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La ordinea zilei
Proletari din toate țările, uniți-vă!

PE OGOARE cînhia
• PLIVITUL Șl PRAȘILELE tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
i loaia, care a căzut din abundență în raionul Segarcea, 

ca de altfel în mai toată regiunea Oltenia, a oprit 
pentru un timp desfășurarea lucrărilor de întreținere

I a culturilor. Plantele, avînd umiditate, au vege- 
I tat bine. S-au dezvoltat însă rapid și buruienile, lată 
I de ce, îndată ce pămîntul s-a zvîntat colectiviștii de 

la G.A.C. „16....................
ieșit cu toții la plivitul griului, iu

— Pînă acum — ne spunea tovarășul Nicolae Manca, președintele 
gospodăriei - lucrările agricole s-au efectuat în condiții agrotehnice 
bune Cîmpul însuși o arată. Culturile au răsărit uniform, fără gre
șuri,'și nu a fost nevoie ca nici cel puțin o palmă de teren să 
fie reînsămînțat. Acest început bun se cere continuat, fiindcă de 
acum, de lucrările de întreținere, de executarea lor la timp și în con
diții agrotehnice superioare, depinde ce produse vom înmagazina 
la toamnă... , . i

De aceea chiar și în zilele ploioase președintele gospodăriei colec
tive, inginerul, brigadierii erau văzuți adeseori la cîmp cercetînd cu 
atenție stadiul de vegetație al culturilor. Anul acesta ridică proble
me specifice în fața colectiviștilor. Ele sînt rezolvate la timp, aph- 
cîndu-se o agrotehnică diferențiată de la o solă la alta. Pe cele 
aproape 1000 de hectare cultivate din toamnă cu grîu, în primă
vară cînd solul avea înmagazinată o cantitate mică de apă, pentru 
păstrarea acesteia s-a trecut cu sapa rotativă pe întreaga suprafață. 
Au venit ploile. Solul avea acum apă suficientă, dar pe aproximativ 
100 hectare, în special pe terenurile brigăzii a 8-a, griul a fost 
îmburuienit. In prima zi bună de lucru 200 de colectiviști, în cea 
mai mare parte tineri, au fost prezenți pe tarla și în mai puțin de 
o zi suprafața respectivă a fost plivită. „De acum — spunea preșe
dintele — ne gîndim la secerat".

In același timp, o atenție deosebită au acordat-o colectiviștii din 
G.A.C. „16 Februarie" întreținerii culturilor prășitoare. La sfecla de 
zahăr cultivată pe 120 de hectare, ca și la floarea-soarelui (132 hec
tare) s-a aplicat prașila întîi manuală, răritul și prașila a 11-a. Pen
tru a executa la timp lucrările, s-a folosit fiecare „fereastră" dintre

februarie" dm comuna Segarcea au 
ilui, la efectuarea prașilelor.

ploi, cînd pămîntul se zvinta. In 3 zile s-a lucrat numai cite o ju
mătate de zi, fie dimineața, fie după zmiaza, după cum a permis 
timpul. Și nu odată ploaia i-a găsit pe cei 1200 de colectiviști, acolo, 
la cîmp. Dar lucrările au fost efectuate la termen. Buruienile au 
fost distruse, iar plantele vegetează bine. Cu multă grijă au execu
tat colectiviștii răritul plantelor.

— Această lucrare — ne-a relatat tovarășul Marin Olaru, ingi
nerul agronom — a fost executată separat. Noi ii acordăm o mare 
atenție pentru că ea determină într-o măsură însemnată producția 
la hectar. Anul acesta, anunțindu-se mai bogat in precipitații, am 
lăsat o densitate mai mare de plante la hectar. La sfecla de zahăr, 
în funcție de distanța dintre rinduri realizată la semănat, am cal
culat în așa fel distanța între plante pentru a se asigura aproxima
tiv 100 000 de fire la hectar. Cu peste 10 000 mai mult decit anul 
trecut, cînd timpul a fost secetos. La floarea-soarelui am lăsat șy 000 
de fire la hectar, cu 5000 mai muit decit :n ig6}. Răritul s-a făcut 
folosind bețișoare confecționate mai înainte. La porumb, cind plan
tele aveau 3—4. frunze, s-a trecut cu sapa rotativă pe întreaga supra
față de 822 hectare. In urma ploilor, aproximativ So de hectare au 
fost invadate de buruieni. Pentru carâtirea terenului, solid a fost 
lucrat imediat cu cultivatorul. Lucrarea a continuat și pe restul su
prafeței, efectuîndu-se deja prima prașila mecanică pe aproximativ 
240 hectare. Pe 80 hectare s-a început prășitul manual, după ce în 
prealabil s-a făcut răritul, lăsir.du-se cite 33 000 de plante la hectar.

Acum, aproape întreaga suprafață fiind zvîntată, viteza zilnică 
de lucru aysporit simțitor. Peste 1200 de oameni sînt prezenți în 
fiecare zi la cîmp. Marea majoritate a tinerilor colectiviști contribuie

I. MARCOVICI
V. BARAC 

corespondentul „Scînteii 
neretului" pentru 

Oltenia
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Sosirea in Capitală

președintele Republicii Arabe Yemen
La invitația președintelui 

Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, miercuri la amiază a so
sit la București mareșalul Ab
dullah al-Sallal, președintele 
Republicii Arabe Yemen.

înaltul oaspete este însoțit 
de general-maior Mohamed 
al-Rainy și Abdul Rahman 
al-Eryani, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, gene
ral-maior Hadi Esa, adjunct 
al ministrului apărării, Abdul 
Gani Motahhar, ministru de 
stat, Mohamed Gaid Saif, 
ministru de stat cu probleme
le președinției, colonel Ab
dullah al-Depy, consilier al 
președinției, Hassan Makki, 
consilier al președintelui Con
siliului de Miniștri, Ahmed 
Fuad Abuliuni, consilier juri
dic, locotenent-colonel Moja- 
hed Hassan, director al Cabi
netului președintelui, și Aly 
Abdullah al-Matari, secretar 
general al președinției repu
blicii.

în întîmpinarea înaltului 
oaspete, pe aeroport se aflau 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Bîrlădeanu și Gogu 
Rădulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Victor Ionescu, mi
nistrul comerțului exterior, 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Ion Tutoveanu, 
adjunct al ministrului forțelor 
armate, și alți membri ai con
ducerii unor ministere, insti
tuții centrale și organizații 
obștești.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Un mare număr de bucu- 
reșteni, precum și studenți din 
țările arabe aflați la studii tn 
Romir.ia au salutat sosirea 
oaspeților.

BAZEI

FURAJERE

Cuvintarea. tovarășului
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Calitatea acestui produs
4

poate

0 primă condiție

pregătirea

si sortarea

materialelor

Așa cum vedem in fotografia nr. 3, pe te
renul eliberat și arat, tractoriștii Ion Sime- 
drea și Mănăilă Dumitru, însămînțează po
rumbul în cultură dublă — o nouă rezervă 
de furaje.

țită în citeva sectoare princi
pale oe activitate, fapt care 
permite o mai bună organi
zare a procesului de produc-
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fi îmbunătățită

La sosire pe aeroportul Bâneasa
foto : AGERPRES

abrica de geamuri 
d'e la Scăieni este 
binecunoscută în 
țară și peste ho
tare pentru pro
dusele et De-a 
lungul anilor,

muncitorii, tehnicienii și in
ginerii fabricii au reușit să 
creeze un bun renume pro
duselor lor. Preocuparea pen
tru îmbunătățirea calității 
produselor se manifestă în 
permanență pe toate frontu
rile de lucru.

— Calitatea geamului este 
determinată în bună măsură 
de pregătirea și sortarea ma
teriilor prime — ne spunea 
tovarășul inginer Gheorghe 
Gheorghe, șeful serviciului 
C.T.C. Conducerea fabricii a 
luat măsuri pentru depozita
rea materiilor prime în așa fel 
îneît să existe posibilitatea lo
tizării acestora în boxe special 
amenajate.

Acest lucru este de mare 
importanță. în fabricație se 
introduc acum numai acele 
materii prime analizate și _a- 
vizate de laborator, înlăturîn- 
du-se de la început deficiențe 
al căror efect s-ar observa 
tîrziu, abia în produsul finit.

Importante modificări con
structive au fost aduse și cup
toarelor. In urma modificări
lor aduse cuptorului nr. 3, de 
pildă, procentul de geamuri 
de calitatea I a crescut cu 7 
la sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut. Pe aceeași 
linie se înscrie și noua pozițio
nare a mașinilor de tras geam 
de la cuptorul 1.

Lucrătorii gospodăriei a- 
gricole de stat Văceni, din 
regiunea București, au în
ceput recoltatul și însilo- 
zatul secarei masă verde 
care constituie una din 
culturile de bază folosite 
în această perioadă 
rajarea animalelor.

Tînărul mecanizator Con
stantin Manea recoltează 
zilnic peste 30 tone de se
cară (foto nr. 1). Transpor
tul furajelor tocate de la 
combină la locul de însilo- 
zare. se face de același 
tractor cu două

i câteva

pregătire a 
rea Gîarcâ

Fabricii de geamuri din Scă- 
ieni — ne declara inginerul 
șef, tovarășul Onofir Podaru, 
este îndreptată permanent 
spre îmbunătățirea calității 
produselor. Se vor aduce 
în continuare îmbunătățiri 
constructive cuptoarelor cu o- 
cazia reparațiilor 
Asistența tehnică 
curile de muncă 
în schimburile II
întărită. Fabrica a fost împăr

planificate, 
la toate lo- 
și îndeosebi 
și III va fi
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elevului

Pe clădirea aeroportului Bă- 
neasa erau arborate steagurile 
de stat ale celor două țări. Pe 
frontispiciul aerogării sub 
portretele președintelui R. A. 
Yemen și președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne, se putea citi, în limbile 
arabă și romînă, urarea : Tră
iască prietenia dintre poporul 
romîn și poporul yemenit!

La ora 13,45, avionul oficial, 
care deasupra teritoriului țării 
noastre a fost escortat de avi
oane militare romînești, a 
aterizat.

Mareșalul Abdullah al-Sal
lal a fost salutat cordial la 
coborirea din avion de pre-

ședințele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. In a- 
celași timp, în semn de salut, 
au fost trase 21 de salve de 
artilerie.

Președintele Republicii A- 
rabe Yemen, mareșalul Ab
dullah al-Sallal, și președinte
le Consiliului de Stat, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, au trecut 
în revistă garda de onoare.

Au fost prezentate apoi 
înaltului oaspete persoanele 
oficiale aflate pe aeroport.

Președintele Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a rostit un cuvint de bun so-

sit. A răspuns mareșalul Ab
dullah al-Sallal.

A fost primită apoi defilarea 
gărzii de onoare.

Un grup de pionieri au ofe
rit flori oaspeților și conducă
torilor statului nostru.

Bucureștenii aflați la aero
port au salutat călduros 
pe oaspeți și conducătorii 
noștri de stat.

Președintele R. A. Yemen și 
președintele Consiliului de 
Stat s-au urcat apoi într-o 
mașină, escortată de motoci- 
cliști. Coloana'mașinilor ofi
ciale s-a îndreptat spre re
ședința rezervată oaspeților.

(Agerpres)

Cuvintarea președintelui
Abdullah al-Sallal

domnule Gheorghe Gheorghiu-Dej, președinte 
i de Stat al R. P. Romîne.
membri ai guvernului romîn. Minunat popor

oe poporal 
i și curajoasă, pentru 

Eței și propășirea patriei sale, 
iepablica Populară Romînă veți avea 
ețL să cunoașteți realizările poporului 

le pace și sentimentele sale de adincă stimă 
ae poponu yemen*-

Sritem convinși că vizita dumneavoastră în Republica 
polară Romînă și convorbirile pe care le vom avea impre- 
â vor contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă, la în- 
orea relațiilor de prietenie între țările noastre și vor 
rvi. totodată, cauzei păcii și colaborării internaționale. 
Adresez Excelenței Voastre și întregii delegații yemenite 
triponala urare „Bine ați venit

fericit să mă întilnesc astăzi în Republica 
Populară Română cu poporul romîn, popor prieten. Răspun
zând nobilei dv. invitații, am plăcerea, cu această ocazie fe
ricită, să adresez persoanei dv. marcante cele mai bune sa
lutări și cete mai prietenești urări. Transmit guvernului Re- 
pubBcu Populare Romîne și poporului romîn prieten un sa
lut cald, de sinceră prietenie din partea guvernului și po
porului Republicii Arabe Yemen.

Sînt sigur că aceasta întîlnire frățească a noastră pe pă
mântul tării dv. prietene va da roade bogate în întărirea le
găturilor de prietenie și frăție dintre statele noastre, în în
tărirea și dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre ele, 
pe baza bunei înțelegeri și a colaborării eficiente, rodnice. 
Dezvoltarea bunelor relații dintre țările noastre în această 
direcție va avea, fără îndoială, rezultate în viitor, va duce la 
întărirea luptei celor două republici prietene pentru reali
zarea înaltelor lor țeluri, și anume, bunăstare în lume, co
existența pașnică între popoare în condițiile unei vieți inter
naționale normale.

„Trăiască prietenia yemenito-romînă".
„Trăiască pacea în lumea întreagă'.Cu toate acestea, pentru od- 

ir.erea unei mai mari canti
tăți ce geamuri de calitate 
superioară sînt necesare încă 
unele măsuri tehnice și orga
nizatorice. Unitățile beneficia
re. lucrătorii din comerț, cum
părătorii sesizează, în primul 
rînd, culoarea necorespunză
toare a acestor produse, inclu
ziunile gazoase din masa sti
cloasă. ondulațiile, frecvențele 
tensiunii interne care duc la 
spargerea geamurilor etc. U- 
nele din aceste deficiențe de
pind de colectivul de aici, al
tele se referă la furnizori, la 
ajutorul pe care trebuie să-1 
dea Direcția generală a indus
triei silicaților din Ministerul 
Industriei Construcțiilor.

