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enumărați oameni 
mari, oameni 
toată firea, 
străduiesc să 
explice copiilor că 
1 Iunie este ziua 
lor și continuă să 

persiste in a susține a- 
ceasta, deși, de fiecare dată, în 
ziua amintită afirmația lor 
primește din înseși rîndurile 
copiilor noștri, în argumente 
competente, corecturile de ri
goare. Se creează astfel o si
tuație care trebuie să ne dea 
de gîndit. Cum se poate ca 
noi, oameni maturi, să susți
nem una ca asta, cînd e lim
pede și pentru un puști de la 
grădiniță că, la noi, în țara 
noastră, ziua copiilor e în 
fiecare zi ? Pe ce ne bazăm 
cînd facem o asemenea afir
mație pe care copiii noștri au 
toate motivele s-o respingă ? 
Să fim sinceri: toate argu
mentele sînt de partea copii
lor. Nu le țin parte, au prea 
multă dreptate ca să mai aibă 
nevoie și de mărturia mea, dar 
trebuie să recunosc că argu
mentele lor sînt inatacabile. 
Doriți cîteva dintre ele ? Ni
mic mai simplu. Poftim !

Dacă ziua copiilor n-ar fi la 
noi în fiecare zi, alocațiile de 
stat pentru ei n-ar fi însumat 
numai în ultimul an aproape 
două miliarde și jumătate de 
lei. Pentru o singură zi ar fi 
ajuns o sumă oarecare... Și ia
răși : dacă ziua copiilor n-ar 
fi la noi în fiecare zi, în învă- 
țămîntul de cultură generală 
nu s-ar fi construit, tot tn- 
tr-un an, ultimul, 4200 de noi 
săli de clasă, ceea ce repre
zintă 12 clase noi construite in

în 
se 
le

fiecare zi. Adăugați, în virtu
tea aceluiași calcul logic, cele 
peste 17 milioane de manuale 
dăruite elevilor în anul șco
lar 1963—64, nu omiteți fap
tul că din 1956 și pînă azi pes
te un milion de copii și-au pe
trecut vacanțele în tabere si 
colonii, că în bugetul de sta: 
pe anul acesta suma destinat 
caselor de nașteri, creșelor, in 
stitutelor preșcolare și colon, 
lor se ridică cu două sute 
milioane peste trei mih 
și, deși vom avea un

re

copilăriei
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departe de 
fi de acord 
motive temeinice H 
adevărului 
e m fier

Dar, d 
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E silfide 
Ochii care s 
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drie cu c 
sintem ti 
compline
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Cronica

• COMEMORAREA
LUI MIHAIL

IAȘI (de la corespon
dentul nostru) :

Ieri, la Iași, s-a deschis 
sesiunea de referate prile
juită de împlinirea a 75 de 
ani de la moartea lui Mi
hail Eminescu. Sesiunea 
este organizată de Biblio
teca Universității „Al. I. 
Cuza“ și Biblioteca regio
nală centrală Iași. In ca
drul sesiunii au fost pre
zentate comunicările „Emi
nescu în evoluția poeziei 
noastre" de prof. univ. A- 
lexandru Dima, „Eminescu- 
bibliotecar", de prof. univ. 
Grigore Botez, directorul 
Bibliotecii universitare Iași, 
„Documente inedite pri
vind biografia lui Emi- 
nescu" de conf. univ. Au
gustin Z. N. Pop, „Emi
nescu edițiilor de ieri și de 
azi" de N. Liu, cercetător 
la Biblioteca Academiei 
R.P.R., „Amintiri din fa
milie despre Mihail Emi
nescu" expusă de Gheorghe 
Eminescu, fiul lui Matei, 
fratele cel mai mic al poe
tului.

• PUPITRE
DE COMANDĂ 
DE LA DISTANȚĂ

rai co

de ocee*.  
■e ex 3 
vr. ArU

dincă grijă pe care le avem 
zilnic față de copiii noștri să 
■ne bucurăm alături de ei, de 
ziua lor, să ridicăm paharele 
in sănătatea lor, a copiilor 
noștri pentru succesele la în
vățătură, pentru mîndria jus- 
tificată cu care poartă crava
tele roșii, pentru visurile lor 
îndrăznețe, pentru nemărgini
ta fericire de a se fi născut, 
de a trăi într-o țară în care 
ziua lor e în fiecare zi!

44

în laboratoarele Uzi
nelor „Electroputere“, 
din Craiova, s-au reali
zat de curînd pupitre de 
comandă de la distanță, 
pentru punerea în func
țiune a stațiilor elec
trice de 1,6 Megawați, 
400 kilowați și 700 kilo
wați.

• NOUL ORAR

OCTAV PANCU-IAȘI

■
 ălătorul care co

boară în gara nouă 
a Brașovului ră- 
mîne o clipă să 
privească peisa
jul ce se deschide 
in fața ochilor. 

Aici se află cel mai nou car
tier al orașului. Cinstea de a 
ridica construcțiile lui~ mo
derne ne-a revenit nouă, con
structorilor grupului 3 șantie
re. Începută odată cu anul 
1964, noua etapă a construcției 
se desfășoară acum în ritm 
rapid. Aici se înalță prin me
toda glisării blocuri de cîte 9 
nivele.

După patru luni de întrece
re, colectivul nostru nu și-a 
dezmințit cuvîntul dat la în
ceputul anului cu ocazia dez
baterii cifrelor de plan. In
dicatorii sintetici de plan 
înscriu aceste realizări. Pe 
primele patru luni, la produc, 
ția globală planul a fost în
deplinit în proporție de 107,9 
la sută, iar productivitatea 
muncii de 103,23 la sută:

In momentul de față. în 
centrul activității constructori
lor noștri este cartierul noii 
gări. Va fi un cartier a cărui 
arhitectură va avea o plastică 
deosebită. Alături de eleganta 
gară vor străjui blocuri cu 
placaje din piatră, cu fațade 
tratate policrom cu cărămizi 
colorate și ceramice.

Alături de hărnicia con
structorilor, un cuvînt hotărî- 
tor în asigurarea unui bun 
ritm de muncă, îl are aplica
rea pe o scară tot mai largă 
a tehnicii moderne de con
strucții. In cartierul noii gări 
constructorii vor ridica prin 
glisare 5 blocuri noi. La noi, 
se aplică pentru prima oară a- 
ceastă metodă. De aceea încă 
din anul trecut ne-am pregătit 
trimițînd la Onești în schimb 
de experiență mai mulți con
structori. Acum cei care au 
glisat primul bloc și-au însușit 
pe deplin această tehnică 
modernă. Brigăzi ca cele con
duse de comunistul Aurel 
Prejbereanu și utemistul Ion 
Rusu au organizat schimburi 
de experiență împărtășind to
varășilor de muncă metodele 

1 l°r-I Alături de metoda glisării, 
I constructorii noștri folosesc și 
' pe cea a panourilor mari. La 

blocurile glisate, pentru a 
realiza o cît mai mare pro
ductivitate a muncii, planșee- 
le sînt prefabricate la sol și 
montate prin liftare. în

timpul glisării instalatorii I 
și-au găsit și ei de lucru : 
montează toate instalațiile 
electrice și de canalizare pe I 
poziția verticală — instalații 
care au fost prefabricate în 
atelier și probate. Firește, 
mai putem aminti faptul că 
elementele de mică mecaniza
re — macarale portal, pionier, 
de fereastră etc. — au căpătat 
o mare extindere. Lucrînd 
foarte mult cu beton ne stră
duim să realizăm o cit mai 
bună calitate a acestuia.

La toate acestea se adaugă 
inițiativele personale ale 
muncitorilor și inginerilor. 
Muncitorii Lungu Avram și 
Ion Ropotaru ajutați de cîțiva 
tovarăși de muncă au realizat 
o nacelă pentru finisaj exte
rior. Ea aduce o economie de 
10 000 lei pentru fiecare bloc. 
Tamaș Gheorghe și Pică Emil, 
ingineri instalatori, au înlocuit 
răsuflâtorile de metal, greoaie 
și cu un preț de cost ridicat, 
cu unele din material plastic.

Sigur că nu poți stăpini 
tehnica dacă nu citești, dacă 
nu înveți necontenit. Condu
cerea întreprinderii noastre, 
îndrumată de comitetul de 
partid, sprijinită de organiza
ția U.T.M., acordă o deosebită 
grijă cursurilor de calificare 
și ridicarea calificării. La ul
timele sînt cuprinși toți con
structorii, iar programa este 
întocmită după cele mai noi 
cerințe ale tehnicii moderne 
de lucru. In oraș funcționează 
o universitate tehnică unde 
participă cu regularitate și 
cadrele noastre. Cartea tehni
că cunoaște și ea o largă răs- 
pîndire. Noi am folosit în ca
drul diferitelor expuneri cu 
caracter tehnico-științific fil
me trimise de C.S.C.A.S. care 
au înfățișat metoda de lucru 
cu panouri mari cit și cea a 
cofrajelor glisante, aplicate de i 
constructori din țară și străi- i 
nătate.

Se apropie marea sărbătoa
re, 23 August. Dorim ca 
bilanțul acestei etape de în
trecere socialistă să fie cit 1 
mai rodnic. Angajamentul 
nostru este de a preda în zona 
gării și la Săcele 5 blocuri 
mari. La toate aceste con
strucții lucrările de roșu sînt 
terminate și au început fini
sajele. Sîntem hotărîți să ne j 
respectăm cuvîntul dat.

Noi blocuri de locuințe în 
cartierul „Tractorul" din 

Brașov

LUCRĂRILE
DE ÎNGRIJIRE 
A CULTURILOR

In întreaga țara continuă in
tens lucrările de îngrijirea cultu
rilor pentru obținerea unei recolte 
bune în acest an.

Din datele Consiliului Superior 
al Agriculturii rezultă că pînă la 
28 mai prima prașilă la sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui este a- 
proape terminată, iar la porumb 
și cartofi a fost executată pe 
mai mult de jumătate din supra
fețele ocupate cu aceste culturi. 
Pe mari suprafețe a fost efectuată 
și prașila a doua. La sfecla de 
zahăr această lucrare este aproape 
terminată în regiunile București și 
Ploiești, iar la floarea-soarelui a 
fost executată în proporție de 
65—80 la suta în regiunile Bu
curești și Oltenia.

In toate regiunile, lucrările de 
îngrijire a culturilor sînt mai a- 
vansate în gospodăriile agricole 
de stat care folosesc din plin 
mijloacele mecanizate.

In plină desfășurare sînt și lu
crările de îngrijire a viilor, se 
face acum prima prașilă, lucrare 
executată în proporție de peste 
50 la sută, și se continuă stropi
rile împotriva manei.

Legumicultorii continuă intens 
plantarea legumelor de vară, care 
ocupă anul acesta 40 la sută din 
întreaga suprafață cultivată cu 
legume.

(Agerpres)

IOAN CIONEGEL
director, Grupul 3 șantiere 

T.R.C.L.-Brașov

Pescarii

In București (pe sce
na Teatrului C.C.S.) la 
faza orășeneasca pot 
fi ascultați In aceste 
zile mii de artiști a- 
matori, virtuoși mesa
geri ai melodiilor șl 
ritmurilor dansurilor 
populare, brigăzi de 
agitație care trec în 
revistă izbînzile mun
cii din fabricile, uzi
nele și întreprinderile 
Capitalei, formații co
rale și orchestre de 
muzică populară și 
ușoară, soliști vocali 
și instrumentiști — 
toți la un loc, pe o 
singură scenă în în
trecere pasionantă, 
răspunzînd cu entu
ziasm stimei și prețu
irii pe care le-o acor
dă miile de spectatori, 
după fiecare lăsare de 
cortină, Înainte ca 
prezentatorul să anun
țe noul „urmează".

...„Urmează formația 
de dansuri a Casei de 
cultură a tineretului 
din raionul 30 Decem
brie" ; o avalanșă de 
ritmuri, un mozaic de 
nuanțe, pași eleganți 
sau vijelioși. Și, apoi, 
aplauze îndelungi.

...„Urmează brigada 
artistică de agitație a 
Căminului cultural din

comuna Pantelimon" : 
nimic stîngaci în in
terpretare, totul dega
jat și plăcut, armo
nios, versurile se lea
gă Intre ele, sugerînd 
momente importante 
din viața comunei 
lingă București, 
lața microfonului:

de 
în 

cei

Pe scena Teatrului
C.C.S : peste 200

de formații artistice
din Capitală

mal noi artiști ama
tori din comună, doi 
pionieri. E o clipă so
lemnă : ei Încep o 
„excursie" pe melea
gurile țării, cîntîndu- 
le. Cîntați fete și bă
ieți, tineri precum sînt 
totdeauna și cîntecele, 
tineri ca țara, cîntați 1

Cu o impresionantă 
evoluție pe scenă, a- 
proape 100 de tineri 
și tinere la un loc, 
îmbrăcațl în costume 
populare specifice fie-

\
regiuni, se pre- 
în concura for- 

de dansuri a 
Casei de cultură a ra
ionului T. Vladimires- 
cu. Pe scenă, în fun
dal, e stema țării. De 
o parte și de alta ti
neri cu buciume sună, 
ca o chemare la 
rea sărbătoare. __
turi, în scenă, se vede 
coloana lui Brîncuș, 
simbol infinit al izbîn- 
zilor pe care le cu
noaște (ara, zi de zi. 
Dansează Oașul și Ol
tenia, Dobrogea și 
Muntenia, cîntă țitera 
Maramureșului și vioa
ra Moldovei. Tot 
timpul spectacolului 
publicul aplaudă, 
plaudă șl juriul.

