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Agrotehnica recomandă:
Prașilele - la timp!

e șesurile Tran
silvaniei lucrările 
agricole se desfă- 

o anu- 
întîrziere, 

fiind condi- 
de climă și 

de relief. Însămînțarea culturi
lor prășitoare în raionul Tur
da, regiunea Cluj, au fost în
cheiate în preajma zilei de 1 
mai. Timpul destul de rece, 
ploile abundente, au împiedi
cat dezvoltarea plantelor. Și 
lucrările de întreținere au în
ceput, deci, cu oarecare întir- 
ziere față de alte regiuni. In 
condițiile amintite, efectuarea 
plivitului și a prașilelor ridică 
probleme mai deosebite. Pe 
această temă am întreprins re
cent un raid prin cîteva uni
tăți agricole socialiste din ra
ion. în prealabil. am avut o 
convorbire cu tovarășul ingi
ner Pamfil Ogruțan. președin
tele Consiliului agricol raional

șoară cu 
mită 
date 
țiile

sînt antrenate în întrecerea 
socialistă. I-am intilnit la lu
cru pe mecanizatorii și colec
tiviștii din Luna. Aici există 
multă preocupare pentru res
pectarea recomandărilor pri
vind agrotehnica porumbului și 
a celorlalte culturi. Organiziu- 
du-și bine munca. Jucrind pe 
parce’e îndată ce se zvîntă pă- 
mintuL colectrviș: 
mecanizatorii din 
dusă ce Dumitru 
SALT. Cimp.a Ti 
sâ execute pini i 
cr are cu sapa r 
treaca suprafață 
350 ce hectare- A 
doua lucrare cu sapa
Au fost executate o prasdă me
canică și una Ea~~a'ă la ccits- 
rd* de fZoarea-scarehd. sfecla 
de rabăr și carton. A fost, oe 
aseseaea. plmt griul ce pe 
ceie <20 hectare.

• ÎN FIECARE ZI,
UN RITM INTENS!

Turda. Iată ce ne-a relatat: 
„Anul acesta avem insă- 

mințată cu culturi prășitoare o 
supraiață de aproape 18 000 
de hectare. Numai cu porumb 
avem 12 700 hectare. în cen
trul atenției noastre sînt acum 
lucrările de întreținere.

Am recomandat gospodării
lor colective să treacă la 
grăpat. Lucrarea aceasta s-a 
executat în marea majori
tate a G.A.C. pe întreaga su
prafață. în gospodăriile unde 
porumbul a răsărit și are două- 
trei frunze, a început — și se 
desfășoară într-un ritm intens 
— lucrarea cu sapa rotativă. Pe 
suprafețele nemecanizabile 
(circa 30 la sută), această lu
crare se face cu grapa cu colți, 
cu tracțiune animală. Pe mă
sură ce porumbul, ca și cele
lalte culturi (floarea-soarelui, 
sfecla de zahăr și cartofii) 
cresc, mecanizatorii și colecti
viștii trec la executarea primei 
prașile. Am recomandat să fie 
efectuate 3 prașile mecanice, 
completate cu cel puțin două 
manuale pe rind. Densitatea, 
în raport de fertilitatea solu
lui și de cerințele fiecărei sole, 
va fi între 35 000—50 000 plan
te recoltabile la hectar. în a- 
cest scop am recomandat ca 
răritul să fie făcut ca o lucra
re aparte, după 6—7 zile de la 
prima prașilă. de către echipe 
speciale".

Ne-am interesat apoi, în 
mai multe G.A.C., cum se 
respectă aceste recomandări.

Mecanizatorii și colectiviști: 
folosesc fiecare oră, fiecare zi 
bună de lucru aplicind lucră
rile de întreținere In mod di
ferențiat, pe sole și pe adturi. 
în funcție 
voltare a 
zvîntarea 
chipele si

de stadiul de oez- 
plantelor șl de 

terenului- Toate e- 
brigăzile do circp

La Galați: ț|

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — In cursul dimineții ăe 
ieri pe cala da lansare a navele • 
de la Șantierul naval din Galz: 
se strânseseră numeroși construc
tori navali. Conform tradiției, ve
niseră să asiste la lansarea ir-: 
nou cargou de 4500 tone. La 
semnalul dat de maistrul lansa
tor Dumitru Cazacu, laureat a. 
Premiului de Stat, perinele car
goului au fost tăiqie și, in uraie'e 
constructorilor de nave, cel de-ai 
17-lea cargou de 4 500 tone fiu-

1 dqpț coJectreiștij din comuna Sf. Gheorghe, regiunea 
i, ajutați do *eeamzatori, înfăptuiesc măsurile pe 
m rfhilif ia scopul obținerii unor recolte sporite la 

data colturile. După cultivatoarele și sapele rota- 
rve, cu cuie z-a început prașila îndată ce s-a zvîn- 
at pănuntul, colectiviștii vor efectua imediat o 
sreșBi uaaitM pe rind, pentru ca buruienile să 

latp sâ ^dijmuiască" apa și hrana nece
sare plantelor.

Foto : A. ION

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

cînteia
tineretului

UXM. fi
c-earâ ;a lacra 
zi d* zi pe toti 
cec 121
și pe toci ces- 
lat2 tioecx 
lecuvîșc- 
tre cei ana.
trei t.oen in a- 
ceastâ perioa
dă. ale căror 
rame se află la 

reni, se niSBÂră 
Stana Mazăre, Ileana Urcaa, 
SUnn ToUL Vasile Codea. 
Constantin Udrea și moiu ar..u 

$i la G_A C- vecină, din Vii- 
șoara. se vădește preocuparea 
pentru lucrările ce intreținere. 
Dar față de forțele de care 
dispune (brațe de muncă, mij
loace mecan.ee și cu tracțiune 
an raală suficiente} realizările 
sînt modeste. La începutul a- 
cestei săptăminf. din cele 130 
de hectare cu sfeclă erau pră
șite numai 50. iar la floarea- 
soarelui nici nu se începuse. 
Pe cele 428 hectare cu porumb 
s-a făcut numai o singură gră- 
pare. Ar fi fost necesară si o 
lucrare cu sapa rotativă. Gos
podăria are unele sole cu po
rumb unde ar fi putut incepe 
chiar prima prașiiă ,- plantele 
au crescut, se văd rindurile 
drepte, însă înecate de buru
ieni. Tendința de a aștepta 
pînă „se face vremea bună, 
pînă-i cald de-a binelea' ca să 
înceapă lucrarea pe întreaga 
suprafață duce la mari întîr- 
zieri, ceea ce va influența ne
gativ producția. Există o ex
periență bună în gospodăria 
vecină de la Luna în privința 
organizării muncii mecaniza
torilor și colectiviștilor. Este 
bine ca această experiență să 
fie cît mai operativ preluată.

Rămase în urmă cu lucrările 
de întreținere sînt gospodării
le colective din Ceanu Mare, 
Frata, lacobeni. Urca, Ploscoși 
— unități cu mari suprafețe 
de porumb. G.A.C. Ceanu 
Mare, de exemplu, are culti
vată cu porumb o sunrafată ce 
819 becure: pini ia prerec:: 
aici nu s-a făcut mei o lacrare 
de întreținere. Este necesar Șt 
se poate executa acum lucra
rea cu grapa si sapa rotativă 
pentru a d^iuge buruienile ca-

exi
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Vizita președintelui Republicii• •

Arabe Yemen, Abdullah al-Sallal
Președintele Republicii Ara

be Yemen, Abdullah al-Sallal, 
și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au plecat vineri într-o 
călătorie prin țară. Oaspeții 
sînt însoțiți de Gogu Radules
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

La intrarea în regiunea Plo
iești, oaspeții yemeniți au fost 
intimpinați de reprezentanți ai 
sfaturilor populare ale regiu
nii și orașului Ploiești și ai or
ganizațiilor obștești locale. 
Președintele sfatului popular 
regional, Gh. Stan, a urat oas
peților bun-venit A răspuns 
președintele Abdullah al-Sallal,

Președintele Yemenului și 
celelalte persoane oficiale s-au 
oprit apoi la Uzina de utilaj 
petrolier „1 Mai“ din Ploiești, 
unde au fost salutați de Con
stantin Năcuță, adjunct al mi
nistrului industriei construcții
lor de mașini, și de conducerea 
uzinei. în sala de consiliu, di
rectorul general al uzinei, Di- 
mitrie Tomozei, a vorbit oas
peților despre dezvoltarea a- 
cestei importante unități con
structoare de utilaj petrolier, 
care este cunoscută prin pro
dusele ei în numeroase țări 
din lume. In continuare au fost 
vizitate mai multe sectoare de 
producție ale uzinei și s-a asi
stat la unele probe ale instala
țiilor de foraj.

în amintirea vizitei, mareșa
lul Abdullah al-Sallal a sem
nat în cartea de aur a uzinei, 
felicitînd colectivul de aici 
pentru rezultatele obținute în 
muncă și urîndu-i noi succese 
în activitatea de viitor.

Pregătiri pentru vacantă

a gospodăria colectivă „Mureșul" din Cenad, ra
ionul Sînnicolau Mare, a fost însămînțată cu cul
turi prășitoare o suprafață de peste 1 200 de hec
tare. Ploile căzute în ultima vreme au completat 
rezervele de apă ale solului, creînd condiții bune 
pentru dezvoltarea plantelor. Au crescut însă în 
același timp și buruienile. Pe întreaga suprafață

trebuia să. se înceapă fără întîrziere prășitul. Volumul mare 
de lucrări necesita prezența tuturor brațelor de muncă și fo
losirea rațională a mașinilor și atelajelor. In timpul cînd, ope
rativ, se făcea organizarea muncii pentru aceste lucrări, s-qți 
născut două inițiative valoroase.

Pentru numărul de tractoare repartizate la prășit nu erau, 
pe moment, suficiente cultivatoare. Consultlndu-se, mecaniza
torii și colectiviștii au ajuns la concluzia că, în scopul reali
zării unei viteze zilnice sporite, se pot amenaja cupluri de cîte 
7 prăși tori pentru tracțiune animală, care sd lie acționate de 
tractor. De la propuneri s-a trecut îndată la fapte.

In același timp comitetul organizației U.T.M. a convocat o 
adunare generală deschisă. La ordinea de zi, un singur punct: 
„Cum să contribuim mai bine la efectuarea la timp a prașile- 
lor~. S-a iacut propunerea — acceptată de toti cei prezenți — 
ca. alăîuri de tineta <Ln brigăzile de ci tap. să vină să lucreze 
în aceaie zile și cei din brigada de construcții, și cei de ia 
etehere. și conductorii de ate- 
tașe. A doua zi toți au ras! pre-

cultural-sportiv

I
I 
I

de la Baia Mare 
Ia București

3 zile

I 
I
I

Rei

T755 de hectaxef 
1 xria.

L BR1NDE5CV

lî-lcâ cargou lansat la apa
ri: i» acest șantier, a primit bo
țeai Donării. Ceea ce caracteri
zează Lansarea celui de-ol 17-lea 
catgM rtminesc de 4 500 tone 
căruia i s-a dat numele orașului 
Derz, erie faptul că odată cu 
asamblarea pe cală a corpului 
aaori s-au montat instalația 
de îacârcare, axul port-elice și 
t.:zea, agregate în compartimen
ta’. mașinii, mecanismele de punte 
și suprastructura complet etan
șată. Aceasta înseamnă că con
structorii de nave gălățeni

putea elibera mai irrrrrj cheiul 
de armare. fapt ce va permite si 
lansarea altor vase Ia apa. La 
construcția celui de-a! 17-lea car
gou românesc de 4 >00 tone s-au 
evidențiat în mod deosebit echi
pele de constructori conduse de 
Ion Petrea, Gheorghe Vlad, Marin 
Zăbavă, echipele conduse de ti
nerii Vasile Eiler, Ionici Nicolau 
precum și echipele de cală con
duse de Gheorghe Moise și Gheor
ghe Fălcaru. Noul cargou lansat 
la apă de constructorii gălățeni 
este un nou succes cu care ei în
tâmpini cea de-a XX-a aniversare 
a Eliberării patriei.

înt doar patru profi
luri studențești, din 
numeroasele întîlnite 
de-a lungul unei do
cumentări. Sînt nu
mai patru din chi
purile care se aplea

că cu atenție și profunzime deasu
pra caietelor și tratatelor, deasu
pra aparatelor de laborator... Căci 
e impresionantă atmosfera de stu
diu și de cercetare științifică pa
sionată care populează amfitea
trele, bibliotecile, laboratoarele, 
atelierele...

ȘTIINȚA

PASIUNEA MEA !

Lucrări de montaj la hala de degroșare a noii secții de forje 
de ia Uzina constructoare de mașini Reșița

Foto : AGERPRES

★

După vizita făcută la Plo
iești, oaspeții yemeniți și-au 
continuat călătoria pe Valea 
Prahovei, oprindu-se la Sinaia, 
unde au participat la un dejun 
oferit în cinstea lor.

In timpul dejunului care a 
decurs într-o atmosferă cor
dială, Gh. Stan, președintele 
Sfatului popular al regiunii 
Ploiești și mareșalul Abdullah 
al-Sallal .................
prietenia 
pentru ] 
două țări.

★

Vineri dup-amiază, oaspeții 
yemeniți au vizitat Muzeul 
Peleș. după care s-au îndreptat 
spre Brașov.
La sosirea în regiune oaspeții 

au fost întîmpinați de condu
cători ai organelor locale de 
stat și ai organizațiilor ob
ștești. La salutul președintelui 
Sfatului popular regional, Ion 
Mărcuș, a răspuns președintele 
Abdullah al-Sallal.

Prin localitățile prin care au 
trecut, de la București spre 
Brașov, oaspeții 
tați cu .căldură 
cetățenia

au toastat pentru 
romîno-yemenită, 

prosperitatea celor

Nu peste mult timp, la Timi
șul de Sus, Zizin, Siliște, Bran și 
in alte locuri pitorești ale regiunii 
Brașov se vor întilni să-și petrea- 

: că vacanta de vară 10000 de 
elevi. Vilele au fost renovate și 
dotate cu mobilier, elegant, clu- 

I burile înzestrate cu aparate de 
radio, televizoare și jocuri dis
tractive. La Dragoslavele, Rucăr, 

Ș Călimănești, Lotru și în alte lo- 
j calități din regiunea Argeș, unde 
I sînt organizate tabere de vară 
\ pentru elevi, lucrările de repara- 
\ ții ale localurilor vor fi terminate 

aproape cu două săptămâni mai 
devreme de ziua stabilită. In a- 
proape toate taberele au fOst 

1 'amenajate noi bucătării și săli 
de mese, iar la Valea Mare, Bu- 
ghea, Loțru, Păușani* Stoenești 
au fost mărite spațiile 'de cazare 
cu peste zoo de locuri. Aseme
nea pregătiri se fac și în locali
tățile Nucet, Moneasa, Dezna din- 
regiunea Crișana, unde își vor 
petrece vacanța peste 2 500 elevi. 
Tot în această parte a țării se 
află în curs de amenajare noua

tabără din comuna Pietroasa, si
tuată în inima munților Bihoru
lui.