Culoarea verde pronunțată 
a geamurilor și incluziunile 
gazoase se datoresc conținutu
lui prea mare de oxid de fier 
din nisip și din feldspat, pre
cum și calității necorespunză
toare a materialelor refracta
re cu care se căptușesc cup
toarele, a argilelor din care se 
fac ajutajele. întreprinderile 
furnizoare — fabricile „Prole
tarul" din Turda și „Porțela
nul" din Cluj, pentru refrac
tare, cît și Trustul minier Cluj 
pentru feldspat — continuă să 
livreze materiale de slabă

L BODEA
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Reșița. Un moment din procesul de elaborare al oțelului: în 
cuptorul Siemens Martin — se toarnă fontă lichidă 

Foto: M. CARANF1L

la Consiliul
Președintele Republicii Ara

be Yemen, mareșalul Abdullah 
al-Sallal, a făcut miercuri 
duoă-amiază o vizită protoco
lară președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

înaltul oaspete a fost însoțit 
Ia Consiliul de Stat de Moha
med al-Rainy, Abdul Rahman 
al_Eryani, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, și de 
alte personalități yemenite.

Au fost de fată Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu-

lui de Miniștri, Alexandru Bîr- 
iădeanu și Gogu Rădulescu, 
v.cepresedinți ai Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Cornelia Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului 
exterior, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai condu
cerii unor ministere și alte 
persoane oficiale.

In aceeași zi, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe

de Stat
Gheorghiu-Dej, împreună cu 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu și Gogu 
Radulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, au întors vizita 
înaltului oaspete la reședința 
acestuia.

Vizitele au decurs într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

La Monumentul Eroilor Patriei
Mareșalul Abdullah al-Sal

lal. președinte R. A. Yemen, 
împreună cu persoanele oficia
le care îl însoțesc, a depus 
miercuri după-amiază o coroa
nă de flon Ia Monumentul 
Eroilor Patriei.

La solemnitate au asistat 
Grigore Geamănu. secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu

Mănescu, ministrul afacerilor 
externe Victor Ionescu, minis
trul comerțului exterior, mem
bri ai conducerii Ministerului 
Forțelor Armate și ai altor mi
nistere, ai Comitetului execu
tiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei, generali și ofițeri su
periori, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost intonate imnurile 
stat ale R.P. Romîne și R. 
Yemen.

După depunerea coroanei 
flori s-a păstrat un moment 
reculegere.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea gărzii de onoare.

de 
A.

de 
de

(Agerpres)



este 600 de elevi din orașul Constanța vor absolvi în 
\ curînd școala medie. Pînă atunci, însă, mai au cîteva 

zile de eforturi sporite pentru încheierea cu succes a 
anului școlar și cel mai important eveniment — sus
ținerea examenului de maturitate.

Ne propunem să surprindem tn raidul nostru prin 
școlile din Constanța cîteva din numeroasele aspecte 

pe care le prezintă activitatea și preocupările colectivelor didactice, 
ale elevilor în această etapă importantă.

O perioadă de 
muncă intensă

Recapitularea finală se află în 
plină desfășurare. Temele largi, 
de sinteză, îi ajută pe elevi să 
capete o privire de ansamblu 
asupra conținutului fiecărei disci
pline.

Conducerile școlilor au trecut 
la întocmirea orarelor pentru 
maturitate. Diriginții fac tot mai 
multe vizite acasă la elevi, unde 
stau de vorbă cu părinții acesto
ra, controlează modul în care 
elevii se pregătesc, cum își folo
sesc timpul de studiu și intervin 
acolo unde e cazul.

La Școala medie nr. 4, profe
sorii sînt la fel de emoționați ca 
și elevii. Pentru că e vorba de 
prima promoție a acestei școlij 
de primele lor roade. Mulți din
tre ei și-au început profesiunea 
acum patru ani, o dată cu intra
rea în școală a actualilor absol
venți. Pretutindeni e o atmosferă 
caracteristică marilor evenimente. 
Și cel mai de seamă eveniment 
în această etapă finală îl consti
tuie examenul de maturitate.

Timpul — 
judicios folosit

devine tot mai prețios. In activi
tatea colectivului Școlii medii nr. 
4 adevărul acesta se exprimă 
printr-o preocupare susținută 
pentru organizarea temeinică a 
muncii, pentru îndrumarea și 
mobilizarea celor 74 dc viitori 
absolvenți la o planificare atentă 
a eforturilor și la respectarea 
conștiincioasă a acestei planifi
cări. Constatarea privește mai 
ales cela rect zile (27 mai — 6

Tovarășilor profesori care pre
dau disciplinile de examen li s-a 
cerut să stabilească din timp aces
te teme de sinteză și să indice nu
mărul de ore necesare. Discuțiile 
purtate de colectivul didactic pe 
marginea propunerilor au adus 
multe îmbunătățiri (evitarea 
suprapunerii unor teme la diferi
te obiecte, de pildă), și totodată 
au scos în evidență metodele 
cele mai bune ce trebuie folosi
te în această perioadă importan
tă de pregătire.

Și la celelalte școli medii a 
fost întocmit programul pentru 
cele zece zile de pregătire. în 
unele cazuri, însă, (Școala medie 
nr. 3, de exemplu) alcătuirea a- 
cestui orar nu a prilejuit, așa 
cum ar fi fost firesc, o preocupa
re metodică adecvată. S-a urmă
rit doar repartizarea „echitabilă"

tate a elevilor. Cum vor folosi 
timpul care le-a mai rămas ? — 
am adresat această întrebare cîtor- 
va dintre acești elevi. Iată jăs- 
punsul lor :

lancu Vasile, Școala medie nr. 2: 
...„Bineînțeles, chibzuit. îmi place 
foarte mult matematica și fizica. 
Voi urma electrotehnica, și de a- 
ceea am hotărît să mă pregătesc 
cît mai bine la aceste obiecte. Nu 
neglijez nici celelalte discipline. 
Am recapitulat pînă acum mate
ria Ia literatura romînă (clasa a 
IX-a), științele naturii și chimia. 
Pentru matematică și fizică m-a 
ajutat mult participarea la cerc. 
Am învățat aici probleme teoreti
ce și practice noi, care depășesc 
sfera manualului, dar care presu
pun cunoașterea acestuia. în cele 
10 zile care îmi rămîn la dispo-

făcute pînă acum ne sînt foarte 
folositoare, căci ne vor ușura 
parcurgerea întregului material. 
Chiar și în ultimele 10 zile va 
trebui să mai mergem de cîteva 
ori la consultații pentru lămuri
rea unor probleme mai dificile. In 
ce mă privește, cred că voi avea 
nevoie de aceste consultații la ma
tematică și fizică atomică".

Aceeași întrebare am adresat-o 
și lui Nicolae Mihai, din clasa a 
XI-a A, Școala medie nr. 1. Lui 
i-a fost însă foarte greu să răs
pundă. Mai bine zis îi venea greu 
să recunoască faptul că și-a irosit 
în zadar o mare parte din timpul 
atît de prețios acum, în clasa a 
XI-a. „Dacă nu m-aș fi plimbat 
atît... Dacă n-aș fi chiulit de la 
ore... Și colegii voiau să mă a- 
jute. Eu însă...". Cuvintele lui ve-

prin activitatea sa bogată și 
eficace, un prestigiu larg în rîn
durile elevilor. De la o vreme 
însă, postul utemist de control 
pare că și-a părăsit... postul. Așa 
se explică de ce i-a scăpat din 
vedere un lucru atît de impor
tant ca examenul de maturitate. 
Munca celor aproape 200 de ute- 
miști din clasa a XI-a, pregătirile 
lor în vederea examenului sînt lu
cruri care stau în atenția tuturor 
și constituie un teren pe care pos
tul utemist de control nu s-a în
cumetat să-1 exploreze. Și cîte 
n-ar fi avut de spus ? 1 Cît de 
bine venit ar fi ajutorul său 
chiar și pentru elevii din ultima 
clasă.

La celelalte școli, lucrurile se 
prezintă la fel. Aceste forme in
teresante și eficace, posturile

Un fapt recunoscut: pe măsu
ră ce examenul se apropie, timpul

Promoția ’64
iunie) în care elevii vor continua 
pregătirea la școală.

Pentru această perioadă s-a 
procedat la întocmirea unui orar 
special în alcătuirea căruia s-a 
urmărit o repartizare proporțio
nală a orelor, în funcție de im
portanța disciplinelor de examen, 
de nivelul de cunoștințe al elevi
lor, de cerințele fiecărei clase.

Bineînțeles, o reluare a între
gii materii nu e posibilă și nici 
potrivită. Această perioadă estepotrivită. Această perioadă este 
destinată realizării unor sinteze 
largi, temeinice, la toate obiecte
le pentru închegarea într-o ima
gine unitară, armonioasă a tutu
ror cunoștințelor însușite.

a zilelor și orelor între discipline, 
fără a se face aceasta diferențiat, 
pe baza analizei situației fie
cărei clase, fiecărui obiect. Stabi
lirea temelor de sinteză, lucru ce 
trebuie făcut din timp, a fost 
lăsat pentru zilele care... urmea
ză. Cînd anume ?

Chibzuință și... 
recunoașteri tîrzii

Cuvîntul MATURITATE se 
aude tot mai des printre elevi. 
Preocuparea pentru rit mai buna 
pregătire a acestui important exa
men caracterizează marea majori-

Condițiile de admitere
în școlile profesionale, 

școlile de meserii și școlile 
tehnice cu durată de 4 ani

I 
I

“I
ivuuu ___  se cer condiții fizice deosebite, g

limitele de vîrstă se majorează după cum urmează :
a) Pentru meseriile : operator chimist la fabricarea acidu- g 

lui sulfuric, a derivaților și a îngrășămintelor fosfatice, fa
bricarea sodei și a produselor clorosodice, fabricarea colo- 
ranților și a intermediarilor, prelucrarea cauciucului și a 
maselor plastice, mașinist la utilaje din fabrici de cherestea,

In școlile profesionale și in școlile de meserii se primesc I absolvenți ai școlilor de 7 (8) ani în vîrstă de 14—16 am, iar 
în școlile profesionale de mecanici agricoli și școlile tehnice 
cu durata de 4 ani (agricole și ale cooperației de consum) 

Ipînă la vîrstă de 17 ani, în ordinea mediilor obținute la con
cursul de admitere și în limita locurilor planificate.

Pentru meseriile la care se cer condiții fizice * deosebite,

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
IC XUX1Â maunc w

— adeverință 
diul urban — (

I
itru școiiii

Pentru

rile din I I la uste vur a
Concursul

cum urmeaz

I 
I 
I 
I 
I
ILa matematică :

— Un exercițiu de aritmetică.

I 
I
I.
ILa matematică :

— O întrebare din geometrie (teorie).
— Un exercițiu de aritmetică și alge I Concursul de admitere

meserii și școlile tehnice 
medicală.

I Candidații respinși h 
concursul de admitere.

I! *| Informații suplimentare privind concursul de admitere 
”* j_ x — czvnalK v-ivwfocinnnlo rlc» vnAC!A«*îi can
| consum.

! i........

I„UNDE MEKUEOl
sionale aparținînd 
sionale ale Consiliu

I 
maselor plastice, mașinist ia uuiaje am xauno. uc 
butoaie și parchete, sondor, tăbăcar, sticlar, se primesc ti- B 
neri în vîrstă de 15—18 ani. I

b) Pentru meseriile : operator tratamente termice, me ta- _ 
lurgist, furnale, laminare, trefilare, oțelărie, operator în in- B 
dustria materialelor de construcții la fabricarea materialelor | 
refractare, zidar șamotor, izolator, cazangiu, forjor, turnător- _ 
formar, lăcătuș construcții navale, metalurgist metale nefe-B 
roase, meseriile din sectorul silvic (in afară de cele de la B 
punctul d) și pentru meseriile in care se lucrează subteran, 
se primesc tineri în vîrstă de 16—13 ani.

c) Pentru meseriile din industria alimentară, din sectorul 
de construcții și pentru cele din comerțul de stat, limita su
perioară de vîrstă poate ajunge la 17 ani.

d) Pentru meseria de pădurar se primesc candidați cu sta
giul militar satisfăcut, pînă la vîrstă de 30 ani. _

e) Pentru meseria de vînzător magazine sătești se primesc I
candidați pînă la vîrstă de 25 ani, cu stagiul militar satis- I 
făcut. g

f) în funcție de necesități, pentru meseria de mecanici |
agricoli se primesc candidați cu stagiul militar satisfăcut, ■ 
pînă la vîrstă de 25 ani. E

Limitele maxime de vîrstă prevăzute mai sus se considera | 
împlinite în anul 1964, pînă la 31 decembrie.

Tinerii care au fost crescuți prin grija statului în casele de b 
copii și care au absolvit școala generală de 7 (8) ani, se pot I 
înscrie la concursul de admitere la orice școală profesională ■ 
sau școală tehnică de 4 ani,

înscrierile ia concursul de admitere se fac între 15—30 
iunie 1964, la sediul fiecărei școli sau la centrele de înscriere 
stabilite de instituția și organizația centrală sau sfatul popu
lar tutelar, pe baza unei cereri î.

— certificat de naștere (copie certificată de școala la care 
se înscrie);

— certificat de studii (în original);
— buletin de analiza sîngelui care a fost efectuată cu ma

ximum 3 săptămîni înainte de
— rezultatul examenului 1 

scopie, radiografie sau microfotografie) efectuat cu cel mult 
3 luni înainte de concurs ;

i de sănătate — numai pentru elevii din me- 
_________ eliberată de policlinica la care sînt luați în 
evidență ;

— recomandare din partea întreprinderilor de stat sau a 
unităților cooperatiste pentru care se pregătesc (numai pen
tru școlile profesionale

_ i tinerii i , .
______ partea întreprinderilor de stat sau unităților coope
ratiste vor fi solicitate de școli după admitere.

1 de admitere se va ține între 1—12
____ urmează :

— vizita medicală în zilele de 1—4 iulie;
— probele scrise între 5—6 iulie;
— probele orale între 7—12 iulie.
Concursul de admitere va consta din următoarele probe :
a) limba romînă — scris și oral;
b) matematică — scris și oral.

PROBELE SCRISE VOR CONSTA DIN :
La limba romînă :
— O compunere dintr-o lectură literară din materia pre

văzută în programele claselor V—VII;
— Analiza gramaticală a unui text format din 5—6 pro

poziții diverse. Textul va fi ales din bucățile studiate în cla
sele V—VII. Se va cere f--“— *-—= <««•
din acestea se vor alege _ . .. ,
se va face analiza sintactică și morfologică.