Urmează apoi alte 
formații, brigada artis
tică de agitație a Ca
sei de cultură a tine
retului N. Bălcescu 
și, tot de aici, orches
tra de muzică ușoară, 
apoi corul de fete al 
Casei de cultură a ti
neretului din raionul 
16 Februarie.

...Urmează In conti
nuare, timp de 10 zile 
concursul formațiilor 
bucureștene pe scena 
sălii Teatrului C.C.S.

AL TRENURILOR,
cărei 
zintă 
mafia

mci-
Ală-

a-

A. I. ZAINESCU

AUTOBUZELOR
Șl AL AVIOANELOR

Dupil sfîrșitul ultimei 
ore a zilei de mai, tre
nurile și autobuzele de 
călători, precum și avioa
nele TAROM circulă după 
un nou orar.

Graficul de circulație a 
trenurilor de călători pre
zintă următoarele îmbună
tățiri față de cel precedent: 
legături rrțai bune în sta
țiile noduri cu trenurile de 
pe liniile secundare, un nu
măr sporit de vagoane la 
trenurile mai mult solicita
te, trenuri la ore mai po
trivite pentru transportul 
celor care lucrează în alte 
localități.

Pentru prima dată s-a 
editat mersul autobuzelor 
I.R.T.A. cu o valabilitate 
de un an. Noul mers asi
gură legături cît mai lesni
cioase cu trenurile de că
lători și alte mijloace de 
transport. Tot la aceeași 
dată intră în vigoare noul 
orar al curselor interne 
TAROM care va fi valabil 
pînă 
Noul 
măr 
spre 
țării.

la 31 august 1964. 
orar prevede un nu
mai mare de curse 

principalele orașe ale

(Agerpres)

de la gurile Dunării
în cinci ore și mai bine, cît i-a 

trebuit „Lipanul"-ui, șalupa albă 
și cochetă, să străbată calea de la 
comuna pescărească Sf. Gheorghe 
pînă la Tulcea, reporterul a avut 
destulă vreme să-și deșarte în va
lurile Dunării tolba cu imagini 
livrești, luată de acasă odată cu 
restul bagajelor. Și asta nu pentru 
că n-ar fi întîlnit de fel cores
pondența realității cu epitetele în
delung lustruite de atîția oameni 
ai condeiului; ba recunoștea si 
șlepurile „somnoroase', și liniș
tea „înfiorată" a apelor, și zbo
rul săgetat al pescărușilor „îm- 
bătați de presimțirea mării" etc. 
etc. Numai că dincolo de toate a- 
cestea, peste ele, i se impusese o 
realitate cu mult mai pregnantă, 
mai agitată, mai sobră în aspri
mile și frumusețile ei, o viață ale 
cărei furtuni înnoitoare măturase
ră zorzoanele stilistice.

Căci era drumul de întoarcere, 
iar în palme simțeam încă strîn- 
soarea mîinii pescarilor, mînă 
vînjaasă, bătucită, asprită de mii 
de kilometri de funie și miliarde 
de solzi de pește, clătită de apa 
dulce a fluviului și apa sălcie a

mâri:, m:na mare și grea ca o lo
pată.

D:n izvoare vechi (o obîrșie a 
informație: ar fi Dimitrie Cante- 
mir, domnrtorul-savant) rezultă 
că numele brațului și comunei 
Sf. Gheorghe ar fi avut echiva
lentul turcesc Catirlez, de la Chis- 
relles, am ii spuneau musulmanii 
acestui sfint, revendicîndu-l și ei, 
de altfel, printre eroii islamului... 
Oricum, a ști că de cel puțin șase 
veacuri pămîntul nisipos din 
preajma locului de vărsare a Du
nării in mare a fost vatra unor 
așezări pescărești este un fapt de 
natură sâ intensifice sentimentul 
cu care treci printre casele local
nicilor. Aici mai fiecare iarnă, în
ghețurile care fac brațul impracti
cabil pentru navigație, izolează 
comuna de restul Deltei și de țara 
întreagă : din avantaj, cum va fi 
fost cindva, in vremuri tulburi de 
mult apuse cu migrații și invazii, 
izolarea aceasta a devenit în vre
mea noastră o nesuferită încer
cuire de sloiuri, pe care însă o 
străpung, cu succes, tindele ra
dioului și ale televiziunii ca și

Gherasim și tovarășii săi prelungesc barajul subacvatic în calea mult prețuiților sturioni... 
Foto: V. RANGA
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zborul helicopterului. Iarna, pes
carii devin muncitori stufari, dar 
încă din februarie începe pescui
tul sturionilor. Iar din martie, to
nele de scrumbii iau- calea Till
ed, spre întreprinderea pentru in
dustrializarea și desfacerea pește
lui. O dată cu primăvara, la gu
rile Dunării începe bătaia pește
lui.

Stau de vorbă cu tovarășul Pa- 
raschiv Luca, șeful secției Sf. 
Gheorghe a Întreprinderii piscicole 
Sulina. E inginer piscicol, absol
vent in anul 1955 al institutului, 
la Galați. îmi prezintă zona de 
acțiune a secției, indieînd-o pe li
toral : între Roșuleț 2 și Perișor, 
p[us în interior, toamna, cînd 
pescarii trec și pe lacurile înveci
nate : Razelm, Roșu, Puiu. Mi se 
înfățișează, amănunțit, organiza
rea secției cu cele 23 de brigăzi de 
pescuit, fiecare avînd cîte 15, sau 
11, sau 10 oameni, după cum cer

necesitățile muncii la talian, la 
carmace sau la setei. Nefam-ilia- 
rizat cu termenii de tehnică pes
cărească, ascult cu încordare, dar 
totul se luminează de sens cînd 
inginerul reface itinerariile migra- 
țiilor popoarelor de pește, expli- 
cînd implicit procedeele, profesio
nale, bazate pe cunoașterea în a- 
mănunțime a acestor migrații. De 
cum se desprimăvărează, morunul, 
de pildă, urcă grăbit pe gurile 
Dunării pentru reproducere. In ca
lea lui se întind sforile prevă
zute cu cîrlige fără nadă, dar dese: 
la fiecare 10 cm alt vîrf bine ascu
țit îi sfîșie pielea, agățîndu-l fără 
putință de scăpare. In pungile 
uriașe ale talianelor se prind gin- 
girlica, hamsia, sardeluța, scrum
bia albastră de mare, stavridul. 
Setea plutitoare e o cursă în care 
cade scrumbia de Dunăre. Și cade, 
nu glumă! Peste 500 000 kg scrum
bii de Dunăre prinse pînă acum

— informează inginerul — plasea
ză anul 1964. înaintea multora în 
cronica piscicolă din Sf. Gheor
ghe. Recorduri notabile sînt de 
consemnat și la sturioni. Planul 
pe martie prevede 7 000 kg de 
sturioni; s-a realizat 20 000. Iată 
două mii de kilograme de icre ne
gre. In aprilie morunul, nisetrul, 
pastruga au cufundat pînă aproa
pe de copastie lotcile carmagiilor I 
Brigada lui Moldoveanu Grigore 
și-a realizat planul pe aprilie cu 
182 la sută ; a lui Efimov Atana- 
sie cu 167 la sută ; a lui Cerna- 
moreț lumen cu 164. la sută; a 
lui Agachi Gherasim cu 159 la 
sută. Bogat an pentru culegătorii 
argintului din ape I

(Dar dacă vrei să știi cît din 
această bogăție se datorește a-

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare In paj. II—III)
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e U și 25 septembrie *x- pentru toate celelalte 
șt teteMți; la facultățile de edueație fizică din 
e pedagogiee de 3 ani. probele practice vor începe

Cursuri serale
n taeevc U 15 Kvtembrit.

Cursuri £ără frecvență
— la 27 august a.c. pentru candidații care au promovat 

examenul de maturitate ;
la 7 septembrie pentru candidații care vor susține ma

turitatea în sesiunea din toamnă sau pentru cei care vor fi 
încadrați în învățămîntul de cultură generală începînd cu 
1 septembrie 1964.

Cursuri de zi
— între 7 și 16 septembrie a.c. pentru toate faodUu e 

institutelor tehnice și agronomice, facultățile de materna ti că - 
mecanică, fizică, chimie și secțiile de filozofie din cadrai 
universităților din București și Iași, secția de fikn»fie-pe- 
dagogie — secundar, istorie de la Universitatea din CteJ, in
stitutele de artă și Institutul de cultură fizică ;

PROBELE DE CONCURS SÎNT:
Învățămînt

a) La facultățile de materna- 
tică-mecanică:

Algebră și trigonometrie — 
scris și oral —; Geometrie 
plană, în spațiu și analitică
— scris și oral —; Fizică 
(mecanică, optică) — scris. To
tal 5 probe

b) La facultățile de fizică :
Fizică (mecanică, optică)

— scris și oral — ; Fizică (e- 
lectricitate, structura atomu
lui) — scris — ; Algebră și 
trigonometrie — scris și oral. 
Total 5 probe

c) La facultățile de chimie:
Chimie — scris și oral — ; 

Algebră și trigonometrie — 
scris și oral — ; Fizică (căl
dură, structura atomului) — 
scris. Total 5 probe

d) La facultățile de biologie 
și la facultățile de biologie- 
geografie, secțiile de botanică, 
zoologie, protecția plantelor:

Anatomia și fiziologia omu
lui — scris și ora^-* *-  : Biolo
gie generală și zoologie sau 
biologie generală și botanică 
(la alegere). — scris și o- 
ral —; Chimie organică — 
scris. Total 5 probe

••) Examinarea se va orien
ta în special spre capitolele 
de istoria culturii.

★
Programele disciplinelor de 

concurs precum și orice alte 
detalii în legtturâ cu con
cursul de admitere, vor fi pu
blicate în broșura Ministeru
lui Invățâmîntului ^Admite
rea in învățămîntul superior", 
ediția 1964.

lor de protecție, transportarea 
bărcilor cu cuierele, și alte ase
menea lucruri care ou transformat 
substanțial viața oamenilor, lu
cruri fără de care pescarii mai ti
neri nici nu concep munca, dar 
pe care virstnidi, cei trecuți prm 
amarul cherhanalelor chiaburești 
de odinioară le privesc — jus
tifica: — ca pe niște prefacar. ra
dicale. Numai salvarea otite- ruri 
omenești prin prezența cxUrdor 
pe vreme rea in preajma latcdor 
și spune destuL Dar sâ mâ irctorc 
la obiectul întrebării. Trebxie câ 
amsemnez in primul rind iretw^u- 
cerea — incepind din arad trtast 
— a pescuitului dect-zc, proce
deu de foarte mare randammt.

— Cum se efectuează peseuztul 
in aceste condiții... mâust-zzle f

— Simpla. Un dinam produce 
curent; onodul și catodal sini 
puși la * 2—2 11 2 metri unul 
de alritl : tuburile, legate cu pa- 
rime, sin: cufundate in adine, 
la adinermea convenabilă crapului 
și somnului pană, soiuri de cali
tate — îndeosebi pescuite cu a- 
cest sistem. Peștele tinzind să 
meargă in susul apei, atinge fire
le și. electrocutat, iese la supra
față. Nu mai rămîne dedt să fie 
cules a minăoad sau pațaca. Bri- 
gaia acestui agregat a realizat 
depășiri de plan dintre cele mai 
notabile. Fiind demonstrată efi
ciența economică a procedeului, și 
alte întreprinderi piscicole, pre
cum cele din Tulcea, Brăila, Hîr- 
șova introduc în prezent pescui
tul cu utilaj electric.

— Alte noutăți ?
— Folosirea relonului la talie- 

ne. Avantajele față de talienele 
din fire de bumbac sînt vădite : 
mare capacitate de prindere și tot
odată greutatea considerabil re-

e) La facultățile de biotogie- 
geografie, secția de geochimie:

Geologie — scris și oral — ; 
Chimie — scris și oral —; Fi
zică (mecanică, structura ato
mului) — scris. Total 5 probe

f) La facultatea de geologie- 
geografie, secțiile de geografie 
fizică și geografie economică și 
la facultățile de biologie-geo- 
grafie, secțiile de geografie-fi- 
zică:

Geografia R. P. Romîne — 
scris și oral —; Geografia fi
zică generală — scris — ; Geo
grafia economică și politică a 
lumii. *)  — scris și oral. Total 
5 probe

g) La facultățile de geologie- 
geografie și biologie-geografie, 
secțiile de geologie:

Geologie — scris și oral —; 
Geografia fizică generală —
— scris și oral — ; Geografia 
R. P. Romîne— scris. Total 
5 probe

h) La facultățile de științe 
juridice; filozofie, secția filo
zofie ; istorie-filozofie, secțiile 
filozofie, pedagogie — secun
dar limba și literatura romî- 
nă; filozofie-pedagogie — se
cundar istorie :

Elemente de filozofie și so
cialism științific — oral — ; 
Limba și literatura romînă — 
scris și oral —; Istoria Romî- 
niei — scris și oral. Total 5 
probe

i) La facultățile de filozofie, 
secția psihologie și la faculta
tea de istorie-filozofie, secția 
defectologie :

Psihologie — scris și oral —; 
Limba și literatura romînă — 
scris —: Anatomia și fiziolo
gia omului — scris și oral. 
Total 5 probe

j) La facultățile de istorie și

Institute pedagogice de 3 ani
a) La facultățile de matema

tică :

Aritmetică, algebră și trigo
nometrie — scris și oral — ; 
Geometrie plană, în spațiu și 
analitică — scris ; Fizică 
(mecanică, optică) — scris. To
tal 4 probe.