In vederea asigurării unei va
canțe plăcute și instructive,. în 
toate taberele de vară din țară 
sînt amenajate terenuri sportive, 
unde vor avea loc numeroase 
manifestări cultural-sportive.

Pentru elevi sînt prevăzute, de 
asemenea, în vara aceasta nu
meroase excursii colective în cele 
mai pitorești locuri de la munte 
și de pe litoral. Numai din re
giunile Brașov, Crișana, Galați și 
Argeș vor lua parte la asemenea 
excursii circa 600 000 de copii.

(Agerpres)îs

au fost salu- 
de numeroși
- jKilC'-.'’ 
Ia Tblî 
^Agerpres)

Telegrame s
cu

Migală, concentrare 
multă gingășie

tinerii
din orașul 

Ploiești
Foto: AGERPRES

Tovarășului GHEORGHE GHEORGH1U-DEJ, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
și președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine

București
Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
în numele poporului bulgar și în numele meu personal, 

primiți recunoștința noastră sinceră pentru condoleanțele adre
sate nouă cu prilejul grelei pierderi suferite de poporul nostru 
— încetarea din viață a eminentului activist al Partidului 
Ccmunis; Bulgar, membru al Biroului Politic al C.C. al P.c.B. șî 
președinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, tovarășul Dimităr Ganev. neobosit luptător pentru 
pace și socialism și pentru dezvoltarea prieteniei frățești dintre 
popoarele bulgar și romîn.

TODOR JIVKOV 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

București

Vă mulțumesc cordial pentru felicitările și urările transmise 
în numele dv. și in numele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine cu prilejul alegerii mele ca președinte al 
Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria.

împărtășesc intru totul convingerea exprimată de dv. privind 
dezvoltarea mai departe a prieteniei și colaborării dintre 
cele două țâri ale noastre și mă folosesc de acest prilej pentru 
a ura poporului romîn frate noi succese în lupta pentru 
triumful socialismului și păcii.

GHEORGHI TRAIKOV 
președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

gostit de paleontologie, adică de 
studiul tuturor urmelor de viată 
păstrate de-a lungul verticalei mi
leniilor în pămint. Dan Grigorescu 
a făcut pitiă in prezent comunicări 
apreciate de oamenii de știință, 
despre fauna și stratigrafie depo
zitelor jurasice de la Svinița- 
Svinecea Mare din Banat sau des
pre fauna depozitelor numulitice 
de la Albești-Muscel. Prezentate in 
cercurile științifice de stratigrafie 
și paleontologie, ele s-au bucurat 
de la început de interesul entuziast 
al academicianului profesor Fili- 
pescu, care a apreciat bogăția ma-

și operei unor savanți ro- 
”:.:m de renume mondial ca Gri-. 

Cobălcescu, Ion Athanasiu, 
G*egoriu Ștefănescu, pilde emo- 
țicnante de abnegație în munca de 
cercetare, care au constituit subiec- 

: unor comunicări științifice a- 
parte.

Paralel cu această prodigioasă 
activitate științifică, tînărul cerce- 
tător străbatea satele regiunii 
București la invitația „Consiliului 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice* pentru a ține 
conferințe de popularizare pe teme 
de geologie.

purile unor tovarăși de drum. Vi
zavi, cu tîmpla rezemată de fe
reastră, dormea o fată — unul din 
eroii acestui reportaj. Și privind 
pe geam, la fuga pădurilor, ca în 
secvențele unui film, rememoram 
întâmplările care au făcut să ne 
cunoaștem. O revedeam la cate
dră, cu același surîs optimist, mo
lipsitor, care o caracterizează, vor
bind cu simplitate copiilor despre 
un subiect aparent prozaic : polie- 
drele. Și tînăra „profesoara1 Grea- 
vu Mariana — studentă în anul 
IV al Facultății de matematică și 
fizică din Cluj, se străduia să de

drele, se așterneau figurile geome
trice ale caselor unui sat sau 0- 
raș trecut în revistă în goana tre
nului.... O revăd în laboratorul de 
fizică atomică privind prin vizorul 
unui oscilograf catodic orbita par
ticulelor Alfa... O revăd în că
min, dojenind o colegă pentru în
târzieri repetate, pentru indiferența 
față de condițiile de viață și de 
studiu care i s-au oferit. E foarte 
convingătoare ! Ca membră în co
mitetul căminului 4, fruntaș pe 
Centru universitar, Greavu Ma
riana, ține la prestigiul cîștigat ca 
la ochii din cap. O revăd apoi la

juriul concursului formațiilor ar
tistice studențești, cu publicul. Și 
proiectind imaginea ei în viitor, 
mi-o închipuiam așteptînd cu c- 
moțic prima oră de matematică 
undeva într-o școală, în fața ele
vilor dornici să cunoască ciudate
le taine ale poliedrelor.

CE SE ASCUNDE

ÎN SPATELE

UNEI PÎNZE ?

Coborînd din munți, cu eșanti- 
oane care în limbajul geologului 
înseamnă fragmente de rocă mi
nerală, iar in limbajul liric — . terialului faptic pus în discuție, 
trofee ale istoriei pămîntului, Dan 
Grigorescu intră nerăbdător în la
borator. Aici, sub ochiul ciclopic 
al microscopului, mineralele for
mează adevărate imagini de calei
doscop, pe care geologul trebuie să 
le interpreteze, să le stabilească 
vîrsta — întotdeauna matusalemi
că — să le descifreze proprietățile 
sub influența agenților chimici 
etc. Și orele trec pe nesimțite. Se 
întîmplă ca Dan Grigorescu să ră- 
mînă în laborator cite 14—15 ore 
pe zi, aproape fără întrerupere. Și 
din această muncă încordată, pa
sionată, se nasc comunicări și lu
crări științifice temerare. Indră-

ELOGIU PASIUNII
logica argumentării științifice, în
drăzneala interpretărilor, stilul 
prezentării. Una din aceste lucrări, 
la propunerea academicianului, va 
fi publicată într-o revistă de 
specialitate.

In culisele acestor lucrări se a- 
flă, desigur, zile neîntrerupte de 
studiu al celor mai variate și mai 
bogate tratate de paleontologie 
sau mineralogie, în cîteva limbi. 
Dar nu e mai puțin adevărat că 
în logica expunerii și în tehnica 
cercetării științifice, se oglindesc 
cunoștințele culese de Dan Grigo
rescu, prin studiul aprofundat al

...Iată-l acum, verifieîndu-și lu
crarea de diplomă „Studiul faunei 
sarmațiene dintre Valea Slănicu- 
lui-Buzăii și Valea Rîmnicului". 
Dan Grigorescu se află înaintea 
examenului de stat și în perioada 
aceasta timpul îi e prețios ca... 
diamantele /

CIFRE

ȘI BALET
Călătoream noaptea, tîrziu, spre 

București... Alături, în întunericul 
compartimentului, se conturau chi-

scrie în spațiu și în ecuații cele 
mai variate forme geometrice, sta
bilind relații cu triunghiurile, pă
tratele și dreptunghiurile învățate 
anterior.

Dacă lecția ei a luat nota io, a- 
proape că nici nu mai are impor
tanță. E un succes obișnuit, adău
gat la cele obținute timp de patru 
ani în facultate. Dar adevăratul 
calificativ al lecției l-am surprins 
în timp ce ieșeam din clasă. l-l a- 
cordau elevii cu naivitatea și sin
ceritatea lor cuceritoare : „Ce bine 
am înțeles !".

...Și iar, peste imaginea tablei 
pe care profesoara tși desena polie.

„Omul care tide” — ultima, pre
mieră a Naționalului clujean ; o 
reîntâlnesc răsfoind pe stradă 
„Viața lui Eminescu".

Și peste toate aceste imagini, în 
ritmul trenului, pe fereastră ca în 
ecranul unui televizor, o văd dan
sând cu același surîs optimist, mo
lipsitor, în formația de dansuri a 
Casei de cultură din Cluj. Și mi-o 
închipui seară de seară la repetiție 
pe Greavu Mariana, fata care, vre
me de 8 ani, la școală a avut două 
pasiuni: matematica și baletul...

...Călătoream spre București. Pe 
Greavu Mariana o așteptau emo
țiile imediate ale confruntărilor cu

V-ați întrebat vreodată care e 
drumul parcurs de culorile și miș
cările ce întregesc un tablou sau o 
frescă ?

Mă aflu în fața unui tablou in
titulat : „Pescarii". Un grup de 
bărbați, tineri și bătrâni, în fața 
mării incendiate de soare, întind 
niște plase sau duc pe umeri coșu
rile încărcate, cu scrumbii. E o di
mineață monumentală. Peisajul și 
oamenii sînt priviți de autor de 
jos, de la nivelul plajei și par niș
te uriași desprinși dintr-o țară de 
basm. Cerul e aproape orbitor de 
atita lumină. O bogăție, o împli
nire robustă, patetică, o încredere

ADRIAN DOHOTARU
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De la Baia Mare la București
rașul Ploiești — ultimul po
pas al raidului nostru. Desi
gur, în relatările ce vor urma 
nu ne propunem să cuprin
dem tot ce am văzut aici, ci 
numai acele manifestări care 
sînt specifice orașului și a 

va servi, poate, unor 
din cele vizitate pe

căror cunoaștere 
organizații U.T.M. 
traseul nostru.

★

în trei seri la rînd, în mijlocul tineri
lor ploieșteni am întîlnit cîțiva prieteni 
adevărați, statornici cărora peste tot li se 
acordă o mare prețuire. Alături de ei, ti
nerii petrec ore întregi în sălile cluburi
lor, în dormitoarele rafinăriei de la 
Brazi, la pădurile din împrejurimile ora
șului, pe estradele amenajate în parcuri. 
Prezentarea acestor prieteni, în haine 
festive ori mai puțin festive, într-o am
bianță familiară care nu le răpește cîtuși 
de puțin farmecul tineresc , o vom înce
pe cu această întîlnire cu ei, care nu este 
altceva decît o

îmiRE
CU CÎNTECUL
Șl POEZIA

o

rc

în& să vină profesorul invi
tat pentru această seară de 
sîmbătă (la clubul Fabricii 
„Dorobanțu"), mai rămăsese 
destul timp. De fapt, nu se 

I petrece un eveniment neobiș
nuit, și totuși cîteva a

mănunte vorbesc despre anume pre
gătiri special destinate ~celor ce vor 
urma. Pe peretele de lîngă podiumul or
chestrei o pagină, de zece ori cît una 
obișnuită, atrage atenția de cum intri în 
sală. Pentru cei care încă nu știu : astă 
seară vom Cînta acest cîntec („Tineret 
•^-mîndria țării") 1 O fată înaltă, blondă, 
/.bibliotecara noastră" cum ne spune ci
neva, împarte noilor veniți — printre 
care și invitați, de la „Detergenți", „24 
Ianuarie', ITAU — foi, pe care este bă
tut la mașină textul aceluiași cîntec. Sta
ția de amplificare transmite, pentru cei 
din sală, cîntecul anunțat. Tot fetele de 
la „Dorobanțu", un grup de filatoare (se
cretara comitetului U.T.M., Guțoiu Au
relia, Ciocan Elena, Costache Stela, Spi
ridon Georgeta, Marton Elena, Șerbă- 
nescu Adrianay-Calcaa-Constanța, Simion

Pe scena cluburilor ploieștene, de o largă apreciere se bucură interpretarea cîntecelor 
și a poeziilor

Lucia), încearcă, primele, o repetiție im
provizată. Treptat, în jurul lor s-a con
stituit un adevărat grup coral: țesătoa- 
rea Ichim Rada, secretara de la țesătorie 
Bratoșin Florica, băieți și fete de la „De
tergenți", „24 Ianuarie", ITAU.

Cînd intră orchestra, întreaga sală ră
sună de glasurile cîntăreților. Profesoru
lui — Grigore Nicolau de la Palatul Cul
turii — nu-i mai rămîne decît să „armo
nizeze" , să ordoneze vocile, să tempereze, 
cum ne spune, zelul celor care vor să se 
distingă. Abia acum intervine competen
ța sa, grupînd tinerii din sală, indicîn- 
du-le tonurile corecte, transformîndu-se 
repede în dirijorul acestui cor neînscris 
încă în vreun concurs, compus din a- 
proape o sută de membri. De fiecare dată 
însă — la asemenea seri — zeci de ti
neri învață cîte un cîntec, sub îndruma
rea unui specialist ori a celor care știu 
cîntecul respectiv (unii l-au învățat cu 
prilejul învățămîntului politic și apoi de
vin ei înșiși instructori voluntari, cei 
care „dau tonul" în cadrul manifestărilor 
cum este cea din această seară). Ceea ce 
este interesant de notat aici, e că, pe 
lîngă desfășurarea normală, firească, a 
unei atari acțiuni de învățare a unui 
cîntec nou, participanții vin din între
prinderi diferite, în calitate de invitați.

Pe parcursul itinerariului nostru, vă 
amintiți, deseori am întîlnit o slabă co
laborare între întreprinderi, între orga
nizatorii culturali. Chiar în orașul Baia 
Mare, punctul inițial al acestui itinerar, 
organizații U.T.M. cu un număr mai mic 
de membri ori cu un specific care făcea 
necesară o strînsă colaborare cu alte or
ganizații, din alte întreprinderi, ne-a în- 
tîmpinat o situație nesatisfăcătoare în ce 
privește asemenea schimburi de expe
riență. La masa rotundă din Cluj, mulți 
secretari U.T.M. recunoșteau necesitatea, 
utilitatea acestor strînse legături. Aici, la 
clubul ploieștean, la o asemenea acțiune, 
cum este aceea de învățare a unui cîntec 
nou, sînt invitați și tineri din alte între
prinderi, care se bucură astfel de îndru
marea specialistului. Desigur, și în seara 
pe care o relatăm, cîntecul a fost însoțit 
de dansuri, de recitarea unor poezii (gru
pate și comentate atractiv într-un mon
taj literar-muzical). Recitatoarele, fetele 
de la „Dorobanțu", au ales dintre cele 
mai frumoase lucrări din creația unor 
poeți ca Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, 
Eugen Frunză. Filatoarea Ana Marton 
a adresat sălii propriile versuri, odată 
cu invitația ca și alți tineri să urca pe 
scenă. La fel cu cîntecele.