în fața maturității
ziție îmi voi planifica în așa fel 
timpul, încît să pot revedea în
treaga materie cerută la examen".

Bărăscu Raluca, Școala medie 
nr. 2 ; „în cele io zile de pregă
tire la școală noi va trebui să ve
nim cu materia aprofundată deja. 
In felul acesta, cu ajutorul tovară
șilor profesori, vom reuși să 
parcurgem toate capitolele impor
tante ale fiecărei discipline, să ne 
formăm o imagine unitară despre 
fiecare obiect. De aceea, eu cred 
că e necesar ca acum să revedem 
cît se poate de temeinic întreaga 
materie. Schemele și conspectele

neau 
unor 
abia ____ „_ ___ ,___
țelegea așa cum trebuie. E decis, 
însă, să învețe („ziua și noaptea" 
— spune el), să depună toate efor
turile pentru a reduce din han
dicapul creat. Recunoașterile lui 
tîrzii, remușcările, sînt un semnal 
pentru cei care ar putea, altădată, 
să-i calce pe urme.

O absență 
inexplicabilă

ca o recunoaștere tîrzie a 
greșeli mai vechi, pe care 

acum, în ultimul ceas, le în-

Postul utemist de control din
Școala medie nr. 1 și-a cîștigat,

U.T.M. de control, gazetele de pe
rete nu vorbesc nimic despre ac
tivitatea elevilor din clasa a. XI-a. 
Uneori nici chiar despre ceilalți 
elevi. Organizațiile U.T.M. le-au 
acordat, precum se vede, vacanță 
înainte de vreme.

La speciCicuI
etapei

Cum vă preocupați de orienta
rea elevilor dintr-a XI-a spre vii
toarele profesiuni ? X- pune o a- 
semenea întrebare, acum

Pe scurtexamenul bate la ușă, cînd vii
torii absolvenți și-au ales cu toții 
profesiunea pe care vor să si-o 
însușească, poate părea nefiresc. 
Și, totuși, diriginta clasei a XI-a 
A de la Școala medie nr. 4 tova
rășa profesoară Niță Elena, nu 
întîrzie să ne răspundă.

Cunosc bine gîndurile și dorin
țele elevilor mei. Popteanu Iuliu 
vrea să devină inginer mecanic. 
Stan Eugen, chimist, Biciola Lu
cian 
cieni 
care le-au luat sînt gîndite, sigu
re, și cu fiecare zi care trece, în
ceputul realizării lor se apropie. 
Consider că datoria noastră de 
a-i ajuta n-a ajuns încă la sca
dență nici în privința orientării 
profesionale. Desigur, nu-i nevoie 
să mai discutăm cu ei despre ce 
trebuie să-și aleagă și cum să-și 
aleagă profesiunea. Trebuie însă 
să le oferim îndrumări care să 
concretizeze hotărîrile lor. In a- 
ceastă direcție, discuțiile pe care 
le port cu elevii, ca și cu părinții, 
îi ajută să cunoască diferitele in
stitute și facultăți unde trebuie să 
urmeze pentru a-și însuși meseria 
aleasă. In cadrul a două ore dc 
dirigenție au fost prezentate fa
cultățile și institutele pe care do
resc să le urmeze cei 36 de elevi 
din clasă, condițiile de admitere, 
programa examenului etc. Un spri
jin mare în această privință îl so
licită elevii care vor să urmeze 
școli tehnice. Acestea le sînt mai 
puțin cunoscute. Tot în acest 
scop ne gîndim că în școală să a- 
fișăm pe un panou prospectele in
stitutelor de învățămînt superior, 
într-un cuvînt, îi ajut pe elevi să 
cunoască precis viitoarea 
adresă.

A
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p

cu

ELEVULUI
Ultimele zile de școală 
cer mai multă atenție, 
concentrare la cursuri, 
în fotografie elevi ai cla
sei a X-a A a Școlii me
dii „Vasile Alecsandri" 

din Galați
Foto : N. STELORIAN

despre colegele 
noastre

Colegele noastre Toma Ma
riana, Anghel Carmen (clasa a 
X-a), Georgescu Marla șl An
ghel Eugenia (clasa a XI-a) 
sînt fruntașe la învățătură. 
Postul utemist de control le 
popularizează metodele de stu
diu la gazetă. Stația de radio
amplificare le invită adesea la 
microfon. Colegii de clasă 
vorbesc cu respect despre ele. 
Noi am ales cel mai laconic 
mijloc de exprimare — desenul 
— și vă trimitem portretele lor.

OROVICEANU V. 
clasa a VIII-a 

DOBRE ȘTEFANIA 
clasa a X-a — Școala medii 

nr, 4 — Ploiești

să devină inginer mecanic.

și Ionescu Decebal electri- 
etc... Știu că hotărîrile pe

NICOLAE ARSENIE 
ION ANDREIȚA

Din tolba
scrisori

!
ația centrală sau sfatul popu- ■ 
însoțită de următoarele acte : I 

w certificată dc școala la care —

I
2 concurs; i
radiologie pulmonar (radio-1 

’ninffrafipl efectuat cu cel mult "

I 
I 

iionaie și tehnice de 4 ani).
proveniți de la casele de copii, recomandă-1 
vt+vartririHorilnT' Hq c+nf. sau unit.ătilnr rnnne- “ 

iulie după |
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I
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a îi ales am Ducațiie siuuiate in cia- . 
analiza frazei (felul propozițiilor), iar I 
e 1—2 propoziții dezvoltate, cărora li|

I
I

— povestirea și analiza unei bucăți I 
. « 17TT n - "

I
— Un exercițiu de aritmetică și algebră.
Concursul de admitere în școlile profesionale, școlile del 

j cu durata de 4 ani, începe cu vizita |

_ O problemă de geometrie, combinată cu algebră la ni
velul clasei a Vil-a.

PROBELE ORALE VOR CONSTA DIN :
La limba romînă :
— Lectură literară - _

din manualul de clasa a Vil-a ;
— Analiză gramaticală pe un text citit, alegîndu-se o fraza 

căreia i se va face analiza sintactică, morfologică, precum și 
aplicarea ortografiei sau a semnelor de punctuație întîlnite.

Candidații respinși la vizita medicală nu sînt primiți la|

___ „____ _______ _____ * se
pot primi de la orice școală profesională, de meserii sau teh
nică de 4 ani din sectorul agricol sau al c--------"-â J-
consum.

I
neseru sau ten- ■ 

._ .1 cooperației del

I—— vib MU.W i U.UI țintii _
rețeaua școlilor profe- I 
rețeaua școlilor profe-1

în numerele viitoare vom publica — în cadrul rubricii
,UNDE MERGEM SĂ ÎNVĂȚĂM ?“ 1

____ 1__ r- , 1 unor ministere și 1 , . . . 
sionale ale Consiliului Superior al Agriculturii.
— MB KM —— ------ “ MB MM MK MM M M

„Tu ce vrei să devii ? Ce vei 
face după terminarea șco
lii ?“... sînt frinturi de discu
ții pe care le poți auzi în fie
care zi în clasa a XI-a D de 
la Școala medie nr. 5 „Unirea" 
din Brașov.

La aceste întrebări răspun
surile sînt diferite. Intr-o dis
cuție cu dirigintele clasei, 
tovarășa profesoară Rodica 
Ciurcă, eleva Lucia Ivanov a 
mărturisit că vrea să devină 
inginer chimist, Mariana Pică 
că vrea să urmeze Facultatea 
de silvicultură, iar Rodica Ră- 
dulescu — Facultatea de geo
grafie, să se specializeze în 
meteorologie. Băieții, cei mai 
mulți dintre ei, s-au arătat a- 
trași de Facultatea de mecani
că a Institutului politehnic din 
localitate. Tot la Facultatea de 
mecanică au spus că se vor 
înscrie și Partal Gheorghe și 
Elisabeta Schmid; Rodica Ca- 
zacu visează să ajungă inginer 
constructor... Pasiuni, gînduri, 
năzuințe. Tovarășa dirigintă 
și-a notat cu atenție fiecare 
cuvînt rostit de elevii săi.

își cunoaște bine elevii; le 
știe pasiunile, aptitudinile, po
sibilitățile. Totuși, a recitit de 
multe ori însemnările făcute 
în timpul discuției cu ei, s-a 
sfătuit și cu ceilalți tovarăși 
profesori, cu părinții, cu 
membrii birotAui U.T.M. Con
cluzia? Cei mai mulți A-au 
gîndit bine, nici nu se putea să 
aleagă altceva mai potrivit. 
Lucia Ivanov, îndrăgostită de 
chimie, se gîndise odată să ur
meze farmacia. Dar în fața a- 
tîtor noi combinate chimice, a 
dezvoltării industriei chimice 
— a hotărît: va urma Facul
tatea de chimie industrială. Pe 
Rodica Radulescu o pasionează 
astronomia, are media 10, la 
fizică și la geografie are, de a- 
semenea, medii de 10. Meteo
rologia i se pare o profesie in-

teresantâ și frumoasă. Se pu
tea o alegere mai fericită ?

Iată însă că și Partal Gheor
ghe a afirmat că va urma Fa
cultatea de mecanică. Tovară
șa dirigintă a discutat cu el. 
Pe trimestrul II a obținut la 
matematică media 6. Pe al 
III-lea încă două note de 6. 
„Nu e cea mai bună alegere** 
— i-a spus. A rămas surprin
să cînd a auzit că aceasta este 
și părerea elevului Partal.

bine profesiunea îi încurajează, 
caută să-i determine să nu-și 
schimbe cumva hotărîrea. Cu 
ceilalți, care nu făcuseră o a- 
legere potrivită, sau se mai a- 
flau încă în stadiul căutărilor, 
al semnelor de întrebare, a 
discutat îndelung — cu ei și 
cu părinții lor — și, împreună, 
au găsit soluția cea mai justă.

Dar, deocamdată, pînă la 
înfăptuirea acestor năzuințe 
mai au de trecut un prag, care

Colocviu
despre viitor
— Dar ce să fac ? s-a plîns 

acesta. Părinții mei vor să ră- 
mîn în Brașov, lingă ei. Eu 
însă aș vrea să urmez medi
cina.

„La chimie, la științele natu
rii, băiatul avusese în toți anii 
note mari. Și e foarte priete
nos, apropiat de oameni. Ar 
putea deveni un medic bun" 
— s-a gîndit diriginta. A dis
cutat cu părinții lui Partal. 
I-a convins. Acum Partal le 
spune tuturor, cu mândrie: 
„Eu mă fac medic. Medic chi
rurg !...' Asemenea ajutor a 
primit din partea tovarășei di
rigintă și Cătălin Corlăteanu, 
pe care-l pasionează chimia 
industrială, dar în oraș nu 
există o facultate care să pre
gătească ingineri chimiști. Și 
Marian Tapu și alții.

Așa a procedaț tovarășa 
profesoară Rodica Ciurcă cu 
fiecare elev în parte. Pe cei 
care era convinsă că și-au ales

cere un efort susținut, o pre
gătire temeinică: examenul de 
maturitate. In vederea acestui 
examen au fost concentrate 
toate forțele. încă de la în
ceputul anului școlar, de alt
fel, s-au organizat repetiții la 
materiile care se cer la matu
ritate, elevii mai slab pregă
tiți au primit acasă numeroa
se vizite ale colegilor lor frun-

tași la învățătură, au fost con
trolați cum învață, cum își or
ganizează studiul. în fiecare 
săptămînă se analizau rezulta
tele, se scoteau în evidență 
realizările,

în clasă însă nu s-a așter
nut automulțumirea. Cele cîte- 
va săptămîni pînă la închide
rea cursurilor sînt folosite cu 
chibzuință. Repetițiile nu se 
rezumă numai la ceea ce au 
elevii în caietele de notițe sau 
la ceea ce-și amintește fiecare. 
Se urmărește ca elevii să-și 
completeze unele cunoștințe, 
să și le lărgească. Acum, în 
clasa a XI-a, noțiunile de isto
rie, matematică, fizică, chimie 
sînt înțelese mai bine, puterea 
de interpretare este alta decît 
în urmă cu patru ani, în clasa 
a VIII-a. Odată cu repetarea 
materiei, sînt confruntate ca
ietele de notițe, cei care au 
lecții lipsă sînt ajutați să și le 
completeze. Elevii și-au pro
pus să se prezinte bine la exa
menul d'e maturitate și să se 
pregătească temeinic pentru 
concursul de admitere la fa
cultate.

E o dorință. Dar pentru ca 
ea să, se realizeze, pregătirii 
temeinice i se dedică fiecare 
ceas, fiecare clipă.

Ultima etapă a 
anului școlar. Ele
vii sînt preocupați 
în aceste zile de 
consolidarea cuno
ștințelor dobîndite 
de-a lungul celor 
două trimestre, de 
pregătirea tezelor, 
iar cei care se află 
în pragul absolvirii, 
de susținerea exa
menului de maturi
tate. Și cu toate că 
timpul este atît de 
prețios, corespon
denții noștri volun
tari din școli își gă
sesc răgazul de a 
ne informa despre 
activitatea „la zi" a 
elevilor. Corespon
dențele sînt succin
te — reflectînd și 
ele prețul timpului 
acum, la sfîrșit de 
an școlar 
interesante.

tru comportarea 
disciplinată a elevi
lor eiu— Așa își în
cepe scrisoarea Ma
riana Ionescu» elevă 
la Liceul mixt din 
Roman. Iar Elena 
Gîdință, elevă la 
Școala medie din 
Pătîrlagele ne tri
mite o listă a cole
gilor ei — clasa a 
IX-a B — fruntași 
la învățătură. Cum 
lista este foarte 
mare, terminată cu 
„și alții** reținem 
doar ideea că și în 
această clasă numă
rul elevilor fruntași 
la învățătură 
predominant 
despre clase și 

fruntași

scrisoarea elevei 
Marinela Marinescu 
din Curtea de Ar
geș.