b) La facultățile de fizică- 
chimie:

Fizică (mecanică, optică, e- 
lectricitate) — scris și oral — ; 
Chimie — scris — ; Algebră și 
trigonometrie — scris. Total 4 
probe.

c) La facultățile de științe 
naturale :

Botanică sau zoologie (la a- 
legere) — scris și oral — ; A- 
natomie și fiziologia omului — 
scris — ; Biologie generală — 
scris. Total 4 probe.

d) La facultățile de istorie- 
geografie :

Istoria Romîniei — scris și 
oral — ; Geografia R. P. Ro
mîne — scris și oral. Total 4 
probe.

e) La facultățile de filologie, 
secțiile limba și literatura ro
mînă ; biblioteconomie :

Limba romînă — scris și o- 
ral —; Literatura romînă — 
scris — ; Istoria Romîniei — 
scris. Total 4 probe.

f) La facultățile de filologie, 
secțiile de limba și literatura 

universitar
de istorie-filozofie, secțult d< 
istorie:

Istoria Romîniei — serj 
oral —; Istoria uxfivemlâ 
(modernă și contemporani) — 
scris și oral — ; Eim-: 
filozofie și socialism
— oral. Total 5 probe

k) La facultatea da irto^e- 
filozofie, secția
dar limba și literar»**  re
mind :

Istoria Romîniei — serj £ 
oral —; Limba fi lifteratsn 
romînă — scris și arai —; 
Elemente de filozofie ă aocte- 
lism științific — oraL Total 
5 probe

l) La facultățile de țz»*za  
economice din cadrul wucer- 
sităților :

Elemente de economie poli
tică — oral —; Matematică 
(algebră, trigonometrie) — 
scris și oral — ; Geografia 
R. P. Romîne — scris și oral. 
Total 5 probe

m) La facultatea de limba 
și literatura rominâ și Ia fa
cultățile de filologie, secțiile 
limba și literatura romînă:

Limba romînă — s*iis  și 
oral —; Literatura romînă — 
scris și oral — ; Istoria Romî
niei — scris. Total 5 probe

n) La facultățile de filologie 
și de limbi romanice și clasice, 
secțiile de limbi romanice: la 
facultățile de filologie și de 
limbi germanice, secțiile de 
limbi germanice; la facultățile 
de filologie și de limbi slave, 
secțiile de limbi slave: la fa
cultățile de filologie, secția 
limba și literatura romînă — 
secundar limba si litzratu-a 
germană :

Limba și literatura romînă
— scris și oral — ; Limba 
străină respectivă (rusă, en
gleză, franceză, germană) — 
scris și oral —; Istoria univer
sală (modernă, contemporană)
— scris. Total 5 probe

La secțiile de limbi străine 
probele se dau în limba secției 
respective, dacă această limbă 
se învață în școala medie 
(rusa, germana, engleza, fran
ceza) ; la secțiile de limbi 
străine care nu se învață în 
școala medie, probele se vor 
da în limba de specialitate sau 
în una dintre cele patru limbi 
care se învață în școala medie, 
la alegerea candidatului.

o) La facultățile de filologie, 
secțiile de limba și literatura 
maghiară ; limba și literatura 
romînă — secundar limba și 
literatura maghiară:

Limba și literatura romînă
— scris și oral — ; Limba și 
literatura maghiară — scris și 
oral —; Istoria universală 
(modernă, contemporană) — 
scris. Total 5 probe.

p) La facultatea de limbi ro
manice și clasice, secția limbi 
clasice :

Limba latină — scris și oral 
—; Limba și literatura romînă
— scris și oral —: Istoria uni
versală veche — scris. Total 
5 probe.

*) Manualul de geografie de 
cl. a IX-a.

rusă — limba și literatura ro
mînă, limba și literatura fran
ceză — limba și literatura ro
mînă, limba și literatura ger
mană — limba și literatura ro
mînă, limba și literatura en
gleză — limba și literatura ro
mînă :

Limba și literatura romînă
— scris și oral —; Limba 
străină (rusă, engleză, ger
mană, franceză) — scris și o- 
ral. Total 4 probe.

La secțiile de limbi străine, 
probele se dau din limba sec
ției respective, dacă această 
limbă se învață în școala me
die (rusă, franceză, germană, 
engleză) ; la secțiile de limbi 
străine care nu se învață în 
școala medie, probele se vor da 
în limba de specialitate sau în 
una dintre patru limbi care se 
învață în școala medie, la ale
gerea candidatului.

g) La facultățile de filologie, 
secția limba și literatura ma
ghiară :

Limba și literatura romînă
— scris și oral — ; Limba și li
teratura maghiară — scris și 
oral. Total 4 probe.

h) La facultatea de filologie, 
secția limba și literatura ro- 
mînă-istorie :

Limba și literatura romînă
— scris și oral —; Istoria Ro
mîniei — scris și oral. Total 4 
probe.

i) La facultatea de filologie,

9 La te tete

mL Txca. 4 jrxec.

învățămîntul superior tehnic

Șt

Algebră, trigooamesre &. cai
cul diferențial — acra * ani 
— ; Geometrie piaaA * 4» te*  
țiu —• scris — ; Fîncft 
nieă, câlcurâ tectxjo. 
structura atocru— — «rrj u 
oraL Total 5 pnot

b) La Facaizxcaa ta rtxax- 
lurgie :

Matematică 
nometrie, geometrie ptenâ fi 
în spațiu) — acri*  fi oral — Ș 
Fizică (mecanică. câldart. 
structura atomnhri) — acria fi 
oral —; Chimie anorgasict — 
scris. Total 5 probe.

c) La facuMțUa te cteam 
industrială; takxoiogsa pro
duselor abiurutere fi setaaee 
pescuitului, seețnU iedetfffc 
alimentare eJttiaclice, aesefric 
și panificație, tednatrtl jte 
mentative. conserva n : 
tehnologia ți dumzzsrea na
iului și gazelor :

Matematică (algebră, 
nometrie, geometrie ptamă fi 
în spațiu) — scris fi oral: Chi
mic — —
(mecanică, căldură, su actin 
atomului) — acria. Total 5 
probe.

d) La Facultatea de tehnolo
gia produselor iiliwrafere fi

învățămîntul superior agronomic
b) La facultățile de medicinăa) La facultățile de agricul

tură și horticultura :

Botanică — scris $: oral 
—; Chimie — scris și oral —; 
Matematică (algebră, trigono
metrie, geometrie plană) — 
scris. Total 5 probe. probe.

învățămîntul superior economic
a) La faculUțiU de econo

mie generală; finanțe, credit 
și evidență contabilă; comerț, 
secția economia comerțului 
socialist:

Elemente de economie 
politică — oral —; Matematică 
(algebră, trigonometrie) — 
scris și oral —; Geografia R.P. 
Romîne — scris și oral. Total 
5 probe.

b) La Facultatea de comerț, 
secția economia comerțului 
exterior:

Elemente de economie

învățămîntul superior 
medico - f armaceutic 

și de educație fizică
Fizică (mecanică, electricitate) 
— scris. Total 5 probe.

c) La facultățile de farmacie:

a) La facultățile de medici
nă, secțiile de medicină gene
rală și pediatrie :

Anatomia și fiziologia 
omului — scris și oral —; Chi
mie organică — scris și oral 
—: Fizică (electricitate, struc
tura atomului) — scris —; Bio
logie generală — scris. Total 
6 probe.

b) La facultățile de medi
cină, secția stomatologie :

Anatomia și fiziologia omu
lui — scris și oral —; Biolo
gie generală — scris și oral —;

Anatomia fi fiziologia omu- 
Il.1 — scris și oral — ; Limba 
fi literatura rominâ — scris 
—; Probe practice : atletism, 
gimnastică, un joc sportiv (la 
axgere între : volei, baschet, 
harzibal)- Total 6 probe.

0 L« faratfifilr te muzică:

Z : 1- . — scris — :
Teorie și solfegiu (in cadrul 
probei «e va verifica și auzul,
- - . - - . — -zicală)
— acal — . Probă de aptitu-
i_3e vocală sau instrumentală 
Ga a_egerea candidatului) 
1_1 r: —iaă —
m șt oral Toul 5 probe.

atMace peaontahu, secția teh- 
aaea pearaitahn și stuficul- 
ar*.

WiynKxi (algebră, trigo- 
sneaecne. geometrie plană și 
te apafiol —> acri*  fi oral — ; 
Mte fBecnnică, căldură, 

i x-.. — scris —;
Znetape sens fi oral. Total 
5 prcoe.

e La Facultatea geologie 
atc^a geologie teh- 

xx» :
Matr-natică (algebră, trigo

nometrie, geometrie plană și 
te aM>n> —> scris și oral — ;

e- 
tecaricitate, structura atomu- 
te*>  — acri*  fi oral — ; Geolo- 

— sens. Total 5 probe.

Le Facuitatea de mine, 
okdb preperorea cărbunilor și 
rr ^rrnnlor :

Matematică (algebră, trigo
nometrie. geometrie plană și 
te teMite — scris și oral — ; 
Pite*  (mecanică, căldură, 
aiinrtma atomului) — scris și 
: — Chimie anorganică —
serj. Total 5 probe.

gf La Facultatea de silvicul- 
teoriL aeeția silvicultură:

M*»mafică  (algebră, trigo-
- rretrie, geometrie plană și în 
gpafiaf — scris și oral —; Fi- 
zzz- mecanică, electricitate) — 
S7T3 - B:<anică — scris și 
oral Tocai 5 probe.

- La Facuitatea de arhitec
turi șa «rixauwi:

— Matematică (algebră, tri. 
gonoHMtrie, geometrie plană și 
te — scris și oral —;
Fizică (mecanică, căldură, e- 
lectridtale) — oral — ; Desen
— 2 probe practice'). Total 5 
probe.

ri Probele practice apreciate 
cu notele 1—3 inclusiv, sînt 
dinuna terii.

veterinara:
Zoologie — scris —; Ana- 

:cmia și fiziologia omului — 
scris fi oral —; Chimie orga
nică — scris și oral. Total 5

politică — oral —; Matematică ■ 
(algebră, trigonometrie) — I 
scris și oral —; Geografia R.P. I 
Romîne — scris —; O limbă > 
străină (la alegerea candida- I 
tului: rusă, franceză, germană, I 
engleză) — scris și oral. Total . 
6 probe. a

c) La Facultatea de comerț, ■ 
secția merceologie : *

Elemente de economie I 
politică — oral —; Chimie (or- | 
ganică, anorganică) — scris și . 
crai —; Matematică (algebră, I 
trigonometrie) — scris și oral. ■ 
Total 5 probe. |

Chimie — scris și oral —; I 
Botanică — scris și oral —; ■ 
Fizică (căldură, structura ato- ■ 
mului) — scris. Total 5 probe. |■

d) La Facultatea de cultură . 
fizică : g

Anatomia și fiziologia omu- ■ 
lui — scris și oral —; Limba ■ 
și literatura romînă — scris 1 
—; Probe practice: atletism, ® 
gimnastică un joc sportiv (la | 
alegere între : volei, baschet, R 
handbal). Total 6 probe. ■

învățămîntul superior de artă
a) La institutele de teatru, 

facultățile de teatru, secția 
arta actorului:

Probă practică — Recitarea 
unor poezii diferite ca specii 
literare, din literatura clasică 
și contemporană (probă elimi
natorie) — oral —; Proba prac
tică de aptitudini și de inter
pretare: lectură artistică —un 
fragment indicat de comisie ; 
control muzical (auz și memo
rie muzicală); mișcare și com
portare scenică; recitarea unor 
poezii, diferite ca gen literar, 
din literatura clasică și con
temporană; povestire d'in lite
ratura contemporană sau cla
sică — oral —; Limba și lite
ratura romînă — scris și oral. 
Total 4 probe. Pentru Institu
tul de teatru din Tg. Mureș se 
adaugă: Limba și literatura 
maghiară — scris și oral.

b) La institutul de teatru, 
facultatea de teatru, secția re
gie de teatru:

Proba practică (analiza ar
tistică a unei lucrări din re
pertoriul de concurs) — scris 
—; Proba practică: improvi
zație pe o temă propusă de 
comisie; lectură artistică - 
un fragment indicat de comi
sie — oral —; recitarea unor 
poezii diferite ca gen literar, 
din literatura clasică și con
temporană; povestire din lite
ratura contemporană sau cla
sică; control muzical (auz și 
memorie muzicală); mișcare și 
comportare scenică. Limba și 
literatura romînă — scris și 
oral. Total 4 probe.

c) La Institutul de teatru, 
facultatea de teatru, secția re
gie și film:

Proba practică (analiza ar
tistică a unei lucrări din re
pertoriul de concurs) — scris 
—; Proba practică: improvi
zație pe o temă propusă dc 
comisie; lectură artistică — 
un fragment indicat de comi
sie; povestire din literatura 
contemporană sau clasică; 
control muzical (auz și memo
rie muzicală); mișcare și com
portare scenică, — oral —; 
Limba și literatura romînă — 
scris și oral. Total 4 probe.

d) La Institutul de teatru, 
facultatea de teatru, secția o- 
peratorie de film:

Proba practică (analiza ar
tistică a unei lucrări din re
pertoriul de concurs) — scris 
—; Proba practică: improvi
zație pe o temă propusă de 
comisie; control muzical (auz 
și memorie muzicală): mișcare 
și comportare scenică — oral 
—; Limba și literatura romînă 
— scris —; Fizică (mecanică, 
electricitate, optică) — scris. 
Total 4 probe.

e) La Institutul de teatru, 
facultatea de teatru, secția 
teatrologie și filmologie:

Probă practică (analiza ar
tistică a unei lucrări din re
pertoriul de concurs) — scris 
și oral — ; Limba și literatura 
romînă — scris și oral — ; 
Istoria universală ••) — scris. 
Total 5 probe

f) La conservatoare, la fa

r
(Urmare din pag. I) 

fluenței de pește și di efortului 
de zi cu zi și noepte de noapte 
a omului, trebuie neapârai sâ 
vorbești cu Moldovesriu, flăcăul 
de 2^ de ani care acum, dxpi ce 
a strîns banii necesari ca sâ-și 
pună la punct o casă ăuzi placul 
inimii lui, (el și mulți alții au 
primit la sfirșitul hri apnlie, pen
tru munca lor in acea lună, die 

ooo sau 14 000 lei !j explică a- 
fabil, cu un suris în ochii alb&sin. 
că brigada „a tras atitea 
ore cît era nevoie', și mai 
trebuie neapărat să araajeri 
cu Vasile Trofimov, secretar 
al organizației U.TJA. ți meca
nicul pe cuterul „Stridia", să te ia 
în larg a doua zi la 4 1/2 dimi
neața, și mai trebuie si cobori in
tr-o barcă și să vezi și să înțe
legi neapărat tot ce se intimp'lă 
de-a lungul unei zile de lucru. 
Mîine).

