parcelele 
zvîntate, mecanizatorii folo-

peste 3 200 kg boabe la ha). 
Pentru aceasta au fpst luate 
măsuri practice, operative. în 
primul rînd s-a avut în vede
re pregătirea patului germina
tiv. Tinerii mecanizatori din 
brigada condusă de Ion Milea 
de la S.M.T. Aiud pe suprafa
ța de 445 ha au făcut mai în-

sind din plin fiecare oră bună 
de lucru.

Preocuparea cea mai de sea
mă în momentul de față_ este 
ca această lucrare să se înca
dreze în epoca optimă și să fie 
executată la un înalt nivel a- 
grotehnic (anul trecut gospo
dăria. aplicînd o agrotehnică 
superioară, a obținut o pro
ducție medie de porumb de

tîi un discuit, apoi au execu
tat o lucrare cu cultivatorul. 
Pînă marți seara se pregătise 
terenul pe aproape 200 ha.

La buna desfășurare a lucră
rilor agricole, tinerii colecti
viști, mobilizați de organizația 
U.T.M., aduc o însemnată con
tribuție. între alți colectiviști, 
pe semănători lucrează și ti
nerii Călin Augustin, Antonie

*f ■
destul de mare

r

In zorii zilei de 14 aprilie, începem 
lucrul cu o scurtă convorbire. Inter
locutor tovarășul inginer Constantin 
Biță, directorul G.A.S. Segarcea.

— Care sînt principalele măsuri pe 
care le înfăptuiți acum pentru asigu
rarea unor recolte sporite în a- 
cest an ?

— Lucrări diferențiate în scopul 
menținerii apei în sol și folosirea de
plină a parcului de mașini și trac
toare pentru încadrarea însămînțării 
porumbului în epoca optimă.

Pe ogarele de toamnă au fost efec
tuate lucrări de întreținere cu grapa 
cu discuri sau cu cultivatorul, după 
starea de tasare sau afînare a tere-

nului ; simultan s-a făcut grăparea. 
Acum se pregătește patul germinativ 
pentru porumb, se păstrează la aceas
tă lucrare un avans, față de semănat, 
de numai o jumătate de zi — tot în 
scopul evitării evaporării apei. In 
același timp însămînțăm porumbul în 
cuiburi cu toate semănătorile 2 SPC-2; 
viteza zilnică — 110 hectare. Am în
ceput numai de două zile pentru că 
în ultima vreme au căzut două ploi, 
care au întîrziat intrarea în brazdă. 
Nici tempeartura n-a fost corespun
zătoare : 6—6,5 grade. Acum lucrăm 
intens. Cu viteza realizată, terminăm 
însămînțatul celor 560 de hectare de 
porumb în următoarele 3—4 zile (a-

vem
hibridare). Tot de timpul optim este 
legată și grăparea celor 2 200 de hec
tare cu grîu, cu sapa rotativă. In 
plus, ținînd seama de lipsa de umidi
tate din iarnă, o suprafață destul de 
mare din această cultură, o „ajutăm" 
acum cu azotat de amoniu în doze 
mici și moderate ; împrăștierea pe 
cîmp o facem cu avionul.

— Care este, tovarășe director bri
gada cu cele mai bune rezultate ?

— E greu de precizat. Toate bri
găzile, toți mecanizatorii se stră
duiesc deopotrivă să obțină rezultate 
cît mai bune în întrecerea socialistă.

Atît grupele U.T.M., cît și grupele 
sindicale din brigăzi se ocupă în
deaproape ca lucrările să se efec
tueze în timpul optim și la un nivel 
agrotehnic superior. Fiecare din bri
găzile noastre de mecanizare com
pletă răspunde de recoltă de la se
mănat și pînă cînd boabele ajung în 
magazii.

In hectare, are un avans brigada 
întîi. își continuă în același timp 
succesele Vasile Tonița, Constantin 
Popa, Dumitru Manda. Dar toți cei
lalți sînt pretendenți la locurile de 
frunte.

Fotoreportaj de ION CUCU

La 15 aprilie și-a început lucrările plenara 
lărgită a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, avînd la ordinea de zi Darea 
de seamă cu privire la convorbirile avute de 
delegația Partidului Muncitoresc Romîn cu 
conducerea Partidului Comunist Chinez, a 
Partidului Muncii din Coreea, a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice în problema unității 
mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale.

Lucrările plenarei continuă.

Telegramă

Celui de al VII lea

Congres al Partidului 

Comunist din Ceylon

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn tri
mite un cald salut frățesc de- 
legaților la cel d'e-al VlI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Ceylon și urează în
tregului partid mult succes în 
lupta pentru întărirea rînduri- 
lor sale,-unitatea clasei munci
toare ceyloneze, pentru pace 
și progres social.

COMITETUL. CENTRAL

AL PARTIDULUI

MUNCITORESC ROM1N

Cadre noi de dieseliști
în cursul acestui an școlile 

de calificare de pe cuprinsul 
direcțiilor regionale C.F.R. din 
țară au pregătit 170 de meca
nici și alt personal care vor 
deservi locomotivele Diesel- 
electrice. La aceștia vin să se 
adauge peste 2 000 de lucrători 
ce s-au calificat în cursul anu
lui în diferite meserii specifice 
sectoruîui feroviar, cum ar fi 
lăcătuși pentru revizia vagoa

nelor, sudori, electricieni, im- 
piegați de mișcare etc.

în anii șesenalului, 35 000 de 
mecanici de locomotive, elec
tromecanici și alți muncitori 
feroviari și-au însușit noi me
serii și și-au ridicat calificarea 
prin școli profesionale și 
cursuri de scurtă durată. 
Printre aceștia se află pests 
1 000 de mecanici pentru loco
motive Diesel-electrice.

(Agerpres)

La invitația tinerilor
PLOIEȘTI (de Ia corespon

dentul nostru). — Comitetul o- 
rășenesc U.T.M. Cîmpina, pe 
baza hotărîrii conferinței oră
șenești, a invitat colectivul 
Teatrului de stat din orașul 
Ploiești sâ prezinte, pentru ti
nerii din această localitate, o 
serie de spectacole cu piese 
specifice tineretului. Recent,

colectivul Teatrului de stat din 
Ploiești a dat primul spectacol 
cu piesa „Grădina cu tranda
firi" de Andi Andrieș. La cele 
trei reprezentații date în noua 
sală de spectacole a orașului 
Cîmpina, au participat peste 
2000 de tineri muncitori meta- 
lurgiști și petroliști, elevi.

Liviu și Gheorghe Popa. Tine
rii conductori de atelaje 
transportă operativ sămînța pe 
cîmp în locurile fixate, iar o 
bună parte dintre ei lucrează 
cu atelajele pe parcelele de 
teren nemecanizabil. Prin 
mobilizarea tuturor forțelor se 
realizează o viteză zilnică la 
însămînțatul porumbului de 
40—50 ha. Aceasta înseamnă 
că colectiviștii din Mirăslău 
vor termina această lucrare în 
cel mult 8 zile, deci în epoca 
optimă.

Mai sînt și alte gospodării 
de pe Valea Mureșului în care 
lucrările de campanie se des
fășoară cu aceeași intensitate. 
De exemplu, pînă marți sea
ra colectiviștii și mecanizatorii 
din Unirea. Noșlac și Gîrbova 
erau pe sfîrșite cu însămînță
rile din prima epocă. In Noș
lac se pregătise terenul pentru 
cultura porumbului pe o su
prafață de 340 ha urmînd ca 
în următoarele două zile să 
înceapă și aici însămînțatul la 
această cultură.

Nu în toate unitățile se acor 
dă însă atenția cuvenită in
tensificării ritmului de execu
tare a lucrărilor agricole din 
campanie. Din această cauză, 
în raion există situații inega
le. în unele locuri însămînțări_ 
le culturilor din epoca I sînt 
mult întîrziate. “ 
gospodăria 
din Aiud din cele 68 de ha 
prevăzute să fie însămînțate 
cu culturi din epoca I n-a rea
lizat decît 18 ha. Rămase în 
urmă sînt și gospodăriile co
lective din Spălnaca, Lopadea 
Nouă, Bețea etc. Din această 
cauză și situația pe raion nu

Bunăoară,
colectivă „8 Mai“

VASELE CABULEA 
IOAN MARCOVICI 

IO AN RUS

(Continuare în pag. a IlI-a)

A 7-a Conferință 
pe țară a cercurilor 
științifice studențești

în zilele de 18 și 19 aprilie a.c. 
se va desfășura cea de a 7-a Con
ferință pe țară a cercurilor științi
fice studențești. Ea a fost prece
dată în toate institutele de învăță- 
mînt superior de sesiuni ale cercu
rilor științifice, care au oglindit 
roadele activității celor aproape 
800 cercuri, numărînd peste 13 000 
studenți.

Cercurile științifice studențești 
au avui în studiu în ultimii 2 ani 
peste 3 500 teme inspirate din pro
blemele actuale ale producției in
dustriale șl agricole, ale celor mai 
noi descoperiri în domeniul medi
cinii, științelor naturii, geografiei, 
istoriei etc. Sub îndrumarea com
petentă a celor peste 2 700 cadre 
didactice, care au activat ca con
ducători de cercuri și de colective, 
s-au rezolvat peste 2 600 de lucrări 
aflate în studiu, multe din ele gă- 
sindu-și aplicarea în producție. 
Conferința pe țară — organizată 
de Comitetul executiv al U.A.S.R. 
și Ministerul învăț ămîntului — se 
va desfășura în patru secții și anu
me : Chimie teoretică și aplicată, 
Științele medicale și farmaceutice 
— ale căror lucrări vor avea loc 
la București — Științe istorice, 
secție care-și va desfășura activi
tatea la Iași, și secția de Științe 
naturale și agricole care va activa 
la Cluj.

Peste 240 de lucrări din aceste 
domenii — selecționate la sesiunile 
cercurilor științifice studențești pe 
institute ca fiind cele mai intere
sante și actuale — vor fi prezen
tate în cadrul conferinței. La cer
cetarea și elaborarea lucrărilor ce 
vor fi prezentate și-au adus con
tribuția peste 700 studenți, membri 
ai cercurilor științifice.

M. V.

Construcții noi la Brașov,

In laboratorul de tehnică a frecvențelor foarte înalte al Insti
tutului politehnic din București.

Foto: AGERPRES

PRIN MUNCA
PATRIOTICĂ

A TINERETULUI
în numeroase sate, comune și 

jr • în orașele regiunii au fost iniți-
f £ a^e actiuni care au luat partexuyi' zeci șj sute de jn orașui

Iași, bunăoară, au participat la 
diferite acțiuni peste 3 300 d’e 

tineri. 300 de tineri de la Atelierul de reparat material rulant 
au colectat și încărcat în vagoane 75 tone metal vechi, iar 350 
studenți de la Institutul politehnic au plantat 2 ha cu puieți 
pe șoseaua dintre Iași și Fabrica de antibiotice. Alți tineri 
din orașul Iași au amenajat 5 baze sportive simple, 2 grădini 
de vară, și au reamenajat 11 baze sportive simple.

3 000 de tineri colectiviști din raionul Pașcani au curățat
1 650 ha izlaz. 2 400 tineri din același raion au plantat aproa
pe 90 ha cu pomi fructiferi, iar alți 2 400 tineri au defrișat 
10 ha și au colectat 26 tone fier vechi. în raionul Huși peste 
3 300 de tineri au luat parte la acțiunile întreprinse în toate 
zilele săptămînii. Ei au altoit 25 000 fire de viță și au dez
gropat 6 000 butaci de vie, au săpat 3 000 de gropi și au plan
tat 19 000 pomi fructiferi și ornamentali, au defrișat 15 hec
tare teren care va fi redat agriculturii. în raionul Vaslui
2 700 tineri au curățat 1 000 ha pășune, au împădurit 29 ha 
și au colectat fier vechi.

Luni de dimineață Ia Comitetul regional U.T.M. Iași sunau 
toate telefoanele. Situația sosită din întreaga regiune alcă
tuiește un bilanț rodnic. In ultima săptămînă au luat parte 
la acțiunile de muncă patriotică 17 300 tineri. Ei au colectat 
și trimis oțelăriilor 176 tone metale vechi, au redat circui
tului agricol 32 ha, au împădurit 79 ha și au plantat peste 
44 500 pomi, au curățat 4 520 ha pășune. De asemenea, tinerii 
au amenajat 13 baze sportive simple noi și au reamenajat 
alte 19, au reparat 51 podețe. Iar tinerii din satele de pe 
malul Prutului au ridicat pe digurile rîului 1 000 mc de 
pămînt.