în fața 
maturității

V. ALEXIANU

La panoul 
fruntașilor

„Clasa noastră, a 
IX-a — Școala me
die din Ținea, re
giunea Crișana — 
este fruntașă la în
vățătură — ne in
formează Florian 
Ciotea, secretarul 
biroului U.T.M. al 
clasei respective. 37 
de elevi au medii 
notate între 7 și 10 
iar dintre ei Gheor
ghe lancu, Tiberiu 
Schwartz, Nicolae 
Dragoș, Maria Oni- 
ța și alții numai 
medii de 9 și 10“. 
„Vreau să vă co
munic o veste bu
nă : clasa a X-a A , 
a fost evidențiată 
pe școală pentru 
rezultatele obținute 
la învățătură, pen-

este
Dar 
co
ne

numeroși e-

Elevii claselor a 
XI-a au însă preo
cupări în plus față 
de colegii lor din 
anii mai mici : ei sa 
pregătesc pentru 
susținerea exame
nului de maturi
tate, își definitivea
ză acum preferin
țele pentru o profe
siune ori alta și — 
în funcție și de ale
gerea făcută — își 
ordonează studiul 
în această perioadă. 
„Timpul care ne-a 
mai rămas pînă la 
15 iunie cînd începe 
examenul de matu
ritate — ne infor
mează elevul Dan 
Iviciu de la Școala 
medie „I. Slavici" 
din Arad — îl folo
sim pentru studiu 
individu^ pentru 
sistematirarea ma
teriei la disciplinele 
la care vom da exa
men". „Primim, 'un 
mare sprijin din 
partea tovarășilor 
profesori — ne scrie 
Alexandru Gh. Ef- 
timie, elev al Școlii 
medii nr. 1 din Plo
iești — în recapitu
larea cunoștințelor 
la limba și litera
tura romînă, mate
matică, fizică și 
chimie..." Iar A- 
drian Graur, din 
Suceava, ne scrie 
că la indicația to
varășilor profesori, 
elevii claselor a 
XI-a folosesc în a- 
ceastă perioadă

La bibliotecă
Biblioteca școlii 

profesionale de u- 
cenici din orașul 
Cîmpia Turzii nu
mără 15 300 de vo
lume și manuale 
care sînt împrumu
tate de toți elevii 
școlii. Pentru a 
populariza cartea în 
rîndurile elevilor, 
comitetul U.T.M. și 
conducerea biblio -

tecii organizează 
interesante recenzii, 
consfătuiri cu citi
torii, 
discuții 
nea 
etc.
noutăți sînt afișate 
cu regularitate ti
tlurile nou apărute 
în bibliotecă.

In acest an, de la 
biblioteca școlii au

simpozioane, 
pe margi- 

unor romane 
La vitrina cu

fost împrumutate 
peste 6 000 de volu
me. Cele mai multe 
cărți au fost citite 
de elevii Ion Ungu- 
reanu, Romulus Ra
du, Ion Balea, 
Gheorghe Moraru, 
Eronin Crișan și 
alții.

MIHAI VLAD 
elev

scriu 
levi: Gheorghe Gre- 
cu din Ploiești, Olga 
Ionescu din Bacău, 
care ne trimite două 
scrisori intitulate 
„Vești din clasa 
noastră", Iosif Suba 
— Școala medie 
Ilia, regiunea Hu
nedoara — care ne 
informează că nu
mărul notelor bune 
obținute de colegii 
săi a crescut consi
derabil, și mulți al
ții- .... ,_____ _

Așadar, numeroși pentru a-și com- 
elevi și colective pleta și sistematiza 
întregi — ne scriu cunoștințele, în a- 
corespondenții noș- fara ' '
tri voluntari 
situează acum în 
rîndurile celor care 
își însușesc cu con
știinciozitate cunoș
tințele, nu se mul
țumesc cu rezultate _____ ____ ____
mediocre ; numărul pre preocupările lor 

‘ la actuale elevii clase- 
creșțe lor a XI-a ne în

credințează și in
tențiile lor de vii
tor. Este evidentă 
convingerea cu ca
re ne scriu acești

manualelor, 
se Gazeta matematică, 

Revista de fizică și 
chimie, culegeri de 
probleme, revista 
„Știință și tehnică", 
studii literare etc.

Scriindu-ne des-

elevilor fruntași la 
învățătură 
continuu. Din scri
sorile lor se des
prinde și o altă 
idee interesantă: 
rezultatele bune ob- _  ________
ținute acum nu sînt viitori profesori, in- 
efectul^unei munci gineri, medici, agro- 

nomi că în țara 
—La au toate 
condițiile să se rea
lizeze pe deplin în 
profesiunea pe care 
și-au ales-o.

★
Tuturor celor ca-

în laboratorul de chimie al Grupului școlar petrol-chimie din Cimpina 
Foto: N. STELORIAN

în asalt, desfășura- r.s_„: ’ . 
tă în ultimele săp- noastră 
tămîni de școală. 
Ele sînt urmarea 
firească a unui e- 
fort susținut în tot 
timpul anului, a u- 
nei griji permanen- ____ _
te a organizațiilor re ne-au scris7*fiînd 
U.T.M. de a-i mo- ei înșiși elevi, le 
biliza pe_ elevi la dorim să încheie a- 
învățătură. Acest nul școlar cu suc- 
lucru reiese și din ces.



Spartachiada republicam „CURSA 
PĂCII“

• Suceava © Maramureș
La Suceava, a avut loc o consfă

tuire a comisiei regionale de or
ganizare a Spartachiadei republi
cane. Cu acest prilej s-a analizat 
activitatea desfășurată pînă în pre
zent, pentru antrenarea unui număr 
mare de participanți. Pînă acum 
în cele 4.60 asociații sportive au 
fost antrenați în întrecerile spar
tachiadei 113 550 participanți, din 
care aproape 50 000 participanți 
sînt de la sate. Pentru a ajuta aso
ciațiile sportive în organizarea în
trecerilor, au fost trimiși la sate 
aproape 400 activiști sportivi, vo
luntari, cadre de specialitate. De 
asemenea 59 diverse echipe spor
tive de la orașe au mers la sate 
unde au făcut demonstrații și au 
ajutat echipele de volei, fotbal, să 
sg pregătească. Un număr mai 
mare de participanți au fost mo
bilizați la Botoșani (31000), la 
clubul Suceava (14000), la Do- 
rohoi (18 000), Rădăuți (15 660) 
Vatra Dornei (10000).

Rezultate bune în mobilizarea 
tineretului la întrecerile sparta
chiadei — s-au obținut la asocia
țiile sportive „Viitorul" C.I.L.- 
Suceava, „Chimia"-Suceava, Școa
la medie nr. 1, „F.C.L.>> Botoșani 
etc. Rezultatele bune obținute în 
mobilizarea masei de tineri în în
trecere sînt și o urmare a faptu
lui că organizațiile U.T.M., aso
ciația sportivă, sindicatul, au lu
crat în strînsă colaborare. In unele 
raioane însă consiliile de organi
zare a spartachiadei au întreprins 
puține acțiuni pentru mobilizarea 
tineretului și organizarea întrece
rilor. Astfel în raionul Cîmpulung 
au fost mobilizați în întreceri a- 
bia 2 871 participanți din cei 
17000 planificați, la Săveni 4534 
din cei 14000 planificați. O 
slabă activitate s-a desfășurat Ic 
Gura Humorului și Fălticeni. Ir 
raionul Fălticeni, de pildă, în ca
drul spartachiadei de iarnă s-t 
organizat un număr mare de du
minici cultural-sportive la care au 
participat mulți tineri. Insă acea
stă experiență nu a mai fost folo
sită și în această competiție.

Cu toate că în regiunea Su
ceava s-a mobilizat pînă acum un 
număr mare de tineri în întrece
rile spartachiadei, încă nu a fost 
realizată cifra propusă de 200 000 
participanți. Pînă la încheierea 
primei etape mai este puțin timp, 
de aceea comisia regională și-a 
propus o serie de măsuri printre 
care: ajutarea celor aproape 100 
asociații sportive care încă n-au 
organizat întreceri, organizarea 
unor duminici cultural-sportive. 
De asemenea s-au stabilit măsuri 
pentru buna desfășurare a întrece
rilor spartachiadei in fazele ur
mătoare.

Pentru buna organizare a concursului Sparichiadei republi
cane au fost luate măsuri privind asigurarea hzei materiale în 
asociațiile sportive prin completarea inventailui sportiv, re- 
amenajarea bazelor sportive existente și ameniarea altora noi, 
încă din faza de începere.

în prezent în satele și centrele muncitoreștijțin Maramureș 
există 265 de baze sportive regulamentare și simple. în raionul 
Somcuța Mare au fost construite 5 terenuri de ftbal, 6 terenuri 
de volei și altele. De asemenea, în satele raionuli Lăpuș au fost 
amenajate 4 terenuri de volei, 6 de handbal, 17<sectoare de a- 
runcări, 4 porticuri pentru gimnastică, 18 culua> pentru aler
gări, 12 gropi destinate săriturilor etc. 450 de prcesori de edu
cație fizică și instructori voluntari au fost repartiați în asocia
țiile sportive. Membrii comisiei regionale și activjtii consiliilor 
regionale, raionale și C.S.O. Baia Mare au fost repartizați în 
raioane să răspundă de o asociație sau un grup de asociații 
sportive. Acestea sînt deci măsurile. Să vedem rzultatele. în 
raionul Cărei, de pildă, din 46 de asociații sportiv» în 44 s-au 
desfășurat întrecerile, predominînd disciplinele sportive: atle
tism, fotbal, volei, gimnastică, ciclism, trîntă eic.

în asociațiile sportive Recolta Santău, Acîș, Săcăștni și Foeni, 
a fost înregistrat cel mai mare număr de partcipaiți la între
cerile cultural-sportive organizate în ultima duminică. Pînă 
acum, în raionul Cărei au participat activ la toate disciplinele 
peste 20 000 de băieți și fete. La concursul pertru cucerirea in
signei de polisportiv, de asemenea, au fost înrgistrate 4 522 de 
persoane (din care 2 000 sînt tinere fete) treci™ cite 4—5 probe.

Foile de concurs din 53 de asociații sportive ’.in orașul și ra
ionul Sighet, totalizează 21 300 de participant i întreceri. Pînă 
la sfîrșitul etapei 1 a Spartachiadei republicne au mai ră
mas cîteva zile. Bilanțul de pînă acum arată c pe listele par- 
ticipanților la întreceri au fost înscrise 150 000 c persoane. Ini
țial s-a prevăzut că sînt posibilități să participei70 000. Timpul 
este favorabil desfășurării întrecerilor în aeiliber. Pentru 
realizarea acestei cifre este necesar ca timpul cce a mai rămas 
pînă la sfîrșitul etapei să fie fructificat astfelmcît în fiecare 
zi să aibă loc competiții sportive.

V. KOINE AGU

„Cursa Păcii" Varșovia-Berlin- 
Praga a continuat ieri cu desfășu
rarea etapei a io-a între orașele 
Aue și Karlovy Vary (138 km). 
Pe un traseu muntos, cu multe 
urcușuri, cicliștii au avut de în
fruntat o ploaie rece și o ceață 
deasă care uneori a redus vizi
bilitatea la mai puțin de 20 de 
metri. In aceste condiții plutonul 
s-a menținut multă vreme com
pact. La kilometrul 50 s-au dis
tanțat cu cîteva sute de metri 
belgianul Spruyt și maghiarul 
Megyerdi, însă tentativa lor nu a 
avut succes. Cu cîțiva kilometri 
înainte de a trece frontiera ceho
slovacă au reușit să evadeze Hel
ler, Mickein și Cerepovici care au 
trecut în această ordine linia de 
sosire. La diferență de 1’18" a so
sit un pluton numeros în care se 
aflau și cicliștii romîni. Cehoslo
vacul Heller, învingătorul etapei, 
a parcurs 138 km în 3I1 45'52”. 
Din cauza dificultăților întîmpmate 
pe acest traseu dur au abandonat 
10 concurenți. Printre aceștia se 
află bulgarii Bobekov și Koțev, 
maghiarul Horvath și belgianul 
Van Den Neste.

Clasamentul general pe echipe : 
1. R. D. Germană ; 2. R. P. Ro
mînă la 5’40" ; 3. R. P. Polonă la 
7’16” ; 4. R. S. Cehoslovacă Ia 
11'56” ; 5. R. P. Ungară la 19'27'’; 
6. U.R.S.S. la 20’34" ; 7. Franța , 
8. Iugoslavia; 9. R. P. Bulgaria 10. 
Danemarca etc.

Astăzi etapa a 11-a Karlovy 
Vary-Liberec (218 km).

I

L Combinatul chimic din Tur nu-Măgurele, instalația de dis- 
tbu(ie a energiei electrice cap ălă pe zi ce trece forma defi

nitivă

Expoziție
cadrul planului 

deolaborare cultura
la dintre Republica 
Polară Romînă și 
Im, miercuri s-a 
ddiis în pavilionul 
di parcul Herăstrău, 
su auspiciile Institu
te romîn pentru re
lele culturale cu 
stirttatea, o expozi-

de fotografii
ție de fotografii care 
înfățișează diferite as
pecte din viața .și mun
ca poporului indian.

La deschidere au 
luat parte Al. Bui- 
can, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și 
ai Comitetului de Stat

din India
pentru Cultură și Artă, 
oameni de cultură.

A fost de fată K. F. 
Khilnani, ambasadorul 
Republicii India la 
București, și alți mem
bri ai Corpului diplo
matic.

(Agerpres)

A. CĂRUNTU

Demonstrare 
de baschet

Astăzi, cu începere de la 
16,30, în potcoava Stadionului 
publicii din Capitală, are loc ulti
ma demonstrație a echipei profe
sioniste de baschet a S.U.A., care 
a întreprins un turneu în țara 
noastră. Pentru meciurile de astăzi 
sînt valabile și biletele de la întîl- 
nirea care urma să aibă Ioc sîm- 
bătă seara și a fost amînată din 
cauza timpului nefavorabil.

ora 
Re,

CRONICA
CINEMATOGRAFICĂ

andicapul unui film 
inspirat dintr-o o- 
peră cunoscută: 

i să fie raportat la 
I original pînă la i- 
! dentificare — une
ori pretențioasă, 

cîrcotașe. Fără a renunța la con
fruntarea — necesară, respon
sabilă — cu schițele lui He
mingway care au stat la baza 
„Aventurilor", să încercăm 
lotuși să privim filmul lui Mar
tin Ritt ca pe o lucrare inde
pendentă.