Delta nu face excepție...
Deocamdată însă :
— Tovarășe inginer, ce a ii -er- 

venit nou, în ultima vreme, in 
munca pescarilor ?

Șeful secției Sf. Gheorghe a 
Întreprinderii piscicole Sulina în
chide dosarele de evidență a pro
ducției consultate pînă acum.

— Presupun că întrebarea se 
referă numai la îmbunătățirea pro
cesului de producție, la introdu
cerea ultimelor procedee tehnice 
și a unor materiale noi, cu in
dici superiori. Las deci de o parte 
înmulțirea cabanelor-adăpost re 
maluri, folosirea cizmelor și mă
nușilor de cauciuc și a pelerine

cultățile de instrumente și 
canto, secțiile de instrumente :

Probă practică de interpre
tare la instrumentul specific 
secției; Probă practică — Ci
tire la prima vedere cu in
strumentul specific secției ; 
Teorie și solfegiu — oral — ; 
Limba și literatura romînă — 
scris și oral. Total 5 probe

g) La conservatoare, la fa
cultățile de instrumente și 
canto, secțiile canto:

Probă practică de verifica
rea calității vocale (timbru, 
volum, intindere etc.) Probă 
practică de interpretare. Exe
cutarea unor piese vocale di
ferite ca gen. (Această probă 
se va desfășura în două etape: 
în prima etapă, piese pregătite 
de candidați ; în a doua etapă, 
piese indicate de comisie pe 
baza unui repertoriu de con
curs). Teorie și solfegiu (în 
cadrul acestei probe se va ve
rifica auzul, ritmul și memo
ria muzicală) — oral —; 
Limba și literatura romînă — 
scris și oral. Total 5 probe.

h) La conservatoare, facul
tatea de compoziție, dirijat, 
pedagogie:

Dictat colectiv — scris — ; 
Solfegiu (în cadrul acestei 
probe se va verifica auzul, 
ritmul și memoria muzicală)
— oral —; Teoria muzicii — 
oral — ; Limba și literatura 
romînă — scris și oral. Total 
5 probe.

i) La institutele de arte 
plastice, secțiile cu profil ar
tistic :

Probă practică de desen 
după model viu. (în creion 
sau cărbune); Probă practică 
de culoare și modelaj. *)  (A- 
ceastă probă se organizează 
pe secții ; pentru secțiile pic
tură, grafică, scenografie, pic
tură monumentală, arte deco
rative — textile — probă de 
culoare; pentru secția de 
sculptură — probă de mode
laj ; pentru secțiile de arte 
decorative, ceramică, sticlă și 
mase plastice, probă de mode
laj sau culoare); Probă prac- 
tică-schiță de compoziție (cu
loare, lucrată în cărbune, după 
specificul secției, pe o temă 
indicată de comisie): Limba și 
literatura romînă — scris și 
oral. Total 5 probe.

j) La institutele de arte 
plastice, secția de istoria și 
teoria artei :

Limba și literatura romînă
— scris și oral —; Istoria Ro
mîniei — scris și oral —; 
Istoria universală. *•)  — scris. 
Total 5 probe

* Proba de culoare se exe
cută în tehnica aleasă de can
didat.

INFORMAȚII
Numirea ambasadorului 

extraordinar 
și plenipotențiar

al Republicii Populare 
Romîne în Italia

Ca urmare a ridicării Le
gației Republicii Populare 
Romîne din Italia la rangul 
de Ambasadă, printr-un de
cret al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Marin Mihai a fost 
numit în calitate de ambasa
dor extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Italia.

Turneul Comediei 
Franceze

Reprezentanți ai Comediei 
Franceze au fost primiți sîmbăta 
de Constanța Crăciun, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultura și Artă. La primire au 
fost prezenți Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al C.S.C.A., Radu 
Beligan, președintele Consiliului 
teatrelor, cadre de conducere din 
comitet. Au fost de față Jean-

SPORT
Astăzi la Sofia

R. P. Ronrînă — R. P. Bulgaria
la fatbal

SOFIA 30. (prin telefon de la 
trimisul special Agerpres, P. Ochi- 
albi) :

Amatorii de sport din Sofia și 
cei peste 2 000 de turiști romîni 
sosifi în capitala bulgară, așteaptă 
cu mare interes cel de-al doilea 
meci de fotbal dintre echipele R.P. 
Romîne și R.P. Bulgaria, meci care 
se dispută astăzi pe stadionul ,,Va
sil Levski" în cadrul preliminarii
lor turneului olimpic.

Antrenorii celor două selecționa
te ne-au comunicat următoarele 
formații pe care le vor alinia în 
meciul de astăzi : R. P. Romînă : 
Suciu, Greavu, Nunweiller III,

IP E SCUIT
în cadrul concursului atletic des

fășurat sîmbătă pe stadionul Tine
retului din Capitală s-au înregis
trat următoarele rezultate mai im
portante : disc femei : Lia Mano- 
liu 53,65 m ; aruncarea ciocanului : 
Constantin Drăgulescu 63,63 m ; 
lungime băieți : M. Calnicov 7,52 
m ; 100 m plat băieți : Gh. Zamfi- 
rescu 10"5/10 ; 400 m plat femei : 
Ioana Petrescu 58“.

★
Marele premiu ciclist al ziarului 

„L’Humanite- reunește la actuala 
ediție alergători fruntași din 
U.R.S.S., R. P. Romînă, R. P. Polo
nă, Franța și alte țări. Prima eta
pă, desfășurată sîmbătă pe traseul 
Paris-Rouen (165 km) a fost ciști- 
gată de concurentul sovietic L. 
Dilinov cu timpul de 4h08’37”. 
După șase secunde au sosit cicliș
tii romîni Ion Cosma și Nicolae 

dusă ușurind munca pescarilor. A 
mi se uita că un talia» are ca
pacitatea pentru âcuâ-t-e: tone de 
pește. Sâ maz adaug ir. aceeași 
Ești -urmai plata sintetica, din 
pokdomri de rării, cm mult mai 
-ezrstenti. maz bună deci: cea r.a- 
tmlL

— Și ks azixt despre califica
re. Ir. a^ari âe experiența prac
tici, de znzâțâtxra moștenită Un 
tati-a fia, mai poate fi vorba des
pre ceva ?

— Bmeințeles. Despre cursurile 
de calzHcare; pentru că tinerii pes
cari nu fac excepție de la efortul 
conștient dirijat care ridică noua 
generație in întreaga fără peste 
nivelul breslei cindva statornicit. 
Nu, aici Delta nu face excepție !

Culori și sunete 
care trebuie ținute minte

Sintem în ultima decadă a lunii 
mai, prohibiția pescuitului pentru 
multe neamuri de pește este 
încă în vigoare ; iată totuși, scoși 
unul cite unul din bărci și arun
cați pe pontoanele cherhanalei, 
calcanii, plăți și buburoși, 
iată scrumbiile scoase cu co
șurile, movile întregi alb-argin- 
tii. Iată, păstrugile zvelte cu spi
narea acoperită de umflături — 
brune și pîntecul alb, plin de 
icre, iată morunii, forme aerodi
namice, unii dintre ei mai lungi 
decît un om de statură mijlocie ; 
ba, rătăciți printre viețuitoarele în
zestrate cu bronhii, iată și cîțiva 
pui cenușii de delfini, purceii mă

Franțois Noiville, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței în 
R. P. Romînă și membri ai am
basadei.

în aceeași zi colectivul Come
diei Franceze a avut o întîlnire 
cu oameni de teatru din Capitală, 
la Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzi
cale.

La amiază, artistul poporului 
Radu Beligan, președintele Con
siliului teatrelor, a oferit, la res
taurantul „Pescăruș" un dejun în 
cinstea oaspeților francezi.

După-amiază colectivul Come
diei Franceze a prezentat la Casa 
universitarilor un recital de poe
zie pentru studenți și cadre di
dactice ale Universității București, 

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara noastră 
Comedia Franceză a prezentat 
sîmbătă seara în sala Palatului
R. P. Romîne cel de-al doilea 
spectacol cu piesele „Vicleniile lui 
Scapin" de Moliere și „Un capri
ciu" de Alfred de Musset.

(Agerpres)

Dan, Ivan, Jenei, Koszka, S. A- 
vram, Constantin, I. lonescu, Crăi-i 
niceanu. R. P, Bulgaria ; Deianov, 
Șalamanov, Vufov, Stoinov, Guga- 
lov, Penev, Dimitrov, Todorov, 
Dîșkov, Kolkov, Vasiliev. Meciul 
va fi condus de arbitrul olandez 
Van der Leeuwen.

★
Posturile noastre de radio și 

televiziune vor transmite 
astăzi, în întregime, cu înce
pere de la ora 18, întîlnirea 
de fotbal dintre echipele olim
pice ale R. F. Romîne și R. F. 
Bulgaria.

Ciumeti. Ceilalți trei concurenți 
romîni (Bădără, Rusu și Ciocan) au 
avut o întîrziere de 15".

★
Peste 15 000 de spectatori au a- 

sistat aseară pe Stadionul Republi
cii din Capitală la finalele campio
natelor republicane de box. Gala 
a cuprins meciuri spectaculoase, 
dinamice, în care majoritatea pu- 
giliștilor au practicat un box teh
nic. Nu au lipsit nici surprizele • 
Dinu l-a învins pe Mihalic. Cojan 
a cîștigat la mare luptă întîlnirea 
cu Nicolau, iar fostul campion eu
ropean la categoria semigrea 
Gheorghe Negrea boxînd de data 
aceasta la „grea" l-a deposedat de 
titlu pe Vasile Mariufan. Meciuri 
frumoase au făcut, de asemenea. 
Constantin Ciucă, Puiu și C. Nicu- 
lescu.

(Agerpres)

PESCARII
rii, cum îi numesc pescarii. Cin- 
tarul semnalează trecerea tuturor 
prin cherhana, e punctul unic de 
întîlnire înainte de separările de
finitive fie în bazinele de cite 
g—io metri pătrați doldora de 
gheață pentru conservare și pre- A 
Ț.ir.ire, fie in butoiașele gata pre- ™ 
gătite, in care vor călători spre 
pescării, pentru a ajunge în coș- 
nifa gospodinelor bucureștene, 
cam la de ore după ce au fost 
prinși in largul apelor. Dacă după 
p-egătirea mesei de prînz, aceleași 
gospodine se vor îngriji de toale
ta mîinilor, pensula manichiuris- 
telor le va așterne pe unghii lacul 
argintiu provenit din solzii cu- 
răfați tot aici la Sf. Gheorghe de 
pe scrumbii, da, lacul care dă 
sclipire și avioanelor în înaltul 
cerului... Căci nimic nu se pierde 
din bogăția vie a apelor, totul se 
transformă, principiu pentru care 
pune mărturie și Fabrica de făină 
din pește, aliment cu pondere în 
nutriția animalelor.

Asemenea reflecții scurtează 
timpul de așteptare cuvenit pre
gătirii unei clasice ciorbe pescă
rești. O prepară, cu perfectă stă- 
pinire a ceremonialului, Pavel 
Agachi, un bărbat tînăr, sprinten, 
cu vădită conformație atletică. 
Vasul sacrificaților — calcan, che
ful, lin, somn, scrumbie — e plin; 
apa se încălzește, în ceaunul ne
gru, sub care reporterul mai în
deasă, cînd și cînd, cîteva surcele 
puse la îndemînă.

— Surcelele astea, zice Aga
chi, privind țintă focul cîteva cli»



Centenarul
Conservatorului Caleidoscop • Caleidoscop

bucureștean • STICLA
FOTOCROMATICA

O MUZEU-TEATRU-
CINEMA

Nu am la îndemînă o statistică exactă dar am 
certitudinea că la acest sfîrșit de stagiune putem 
spune că una din instituțiile muzicale care au ținut 
cel mai mult „afișul concertistic' al Capitalei în ul
timul an a fost Conservatorul bucureștean.

Săptamîni în șir, studenții au susținut în fața a 
mii de spectatori o reală stagiune de operă (s-au 
prezentat acte întregi din „Traviata", „Manon", 
„Boris Godunov', „Madame Butterfly', „Nunta lui 
Figaro", „Fata cu garoafe', „Alexandru Lăpușneanu'. 
„La serva padrona', „Orfeu și Euridice") de concerte 
simfonice, de concerte de muzică de cameră, de re
citaluri vocale și instrumentale, audiții comentate ale 
unora din marile creațiii contemporane.