Patru mii cinci sute de băi- 
n 9 _ măreni au dedicat duminică,

B'S 12 cîteva ore muncii
lf-LULB patriotice. Muncitori, intelec

tuali, bărbați și femei, foarte 
mulți tineri, au plecat dis-de- 

djmineață la plantări de pomi fructiferi pe Dealul Florilor, 
Tăuți Magherăuș și in alte locuri. Pină acum, in aceste 
puncte din jurul orașului au fost plantați 8 000 de pomi pe 
o suprafață de aproape 40 de ha. O altă parte din cei 4 500 
de locuitori ai Băii Mari au lucrat pe alte șantiere de în
frumusețare a orașului în cartierul Republicii. Pe porțiuni
le unde constructorii au dat recent în folosință oamenilor 
muncii cîteva sute de apartamente, se lucra la nivelatul te
renului și la amenajarea spațiilor verzi. Pe noile alei s-au 
plantat sute de arbori ornamentali precum și pe marginea 
șoselelor care duc spre Recea și Tăuți Magherăuș; în car
tierul Hatvan și pe strada 23 August s-au continuat lucră
rile de amenajare a două grădini de vară.

Și de data aceasta s-au evidențiat tinerii de la Combinatul 
chimico-metalurgic, Uzina 1 Mai, Trustul minier, U.M.M.U.M, 
I.O.M., Institutul pedagogic și din alte întreprinderi șt insti
tuții care, în număr de peste 3 000, au luat parte la toate 
lucrările de pe șantierele muncii patriotice.

In săptămînă care a trecut;
9 tinerii din regiunea Banat au

I R f îl H RfWf iFfB trimis oțelăriilor însemnate 
J. & e B st- BA B BA cantități de fier vechi (aproa

pe 140 tone), au participat la 
acțiunea de plantare de pomi, 

de întreținerea pășunilor. Acțiuni de acest fel, la care a 
participat majoritatea tinerilor, au fost organizate în raionul 
Sinnicolau Mare (unde s-au curățat de mărăcini și s-au îm
prăștiat mușuroaiele pe o suprafață de 850 de ha), în raionul 
Lipova (500 hectare), ca și în alte raioane. In întreaga regiu
ne s-au executat lucrări prin muncă patriotică pe 2 000 ha.

In raionul Deta s-a acordat o mare atenție plantărilor de 
pomi: tinerii au plantat 1 220 pomi fructiferi și 1 630 p&mi 
ornamentali. Peste 2 800 de pomi s_au plantat în raionul 
Orșova și 1 500 în .'.ionul Lipova.

In Pag. a III-a :
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— Toți elevii pot obține rezultate bune la 
învățătură, E și dorința lor. Ați văzut doar că 
și Vlădescu și Gărbîcea și toți ceilalți mun
cesc. Muncesc chiar destul de mult și doresc 
să răspundă bine la fiecare lecție. Numai 
că...“.

Chindrat Romana, membră în comitetul 
U.T.M. al claselor a 8-a, vorbea cu aprindere, 
dovedind că ceea ce voia să spună e rodul 
unei judecăți atente, profunde. Ceilalți mem
bri ai comitetului o ascultau cu atenție. îi dă
deau dreptate. In ultimele zile, preocupați de 
faptul că deși se luaseră destule măsuri, rezul
tatele întîrziau să se arate, au întreprins cu 
sprijinul tovarășilor profesori diriginți, un stu
diu temeinic, minuțios al muncii fiecărui elev. 
S-au purtat discuții cu toți elevii, cei cu re
zultate mai slabe au fost vizitați acasă. Consta
tări : unii elevi nu se pricep să-și ia notițe, se 
străduiesc să scrie cuvînt cu cuvînt, nereușind 
să înțeleagă ce spune tovarășul profesor ; alții 
nu reușesc să-și planifice timpul liber, și din 
această cauză, nu izbutesc să învețe la toate 
obiectele pentru a doua zi, nu puțini fiind a- 
ceia care iau note slabe deoarece încearcă să 
rețină orice lecție ca pe o poezie.

Pentru membrii comitetului U.T.M. lucrurile 
deveneau limpezi. A continua să-i pună pe a- 
cești elevi în discuția adunării, să-i critice, așa 
cum făcuseră 
pînă acum, ar fi 
însemnat să nu 
rezolve mare lu- 
cru. Lor le lip
sea, nu voința și 
interesul, ci un 
lucru tot atît de 
important: price
perea de a stu
dia, de a învăța.

Ce facem? Cum 
îi ajutăm ?

„Să prezentăm 
constatările noa
stre in adunare, 
să arătăm elevi
lor cu o pregătire 
mai slabă unde 
să-și îndrepte a- 
tenția" ; „Eu zic, 
intervine alt
membru din co
mitet, să prezen
tăm și experiența elevilor----- .
Bănicescu, cu Niță, cu alți elevi fruntași, să se 
pregătească ca în adunare să ia cuvîntul, să 
vorbească despre metodele lor de muncă, să 
arate cum reușesc să obțină numai note foar'.e 
bune...“. în acest fel, lucrurile vor fi și mai 
clare...“

Pînă la adunarea generală mai erau cîteva 
zile. Stabilind însă, ordinea de zi, membrii co
mitetului se și gîndeau Ia ceea ce va însemna 
această adunare în viața claselor a 8-a, la efi
ciența ei.

spună e rodul

hotărîre : „Trebuie »ă învăț I Trebuie ti obțin 
și eu note bune

Dacă atunci ar fi putut citi gîndurile lui 
Nicoară Georgeta, care se afla alături, ale lui 
Anton Nicolae și ale celorlalți colegi ar fi 
aflat că nu era singurul care se frămînta j toți 
gîndeau la fel.

S-a discutat
in adunarea

generală
fruntași. Să vorbim cu

*
Nu i-a rostit nimeni numele, dar Gogoriță 

Sorin avea impresia că numai despre el se vor
bește. De cite ori n-a fost pus in discuția adu
nării I Avea însă întotdeauna „curaj*. Iși pri
vea colegii de sus. Cîteodată i se părea că da 
dovadă de prea multa „bunăvoință*. Asta i se 
întîmpla atunci cînd accepta să-și facă auto
critica, cînd își lua angajamente pe care nu și 
le respecta. Acum, însă, simțea că nici cu 
cleștele nu i-ai putea scoate un cuvînt Nu-1 
critica de data asta nimeni, dar vorbele omului 
care li se adresa părintește, îi pătrundeau in 
suflet. „Pentru ce vin la școală ?... Oare îmi 
lipsește ceva, ca să învăț ? Nimic !... Cît s-ar 
bucura și părinții dacă aș lua note bune. De
sigur, nu numai ei. Și eu aș fi altfel! Cît de 
mulțumit ești atunci cînd ești prețuit ca elev 
bun".

Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Belli in
vitat la adunarea generală a uteaiștiloc din 
clasa a IX-a E vorbea despre condițiile grele 
în care au învățat oamenii mai virstnici. des
pre minunatele posibilități oferite tineretului 
de azi pentru însușirea unei pregătiri, a unei 
meserii, pentru realizarea năzuințelor.

—- Trebuie să știti a răsplăti această fericire. 
Și cea mai bună răsplată este să munciți cu 
sîrguință, cu pasiune, să vă pregătiți cit mai 
bine, să deveniți cit'mai folositori țării*.

îndemnul devenea pentru Grigoriță Sorin o

MATEMATICA o pasiune comună
★

Notele obținute în ultima săptăinînă oferă 
prilejul unor satisfacții. „Umaniștii" au început 
să învețe mai bine la matematică, „realiștii* 
acordă și ei mai multă atenție lecturii și celor
lalte obiecte pe care nu le consideră „de pro
fil*. Lucrurile încep să se schimbe...

Iată despre ce e vorba. La mulți dintre elevii 
clasei a Xl-a se manifesta tendința de a studia, 
numai la unele obiecte ceea ce ar fi dus la o> 
pregătire unilaterală. Dacă erau la „real" se 
preocupau numai de matematică, de fizică, de 
chimie, dacă erau la „uman" situația se pre
zenta invers, obțineau note bune la literatură, 
la limbi, iar la disciplinele științifice se mul
țumeau cu puțin. Și unii și alții greșeau.

Comitetul U.T.M. pe an de studiu s-a gîndit 
mult la acest lucru. L-a analizat temeinic și a 
ajuns la concluzia că cea mai bună măsură este 
să organizeze o dezbatere despre importanța 
pregătirii multilaterale, despre importanța în

sușirii tuturor o— 
biectelor. Adu
narea generală 
consacrată aces
tei dezbateri s-a 
desfășurat sub 
forma unui sim
pozion. S-au pre
zentat două ex
puneri : „Locul 
matematicii, fizi
cii și chimiei în 
cultura omului*' 
și „însușirea lim
bii romine — da
torie patriotică*. 
Au vorbit specia
liști din produc
ție, profesori in
vitați la adunare. 
Au luat cuvîntul 
și elevi fruntași 
ca Tănase Flori- 
ca, Cîrciumaru 

Mana. Ionesci PauL care au arătat cum reu
șesc să obțină note bune Ia toate obiectele, ce 
înseamnă pentru ei faptul că studiază cu per
severență la toate disciplinele.

Adunarea aceasta a fost doar începutul 
unei activități susținute pe care o desfășoară 
mm if ptul U.T.M. al claselor a Xl-a. Pentru că 

<um pori nnn lui i-au urmat alte dezbateri (amin
tim cele prilejuite de apariția in ziar a artico
lelor unor tovarăși academicieni despre ce în
seamnă „a fi elev"), o intensă 
Uzare a tuturor elevilor la o 
nică. perseverentă.

Și dacă acum, in preajma

muncă de mobi- 
pregătire temei-

examenului de

entru cineva neavi
zat, care ar veni 
pentru prima dată în 
școala noastră, s-ar 
părea că aici s-au 
înscris toți elevii cu 
aptitudini deosebite 
pentru matematică.

Intr-adevăr, în școală domnește o 
atmosferă de activitate matemati
că susținută. Fiecare, clasă este, ca 
să zic așa, un „laborator de mate
matică". Se studiază manuale, cu
legeri, reviste. Se rezolvă proble
me și se propun probleme.

Lucrurile, însă, n-au fost din tot
deauna așa. Mi-aduc aminte cum 
am pornit-o noi, animați de pasiu
nea pentru această știință exactă. 
Sînt vreo 14—15 ani de atunci.

Primul cerc atrăgea cîțiva elevi 
pasionați și un profesor. Treptat, 
printr-o muncă permanentă și dis
ciplinată, am început să obținem 
succese. Cel mai mare succes, însă, 
a fost (și este) pătrunderea spiritu
lui muncii din cerc în clase, atra
gerea a cît mai mulți elevi la acti
vitatea cercului. încet, dar sigur, 
cercul ...............   ’
cîteva 
drim.
nostru
locul I po țară. La olimpiadele de 
matematică elevii noștri au primit, 
din 1955 pînă în 1963, aproximativ 
a opta parte din evidențierile (pre
mii și mențiuni) acordate pe în
treaga țară. La prima Olimpiadă in
ternațională din 1959, Nicolescu

căpăta tradiție. Astăzi avem 
realizări cu care ne mîn- 
Din 1955 încoace, cercul 

a ocupat cîțiva ani la rînd

Basarab, elev al școlii noastre, a 
obținut premiul I. Și lista succese
lor rămîne încă deschisă. Cel mai 
de seamă, însă, rămîne, așa cum 
am mai amintit, atragerea unui nu
măr cît mai mare de elevi la stu
dierea acestei științe, obișnuirea 
lor cu disciplina și exigențele u- 
nei asemenea activități. Aceasta 
rămîne, totodată, și sarcina noas
tră permanentă. în prezent, cercul 
numără 13 colective, pe grupe de 
clase paralele, în fiecare activînd 
25—35 de elevi. Scopul principal 
al cercului îl constituie aprofun
darea cunoștințelor predate la ore, 
îmbogățirea lor. Iată cîteva ase
menea tema ținute la cerc : meto
de în geometrie (clasa a VIII-a), 
secțiuni în poliedre j teoreme și

probleme clasice de geometrie în 
spațiu (clasa a X-a), noțiunea do 
limită ; regula lui Hopital ; teore
ma lui Guldin i centre de greutate 
(clasa a Xl-a). Fiecare temă este 
prezentată moi întîi teoretic de 
către profesorul conducător de 
cerc sau un elev, și ilustrată, apoi, 
cu probleme. Uneori se perfecțio
nează unele metode de lucru. Așa, 
de pildă, la clasa a XT-a, la calcu
larea simetriei față de o dreaptă, 
pornindu-se de la exemple nume
rice din culegerea lui Cosmin, au 
fost stabilite formule care scutesc 
elevii de calcul lung. (Datorită a- 
cestul fapt, Nicolae Silvia din cla
sa a Xl-a C a reușit să facă o lu
crare foarte bună la faza regională

Schimb de păreri despre
sarcina noastră principală:

maturitate, elevii claselor a XJ-a — realiștii ca 
și umaniștii — se pregătesc susținut, aceasta 
este intr-o măsură 51 rodul adunării.