Dar, să le dăm cuvîntul și tinerilor de 
la I.S.C.M.-Brazi, mal precis, celor peste 
treizeci de tineri constructori — plus in
vitații — din pavilionul 16.

— Unde mergi astă seară tovarășe 
Burada ? (Ion Burada este secretarul co
mitetului U.T.M. al constructorilor). El, 
brigada artistică, cîțiva recitatori ne in
vită astă seară (în seara următoare celei 
petrecute la „Dorobanțu") la dormitorul 
cu nr. 16. Condiția bunei primiri ni se 
pare exigentă : fiecare participant — in
clusiv locatarii — trebuie să știe să cînte, 
să spună poezii, să cunoască bine eroii 
cărților pe care le-a citit. Să intrăm. 
Paturi curate, lumină multă, ghivece cu 
flori și... tineri veseli, povestindu-și în- 
tîmplări de peste zi. Jurnalul vorbit 
prezentat de inginerul Bebe Rozenthal, 
suscită interesul, vocile se domolesc, as
cultăm. Același inginer recomandă apoi 
cărți tehnice pentru lăcătuși, zidari, be- 
toniști, șoferi, sudori. Imediat, solicitări
lor le răspunde bibliotecara.

Deși la ei „acasă“, Toader Gh. Ion și 
Tarcău Gh. Gheorghe, sînt emoționați, 
își îndreaptă cu atenție studiată gulerele, 
se foiesc neliniștiți. Comitetul U.T.M. i-a 
recomandat de astă dată pe ei „echipei 
de reportaj" (condusă de Ardac Mihai), 
așa încît prietenii și invitații vor asculta, 
cîteva minute, două portrete în care este 
surprinsă succint fizionomia celor doi, 

CU TINERII
DIN ORAȘUL PL OIEST!
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atașamentul față de colectivul în care 
trăiesc, dragostea pentru construcțiile 
înălțate și de ei (noua secție de cocsare, 
de exemplu, una din cele mai impună
toare „înălțimi" a Brazilor).

Atenție ! „Cine recită mai bine ?" în
trebarea nu e adresată cuiva anume, ci 
tuturor și nu ca o Sondare a curajului — 
„sîntem doar acasă" — ci ca semnal de 
deschidere a unei autentice seri de poe
zie. Rînd pe rînd, Alexandru Rusu, Mi
hai Ardac, Mihaela Stoicescu, Ana Ale- 
xandrescu, Văraru Nicolae, „se înscriu la 
cuvînt", adică sînt animatorii acestei seri 
de poezie.-Și-a cîntecelor. începutul îl 

face, conform unei tradiții locale, Ale
xandru Colcer. El este și un iscusit in
terpret de muzică populară, dar și un 
creator de texte noi, pe care le adaptea
ză vechilor melodii ardelenești. Lucreția 
Dascălu (de curînd utemistă) se oferă și 
ea să cînte. După ea urmează alții.

N-au avut timp să cînte toți, să parti? 
cipe direct la seara de poezie organizată 
în dormitorul 16. în alte seri le va veni 
și lor rîndul, dovedind astfel că o condi
ție cum e aceea de care vorbeam — ca 
„bilet de liberă trecere" — e aici în firea 
lucrurilor, constituie apanajul firesc al 
tinereții.

Totuși, e nevoie să descoperim un în
ceput al tuturor acestor lucruri, al fires
cului cu care se desfășoară — cu o frec
vență remarcabilă — asemenea seri de 
cîntece și poezii (e nevoie, credem, pen
tru a oferi, în continuare, exemple vii, 
convingătoare, organizatorilor muncii 
culturale de pe șantierul combinatului 
de la Tg. Mureș, Comitetului orășenesc 
U.T.M. Cluj și ale unor întreprinderi din 
orașul Cluj, sau tovarășului Nemeș, se
cretarul comitetului raional U.T.M. — 
Bistrița, care într-o scrisoare ne răspun
de, evaziv, că la Bistrița „comitetul raio
nal U.T.M. s-a sesizat de critica făcută 
și au fost luate măsuri pentru impulsio
narea învățării cîntecelor și poeziilor de 
către organizația U.T.M.", fără să pre
zinte, însă, intr-un fel aceste măsuri sau 
inițiative, care, desigur, ar fi suscitat in
teresul deosebit al cititorilor noștri).

— Nu urmărim cu tot dinadinsul ne 
spunea tovarășul Ion Burada, să „oficia
lizăm" învățarea cîntecelor și a poeziilor 
E destul să spun că, în cazul nostru, 
chiar dacă nu avem întotdeauna un spe
cialist, un profesor de muzică ori un in
terpret calificat, lucrurile se desfășoară 
mult mai simplu decît s-ar crede. ~ Știe 
oricine că adunările generale, ca să dau 
un exemplu, sînt un prilej nimerit și 
pentru învățarea unui cîntec. Dar nu 
numai ele... Instructorii noștri voluntari 
— tineri constructori care știu cîntece, 
poezii — sînt solicitați să ne învețe ori 
de cîte ori au prilejul.

La serile de dans, apoi, noi obișnuim 
să invităm tinerii să cînte acompaniați 
de orchestră, am căutat, deci, să nu lă
săm nevalorificate aptitudinile, dorințele 
lor. La stația de amplificare am inclus 
chiar o rubrică : „Să învățăm acest cîn
tec", după modelul „cîntecului săptămî- 
nii" la radio.

Lecturile în grup, serile de recitări, 
montajele literar-muzicale sînt concret!- 

zarea unei bune coordonări a populari
zării literaturii, ale formării gustului 
pentru poezie.

Unul din „centrele" acestei coordonări 
este comisia concursului „Iubiți cartea". 
Recenziile, serile literare pe baza unor 
fragmente din cărțile recomandate de 
concurs, sînt însoțite și de alte mijloace 
de popularizare. Unul din ele, deosebit 
de activ, este „Gazeta cititorilor frun
tași".

Iată, șl tabloul nu este complet, de 
unde pleacă interesul și pasiunea tineri
lor pentru poezie și cîntece. De la cu
noașterea unor astfel de posibilități și 
realizări meritorii s-a inspirat și planul 
comitetului U.T.M.

SEBS Si D/MIS
retutindeni se dansează sîm- 
băta seara. Pe ringul de 
dans: constructorii de la 
Brazi, textilistele de la „Do
robanțu", metalurgiștii de la 
Uzina „1 Mai", petroliștii de 
la Rafinăria Ploiești, ce

feriști și alte sute de tineri. Ne vom opri 
în cîteva locuri. Pentru început, un scur*. 
popas la „Dorobanțul Aici o primă și 

frumoasă imagine ne-o oferă modul în 
care fetele-gazde primesc pe tinerii in
vitați din alte organizații U.TNL, din 
apropiere.

în sala mare și luminoasă, împodobită 
cu atenție de textiliste, domnește pretu
tindeni frumosul: de. la ghirlandele ră
sucite ingenios în jurul luminilor, pînă 
la ținuta corectă a dansatorilor; de la 
varietatea programului pînă la reperto
riul de frumoasă ținută al orchestrei.

La Uzina „1 Mai", programul a rămas, 
în parte, numai în intenție distractiv. 
Orchestra cam plictisită, susțir.indu-ș; 
partitura mai ales cu piesele solistice ale 
unei trompete, s-a odihnit în timpul fc 
cate fiteva jocuri, așa-zis „distractive* 
(mîncarea biscui^lor, altul un fel de baba 
oarba) au strîns în mîjlcca! sălii pe cu
rioșii care nu sta.seră încă ia așa ceva.

Concursul „Cir» știe, ciștifiă*, bineve
nit; a Curat prea muln Organfzatoru tre
bui au’să renunțe măcar la una din cel: 
4 serii de întrebări, dind loc mai mul*, 
elementului distractiv al unor astfel de 
seri, așa cum au făcut cei de la clubul 
C.F.R. De multă apreciere s-a bucurat 
aici, concursul de dans, organizat pe 
etape, în diferite momente ale serii.

Pentru învățarea dansului, comitetul 
U.T.M. de la „1 Mai" și-a propus să or
ganizeze chiar un curs de dans, la care 
să contribuie ca instructori voluntari, ti
neri ca Ion Ostroveanu, Alexandru Bu- 
lenco. (Desigur, un prețios ajutor în acest 
sens pot primi tinerii de ia „1 Mai" din 
partea școlii de artă din oraș, a corpului 
de balet de la Teatrul de estradă). întîr- 
zierea unei astfel de acțiuni are însă și 
cauze „externe", dintre care una este 
slaba preocupare a conducerii Palatului 
Culturii, unde un asemenea curs și-ar 
justifica perfect organizarea. „A existat, 
ne-a spus tovarășul Stan Ion, directorul 
Palatului, un curs de dans, însă el s-a 
dizolvat". Sigur că simpla constatare a 
acestui fapt, fără luarea măsurilor cores
punzătoare pentru continuarea unei ast
fel de acțiuni, nu este în măsură să ur
nească lucrurile din loc.

BE AGITAfIE
„Nouă r

ALE BRIGĂZILOR

zina „1 Mai" Ploiești 
Romînia : Felicitări realiza
torilor excelentei instalații 3 
DH—200. Stop. Instalația a 
fost distinsă cu Diploma și 
Medalia de aur. Stop. Tîrgul 
Internațional de la Leipzig".

Felicitărilor scrise li se adaugă altele, 
Drale, exprimate în vers și cîntec de un 
reporter activ : brigada artistică de agi
tație. Vestea consacrării definitive pe 
piața mondială a încă unui produs romî- 
nesc realizat aici, la Ploiești, prilejuiește 
artiștilor amatori un „turneu" prin sec
țiile uzinei, cu un program scurt, opera
tiv și frumos. Decor : silueta argintie a 
turlei instalației care, cu viteza gîndului, 
Sfredelește pămîntul pînă la 5.000 m (re
cord de adîncime realizat în țara noastră 
la foraj). Programul „Strălucirea 3 
DH-ului romînesc", cuprinde toată căl
dura și bucuria, toată dragostea expri
mate entuziast față de realizatorii ei.

...Anunțul: „peste cinci minute începe 
programul brigăzii artistice", transmis 
la difuzoarele din secție, avînd rolul 
gongului care vestește începerea specta
colului, este repet? t lună de lună de 13 
ori. 13 brigăzi artistice de agitație sînt în 
uzină. 13 reporteri care, „discutînd" pro
bleme de mare actualitate în producție, 
se adresează nemijlocit muncitorilor din 
grupul cărora s-au născut Prestigiul lor 
este de necontestat.

Uneori cu vervă și îndrăzneală, alteori 
cu tracul inerent debutului, cele 13 bri
găzi transpun artistic actualitatea din 
secțiile uzinei. între cei peste 100 
de tineri care au căpătat obișnuința 
și pasiunea scenei — mulți și pe cea a 
condeiului — sînt și secretari ai comite
telor U.T.M. (Florian Nicolescu, Constan
tin Tudorache, Dumitru Mîzgoi, Emil 
Dumitrescu, Dumitru Popa), aici, în cali
tate de instructori ai brigăzilor din sec-

nos/ program (Brigada artistică de agitațierepetiție I.S.C.M. Brazi)

țiiie lor. lucru ce contribuie la crearea 
unei permanente întreceri între brigăzi 

(La întreprinderea „înfrățirea* din 
Oradea, prezentam o scurtă statistică- O 
amintim : în cadrul celor 8 secții pro
ductive lucrează aproape 500 de tneri. 
Dintre aceștia 100 sînt tineri care au o 
muncă de răspundere, membrii comite
telor pe secții, ai birourilor și ai comite
tului U.T3L pe întreprindere. Dar dintre 
ei mult prea puțini participă la activita
tea formațiilor artistice, puțini sprijină 
activ, direct — așa rum am întîlnit la

LS.C34. Brazi — pe membrii acestora 
a pregăti frecvent programe adec- 

• ate specificului de muncă, preocupărilor 
rmeriior. Concluzia? Este firesc ca pre- 
miindeni, în toate organizațiile U.T.M., 
membrii comitetelor să fie în mijlocul ti- 

în toate ocaziile, inclusiv la ma- 
mfestărîle cultural-educative).

Recent, s-a desfășurat festivalul bri- 
artistice, care a făcut bilanțul 

potențialului artistic din fiecare secție. 
Locul I l-a ocupat brigada artistică din 
secția „sculerie centrală").

Această largă întrecere, organizată 
pentru a 4-a oara, la care sînt invitate 
toate brigăzile din uzină, constituie un 
rodnic schimb de experiență. Astfel, a 
fost popularizată inițiativa organizației 
U.TAL de la secția turnătorie de oțel de 
a Întocmi textele cu sprijinul activ al

pre* devKLAd texberL
Dacă acbvitâții eoîectivuiui de îndru

mare conatitaă la nivelul uzinei (dr. 
Constanun Crănuncău. Mircea Nicolescu, 
de la Teatrul de stat și Dorian Constan- 
’ contribu
ția naembrJcc cercului literar (a cărui 
reorganizare se așteaptă de mai multe 

• Învățarea cîntecelor este o acțiune urmărită îndeaproape 
de comitetul orășenesc (la seara culturală de la „Dorobanțu" 
i-am întîlnit în mijlocul tinerilor pe tov. Georgescu — prim- 
secretar al comitetului orășenesc și Andrei Neacșu, secretar 
cu propaganda, pe tovarășul Nemeș, activist al comitetului 
orășenesc, pe Ghinescu Radu, activist al comitetului regional 
U.T.M.). Prima măsură în acest sens a fost stabilirea unei legă
turi strînse cu cercul pedagogic de muzică pe oraș, cu cei 30 de 
profesori cărora li s-a solicitat contribuția și, în colaborare cu 
Comitetul pentru Cultură și Artă, s-au luat măsurile necesare 
(indicarea unor cîntece de masă, popularizarea textelor, învă
țarea practică, în întreprinderi a cîntecelor). Acestei acțiuni 
largi îi -vin în întîmpinare concursurile inițiate de întreprinderi 
ca Uzina „1 Mai", I.S.C.M. Brazi, Rafinăria Ploiești Nord, pen
tru „cel mai bun cunoscător de cîntece".

Mai puțin contribuie la asemenea popularizare a cîntecelor, 
a poeziei, o instituție cum e Palatul Culturii, ale cărei acțiuni 
se mărginesc la un caracter festiv, de pe scenă, în loc sa gă
sească și alte forme variate, de stabilire a unor legături mai 
strînse cu tinerii din întreprinderile orașului (la impulsionarea 
activității Palatului Culturii, care nu trebuie să se mulțumească 
doar cu organizarea unor interesante expoziții la sediu, ori 
doar cu spectacole ale formațiilor proprii — pot contribui, în 
egală măsură, comitetul orășenesc U.T.M. și mai ales, Comitetul 
pentru Cultură și Artă, aflat în același local).