Această amplă suită de concerte care au contri
buit din plin la lărgirea vieții muzicale a Capitalei, 
n-a fost de altfel decît preludiul manifestărilor pe 
care prima instituție de învățămînt artistic a țării 
a organizat-o în cinstea unei prestigioase aniversări: 
Centenarul institutelor de artă.

In cursul a 100 de ani de existență, Conservato
rul bucureștean a fost strîns legat de întreaga evolu
ție a vieții artistice romînești, a educat numeroase 
generații de muzicieni care și-au înscris numele la 
loc de cinste în arta țării noastre.

Primele forme de învățămînt muzical organizat 
din Romînia s-au înregistrat sporadic în deceniile 
de la începutul veacului trecut. (Incepîndu-și acti
vitatea în 1834, „Societatea Filarmonica" înființată 
de Ion Cîmpeanu, I. Eliade Rădulescu și C. Aristia își 
propunea și îndrăznețul program de a pune bazele 
Teatrului Național din București și implicit crearea 
unei „școli de muzică vocală, instrumentală și de de
clamație". Primul spectacol de operă în limba romînă 
cu elevii acestei școli a avut loc în 1836 cînd s-a 
prezentat „Semiramida' lui Rossini). După o serie 
de alte reorganizări sporadice, în 1864 printr-un de
cret semnat de A. I. Cuza, ia ființă „Conservatorul 
bucureștean". 117 elevi pornesc sub îndrumarea unui 
corp profesoral — printre primii dascăli se numărau 
Al. Flechtenmacher, Gr. Manciu, Salvatore Corelli, 
Matei Millo, Ed. Wachmann, — spre însușirea unei 
înalte măiestrii artistice.

An de an, micul institut de învățămînt (ce a func
ționat la început într-un local din vechea Uliță 
Franceză — azi „Poșta Centrală") se dezvolta, con
tribuind după cum glăsuia și primul său regulament
— „la formarea și răspîndirea gustului muzical în 
popor".

Peste ani, Dim. Popovici-Bayreuth (13 ani direc
tor al institutului), C. Dimitrescu, G. Stephanescu, 
iar în prima jumătate a veacului nostru o serie de 
remarcabile personalități ale vieții noastre muzicale
— Gh. Cucu, Lilip Lazăr, C. C. Nottara, I. N. Ottescu, 
Th. Rogalski, M. fora, P. Constantinescu, A. Alessan- 
drescu, I. Chirescu, S. Dragai, Fl. Muzicescu, C. Er- 
biceanu, D. Gh. Dinicu și mulți alți artiști de frunte 
ai poporului nostru — și-au dăruit eforturile formă
rii generațiilor de artiști care timp de un veac au 
asigurat dezvoltarea creației muzicale și artei inter
pretative romînești.

Anii puterii populare duc la o puternică dezvol
tare a Conservatorului: Întreaga activitate se reorga
nizează pe baze profund științifice. Conservatorul a 
căpătat un local propriu bine amenajat, aparataj 
tehnico-acustic modem, săli de concerte, studio de 
înregistrări, o bibliotecă impunătoare.

Sărbătorind centenarul, studenții și cadrele didac
tice ale Conservatorului ce poartă numele de Ci- 
prian Porumbescu, pregătesc în prezent o suită de 
manifestări printre care și o sesiune științifică

Orchestra simfonică a studenților, orchestra de 
cameră, corul de cameră, corul mare al Conservato
rului, orchestra Studioului, precum și cei mai talen- 
tați dintre studenții claselor instrumentale și de 
canto își vor da concursul timp de 2 săptămîni la o 
largă serie de manifestări de înaltă ținută artistică 
ce vor contura dimensiunile cu totul deosebite ale 
talentelor ce înfloresc în , instituția care este, conti
nuatoarea' unor vechi tradiții artistice.

IOSIF SAVA

In America s-a pus la 
punct un tip de geam 
care se întunecă atunci 
cînd este expus la lumi
nă și apoi devine din 
nou transparent. Gea
mul fotocromatic va 
face inutilă folosirea ja
luzelelor, în zilele înno
rate va lăsa să treacă 
toată lumina în încăpe
re, iar în zilele cu soare 
va deveni opac propor
țional cu luminozitatea 
acestora.

Sticla fotocromatică 
se întunecă în cîteva se
cunde datorită unor cri
stale microscopice din- 
tr-o sare de argint care 
se introduce în compo
ziția sticlei.

Muzeul artelor deco
rative, cace este o anexă 
a Luvrului, va deveni o 
sală de spectacole. Va 
fi pentru prima dată în 
Franța cînd se va rea
liza un proiect de îmbi
nare între muzeu, tea
tru și cinema. Custode
le muzeului și actorul 
regizor Jean Marie Ser- 
rau intenționează să 
facă din Muzeul artelor 
decorative un centru 
cultural pentru prezen
tarea în cadrul aceluiași 
program a tuturor for
melor de spectacol.

Inaugurarea sălii a 
avut loc la 7 mai cu o 
piesă într-un act, un 
concert dat de un cvar
tet de jazz, un spectacol 
de marionete etc.

• „ȘANTIER..." 
ȘTIINȚIFICO- 
FANTASTIC

Săjitămînalul „Kultu- 
ra" publică la rubrica 
„In laboratoarele de 
creație" o convorbire 
cu cunoscutul scriitor 
de literatură științifico- 
fantastică Stanislaw 
Lem.

„In prezent se află 
sub tipar 3 noi cărți de 
ale mele — declară 
scriitorul: povestirea
științifico-fantastică „In
vincibilul", volumul 
„Cuceririle tehnicii" și o 
culegere de schițe „Po
vești despre roboți". A- 
cestea din urmă consti
tuie o încercare de îm
binare a elementelor 
tradiționale de basm cu 
elemente „atomico-ci- 
bernetice".

® RESTAURĂRI
DE FRESCE

Mînăstirea Maggiore 
din Milano este cunos
cută ca un monument 
important al artei Rina- 
scimento-ului italian. 
Ea a fost construită la 
începutul secolului al 
XVI-lea.

In prezent, pictorul 
Della Rotta lucrează la 
restaurarea picturilor 
murale. El a experi
mentat o metodă nouă 
de restaurare care a dat 
pînă acum rezultate po
zitive. Cînd o frescă este 
foarte avariată se scot 
de pe 
porțiuni 
înlătură 
ajutorul 
roșii.

perete anumite 
de pe care se 

umezeala cu 
razelor infra-

nisip 
au 

în-

Pe scara unuia din noile blocuri din Piatra Neamț
Foto : O. PLECAN

de 300000 lone
Se știe că odată cu 

construcția barajului 
de la Assuan se pune 
și problema salvării 
unor temple deosebit 
de frumoase, con
struite în urmă cu 
cîteva milenii. Este 
vorba de marele tem
plu dedicat zeului 
Amon și de templul 
mic dedicat zeiței 
Hathov și soției lui 
Ramses al II-lea.

Aceste temple zidi
te în stâncă au fost 
acoperite cu 
2 000 de ani și 
fost descoperite
tâmplător în sec. XIX.

Templul zeului A- 
mon are lungimea de 
cca. 55 m, lățimea de 
40 m și înălțimea de 
30 m și este alcătuit 
din 3 săli.

Templul zeiței Hat
hov este mai mic, a- 
vînd fațada de 27 m 
și înălțimea de 12 m. 
Ambele temple au în 
fața lor statui uriașe 
închinate lui Ramses.

Problema care se 
ine este aceea a li
cării acestor temple 

cu 62 m peste nivelul 
lor actual, realizare a 
tehnicii modeme deo
sebit de îndrăzneață. 
Cum se va realiza a- 
cest lucru ?

în primul rînd se 
va consolida terenul 
de fundație alcătuit 
din nisip fin prin 
injectarea de ciment 
sub presiune.

Apoi în stînca în 
care sînt construite 
templele se vor săpa 
niște galerii orizon
tale și verticale în 
care se vor turna 
grinzi de beton pre- 
comprimat și care vor 
alcătui o cutie perfect 
rigidă și nedeformâbi- 
lă. Această „cutie" 
uriașă va conține... 
în interior templul 
respectiv și va cîntări 
aproximativ 
tone.

Ridicarea ____
„cutii" se va face cu 
ajutorul unui mare 
număr de prese hi
draulice care vor fi 
comandate centralizat. 
Dispozitive speciale 
de semnalizare vor 
asigura deplasarea 
construcției pe verti
cală în așa fel ca în 
orice moment 
punctele în care 
aplică presele să 
afle în același pli 
orizontal.

Ridicarea se 
face pe distanțe 1 
cîte 30 cm montîn- 
du-se sub prese 
blocuri de beton cu 
latura de 30 cm care 
vor constitui baza 
pentru o nouă ridi
care și care se vor 
solidariza între ele.

Noul amplasament 
al templelor va fi 
identic cu cel actual.

300 006

acestei

toate 
se 
se 

lan

va 
de

Ing. A. VALENTIN

• CHEAJA VINDECĂ.

REUMATISMUL
Medicii francezi au e- 

laborat o metodă în 
care, ca mijloc de com
batere a durerilor reu
matice, se folosesc frec- 
ții cu gheață.

Medicii care au veri
ficat eficiența noii me
tode de tratament, a- 
firmă că la pacienții 
mai tineri de 40 de ani, 
frecțiile cu gheață s-au 
soldat cu rezultate pozi
tive în 95 la sută de ca
zuri. La pacienții în 
vîrstă între 40 și 70 de 
ani, rezultatele pozitive 
s-au înregistrat numai 
în 70 la sută din cazuri.

Început de sezon la „Lacul Roșu"

Foto: V. BOGDĂNET

C I E
CAUZE DREPTE — cinema

scop 
orele 
21,15.
13.30,

— rulează la Patria 
9; 1150; 14; 1630; 19;

București orele 9; 11.15; 
16,30; 18.45; 21. Melodia 

: 10: 12.15 ; 1430 ; 16.45 ; 
19; 21. grădina Doina ora:
20. înfrățirea intre popoare
orele: 10; 15.45; 18: 20.15.
CEI PATRU CĂLUGĂRI ru
lează la Republica orele 8.45; 
10.45; 12,45; 14.45; 16.45; 18.45;
21, Stadionul Dinamo ora 20.
Capitol orele : 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21, grădină ora
20, Grivița orele: 9; 11; 13; 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15, Tomis 
orele : 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 
19,15; 21,15, Aurora orele 9; 11; 
13; 15,15; 17,15; 19,45; 21,15;

In laboratorul de cercetări per.‘.ru folosirea izotopilor radio
activi în agricultură din cadrul Institutului de cercetări hor- 

tivi li cole

i

I
 purta încă 

luviunilor,

I ■ "

I

M A T O G R
grădină ora 20, Modem 
930; 11.45; 14; 16.15;
21.15 grâduiă ora 20.30.
viar orele : 10; 12; 14,15; 16.15, 
Arenele Libertății gradina 
Tomis — 20. TÎNÂRUL DE 
PE VASUL COLUMB — ci
nemascop — rulează la Car- 
pați orele: 10; 12; 14; 16;
ora 19, Seara prietenilor fil
mului. IMBLÎNZITORII DE 
BICICLETE — cinemascop 
— rulează la Festival orele 
9; 11; 13; 15; 17: 19; 21, 
grădină ora 20, Floreasca o- 
rele: 16; 18,15; 20,30. ANO
TIMPURI rulează la Victoria 
orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Excelsior orele : 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30. KALO-

orele: 
1830; 
Fero-

A F E
IAN 1 
930;
20,45,
20. Pacea orele: 16;
20.30. DIVORȚ ITALIAN ru
lează la Lumina orele : 9.45; 
11; 14; 16.15; 1830; 20.45. TO
TUL DESPRE EV A rulează la 
Union orele: 14.30; 17,30;
20.30, Cosmos orele: 16; 19. NU
SE POATE FARA DRAGOSTE 
rulează la Doina orele : 11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, (pro
gram pentru copii ora 10). 
FRAȚII CORSICANI — ci
nemascop — rulează la Giu- 
lești orele 10; 12; 15,30 18;
20,30, Crîngași orele : 11, 14,30; 
17; 19,30.

rulează la Central orele : 
11,45; 14; 16,15; 1830;

, Viitorul orele 16; 18; 
Pacea orele: 16; 18,15;

în anul 1896 se întorcea în țară, după 
stadii și cercetări strălucite în Franța, 
un tânăr de 31 de ani, doctor în fizică la 
Sorbona. — Dragomir Hurmuzescu adu
ce la Iași, unde se stabilește inițial, ela
nul marilor descoperiri la care asistase 
și contribuise în laboratoarele Parisului.

Parcurge repede, datorită meritelor 
sale unanim recunoscute, treptele ierar
hiei universitare și în numai cîțiva ani 
devine titular definitiv al catedrei de 
gravitație, electricitate și căldură. Con- 
siderîndu-1 „decanul fizicienilor romîni" 
C. G. Bedreag, autorul „Bibliografiei fi
zicienilor romîni“, nu o face întâmplător. 
Au existat, ce e drept, și înaintea lui 
Hurmuzescu, profesori de fizică în învă- 
țămîntul superior de la noi, dar el a fost 
neîndoielnic primul care a făcut cu mult 
mai mult decît să elaboreze și să predea 
un curs. Purtător al unei concepții mo
derne în activitatea didactică și de cer
cetare, Hurmuzescu este acela care a 
deschis calea cercetărilor originale, a în
temeiat fizica noastră experimentală. El 
a fost fondator de școală științifică.