Pornind
de la o absentă

za tic ie an a-
Unind

probie- 
ctiv. In

E—
di

*

„lată cum învățăm noiu... Elevii iruntași Criveț Șiefania, din clasa a X-a J șl Steiiu Dan. 
din clasa a Xl-a B de la Școala medie nr. 2, au fost invitați la stația de radioamplificare sd 

vorbească despre metodele lor de studiu.
Fotografiile: N. STELORIAN

era
as-

ixi-jcdeaxu m 
urt icni, 7. 
L putea must 
tui. N-o făcea.

«ti Ș» 
înce

pea să absenteze de la 
ore. am fi observat 
mai tirziu acest lucru. 
Începuse, insă, si lip
sească (atunci cind nu 
era pregătit și-i 
teamă c-o să fie
cultat), să lipsească u- 
neori zile in șir. Pină 
să ne dumirim noi, 
colectivul, Adet totali
zase pe trimestrul 1 
âo de absențe și o co
rijentă la chimie. Si
tuația devenise de-a 
âreptul alarmantă. De 
cite ori îl căutam aca
să (atunci cind absen
ta de Ia ore) nu-l gă
seam. „S-a dus la pii-

dc fi «a esu
-v O iței !-«■ «*- 

; A- 
Âet td z-j wjs wxd 
ie le ALnestcn- 
Ne-«m sfehat, apoi, 
tot colectivul dusei, est 
tavaresa Stela Măla
ie™, diriginta noastră. 
Am stat de vorbă cu 
el. Promitea întot
deauna că se va în
drepta. A doua zi, în
să, lipsea din nou de 
la ultima oră. „Mi-era 
teamă să nu mă as
culte la latină ; n-aș fi 
vrut să iau patru" — 
replica el. Am căutat 
atunci și alte forme : 
i-au invitat părinții 
la școală. Le-am po
vestit situația fiului 
lor, pe care ei n-o cu
noșteau pe de-a-ntre- 
gul. A intervenit și 
postul utemist de con
trol. Eficientă a fost

a olimpiadei și s-o termine țrf cn 
o oră și jumătate mai devreme).

Activitatea desfășurată în cadrul 
cercului îi ajută pe elevi să înțe
leagă mai bine noțiunile predate 
la ore, să rezolve problemele mai 
ușor, 
precise, 
prinderea do a munci personal, dis
ciplinat și perseverent, întărindu- 
le necontenit spiritul de autocon
trol, autoexigență.

Munca din cerc se face simțită 
tot mai mult în rîndul celorlalți 
elevi. Membrii cercului își iau ca 
sarcină să acționeze în așa fel, în- 
cît în clasa fiecăruia, dintre ei să 
nu existe elev care să nu știe să 
rezolve ecuația de gradul II (clasa 
a VIII-a), sistemul de gradul II sau . 
calculul logaritmlc (clasa a IX-a), 
binomul lui Newton, derivarea.adică 
chestiunile de bază ale matemati
cii. ' în felul acesta se creează un 
climat favorabil muncii, se creează 
o rezervă permanentă de cadre 
pentru viitoarea dezvoltare a cer
cului. O muncă susținută depun 
membrii cercului (și nu numai ei) 
în rezolvarea problemelor propuse 
în Gazeta de matematică. în școală 
există peste 350 de rezolvitori per
manent de probleme. Mulți dintre 
ei propun, prin intermediul revistei, 
probleme originale. Etapa regiona
lă a actualei Olimpiada a confirmat 
încă o dată seriozitatea muncii de
puse în cerc. Foarte mulți elevi 
din școala noastră (Ia clasa a 
VIII-a 7 din totalul de 18, la cla
sa a Xl-a 3 din totalul de 5) au 
cîștigat această etapă. Elevi ca Ni
colas Silvia, Nica Vasile, Enescu 
Sorin, clasa a Xl-a, State Adrian, 
Zamfir Cristian, clasa a VIII-a și 
mulți alții au devenit deja cu- 
noscuți printre colegii lor din alte 
școli din țară, care au îndrăgit 
matematica.

prof. ION GRIGORE 
conducătorul cercului de mate
matică de la Școala medie nr. 1

să execute calcule rapide, 
Totodată le creează de-

Comitetul U.T.M. al claseloi

a IX-a de la Școala medie

nr. 3, pregătește apropiata

adunare generală.

INVA ȚA TURA

IL

sâ-1 *~
•Mfies ; crira colegi 

oferi! să repete 
frnjnntnă lecțiile. Am 
ntgat. totodată, pe to
varășii profesori să-l 
supravegheze înde
aproape. Iar noi am 
fost tot timpul alături 
de el; la ore, la con
sultații, în timpul li
ber. Aceasta s-a dove
dit a fi metoda cea 
mai bună. Treptat, A- 
det a început să se în
drepte. Nu mai absen
tează, își pregătește 
zilnic lecțiile, obține 
note mai bune.

GHIȚĂ 
CONSTANTINA 
secretara biroului 

U.T.M. al clasei a X-a 
A, Școala medie nr. 1

n „colț metodic" 
în școală!... Ini
țiativa ni s-a pă
rut interesantă și 
ne-am 
foarte 
fost alcătuit și un 

colectiv numeros — avînd re
prezentanți din toate clasele — 
en sareina precisă „de a se

bucurat 
mult. A

trimestrului II să rămtnă co
rijentă la mai multe materii, 
și-a îndreptat situația la în
vățătură. Urmați-i exemplul!" 

îndemnul era adresat, fi
rește, elevilor cu o situație 
slabă la învățătură. Dar ce în-

■>* -ea U rmp a 
«re apar t« puzeta eottvhri 
metodic*. A fost precizat, de 
asemene*, și rolid colțului me
todic: de a generaliza expe
riența înaintată, de a popu
lariza metodele de studiu ale 
elevilor fruntași la învățătură. 
Deci, un rol deosebit de im
portant.

Dar colțul metodic nu a de
venit, așa cum ne-am aștep
tat, o tribună a experienței 
pozitive. La gazetă au apă
rut articole generale, fără 
fapte concrete, se dau multe 
sfaturi lipsite de eficacitate. 
Intr-un articol apărut de cu- 
rînd, semnat de elevul Dan 
Ștănescu, din clasa a XI-a se 
spune: „Eleva Spirea Niculi- 
na, amenințată la jumătatea

Coltul metodic
fără... metode

vățăminte să desprindă ei din 
acest articol? Nu se spune ni
mic despre felul cum a învă
țat ea, ce anume a făcut, prin 
ce metode a reușit să devină 
o elevă bună. Așa că avem în 
școală un colț „metodic", dar 
elevii care poposesc în fața lui 
nu reușesc niciodată să afle 
cum învață elevii fruntași, 
cum a reușit o clasă sau alta 
să-și îmbunătățească situația 
la învățătură.

In școala noastră învață nu
meroși elevi fruntași. Am vrea

ca în primul rînd ei să fie so
licitați să-și spună cuvîntul 
în articolele care apar la ga
zeta colțului metodic, să vor
bească despre „timpul lor de 
studiu". S-a început, e drept, 
o acțiune — mai de mult — 
care se anunța deosebit de in
teresantă și eficace: interviuri 
cu elevii fruntași și codași 
„despre cum trebuie și cum 
nu trebuie să învățăm". S-a 
realizat chiar un asemenea in
terviu. Dar n-a fost decit un 
foc de paie, pentru că acest 
gen de articole a fost repede 
abandonat.

Trimestrul III este trimes
trul hotărîtor. în toate clase
le se muncește intens. Unele 
colective cu mai multă expe
riență, au găsit căile cele mai 
bune care duc la lichidarea, tu
turor deficiențelor. Altele însă 
întâmpină greutăți. Conside
răm că organizația U.T.M. tre
buie să îndrume colectivul 
colțului metodic să vină în a- 
jutorul acestora din urmă. Are 
doar atâtea posibilități.
BUN MARIA, DODICĂ ELE
NA, KARAGHIAUR RADU 
elevi, Școala medie nr. 6

elev care are despre 
sine o părere foarte bună. Re
zultatele obținute infirmă însă, 
această părere.

Unul elev care na are timp 
să-și pregătească lecțiile, pre- 
textînd că se ocupă cu fotba
lul.

De succese are parte 
doar la fotbal. Eu susțin : 
— Din păcate, și la carte 

goluri este plin.

Iată cîteva _ _ 
cretă, bineînțeles) de posturile 
Iile medii ale orașului Ploiești.

Basca-mi vine de minune! 
Cine-i mai grozav ca mine? 
Numărul e-n buzunar, 
Eu, pe trotuar, hoinar.

crezut c-o să se „prindă*

Unui elev care lipsește ne
motivat de la ore, iar atunci 
cînd vine are o ținută necores
punzătoare.

Unui elev care și-a iăcut teza 
la istorie de acasă, încerci nd 
i-o Înlocuiască In oră.

epigrame dedi cate unor elevi (cu adresă con- 
utemiste de control din șco-

„Știu totul* — nevoie mare, 
Spune el grav și solemn
Dar la lecție adesea
Cînd răspunde e... de lemn

A
Și-o să iasă totul „bine"4, 
A fost prins pînă la urmă 
Și-a dat cinstea pe rușine. 'Atmosferă de studiu.- Cînd înveți, muzica e un musa

fir nepoftit

In aparență... lucruri MĂRUNTE Privifi-l și spunefi-oa

Sîmbătă cbtpă-amiază. însoțiți 
de tov. profesoară Ștefania Cucu, 
secretara comitetului U.T.M. al 
Școlii medii nr. 6 din Ploiești, ne 
oprim la o adresă : Bulevardul Re
publicii nr. 130. Aici se află școa
la. Și tot aici în cele peste 30 de 
blocuri ale complexului, locuiesc 
cei mai mulți dintre elevii școlii, 
îi vizităm pe cîțiva...

• EXPLICAȚIA UNOR 
NOTE MARI

Orele 17. Blocul A 6 — aparta
mentul nr. 23.

...Atmosferă de studiu (foto 1). 
La masă, trei oameni aplecați a- 
supra cărților : tov. Ion Ciulacu. 

lăcătuș la T.R.C.L. (și el elev la 
Școala de maiștri) ajutînd-o pe 
fiica sa Emilia, elevă în clasa 1 
și Stelian, elev în clasa a Xl-a.

Stelian citește ziarul : „Mî-ăm 
pregătit deja lecțiile pentru luni. 
Mîine voi mai repeta o dată. Apoi

voi parcurge capitolele planificate 
din materia din anii trecuți".

In fiecare zi, același program : 
2—-3 ore pentru pregătirea lecții
lor „de zi". Restul timpului — 
pînă la cele 5—6 ore rezervate 
studiului — repetă materia din 
anii trecuți (conform unui plan 
judicios întocmit ți riguros res
pectat), rezolvă probleme de ma
tematică, fizică. Apoi citește zia
rul sau o carte de literatură...

Notele de 8, 9 și 10 din carne
tul elemiiui Stelian Ciulacu au. a- 
sadar, o explicație.

• O LECȚIE DE ISTORIE 
CU... MUZICA

Tomescu Elena din clasa a X-a 
C e supărată : „Mă pregătesc pen
tru fiecare lecție, tot timpul îl fo
losesc pentru învățătură. Și totuși 
nu reușesc să obțin decît note de

5 și 6“. Și colegii ei își pun ace
eași întrebare. De ce ?

Fotografia a doua le dă un 
răspuns — Elena Tomescu învăța 
la istorie și în același timp as
culta la radio o melodie.

• NU LAȘA PE MIINE 
CE POȚI FACE AZI

Radulescu Ileana din clasa a 
Xl-a B tocmai se întorsese din 0- 
raș, împreună cu colega ei de cla
să, Niculescu Maria. Ascultau mu
zică.

— Cu ce v-ați ocupat astăzi ? 
Răspunsuri identice -. cu treburi 

în gospodărie, ne-am plimbat etc. 
Despre învățătură, nimic.

— „Avem mîine timv destul 
pentru asta".

Gîndindu-ne la orarul de luni 
(franceză, romînă, jtusă, fizică 
etc.) și la viitorul examen de 
maturitate, părerea, devenită obiș
nuință, a celor două eleve din cla

sa a Xl-a, ni s-a părut curioasă. 
Dar numai pînă în clipa cînd 
le-am aflat notele : ele sînt la 
„înălțimea" preocupărilor: slabe.

• LA ACEEAȘI MASA — 
DOUA STILURI 

DE MUNCA

Zamfir Elena, din clasa a Xl-a 
C și Cîrjan Elena, din clasa a 
Xl-a A locuiesc în același apar
tament, au aceleași condiții de 
studiu. Și totuși... rezultatele lor 
sînt diferite. Zamfir are numai 
note bune și foarte bune, adică 8, 
g și 10. Pentru Cîrjan, însă, cele 
mai bune note sînt cele de 5 și 6.