Interesează, în primul rind, 
ideea de-a realiza o biografie 
(după părerea mea concluden
tă) a tînărului Hemingway din 
cîteva povestiri disparate, ar
monios închegate în film. Poate 
ceea ce rezultă nu e tocmai 
biografia scriitorului (motivele 
inspirației apar pe ecran ca în- 
tîmplări cu caracter foarte ge
neral din care greu deduci 
transfigurarea, particularizarea 
lor ulterioară) cît istoria unui 
tînăr pornit să cucerească via
ța. Și, mai ales, să înțeleagă 
sensul ei. Aici regăsim domi
nanta creației lui Hemingway : 
pasiunea de a descoperi semni
ficația lucrurilor, a momentelor 
mari, capitale, din viața unui 
om (ca răspunderea socială și 
istorică, dragostea, prietenia) 
ori a faptelor mici, diurne, fără 
urmări directe, vizibile, pentru 
formarea caracterului.

In acest film american co- 
1 există, excentricul cu cotidianul 
,— întîlnirea cu un specimen

straniu, de tipul ostului cam
pion (cutremurăir interpretat 
de Paul Newman) și palma 
banală pe care c primește în 
tren, fugarul, de ldrînarul per
fid. Grandoarea ptntică a apă
rării orașului italia cotropit de 
austrieci și gestu. simplu, de

rostul războiului în care se a- 
vîntase romanțios. In această 
parte din film inspirata după 
„Adio arme", predomină acci
dentul, absurdul, humorul tra
gic, existent și în roman, dar 
mai puțin cîștigul moral al an
treprizei, înțelegerea superioară 
a lucrurilor, deasupra anecdo
ticului, hazardului, Lipsit de 
reflecția directă, scrisă, filmul 
lasă să se subînțeleagă maturi
tatea eroului. Nik Adams în
treabă și i se răspunde simplu, 
cu mentalitatea sănătoasă, ne
sofisticată, a omului de rînd:

pata în viața lui o rană, dar 
pleci pe front cu ambulanța. 
„Ci isemenea sanitari prefer 
să :uiort decît rănit'" glumeș
te nărui italian, neștiind că 
va i Lvat tocmai de Nik. Re- 
vecerecelor doi bărbați răniți 
(pe tuns l-a maturizat — 
presupem — nu numai sufe
rința ijă dar, mai ales, cea 
morală),, rezerva spitalului, e 
tratată ț același umor tragic, 
specific ipingwayan de o sim
plitate c-emurătoare.

De Ion stilul marelui pro
zator, » omenesc, impresio-

desprinzind din ea semnificații 
noi. Dacă e în ordinea firescu
lui și nu vexează simbolul li
terar nu văd de ce am respinge 
o atare libertate artistică. Că e 
vorba de o atitudine matură, 
față de text, înțelegem din fe
lul în care scenariștii și regi
zorii au, reconstituit nu atît at« 
moșiera micului orășel Sidess, 
cît mai ales familia eroului, 
drama părinților lui Nik atît de 
opuși unul celuilalt, Cel mai 
răscolitor și reușit moment ci
nematografic mi se pare 
fruntarea de caractere din

con-
casa

„Aventurile uiui tînăr“

Selecționata olimpica a R. P. Romîne 
la egalitate cu selecționata olimpicâ 

a R. P. Ungare (O-O)
Selecționatele olimpice de 

fotbal ale R. P. Ungare și R. P. 
Romîne s-au întîlnit miercuri 
la KecsKemet într-o partidă 
de verificare. Meciul s-a ter
minat la egalitate : 0—0. După 
cum transmite corespondentul 
M.T.I., în ambele formații, 
compartimentele forte au fost 
apărărĂe. Ca factură tehnică, 
jocul s-a situat la un bun ni
vel. „Olimpicii" romîni au do
minat cu autoritate în repriza 
secundă cînd au ratat mai 
multe ocazii favorabile care 
le-ar fi putut aduce victoria.

Din echipa R. P. Romîne 
s-au remarcat: Suciu, Nun- 
weiler, C. Dan, Jenei, S. A- 
vram și Constantin.

Au evoluat următoarele for
mații : R. P. Romînă : Suciu, 
Georgescu, Nunweiler III, C. 
Dan, Ivan, Jenei, Koszka, S. 
Avram (Pavlovici), Constantin, 
Ionescu, Sasu (Avram).

R. P. Ungară : Tamas, Ka- 
posta, Orban, Juhasz, Palotai, 
Szepesi, Molnar II, Czernai, 
Menczel, Farkas, Zambo, (Ke- 
glovich).

FLIVITUL Șl PRAȘILELE
(Urmare din pag. I)

î.i efectuarea acestor lucrări în timpul optim. Permanent, cu spri
jinul brigadierilor și al șefilor de echipă, organizațiile U.T.M. de 
brigăzi se ocupă de prezența lor la muncă, de calitatea lucrărilor. 
Printre cei evidențiați (și sînt foarte mulți), tovarășul președinte 
i-a numit pe Florin Simcă, Constantin Turculescu, Gheorghe Dia- 
conu, Ioan Bușea, Ioana Gigea și alții care nu au lipsit nici un ceas 
de la cîmp, efectuînd lucrări la un nivel agrotehnic corespunzător.

Sînt multe gospodării colective în raionul Segarcea care, organi
zed bine munca, au realizat un volum însemnat de lucrări la în
treținerea culturilor. Așa, de pildă, G.A.C. Giurgița, Zăvalu, Valea 
Standului și altele au terminat prașila l și a Il-a pe întreaga supra
față cultivată cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui și au efectuat 
prașila 1 pe o suprafață însemnată ocupată cu porumb. Pe întreg 
raionul la floarea soarelui și sfeclă de zahăr prașila a 11-a s-a efec
tuat pe aprovimativ 63 la sută din suprafața cultivată. La porumb 
s-a efectuat prașila mecanică pe mai mult de 12 000 de hectare, iar 
cea manuală pe 6 200 de hectare. Acestea sînt cifre medii. De la o 
gospodărie la alta, sînt însă diferențe însemnate. Colectiviștii din 
Radovanu, de vildă, nu au început încă prașila a Il-a la floarea- 
soarelui și sfecla de zahăr, deși unele suprafețe sînt îmburuienite, 
fapt care îngreunează buna dezvoltare a plantelor. Așteptînd zile 
„pline" de lucru, colectiviștii din G.A.C, „Unirea", comuna Segar
cea, au pierdut timp prețios care, utilizat la întreținerea culturilor, 
s-ar fi concretizat în suprafețe mai mari lucrate.

La această gospodărie se impune ca lucrare urgentă și plivitul la
nurilor de grîu, care sînt pline de buruieni. Aceeași recomandare 
se poate face și pentru gospodăriile colective din Gerăt, Calopăr, 
Intor6ura și altele. Zilele ploioase din ultima perioadă au aglomerat 
lucrările agricole. Pentru încadrarea lor în epoca optimă, se impune 
o bună organizare a muncii, o judicioasă repartizare a forțelor de 
muncă, utilizzrea rațională a utilajelor agricole. Organizațiilor 
U.T.M, le revine sarcina deosebit de importantă ca în aceste zile 
să-i antreneze pe toți tinerii la muncă în gospodăria colectivă pen
tru ca lucrările de întreținere, atît de importante în dezvoltarea plan
telor, în asigurarea producțiilor, să fie executate la timp și în con- 
diții agrotehnice superioare.

Deschiderea lucrărilor Congresului national 
de medicină internă

Miercuri dimineața, în sala 
mică a Palatului R. P. Romine, 
s-au deschis lucrările Congre
sului național de medicină in
ternă.

Participă numeroși acade
micieni, profesori, medici spe
cialiști din întreaga țară și oa
meni de știință din străinăta
te. Pînă acum au sosit invitați 
din 12 țări.

Congresul a fost deschis de 
acad. prof. dr. Nicolae Lupu, 
președintele Societății de me
dicină internă a Uniunii So
cietăților de Științe Medicale.

Participanții au fost salutați

de Voinea Marinescu, minis
trul sănătății și prevederilor 
sociale, acad. Șt. S. Nicolau, 
din partea Academiei R. P. 
Romîne, acad. Șt. Milcu, din 
partea Uniunii Societăților de 
Științe Medicale din R.P.R., 
precum și de membri ai dele
gațiilor de peste hotare.

A început apoi prezentarea 
rapoartelor și comunicărilor 
referitoare la ateroscleroză, 
care constituie prima parte a 
tematicii Congresului.

Lucrările 
tinuă.

congresului con-

(Agerpres)

INFOR MAT I I
Cunoscutul pianist sovietic 

Sviatoslav Richter, artist al 
poporului din U.R.S.S., lau
reat al Premiului Lenin, a so
sit miercuri în București. Oas
petele va susține în sala Pala
tului R. P. Romîne un concert 
simfonic de Brahms, dirijat de 
artistul poporului, George 
Georgescu.

italian RodolfoPianistul
Caporalii a sosit miercuri sea
ra în Capitală. El își va da 
concursul, timp de o săptămî- 
nă, Ia o serie de concerte sim
fonice în orașele Timișoara, 
Cluj și București.

★

★

Soprana Una Halle din An
glia a interpretat miercuri sea
ra, alături de artiștii Operei 
de stat din Iași rolul principal 
în spectacolul „Tosca" de Pu
ccini.

★

Miercuri la amiază, a sosit 
în Capitală, artistul poporului 
din R. P. Bulgaria, Nikolai 
Ghiaurov, solist al Operei din 
Sofia. Artistul bulgar va inter
preta rolul lui Mefisto din o- 
pera „Faust** de Gounod în 
spectacolul Teatrului de Operă 
și Balet din 22 mai.

Plnă in prezent, radio-amatori 
de la Casa pionierilor din Timi
șoara au stabilit peste 10 000 le
gături cu radio-amatori din 10? 
țări de pe toate continentele. Casa 
pionierilor din Timișoara este tot
odată în posesia a 30 de diplome 
internaționale primite din diferite 
țări ca Anglia, Bulgaria, Franța, 
Italia, S.U.A., U.R.S.S. și altele 
pentru contribuția adusă la stabili
rea de legături prietenești cu radio
amatori de peste hotare.

în prezent, radioamatorismul 
este practicat cu multă pasiune de 
peste 1 000 de tineri din Timișoara, 
Arad, Reșița și din alte orașe din 
regiunea Banat.

un ridicol sublim 1. ambianța 
neobișnuită : soldaț ce prîn- 
zesc cu poftă dar sînintrerupți 
de un proiectil ce-1 moară pe 
unul din ei. Ce ge. eroic fă
ceai în momentul î care ai 
fost rănit ? — îl îtrebă pe
proaspătul voluntar \merican 
ofițerul italian dorniesă i ob
țină „viteazului" o ecorație. 
Transportai răniți ? Saiai viața 
unui camarad „— lu, mîn-
cam brînză elvețiană" — răs
punde cu ironie amarat!nărui, 
mutilat înainte dp a i înțeles

nant, mi syQrut intermezzoul 
liric din \ția. Personal nu 
m.a deian. că iubita lui: Nik 
nu e eizoaica sobră din 
„Adio, arn cj veroneza ro
mantică, p>îndu-șj logodni-

luptăm ca să ne apărăm pămîn- 
tul invadat, sora și fiica în pri
mejdie. casa distrusă de aus
trieci. Ti nărui american ajuns 
într-un război care nu-1 priveș
te direct, va trebui să desprin
dă, pe ecran, doar de la alfii. om.cu mîp printre ruinele semnificația majoră a eroismu- . e
lui, patriotismul aflat în miezul 
lucrurilor și nu în strălucirea 
uniformei ori sunetul trîmbiței 
de paradă. Sclipitoare, ironia 
amară, superioritatea cu care 
îl întîmpină ofițerul italian pe 
frumușelul „tenente" ce n-a

s6mptuoase> ‘ au adăpostit 
cîndvg ne^ta dragoste a 
Juliet tei. N plăcut (poate 
unde era îngată de prezența 
fernecătoare actrițe Susan 
Strcssberg) mănarea celor 
dotă destine gice. Legenda 
se mbină po cu reaiitatea

Dans din Făgăraș: Echipa de dansuri a Palatului cultura Brașov

°to : N. SCARLE1

por-doctorului Adams. Filmul r _. 
nește de la schița „Doctorul și 
soția doctorului" ce prefigurea
ză admirabil într-o miniatură 
de gravă intensitate, războiul 
rece din casa medicului. Con
formista, rigidă ăodmnă Adams 
(al cărui univers spiritual e de
finit de Hemingway prin lapi
dara însemnare „o adeptă a 
științei creștine, pe masa căreia 
stăteau frumos rînduite un nu
măr din „Știință și sănătate11, 
„Biblia" și „Quarterley") și ta
tăl lui Nik, un om deschis, li-

ber, impetuos, îndrăgostit de 
natură. O profundă dramă ome
nească se consumă cu eleganță 
și sobrietate, sub ochii specta
torului, sporind semnificația ne
voii imperioase de evadare din 
acest mediu sufocant, ucigător, 
a tînqrului Adams. Reîntoarce
rea obosita a eroului (primirea 
zgomotoasă ce i se face, este 
exact opusă celeia descrisă în 
schița „Soldatul s-a întors a- 
casă") și modul brutal și prețios 
în care află de la mama sa r.a- 
devărul asupra morții tatălui, 
trag concluziile asupra unor 
caractere : Nik, mama, docto
rul și ale unei întregi ambianțe 
sociale. Ceea ce e meritoriu 
pentru această culegere de po
vestiri, iscusit condusă spre 
demonstrația artistică a unei 
maturizări. De fapt, nici pe 
front, nici la capătîiul iubitei 
ucise n-a înțeles Nik mai bine 
cruzimea unor adevăruri uma
ne, decît aici, în biroul omului 
drag care a trebuit să moară 
pentru că n-a avut suficientă 

' "tărie să reziste. Filmul servește 
concluzia — optimistă, vitală — 
a întregii opere hemingwayene, 
de la „Zăpezile de pe Kiliman
jaro" la „Bătrînul și marea" : 
refuzul abdicării lașe, necesita
tea luptei înverșunate cu viața, 
a înfrîngerii vrășmășiei desti
nului. ALICE MĂNOIU

Șeful sectorului meteorologi al 
stației AVIASAN-Pitești, Muia 
Rădulescu, cercetează înrgis- 

trările aparatelor.