Dar înainte de a schița însemnătatea 
operei de savant și profesor a lui Hur
muzescu la Iași și apoi la București, să 
amintim pe scurt cîteva date privind 
activitatea sa anterioară.

A urmat liceul la Sf. Sava și apoi Fa
cultatea de Științe din București. Cu 
sprijinul profesorului său, ilustrul Baca- 
loglu, capătă o bursă pentru a studia la 
Paris. în 1890 obține aci primul pe pro
moție, licența în științe fizice și este pri
mit să lucreze în vestitul laborator al 
prof. G. Lippmann, frecventat între alții 
de Pierre și Marie Curie, Amagat, P. 
Weiss ș.a.

Curînd munca și stăruința lui Hurma- 
zescu sînt răsplătite prin descoperiri de 
o mare însam*.ătate,  pe care „Comptes 
rendus de 1 Academie des Sciences'-, 
.Journal de Physique1' și alte publicații 
de prestigiu, le consemnează în repetate 
rinduri. Astfel, împreună cu L. Benoist, 
Hurmuzescu descoperă proprietatea ra
zelor X de a descărca corpurile electri
zate, fenomen foarte important în cerce
tarea proprietăților fizice ale radiațiilor. 
Datorită inventării, de către Hurmuzes
cu, a unui nou izolant, dieleefrina — 
menționat curent în tratatele clasice de 
specialitate — fizicianul construiește 
electroscopul de tip modern care îi poar
tă numele, fabricat în serie în Franța. 
Cu ajutorai acestui electroscop, și-au 
făcut importantele descoperiri, încoro
nate de Premiul Nobel, Henri Becquerel 
și soții Curie.

Tot la Paris, Hurmuzescu întreprinde

lucrări originale, de mare valoare știin
țifică, în domeniul difracției prin muchii 
ascuțite, endosmozei electrice, magnetis
mului, electricității, construiește primul 
dinam de mare voltaj etc.

Teza sa de doctorat, prezentată în 1896, 
încoronată cu cea mai înaltă distincție 
universitară, preconizează o nouă meto
dă pentru determinarea raportului „v“ 
al lui Maxvell și este publicată în anul 
următor în „Annales de Chimie et de 
Physique".

Acesta era omul de știință pe care 
Universitatea din Iași îl număra, înce- 
pînd din 1900, printre profesorii săi. Cum 
este și firesc, Hurmuzescu se angajează, 
cu îndrăzneala tinereții lui, în lupta grea 
pentru crearea la Iași a unei baze mate
riale pentru cercetarea științifică și pen
tru formarea de noi cadre. Roadele efor
turilor sale sînt organizarea celui mai 
bun laborator de fizică și electricitate 
din țară (1898), crearea Școlii de electri
citate (1910) — nucleu al viitorului In
stitut politehnic din Iași — publicarea 
revistei de prestigiu „Analele științifice 
ale Universității din Iași" și a „Societă
ții de Științe din Iași" — ultimele două 
în colaborare cu Petru Poni.

Dar cîte dificultăți, cîte împotriviri 
n-a avut Hurmuzescu de înfrînt pentru 
a atinge aceste țeluri ! „Ce s-a făcut la 
noi pentru laboratoarele de cercetare 
este foarte puțin" — arăta el într-un 
rînd — „clasa noastră conducătoare n-a 
avut o convingere statornică asupra unei 
educațiuni mai reale, n-a înțeles marea 
influență a științei și rostul laboratoru
lui științific".

Paralel cu activitatea didactică Hur
muzescu continuă o vastă muncă de cer
cetare. El aduce de pildă, noi contribuții 
însemnate în perfecționarea electroscoa- 
pelor, electrometrelor și galvanometrelor 
concepînd și construind aparate origi
nale cu înalte calități. în domeniul mag- 
netostricțiunii și al supraconductibilității 
metalelor, Hurmuzescu poate fi astăzi pe 
drept cuvînt considerat ca un pionier.

Fizica și tehnica romînească a avut în 
Dragomir Hurmuzescu un exponent 
strălucit, un pasionat al noului și al pro
movării progresului științific. „Elevii și 
elevii elevilor lui îi cinstesc și îi vor 
cinsti numele" — arată acad. Ștefan 
Procopiu, într-un articol omagial. Nă
zuințele sale și-au găsit astăzi împlini
rea în puternicul avîntal științei noas
tre, in perfecționarea continuă a bazei 
tehnice a economiei țării noastre.

I. M. ȘTEFAN

DE LA ȘURILE

DUNĂRII
pe, au fost pînă'mai adineauri ca
iacul meu cel vechi, l-a dat hartul 
Matvei (adică i-a venit de hac) nu 
știu ce i-o fi cășunat. Măcar că, 
sigur nu mai era bun de nimic. 
Dar îl aveam trecut în inventar, 
oricît. Și mai ales, țineam la el 
pentru că făcusem cu el marea 
cursă. Văzînd că se așteaptă ex
plicații suplimentare continuă. In 
1333 am P^te la marea cursă 
de fond de pe Dunăre — caiac — 
de la Calafat la Sulina. Timp de 
18 zile. $80 km cam cîte 50 km 
pe zi. Eram în asociația Flamura 
Roșie.

Pavel Agachi, pescar din Sf. 
Gheorghe, povestește laconic în 
vreme ce pregătește cu îndemîna- 
re ciorba de pește, istoria luptei 
sportive pe Dunăre, cu oboseala 
selor care au abandonat, cu înver- 
.---îu forțelor care au mers pînă 

x capăt. El era dintre aceștia din 
.—.L Caiacul lui a ocupat locul 

ist pe țară într-o cursă faimoa- 
ă r-rri de încordarea tinereții.

Sean. repetiție la căminul cul- 
tni ina sat; ultima repetiție 
ItHutse ie îmbarcarea pentru 
~ . Ic ’jza regională a celui
Jb dt VS4m concurs al artiștilor

nele de lucru. Dar și altfel, in
tr-un mod mai aparte și totuși 
ușor de sesizat; ascultînd doar 
cum sună vocile lor reunite. Poa
te numai minerii ieșind din sub
teran după orele de producție ar 
mai avea această gravitate a tim
brului, forța impetuoasă a sufle
tului modulat în cadențe, solem
nitatea și măreția răspunderii cu 
care oficiază cîntecul. Cuvintele 
spun :

Partid iubit, condu-ne-n fapte 
ale muncii bătălii.

Eroi ai muncii și ai păcii 
Cum tu ne vrei, așa vom fi,

Iar oamenii aceștia, al căror păr 
aspru își schimbă cu anii culoa
rea caldă a aurului pentru cea 
rece a argintului, vin să slăvească 
din inimă partidul între două zile 
de muncă eroică, departe în larg, 
acolo unde pămîntul nu se mai 
vede decît ca o dungă subțire, 
strivită între două imensități, una 
sus, una jos.

Schiță pentru cronica
de bord a bărcii 271

așează 80 de pes- 
e 20 și 60 de ani. 

și asta se cu- 
Lrtenor, după hai-

...Gherasim și cei doi tovarăși 
ai săi au strîns în barcă parîma 
și „Stridia", cuierul care i-a re
morcat, se depărtează. Cîțiva ki-

lometri mai în urmă marea mai 
încă decantarea tulbure a a- 

........... _r, aci e însă limpede,
verde, poruncitoare, egală, nemăr
ginită. Pescarii au venit direct spre 
un punct anume marcat de o sti
clă ancorată, cu precizia cu care 
pietonul s-ar îndrepta în Capitală, 
spre Palatul Telefoanelor. E ora 
3 dimineața, și începe cercetarea 
carmacelor.

Unul trage la rame, al doilea 
ridică funia din apa, cercetindu-i 
pe rînd cîrligele, al treilea pri
mind, funia din mîna tovarășului 
său, o folosește ca sprijin pentru 
înaintarea bărcii de-a lungul ei. 
Departe de gura Dunării, acum, 
carmacele urmează o linie curbă 
neregulată, după jocul liber al va
lurilor. Un cîrlig, doi, o sută, cinci 
sute, o mie, mai multe mii, ridi
cate pe rînd, cercetate, coborîte 
îndărăt în apă. Doi kilometri. In
tr-un tîrziu, o păstrugă măruntă 
e azvîrlită în lotcă. Dar pe semne 
e numai ca să țină de urît moru
nului. Pește ! exclamă surd Ghe
rasim și sare, în mină cu can- 
gea. Lung de aproape un metru și 
jumătate greu de 30 kg., stu
rionul se zbate spectaculos, 
fără să-i pese de dificultă
țile create astfel fotoreporteru
lui care ține să imortalizeze mo
mentul. în sfîrșit! Două lovituri 
cu ciocanul de lemn amețesc peș
tele și iată-l culcat cuminte de-a 
latul lotcii, în marginea grămezii 
de carmace pregătite pentru o altă 
fîșie de mare străbătută de stu
rioni. Și el nu-i mai poate pre
veni să se păzească : pînă azi ați 
trecut prin zona aceasta, mîine să 
nu mai treceți.

Plouă mărunt și rece. Ora șapte.
O legătură cu cîte douăzeci și 

cinci de cîrlige fac un feremet. Pe 
rînd, feremetele sînt ridicate din 
grămadă, desfăcute din piedicele 
lor, scoase de pe crăcanele care le 
țin în ordine, asemănătoare cu 
suveicile războaielor de țesut; 
cîrligele sînt unse bine chiar aici, 
înaintea coborîrii în apă, să fie a- 
părate de rugină ; și apoi, în sfîr
șit, unul cîte unul, fiecare fere-

Madame Sans Gene

este înădit la celălalt șimet . „
coborît în mare, fără plescăit, 
pentru că funia care le ține anco
rate este întinsă ca o coardă de 
arc. Sînt 60 de feremete în barcă : 
fac 1300 de cîrlige coborîte azi 
— în adîncul tainic, baraj la 
intrarea sturionilor în Dunăre.

Plouă într-una cu monotonă 
stăruință tomnatică. Ora nouă și 
jumătate.

— Cu asta lucrul e gata pen
tru azi ?

Un surîs. Nu, nu e ga 
sector, mai au de strîns 
mace, uzate, cu cîrlige care tre
buie date la ascuțit. Pentru asta 
trebuie să zmulgă, unindu-și for
țele toți trei, parii care ancorează 
carmacele. Efort cheltuit cu băr
bătească discreție, opintire fără 
îndemnuri, sudoare care se ames
tecă instantaneu cu ploaia nepo
tolită, afurisit de rece. Smulse, 
carmacele vechi sînt strînse și a- 
șezate în lotcă, în coasta moru
nului. Dar mai înainte de asta, 
Gherasim ia fiecare feremet 
cîrligul cangei și pleznește cu 
valurile, cu voioșie parcă.

— ?!
— Doar n-o să le ducem acasă 

murdare, explică el, cu îngădui
toare înțelegere pentru mirarea 
consumatorului de pește.

Și lovește iarăși marea, năpraz- 
nic cu carmacele, cu plăcerea de 
a munci ca pentru a da, parcă, pe
ste două milenii și jumătate, o re
plică rațională poruncii nebunești 
a lui Xerses, cel care a ,4 
sit" marea bătind-o cu vergile 
pentru că furtuna i-a înecat coră
biile. El, Gherasim și tovarășii săi 
i-ar mulțumi mării pentru o 
furtună bună : pentru că, vedeți 
dumneavoastră, o furtună bună 
împinge sturionii, amețiți, spre 
carmace... Cit despre nave... iată, 
e ora 12 și „Stridia", remoreînd o 
imensă mahună neagră, plină de 
pari, se întoarce să strîngă de pe 
mare lotcile pescarilor din Sf. 
Gheorghe.

bunești I
,pedep- |
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,,Lumea comică a lui Harold Lloyd
Alcătuind filmul de față din secvențele vechilor sale filme, 

* Harold Lloyd ne prilejuiește astăzi întîlnirea cu Haroldul 
deceniului al treilea al secolului nostru.

La montaj (Harold Lloyd) a contribuit, în calitate de con
sultant, Harold Lloyd-junior.

,, Gol fui Elena"
Regizorul Leonid Estrin este realizatorul filmelor prezen

tate pe ecranele noastre „Săgeata albastră" și „Anii fe
cioriei.

Distribuția noului său film reunește actori cunoscuți, prin
tre care : O. Jakov („Colț alb", „Acțiunea Cobra" etc.), V. 
Gusev („Normandie-Niemen", „Alarmă la graniță" etc.), 
A. Maximova („Balada soldatului").

Filmul a fost realizat în studioul „A. P. Dovjenko" din

La scurtă vreme după premiera în țara noastră a filmului 
„Cauze drepte", regizorul Christian Jaques se prezintă cu 
noul său film pe ecran panoramic „Madame Sans Gene.

Rolul feminin principal este deținut de cunoscuta actriță 
italiană Sophia Loren, iar cel masculin de Robert Hossein, 
pe care l-am mai văzut în filmele „In umbra legii" și „Sen
tința".

Kiev.

rr Căpitanul'
Un film al studiourilor bulgare, realizat după scenariul 

lui Anastas Pavlov, în regia lui Dimitr Petrov.
Printre interpreți. în majoritate copii, intîlnim ?i pe acto

rul Petr Slabakov pe care l-am văzut în filmele : „Casa de 
pe două străzi", ^Stolul captio*  fi „Tutunul".

per.%25e2%2580%2598.ru


de peste Hoteire
Convorbirea delegației R. P. Romine

cu președintele Indiei
DELHI 30 (Agerpres). —
La 29 mai, tovarășul Gheor

ghe Apostol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației 
guvernamentale a R. P. Romî- 
ne care a participat la funera
liile lui Jawaharlal Nehru, în
soțit de tovarășii Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe și Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul R. P. 
Romîne Ia Delhi a făcut o vi
zită la palatul prezidențial 
unde au avut o convorbire cu 
dr. Radhakrishnan, președin
tele Republicii India.