Stau la aceeași masă. Zamfir 
Elena învață după un plan, citește 
cu atenție, își scoate într-un ca
iet ideile principale. Nu se rezu
mă niciodată numai la notițe. Și 
pentru că o pasionează literatura, 
zilnic își consacră o oră-două căr
ților din biblioteca personali. Cir-

jan Elena însă... Răsfoiește grăbită 
notițele luate în clasă, își face in 
fugă temele. Trece repede de la o 
materie la alta. Se-apucă să ci
tească, dar tocmai atunci iși aduce 
aminte că n-a fost la coafor, că 
trebuie să meargă la magazinul 
„Cosmetica" că... Și asta se chea
mă că învață.

Am vizitat și alți elevi. Din cele 
întîlnite desprindem o singură

concluzie. Atit notele bune cit și 
cele slabe sau mediocre se dato- 
resc modului în care își pregătește 
lecțiile fiecare elev, cum își orga
nizează timpul destinat studiului. 
Unele situații intilnite ar putea 
părea... lucruri mărunte, dar a- 
ceasta numai in aparență. Mem
brii comitetelor și birourilor 
U.T.M., colectivele de elevi trebuie 
să le acorde însă multă atenție 
fiindcă din ele pot desprinde în
vățăminte utile pentru munca lor.

IPAGIHÂ ILiVOILUB 
Realizată in școlile medii 

din orașul Ploiești

părerea
Acesta este Pupu Gheor
ghe, din clasa a IX-a A : un 
an de repelenție, note de 3 
și 4 în acest an școlar, ab
sențe nenumărate, iar com
portarea... cum se vede. Un 
singur indiciu că ar li elev: 
inițialele școlii medii nr. 6 

înscrise pe minecă
Eforturile familiei de a-1 
iace să se schimbe au rămas 
pînă acum zadarnice. Pupu 
ignorează grija părinților, 
condițiile bune de studiu pe 
care i le-au creat, sfaturile 
și îndemnurile lor. Invităm 
în primul rînd pe colegii lui, 
ca și pe alți elevi să-și spu
nă părerea despre o aseme

nea atitudine.



Contribuția tineretului

la valorificarea

superioară a masei lemnoase
n fața sectorului 
forestier, care are 
ponderea cea mai 
însemnată în e- 
conomia raionului 
Cîmpulung, stau
și în acest an sar

cini sporite cu privire la creș
terea indicilor de utilizare a 
masei lemnoase, a calității 
produselor, productivității
muncii și reducerea prețuluii de 
cost. Anul trecut, cele doua 
întreprinderi forestiere și-au 
realizat sarcinile de profet1* 
dînd peste plan cantități în
semnate de lemn de lucru și 
cherestea. Dar, din analiza fă
cută a reieșit că ambele intre- 
prinderi au încă rezerve im
portante pentru creșterea pro
ducției și productivității mun- 
cii, în special pe linia folosirii 
mai judicioase, de către fie
care muncitor, a timpului de 
lucru. Tocmai de aceea, comi
tetul raional U.T.M., incă dm 
ultimul trimestru al anului 
trecut, și-a concentrat atenția 
spre îndrumarea și ajutorarea 
mai temeinică a organizațiilor 
UTM din întreprinderile fo
restiere în desfășurarea unei 
bogate si susținute munci po
litico-educative de mobilizare 
a fiecărui tînăr la efortul co
lectiv de valorificare superi
oară a masei lemnoase. In pri
mul rînd au fost luate masuri 
de încadrare a celor peste 5W 
tineri muncitori forestieri în 
cursurile de ridicare a califi
cării, cursuri ce se desfășoară 
in prezent cu bune rezultate. 
Lecțiile Și demonstrațiile prac
tice îi ajută pe tineri să cu
noască căile de sporire a pro
ductivității muncii, ce pot și 
ce trebuie să facă ei pentru 
valorificarea superioară a ma
sei lemnoase.

Activiștii au ajutat organi
zațiile U.T.M. să organizeze 
adunări generale, în care s-a 
analizat contribuția ținerilor 
la înfăptuirea sarcinilor de 
plan. La întreprinderea fore
stieră Moldovița, la aceste a- 
dunărl au fost invitați mai
ștrii de exploatare, ingineri 
forestieri, care au vorbit tine
rilor despre sarcinile ouse de 
partid în fata economiei fore
stiere privind valorificarea su
perioară a masei lemnoase.

In ultimele luni în fata ti
nerilor forestieri au fost ex
puse mai multe conferințe e- 
ducative pe teme ca : „Sarci
nile trasate de cel de-al 
Itl-lea Congres al P.M.B. eco
nomiei forestiere". „Căile creș
terii productivității muncii șl 
reducerii prafului de cost 
etc. Au fost activizate cele < 
posturi utemiste de control 
care organizează acum, cu 
mai multă regularitate, rai
duri privind disciplina ra 
timpul orelor de producție, 
calitatea produselor, pregăti
rea profesională a tinerilor etc.

Comitetul raional U.T.M. a 
acordat comitetelor U.T.M. și 
organizațiilor de bază din în
treprinderile forestiere ajutor 
și îndrumare în organizarea 
grupelor U.T.M. în brigăzile 
complexe cu acord global- Or
ganizatorii grupelor U.T.M. 
sînt instruiți cu regularitate 
în legătură cu metodele P" 
care trebuie să le folosească 
în munca politică ce o desfa-

șoară pentru mobilizarea fie
cărui tînăr la realizarea sar
cinilor de plan. Membrii co
mitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din sectoarele fo
restiere, repartizați pe grupe, 
le ajută în organizarea unor 
acțiuni ce vin în sprijinul pro
ducției. Iată de pildă, cum a 
acționat una din grupele 
U.T.M. de la întreprinderea 
forestieră Moldovița, grupa 
U.T.M. condusă de Cpernic 
Mihai, de la gura de exploa
tare „Ionul", sectorul III, Va
tra Moldoviței.

La începutul fiecărei luni, 
grupa discută sarcinile con
crete de producție care stau 
în fața fiecărui tînăr, anali
zează modul cum tinerii își 
realizează angajamentele luate 
în întrecerea socialistă. Grupa

VIATA
DE ORGANIZAȚIE

urmărește ca fiecare tînăr să 
respecte disciplina de produc
ție. De exemplu, atunci cînd 
unii tineri au lipsit de la lu
cru, grupa a discutat cu ei a- 
rătîndu-le în același timp in
fluența negativă pe care a a- 
vut-o absentarea lor asupra 
rezultatelor muncii întregii 
brigăzi. In majoritatea cazuri
lor, organizatorul de grupă a 
invitat un tovarăș de specia
litate care a demonstrat, prin 
calcule și cifre, cît se putea 
produce în plus dacă unul sau 
altul dintre membrii brigăzii 
nu ar fi absentat. Asemenea 
discuții au fost organizate în 
grupă și atunei cînd unii ti
neri întîrziau dimineața sau 
nu respectau normele tehnice 
de exploatare. Mobilizarea 0- 
piniei grupei împotriva unor 
asemenea neajunsuri a dus la 
îmbunătățirea disciplinei în 
producție, la reducerea absen
telor nemotivate, la obținerea 
de către brigadă a unor re
zultate bune în producție. De 
pildă, în anul 1963 brigada a 
dat peste plan 3 200 m.c. lemn 
de lucru realizînd o produc
tivitate zilnică, pe cap de 
muncitor, de 1 811 m.c. față de 
1 600 m.c. planificat. De cu
rînd, brigada complexă din 
grupa de exploatare „Ionul" a 
primit diploma de brigadă 
fruntașă în întrecerea socia
listă pe 1963.

La fel au procedat multe 
din grupele U.T.M. printre 
care cităm pe cele de la gura de 
exploatare Vulcanu, de la sec
torul de exploatare Argel, 
grupa de la Ceahlena-Hlena, 
sectorul II exploatare Dămă- 
cușa, grupa U.T.M. de la gura 
de exploatare Dobul etc.

Comitetul raional U.T.M. s 
ajutat comitetele U.T.M. de la 
întreprinderile forestiere în 
studierea atentă a cauzelor 
absențelor motivate și nemo
tivate ale tinerilor din produc
ție. S-a constatat cu acest pri
lej că mulți tineri lipsesc din 
producție în acele sectoare de 
exploatare în care timpul li-

ber, serile la cabane, 
prost organizate. Ținînd sea
ma de aceste neajunsuri, gru
pele U.T.M. au fost ajutate 
să organizeze mai multe ac
tivități cultural-educative in
teresante, serile la cabane să 
devină plăcute și instructive. 
De pildă, acum, seara la ca
bană grupele U.T.M. organi
zează audiții la radio, con
cursuri de șah ; în fața tine
rilor muncitori au fost prezen
tate pînă acum 12 recenzii de 
cărți.

La , cabana de la Ceahlena- 
Hlena, la Vatra Moldoviței, 
grupele U.T.M. au improvizat 
scene pe care invită să dea 
spectacole brigada artistică de 
agitație a întreprinderii fore
stiere, au prezentat seara inte
resante programe care au 
popularizat munca tinerilor, 
i-au satirizat pe cei nedisci
plinați. Asemenea acțiuni au 
condus la obținerea unor re
zultate însemnate pe linia în
tăririi disciplinei în producție. 
In primele luni ale anului ab
sențele nemotivate și motivate 
au scăzut considerabil, obți- 
nîndu-se în același timp im
portante depășiri ale cifrelor 
de plan.

Trebuie să arătăm că, cu 
toate acestea, în activitatea 
lor, organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile forestiere mai 
au încă multe de făcut. Pla
nurile de muncă ale acestei 
perioade prevăd acțiuni me
nite să sporească contribuția 
tinerilor la realizarea sarcini
lor puse de partid în fața e- 
conomiei forestiere. Grupele 
U.T.M. vor fi ajutate să orga- | -e. — j pe țeme ca . j

Vă prezentăm

plastice - Iași

Gherghina Apostoici și Veronica Georgescu, din secția filatură a Uzinelor textile „Moldova" 
din Botoșani, evidențiate în întrecerea socialistă, lucrează la 3 părți de ring.
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Album-ștafetă
SUCEAVA (de la 

corespondentul nos
tru). — Comitetul 0- 
rășenesc U.T.M. Bo
toșani a luat inițiati
va de a organiza o in
teresantă acțiune pen
tru stimularea tinere
lor talente din școli, 
în acest scop, un „al
bum-ștafetă" a po
posit zilele acestea la 
Școala medie nr. 1. 
Membrii cercului lite
rar vor înscrie în al-

bum cele mai frumoa
se poezii și lucrări în 
proză, închinate celei 
de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei. De 
aici, „albumul-ștafe- 
tă" va fi oaspetele 
membrilor cenaclului 
literar „Mihail Emi- 
nescu" de la Școala 
medie nr. 2. Albumul 
va trece astfel prin 
toate școlile medii, 
profesionale și tehnice

din oraș, 
nea, un 
va pleca 
unitățile

De aseme- 
alt „Album" 
în curînd în 
de pionieri, 

în el pionierii vor în
scrie cele mai frumoa
se creații închinate 
marii aniversări. Cînd 
albumele își vor în
cheia traseul, în școli 
se vor organiza seri 
literare unde vor fi ci
tite lucrările cele mai 
bune.

IN RAIONUL AIUD

(Urmare din pag. l-a)

este satisfăcătoare. Ritmul 
lucrărilor nu corespunde con
dițiilor de climă și posibili
tăților existente. De fapt, acest 
lucru îl exprimă însăși situația 
operativă ce se află la consi
liul agricol raional. Din planul 
de 2 000 ha prevăzute pe raion 
să fie însămințate cu culturi 
din epoca I pînă marți seara 
nu se realizase decît 50 la su
tă, aceasta în vreme ce viteza 
zilnică de însămînțare pe ra
ion fusese stabilită, în funcție 
de forțele existente, la 670 ha.

Mai există și alte neajunsuri. 
Unele gospodării așteaptă să 
se zvînte de apă întreaga su
prafață de teren. Dece nu se 
lucrează pe parcelele pe care 
se pot executa lucrări cu mași
nile ? Apoi, în multe brigăzi

de mecanizatori nu există or
ganizat la nici un tractor 
schimbul II. Lucrările de pre
gătire a terenului, așa cum am 
văzut la Mirăslău, se pot efec
tua și noaptea.

Se impune de urgență lua
rea unor măsuri practice atît 
din partea consiliilor de con
ducere ale gospodăriilor colec
tive cit și a S.M.T. Aiud în ve
derea mobilizării tuturor for
țelor pentru terminarea în cel 
mai scurt timp a însămînțări- 
lor din epoca I și începerea 
neîntîrziată a însămînțării po
rumbului. Organizațiile U.T.M. 
pot aduce un aport însemnat 
la intensificarea ritmului lu
crărilor din campanie prin 
mobilizarea la muncă zilnică 
a unui număr de tineri cores
punzător cerințelor fiecărei 
unități agricole socialiste.