Foto : AGERlRES

CINE M A T O G R A F E
ANOTIMPURI: Republica 

(orele 10; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). UN OM CARE NU 
EXISTĂ: Carpați (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15: 20,30), Gri- 
vița (orele 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,15). FĂRĂ TEAMĂ 
ȘI REPROȘ: Capitol (orele 
10; 12: 14; 16,15; 18,30;
20,45). DRAGOSTE LUNGĂ 
DE-O SEARĂ: Lira (orele 
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
16; 18; 20). UN SURÎS IN
PLINĂ VARĂ : Cultural (ore
le 16; 18,15; 20,30), Adesgo
(orele 15; 17; 19; 21). CAUZE 
DREPTE — cinemascop : Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21), 
Feroviar (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Flamura (ore
le 9,45; 12; 15,45; 18,15; 20,45), 
Excelsior (orele 10,15; 12,45; 
15,15; 17,45; 20,15). VACANȚA 
LA MARE: Union (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
AVENTURILE UNUI TÎNĂR 
— cinemascop : Festival (ore
le 9: 12; 15; 18; 21), Melodia 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Mo-

dern (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
FOTO HABER: Lumina (ore
le 10—14 în continuare, 16; 
18,15; 20,30). FRAȚII CORSI. 
CÂNI — cinemascop : Victo
ria (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Buzeștj (orele 15,15; 
17,30; 19,45; 21,15), Luceafărul 
(orele 15,15; 17,30; 2P, Giulești 
(orele 9; 11,15; 1^0). NU
PLECA: Giulești (orele 16;

Calitatea acestui produs ite fi îmbunătățită
(Urmare din pag. I)

calitate. De asemenea, Fabrica 
de ciment Comarnic acordă 
insuficientă atenție granulației 
calcarului destinat fabricilor 
de sticlă. Impuritățile care 
mai „scapă" în materia primă 
și slaba calitate a celorlalte 
materiale fac să apară în pro
dusul finit defecte greu de re
mediat. Intrarea în funcțiune 
a unei stații de clasare și în
nobilare a nisipului prin flo- 
tație va contribui la înlătura
rea deficiențelor provenite din 
pricina calității acestuia. In 
privința calității celorlalte 
materii prime care concură la 
fabricația de geamuri, Direcția 
generală a industriei sllicaților 
din Ministerul Industriei Con
strucțiilor poate ajuta însă 
mai mult fabrica, intervenind 
direct sau — în cazul Trustu
lui minier Cluj — prin organul 
de resort din Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice — 
pentru înlăturarea neajunsu
rilor semnalate. Direcția tute
lară din minister ar putea, de 
asemenea, ajuta colectivul din 
Scăieni asigurînd necesarul de 
aparate de măsură și control 
— mai ales pirometre optice 
și manometre înregistratoare 
de presiune — a căror lipsă 6e 
resimte în calitatea produse
lor.

Pa adresa ilarului nostru au

i<ultă disciplină pro- 
c mai multă atenție față 
«iicațiile pe care le dau 
le tehnice. Aceasta se 
ie îndeosebi la secțiile de 
jeam, dar exemple mai 
i în alte sectoare.
i tineri — Gheorghe Ca
de la cuptorul 3, Gheor- 
?îrvan, Marin Mihalache, 
Stelian, de la tăietorie II 
ilosesc judicios timpul de 
:ă, își părăsesc mașinile 
npul programului. Ca ur- 

în aceste cazuri produ- 
au fost totdeauna de cali- 
mai slabă, s-au înregis- 

_ _____ dese spargeri de geamuri, 
n'uuicrvțf ihrerl. Organizația înizația U-T.M. a inițiat 
U.T.M. a inițiat, mai ales în urind dezbateri cu privire’ .. . -AS : naniTr.cfurila rla inii;cz.4v.14

sosit șl cîteva sesizări în le
gătură cu ondulațiile geamu
rilor. iar lucrătorii de la coo
perativa „Tehnica sticlei" din 
Capitală reclamă faptul că nu 
pot realiza oglinzi de calitate 
superioară tocmai din cauza 
acestor ondulații pronunțate, 
care deformează imaginea.

In urma discuțiilor purtate 
cu muncitorii și cadrele tehni
ce din fabrică, am constatat 
că aici trebuie să se dea o mai 
mare atenție respectării disci
plinei tehnologice în toate 
compartimentele de muncă — 
cu deosebire la mașinile de 
tras geam. In fabrică lucrează 
numeroși tineri. C 
U.J-.XVX. tt ______ultima vreme, diferite acțiuni manifestările de indîscipli- 
pentru a-i educa pe tineri în?i urmările lor. Ar fi însă 
spiritul răspunderii pentruuiai bine dacă discuțiile 
ceea ce produc, pentru respec-avoa loc imediat, pe locul 
tarea cu strictețe a prescrip-Producție respectiv, creîn- 
țiilor tehnologice. In aceastăse o opinie de masă pentru 
activitate s-au obținut rezulfectarea disciplinei tehno- 
tate bune. Mulți tineri au de j ce.
venit fruntași în întrecerefrebuie relevat ca un lucru 
socialistă și aceasta se datoportant faptul că în fabri- 
rește și atenției cu care orga funcționează azi 20 de 
nizația U.T.M. i-a ajutat să-ș’suri de ridicare a califică- 
îndeplinească lună de Iun și unul de calificare, 
angajamentele luate în într^una desfășurare a acestor 
cere. csuri este însă umbrită de

Organizația U.T.M. de aiele deficiențe, care, în fi- 
mai are însă multe de fact1» î?i lasă amprenta în cali- 
CondVcerea întreprinderii ;ea produselor. în primul 
ținut să ne arate că așteap1^ se constată o frecvență 
în primul rind de U tin^or^punzătoare din partea

18,15; 20,30) Bucegi (grădină 
- orele 20,')- ZILE DE FIOR 
ȘI RlS : G^ral (orele 9,30; 
11,45; 14; M5: 18,30; 20,45).
TOTUL ĂMÎNE OAMENI
LOR : Cetina (orele 16; 18; 
20), grădă — orele 20,15 BU
NICA S^ELA. TOTUL DES
PRE E1: Doina (orele 11,30; 
14,30; -7,30; 20,30), Viitorul
(orehp; 17.45; 20,30). PRO-
GRA DE FILME PENTRU 
COP: Doina (ora 10). LI- 
TUjBIA DE LA MIEZUL 
NO’n — cinemascop : Arta 
(oi* 1®» 18,15; 20,30), Bucegi 
(oe 10; 12; 14; 16; 18,15;
2^1 A 12-A NOAPTE: 
jngași (orele 16; 18,15)

20,30). ANACONDA; Miorița 
(orele 9,30; 11,45 14; 16,15;
18.30; 20,45), înfrtirea între 
popoare (orele IC 15,45; 18; 
20,15), Cosmos ,rele 16; 18; 
20). NU SE PCATE FĂRĂ 
DRAGOSTE: Ficăra (orele 16; 
18.15; 20,30). K.LOIAN : To
mis (orele 9,’; 11,30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30, Aurora (orele 
9,30; 11,45; 1; 16,15; 18,30;
20,45). GER1ĂNIE, STELU
ȚELE TALE! : Unirea (orele 
16; 18,15; 2(30), Vitan (orele 
16; 18,15: 0,30). RUDE DE 
SINGE: ppular (orele 16; 
18; 20,30). INTRE MALURI 
— cinemacop : Munca (orele 
15; 17; 15 21). DESRĂDĂCI- 
NAȚII; Moșilor (orele 15; 17; 
19; 21). -OVITURA DE PI- 
deapSa : Floreasca (oreie 
16: 18,IU 20,30). CAVALERUL 
PARDaILLAN — cinema
scop : Volga (orele 10; 12; 14) 
16,15; 18,30; 20,45). LIMT ZI
NA VEAGRĂ — cinemacop: 
Drunul Sării (orele 16; 18,15: 
20,3)). CELE TREI LUMI 
A1E LUI GULIVER : Feren
tari (orele 16; 18,1s 20,30).
DOMNIȘOARA... BAJBA AL
BASTRA : Cotroceni orele 16; 
18,15; 20,30). MOMENT 
RICULOS; CÎNTlCUL 
RULUI; CĂȚEL/ȘUL 
GHEȚAR: Timpii noi
le 10—21 în continuare).
TAXIUL MORT! '■ Progresul 
(orele 15; 17; L 21).

unor tineri. Inconsecvența în 
urmărirea felului în care tine
rii își însușesc cele predate la 
cursuri este ilustrată și de 
faptul că abia în ultima vre
me comitetul U.T.M. a anali
zat participarea lor la cursuri 
și rezultatele obținute în pro- 
ducție.(In această lună, ana
lize asemănătoare se vor face 
în fiecare organizație de bază 
U.T.M.). Dacă aceste analize 
ar fi fost făcute periodic, re- ________ _
zultatele puteau fi mai bune sie de la Stadionul Republi- 
Membrii comitetului U.T.M oii: întîlnirea demonstrativă 
ar fi cunoscut din timp d ’ ’ 
tinerii nu sînt atrași de co- 
ținutul lecțiilor, deoarece s? 
încărcate cu prea multe 1 
țiuni teoretice, cu zeci de " 
cule ale reacțiilor de to® 
ale sticlei, în locul unor*’ 
puneri practice cu priviri 
cauzele defectelor geanror 
și modalitatea înlăturări0*’ 
Cunoscînd aceste prome> 
comitetul U.T.M. putej*0" 
pune conducerii fabricii1011" 
nătățirea sistemului deeda" 
re a lecțiilor.

în plus, urmărirea 
către șefii de secții s131?111 
a bunei desfășurări aocesu" 
lui tehnologic, spriji; lme" 
diat în anumite si^“» 
care aceștia îl pot munci
torilor tineri este < natură 
să contribuie la crcrea 
porției geamurilor1 calități 
auperioarK

PE- 
FIE. 

PE 
(ore-

Televiziune
JOI 21 MAI 1964

In jurul orei 16.30. Transmi-

de baschet dintre selecționata 
divizionară a Capitalei și se
lecționata baschetbaliștilor 
profesioniști americani. 19.00:

Jurnalul t^iziunii: 19.10: E- 
misiune pitru copii: 19.45: O 
voce de tfuitat: Titta Ruffo: 
20,15: A JSt prietenul meu — 
film; In ncheiere: Buletin de 
știri* bi-etin meteorologic.

Agenția O.N.T. Ca păți 
organizează plinbâri de cjrement în 

Capitala :u autoccele :
Se vizitează cartierele roi ale orașul, obiectivele isto-caiuereie ivi uuiectivele isto

rice și culturale mal pițin ctfoscu* locuri legate de 
mișcarea muncitorească.

Plecările au Ioc la orele 12,f 51 17,® dln Piața Palatului 
R.P.R., în flecare luni, marți, dercut» Joi și vineri.

Plata se face direct la aut4*



Din viața

tineretului lumii
ÎNCHEIEREA CONGRESU
LUI TINERETULUI LIBER 

DIN AUSTRIA

Tratativele între

guvernamentale ale

și Statelor

delegațiile

R. P. Romine

Unite
VIENA. — La Viena șl-a 

încheiat lucrările cel de-al 
VII-lea Congres al Tineretu
lui liber din Austria, la care 
au participat peste 246 de de
legați din țară. în hotărîrile 
adoptate la Congres, se subli
niază că sarcinile principale 
care stau în prezent în fața 
tinerelor și tinerilor din țară 
sînt lupta pentru pace și de
zarmare, pentru neutralitatea 
și independența Austriei. Par- 
ticipanții au subliniat, de ase
menea, necesitatea intensifi
cării acțiunilor în sprijinul 
lărgirii drepturilor politice ale 
tineretului, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă.

într-o rezoluție specială 
adoptată de Congres, s-a ce
rut interzicerea activității or
ganizațiilor neonaziste și a di
fuzării în țară a literaturii re
vanșarde editate în diferite 
țări.

în încheierea lucrărilor, 
Congresul a ales noua condu
cere a Organizației. Ca pre
ședinte a fost reales Karl 
Reiter.

ZIUA NAȚIONALA 
A STUDENȚILOR 

ALGERIENI

ALGER. — Organizațiile 
studențești din Algeria au 
hotărît să sărbătorească in 
fiecare an la 19 mai ziua na
țională a studenților algerieni.

Ziua de 19 mai 1956 este 
considerată drept data înro
lării în masă a studenților în 
organizațiile pe atunci ilegale 
ale Frontului de eliberare na- \ 
țională și în detașamentele 
armatei de eliberare națio
nală.

La festivitatea care a avut 
loc la Alger, cu prilejul pri
mei sărbătoriri a zilei de 19 
mai, au participat conducători 
ai Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, și ai 
Partidului Frontul de elibe
rare națională în frunte cu 
Ahmed Ben Bella, care a 
rostit o cuvîntare în fața stu
denților.

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — Corespondență spe
cială :

La Departamentul de Stat 
continuă să se desfășoare tra
tativele între delegațiile gu
vernamentale ale R. P. Romîne 
și Statelor Unite.

Marți seara, Karl F. Landeg- 
ger, președintele societății 
„Parsons and Whittemore- 
Lyddon" și al societății „Board 
of the Black Clawson", a ofe
rit o recepție în cinstea dele
gației guvernamentale romîne 
condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Din partea romînă au parti
cipat membrii delegației, con
silieri și experți precum și 
membri ai Legației R. P. Ro
mîne la Washington.