• Cunoașterea trecutului de luptă al Partidului și poporului 
nostru se bucură de o atenție deosebită, printr-o bună organi
zare a vizitelor (la Muzeul de istorie a partidului, Muzeul de 
istorie a petrolului) a popasurilor la locuri istorice din orașul 
Ploiești și în împrejurimi, la Doftana (vizita la Muzeul Doftana 
va fi precedată de vizionarea unui diafilm, de expuneri și în- 
tîlniri cu membri de partid, iar în timpul vizitei, chiar în curtea 
muzeului, tinerii vor organiza momente poetice alcătuite din 
versuri dedicate luptei partidului, vor învăța cîntece revoluțio
nare).

© Pentru 10 000 de tineri din oraș, ia cinematograful Tinere
tului se prezintă ciclul intitulat „Cu filmul documentar pe dru-

luni), rezultatele ar fi, neîndoios, mal 
bune.

Intensa circulație a brigăzilor (specta
cole în secții, la consfătuirile de produc
ție, pe scena clubului sau pe estradele 
estivale) pune în mișcare inițiativele 
pentru organizarea unei bogate vieți cul
turale în fiecare secție. Semnificative 
sînt serile cultural-distractive, de orga
nizarea cărora răspunde, pe rînd, fiecare 
secție.

Secția „sape-foraj" șl-a înscris în pro
gramul ultimei acțiuni montajul de ver

suri (organizat în. colaborare cu biblio
teca) „Figuri de comuniști din literatura 
noastră", și apoi un concurs care dez
bate o problemă actuală pentru secție : 
reducerea rebuturilor. Concursul „Să ne 
cunoaștem temeinic meseria de strun
gar", desfășurat în două faze, a cuprins 
pe toți tinerii participanți la cursurile 
de ridicare a calificării.

Experiența celor de la „sape-foraj" cir
culă stimulînd acțiuni similare, organi
zate în secțiile „montaj", „electrică”, 
„turnătorie de oțel" și serviciile tehnice. 
Schimburile de experiență organizate cu 
prilejul instruirii activului U.T.M., al 
consfătuirii comune cu responsabilii cul
turali din comitetele U.T.M. și comite
tele sindicatului, au contribuit la gene
ralizarea inițiativelor valoroase, exis
tente in fiecare secție.

La alcătuirea programului de activitate 
al clubului (destul de puțin popularizat 
în uzină) iau parte și reprezentanții co
mitetului U.T.M., care sugerează organi
zarea unor activități solicitate de tineri. 
La rîndul lui, clubul „intervine în tre
burile interne" ale secțiilor — pe plan 
cultural — ajutîndu-i pe tineri la reușita 
unor manifestări (vezi montajul de ver- 

«uri «usținut de membrii formației de 
teatru și ai orchestrei de mandoline, or
ganizat la secția construcții-metalice).

TRASEELE l/NUI
PLAN RE MUNCĂ

a comitetul orășenesc U.T.M» 
notăm cîteva cifre care ilus
trează actualitatea sportivă 
din orașul Ploiești. La ordi
nea zilei se află, desigur, 
Spartachiada republicană» 
Clubul sportiv orășenesc 

transmite: 45 000 participanți — pînă. a- 
cum — la întrecerile acestei mari compe
tiții de masă (sînt prevazuți 50 000). între
cerile la diverse probe se desfășoară pe 
numeroase baze sportive, simple și com- 
plexe, (care se numără de la o sută în 
sus), dintre care numai cele omologate: 12 
terenuri de fotbal, 4 piste de atletism, 
6 terenuri de handbal, 18 de volei, 6 ba
zine de înot, piste de alergări, terenuri 
de tenis de cîmp etc (cea mai recentă 
bază sportivă, inaugurată pe 2 mai, a- 
parține lucrătorilor de la C.F.R., amena
jată prin însuflețite acțiuni de muncă 
patriotică). Să facem cîteva incursiuni pa 
traseele sportive ale orașului.

...Uzina „1 Mai". Participanțil la între
cerile spartachiadei au depășit cifra de 
3 960.

Pentru insigna de polisportiv 400 de 
participanți au trecut probele prevăzute. 
Aici, la „1 Mai", avem prilejul să cunoaș
tem o inițiativă prețioasă, relatată de to
varășul Ion Neamțu, eecretarul comite
tului U.T.M. pe uzină :

Cu cîteva luni în urmă, asociația „Pra
hova" a organizat, la inițiativa comite
tului U.T.M. și comitetului sindicatului, 
un curs de instructori sportivi, lucru pen
tru care â fost solicitat ajutorul C.S.O. 
Timp de o ltfnă, douăzeci și cinci de spor
tivi, selecționați dintre fruntașii asocia
ției, au participat la cursuri teoretice și 
practice special destinate organizării și 
desfășurării spartachiadei, pe discipline 
sportive. Apoi, în cadru festiv, li s-a în- 
mînat insigna de instructori voluntari, 
împreună cu ei, comitetul U.T.M. a ela
borat planul spartachiadei. Au fost repar
tizați, pe ramuri, la secțiile întreprinderii, 
alături de antrenorii clubului sportiv. Zin- 
culescu Petre și Alexandru Avramescu la 
fotbal, Ion Dăndărău (din lotul olimpic) 
la atletism, Vasile Puiuleț (deținătorul 
recordului regional la 10 000 metri), Ilie 
Alexandru la box ș.a.m.d. Contribuția 
lor, îndrumarea pe care au dat-o tineri
lor sportivi, asigurarea desfășurării în 
bune condiții a întrecerilor — toate a- 
cestea sînt concentrate în concluzia rai
dului pe această temă : toți tinerii au 
fost antrenați la întrecerile Spartachiadei 
republicane.

în aceeași zi, bazele sportive de la 
C.F.R., I.S.C.M. Brazi, ș.a. au cunoscut 
numeroase întreceri de fotbal, handbal, 
atletism, popice, tir. Două zile, sîmbătă 
și duminică, 400 de tineri lucrători la 
C.F.R. s-au întrecut în meciuri de fot
bal (Depoul C.F.R. — Revizia Ploiești 
Triaj), volei (Depoul C.F.R., Stația Plo
iești Triaj, Stația Ploiești Sud, Revizia 
Ploiești Sud, Stația Ghighiu, Ct 4), po
pice (Ct 4, Depoul C.F.R. Ploiești Triaj, 
Revizia Ploiești Triaj, L 4), moto (35 de 
motociclete pe stadionul „Petrolul"), te
nis dă masă (la clubul C.F.R.). Duminică, 
17 mai a fost intitulată „zi sportivă -, de 
întreceri ale lucrătorilor ceferiști din 
Ploiești. în aceeași zi, duminică, sportivi 
de la I.S.C.M. Brazi au avut întreceri a- 
semănătoare pe terenurile de la Nego- 
iești. Numai simpla enumerare a locurilor 
— și încă altele numeroase, în care âu 
avut loc întreceri sportive ale tinerilor 
din 11 asociații, timp de două zile la 
sfîrșitul săptămînii — poate sugera ca
racterul de masă pe care-1 are sparta
chiada în acest oraș.

Din nou ne adresăm planului de mun
că al comitetului orășenesc U.T.M. Obiec
tul convorbirii noastre cu tovarășul prim 
secretar A. Georgescu îl constituie plani
ficarea acțiunilor organizate în vederea 
întîmpinării celei de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei.

murlle Romîniei socialiste" („Imagini ale unui trecut glorios", 
„Tăbăcarii", „Coroana sfărîmată", „Ieri și azi în petrol", „Uzina 
„1 Mai" Ploiești", „Cetățile chimiei", „Cîntecul Bîrzavei", „Cro
nică hunedoreană", „Ritm în construcții", „Trei strigăte pe 
Bistrița", „Un Jupiter al zilelor noastre", „Aurel Vlaicu" ș.a.). 
Fiecare vizionare (au avut loc pînă ăcum 2 programe) este în
soțită de expuneri, momente poetice, conferințe ale unor spe
cialiști și muncitori fruntași (cu ocazia prezentării filmului 
documentar „Uzina „1 Mai“ Ploiești", tinerilor le-a vorbit Iosif 
Lisovski, laureat al Premiului de Stat, șeful serviciului de mo
dernizare a uzinei).

9 Alături de asemenea acțiuni largi, care pot cuprinde un 
mare număr de tineri, excursiile pe trasee stabilite de-acum, 
vor alcătui minunate prilejuri de petrecere tinereasca și de cu
noaștere a unor obiective industriale și istorice ale patriei.

10 000 de tineri vor merge la Bicaz, pe litoral, la Sibiu, în 
frumoasa Poiană a narciselor și în multe alte locuri.

Acestea sînt cîteva din acțiunile preconizate de comitetul 
orășenesc U.T.M., ele izvorîrid din propunerile cunoscute prin 
consultarea tinerilor din organizațiile de bază U.T.M. din oraș, 
care doresc să întîmpine cea de-a 20-a aniversare a Eliberării 
patriei, pe lîngă rezultatele bune din producție, și prin mani
festări cultural-educative 
număr de participanți.

f

deosebite, care să cuprindă un mare

★

La Ploiești, itinerarul 
serie de orașe ale patriei, a luat sfîrșit. 
trasee, vom continua să relatăm experiența organizațiilor 
U.T.M. în acțiunea de învățare a cîntecelor și poeziilor, în 
organizarea serilor cultural-distractive, a timpului liber, 
pentru desfășurarea unor interesante activități cultural-edu
cative.

nostru cultural-sportiv, printr-o 
In curînd, pe alte

Pagină realizată de:
V. GRIGORESCU

C. STĂNESCU 
Fotografiile: O. PLECAN



în plin efort (fază din meciul de handbal In 7 disputat recent Intre Spartac-Ccnstcnța ți Vo- 
ința-Odorhei)

Foto: FLORIN TAGA

INFOR

■ alți oameni de știință și 
r-lrură, precum și invitați de 

este hotare la Congresul na- 
ceal de medicină internă. 
SirtAsoriîul a fost felicitat 

cikterM de cei prezenți care 
t-aa nt nat succese în acti- 
n^atea sa multilaterala.

Viner-- in cea de-a treia zi 
• laoMar, participanții la 
C-xL£resitf național de medici- 
■A interni an dezbătut pro- 
btene privind cardita reuma- 
ttetetfi. An preaentat comuni- 

. ,c i-X romini
fi tevitați de peste hotare, 

care au urmat discuții.
Laotefle Congresului con-

I

I

Succese Internaționale 
ale sportivilor noștri
A11A H. m Atlețfl romînl
AlieiiSIli g.au comportat

■ remarcabil în 
tina a doua a concursului interna
țional de la Atena, obținînd trei 
•victorii. Proba de 200 m plat a re
venit lui Gh. Zamfirescu, cronome
trat în 21 “3/10, performanță care 
egalează recordul republican deți
nut, din 1948 de lori Moiria. ȘOrban 
Ciochină . și-a adjudecat proba da 
triplii salt cu un rezultat valoros : 
16,16 m (record egalat). A treia 
victorie a fost realizată de A. Ba- 
rabaș în proba de 1 500 m. El a 
parcurs distanța în 3’49“. Iugosla
vul Lesek a cîștigat proba de să
ritură cu prăjina — 4,70 m, Una 
din cele mai bune performanțe eu
ropene ale sezonului.

Jucătorii
inîni continuă să 
obțină victorii în 

turneul internațional de tenis de la 
Riga. In sferturile de finală, Ion 
Tiriac l-a învins cu 6—2ț 6—0> 
6—2 pe polonezul Malewski, iar 
Petro Mărmureanu a dispus cu 
6—1; 6—2| 7—5 de cehoslovacul 
Korda. In semifinale, Țiriac va în- 
tîlni pe Potanin (U.R.S.S.), iar 
Mărmureanu pe Iuska (U.R.S.S.), 
care l-a eliminat pe I. Năstase.
. In semifinalele probei de dublu, 

Țiriac, Mărmureanu a dispus cu 
6—1) 6—0) 6—3 de Korda, Vopicik 
(R. S. Cehoslovacă). Reprezentanții 
noștri vot întîlni în finală pe Mo- 
ier, Potanin (U.R.S.S.).

Tenis ro-

Pe traseul Liberee- 
Pardubice (189 km) s-a 
desfășurat vineri cea 
de-a 12-a etapă a com
petiției cicliste „Cursa 
Păcii", Varșovia-Ber- 
lin-Praga. La start s-au 
prezentat 67 de cicliști, 
clți au mal rămas din 
cei 90 care au luat 
plecarea fa 9 mai la 
Varșovia. După trei 
zile de frig și ploaie, 
ieri timpul a fost fru
mos și fără vînt, trena 
destul de rapidă. In 
prima oră s-a realizat 
o medie de 43 km. 
Sprintul cu premii din 
orașul Jablonec a re
venit maghiarului Me- 
gyerdi, urmat de bel
gianul Spruyt. La kilo
metrul 91 se detașează 
din pluton iugoslavul 
Santaveț, care va cîș- 
tiga al doilea sprint 
cu premii la kilome
trul 99. După aceasta 
se desprinde sovieticul 
Dohliakov, dar el va 
ii ajuns de pluton. O 
altă acțiune încearcă 
apoi cehoslovacul Smo- 
lik, purtătorul tricou
lui galben, stimulat și 
de faptul că cel de-al 
treilea sprint cu premii 
se dispută în orașul 
sdu natal, Hradec Kra- 
love (km 164). El pă
trunde primul pe stră-

zile orașului, șl se pă
rea că va avea satis
facție, dar pe linia al
bă este întrecut cu o 
jumătate de bicicletă 
de belgianul Spruyt. 
In urma acestui suc
ces, Spruyt a devenit 
lider în clasamentul 
sprinterilor cu 87 pune-

le. Pînă la stârșitul 
etapei nu se mai în
tâmplă nimic deosebit 
și la porțile stadionu
lui „Ruda Hvezda* din 
Pardubice, ajunge un 
pluton de peste 40 de 
concurenți. G. Moicea- 
ceanu atacă, intră pri
mul dar ezită și este 
prins de pluton chiar 
pe pistă. Cronometrat 
în 4h52'37", clștigă 
polonezul Gazda, ur
mat de Kapitonov, 
Gougault, Labrouille. 
G. Moiceanu, Spruyt. 
In același timp cu în
vingătorul au sosit 
Ardeleanu, C. Dumi-

tiescu. Stoica ți Zieg
ler.