întreprinderea
de prelucrare a maselor

nizeze discuții pc _ _
„Disciplina în producție — 
condiție esențială în realizarea 
sarcinilor de plan*, „Să mun
cim și să trăim demn, în chip 
socialist" și altele. In adună
rile generale de la sfîrșitul lu
nii va fi analizată contribuția 
tineretului la înfăptuirea sar
cinilor de plan, iar în grupele 
U.T.M.. modul în care își rea
lizează fiecare tînăr angaja
mentele luate în întrecerea so
cialistă. De asemenea, în bi
roul comitetului raional vom 
analiza munca politică desfă
șurată de organizațiile U.T.M. 
din sectorul forestier pentru 
întărirea disciplinei în pro
ducție. Fără îndoială că și 
cu această ocazie se vor lua o 
serie de măsuri bune ce vor 
duce la întărirea muncii orga
nizațiilor U.T.M. pentru a mo
biliza tineretul să-și sporească 
contribuția la realizarea 
nului de producție.

INFORMAȚII

pla-

DUMITRU ALUPEI 
prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Cîmpulung- 

Moldovenesc

Formațiile artistice studențești 
se pregătesc acum pentru faza fi
nală a tradiționalului lor concurs 
anual organizat de U.A.S.R. și Mi
nisterul Invățămîntului. Formațiile 
de teatru, de procese literare și 
poeme, se vor întrece în zilele de 
24—25 aprilie la Cluj, iar ansam
blurile artistice studențești își vor 
disputa întîietatea la București, în 
zilele de 2 și 3 mai.

In acest scop, cei peste 1 700 ar
tiști amatori din rîndurile studen
ților și-au îmbogățit repertoriul cu 
noi lucrări. Formațiile de fluierași, 
echipele de dansuri, tarafurile, so
liștii vocali și instrumentiști, ca și 
celelalte ansambluri folclorice stu
dențești, repetă cîntece închinate 
partidului și patriei, realizărilor 
poporului nostru în cei 20 de ani 
de la eliberare, succeselor obținute 
de fruntașii la învățătură.

Concursul formațiilor artistice 
studențești se va încheia printr-un 
spectacol festiv.

★
Teatru] Național „I. L. Cara- 

giale" din București a prezentat 
miercuri, în premieră, piesa lui 
Horia Lovinescu „Moartea unui 
artist", în regia lui Horea Po
pescu. Scenografia aparține lui 
Ion Oroveanu, Distribuția a 
cuprins pe artiștii emeriți Toma 
Dimitriu, Tanți Cocea, Elvira

Godeanu și Eugenia Popovici, 
pe Ilinca Tomoroveanu, Gh. 
Buliga, Matei Gheorghiu, Florin 
Piersic, Gh. Popovici-Poenaru.

Suită de audiții 
Wagner

Continuînd suita de 
organizate în fiecare 
seara — manifestări ce 
trat de acum în tradiția vieții 
muzicale a Capitalei — Stu
dioul Conservatorului a inau
gurat în această săptămînă un 
ciclu de prezentări dedicate în 
exclusivitate unor creații wag
neriene. Luni și marți a fost 
prezentată ultima creație liri
că a lui Wagner — „Parsifal" 
(prezentator — lectorul Geor
ge Bălan).

In săptămînile care urmează 
vor putea fi audiate integral 
toate operele ce alcătuiesc te
tralogia „Inelul Niebelungi- 
lor" : „Aurul Rhinului" (28 și 
29 aprilie), „Walkiria" (4 și 5 
mai), „Siegfried" (11 și 12 
mai) și „Amurgul zeilor" (18 și 
19 mai).

audiții 
marți 

au in-

(Agerpres) I. S.

Nimic din ceea ce întîlnești 
și vezi de obicei într-o fabrică 
de țevi nu observi aici. 
Nici bare de oțel, nici cuptoa
rele în care se încălzesc ele, 
nici fascinanta călătorie a ța- 
glei, antrenată în viteză de zeci 
și sute de role și purtată prin 
brîul de oțel al laminorului.

„Materia primă" — praful 
PVC — intră deocamdată ne
văzută de operatorul chimist în 
extruder; se gelefiază, trece au
tomat prin duză și dornul de 
formare într-un calibror și în 
baia de răcire după care țeava 
este gata ; un fierăstrău circu
lar o poate tăia la lungimea 
dorită. într-o oră, aproape 40 
metri de țeavă de profil mediu 
poate trece dintr-un singur ex
truder la probele de control. 
Aceasta la instalațiile mari, 
căci la cele mici, în același 
timp, sînt gata peste 60 de me
tri. Produsele au devenit astfel, 
în ultimul timp un... ,.concu
rent" serios al produselor ase
mănătoare ale Uzinei „Republi
ca" din București ori ale Fabri
cii de țevi din Roman.

...Construite de curînd, halele 
întreprinderii de prelucrare a 
maselor plastice din Iași au o 
suprafață de 20 000 m.p. Pînă 
acum au trecut la producția de 
serie mai multe secții (cea 
amintită de extrudere. a țevilor 
PVC, corpuri suflate din polie
tilenă, plăci din polistiren și 
instalația de granulare a PVC) 
în probe tehnologice, care se 
fac în aceste zile, se află insta
lația de dale și covoare din po- 
liclorură de vinii.

Toate secțiile sînt înzestrate 
cu utilaj modern, de înaltă teh
nicitate. Privim, de pildă, func
ționarea celor patru instalații 
d^ corpuri suflate. Materia pri
mă, sub formă de granule, intră 
automat în instalație. Aici este 
supusă unui proces de gelefiere 
după care „curge" în matrițe. 
Un jet de aer comprimat ajută 
la definitivarea formei produsu-

lui și, în cazul butoaielor de 60 
de litri, la fiecare 3—4 minute, 
unul este gata.

La fel în secția de calandre, 
unde se obțin covoarele din 

PVC. Venită într-un ameste- 
cător și adusă în stare de ge- 
lefiere, materia primă din care 
se confecționează aceste co
voare trece pe o bandă care 
o „aruncă* uniform în valțu- 
rile de amestecare. Fâșia con
tinuă ce se obține de aici trece 
din nou într-o instalație de o- 
mogenizare finală. Și cînd tre
buie ca aceasta să capete dife
rite culori, se introduce un co
lorant mineral sau organic care 
dă efectul dorit

De fapt, la prima vedere, ti 
se pare totul simplu. Munci to-• 
rii (mulți, foarte mulți sînt ti- j 
neri, media vîrstei fiind de j 
23—24 ani) nu au decît misi-| 
unea de supraveghere a ta
blourilor de comandă și dirija-1 
re — cu minimum de efort fi-. 
zic — a proceselor tehnologice.! 
Cunoștințele acumulate de ei 
au parcurs insă un drum ceva 
mai lung Toți acești tineri, pe 
care-i vedem astăzi mînuind, 
alături de muncitorii mai vîrst- 
nici, utilaje complexe, și-au în
sușit cu străduință tainele me
seriei. Operatorii chimiști au 
fost pregătiți în fabrici surori : 
la București, Orăștie, Săvinești: 
ori Piatra Neamț. Setea lor de 
cunoștințe profesionale noi, cît 
mai profunde n-a încetat o dată 
cu reîntoarcerea la Iași. Pregă
tire^ a căpătat un caracter con
tinuu : cu tehnicienii, maiștrii, 
inginerii s-au ținut conferințe 
pe temele cele mai importante 
privind fabricația maselor pla
stice. Muncitorii își îmbogățesc 
cunoștințele în cadrul cursuri
lor de ridicare a calificării.

Toți acești entuziaști creatori 
de util și frumos se străduiesc 
să creeze un renume din ce în 
ce mai bun noii întreprinderi, 
ieșene.

I. BODEA

(Urmare din pag. I-a) șune și au defrișat 1 ha mărăcinișuri. Tinerii din Ciuguzel șî
Mnnirta roinmil . .. i 1 . -
tj . ’ — .------i. xiucni ain ________________________
Hopirta, raionul Aiud, a*u plantat 10 ha. cu pomi.

avut loc în raioanele Bistrița,
In săptămîna trecută, peste 

4000 de tineri din raionul Brăila 
au plantat aproape 7 000 de pomi 
fructiferi și ornamentali, au cu
rățat 880 ha de izlaz, au curățat 
și amenajat 17 parcuri și 26 baze 

alți peste 1 000 de tineri din satele și 
„  __ T— au plantat 5 000 bucăți pomi fructiferi

și ornamentali, au curățat aproape 700 ha izlaz, au curățat și ame
najat 25 parcuri și baze sportive simple etc.

Animați de aceeași dorință de a contribui la bunul mers al trebu
rilor gospodărești specifice primăverii, alte mii de tineri din celelalte 
raioane și orașe ale regiunii Galați, ca, de pildă, raioanele Galați, 
Tecuci și Făurei au prestat în săptămîna trecută mii de ore de muncă 
patriotică. In orașul Galați, de exemplu, numai în cursul dimineții 
din duminica trecută, au ieșit la muncă patriotică peste 20000 
de tineri. Alături de tot atîția vîrstnici, tinerii orașului 
Galați, muncitori de la Șantierul naval, Uzina de tablă Laminorul, 
Uzina mecanică, T.T.G., I.S.C.L., C.L.D.C. și altele au participat cu 
elan tineresc, cu entuziasm la obiective ca : plantări de pomi în 
zona din gara Brateș și C.F.R., grădina publică, parcurile 
orașului, zonele cuprinse între parcurile cartierului Țiglina 
unu și doi precum și în alte locuri ale orașului. Numai 
elevii au efectuat în cursul zilei de ieri 36 500 ore de muncă 
patriotică în care timp au plantat 13 000 puieți de salcie, plopi și 
arbuști, au săpat 13 000 de gropi, au curățat 4,2 ha teren, au ni
velat alte 2,7 ha teren, au săpat în spațiile verzi 3 500 m.c. teren, 
au greblat 2,2 ha teren pentru semănat gazon și au evacuat peste 
120 tone moloz.

Galați
sportive simple, în timp ce 
comunele raionului Focșani «

Primăvara m Cișmigiu.

Foto i 'AGERPRES

Duminică, străzile Clujului 
au fost străbătute de sute de 
tineri, studenți, muncitori care 
se îndreptau spre șantierele 
de muncă patriotică. 1100 de 
studenți au început munca d'e 

dimineață în noul cartier de locuințe „Grigorescu", la parcul 
orașului și parcul „Victor Babeș" unde au făcut amenajări 
pentru spațiile verzi, au săpat gropi pentru pomi, au ame
najat rondurile pentru plantarea florilor. în apropierea 
parcului „Victor Babeș" au început duminică lucrările la un 
nou parc, „Parcul trandafirilor". Aici, peste 100 de studenți 
au curățat terenul și au început amenajarea rondurilor pen
tru trandafiri.

Numai în cursul săptămînii trecute, cei 3 000 de tineri 
participanți la acțiunile de muncă patriotică au amenajat 
1 800 m.p. pentru spații verzi, au curățat în parcuri o supra
față de 10 ha etc. S-au evidențiat în mod deosebit tinerii d'e 
la Fabrica de tricotaje „Someșul", studenții Universității 
clujene, ai Institutului politehnic și cei de la I.M.F.

Tot duminică, tinerii din numeroase comune din regiune 
»u participat la acțiuni d'e muncă patriotică. La Cuzdrioara, 
în raionul Dej, peste 100 de tineri, au curățat 20 ha de pă-

CINEMA TOGRAFE

Asemenea acțiuni au mai 
Gherla, Zalău etc.

zile desfășurarea din plin a 
în săptămîna care a trecut,

Anul acesta, tinerii din
giunea Argeș, s-au îngrijit să 
planteze numai prin muncă 
patriotică peste 1 000 hectare 
pădure. Primăvara întîrziată 
nu a permis decît de cîteva 

lucrărilor de împădurire. Totuși, 
s-au împădurit prin muncă pa______ ____ __ s-au unpaaunt pnn muncă patriotică peste 200 ha. Se evidențiază în mod deosebit tinerii 

din raioanele ftm. Vîlcea, Drăgășani, Curtea de Argeș și 
Pitești. în aceste zile numai pe șantierele de împădurire din 
raionul Rm. Vîlcea au participat peste 8 000 de tineri care au 
plantat 60 de hectare. Din comunele Stoilești, Băboni, Stoi- 
ceni au ieșit duminică la împăduriri cite 200—300 do tineri.

In raioanele Drăgășani, Curtea de Argeș și Pitești s-au 
plantat, de asemenea, cîte 30—40 de hectare. Pe șantierele din 
Drăgășani, la Verguleasa, Amărăști, Dienci, au muncit peste 
1 000 de tineri colectiviști la împădurirea a 15 hectare.