Din partea S.U.A. au luat 
parte Luther H. Hodges, mini
strul comerțului S.U.A., Orvil
le L. Freeman, ministrul agri
culturii, Peter T. Jones, secre
tar adjunct la Departamentul 
comerțului, Charles S. Mur
phy, secretar adjunct la De
partamentul agriculturii, Stan
ley S. Surrey, secretar adjunct 
la Departamentul finanțelor, 
Philip H. Trezise, adjunct al a- 
sistentului secretarului de stat 
pentru problemele economice, 
Richard H. Davis, adjunct al a- 
sistentului secretarului de stat

pentru probleme europene, 
senatorul democrat Henry M. 
Jackson și alți membri ai 
Congresului S.U.A., 
Crawford, ministrul 
Unite la București, Walt W. 
Rostow, consilier al Departa
mentului de Stat și președinte 
al Consiliului de planificare 
politică din Departamentul de 
Stat, consilieri de la Casa 
Albă, membri ai delegației 
guvernamentale americane 
care participă la tratativele cu 
delegația guvernamentală a
R. P. Romîne, înalți funcțio
nari ai departamentelor de 
stat, comerțului și agriculturii, 
Paul R. Gibson, vicepreședinte 
al societății „Parsons and’ Whit- 
temore-Lyddon", Henry W. 
Drath, vicepreședinte la „Bank 
of America", John C. Haley, 
adjunct al vicepreședintelui la 
„Chase Manhattan Bank" și 
alți reprezentanți ai unor so
cietăți americane, reprezen
tanți ai presei.

în aceeași zi, senatorul Hu
bert H. Humphrey, lider al 
majorității democrate în Senat 
și membru al Comisiei pentru 
relațiile externe a Senatului
S. U.A., a oferit un dineu în 
cinstea delegației guverna
mentale romîne condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

■William 
Statelor

Prezențe romînești

DEMONSTRAȚIE 
STUDENȚEASCA 

LA SEUL

SEUL. — La Seul a avut 
lot o demonstrație de protest 
a sudenților împotriva trata- 
tivâor diplomatice japono- 
sud-?oreene. Poliția a inter
veni. pentru a-i împrăștia pe 
demoistranți, folosind grena
de cu gaze lacrimogene. Au 
fost a^stați peste 50 de stu- 
denți.

între studenți și poliție au 
avut loc incidente care s-au 

1 produs inediat după ce stu
denții a i părăsit universitatea 
din Seu. pentru a participa 
la democrația de protest.

Studenți purtau un sicriu 
negru prii care simbolizau li
chidarea dmocrației de către 
președintele Coreei de sud în 
cursul alegețior din luna de
cembrie, anu trecut.

PENTRU O ZONA 
DENUCIMRIZATA 

IN NORDU EUROPEI

HAGA 20 (Agerpres). — 
Luni seara, ansamblul „Rapso
dia Romînă" a prezentat ulti
mul spectacol al turneului în
treprins în Olanda.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Culturii, ai 
vieții culturale și artistice, 
ziariști. Au fost de față șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați Ia Haga și membri ai 
corpului diplomatic.

Artiștii romîni au fost pri
miți cu vii aplauze și reche
mați de nenumărate ori la 
rampă. Minute în șir, cei pre- 
zenți au ovaționat, adunîn- 
du-se în jurul scenei și oferind 
cu multă căldură artiștilor ro
mîni buchete de flori.

Vorbind despre ansamblul 
„Rapsodia Romînă", Van Oter- 
loo, dirijor al Filarmonicii din 
Haga, a spus î „Am fost ex
trem de entuziasmat în timpul 
spectacolului. Tot programul 
este pregătit Ia un înalt nivel 
artistic. Dirijorul Ionel Bu- 
dișteanu este un mare maestru, 
un dirijor de primă clasă. 
Dansurile și costumele sînt 
foarte frumoase. Nu voi uita 
acest minunat spectacol".

„Ansamblul „Rapsodia Ro
mînă", a cucerit publicul olan
dez. Artiștii sînt de o virtuo
zitate admirabilă, iar costu
mele fermecătoare. întreg an
samblul merită toate felicită
rile". „Bravo Rapsodia Ro- 
mînă“ — a declarat criticul de 
artă Burheme.

unor fenomene din fizica se- 
miconductorilor și rezonanța 
magnetică.

TALLIN. După cum trans
mite agenția TASS, Ion Dacian, 
artist emerit, solist al Teatru
lui de operetă din București, 
se bucură de un deosebit suc
ces în turneul pe care îl în
treprinde în capitala R.S.S. 
Estone. în opereta „Văduva 
veselă" de Lehar el a inter
pretat rolul lui Danilo în lim
ba estonă fiind îndelung a- 
plaudat de spectatori.

Artistul romîn a participat 
la 20 mai la o seară închinată 
operetei care a avut loc în 
Casa sporturilor în prezența a 
4 000 de persoane.

*
■fc

OSLO. — Cel dval 30-lea Con
gres al Uniunii Tibetului Comu
nist din Norvegia cre s-a înche
iat la Trondheim, a doptat o re
zoluție în care cere tineretului 
norvegian să acționezeîn favoarea 
transformării regiunii <> nord a 
Eiropei într-o zonă den clearizată 
și să se opună planurilo. de cre
are a forțelor nucleare Multilate
rale alo N.A.T.O. In rezouție se 
cere, de asemenea, naționUizarea 
instituțiilor financiare și a narilor 
intrepinderi.

Lri.ii.— N ■ ■

I
LONDRA. în cadrul unui 

program al Agenției interna
ționale pentn energia atomică 
din Viena, tof. loan Ursu, 
membru coresondent al Aca
demiei R.P.R. făcut o vizită 
de cinci săptăiîni în Anglia.

După ce a pa.icjpat ja ju_ 
crările Congress de rezo
nanță magnetică are a avut 
loc la Londra, pr. 1. Ursu a 
vizitat diferite «titute de 
cercetare și învățitfnt supe
rior din Marea Briile. Cu a- 
cest prilej, omul de jjnță ro
mîn a făcut expunei asupra

II
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CUBA. Un aspect n capitala țării, Havana

ii $
» S

Răsfoind presa știind

„La Tribur des Nations41

despre mișeaes grevistă din Spania

Intr-un articol csacrat 
mișcării grevi* din 
Spania, săphînalul 

francez „La Tribunes Na
tions" scrie următoa® • „în
treaga Asturie contiă să fie 
paralizată de greva lor pes
te 40 000 de mineri a unui 
număr important d*uncitori 
metalurgiști. Tenska crește 
și în celelalte regi carbo
nifere, îndeosebi provincii
le Leon și TerueJrecum și 
în rîndul muncitor de la 
multe fabrici din-ra Basci
lor".

Referindu-se l?ncercările 
autorităților spa-e de a a- 
credita ideea că carea gre
vistă ar fi „o rare comu
nistă subversiv^ăptămîna- 
lul francez relică această 
idee este tot rrfreu de ac
ceptat. „Toată iea știe în 
prezent că ada mișcare

grevistă din Spania nu este și 
nici n-ar putea fi opera unei 
singure organizații. însuși 
P.C. din Spania a confirmat 
în declarația sa recentă că 
„mișcarea este a tuturor mun
citorilor, a tuturor democrați
lor.

Săptămînalul francez con
chide că nemulțumirile celor 
mai largi pături spaniole sînt 
evidente. Luarea de poziție a 
profesorilor de la toate facul
tățile de drept, reuniți recent 
la Barcelona, împotriva uni
versității „Opus Dei* și împo
triva oricărei facultăți parti
culare sprijinită de guvern 
este încă un semn al nemul
țumirilor care au cuprins cele 
mai diferite pături sociale, 
chiar dacă se exprimă prin 
metode diferite și la scară di
ferită.

Situația din Cipru
NICOSIA 20 (Ațrpres). — în 

urma discuțiilor ce s-au purtat 
între reprezentant) personal al 
secretarului genert al O.N.U. în 
Cipru, Galo Plazi Lasso, și pre
ședintele Republic Cipru, Maka
rios, au fost elilrați din închi
soarea centrală tn Nicosia șapte 
ciprioți turci, armați de autorită
țile ciprioților g:ci în luna apri
lie a. c. în apipierea localității 
Klepini, Cei șJte ciprioți turci 
predați șefului Negației Comite
tului intemațioal al Crucii Roșii 
din Cipru, Jax Stalder, în 
prezența repreentanților forței 
O.N.U., au fostținuți pînă 'tn^ pre
zent ca ostatec

Potrivit apreierilor unui purtă
tor de cuvînt al Comandamentu
lui forței O.NJ. din Cipru, în în
chisoarea centală din Nicosia se 
mai află încătțz ostateci.

Imediat duță elberarea ciprio
ților turci, rețrezeitantul personal 
al secretarului gerral al O.N.U. 
în Cipru a ținut p'ma sa confe
rință de presă, în cre a declarat 
că este optimist dup primele re
zultate obținute deforța O.N.U. 
în Cipru. Galo Plaz Dasso, a re
levat că în urma nspecției pe 
care a efectuat-o îi diferite loca
lități ale insulei aajuns la con
cluzia că datorită ozițiilor deți
nute de detașa.entele forței 
O.N.U. în diferiteouncte nevral
gice ale insulei vai tot mai greu 
pe viitor să se ajuță la o ciocnire 
directă între repnentanții celor 
două comunități <n Cipru.

Referindu-se lamăsurile preco
nizate de Makaris, de a îngrădi 
portul ilegal de ane în Cipru, el 
a menționat că ceasta va crea 
posibilități mai bne de control al 
forțelor armate priote din insu
lă. El a arătat n continuare că 
comandantul foei O.N.U. în Ci
pru a luat hotărea de a adopta 
în viitor „o atiidine mai ferma' 
în Cipru, fără îsă a depăși hotă- 
rîrile rezoluții Consiliului de 
Securitate.

ziarului grecesc „Akropolis" și 
„Imera", primul ministru al 
Turciei, Ismet Inonu, a subli
niat că o astfel de agravare a 
relațiilor dintre Turcia și Gre
cia nu au cunoscut cele două 
țări niciodată în ultimii 30 de 
ani. Inonu a relevat că înce- 
pînd de la 21 decembrie (data 
izbucnirii conflictului între ci- 
prioții greci și turci în Cipru 
n.r.) relațiile dintre Turcia și 
Grecia au continuat să se a- 
graveze zi de zi.

Inonii a respins ideea trans
ferării populației turce din 
Cipru în locul celei grecești 
din Turcia.

Aceiași trimiși speciali l-au 
solicitat pe ministrul informa
țiilor al Turciei, Ishan Goguz, 
și pe secretarul general al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Turciei, Bayramoglu, să-și 
spună părerea în legătură cu 
posibilitatea unei intervenții 
directe în Cipru a Turciei în 
cazul unui eșec al forței O.N.U. 
Cele două 
au relevat 
turc nu a 
pînă acum _ ______
nu înseamnă că el nu ar pu
tea-o face pe viitor".

personalități turce 
că „dacă guvernul 
intervenit direct 

în Cipru, aceasta

x NICOSIA 20 (Agerpres). - - 
Galo Piaza, reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru, a plecat 
miercuri spre New York. Pe 
aeroportul din Londra, unde a 
făcut escală, el a declarat zia
riștilor că în ultimele patru 
nopți la Nicosia nu s-a tras 
nici un foc de armă și că „si
tuația din Cipru se îmbunătă
țește vertiginos". El a adăugat 
că „peste cîteva zile, cînd tru
pele daneze care au început să 
sosească pe insulă vor comple
ta efectivul forței O.N.U., a- 
ceasta va putea să exercite un 
control și mai bun în Cipru".

I

Intilnsre
Sukarno-Lopez
DJAKARTA 20 (Agerpres).

— Trimisul special t'ilipinez, 
Salvador Lopez, s-a întrunit 
miercuri cu președintele Indo
neziei, Sukarno, și cu minis
trul de externe, Subandrio. El 
le-a prezentat punctul de ve
dere malayez în legătură cu 
convocarea întîlnirii tripartite 
la nivel înalt pentru a discuta 
criza malayeză. După această 
întrevedere, Salvador Lopsz a 
declarat că „este optimist în 
legătură cu posibilitatea de a 
se convoca întîlnirea triparti
tă". El a declarat apoi că vi
neri va pleca din nou la Kua
la Lumpur pentru a transmite 
punctul de vedere indonezian. 
„Dacă misiunea mea va suferi 
un eșec, a precizat Lopez, mă 
voi întoarce la Manila".

Ministrul de externe al In
doneziei, Subandrio, a decla
rat corespondenților de presă 
că „Indonezia va colabora cu 
Filipinele în soluționarea pe 
cale pașnică a problemei ma- 
layeze".

Tot miercuri, la Kuala Lum
pur a sosit ministrul de ex
terne al Tailandei, Thanat 
Khoman. El va duce tratative 
cu primul ministru malayez, 
intenționînd să-i prezinte o 
propunere de convocare a în
tîlnirii tripartite la nivel înalt. 
Planul tailandez propune, 
printre altele, stabilirea în 
Borneo de Nord a unei zone 
demilitarizate la frontiera din
tre Malayezia și Indonezia, ca 
prim pas pe calea realizării a- 
cordului privind convocarea 
întîlnirii tripartite.

Comentatorii așteaptă cu in
teres punctul de vedere ma
layez, dat fiind că, după cum 
se știe, Malayezia pune con
diții militare preliminare în
tîlnirii, care presupun concesii 
serioase din partea Indoneziei.

*

FEDERAȚIA ARABIEI DE SUD: în tiipul luptelor întrsculați și trupele engleze în regiu
nea muntoasă Radian. în ito grafie : un gde parașutiști englezi

ANKARA 0 (Agerpres). — 
Intr-un inteziu acordat tri
mișilor specii la Ankara ai

Cosdîtări

inteicddentale

in problma dezarmării
LONDR. 20 (Agerpres). — 

La Ministrul Afacerilor Ex
terne al mgliei, s-a anunțat 
că la 27 1 28 mai reprezen
tanți ai Satelor Unite, Marii 
Britanii, 'anadei și Italiei se 
vor întnni la Washington 
pentru ccisultări asupra si
tuației tatativelor în proble
ma dezamării. Agenția Asso
ciated Pess referindu-se la 
această sire afirmă că oficia
litățile clor patr.u țări „se vor 
întîlni L Washington săptă
mîna vizoare pentru a revi
zui plaiurile de dezarmare ale 
aliaților occidentali", și că 
„scopul tratativelor occiden
tale va ’i de a se studia posi- 
bilitateî găsirii unei noi ini
țiative in vederea destinderii 
încordări dintre Est și Vest". 
Agenții Reuter afirmă însă 
că este vorba de „consultări 
obișnuțe" cum au loc în mod 
norma] în perioada de vacan
ță a onferinței.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne enjlez a anunțat că Marea 
Britarie va fi reprezentată la 
aceste consultări de către Pe
ter Thomas, subsecretar de 
stat h Ministerul Afacerilor 
Externe, șeful delegației bri
tanic» la Conferința de la Ge
neva pentru dezarmare.