în această etapă, ci
cliștii romîni au iiiptaî 
serios pentru c^i păs
tra locul doi fi c-.an- 
buI de numai 59 pe 
care îl au față de re
prezentativa R. P. Po
lone. De două zile ci
cliștii polonezi csai- 
tează fără încetare po
ziția echipei R.PJL

Clasamentul general 
individual: 1. Smolii 
(R.S.C.) 45h30 56- , t. 
Hoffmann (R.D.G.) Ic 
7’45” ; 3. Wiedemann 
(R.D.G.) la 7'55 ’, 4. 
Zapala (R.P.P.) ia 
«•15 '; 5. Kudra fR-P P.) 
la 8'29" ; 6. Kapitonov 
(U.R.S.S.) la 937" t 7. 
Appier (R.D.G.) la 
E45 ’: 8. Jusko (RJ>.U.) 
Ia QW; 9. Kulibtn
(U.R.S.S.) la 9-13” i 
10. Mlckein (R.D.G.) 
la 11'20" etc. G. Moi
ceanu se află pe Jocul 
13 Ia iar C. Du
mitrescu pe locui 17 
la 12'53". Clasamentul 
general pe echipe : 1. 
R.D. Germană ; 2. R.P. 
Romlnă la 6'17"; 3. 
R. P. Polonă la 7'15" } 
4. R. S. Cehoslovacă 
la 11'57" i 5. R. P. Un
gară Ia 20'01", 6.
U.R.S.S. la 20'19" , 7. 
rranța etc.

♦
Vlaed te patnnee Eforie nord,

Tartei it teaixile consfătuirii 
te ■ pafătirea deschide
ri saaaatel de vară U stațiunile 
teteeo-cfiaatice din tară, organi- 
r «tl ce Direcția pectra Problemele 
Oaeaaetar locale ale Administra
ției de Stat.

■ i- v.zecreședinți ai 
:r exeOltvtl ■■ siaturi- 

și orășenesc 
întreprinderi- 
reprezentanți 
organe cen-

Coestasța. directorii 
Ier baineo-clăratice, 
m CCS-, și ai unor 
taia.

AMflMIII
„...Jocul are un ritm drăcesc. 

Ene II pasează lui Țîrcovnicu, 
acesta lui Pîrcălab, care este 
atacat de Lupescu; a scăpat 
de el, a intrat în careu și tra
ge!... Bară! Dar jocul s-a o- 
prit. Arbitrul Traian Ionescu, 
(Dinamo) a fluierat lovitură de 
la 11 metri în favoarea lui Di
namo. Execută..."

Desigur sînteți convinși că 
această transmisie de la un 
meci de fotbal Dinamo-Rapid 
nu o veți auzi niciodată, deoa
rece nu-și imaginează nimeni 
că antrenorul echipei Dinamo 
poate fi arbitru intr-un meci 
al echipei sale. După cum nici 
Costi Herold, veteranul antre
nor al baschetbaliștUor mili
tari, nu va arbitra niciodată 
întîlnirile oficiale ale echipe: 
„Steaua".

Și totuși aceasta la atletism 
se întâmplă.

Disputat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, concursul repu
blican de primăvară a oferit

f n pleiada tinerilor
1 scriitori Marin So-
1 rescu ocupă un 

loc distinct, im- 
punîndu-se îndeo- 

i sebi prin bogate 
resurse umoristice 

plusate de un lirism aparte, 
cenzurat — și aceasta ne a- 
mintește d'e Topîrceanu — cu 
luciditate spirituală. Așteptat 
cu legitim interes, volumul 
său de debut, „Singur printre 
poeți" (titlu care poate fi luat 
ca o autocenzurare a pegasu
lui liric dar și ca o subtilă 
aluzie la „pericolul* pe care-1 
reprezintă temerara îndrăz
neală de a parodia), recoman
dă un inteligent, fin și pătrun
zător analist al creațiilor unor 
poeți pe care își propune «ă-i 
aprecieze critic cu mijloacele 
parodiei. Procedeul unei atari 
investigații nu constă — in 
cazul său — în primul rind, 
în pătrunderea și integra
rea în specificul, lirismului 
autorului, * ““ *“
depistarea 
bale, a 
a modalităților 
ce. Marin Sorescu

’ ci mal mult in 
ticurilor ver- 

lexicului preferat, 
imagisti- 

_____ ________ folosește, 
de fapt, două moduri de a-«i 
aborda obiectul parodiei. Une
ori, frecventînd o anume poe
zie, intrată în conștiința citi
torului; alteori recompurlnd 
universul liric, soliei tind pre
ocuparea tematica cu mat 
mare frecvența, exagerind 
ceea ce poetul însuși exage
rează. Volumul debutează cu 
un act de politețe poetică: pri
mul ciclu de-par°dii x nume
ște „Pacnas feminin". îmbina
rea între viziunile cosmică și 
cea casnică, tendința de a 
converti imaginea romantică, 
avîntată și cu sens adînc în 
una domestică, banală, sim
bioza locului plat, comun cu 
metafora strălucitoare — sînt 
elementele care stau la baza 
primei poezii „La Marte*. 
Finalul parodiei nu rămîne în 
zona modelului parodiat, mi- 
zînd prea mult și prea exte
rior pe gratuitatea exclamației

ARBITRI
cîteva exemple. Aruncarea 
discului a fost arbitrată de 
antrenorul Ion Benga, care a- 
vea trei atleți, dintre cei mai 
buni, în proba respectivă. Cei 
ce cunosc corectitudinea an
trenorului Benga îl cred capa
bil mai curt nd să-și nedreptă
țească atleții săi în concurs, 
decit sa lase restului de con- 
curenți impresia că și-ar ic

au fost declarate

hotă

meii bune
„nereușite" și deci nu au fost 
măsurate. (Una din aceste 
aruncări fiind mai lungă de
cît a cîștigătorului...).

Desigur, nu este pusă la în
doială buna credință a 
trenorului-arbitru*. Experien
ța, vîrsta ți probitatea profe
sională a acestuia și a altor 
antrenori, tint garanții că ți ei 
pot asigura desfășurarea co
rectă g nnd probe «derice. 
Totuși, nopiavuie. ewytrri- 

ți werroatsie^ czlețiâor 
(ți de ce nas a» reenoafte — 
chiar a aaTresoriZor) ia timpal 
eoneenenlor itsponsate, pot 
fi meaxjale prsa eri^rea ace- 
ftot țzinățn. Jfa atei « pen
tru ur fi
mntt Ni vtfi M pricească 
probe de la M-p ar-
vnireasei eierii p «c-i corec- 
tese. acțzasi pe care aa le poe
te face, p aici «a are me si 
le jaei «a crt-ura.

MLVTV DVMTTMăCT

a tineretuluiLx Com de cultură 
dta MfoMf 23 August, numeroși 
MMcaf of nsancii, atudențl, elevi 
an JmC parte ia un simpozion Emi- 
naeas. Deapn viața și opera mare- 
-■-u poet au vorbit Augustin
Z. N. Pop, critic literar și Gh. 
Esuneeca, nepotul poetului. Elevi 
ți tineri muncitori au recitat din 
poeziile clas icului nostru.

In ciclul de expuneri consacrat 
imptiniri a 75 de ani de la moar
tea iui Eminescu. la Muzeul de is
torie a orașului București, a avut 
loc o conferință organizată de Fi
liala București a Societății de 
științe istorice șl filologice din 
R. P. Romlnă. Despre proza emi- 
nesdană a vorbit Eugen Simion, 
ziarist.

★
Printre acțiunile pentru stu

dierea cererii de mărfuri a 
populației, in vederea contrac
tărilor pentru semestrul doi al 
acestui an, Ministerul Comerțu*

In laboratorul de spectrolotome trie al Universității din Iași, 
etudenți din anul II, Facultatea de lirică, se pregătesc pentru 

examene
Foto : EMIL COJOCARU

MÂȚII

Entomobacterinul

(Agerpres)

Revista are urmă torul c-^rins;

URMĂRI DIN PAGINA I

lui Interior, fn colaborare cu 
ministerele Industriei ușoare, 
alimentare și economiei fores
tiere, a organizat Ia Cluj, Timi
șoara și Onești, expoziții de 
mostre unde au fost expuse 
principalele sortimente de țesă
turi, încălțăminte, articole 
galanterie și mobilă.

La stațiunea experimentală de 
preparate microbiologice a In
stitutului central de cercetări 
agricole s-a experimentat cu re
zultate pozitive combaterea u- 
nor dăunători pe cale biologică. 
Specialiștii stațiunii au produs 
entomobacterinul. folosit la 
combaterea unor dăunători ai 
culturilor agricole, pomilor și 
arborilor forestieri. Produsul 
conține bacterii care acționează 
selectiv asupra diferitelor spe
cii de insecte, rezultatele cele 
mai bune obținindu-se cînd a- 
cestea sînt în stare de larvă. 
Cu ocazia experiențelor făcute, 
produsul a acționat nociv asu
pra nălbarului, cotarului, călu
găriței, larvei gîndacului de 
Colorado și altor dăunători.

încă din acest an, entomobac
terinul va fi folosit de unități 
agricole socialiste.

★
O formație de artiști amatori 

din colectivul casei raionale de 
cultură din Sighet a plecat în 
R. S. Cehoslovacă, pentru a 
participa la primul Festival in
ternațional al ansamblurilor de 
marionetiști amatori care are 
loc la Karlovy-Vary între 24 si 
31 mai.

A apărut nr. 2/19M al 
Analelor IotUtuiuIul de 
Ittorie a Partidului de pe 

Ungă C.C. al P MH

«Declarație ea privire la pe- 
riția Partidului Muncitoresc 
Bomln in problemele mișcării 
comuniste ți muncitorești in
ternaționale adoptată de Ple
nara lărgită a C.C. al P.M.K. 
din aprilie 1964".

La rubrica ARTICOLE, re
vista publică următoarele ma
teriale : -Dezvoltarea afrlenl- 
turll socialiste, calea bunei 
stări a țărănimii", de FI. Ba- 
laure, M. Popescu ; „Din lupta 
maselor populare din Iași îm
potriva dictaturii militare- 
lasciste șl a războiului hitle- 
rist", de S. Davicu; „întruniri 
și demonstrații ale oamenilor 
muncii din Romînia împotriva 
exploatării capitaliste, perico
lului fascist și de război des
fășurate cu prilejul zilei de 
1 Mal in perioada dictaturii 
regale", de O. Matichescu; „Ac
tivitatea desfășurată de Comi
tetele cetățenești pentru re
vendicări general-democratice 
(1936—1937)", de Gh. I. loniță.

Rubrica DOCUMENTE, cu
prinde : „Documente noi In le
gătură cu marea răscoală din 
1907".

Revista mai cuprinde rubri
ca NOTE BIBLIOGRAFICE.

pasiunii

în Editura politică a apărut:
Curs de Construcție economică 

Industrie — Construcții
464 pag. 11,50 lei

Cursul întocmit de colectivul 
catedrei de Construcție economică 
a Școlii superioare de partid „Ște
fan Gheorghiu11 și de activiști de 
partid și de stat din domeniul eco
nomiei, cuprinde 21 de teme și 
tratează, în lumina porcinilor ac- 
tu’dfeț bfe ddZi'oliării ĂcOnomiei na
ționale, principalele probleme pri
vind activitatea întreprinderilor 
industriale și de construcții.

Lucrarea se adresează celor care 
studiază in invațămintul de partid 
și de stat, precum și acelora care 
doresc sd cunoască problemele in- 
ărstrid socialiste din țara noastră.

în puterea omului nețărmurită ca 
marea, îți dezvăluie acest tablou. 
Și autorul lui, care se află alături, 
nu e deloc „monumental* ci, dim
potrivă, e subțire și plăpînd în ra
port cu proporțiile și expresia ta
bloului. II cheamă Ceato Mircea. 
Și e student al Institutului de arte 
plastice „Ion Andreescu" din Cluj.

Știți ce se ascunde în spatele 
acestei pînze ? In primul rînd 5 
ani de studiu, de la cel mai ele
mentar crochiu, pînă la cele mai în
drăznețe portrete sau peisaje in
dustriale în ulei. Și în armonia de 
culori, de gesturi, de idei ale a- 
cestor lucrări se ghicește din ce în 
ce mai atenuat ochiul și sensibili
tatea profesorului Gavril Micloși 
și din ce în ce mai puternic, per
sonalitatea studentului. Dincolo de 
pescarii ce trăiesc pe pînză se află 
zilele petrecute pe malul mării în 
satele de"pescari de la Costinești 
și 23 August; zile și novți de stu
diu, de schițe în cărbuiii; în tuș, 
în acuarelă, în ulei, zeci de deta
lii, de gesturi caracteristice, de ca
pete de expresie care s-au adunat 
mereu și au dus. ca spre un vîrf 
de piramidă, la compoziția intitu-

lată: „Pescarii". Și iat-o acum, 
aproape terminată.

DE LA CHIRURGIE

LA...

TENIS DE MASĂ

Cine e tînărul acesta înalt 
zvelt cu chip de adolescent întâr
ziat, pe care îl întîlnesc atît de 
des și în locuri aparent atît de 
contrastante ? — m-am întrebat a- 
cum cîțiva ani. Pe stradă, cu ha
latul alb aruncat pe umăr, într-un 

amfiteatru de la „Medicala 11*, la 
un antrenament de tenis de masă 
într-o sală de sport, la un meci de 
fotbal pe gazon, la teatru, la ope
ră, la reuniuni — e pretutindeni 
pretzent! La un meci internațional 
de tenis de masă, cineva i-a stri
gat : „Bravo, Radule I" Vasăzică 
acesta e Radu Negulescu — cam
pionul nostru la tenis de masă.