Tovarășul Gheorghe Apos
tol a transmis președintelui 
Indiei condoleanțe sincere cu 
prilejul încetării din viață a 
primului ministru Jawaharlal 
Nehru, din partea poporului 
romîn, a Consiliului de Stat, a 
guvernului Republicii Popu
lare Romîne precum și perso
nal din partea tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer. Moar
tea lui Jawaharlal Nehru, a 
spus tovarășul Gheorghe A- 
postol, reprezintă o mare pier
dere pentru poporul indian ca 
și pentru întreaga omenire 
progresistă care a văzut în el 
un luptător de frunte pentru 
coexistența pașnică, pentru 
statornicirea unei păci traini
ce și a unei înțelegeri și cola
borări rodnice între țări și 
popoare. în răspunsul său, 
Radhakrishan a mulțumit 
pentru simțămintele de sim
patie și condoleanțe transmise 
de tovarășul Gheorghe Apos
tol, pentru aprecierea dată 
personalității lui Nehru și 
pentru faptul că o delegație 
romînă la nivel înalt a sosit 
în India cu prilejul funeralii
lor. După aceea, delegația ro
mînă a depus coroane de flori 
la locul incinerării defunctu
lui prim-ministru și la monu
mentul memorial al lui Ma
hatma Ghandi.

în seara zilei de 29 mai 1964 
în parcul Ramlila din Delhi a 
avut loc un mare miting de 
doliu dedicat memoriei lui 
Jawaharlal Nehru. în prezi
diu au luat loc președintele 
Indiei și primul ministru ad- 
interim al Indiei, precum și 
alte înalte oficialități indiene, 
conducătorii delegațiilor străi
ne care au luat parte la fu
neralii, deputați în Parlamen
tul central, lideri ai partide
lor de opoziție și membri ai 
Corpului diplomatic. Din pre
zidiu a făcut parte și tovară
șul Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne.

La mitingul de doliu dedicat 
memoriei lui Jawaharlal Ne
hru tovarășul Gheorghe Apos
tol a rostit următoarea cuvîn- 
tare :

Poporul romîn. Consiliul de 
Stat și guvernul Republicii 
Populare Romîne au primit cu 
adîncă îndurerare vestea înce
tării din viață a lui Jawahar
lal Nehru, eminent om de stat 
al poporului indian și o mare

personalitate a vieții publice 
internaționale. Jawaharlal Ne
hru și-a consacrat întreaga sa 
viață și activitate luptei pen
tru libertatea și independența 
poporului indian, pentru pros
peritatea și propășirea patriei 
sale, aducînd totodată o con
tribuție substanțială la întă
rirea păcii și colaborării in
ternaționale. Poporul romîn 
împărtășește sentimentele de 
durere ale poporului indian și 
în aceste momente de profun
dă tristețe nutrește dorința 
sinceră ca relațiile de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări, la care marele dis
părut a adus o contribuție în
semnată să se întărească în 
interesul comun al păcii și în
țelegerii între toate popoarele 
lumii. Noi sîntem alături de 
poporul indian în marea pier
dere suferită și îi dorim ca 
țelurile pentru care a luptat și 
s-a consacrat Jawaharlal Ne
hru în interesul marei națiuni 
indiene să fie înfăptuite spre 
binele său și al întregii lumi, 
în numele poporului romîn, al 
conducerii noastre de stat și 
personal din partea președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer care au avut fericita oca
zie de a-1 întîlni pe Jawahar
lal Nehru și de a face schim
buri rodnice de păreri cu pri
lejul vizitei de stat întreprinse 
în India în 1962, permiteji-mi 
încă o dată, să transmit sin
cere condoleanțe familiei ce
lui dispărut, excelenței sale 
domnului președinte dr. Rad
hakrishnan, primului ministru 
ad-interim domnul Nanda, și 
întregului popor ' "

★
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La 30 mai a avut ___ _______
depunerii în urne a cenușei pro
venite din incinerarea defunctu
lui prim-ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru. Cenușa stropi
tă de nepoții lui Nehru cu apă 
din Gange și cu lapte, a fost 
strînsă în opt urne care vor fi 
duse în localitatea Allahabad, lo
cul de naștere a defunctului, iar 
apoi va fi răspîndită la confluen
ța celor trei cursuri sacre de 
apă, Gangele, Jumna și Saraswati.

O mulțime imensă, cîntînd 
imnul preferat al lui Gandhi 
„Ram Dhun", a însoțit ceremonia.

Seminar italo-romin 
de arhitectură 
și urbanistică

ROMA 30. — Corespondență 
specială : La invitația Comitetu
lui interuniversitar italo-romîn, 
vineri și sîmbătă a avut loc la 
Institutul de arhitectură din Ve
neția seminarul italo-romîn de 
arhitectură și urbanistică. Din 
partea italiană au participat : 
prof. Giuseppe Samona, director 
al Institutului de arhitectură din 
Veneția, prof. Egle Trincanato de 
la același institut, prof. Federico 
Gorio de la Universitatea din 
Roma, prof. Lodovivo Quaroni, 
decan al Facultății de arhitectură 
de la Universitatea din Roma, 
prof. Luigi Dodi, decan al facul
tății de arhitectură de la Institu
tul politehnic din Torino, nu
meroși arhitecți, urbaniști, profe
sori și studenți Din partea ro
mînă au participat prof, arhitect 
Constantin Moșinschi, prof, arhi
tect Traian Chițulescu și prof, 
arhitect Viorica Petrovici.

Delegația italiană a prezentat 
comunicările : „Monumentele cul
turale ale arhitecturii italiene", 
„Construcțiile de stat și urbanis
tica în Italia", „Prefabricatele 
structurale în Italia". Delegația 
romînă a prezentat comunicările: 
„Construcțiile urbanistice și me
todologia planurilor de sistemati
zare în R. P. Romînă", „Politica 
de economie în construcția 
locuințe".

Comunicările au fost urmate 
dezbateri ample care au scos 
evidență experiența acumulată 
realizările din acest domeniu din 
cele două țări.

întrevederea

de

de 
în 
Și

indian.

(Agerpres). — 
loc ceremonia

Vizita delegației de activiști

ai P.M.R. în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 30. — Corespon

dență specială :
Delegația de activiști ai 

P.M.R., condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic și secretar al 
C.C. al P.M.R., a plecat într-o 
călătorie prin Uniunea Sovie
tică. Delegația este însoțită de 
tovarășul V. N. Titov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

La Kuibîșev, oaspeții ro- 
mîni au avut o întîlnire cu 
membrii Biroului Comitetului 
Regional de Partid pentru In
dustrie, la care au participat 
activiști cu munci de răspun
dere în aparatul de partid și 
în economie. Tovarășul A. M. 
Tokareev, prim-secretar al 
Comitetului regional de Partid 
pentru Industrie, a făcut o 
amplă informare asupra ac
tivității și metodelor de mun
că ale organizațiilor de partid 
din întreprinderile regionale și 
ale orașului Kuibîșev. Apoi 
delegația de activiști ai P.M.R.

a vizitat Uzinele metalurgice 
„V. I. Lenin“ din Kuibîșev, 
Comitetul Orășenesc de Partid 
și Rafinăria din Novokuibî- 
șevsk. Peste tot oaspeții au 
fost primiți cu căldură priete
nească.

La uzinele vizitate, secreta
rii comitetelor de partid, tov. 
G. V. Hodosevici și V. M. Kar- 
peev au răspuns la întrebări
le puse de delegația de acti
viști ai P.M.R. dînd explicații 
ample cu privire la preocupă
rile actuale ale organizațiilor 
de partid, experiența și reali
zările muncitorilor. Oaspeții 
s-au oprit apoi în cîteva din 
secțiile uzinei interesîndu-se 
de procesele tehnologice, in
troducerea tehnicii noi și re
zultatele întrecerii socialiste.

Membrii delegației au mul
țumit pentru primirea cordia
lă care li s-a făcut și au urat 
comuniștilor și colectivelor u- 
zinelor vizitate noi succese în 
activitatea lor.

Propuneri pentru reglementarea

lui N. S. Hrușciov 
cu W. Ulbricht

MOSCOVA. — La 30 mai a 
avut loc la Kremlin o convorbire 
între N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și W. Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.5.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane. 
Cu acest prilej a avut loc un 
schimb multilateral de păreri cu 
privire la problemele dezvoltării 
continue și întăririi relațiilor din
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Democrată Germană și de aseme
nea asupra unui cerc larg de pro
bleme internaționale care repre
zintă interes reciproc.

situației
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 

Adam Rapacki, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Polone, a 
primit pe ambasadorii Uniunii 
Sovietice, Marii Britanii și Cana
dei și le-a remis o notă memoria
lă care cuprinde propunerea gu
vernului polonez în problema or
ganizării unor consultări în legă
tură cu situația din Laos.

După cum anunță agenția 
P.A.P., în nota memorială se spu
ne că evoluția evenimentelor din 
Laos trezește o neliniște serioasă 
și necesită, după părerea guvernu
lui R. P. Polone, adoptarea, în 
timpul cel mai scurt, a unor mă
suri de natură să contribuie la 
normalizarea situației din această 
țară, în conformitate cu acordu
rile de la Geneva din 1962.

Guvernul Poloniei propune să 
se organizeze, în timpul cel mai 
scurt, consultări la care să ia 
pa^te miniștrii afacerilor externe 
sau reprezentanți la nivel înalt 
corespunzător ai copreședinților 
Conferinței de la Geneva, adică 
ai guvernelor U.R.S.S. și Marii 
Britanii, și ai guvernelor statelor 
membre ale Comisiei internațio
nale de supraveghere și control în 

Laos, adică India, Canada și Polo-

din Laos

polono-brirnic

nia, precum și conducători ai gu
vernului regal al Laosului, care 
reprezintă, concomitent, cele trei 
grupări laoțiene, ce au participat 
la conferințele de la Zii rich și Ge
neva.

După părerea guvernului R. P. 
Polone, asemenea consultări ar 
putea contribui la îmbunătățirea 
grabnică a situației militare și po
litice din Laos și, în același timp, 
ar putea ușura convocarea unei 
conferințe a celor 14 țări semna
tare ale acordului de la Geneva 

, din 1962. Guvernul polonez se 
pronunță neabătut pentru respec
tarea întocmai a acestor acorduri 
și consideră necesar să se restabi
lească condițiile de menținere a 
unității, suveranității și neutrali
tății Laosului, precum și de acti
vitate eficientă a guvernului tri
partit al unității naționale și, tot
odată, pentru crearea posibilități
lor în vederea activității normale 
a Comisiei internaționale de su
praveghere și control în Laos.

Guvernul R. P. Polone, se spune 
în nota memorială în încheiere, 
consideră că asemenea consultări 
trebuie să înceapă cît mai grab
nic. Ar fi de dorit ca acestea să 
se desfășoare într-o țară neutră, 
de exemplu în Elveția. Locul și 
data ar putea fi stabilite de că
tre copreședinți de acord cu părți
le interesate.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 
Agenția PAP anunță că la 29 mai 
la Londra a fost semnat un pro
tocol cu privire la schimbul de 
mărfuri între Republica Populară 
Polonă și Marea Britanie. După 

- cum menționează agenția P.A.P. 
în conformitate cu acest protocol, 
schimbul de mărfuri dintre Polo
nia și Marea Britanie sporește cu 
aproximativ 14 la sută.

ROMA. — La cel de-al 2-lea 
Congres internațional de arhitec
tură și tehnica monumentelor is
torice, care are loc în prezent la Ve
neția, sub auspiciile U.N.E.S.C.O. 
prof, arhitect Grigore Ionescu, 
director al Direcției de monumen
te istorice din C.S.C.A.S., și arhi
tect Gheorghe Curinschi, director 
tehnic din C.S.C.A.S., au pre
zentat două comunicări. în cadrul 
lucrărilor, au luat cuvîntul spe
cialiști și arhitecți din numeroase 
țări printre care Franța, Austria, 
R.P. Polonă, Italia, R.S.F. Iugo
slavia, Spania, Japonia.

ZORICH. — La Zurich - Elve
ția, a avut loc o seară de filme 
romînești. Cu această ocazie pre
ședintele asociației „Kultur und 
Volk" din Zurich a ținut o con
ferință despre „R.P. Romînă la 
cea de-a XX-a aniversare a Elibe
rării". Atît conferința cît și fil
mele au fost urmărite cu un viu 
interes, fiind îndelung aplaudate.

ADEN. — Avioane de vînătoare 
britanice au continuat vineri bom
bardarea fortificațiilor triburilor 
răsculate din provincia Radfan, din 
Federația Arabiei de sud, transmi
te agenția Reuter. Operațiunile 
împotriva răsculaților sînt desfășu
rate și de trupele terestre. în ace
lași timp, la Aden a sosit Niger 
Fischer, subsecretar de stat parla
mentar la Ministerul Coloniilor și 
pentru relațiile cu Commonweal- 
thul, pentru a avea convorbiri de 
informare cu diverse personalități

Seul: Aspect de la recentele demonstrații studențești

politice din Federația Arabiei de 
sud și din colonia Aden.

MOSCOVA. — După cum a- 
nurtță TASS la 30 mai a plecat 
în S.U.A. o delegație de specia
liști sovietici în domeniul con
strucțiilor și energeticii condusă de 
Ignati Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru problemele construcțiilor, 
care va face o vizită de trei săptă- 
mîni în S.U.A.