DE TOAT
Mai mare decit balaurul din povești
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HELSINi, .— La Helsinki și-a 
încheiat icrările cel de-al 7-lea 
Congres c Uniunii Democrate a 
poporului hlandez, una dintre cele 
mai influent organizații politice 
din țară. ln.o rezoluție adoptată 
de congres s subliniază necesita
tea lărgirii /’durilor . acestei or
ganizații. A ^t adoptat, de ase
menea, un meș adresat cetățeni
lor finlandezi î. vederea apropia
telor alegeri colinațe, precum și 
programul de ac,itate al organi
zației în domer,j culturii și al 
politicii comunali Congresul a 
ales noua compomț^ a Consiliu
lui și a Comitetuh Executiv al 
Uniunii Democrat». a poporului 
finlandez. Președinta Consiliului 
a fost ales P. Ai tio.

NEW YORK. — Mustru! justi
ției al S.U.A., Robert Kennedy, a 
declarat că nu intenonează să 
candideze la aleeprile enatoriale 

1 împotriva actualulli sențor repu- 
Iblican din New "Yoflc, Keriiett Kea

ting. Declarația lui Robert Ken
nedy infirmă știre care circilau

dat publicității comunicatei 
comun cu privire la vizita în 
R. P. Chineza a delegației 
conduse de Ibrahim Abbud, 
președintele Sudanului.

în comunicat se arată că în 
timpul vizitei „cele două părți 
au avut un schimb de vederi 
asupra problemelor interna
ționale care interesează cele 
două țări și a problemei întă
ririi și dezvoltării mai depar
te a relațiilor de prietenie și

independenței Rhodesiei nord, 
Kenneth Kaunda, primul ^5^ 
al acestei țări, a sosit la mai 
la Paris pentru a avea coi^j 
cu autoritățile franceze.

înainte de a părăsi Londr 
și-a exprimat satisfacția că țcsa 
își inaugurează prin tratative^e 
la Paris, relațiile externe cu,e 
țări, în calitate de viitor stai, 
dependent.. El a declarat că s^ 
să obțină de la guvernul fran 
colaborarea în crearea unei ind 
trii prelucrătoare, industrie c& 
în prezent este concentrată . —-------- —Rhodesia de sud. El a avut 1 colaborare dintre cele două 
cursul zilei întrevederi cu minisțări".
trul de externe francez, Couve de „ 1 x .Murville, ț ■ ”Cele doua salutat

Georges Pompidou.
amiază Kenneth 'r 
Parisul plecînd 
Belgrad.

LEOIOLDVILLE.
care atționează în provincn- 
golezăKivu au ocupat un nst 
impor.ant Ia frontiera dintre/o 
și Burundi, în apropiere deț. 
tatea Uvira, care se află s^. 
*rolul partizanilor încă deț. 
mînu ^ecută.

Acțiunile partizanilor s-ai. 
sificat și în provincia Kwilb 
potrivit relatărilor agențiilâ 
dentale de presă, trupele gt 
mentale se află într-o situc 
ficilă. Pentru a slăbi presiu 
mai mare a detașamentelor < 
tizani, aviația guvernau 
bombardează cu rachete și 
liază centrele de regrupe 
partizanilor.

După cum relatează agenția 
France Presse, echipajul u- 
nui vas de pescari ameri

cani din New Bedford, statul Mas
sachusetts, care pescuia în largul 
coastelor Atlanticului de nord, a 
dat peste un uriaș șarpe marin. 
La început credeam că este o ba
lenă și am încercat s-o alungăm, 
a declarat un membru al echipaju
lui. Apropiindu-ne, însă, am con
statat că este un șarpe de mare, 
de culoare neagră, cu o lungime 
de cel puțin 30 de metri și care

Viața in

Dc ani de zile, savantul ger
man Gerhard Schramm de 
la Institutul Max-Planck 

din Tubingen lucrează la desco
perirea uneia din problemele care 
a pasionat și pasionează cel mai 
mult pe oamenii de știință : sin
teza materiei vii. De succesul u- 
nor cercetări de acest fel ar pu
tea depinde aflarea secretului 
cancerului sau combaterea cauze
lor îmbătrînirii. Dr. Schramm a 
reușit să obțină unele succese în 
legătură cu reproducerea vieții. 
Amestecînd substanțe chimice 
simple el a reușit să construiască 
o moleculă de acid nucleic, ele
ment de bază indispensabil ori
cărui organism viu.

Dr. Schramm a ajuns să creeze 
viață, pornind de la substanțe 
chimice care trebuie să fi fost 
dizolvate în oceanul primar. El 
a încercat să combine zaharuri 
simple, aminoacizi, molecule mi
nuscule provenite din acidul 
nucleic, și amestecuri fosforice. 
După numeroase experiențe 
Schramm a reușit să obțină do
zarea justă a substanțelor. Timp 
de 18 ore, el și-a încălzit ames
tecul într-un balon rotativ cu
fundat într-o baie de ulei, la o 
temperatură de 55 grade Celsius. 
Apoi a dizolvat totul în 50 mili- 
grame de apă. Trecînd soluția 
printr-o membrană poroasă, toate 
corpurile cu greutate moleculară 
mică au fost separate. Materia 
rămasă pe fundul eprubetei se
măna cu un degetar de miere. 
Schramm l-a pus la microscop. 
Sub fasciculul de electroni, cer
cetătorul din Tubingen a desco
perit un acid care nu exista în

După 50 de ani

O femeie din Cap (Republica 
Sud-Africană) a cerut di
vorțul pentru un motiv pe 

care judecătorii l-au socotit foarte 
întemeiat. La cîteva luni după 
căsătorie soțul ei, care plecase 
să-și cumpere chibrituri nu s-a

trebuia să cîntărească între 35 și 
40 de tone. Pescarul a precizat că 
șarpele avea un cap care semăna 
cu cel al caimanului, o specie de 
crocodil și care se ridica la circa 
zece metri deasupra apei. Anima
lul nu părea înspăimîntat la ve
derea bărcii, menținîndu-se deasu
pra apei timp de mai multe mi
nute. Din păcate, nimeni pe bor
dul vasului nu avea un aparat de 
fotografiat pentru a reține pe pe
liculă această rară specie de ani
mal marin.

eprubetă
soluția originală. El era alcătuit 
din molecule asemănătoare celor 
care se află în nucleul celulelor 
vii și care le permite să se repro
ducă. Moleculele aflate în cîmpul 
microscopului său erau dispuse 
în dublă spirală, după o ordine 
anumită și complicată. Cu alte 
cuvinte, era vorba de acid ribo
nucleic, substanță care joacă ro
lul de suport al eredității.

Gerhard Schramm nu și-a 
trîmbițat imediat victoria. El a 
repetat mai îțitîi metodic expe
riența. Dc fiecare dată a recoltat 
aceeași doză de acid ribonucleic. 
A controlat cu minuțiozitate 
dacă fiecare fază a experienței 
sale coincidea cu aceea care ar fi 
trebuit să se desfășoare în mo
mentul nașterii vieții pe pătnînt. 
Constituienții chimici ai ameste
cului său existau în oceanele pre- 
cambriene (de acest l^cru era si
gur); temperatura soluției etf/a- 
ceea care trebuia să existe în 
străfundul mărilor de acum cîte
va sute de milioane de ani. Pre
siunile realizate în retortele sale 
erau și ele identice cu cele care 
trebuiau să fi existat atunci. 
Totul era deci perfect și conform 
realității timpurilor preexisten- 
țiale.

Nu i-a mai rămas doctorului 
Schramm decît să verifice dacă 
acidul său sintetic se comporta 
asemenea acidului nucleic natu
ral. Și aici rezultatele au fost 
concludente. Gerhard Schramm 
s-a convins că a creat o substan
ță vie posedînd din toate puncte
le de vedere caracteristicile au
tenticității.

Dr. Schramm își continuă cer
cetările în laboratorul său.

de așteptare...
mai întors. Cum aceasta s-a in- 
tîmplat în anul 1914, reclamanta 
a socotit că după 50 de ani de 
așteptare e de presupus că soțul 
a părăsit domiciliul conjugai, ca 
atare impunîndu-se desfacerea 
căsniciei.

1 
I
I
i 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
J

din Maryland la convenția națio
nală a democraților, care va avea 
loc în luna august la Atlantic City.

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Borg Olivier, primul ministru 
al Maltei, care a sosit marți 
la Londra pentru a duce tra
tative cu guvernul britanic în 
legătură cu acordarea inde
pendenței insulei, într-o decla
rație făcută miercuri afirmă 
că speră să stabilească data 
independenței în decurs de a- 
proximativ o lună. Agenția 
Reuter anunță că au început 
tratativele dintre Olivier și 
Duncan Sandys, ministrul en
glez pentru relațiile cu Com- 
monwealthul și pentru colonii, 
în legătură cu rezultatele re
centului referendum din Mal
ta referitor la constituția mal- 

r'2 teză.
Se relevă de asemenea, că

împotriva actualului regim monar
hic. Dintre ei, trei sînt condamnați 
la moarte.

După cum se știe, procesul a în- 
ceput fa 23 noiembrie anul trecut 
și s-a desfășurat într-o atmosferă 
agitată. La 18 ianuarie, avocații 
apărări s-au retras din proces 
pentru a protesta împotriva unor 
neregtlarități procedurale ale tri
bunalului, iar acuzații, toți membri 
ai Uniunii naționale a forțelor 
populare, au refuzat să mai vor
bească în instanță. Verdictul pro
nunțat la 14 martie, cuprinzînd 11 
condamnări la moarte, dintre care 
opt în contumacie, urmează să ră- 
mînă definitiv în cazul în care re
gele Hassan al II-lea nu va accep
ta să-i grațieze pe condamnați.

WASHINGTON. — La 11 
în statul Maryland au av 
alegeri preliminare ale pari 
democrat.

In cadrul alegerilor, sen 
democrat din Maryland, 1 
Brewster, care reprezintă tei . t
politică a președintelui Johns hderul partidului de opoziție 
repurtat victoria față de guvdin Malta, Dom Mintoff care 
torul segregaționisl al Alabși-a exprimat dorința de a fi 
George Walace. El a obținut ^consultat în problemele inde- 
sută din voturi, față de 43 lOpendenței Maltei nu participă 
totalizate de guvernatorul Wa^ actualele tratative.
Aceste date se refera la 1
birouri de voi din totalul de i RABAT. _ Cur[ea snpremă a 

Referindu-se la aceste aledarocului a respins marți apelul 
agenția France Presse aratelor 42 de democrați marocani 
președintele Johnson și-a asițondamnați sub acuzația de a fi 
cele 48 de voturi ale delegcycercat să organizeze un complot

ALGER. — La Alger s-a anun
țat că vizita pe care Habib Burghi- 
ba, președintele Tunisiei, trebuia 
s-o facă în Algeria la sfîrșitul lunii 
mai a fost amînată pentru o dată 
ulterioară din cauza stării sănătă
ții șefului de stat tunisian.

----- - uuua paxyx «IX w«x«v«v 
și_----------------------- ălduros noile victorii obținu-

„« de pOpOareie Asiei și Afri- 
în lupta lor comună împo- 

va imperialismului și a co- 
ialismuLui vechi și nou" și 
Ju exprimat sprijinul pen- 
4upta de eliberare dusă de 
P'arele din Aden, Yemenul 
dtjd, Africa de sud, Zim- 
kae, Angola, Mozambic, 
Guea portugheză și din alte 
reg^

^dintele Abbud a adre- 
: sat ^vitație președintelui 

Liu ‘-ți și premierului Ciu 
En-la.^ viziteze Sudanul, 
invita\care a fost acceptată 
cu plău

Vineri după 
Kaunda va părăsi 
într-o vizită la

Soprana ArtaPRAGA. — ....
Florescu, artistă a poporului 
din R. P. Romînă, a apărut în 

nedy mnrma ucuc seara zilei de 19 mai pe scena
la New York în a?astă problună Teatrului Smetana din Praga, . j------ ----------------- H.n

încetarea activității vulcanului Etna

în cercurile partiului democrat.
Pe de altă parte, el a precizat 

din nou că după uj3®riletjpr^- 
ză* să părăsească post de ministru 
al justiției.

PARIS 20 (Agerpres, — Dv>ă 
încheierea cu succes J-aUUvelr 
de la Londra privind acordare

iiterpretînd rolul Floriei din 
o?era „Tosca“ de Puccini.

Artista romînă a fost răs-OJU 1*W« .— r ------- .dențiale din noiembr. intenționea- - -------_----
„nd ministru Pătita cu îndelungate aplauze 

la scenă deschisă, fiind reche
mată Ia rampă în mai multe 
rîiduri.

PEKIN. — La Pekin a fost

NEW DELHI. 
Sudanului, 
a tăcut o vizită
Populară Chineză, 
mai Ia New Delhi 
ședintelui Indiei, 
krishnan.

Președintele
Ibrahim Abbud, care 

în Republica 
a sosit la 20 

la invitația pre- 
dr. S. Radha-

După cum anunță agenția 
Ansa, vulcanul Etna 
și-a încetat activitatea. 

S-a calculat că în erupțiile de 
săptămîna trecută Etna a a- 
runcat aproximativ 1 milion 
de metri cubi de magmă. De 
marți noaptea, craterul central 
nu mai aruncă magmă, iar 
craterul de nord răspîndește 
numai vapori albi, ceea ce în
seamnă că Etna reintră în nor
mal.

Activitatea vulcanului din 
ultima săptămîna s-a deosebit 
de alte manifestări asemănă
toare, întrucît lava s-a revăr
sat de-a lungul versantului 
sudic, fapt care a amenințat 
serios atît observatorul vulca- 
nologic cît și stația de funicu
lar.

Lava s-a revărsat din crater 
de la cota 3 333 de metri pe o 
distanță de aproximativ 6 km 
pînă la cota 2 000.
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