Partenerul unor jucători de te
nis de masă renumifi în lume, ca 
Berczic, Alser, Marcovici Ș-a-, că
ruia ziarele i-au închinat coloane 
întregi cu elogii, este intruder ăr

un om deosebit. In primul rină, 
printr-o putere de muncă aș zice 
neobișnuită, apoi printr-o înclina
ție și un talent născut pentru 
sport, pentru multilateralitatea 
preocupărilor sale, pentru setea de 
realizare în domenii cit mai va
riate, pentru voința și perseve
rența sa, pentru simplitatea și mo
destia ce îl caracterizează. Puțini 
dintre noi, cei care l-am urmărit, 
l-am încurajat și l-am aplaudat la 
meciurile de tenis de masă, știu __ ......
prin ce momente dramatice, prin următoarea întâmplare, 
ce examene grele psihologice trecea -----
Negulescu atunci cînd, de ' ' ' ' 
în care lovea mingea cu paleta, 
depindea victoria echipei noastre. 
Dar și mai puțini sînt aceia care 
știu că dincolo de aceste spectacu
loase evoluții sportive, se ascunde 
de fapt unul din cei mai buni stu- 
denți ai I.M.F. Cluj. In cinci ani 
de facultate Radu Negulescu n-a 
obținut niciodată un calificativ mai 
mic de g... Mi-am pus în
trebarea, de nenumărate ori, cum 
are timp să se pregătească atât de 

' bine pentru toate. întrebarea are 
un singur răspuns : prin muncă ! 
Deși pleacă adeseori în străinătate, 
tinde reprezintă cu cinste sportul 
romînesc, el nu se prezintă nicio-

dată la examene fără a cunoaștt 
temeinic materia. In timpul depla
sărilor peste hotare, colegii îi co
piază notițele cu indigou și l» 
întoarcere i le aduc odată cu feli
citările pentru victoriile sportive» 
Odată întors la institut, el se. a- 
pucă de 6tudiu cu multă sgriozi- 
tate. învață pe fiș.e, elaborînd sin
teze, asupra problemelor desprițiss 
din tratatele rși cursurile ijfe spe
cialitate. O dovadă, a temeinicei 
sale pregătiri profetâpnale., 4'stesale pregătiri pfqfesipnal^^ 
^lrmătoarca îritâmvlațe..^'. j

_ liitr-o noapte, \ Rddu lf 'egUlescu
le felul în era de gardă la un spital djn Bîslri- 
cu paleta, ța, unde făcea practică mediCMă.

Cînd, tocmai s-a ivit ujt caz 
de apendicită acută. Trebuia o in
tervenție chirurgicală promptă. A 
realizat-o studentul Radu Negu
lescu, care a pornit pentru prima 
dată singur la o operație, și in
tervenția sa a reușii I A fost încă 
o victorie personală.

...Sînt patru profiluri studen
țești, patru din multele, din miile 
de ifs'emeriea phfiluri despre, care 
proputfflidu-fț"si Scni.va țribuilsil 
le uttifici'kub o sih'giiră msittrl 

dominantă : pasiunea. Iar aceasta 
merită pe deplin cel mqî înalt 
elogiu.
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ÎN FIECARE ZI
!

. iXoua școala medie din Zimnicea
Foto : prof. V. ORZ A

partea colegului de breaslă. 
De la Nichita Stănescu reține 
excesul metaforic, ermetizant 
pe alocuri, tendința de a com
plica lucrurile simple: „Un 
ochi rotund mă doare drept în 
frunte / Din coama lui un 
curcubeu în mine / Se arcuia 
peste o apă și-un munte / Tă
iat de nu știu ce bine*. La Ilie 
Constantin, reținînd înclinația 
spre forma clasică a versului, 
se pare că își îndreaptă satira 
către caracterul eliptic și pe 
alocuri prețios, mimînd, cîte- 
odată fals, poezia de idei, fi
lozofică. în comentarii Marin 
Sorescu face „aluzii — de altfel 
foarte transparente* la ten
dința unor critici de a exagera

satirizînd simplismul și facili
tatea unor traduceri — „Ma
rele cîntec despre mine". „De 
vorbă cu zidarii" — aluzie la 
darul de a aborda locuri comu
ne pe ton grav — „Magazinul 
cel mare" — un dar de preț 
făcut copiilor de autorul de 
parodii etc.

Sînt în volumul de debut al 
lui Marin Sorescu și unele in
consecvențe, concesii făcute 
versurilor necizelate îndea
juns, nu suficient d'e expresi
ve și cu umor aproximativ. 
De asemenea, nu întotdeauna 
se manifestă o intuiție fină, 
corespunzătoare a subtilități
lor poetice, după cum integra
rea în autenticitatea lirismu-

MARIN SORESCU:

„Singur printre poeti“
doarl*^. Aid aducerea pega
sului pe pâmtaf are 1-oe per- 
manerit p versurile ea nuanță 
filozofică sin: repede anulate 
de paranteze violent teresxe: 
(..Așa cum ne dănum yi«dă
rile, vorbele, sentimentele / Să 
ne dcruim unii altora parfu- 
muri, batiste, mânuți* — a se 
observa simetriile substanti
velor ! — sau, în continuare. 
„Aceste mici cadouri I (care-s 
dealtfel și foarte ieftine: per
lele false: / 3 lei kilogramul*). 
Ținta observației critice in a- 
ceastă parodie este în fond 
tendința, prezentă uneori, de 
a recomanda ca ipostaze lirice 
de puternică afectivitate stări 
comune.

pe față, pe mîini, pestflh 
tot / Și atunci te gîndești ccT 
ploaia cade și pe pomi ! Și pe 
case. / Și intr-adevăr, plouă și 
pe pomi / Și pe case*. La a- 
cest din urmă citat, comenta
riul critic care însoțește poe
zia este copios. Se observă, 
astfel, că „ternul este mai pu
țin vetust*, „limbajul mai 
complex*, „poezia... vibrează 
la un înalt diapazon*, preci- 
zîndu-se că nu trebuie să 
luăm „lucrurile mot-a-mot“, 
„ci trebuie să penetrăm apa
rențele*, ca sa descoperim că 
avem de-aface cu „o minunată 
poezie de dragoste*.

Tînăra generație de poeți se 
bucură de multă atenție din

lucrurile, satirizează deopotri
vă și pe adei critici care des
coperă, comentînd, o altă poe
zie decît cea reală ca și pe cei 
care manifestă nereceptivitate 
la complexitatea fenomenului 
poetic. Soluția o dă autorul 
volumului prin reușitele sale, 
pledînd pentru analiza minu
țioasă la obiect, căci în aceasta 
constă arta parodiilor sale din 
care cităm încă: „Sentimentul 
fructelor și al legumelor" „Cai 
de mare, verzi" — îndreptată 
împotriva abuzului de cuvinte 
specifice, a tehnicismului în 
poezie — „Tîșnet", „Spleen" 
— o parodie în subtext elogi
oasă — „Balada magistrului 
Villon", „Sonetul XXXI* —

lui unui autor sau altuia nu 
este totdeauna adecvată. Ni se 
pare, astfel, că în ciclul „In 
grădina maestrului" autorul 
rămîne mult prea la suprafața 
investigației, că profunzimile 
— și de aici și durabilitatea 
parodiei — trebuiau căutate 
mai în adînc, dincolo de ine
ditul asociațiilor de cuvinte, 
de rime neașteptate și versifi
cație („Ion și ai lui") sau că, 

, imaginînd epic o împlinire a 
pasiunilor lumești forțează 
nota, aproape, vulgarizînd. în 
parodia inspirată de „Cînticele 
țigănești", d'e asemenea, ver
surilor rivalizînd modelul le 
sînt alăturate stîngăcii impro
prii manierei originale. Lîngă

excelentele „C-o să fur din cer 
cinci stele / Să-ți fac salbă și 
mărgele*, „Stăteam noaptea 
amândoi / Bibilică, bibiloi / 
Ningea luna peste noi“, și „Și, 
tu, uite cum te ții /De cuvîntul 
ăl dintâi! / Bine, dragă, îți 
mersi! se află versuri ca : 
„Să mă-nșele o lălîie! (Da și 
eu fusei tămâie / Da, acum am 
rămas bleg / Amărît și plin 
de jeg* care amintesc mult 
prea de departe de tensiunea 
și frumusețea „lirică" a ver
surilor lui M. R. Paraschivescu 
și de arta lui de a conferi cu- 
vîntului argotic o valoare pu
ternic expresivă. Parodia 
„Boul și vițelul" adUcînd o fa
bulație nouă, educativă, amin
tește prin ritmicitatea perfectă 

mai mult de versul lui Bolin- 
tineanu. (Imperfecțiunile de 
prozodie i-au prilejuit lui E- 
liade Rădulescu adevărate vo
luptăți polemice, nedrepte în 
esență) dar reale în parte în 
ce privește respectarea nor
melor de prozodie de către Gr. 
Alexandrescu). Dar toate a- 
cestea sînt cîteva inconsecven
țe disparate. Prin noile lucrări 
publicate Marin Sorescu, a 
dovedit o înnobilare a mijloa
celor expresive. Cu volumul 
de debut el a izbutit să dă
ruiască un mănunchi de pa
rodii, dintre care cele mai 
multe cu ad'evărat originale, 
prestînd în elaborarea lor, cel 
mai adesea, un efort direct 
proporțional cu al creatorilor 
modelelor (de aceea, poate, 
„Textele de muzică • ușoară" 
nu e umoristică ci stupidă), 
realizînd, în fond, niște mici 
sinteze, definiții succinte, ră
cind critică constructivă sau, 
cîte o dată, amuzîndu-se, și 
mai întotdeauna amuzîndu-ne.

NICOLAEDRAGOȘ I

UN RITM INTENS!
re au crescut rapid în urma 
ploilor căzute.

Timpul este mai călduros, 
pămîntul se zvîntă mai repede. 
S_au creat astfel condiții bune 
pentru desfășurarea din plin a 
lucrărilor de întreținere. Se 
impune antrenarea tuturor 
forțelor, repartizarea judicioa
să a brațelor de muncă și a 
mijloacelor existente pentru a 
intensifica ritmul acestei lu-

crări. Tinerii colectiviști au 
datoria să aducă o însemnată 
contribuție la efectuarea în
tr-un timp cît mai scurt a 

. prașilelor. în atenția organi
zațiilor U.T.M. din G.A.C. tre
buie. să stea acum înfăptuitea 
angajamentelor cu privire la 
antrenarea tuturor tinerilor la 
muncă și efectuarea de c^ira 
aceștia a lucrărilor la un nWel- 
agrotehnic corespunzător.

CINEMATOGRAFE
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 SEARA: Lira (orele 
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
16; 18; 20). UN SURIS IN 
PLINA 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 
....................... 18,30; 20,30).
LA MARE:
14,30; 16,30;
AVENTURILE UNUI TÎNĂR 
— cinemascop : Festival (ore

TURGHIA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : Arta 
(orele 16; 18,15; 20,30), Bucegi 
lorele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . A 12-A NOAPTE î
Cringași (orele 16; 18,15;
20.30) . ANACONDA: Miorița
(orela 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45), înfrățirea între 
popoare (orele 10; 15,45; 18; 
20,15), Cosmos (orele 16; 18; 
20). NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE: Flacăra (orele 16; 
18,15; 20,30). KALOIAN : To
mis (orele 9,15; 11,30; 13.45; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45). GERMANIE, STELU. 
ȚELE TALE I: Unirea (orele 
16; 18,15; 20,30), Vitan (orele 
16; 18,15; 20,30). HOȚUL DIN 
SAN MARENGO : __ I
la cinematograful Popular 
(orele 16; 18,15; ------
——— MALURI:

Munca (orele 15; 
21). DESRĂDĂCI-

rulează

9; 12; 15; 18; 21), Melodiale ... _______
(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 CORS1- 
CANI — cinemascop : Victo
ria (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Buzești (orele 15,15; 
17,30; 19,45; 21,15), Luceafărul 
(orele 15,15; 17,30; 20), Giulești 
(orele 9; 11,15; 13,30). NU
PLECA: Giulești (orele 16; 
18,15; 20,30), Bucegi (grădină 
- orele 20,15). ZILE DE FIOR 
ȘI RÎS : Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45).
TOTUL RĂMÎNE OAMENI
LOR : Colentina (orele 16; 18; 
20), grădină — orele 20,15 BU
NICA SABELA. TOTUL DES
PRE EVA : Doina (orele 11,30; 
14.30; 17,30; 20,30), Viitorul
(orele 15; 17,45; 20,30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII fl Doina (ora 10). LI-

(orele 
INTRE 
mascop : 
17; 19; . ___ _______
NAȚII: Moșilor (orele 15; 17; 
19; 21). LOVITURA DE PE
DEAPSĂ : Floreasca (orele 
16: 18,15; 20,30). CAVALERUL 
PARDAILLAN — cinema* 
scop : Volga (orele 10; 12; 14j 
16,15; 18,30; 20,45). LIMUZI
NA NEAGRĂ — cinemascop; 
Drumul Sării (orele 16; 18,15: 
20,30). CELE TREI LUMI 
ALE LUI GULIVER: Feren
tari (orele 16; 18,15: 20,30). 
12 SCAUNE : Cotroceni (orele 
16; 18,15; 20,30). MOMENT 

PERICULOS; CÎNTECUL FIE
RULUI ; CĂȚELUȘUL PE 
GHEȚAR: Timpuri noi (ore
le 10—21 în continuare). 
TAXIUL MORȚII: rulează la 
cinematograful Progresul (o- 
rele 15; 17; 19; 21).

20,30). 
cine*

Televiziune
SÎMBATA 23 MAI 1964

19,00 : Jurnalul televiziunii ; 
19,10 : Drag mi-e cîntecul și 
jocul; 19,40 : în fața hărții ; 
19,50 : „Medicamentul cate 
cide" — film ; 21,25 : Cabana 
melodiilor — emisiune mu- 
zical-distractivă. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.



GENEVA: Dineu oferit 
de delegația romînă

GENEVA' — Mircea Malița, 
adjunct al Ministrului Aface
rilor Externe, a oferit vineri 
un dineu în cinstea unor șefi 
de delegații participante la 
Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare de 
la Geneva.

Au participat Vojin Guzina, 
secretar de stat adjunct al A- 
facerilor Externe al Iugosla
viei, T. Swaminathan, secreta
rul Departamentului aprovi
zionării și dezvoltării tehnice

al Indiei, FL Paz Cerruto (Bo
livia), delegat pe lingă Consi
liul internațional al cositoru
lui, Benoit Bindzi reprezen
tantul permanent al Cameru
nului pe lingă Organizația 
Națiunilor Unite, Bernardo 
Grinspun, secretar executiv al 
Consiliului național al dezvol
tării din Argentina, Abdel 
Moneim El-Banna, subsecretar 
de stat în Ministerul Econo
miei al Republicii Arabe. U-. 
nite.

Tendințe inflaționiste 
în țările Pieței comune

MONCHEN 22 (Agerpres). — 
Intr-un discurs pronunțat Ia 
Miinchen cu prilejul deschiderii 
Tîrgului internațional de produse 
meșteșugărești, cancelarul federal 
Ludwig Erhard a vorbit despre 
tendințele inflaționiste care se ma
nifestă în țările Pieței comune. 
După cum transmite agenția Reu
ter, el a adresat un apel țărilor 
Pieței' comune în care le cere să 
adopte o serie de măsuri care să

„Ncw Yorh Herald
Tribune" anunță:

„Cea mai controversată 
fotografie 

a deceniului^

La 22 mai ziarul „New 
York Herald Tribune" a 
publicat pe o pagină în

treagă anunțul că în numărul 
său de duminică va reproduce 
„ceea ce probabil va fi cea mai 
controversată fotografie a de
ceniului*. In anunț se spune că 
„fotografia *, luată, o fracțiune 
de secundă după ce președin
tele Kennedy a fost împușcat, 
arată un om stînd în pragul 
unei uși în apropiere de mași
na președintelui, care are o a- 
semănare extraordinară cu a- 
sasinul prezumat Lee Harvey 
Oswald**.