Pe lingă aceste realizări, tinerii din regiunea Argeș, au mai 
participat în săptămîna care a trecut la curățatul și amena
jarea a 4 700 ha islaz și pășune, la colectarea a 100 tone fier 
vechi, la plantarea a 80 000 de pomi fructiferi și ornamentali, 
în întreaga regiune la acțiunile de muncă patriotică au 
participat, săptSmîna trecută, peste 30 000 de tineri.

în săptămîna care a trecut, 
in regiunea Bacău tinerii au 
fost prezenți pe numeroase 
șantiere ale muncii patriotice. 
S-au evidențiat tinerii din ra
ionul Adjud, prezenți pe șantiere în fiecare zi, dar mai ales în cursul zilelor de sîmbătă 

și duminică 12 aprilie, cînd peste 500 de tineri colectiviști, 
organizați în brigăzi de muncă patriotică, au împădurit o 
suprafață de 18 hectare pădure, au redat agriculturii 22 hec~ 
tare teren, au amenajat 10 baze sportive simple și au plantat 
în livezi un număr de 3 000 de pomi fructiferi

Bacău

Sâptâmina viitoare pe ecrane
Jana Brejchova, Erwin Geschonnek, Radovan Lukavsky,

Armin Mtiller Stahl
în

SPORT • SPORT • SPORT
• Pe terenurile din parcul 

clubului sportiv Progresul din 
Capitală va începe astăzi după- 
amiază de la ora 15,30 turneul 
internațional de tenis la care 
participă cei mai valoroși ju
cători din R. P. Romînă și 
U.R.S.S. Iată programul pri
melor întîlniri: I. Țiriac — T. 
Leyus ; P. Mărmureanu — Al. 
Metreveli; G. Bosch — R. Si- 
vohin și I. Năstase — S. Li- 
haciov.

• Astăzi dimineața urmează 
să sosească în Capitală echipa 
selecționată de box a R.P.D. 
Coreene. Pugiliștii oaspeți vor 
întîlni duminică echipa olim
pică a R. P. Romîne. Meciul 
va avea loc de la ora 10 dimi
neața pe ringul instalat în in
cinta patinoarului „23 August". 
Boxerii noștri și-au continuat 
pregătirile sub îndrumarea 
antrenorului Ion Chiriac. E- 
chipa pentru meciul de dumi
nică va avea următoarea com
ponență : C. Ciucă, N. Puiu,

C. Buzuliuc, FI. Pătrașcu, I. 
Mihalik, C. Niculescu, H. Loew, 
I. Monea, M. Nicolau, și M. 
Ghiorghioni.

• Amatorii de 
sport din Fran
ța așteaptă cu 
viu interes e- 
voluția echipei 
masculine 
volei a 
Romîne, 
pioană 

peana, care va întîlni 
seara în sala Coubertin 
Paris, reprezentativa Franței, 
în aceeași zi, în localitatea 
Bagnoles sur Ceze, în apro
piere de Nimes, se va desfă
șura un meci între echipele 
secunde ale ” ' ' • — -
Romîne.

Din prima 
Franței care 
tens pentru 
fac parte, printre alții, cunos- 
cuții jucători Arroyo, Cassini, 
Garau, Champion și Cotsaf- 
tis.

In echipa B au fost selecțio
nați Mor a, Cavallier, Mejart, 
Buchel.

de 
R. P. 
cam- 
euro- 

vineri 
din

Franței și R. P.

reprezentativă a 
s-a pregătit in- 

această întîlnire,

★
voleibaliștilor romîni 
pleca astăzi spre Pa-

Lotul
care va
ris cuprinde 15 jucători. Prin
tre ei se află Nicolau, Derzei, 
Plocon, Drăgan, Fieraru, Szocs, 
Iorga, Porojnicu și alții.

• Echipa feminină de bas
chet a U.R.S.S. și-a încheiat 
turneul întreprins în S.U.A. 
în ultimul meci, baschetbalis
tele sovietice au învins cu 50— 
49 (25—20) selecționata univer
sității Wayland, cîștigînd ast
fel toate cele 5 întîlniri susți
nute.

După acest turneu echipa 
U.R.S.S. a plecat în Peru pen
tru a lua parte la campionate
le mondiale care se deschid 
sîmbătă în orașul Lima.

• Federația In
ternațională de 
Fotbal a hotă- 
rît să ia în 
discuție califi
carea echipei 
Greciei în tur
neul olimpic. 
După cum se

știe, selecționata Greciei a eli
minat reprezentativa Angliei 
și urmează să joace cu selec
ționata R. S. Cehoslovace. Dar 
recent s-a primit la sediul 
F.I.F.A. o contestație din par
tea Federației engleze și a Co
mitetului olimpic în care se a- 
rată că fotbaliștii greci au sta
tut de profesioniști și partici
parea lor ar contraveni spiri
tului. O comisie de anchetă va 
stabili dacă jucătorii greci 
care au participat la meciuri
le cu Anglia sînt profesioniști 
sau nu.

corsicani: Republica : 
,15, 14,30, 16,45, 19,15, 

21,30» Grivița : 9, 11,30, 14, 16,30, 
19, 21,30 1 Flamura : 9, 11,30, 14.
16.30, 19, 21,30 ; Germanie, stelu
țele tale : Carpați : 10, 12, 14,
16, 18,15, 20,30 1 Tomis : 9,15, 11,30,
13.45, 16, 18,15, 20,30 » Aurora : 10, 
12, 14, 16, 18,15, 20,30. Cum stăm, 
tinere 7 : Capitol : 10, 12, 14, 16,15,
18.30, 20,45 ; Giulești : 10, 12, 14,
16, 18,15, 20,15 ; Fioreasca : 16,
18,15, 20,30 1 Modern : 10, 12, 15,
17, 19, 21 » - ‘
București:
20,30 1 Miorița : 9,30, 12,15, 15.
17.45, 20,30; 12 scaune : Victoria :
10, 12. 14, 18,15, 20,30 , 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 ; Buzești : 15, 17, 
19, 21 » Un surîs 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 : înfrățirea între popoare :
15.45, 18. 20,15 ; Foto Haber: 
Union : 16, .18,15, 20,30» Viitorul :

Totul despre Eva :
9,30, 12,15, 15, 17,45,

9,30, 12,15, 15,

16, 18,15, 20,30 : Cele trei lumi ale 
lui Gulliver : Doina : 11,30, 13,45,
16, 18,15, 20,30» Cosmos: 16, 18,20,
Rude de singe : Excelsior : 10,
12, 16, 18,15, 20,30; Melodia : 10, 
12, 14,30, 16,30, 18,30, 20,30 » Lira
15.30, 18, 20,30 ; Totul rămîne oa
menilor : Cultural : 16, 18,15,
20,30 ; Pași spre lună : Dacia : 10, 
11,45, 13,45, 15,30, 17,15, 19, 21 ; 
Valea vulturilor: Crîngași : 16,
18,15, 20,30 » Lovitura de pedeap
să : Bucegi : 10, 12. 16, 18,15,
20,30; Pacea : 16, 18, 20; Hoțul din 
San Marengo : Unirea : 11, 16,
18,15, 20,30 ; Renul alb : Vitan : 15,
17, 19, 20,45 ; Dezrădăcinații:
Munca : 16, 18,15, 20,30 j Vi-1 pre
zint pe Baluev : Arta : 16, 18, 20 ; 
Omul cu ricșa : Moșilor : 15,30, 18, 
20,30 ; Cavalerul Pardaillan : Co- 
lentina : 14,30, 16,30, 18,30, 20,30 » 
Tudor : Volga : 10,30, 16,30, 19,30 ; 
O zi ca leii : Cotroceni : 15,30, 18, 
20,30 » îndrăgostitul: Progresul : 
15, 17, 19, 21 » Ferentari : 14,30, |
16.30, 18,30, 20,30; Iolantha : Dru
mul Sării : 16, 18, 20.

TELEVIZIUNE
JOI 16 APRILIE, 1964

liNfiA TiNE TRAiESC

(Agerpres)

Orele 19,00 — Jurnalul televiziu
nii. 19,10 — Filmul pentru copii 
„Povestea cîinelui". 19,30 — Emi
siunea „Clubul tinereții". 20,30 — 
Sfatul medicului : Stări alergice la 
copii, de conf. dr. Coman Petrescu. 
20,45 — Filmul „Trei zile după ne

murire". în continuare — Buletin 
de știri și Buletin meteorologic. în 
jurul orei 23,10 — Pregătiri în ve
derea Jocurilor olimpice de vară 
— Transmisie experimentală de la 
Tokio, prin intermediul satelitului 
„Telstar-II*.

O producție a studiourilor DEFA-Berlin

-s.



Caracas

Pregătiri
pentru

adunarea
studenților

j-j ublicația studențească „Sin- 
j-*' tesitf*, care este editată de 
L Universitatea centrală din 
Caracas, a anunțat că studenții 
venezueleni se pregătesc în vede
rea celei de-a doua „ Adunări na
ționale a studenților", în ciuda 
opoziției guvernului președintelui 
Raul Leoni. Trecînd în revistă 
principalele măsuri represive ale 
guvernului fostului președinte Ro- 
mulo Betancourt, „Sintesis", arată 
că sub guvernul Leoni, lucrurile 
nu s-au schimbat de fel. „La fel ca 
sî guvernul Betancourt, arată pu
blicația, noul guvern se sprijină pe 
aceleași clase și duce aceeași poli
tică pe plan economic, extern și 
social. In domeniul educației, criza 
învățământului continuă, singurul 
lucru care s-a schimbat fiind nu
mai figura ministrului educației".

New York

Probleme ale
studenților
americani

L uînd cuvîntul recent în Senat, 
senatorul democrat din par
tea statului Indiana, Vance 

Hartke, a arătat că unele companii 
și bănci americane, profitînd de 
faptul că numeroși studenți și fa
miliile lor nu pot să achite taxele 
Ia colegii sau universități, acordă 
împrumuturi studenților, în condiții 
deosebit de grele. Uneori aceste 
companii percep de la studenți 
sau de» Ia părinții lor dobînzi anua
le de pînă la 60 la sută pentru su
mele împrumutate.

Aceste condiții de împrumut, 
scrie ziarul ,,Afl-Cio News", stîr- 
nesc indignarea. Totodată, ziarul 
subliniază că situația studenților 
devine din ce în ce mai grea, da
torită creșterii continue a taxelor 
de studii.

I
Uzinele

Alegerile preliminare
CUBA: Aspect din 
„Jose Marti“ din apropiere de

Havana

din statul Illinois

Declarația comună

soviete - poloneză
Conferința pentru comerț Problemele

și dezvoltare
acuteMOSCOVA. — La 15 aprilie 

în Palatul Mare al Kremlinu
lui a fost semnată declarația 
comună în legătură cu vizita 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Popu
lare Polone în Uniunea So
vietică.

Declarația comună a fost 
semnată de N. S. Hrușciov, 
Wladyslaw Gomulka și Jozef 
Cyrankiewicz.

In aceeași zi, în Palatul 
Congreselor din Kremlin a a- 
vut loc un miting al priete
niei sovieto-polone consacrat 
celei de-a 19-a aniversări a 
Tratatului de prietenie, asis
tență mutuală și colaborare 
postbelică între U.R.S.S. și 
R. P. Polonă și vizitei în Uniu
nea Sovietică a delegației de 
partid si guvernamentale a 
R. P. Polone. La miting au 
luat cuvîntul N. S. Hrușciov 
și Wladyslaw Gomulka.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
și guvernul U.R.S.S. au oferit 
în Palatul Mare de la Kremlin 
o recepție în cinstea delegației 
polone.

GENEVA 15. — Trimisul spe
cial Agerpres, ADRIAN IONES- 
CU, transmite : Cele cinci comisii 
ale Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare de la 
Geneva și-au continuat miercuri 
lucrările.

In comisia a 5-a, în cadrul dis
cuțiilor generale cu privire la ex
tinderea comerțului internațional 
și problema grupărilor economice 
a luat cuvîntul și reprezentantul 
R. P. Romîne, M. Petrescu, care a 
arătat că din discuțiile purtate în 
Comisia a 5-a, poate mai mult 
chiar decît în alte comisii, rezultă 
evident caracterul universal al 
problemelor ce figurează pe agen
da conferinței, interdependența 
lor și faptul că trebuie căutate, în 
comun, soluții de ansamblu pe 
baza punctelor de vedere exprima
te pînă acum în cursul discuțiilor. 
Există două categorii mari de pro
bleme — a continuat vorbitorul — 
pe care le întîmpină comerțul in
ternațional : cele care apar între 
țări avînd stadii diferite de dez
voltare și altele, care apar între 
țări cu sisteme social-economice 
diferite. Romînia le-a cunoscut pe 
amîndouă. Iată de ce sîntem in
teresați în reușita acestei confe
rințe și vom depune toate efortu
rile în acest sens.