Roma : Adunare 
națională pentru reiorma 

agrară

ROMA. — Vineri a avut loc la 
Teatrul Brancaccio din Roma o 
adunare națională pentru reforma 
agrară generală. La adunare au 
participat peste 3 500 de delegați 
din întreaga Italie, reprezentanți 
ai asociațiilor sindicale, ai coope
rativelor agricole și ai mișcărilor 
țărănești. Participanții la adunare 
au vorbit despre modul în care 
va trebui dusă lupta pentru înfăp
tuirea reformei.

BONN. — Partidul liber-demo- 
crat vest-german a anunțat vineri 
că el nu va susține propunerea 
de realegere a președintelui Hein
rich Liibke pentru un nou termen 
de cinci ani. In motivarea adusa 
acestei hotărîri se arată că reale
gerea lui Liibke pe un nou ter
men în funcția de președinte nu 
se va bucura de sprijinul necesar.

R. D. Germană: In centrul 
Berlinului democrat

BELGIA: Vizita
delegației Politehnicii

din București
BRUXELLES 30 (Agerpres). 

— La invitația universității 
din Gând în Belgia se află o 
delegație a Institutului Poli
tehnic din București, condusă 
de C. Dinculescu, rectorul In
stitutului. Din delegație mai 
fac parte prof. G. Buzdugan 
și prof. C. Ionescu-Bujor.

Delegația a vizitat diferite 
laboratoare ale universității 
din Gând, Centrul de calcul, 
Complexul Electrotehnic „E- 
tablissement beige de l'Es- 
caut".

La 29 mai la Ambasada 
R.P.R. din Bruxelles în cin
stea delegației a fost oferit un 
cocteil. Au participat L. Mas
sart, președintele Consiliului 
Național al Politicii Științifi
ce din Belgia, J. J. Bouckaert, 
rectorul Universității 
Gând, numeroși profesori 
specialiști, reprezentanți 
vieții cultural-științifice.

Ședințe ale unor comisii
C A. E. R.

PR AGA 30 (Agerpres). — La 
Praga a avut loc a doua ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria ușoară. La lu
crările comisiei au participat de
legați din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R.D.G, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S. In cali
tate de observatori au participat 
reprezentanți ai R.P.D. Coreene, 
Cubei și R. D. Vietnam. In timpul 
lucrărilor au fost discutate unele 
probleme ale coordonării planurilor 
de dezvoltare în principalele ra
muri ale industriei ușoare pe pe- 
perioada cuprinsă între 1966— 
1970, precum și alte probleme ale 
colaborării economice și tehnico- 
științifice între țările membre 
C.A.E.R. în domeniul industriei 
textile, pielărie, de încălțăminte și 
poligrafică. Discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de înțele
gere reciprocă și prietenie.

SOFIA 30 (Agerpres). — In o- 
rașul Varna a avut loc cea de-a 
doua ședință a Comisiei perma-

GENEVA :

Conferința pentru comerț
și dezvoltare

din
Și 
ai

GENEVA 30. — Corespon
dență specială :

Comisia de redactare a ac
tului final al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, din care face 
parte și delegația R. P. Romî
ne, s-a ocupat în primele sale 
ședințe de redactarea pream
bulului la actul final.

în preambulul la actul final 
sînt formulate obiectivele și 
ideile ce stau la baza confe
rinței, mecanismul ei organi
zatoric etc. După terminarea 
preambulului se va trece la 
redactarea actului final pro- 
priu-zis, care va reflecta re
zultatele obținute cît și dife
ritele poziții și opinii ale țări
lor participante față de pro
blemele de pe ordinea de zi a 
conferinței.

în ședința de vineri, cu pri
lejul discutării măsurilor și 
acțiunilor în vederea așezării 
conjerțului internațional pe 
baze mai juste și mai echita
bile, a luat cuvîntul repre
zentantul țării noastre, Titus 
Cristureanu, vicepreședinte al

Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, care a subliniat nece
sitatea ca aceste măsuri și ac
țiuni să țină seamă de respec
tarea suveranității fiecărui 
stat în parte.

In urma acestei intervenții, 
sprijinită de un mare număr 
de țări, în textul paragrafului 
5 al preambulului la actul fi
nal a fost introdusă recoman
darea delegației R. P. Romî
ne.

In aceeași zi, Comisia pen
tru finanțare a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare a adoptat 
cu 72 voturi pentru (inclusiv 
R. P. Romînă) nici unul con
tra și 10 abțineri, o propunere 
care cere țărilor dezvoltate să 
repartizeze din venitul lor na
țional resurse financiare în
tr-un total minimal net cît 
mai aproape de 1 la sută în 
vederea sprijinirii țărilor 
curs de dezvoltare.

Această propunere a fost 
doptată sub forma unei note a 
președintelui comisiei, notă 
care cumulează mai multe 
propuneri similare.

în

a-

OATE
Aberdeen izolat

nente C.A.E.R. pentru industria 
limentară.

La lucrările ședinței au parti
cipat delegați din Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Mongolă, Republica Populară Po
lonă, Republica Populară Romînă, 
Republica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste.

La ședința comisiei au parti
cipat ca observatori reprezentanți 
ai Republicii Populare Democrate 
Coreene și reprezentanți ai Repu
blicii Cuba.

Comisia permanentă a exami
nat sarcinile care decurg din 
hotărîrile Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, a elaborat măsurile co
respunzătoare pentru îndeplinirea 
lor, a adoptat hotărîri cu privire 
la organizarea activității de coor
donare a planurilor de dezvoltare 
a industriei alimentare din țările 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1966—1970, precum și în legă
tură cu alte probleme.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie.

• Curajul unui elev

7' a vîrsta de 14 ani, elevul 
j Alexandr Lapkin, din No

vosibirsk, a dat dovadă de 
un curaj neobișnuit, salvînd, din- 
tr-o casă cuprinsă de incendiu, 
trei copii.

întoreîndu-se de la școală, Ale
xandr Lapkin a auzit, dintr-o casă 
cuprinsă de flăcări, strigăte de 
ajutor. Băiatul a spart ușa, a pă
truns în casă și a reușit să sal
veze doi băieți, de șase și de 
patru ani, și o fetiță de un an și 
jumătate. Pentru a-i salva, el a 
trebuit să pătrundă de două ori 
în încăperea cuprinsă de flăcări.

Pentru curajul neobișnuit și 
stăpînirea de sine de care a dat 
dovadă, Alexandr Lapkin a fost 
propus spre decorare cu medalia 
„Pentru curajul manifestat la in
cendiu".

locuitori, este în mod practic izo
lat de restul Angliei, ca urmare a 
agravării brusce a epidemiei de 
febră tifoidă. Epidemia s-a declan
șat săptămîna trecută și se credo 
că ar fi fost provocată de consu
marea unor cutii de conserve de 
carne de vită stricată. In oraș a 
fost declarată carantina.

Sîmbătă dimineața serviciile me
dicale din oraș au semnalat că 
numărul celor îmbolnăviți și spita
lizați se ridică Ia 141 în timp ce 
alte 42 de persoane sînt suspecte 
de a fi contractat germenii bolii. 
Pină în prezent, o persoană a 
murit.

După cum informează agenția 
France Presse, municipalitatea a 
luat o 'serie de măsuri urgente 
pentru a preveni răspîndirea bolii. 
In acest sens se precizează că 
toate școlile vor fi închise iar în- 
tîlnirile sportive și manifestațiile 
publice interzise.

9 Premiul I
ziariștilor prezenți la conferință 
că grupul celor nouă a fost recru
tat la Londra de agenți ciprioți- 
turci și trimis în Turcia, unde a 
fost pregătit din punct de vedere 
militar. Ulterior, el a fost trimis 
în Cipru.

Asuncion în stare de inconștiență 
și fără asistență medicală.

li-

Agențiile de presă

C.T.K.

Consiătuirea de la 
Departamentul de Stat

au fost 
poziții-

militare și diplomatice 
care va avea Ioc la 

(Hawai) la 1 și 2 iunie, 
la cererea președintelui

Cipru : Eliberarea unor 
ciprioți turci

Ciocnirile din Congo

fotbal, unLima : După cumplita tragedie de pe stadionul de 
părinte își poartă pe brațe fiul ucis

Anunțul precizează că partidul 
ber-democrat va susține numirea 
în funcția de președinte a actua
lului ministru al justiției — Ewald 
Bucher (liber.democrat). In acest 
scop se precizează că liber-demo- 
crații așteaptă sprijinul opoziției 
social-democrate.

TUNIS. — Adunarea Națională 
a Tunisiei a aprobat în unanimi
tate legea potrivit căreia peste 2 
milioane de hectare de terenuri 
ale obștilor din regiunea centrală 
și de sud a țării, aparținînd dife
ritelor triburi, urmează să fie unite 
în cooperative agricole controlate 
de stat. Potrivit noii legi, statul 
se obligă să' pună la dispoziție 
credite, utilaj agricol și semințe 
noilor cooperative. Presa tunisiană 
acordă o deosebit de mare impor
tanță acestei măsuri.

WASHINGTON. — La Departa
mentul de Stat al S.U.A. a avut loc 
o consfătuire consacrată probleme
lor legate de situația din Asia de 
sud.est. Potrivit agențiilor de pre? 
să, consfătuirea a constituit o pre
gătire a conferinței înaltelor per
sonalități 
americane 
Honolulu 
convocată 
Johnson.

NICOSIA. — In cadrul unei con
ferințe de presă, ținute vineri la 
Nicosia, Audonis Ănastasiu, direc
tor general în Ministerul de In
terne al Ciprului, a declarat oă 
autoritățile cipriote grecești au ho
tărî t să pună în libertate pe cei 
nouă ciprioți turci arestați la 14 
mai pe aeroportul din Nicosia. Ei 
sînt însă obligați să părăsească 
Ciprul.

In cursul conferinței de presă a 
luat cuvîntul, de asemenea, Ah
med Sururi, unul din cei nouă ci
prioți turci. El a recunoscut în fața

ALGER. w r „ .___
relatează că trupele guvernamenta
le algeriene au început operațiuni 
de lichidare a grupului de dizi
dent i din regiunea Kabilia care se 
dedau la provocări împotriva ar
matei naționale și întreprind ac
țiuni de sabotaj împotriva econo
miei naționale.

LEOPOLDVILLE. —- Surse autori
zate din Elisabeth viile, anunță că o- 
rașul Albertville din Katanga a 
fost recucerit de trupele guverna
mentale. Conducătorii răsculatilor 
care ocupaseră orașul în noaptea 
spre 27 mai, printre care, Prosper 
Mwamba Ilunga, Jason Sendwe și 
alții au fost uciși de forțele poli
țienești guvernamentale la Elisa- 
bethville. Totodată, la Albertville 
au fost omorîți 150 de răsculați. 
într-un cbmunicat al guvernului 
central; de la Leopoldville se arată 
că în apropiere de orașul Bukavu 
din provincia Kivu, se duc lupte 
grele între trupele guvernamentale 
și partizanii congolezi. Potrivit a- 
genției United Press. International 
unitățile guvernamentale au încer
cat să ocupe teritoriile controlate 
de partizani, dar au întîmpinat o 
rezistență înverșunată și 
nevoite să se retragă pe 
le ocupate anterior.

Intr-un concurs pentru coop
tarea de noi membri orga
nizat de Crucea Roșie din 

Suedia, premiul I l-a constituit a- 
cordarea unei călătorii turistice 
gratuite în Romînia.

După cum relatează presa sue
deză, acest premiu a fost cîștigat 
de D-na Linnea Ottinge din ora
șul Ronneby, care recrutînd 777 
noi membri, a obținut drept pre
miu călătoria turistică. Câștigă
toarea a declarat tă
ioasă să viziteze R. P. 
vara aceasta.

• Magistrală prin

este bucu- 
Romînă în

Sahara

MONTEVIDEO. - Ziarul „El 
Plata" relatează despre un nou 
val de represiuni în Paraguay. 
Ziarul arată că conducătorul ti
neretului liberal, Mauro Rafael 
Saguir, care s-a înapoiat în 
din exil, a fost torturat în 
barbar aflîndu-se acum Ia 
partamentul investigațiilor

PR AGA. — Agenția 
anunță că ministrul comerțu
lui exterior al R. S. Ceho
slovace, Frantisek Hamouz, a 
plecat spre Paris, în fruntea 
unei delegații care va avea 
convorbiri cu reprezentanți ai 
economiei și comerțului din 
Franța în vederea dezvoltării 
schimburilor economice din
tre R. Cehoslovacă și 
Franța.

Reprezentanți ai 13 state 
africane întruniți la Al
ger sub auspiciile Comi

siei economice O.N.U. pentru 
Africa, au adoptat proiectul 
construirii unei magistrale 
care să străbată Sahara. Ma
gistrala a cărui construire va 
costa 800 milioane dinari al
gerieni, va avea o lungime de 
3 000 km, din care o treime va 
străbate Sahara algeriană. Ea 
va porni de la țărmul Mării 
Mediterane și va trece spre 
Mali, bifureîndu-se spre Ni
ger. Potrivit experților a- 
fricani, această magistrală va 
înlesni transporturile spre re
giunile de sud ale Saharei, și 
comunicațiile 
cine.

Un comitet 
prezentanții 
Tunisiei și Nigerului va elabo
ra în curs de șase luni un plan 
de acțiune pentru înfăptuirea 
proiectului.

între țările ve-

format din re- 
Âlgerie’, Mali,
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