Anunțul din „New York He
rald Tribune" pune întrebarea: 
„Dar dacă omul din pragul 
ușii era Oswald, cine a tras 
gloanțele care l-au ucis pe 
președinte" ?

garanteze stabilitatea lor economică 
în fața „semnelor alarmante" ale 
inflației. El a subliniat că guvernul 
vest-german prevede să întreprindă ! 
măsuri economice urgente care să j 
preîntîmpine pericolul inflaționist, i 
Erhard și-a exprimat speranța că 
reducerea de la 1 iulie a tarifelor 
vamale dintre țările Pieței comune 
va contribui la combaterea infla
ției în rîndul celor „șase*.

★
„Economiile țărilor Pieței comu

ne, care se lăudau odinioară cu 
ritmuri de creștere mai ridicate 
decit ale Angliei și S.U.A., par 
acum să inspire mai degrabă ne
liniște decit entuziasm', scrie 
săptămînalul francez „L'INTERET 
EUROPEN".

„Atunci cînd dl. Marjolin, vi
cepreședintele Comisiei Pieței co
mune, a atras atenția asupra simp- 
tomelor de inflație care au ince- 
put să subminezi majoritatea fi- 
nanțelor (vest) europene, scrie în 
continuare săptămînalul, experții 
au constat că ritmul mediu de 
creștere în Piața comună, și în 
special în franța, va fi in 1964. 
inferior aceluia de dincolo de Ca
nalul Mînecii și de peste Atlantic".

Referindu-se la măsurile anti- 
inflaționiste propuse de comisia 
Pieței comune, revista notează că 
ele sînt „inevitabil legate de o 
frînare a dezvoltării economice". 
Totodată, în articol se atrage a- 
tenția că „în fața restricțiilor de 
credit și a unei fiscalități mai 
severe ca înainte, industriașii vor 
fi obligați să se împotrivească 
oricărei urcări a salariilor". Așa
dar, din cele relatate în articolul > 
menționat reiese că măsurile aac- 
inflaucnrste vor lori in 
riad îa interesele ooBesstoc
naunax.

De la Maraton la Atena s-a desfășurat un impunător marș 
al păcii. Fotografia redă un aspect din timpul marșului.

Erkin propune din nou 
împărțirea Ciprului
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DE TOATE
® „Lumină veșnică" a împlinit 120 de ani

Vraciul tribului indian Chip
pewa din apropiere de War
road, statul Minnesota, 

Kakageesik și-a sărbătorit cea 
de-a 120-a aniversare. Printre cei 
care l-au felicitat se află și pre
ședintele Johnson. Născut în 1844. 
Kakageesick, cuvînt care înseamnă 
„lumină veșnică", a primit încă

• La o „corrida"...

Unul din cei mai buni to
readori ai Spaniei, Ma
nuel Cordobes Benitz, a 

fost împuns de două ori în pîn- 
tece de un taur în timpul unei 
„corrida". Alți toreadori care 
asistau la spectacol au încer-

din partea președintelui Theodore 
Roosevelt (1901—2909) un docu
ment care îi acordă pnxmcarei a- 
supra unei întinderi de pămim.

Kakage&ick, care arată ca un 
om de 70 de ani, atr.buie longe
vitatea sa faptului câ țm< regula: 
perioade de post.

cat să atragă cu capele lor ros.: 
pe taur pentru a-1 salva pe Ma
nuel. Dar taurul s-a năpusti*, a 
doua oară cu furie asupra to
readorului rănindu-1 foarte 
grav.

• Vastă afacere de
a utoritățile Uruguayene au 

descoperit o vastă afacere 
de contrabandă efectuată 

prin intermediul ambasadei Para
guayului. Bazîndu-se pe privilegiul 
scutirii de vamă acordată repre
zentanțelor diplomatice străine, 
ambasada paraguayană a introdus 
în țara un volum de mărfuri care 
depășea volumul tuturor mărfuri
lor introduse de toate celelalte re
prezentanțe diplomatice din Mon
tevideo. Astfel s-a descoperit că 
pe adresa ambasadei paraguayene 
a sosit un colet conținînd nu mai 
puțin de 240 piei de astrahan și

contrabandă
620 piei de hermină tn valoare ie 
circa 1100 000 pesos. Cercetările 
au dat, de asemenea, in vileag că ■ 
a fost introdusă în Uruguay, în 
același mod, o cantitate uriașă de 
obiecte de preț ca, de piidă, biju
terii și obiecte din argint. Mai 
mulți funcționari ai Ministerului 
de Afaceri Externe au fost puși 
sub acuzație.

Potrivit ziarului argentinian ..La \ 
Razon", este probabil că Consiliul 
guvernamental din Uruguay gâ-l 
declare pe ambasadorul paragua- 1 
yan „persona non grata'.

Turnul Eiffel, In ciuda vlrstei sale respectabile, continuă să a- 
tragă numeroși turiști. Intr-o singură zi din această lună 
20 000 de oameni l-au vizitat. In fotografie: „coada44 formată 

de cei dornici să viziteze turnul

ATENA. — într-un interviu a- 
cordat ziarului grec „Eleftheria", 
ministrul de externe al Turciei, 
Erkin, a propus din nou împărți
rea Ciprului, considerînd că „solu
ția radicală care ar rezolva defi
nitiv diferendul greco-turc și res
tabilirea prieteniei între cele două 
țări este unirea celei mai mari 
părți a Ciprului' cu Grecia și a 
celei mai mici părți a insulei, cu 
Turcia... Dar cum această soluție 
este refuzată în mod formal la A- 
tena, a continuat el, poziția ofi
cială turcă ia în considerare crea
rea unui stat federal cu cantoane 
grecești și turcești și cu un guvern 
central federal care să răspundă de 
pohtica externă, de^apurare^ si de

5LA.TJOL ia prefaioM capotă f a 
propus o« penrr-i arwr rcarea reLa- 
riJcr grecc-tcrre să fce jmpate ne- 
gxaen bilaterale.

NICOSIA 22 (Agerprest. — Un 
pcnasac de cuvin» al forței O N U. | 
a dedarat câ joi s-au înregistrat * 
doar dccă * incidente în Cipru și 
*=sne in preajma fortăreței Saint 
Hxlanco- Pe de altă parte, însă, * 
W anantat câ un militar finlan- i

dez, Juhaini Matikainen, a fost 
ucis în preajma unui punct întă
rit deținut de ciprioți turci. Vice
președintele Kuciuk a anunțat ci 
vor fi întreprinse cercetări în le
gătură cu acest caz. De asemenea, 
ministrul de externe cipriot, Kî- 
prianu, a trimis un mesaj secre
tarului general al O.N.U. in care 
își exprima regretul pentru acest 
incident.

Guvernul turc a adresat o tele
gramă lui U Thant în care cere 
eliberarea cit mat grabnici a tu
turor ostaticilor ciprioți turci luați 
de ciprioții greci după ciocnirile 
de săptâmina trecută de la Fama
gusta.

Un cortegiu funerar ?
Sicriul de culoare neagră era 

purtat pe umeri. In. urma lui o 
mulțime de oameni. Procesiunea 
pornise de la universitate și în
cerca să străbată străzile Seulului. 
Pe cine conducea lunga coloană 
de tineri ? Decedase cineva ? Da, 
decedase, dar decesul acesta nu-I 
putea certifica nici un registru de 
•tare civilă. Sicriul era gol, însă 
el vestea moartea prin sugrumare 
a libertăților democratice din Co
reea de sud.

Cortegiul cu iz funerar inten
ționa să traverseze una din arte
rele animate cînd s-a produs ata
cul poliției. Gaze lacrimogene, 
bastoane de cauciuc și alte argu
mente de aceeași consistență. Soar
ta sicriului nu o știm, în schimb 
știm că zeci de tineri au ajuns în 
dubele poliției iar .de acolo au fost 
transferați în temnițe.

Efervescența n-a putut fi domo
lită prin aceste măsuri. Demon
strațiile au continuat, și ele au a- 
tins un punct care, probabil, a 
declanșat îngrijorarea unor foruri 
oficiale. Joi, domnii miniștri din 
guvernul sud-coreean au lăsat deo
parte treburile obișnuite și s-au 
întrunit într-o ședință de cabinet. 
Citeva ore au discutat despre de- 
monstrațiile antiguvernamentale. 
Furioși, conducătorii sud-coreeni 
au decis sa se răfuiască cu stu
denții. Măsura primă: participanții 
la demonstrație vor fi exmatri
culați din institutele în care în
vață. Instrucțiuni categorice au 
fost transmise autorităților școlare. 
O singură problemă se ridică : 
dacă toți cei ce au luat parte Ia 
manifestații vor fi alungați din f a- 
.uitați, atunci universitatea din 
Seni va funcționa fără... studenți ?

Lideni sud-coreeni au mai dic
tat și alte măsuri: 182 de per
soane se găsesc arestate. Sancțiuni 
severe au fost anunțate de un 
runător de cuvînt guvernamen
tal Sancțiunile vizează în special 
pe conducătorii demonstrațiilor. 
Amenințările cu toptanul par să 
r.e unicul remediu descoperit la 
Seul pentru a stăvili valul mani
festațiilor ostile actualei politici 
•W-ccreene. Un fals remediu care 
au poate promite nimic bun~.

M. RAMURĂ
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Adevăratele aspirații populare

ale
Puternice acțiuni 

muncitorilor argentinieni
BUENOS AIRES 22 (Ager- 

presj. —
Un număr de 200 de întreprin

deri industriale din capitala Ar
gentinei au fost ocupate la 21 mai 
de către muncitori. Printre aceste 
întreprinderi se află fabricile 
„Phillips'* și „Philco", un mare

număr de fabrici metalurgice, mai 
multe uzine electrice, fabrici texti
le. Totodată, în seara aceleiași zile, 
în numeroase cartiere ale orașului 
au avut Ioc mitinguri și de
monstrații ale oamenilor muncii în 
sprijinul cererii lor de mărire a 
salariilor și în semn de protest 
împotriva creșterii șomajului și a 
costului ridicat al vieții. Potriv:t 
relatărilor agenției Associated
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■
 a începutul acestei

luni Adenul a fost 
' din nou teatrul 

unor ciocniri sin- 
geroase între răscu- 

• lăți și trupe britani
ce și ale Federației 

Arabiei de sud. Lucrurile au 
ajuns pînă acolo îneît a fost ne
voie de intervenția O.N.U. Co
mitetul special pentru examina
rea aplicării Declarației cu privi
re la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale a 
adoptat o rezoluție în care sînt 
condamnate măsurile militare 
represive întreprinse pe teritoriul 
Adenului. Rezoluția cere guver
nului britanic să pună capăt tu
turor măsurilor militare îndrepta
te împotriva populației acestui 
teritoriu.

Care este sursa nesfârșitelor 
tulburări din Aden ? Nesocotirea 
aspirațiilor populației locale spre 
libertate, spre cucerirea indepen
denței naționale.

După cum se știe, Adenul a 
fost pînă în 1963 colonie brita
nică iar de la această dată a fost 
inclus în Federația Arabiei de 
sud. Această federație a fost 
creată de Anglia cu scopul de a-i 
servi la menținerea și întărirea 
pozițiilor pe care le deține în 
exploatarea petrolului din regiu
nea Golfului Persic.

Crearea Federației Arabiei de 
sud a întîmpinat opoziția hotărî- 
tă a locuitorilor micilor principa
te care o alcătuiesc. Aceștia aspi
rau la independență națională. 
Adenul, rămas în continuare co
lonie, a fost în cele din urmă in
clus și el în Federație.

Autoritățile colonialiste au 
prezentat această includere ca o 
emancipare, întrucît — afirmau 
ele — de la situația de colonie 
Adenul s-a ridicat la aceea de 
membru într-o federație „aproape 
independentă". Cît de indepen
dentă era însă Federația Arabici 
de sud se poate deduce din sta
tutul ei, în vigoare și astăzi, po
trivit căruia guvernul federal nu 
numai că nu poate încheia vreun 
acord, dar nu se bucură nici 
măcar de dreptul de a intra în 
relații cu state străine, fără con- 
simțămîntul Londrei.

Adevăratele scopuri ale inclu
derii Adenului în Federația Ara
biei de sud nu vizau însă eman
ciparea ci cu totul altceva. In 
pnmul rind, era vorba de întă
rirea Federație, destul de ane- 
BDcă. și pnr. «ceara de slujirea 
țelului principal — menpnerea 
pozițiilor in exploatarea petrolu
lui peninsulei. In al doilea rind 
Anglia urmărea să mențină sub 
controlul ei portul Aden, impor
tant centru comercial, unde bri
tanicii au instalată o mare bază 
militară. în sfîrșit, se urmărea 
punerea Adenului, unde de multă 
vreme luase naștere o puternică 
mișcare de eliberare națională,

sub tutela guvernului federal, în 
care pozițiile cele mai puternice 
le dețineau conducătorii feudali, 
gata să reprime orice tendințe 
spre democrație și libertate.

Așa se face ca locuitorii Ade
nului în loc să-și vadă țara pro
clamată independentă, s-au vă
zut angrenați într-un sistem ad
ministrativ menit să perpetueze 
de fapt vechea situație de colo
nie a Adenului. Iată de ce ade- 
niții au protestat energic încă de 
la început împotriva includerii 
lor în federație și au cerut acor
darea independenței. Răscoalele 
s-au ținut lanț și de fiecare dată 
au fost reprimate cu cruzime. 
Ultimele răscoale, cu obișnuitele 
reprimări în masă au avut loc, 
după cum am arătat mai sus, la 
începutul acestei luni. Duncan 
Sandys, ministrul britanic pen
tru relațiile cu Commonwealth-ul 
și pentru colonii, care a vizitat 
Adenul în urmă cu două săptă- 
mîni, a anunțat că la mijlocul 
lunii iunie, la Londra va avea loc 
o conferință în legătură cu vii
torul constituțional al Adenului 
și Federației Arabiei de sud. In
fluentul ziar parizian „LE MON
DE" califică această viitoare con
ferință drept ,,un pas important 
către soluția politică dorită atît 
de guvernul de la Londra cît și 
de opoziție".