După ce a vorbit despre 
terea însemnată, în ultimii 
a comerțului exterior al Romîniei, 
ceea ce indică o participare 
mai mare a economiei noastre 
ționale la comerțul mondial, 
prezentantul romîn a spus : 
putem însă ignora efectele 
care le au pentru noi fluctuațiile 
de prețuri pe piața mondială, ale 
unor produse care dețin o pondere 
importantă în exportul țării noa
stre. Pe de altă parte, exportul 
din ce în ce mai diversificat al 
țării noastre întîmpină serioase 
bariere vamale și limitări cantita
tive din partea țărilor dezvoltate 
— cu economie de piață — fără 
a mai vorbi de discriminările și 
obstacolele artificiale create de 
grupările de integrare ale acestor 
țări. De aceste dificultăți — a re
levat vorbitorul — se lovesc și 
multe alte țări, îndeosebi cele în 
curs de dezvoltare,

în continuare, reprezentantul 
țării noastre a arătat că încă Ia 
sesiunea tt XH-a a O.N.U. (1957), 
delegația romînă a pus în discu
ție problema elaborării unor prin
cipii de cooperare economică in
ternațională, prezentînd în acest 
sens împreună cu Mexicul, un 
proiect de rezoluție care a fost a- 
doptat în unanimitate. Treptat, în 
baza acestei rezoluții, problema e- 
laborării unor astfel de principii 
și-â găsit locul în cadrul activi
tății O.N.U. La sesiunea a XVIII-a 
a O.N.U. (1963) R. P. Romînă îm
preună cu alte 12 țări a inițiat un 
proiect de rezoluție în care Adu
narea Generală și-a exprimat spe
ranța că examinarea acestei pro
bleme de către Conferința Națiu
nilor Unite pentru comerț și dez
voltare, va contribui la accelera
rea stabilirii definitive și adoptării 
principiilor cooperării economice 
internaționale. Adoptat îiv unani
mitate de către Adunarea Gene
rală, acest proiect a devenit re
zoluția în care se recunoaște ne
cesitatea elaborării unei declarații 
privind cooperarea economică in
ternațională.

w Sîntem bucuroși să constatăm că 
răspunzînd preocupărilor unui 
mare număr de state, Conferința 
este pe punctul de a concretiza a- 
ceastă idee și că ceea ce Romînia 
ar fi inițiat acum șapte ani, este 
în curs de a deveni realitate. De
legația romînă își va aduce din 
plin aportul la analizarea și ela
borarea clară a acestor principii 
unanim acceptabile și este gata să 
participe la lucrările grupului spe
cial ce se va crea în acest scop.

creș- 
ani,

tot 
na- 
re- 
Nu
Pe

ale O.P.E.C.
Geneva a găzduit recent o reu

niune la care au participat experți 
din Venezuela, Indonezia, Irak, 
Iran, Quatar, Kuweit, Libia și A- 
rabia Saudită, țări membre ale 
Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.). Această reu
niune, una din numeroasele de a- 
cest fel, a readus în discuție o pro
blemă acută pentru țările membre 
ale O.P.E.C. Reprezentanții țărilor 
participante la reuniune au discu
tat despre necesitatea formării u- 
nui front unit pentru a prezenta 
propuneri concrete companiilor pe
troliere străine în ceea ce privește 
împărțirea beneficiilor rezultate de 
pe urma exploatării terenurilor pe
troliere din aceste țări. Deși nu s-a 
ajuns la o înțelegere referitoare la 
problema discutată, totuși delegați
ile au avut o poziție comună în ceea 
ce privește nemulțumirea față de 
rînduiala existentă și dorința de 
a modifica actuala distribuție a u- 
riașelor profituri încasate de pe 
urma petrolului.

Fuad Rouhani, secretar general 
al O.P.E.C., declara la precedenta 
reuniune de la Ryad : „Compa
niile petroliere se poartă cu noi de 
parcă am fi niște rude sărace..Dar 
noi nu vrem să ne mai împăcăm 
cu această situație".

Cum se împart, de fapt, bene
ficiile în prezent ? Ziaml „TRI
BUNE DE GENEVE" relata că din 
cei „11 dolari pe care consuma
torul îi plătește în schimbul unui 
baril de petrol (într-o tonă metri
că sînt aproximativ 75 barile de 
petrol n. r.) 5 dolari și 75 cenți 
revin țării importatoare sub for
mă de taxe ; 4 dolari și 51 cenți 
rămîn în mîinile companiilor care 
rețin din aceștia diferite cheltu
ieli și profiturile; restul de 74 
cenți constituie venitul pe baril al 
țării producătoare".

Revendicarea schimbării actualei 
stări în favoarea țărilor producă
toare a stîrnit îngrijorare în rin- 
durile companiilor petroliere, cu 
atît mai mult cu cît nu este vor
ba de o acțiune locală și tempo
rară și cu cît în unele țări o se
rie de măsuri au și fost luate.

în Ceylon, emblemele companii
lor „Esso" și „Caltex" au dispă
rut. Guvernul a naționalizat co
merțul cu produse petroliere. In
donezia a încheiat un contract 
prin care guvernul va folosi timp 
de 20 de ani utilajul firmelor pe
troliere „Stanvak“, „Caltex" și 
„Shell". Fenomenul se manifestă 
și în America Latină. în Argen
tina, președintele Arturo Illia a a- 
nulat contractele care acordau u- 
nor companii dreptul de a extrage 
petrolul țării. Deci, sfera de acti
vitate a companiilor se îngustea
ză, evident cu diminuarea profitu
rilor, iar cedarea unei părți din 
beneficii — solicitată de țările 
Py?dy£ătoare — se anunță și mai 
dificilă pentru monopoliști.

In această atmosferă au început 
la New York, Londra și apoi la 
Geneva negocierile între reprezen
tanții O.P.E.C. și ai companiilor 
petroliere. Pentru început compa
niile au refuzat să negocieze cu 
organizația țărilor exportatoare de 
petrol, mergînd pe calea tratati
velor bilaterale deoarece așa lc 
era mai ușor să împiedice un 
front comun al țărilor din O.P.E.C. 
Companiile au refuzat să satisfa
că cererile țărilor exportatoare de 
petrol. Telegramele sosite de la 
Geneva relatează că tratativele 
desfășurate între țările O.P.E.C. și 
companiile petroliere străine s-au 
soldat cu un impas.

Cu toate acestea, reprezentanții 
O.P.E.C. sînt hotărîți să nu renun
țe la revendicările lor cu atît mai 
mult cu cît problema în cauză are 
mare importanță pentru dezvolta
rea economică a țărilor respective.

Din păcate, țările O.P.E.C. nu 
au ajuns încă la un punct de ve

dere comun privind cerințele con
crete față de companiile străine. 
De aceea, Comitetul de adminis
trație al O.P.E.C. a hotărît să se 
întrunească din nou la 6 iulie, 
pentru a se consulta și a face noi 

propuneri de revendicări adresate 
companiilor petroliere străine.

în Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa
GENEVA 15 (Agerpres). — 

Comisia economică O.N.U. 
pentru Europa și-a consacrat 
cea de a treia zi a lucrărilor 
sale, discutării activității Co
mitetelor pentru energie elec
trică, oțel, gaze și mîna de 
lucru.

Exprimînd, în gumele dele
gației romîne, aprecierile fa
vorabile asupra activității Co
mitetului de energie electrică, 
reprezentantul țării noastre, 
Ion Olteanu, a vorbit despre 
dezvoltarea producției de e- 
nergie electrică în R. P. Ro- 
mînă. însemnătatea probleme
lor ridicate de dezvoltarea in
dustriei energiei electrice, a 
spus el, explică interesul pe 
care energeticienii romîni îl 
acordă lucrărilor acestei co
misii.

CHICAGO 15 (Agerpres). — 
Alegerile preliminare desfă
șurate marți în statul Illinois 
în vederea desemnării candi
datului Partidului republican 
la alegerile prezidențiale din 
S.U.A. au luat sfîrșit cu vic
toria seaatorului Barry Gold
water. Potrivit rezultatelor 
parțiale, Goldwater a obținut 
64 la sută din numărul votu
rilor, în timp ce principalul 
său adversar, d-na Margaret 
Chase Smith, senatoare din 
partea statului Maine, a ob
ținut 26 la sută din voturi.

Pe listele de vot au figurat 
numai numele celor doi can
didați, întrucît alte personali
tăți republicane, ca ambasa
dorul S.U.A. la Saigon, Henry 
Cabot Lodge, guvernatorul 
Rockefeller și fostul vicepre
ședinte al S.U.A., Richard Ni
xon, nu au participat la scru
tin. După cum subliniază a- 
genția France Presse, victoria 
senatorului Goldwater era aș
teptată în statul Illinois în
trucît el a desfășurat aici o 
campanie electorală extrem 
de puternică. Cu toate aces
tea, observatorii au. remarcat 
faptul că în ce privește pro-

centajul întrunit, succesul lui 
Goldwater este mai mic decît 
se prevedea, amintind în acest 
sens că în 1956 generalul Ei
senhower a întrunit 
sută 
lor.

In 
care*, 
dați la alegerile preliminare 
din acest stat un număr de 
22 237 alegători au înscris 
numele președintelui Johnson 
pe buletinele de vot.

Alegerile preliminare care 
se desfășoară în prezent în di
ferite state ale S.U.A. au drept 
scop efectuarea unui sondaj 
al popularității diferiților 
candidați la alegerile prezi
dențiale înaintea congreselor 
partidelor republican și de
mocrat care vor fi chemate să 
desemneze viitorii candidați.

95 la
din voturile republicani-

rîndurile democraților 
nu au prezentat candi-

unor partide burgheze
S ANTI AGO DE-CHILE 15 (A- 

gerpres). — După cum transmite 
agenția Prensa Latina, criza poli
tică declarată în sînul partidelor 
burgheze din Chile în legătură cu 
problema desemnării unui candi
dat la viitoarele alegeri preziden
țiale încă nu a putut fi soluțio
nată. Partidul conservator a anun
țat oficial că a retras definitiv 
sprijinul''acordat candidatului ra
dical Julio Duran. Această hotă- 
rîre a fost luată imediat după ce

de-a 70-a

în U.R.S.S.

aniversari

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 70-a ani
versări a zilei de naștere a 
lui N. S. Hrușciov au sosit la 
Moscova în vizite de priete
nie : J. Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole; dele
gația cehoslovacă condusă de 
Antonin Novotny, prim-secre
tar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia și președinte al R. S.

Cehoslovace ; delegația 
partid și guvernamentală a 
R. P. Bulgaria condusă de 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C-C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria ; Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele gu
vernului revoluționar munci
toresc țărănesc ungar și Șan_ 
dor Ronai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U.

In S.U.A. la Cleveland (statul Ohio) luptători împotriva segregației rasiale au încercat să 
împiedice lucrările de construcție a unei școli destinată doar populației de culoare, deoarece 
prin aceasta s-ar menține separarea rasială în învățămînt. Ei s-au așezat în fața mașinilor 
care lucrau pe șantier. In cursul acestei acțiuni un pastor alb care manifesta a fost strivit de 

un buldozer. In fotografie: un aspect de la locul accidentului.

Calculele experților

electorali • Hotărî

rea din servieta

noului guvernator

• 0 grevă de mari

proporții
Barometrul politic din Guyana 

britanică indică atmosferă încăr
cată. în această țărișoară cu nu
mai 550 000 locuitori domneș
te o efervescență pe care ni
meni nu o contestă și care, ori- 
cînd, poate avea urmări destul de 
greu de calculat. Esența proble
mei este de notorietate mondială : 
Guyana britanică năzuiește către 
independență. Promisiuni s-au fă
cut destule, dar puterea dominantă 
nu pare dispusă să și le îndepli
nească decît în anumite condiții. 
Nici aceste condiții nu sînt 
un secret: la Londra nu este a- 
greată actuala formație guverna
mentală condusă de Cheddi Jagan. 
Deci, drumul spre independență ar 
urma să aibă drept etapă prece
dentă înlăturarea lui Jagan. For
mula forței, pare-se, nu poate in
tra în calcul. Parțial utilizată, cu 
ajutorul unei opoziții dispusă la 
orice manevră, formula aceasta nu 
l-a putut sili pe Jagan să pără
sească puterea pe care a obținut-o 
pe calea votului popular.

Probabil, niciodată o consultare 
electorală n-a fost atît de minu
țios examinată la ministerul bri
tanic al coloniilor. Ultimele alc-

încordare in Guyana
•britanică

dreptul să creeze forțe speciale de 
siguranță sdb controlul cărora să 
aibă Joc înregistrarea alegătorilor

geri din Guyana britanică au for
mat obiectul unui studiu atent.
Repartiția voturilor, deplasările de w v
scrutin de la o alegere la alta, și operațiunilor de votare. Jagan a 
combinațiile posibile și previzibile afirmat că aceste împuterniciri con- 
— totul a fost luat în evidență de 
funcționari cu înaltă calificare în 
materie. Consecințele acestui stu
diu s-au concretizat în noul si
stem electoral elaborat pentru fo
losința guyanezilor. Deoarece Ja
gan a venit la putere pe baza si
stemului majoritar, viitoarele ale
geri vor fi întemeiate pe repre
zentarea proporțională. După 
„TIME", „speranța evidentă a Ini 
Sandys (ministrul britanic al co
loniilor, n. n.) este de a încuraja 
coalițiile de partid (opoziționiste, 
evident, n. n.) slăbind astfel pu
terea lui Jagan".