Forțele politice patriotice din 
Aden consideră însă că pasul este 
mult prea mic, că de fapt trata-

Federația Arabiei de sud, care 
are statut de protectorat britanic, 
a fost creată în 1959. In prezent, 
are o suprafață de 290 080 km pă- 
trați și o populație de 650 000 de 
locuitori. In componenta ei au in
trat inițial 11 din cele 25 de șeicate 
și sultanate din sudul Arabiei. Ul
terior s-au alăturat Federației încă 
două șeicate, iar la 16 ianuarie 
1963 este inclusă în Federație și 
colonia Aden.

Adenul este un teritoriu situat 
în partea de sud-vest a peninsulei 
arabice, avi nd o populație de 
140 000 de locuitori. Orașul cu a- 
celași nume, reședința teritoriului, 
are o deosebită importanță comer
cială, iiind unul dintre cele mai 
mari porturi din Orient.

In 1839 în Aden a fost instaurată 
dominația britanică. După construi
rea Canalului de Suez importanta 
Adenului creste și mai mult. In 
prezent, portul Aden primește lu
nar în rada sa peste 550 de vase.

Populația Adenului este compusă 
patru cincimi din arabi iar restul 
din hinduși, pakistanezi, iranieni, 
somalezi și un număr foarte re- 
ttrîna de europeni, în special en
glezi. Printre sursele de existență 
ale locuitorilor orașului, pe primele 
locuri sînt portul și uzina de pre
lucrare a țițeiului. Pămlntul aparți
ne feudalilor locali sau europeni
lor. In Aden se alia una dintre 
cele mai mari baze militare en
gleze.

tivele anunțate urmăresc stabili
rea unor modificări constituționa
le care să dea impresia unei 
autonomii mai mari a Federației 
Arabiei de sud, menținîndu-su 
totodată actualul regim din sul
tanatele și emiratele care compun 
această federație. Partidul Popu
lar Socialist, principalul partid de 
opoziție din Aden, a anunțat 
chiar că va boicota tatonările 
preliminare pe care urmează să 
le efectueze oficialitatea britanică, 
cu scopul de a stabili părerea 
populației adenite în legătură cu 
tratativele ce vor avea loc la 
Londra. Același partid își reafir
mă hotărîrea sa și a sindicatelor 
de a se opune prin toate mijloa
cele continuării dominației colo
nialiste în Aden și în Federația 
Arabiei dc sud. Chiar și Partidul 
național unit care este reprezen
tat în guvernul federal și al 
Adenului, a declarat că părerea 
reală a populației nu va putea fi 
determinată atîta vreme cît este 
menținută starea excepțională, iar 
sute de patrioți zac în închisori.

Temerile că tratativele din iunie 
ar putea fi o simplă formali
tate, care numai să dea iluzii unei 
schimbări, sînt alimentate de în
săși presa britanică. Iată ce 
scria, de pildă, într-un articol 
redacțional, cunoscutul ziar lon
donez „DAILY HERALD" : „Noi 
ne aflăm aici (în Aden n.n.) 
pentru că Adenul reprezintă o 
bază militară vital necesară apă
rării intereselor petroliere brita
nice în Orientul Mijlociu. Iată 
de ce trebuie să ne menținem cu 
orice preț în Aden". La rîndul 
său „NEW STATESMAN" afirma 
că Adenul reprezintă „apărarea 
intereselor comerciale legate de 
țițeiul din Golful Persicu, că el 
constituie „un pilon în problema 
petrolului".

Recentele evenimente au arătat 
că actuala formulă a Federației 
Arabiei de sud contravine aspi
rațiilor populației băștinașe, 
contravine Declarației O.N.U., 
cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoare
lor coloniale. Acest lucru a 
fost subliniat în mod deosebit 
la sesiunea speciala a Consiliului 
Ligii arabe care își desfășoară în 
prezent lucrările la Cairo. Sesiu
nea a adoptat o rezoluție prin 
care se cere sprijinul întregii lumi 
arabe pentru mișcarea de elibera
re din Arabia de sud, se cere 
Marii Britanii să aplice rezolu
țiile O.N.U. și Declarația cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale. 
După cum au subliniat numeroși 
reprezentanți ai mișcării de elibe
rare națională singura soluție va
labilă pentru Aden și Federația 
Arabiei de sud este acordarea in* 
dependenței acestor teritorii.

Parlamentul francez a adoptat 

proiectul de lege electorală
PARIS 22 Ii Agerpres). —
„După o dezbatere care a luat 

•desccn ferme tumultuoase, trans
mite agespa France Presse. proiec
tai de lege electorală pentru ale- 

a fost adoptat 
de Admarea Națională Franceză 
cu 254 voturi pentru, 201 contra 
h «7 abtxaeiL iasegistrindu-se cî- 
ttra cxxbhcâri de amănunt în 
textul rropos de guvern*’.

în runpul dezbaterdor s-a înre
gistrat o cortroversă aprinsă în
tre deputatul Franțtns Miterrand și

ministrul de interne, Roger Frey, 
în timpul unei pauze, Miterrand a 
fost lovit de un deputat U.N.R., 
Pierre Bas.

Proiectul de lege, care, printre 
altele, prevede ca în localitățile 
pînă la 30000 de locuitori să fie 
aplicat sistemul majoritar, ceea ce 
înseamnă că partidele care nu vor 
obține jumătate din numărul votu
rilor să nu fie reprezentate în con
siliile municipale, urmează 6ă fie 
luat în discuție în Senat,

Press, nu s-au produs nici un fel 
de incidente.

Aceste acțiuni, care au loc cu o 
amploare deosebită, constituie o 
parte a planului de acțiune lansat 
săptămîna aceasta de Confederația 
Generală a Muncii. Planul prevede 
lupta pentru sporirea salariilor, 
pentru stabilirea unui minim ga
rantat de salarizare, precum și alte 
revendicări.

Confederația Generală a Muncii 
a publicat, de asemenea, o decla
rație în care se subliniază că lupta 
nu va înceta atîta timp cît nu vor 
fi satisfăcute revendicările oame
nilor muncii.
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CAIRO. — N. Sl Hrușdov, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al V K S S- >1 președintele Nas
ser au vizitat vinen satul El-Kahir 
«ituat in apropierea orașului Ale
xandria.

PARIS. — La 22 mai au înce
pu: la Paris lucrările celui de-al 
XHI-lea Congres al Federației na
ționale a foștilor deportați și in
ternați panidpanți la mișcarea 
de rezistență din Franța. La Con
gres panidpă peste 1 000 de de
legați din organizațiile departa
mentale, reprezentanți ai organi
zațiilor luptătorilor din rezisten
ță. din Belgia. Luxemburg. R.P. 
Polonă, R.F. Germană și din alte 
țări. Din partea R.P. Romine 
partidpă tovarășul Gheorghe Va- 
silichi. membru al conducerii Co
mitetului foștilor deținuți antifas
ciști.

Congresul internațional 
al modei

MOSCOVA — Congresul in
ternațional al modei, deschis 
în parcul Sokolniki din Mos
cova, prilejuiește un larg 
schimb de experiență între 
creatorii de modele din țările 
participante — Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană. 
Mongolia, Polonia, Rominia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. 
Cele 72 de modele prezentate 
de delegația romînă au fost 
mult apreciate de specialiștii 
din celelalte țări.

ALGER — Comisia de arbitraj 
însărcinată cu rezolvarea conflictu
lui de frontieră algero-marocan se 
întrunește sîmbătă la Alger pen
tru a relua tratativele în această 
problemă. La discuții vor participa 
ministrul afacerilor externe al Al
geriei, Abdelaziz Bouteflika, pre
cum și alte personalități. Membrii 
comisiei au sosit la Alger de cîteva 
zile după o săptămîna de trata
tive purtate la Rabat cu autorită
țile marocane. Tratativele de la 
Alger vor dura aproximativ tot o 
săptămînă.

Greva studenților 
din Caracas

CARACAS. — Studenții de la 
Universitatea din Caracas, au or
ganizat o grevă în semn de pro
test împotriva atacului întreprins 
recent de poliție împotriva univer
sității. Ei revendică respectarea 
autonomiei universitare, decretarea 
în țară a amnistiei generale.

In sprijinul greviștilor au avut 
loc demonstrații de solidaritate și 
în alte centre universitare din 
țară.

LIMA. — Președintele Perului. 
Belaunde Tarry, a promulgat legea 
reformei agrare care prevede dis
tribuirea a 17 milioane de acri de 
pămînturi cultivate, celor trei mili
oane de țărani din țară. Cei expro
priat! vor fi despăgubiți cu bonuri 
de stat. Legea exclude de la expro
priere plantațiile de pe urma cărora 
Peru, obține o parte importantă din 
devizele străine. Pe de altă parte,

ION 1). GOIA

TUNISIA — Lingă locurile vestitei Carlagine au apărut construcții noi — o altă Carta- 
gină <

organizațiile țărănești și-au expri
mat nemulțumirea fata de legea re
formei agrare, considerînd că preia 
mulți mari latifundiari sînt scutii! 
de expropriere.

MOGADISCIO. — Răspunzînd 
unei scrisori a primului ministru al 
Kenyei, Jomo Kenyatta, primul mi
nistru somalez, Șermark, a făcut 
cunoscută hotărîrea guvernului său 
de a începe cît mai repede posibil 
tratativele directe cu Kenya pentru 
soluționarea problemelor de fron
tieră existente Intre cele două țări,

NEW YORK — Agenția United 
Press International anunță că la 22 
mai au avut loc primele convor
biri telefonice între S.U.A. și Ja
ponia cu ajutorul satelitului Re
lay II. U.P.I. menționează că 
S.U.A. și Japonia au realizat îna
inte legături de televiziune cu a- 
jutorul sateliților dar aceasta este 
prima experiență privind convor
birile telefonice obișnuite.

„Răzbunare"

CIUDAD DE PANAMA. — Fostul 
reprezentant permanent al Republi
cii Panama la O.N.U., Aquilino 
Boyd, l-a rănit joi cu focuri de re
volver pe directorul ziarului „La 
Hora**, Escolastico Calvo, în cursul 
unui incident care s-a petrecut pe 
una din străzile principale ale ca
pitalei Republicii Panama. Diplo
matul panamez a vrut să se „răz
bune" în acest fel pantru faptul că 
în ziarul ,,La Hora" au apărut mai 
multe materiale în care se arăta că 
el s-a folosit de manevre fraudu
loasa pentru a deveni deputat în

parlament. întrucît se bucură de 
imunitate parlamentară, Aquilino 
Boyd a fost lăsat în libertate,

„Venus din Milo^ 
la Kyoto

TOKIO. — După ce a fost expu
să 38 de zile la Muzeul de artă 
modernă din Tokio, statuia „Venus 
din Milo“ a fost transportată la 
Kyoto, unde ea va fi expusă la 
Muzeul Municipal. Celebra statuie, 
împrumutată Japoniei de către Mu
zeul Louvre a fost văzută în capi
tala japoneză de peste 830 000 de 
vizitatori.

PANAMA. — Rezultatele preli
minare ale alegerilor în consiliile 
municipale care au avut loc la 17 
mai în provinciile panameze Chi- 
ricțui și Bocas del Toro atestă o 
victorie de seamă a forțelor pro
gresiste. Reprezentanții lor au ob
ținut majoritatea locurilor în con
siliile municipale ale acestor pro
vincii.

ROMA — In Parlamentul ita
lian a început discutarea legilor 
agrare prezentate de guvern. In 
timp ce Parlamentul discută aceste 

.legi și o serie de deputați expri
mă punctul de vedere al mișcării 
țărănești, în toate regiunile agri
cole se desfășoară manifestații a- 
vînd ca lozincă ; „Reforma a- 
grara generală ! Pâmîntul să fie al 
celor ce muncesc !“.

BEIRUT. — S-a încheiat cel de-al 
doilea seminar în problemele învă- 
tamîntului universitar din țările

arabe, care a avut loc la Beirut, 
în documentul final se prevede 
crearea unei federații a universită
ților arabe, se recomandă colabo
rarea între universitățile și între 
celelalte institute de învățămînt 
superior arabe. Toate recomandări
le vor fi comunicate Ligii Arabe și 
guvernelor țărilor arabe, pentru a 
le aproba.

Centenarul unirii 
insulelor Ionice 

cu Grecia

ATENA. — în Grecia se desfă
șoară festivități prilejuite de cen
tenarul unirii insulelor Ionice cu 
Grecia. Insulele Ionice, în număr 
de șapte — printre care cele mai 
importante sînt Corfu, Cefalonia, 
Ithaka, Lefkas. Zakinthoș — au cu
noscut în trecut dominația Vene
ției, Franței, trecînd apoi sub 
stăpînirea otomană iar ulterior sub 
protectoratul Angliei. La 23 sep
tembrie 1863. Parlamentul insulelor 
Ionice a votat unirea cu Grecia iar 
la 21 mai 1864 insulele Ionice s-au 
unit oficial cu Grecia.

Populația Romei

ROMA. — La sfîrșitul lunii a- 
prilie, capitala Italiei, Roma, a 
numărat 2 3,99 343 locuitori față 
de circa 2 000 000 în anul i960.

NEW YORK — La New York 
va fi construită o școală superi
oară de științe umanistice în me
moria fostului președinte John 
Kennedy. După cum anunță ziarul 
„New York Times", școala va fi 
amplasată la marginea cartierului

Manhattan și va primi elevi de di
ferite rase și naționalități. Pentru 
construirea școlii a fost alocați 
suma de 10500000 dolari^

DJAKARTA — Orașul Padang, 
capitala Sumatrei de vest, situat 
lingă litoralul Oceanului Indian, 
este serios amenințat de o neo
bișnuită furtună marină. Valuri 
uriașe ale Oceanului au distrus 
numeroase > locuințe și clădiri ad
ministrative. numeroase străzi au 
fost inundate. Pierderi serioase au 
suferit așezările pescărești de pe 
malul oceanului. Guvernul indo
nezian a luat măsuri urgente de 
evacuare a populației. Și în Su
matra de nord sînt semnalate 
inundații provocate de ploile to
rențiale care au căzut în ultimul 
timp.

NEW YORK. — Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a tri
mis lui Râul Roa, ministrul afa
cerilor externe al Cubei, o scri
soare de răspuns la mesajele aces
tuia din 23 aprilie și 14 
mai în legătură cu zborurile avi
oanelor americane deasupra Cubei.

U Thant arată că a împărtășit 
verbal guvernului S.U.A. îngrijo
rările exprimate în mesajele lui 
Râul Roa și examinează cu aten
ție posibilitatea de a întreprinde 
demersurile cerute în vederea re
ducerii încordării dintre S.U.A. și 
Cuba pentru a evita o agravare a 
situației.
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