Simpla modificare a legislației 
electorale a fost considerată insu
ficientă. La Londra s-au avut în 
vedere măsuri suplimentare. Un 
înalt funcționar din administrația 
colonială a devenit guvernatorul 
Guyanei britanice. Dumnealui arc 
o experiență cîștigată mai ales în 
Rhodesia de nord. Sosirea lui la 
Georgetown n-a prilejuit nici o 
manifestare prietenească. Dimpo
trivă. Se știa că în servieta cu care 
cobora scările avionului, noul gu
vernator aducea o hotărîre care îi 
acorda împuterniciri speciale. In 
fond, împuternicirile acestea îl 
transformă într-un supercontrolor 
al apropiatelor alegeri. El va avea

travin constituției • Guyanei brita
nice.

Va reuși Richard Loyt, guver
natorul trimis de la Londra, să 
asigure un scrutin favorabil actu
alei opoziții ? Cu „unele rezerve" 
noul sistem electoral a fost apro
bat de forțele care se opun lui 
Jagan — „Congresul național al 
poporului" și „Partidul forțelor 
unite". Liderii de tendință reacțio
nară ai acestor partide, în nepu
tința de a învinge cu propriile pu
teri guvernul în domeniul politic, 
încearcă să plaseze conflictul 
pc terenul etnic, să învenineze ra
porturile dintre diferitele grupuri 
ale populației, creînd o instabili
tate care să alimenteze refuzul de 
a acorda independența. Afirmațiile 
despre „probleme etnice" urmăresc 
doar să dezbine poporul — declara 
lanet Jagan, președintele Partidu
lui Popular Progresist, soția pre
mierului Guyanei britanice.

Este interesant de semnalat că în 
legătură cu noua consultare elec
torală, unele divergențe se mani
festă în lagărul opoziției. Trei 
fruntași ai „Congresului național 
al poporului" au protestat împo
triva noului sistem electoral și au 
făcut publică intenția lor de a nu 
participa la viitoarele alegeri. Po-

trivit agenției 
„PRENSA LATI
NA" se așteaptă 
și alte luări de 
poziție similare. 
Este dificil de e- 
valuat influența 
pe plan electo
ral a acestor 
deosebiri de vederi 
rul opoziției. „F 
TINA" afirmă că fruntașii opozi- 
ționiști ce au luat atitudine contra 
noii formule electorale s-ar bucura 
de sprijin în cadrul partidului lor. 
Ce repercusiuni reale va avea a- 
cest fenomen nescontat ?

După „DAILY EXPRESS", Was
hingtonul urmărește cu extremă a- 
tenție evoluția situației din Gu
yana britanică. Ziarul britanic a- 
firmă că oficialitățile americane 
„exercită la toate nivelurile pre
siuni asupra Angliei". „DAILY 
EXPRESS" citează chiar exemplul 
secretarului de stat al S.U.A. care 
„exprimă ambasadorului englez te
merile și neliniștea sa. Din cînd 
în cînd el întreabă dacă nu s-ar 
plutea găsi vreo posibilitate pentru 
a amîna sine die acordarea inde
pendenței acestei țări".

Deși problema electorală, 
consecințele ei asupra viitorului 
țării, deține capul dc afiș în ac
tualitatea guyaneză, încă un eve
niment s-a impus la ordinea zilei. 
De aproape două luni muncitorii 
din industria zahărului se găsesc

din interio- 
,PRENSA LA-

CU

în grevă. Această grevă a afectat 
93 Ia suta din muncitorii de pe 
plantațiile de trestie de zahăr. Ac
tivitatea a ii fabrici dc zahăr și a 
23 plantații a fost paralizată în 
întregime. Greva este îndreptată 
împotriva patronilor care refuză să 
recunoască organizația sindicală. 
Patronii au creat „asociația cetă
țenilor muncitori" pe care vor s-o 
impună ca unic organism repre
zentativ al muncitorilor în trata
tivele pentru încheierea contractu
lui colectiv. Armele la care recurg 
stăpînii fabricilor și plantațiilor 
nu vădesc un plus de inventivi
tate : acte de terorism, disensiuni 
între muncitorii negri și cei de 
origină indiană, tentative de a 
destrăma frontul greviștilor. An
ticipări privind finalul acestei în
cleștări nu sînt posibile. Oricum, 
însă, greva a demonstrat un re
marcabil spirit combativ al mun
citorilor.

Guyana britanică trece prin vi
zibile dificultăți. O nouă rundă de 
grele încercări îi așteaptă pe lo
cuitorii ei.

EUGENIU OBREA

conservatorii au ales ca nou pre
ședinte al partidului pe deputatul 
Luis Valdes Larrain, prezentat în 
cercurile politice drept un ^antico
munist fervent".

Comentînd hotărîrea Partidului 
conservator, ziarul „Ultima! Hora" 
subliniază că „aceasta agravează 
criza din sînul partidului radical, 
unde se spera în obținerea unui 
sprijin din partea conservatorilor 
pentru candidatura lui Duran". In 
același timp, s-a aflat că Julio Du
ran a avut o nouă întrevedere cu 
candidatul independent de extremă 
dreapta, Jorge Prat, cu care a dis
cutat posibilitatea unei renunțări a 
ambilor candidați în favoarea lui 

Eduardo Frei, candidat al partidului 
democrat-creștin, Acesta a obținut 
sprijinul partidului național-so- 
căalist care grupează pe naziștii 
din Chile. Partidul, format recent, 
a aderat la „Uniunea mondială 
național-socialistă", care își are 
sediul la Arlington (Statele U- 
nite).

Dificultățile cărora le fac față 
partidele burgheze din Chile 
în legătură cu desemnarea candi- 
daților la viitoarele alegeri prezi
dențiale sînt o urmare a întăririi 
forțelor de stînga, așa cum a re
ieșit din rezultatele alegerilor par
țiale care au avut loc recent în 
provincia Curice. In prezent, par
tidele burgheze se străduiesc să 
creeze un front comun pentru a 
împiedica o victorie a senatorului 
Salvador Allende, candidat al 
Frontului de acțiune populară.

cial ce se va crea în

——•—

înăbușirea unei
răscoale în
DAMASC 15 (Agerpres). — 

Postul de radio Damasc a â- 
nunțat că trupele siriene au 
anihilat miercuri dimineață o 
răscoală armată izbucnită în 
orașul Hamah. Comunicatul 
oficial, reprodus de agenția 
M.E.N., afirmă că răscoala a 
fost pusă la cale de „rămăși
țe ale elementelor reacționare 
și feudale". Un număr de 17 
persoane au fost arestate și 
urmează a fi trimise în fata 
Curții marțiale.

Siria

DE TOATE
SE CAUTĂ... AUTORUL

TT-j ecent a fost descoperit la 
Viena, în prăvălia unui an
ticar, de către muzicologul 

H. C. Robbins Landon un baso
relief al lui Mozart, atribuit cuno- 
sdutului artist Leonard Posch.

Anticarul, care este o autoritate 
în materie de muzică, a cumpărat 
'această piesă de la un baron un
gur. Consultîndu-se cu profesorul 
și expertul Otto Erich Deutsch, în 
ceea ce privește autenticitatea lu
crării, părerile unanime au fost că 
ea este opera unui mare maestru.

Se știe că alte patru basorelie
furi ale lui Mozart au fost sem
nate de Posch și deoarece cel des
coperit recent are nenumărate a- 
semănări cu celelalte, poate justi
fica părerea că și acesta aparține

I 
I
I
I 
I
I
Ijica parerea ca șt acesta aparține 

lui Posch. Se pare că basorelieful 
a fost realizat în jurul anilor 1788.

Iln ultimul timp a fost, de ase
menea, descoperit la Viena un 
basorelief a lui Beethoven, în ceară

I roșie ca și unul al lui Paganini. 
De asemenea, dirijorul și profeso
rul Hans Swarowsky a găsit un

I desen în creion, necunoscut pînă 
acum, al lui Haydn. El reprezintă 
pe compozitor la o vîrstă mijlocie

I...............
I
I 
I
I
Im in zăpezile 

torul expediției, 
declarat că el ș

Ivor n 
cursul 
rar st<

I Potrivit decla 
brii expediției

mînd apoi să-și continue drumul. 
Zăpada afinată de pe traseul sta
bilit anterior de membrii expedi
ției nu permite acestora să se de
plaseze în condiții optime. Pînă în 
prezent, membrii expediției au par
curs, în medie, zilnic cîte 6,5 ki
lometri. „Grupul de asalt" al ex
pediției este compus din 6 
soane.

ATENȚIE LA... 
AUTOGRAFE !

per-

și este, fără îndoială, opera unei 
mîini maestre. Cercetările în ceea 
ce privește apartenența acestei 0- 
pere de artă nu au luat încă 
sfîrșit.

GREUTĂȚILE EXPEDIȚIEI 
NORVEGIENE

Expediția norvegiană condusă 
de Bjoern Staib, care în
cearcă să treacă pentru pri

ma oară pe jos din America de 
Nord în nordul Scandinavici, tra- 
versînd Polul Nord, s-a împotmo
lit în zăpezile polare. Conducă- 

* Bjoern Staib, a
declarat că el și tovarășii săi nu 
vor fi în măsură să parcurgă în 
........1 acestei ierni întregul itine- 
— stabilit.

Potrivit declarațiilor lui, mem- 
vor fi nevoiți să 

petreacă vara într-o stațiune, ur-

J\Aa‘ mulți patinatori norvegieni 
Ivi de viteză au trăit recent una 

dintre cele mai mari surpri
ze din viața lor care, după cum 
scrie ziarul „Morgenposten", Ie va 
servi poate ca o lecție.

In cursul recepției care a avut 
loc după încheierea concursului 
disputat în localitatea Tromsoe din 
nordul Norvegiei, un ziarist s-a 
apropiat de grupul patinatorilor și 
a prezentat cîtorva dintre ei mai 
multe documente purtînd semnă
tura lor autentică. In felul acesta, 
campionul olimpic Knul Johanne- 
sen a aflat că... datorează purtăto
rului documentului 20 000 de co
roane, campionul european Hils 
Aanes și compatriotul lui Per Willy 
Gettermsen au luat cunoștință de 
faptul că... au contractat un împru
mut însemnat la o bancă, alți doi 
patinatori semnînd polița în calita
te de giranți. Sportivul Per Ivar 
Moe, garanta, prin semnătura au
tentică, că 80 la sută din dreptu
rile de autor asupra biografiei sale 
ce urmează să apară în curînd re
vin purtătorului hîrtiei în timp ce 
Willy Hangen, se obliga să plă
tească o... pensie alimentară unui 
copil nelegitim.

Bine înțeles, sportivii în cauză, 
habar nu aveau să fi semnat ase
menea documente. Misterul a fost 
lămurit de ziaristul din Tromsoe, 
deținătorul lor. EI a declarat că a 
obținut semnăturile patinatorilor în 
modul cel mai simplu din lume, 
fără presiuni, ci dimpotrivă, cu 
multă plăcere, în timpul tradițio
nalei ședințe de autografe care ur
mează în Norvegia, întrecerilor 
sportive. „A fost într-adevăr foarte 
ușor — a spus el. Sportivii ar tre
bui să țină seama de faptul că nu 
este bine să semneze la întîmplare 
toate hîrtiile puse sub nasul loru.

IOAN TIMOFTE

Procesul 

criminalilor 

de la Auschwitz
BONN. — Procesul de la Frank

furt pe Main intentat unui grup de 
22 de criminali naziști care au ac
tivat in lagăul de concentrare de 
la Auschwitz continuă.

Depozițiile martorilor de pînă 
acum au scos în evidență compli
citatea celor 22 de criminali în 
acțiunea de exterminare a deținuți- 
lor. Martorul Erwin Olszowka, de
ținut în lagăr timp de patru ani și 
jumătate, a arătat că principalii 
acuzați, Boger și Kaduk, au parti
cipat la asasinarea deținuților, 
împușcînd copii, femei și oameni 
în vîrstă și trimițînd în camerele 
de gazare mii de deținuți. Acuzatul 
Boger, a declarat Joseph Piwko, 
fost prizonier în lagărul de la 
Auschwitz, se face vinovat de asa
sinarea a peste 10 000 de copii în 
vîrstă de la 4 la 7 ani.

Tribunalul va relua joi audierea 
martorilor.
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