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La Piatra-Sat, în raionul Slatina, am făcut 
cunoștință mai întîi cu cîmpul. De-a lungul 
drumului am fost însoțiți, de o parte și de alta, 
de lanurile de secară, de grîul înspicat în cara 
ie ghicește de acum rodul auriu, de ogoare de 
porumb, floarea-soarelul și sfeclă de zahăr.

Ce ne arată cifrele... Este

Obiectivul prin
cipal al între
cerii eodaliste 
în care sînt an
trenați mecani
zatorii 
G. A. S. 
lănești, 
nea București, 
este efectuarea 
lucrărilor la un 
nivel agroteh
nic superior. A- 
cum, la prăși tul 
porumbului, a- 
ceasta înseam
nă : respectarea 
timpului optim, 
a adîncirii, a- 
șigurarea den- 

* șității cores
punzătoare de 
plante la hectar
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• Invitați la masa rotundă : 
„C1NTECUL ȘI POEZIA"

• Ancheta noastră despre or
ganizarea practicii studenților

• O ediție nouă din proza li
terară a lui Emlnescu
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Cronica
actualității->

• Concurs de fotografii
artistice

Concentrată în cîteva cifre, activita
tea complexă desfășurată în luna mai 
de cei peste 1 200 de colectiviști din 
G.A.C. Piatra-Sat prezintă următorul 
bilanț : pe cele 200 de hectare cultivate 
cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui 
s-au aplicat două prașile; la porumb 
pe 625 de hectare, săptămîna trecută, 
®-a terminat prima prașilă manuală 
(după ce în prealabil se trecuse cu sapa 
rotativă pe 400 de hectare și cu culti
vatorul pe întreaga suprafață) și a în
ceput cea de a doua ; au fost plivite 
cele 940 de hectare cu grîu, la fel su
prafețele ocupate cu orz și secară pen
tru boabe. Aceste cifre includ în ele 
munca însuflețită a colectiviștilor, fap
tul că în fiecare zi, ploioasă sau însori
tă, președintele și inginerul gospodăriei, 
brigadierii și șefii de echipe se aflau 
acolo, în cîmp, cercetînd cu atenție so
lul, căutînd căi și mijloace pentru a 
mai smulge timpului cîteva ore, o ju
mătate de zî, o zi, care să fie folosite 
la întreținerea culturilor. Căci și aici a 
plouat, și încă mult. S-au aplicat lucrări 
diferențiate, care nu corespund în timp 
de la o parcelă la alta, uneori invensîn- 
du-se ordinea obișnuită. După ploi, nu 
se putea intra în lan nici cu atelajele, 
cu atît mai puțin cu mijloacele meca
nice. Dar ce nu puteau face acestea, au 
făcut colectiviștii. Pe parcelele zvîntate 
ei au intrat cu sapa, au smuls buruie
nile ce amenințau să crească mai mari 
decît culturile, au pregătit terenul pen
tru folosirea mașinilor. Lucrările au 
fost încadrate într-un timp scurt și, 
după felul cum se prezintă, cîmpul este 
o uriașă carte de vizită care atestă ni
velul agrotehnic superior la care au 
fost executate.

explicabilă — na spunea to
varășul Constantin Cenușe, președin
tele G.A.C. — această încordare a for
țelor : este explicabil faptul că pe u- 
nele parcele am făcut mal întîi praștia 
manuală și apoi pe cea mecanică, fără 
să așteptăm zile frumoase. Am proce
dat astfel pentru a încadra lucrările 
în timpul optim. Cîmpul cerea să fie 
lucrat. Era îmburuienat. Și l-am lucrat 
Noi avem experiența anilor trecuți și 
știm bine cît valorează o prașilă făcută 
la timp. Să ne oprim numai la anul 
1963. N-a fost prea darnic în precipita
ții. Ei bine, pe 70 de hectare unde am 
aplicat 4 prașile, făcute atunci 
cînd era nevoie, am realizat a- 
proape 4 000 kg porumb-boabe la 
hectar. Pe cele pe care am aplicat 3 
prașile, am obținut 3 000 de kilograme^ 
iar pe unele unde am aplicat numai 
două, am realizat sub 2 000 kg la hectar. 
Cifrele vorbesc singure.

— Bine, dar acum a plouat destul...
— Cu atît mai mult. A plouat, în

seamnă că avem condiții mai bune șl 
dacă lucrăm pămîntul bine, vom rea
liza producții mult mai mari. Acesta 
este obiectivul întrecerii socialiste în 
care sînt antrenate brigăzile, echipele, 
toți colectiviștii.

Nici o concesie 
cînd este vorba de calitate

S-a întîmplat cu mai multe zile în 
urmă. Dacă relatăm acum acest caz, 
este pentru a arăta atenția cu care 
conducerea gospodăriei se îngrijește de 
calitatea lucrărilor.

V BARAC 
V. CĂBULEA

(Continuare în pag. a Il-a)

Proletari Sin toate țările, uniți-vă!

Trafic intens

de mărfuri

in porturile

Galați și Brăila
Utilarea continuă a porturi

lor Galați și Brăila cu noi in
stalații de ridicat și transpor
tat, mecanizarea principalelor 
operații portuare și construc
ția unor noi obiective au per
mis intensificarea traficului 
de mărfuri pe Dunăre. La 
Galați, de exemplu, au fost 
date în exploatare de curînd 
6 macarale plutitoare de mare 
tonaj și s-a terminat construc
ția unei estacade din beton pe 
o lungime de 410 metri. Aceas
ta a făcut ca indicele de me
canizare a portului să crească 
cu 20,6 la sută în comparație 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut. în ultimele zile, aici au 
ancorat 14 nave sub pavilion 
grecesc, panamez, libanez, tur
cesc și ale altor țări.
Dintre acestea, unele au ple
cat cu mărfuri romînești spre 
Franța și Liban, iar altele 
transportă fosfat și minereuri 
pentru 
slavia.

Cehoslovacia și Iugo-

(Agerpres)

--------

Metode
tehnologice

cinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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In parcurile

bucureștene

Muncitor

Sîmbătă 6 iunie 1964

In cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberă
rii țării, Asociația artiștilor 
fotografi din R. P. Romînă 
a organizat un concurs de 
fotografii artistice cu tema 
„Frumoasă ești patria 
mea".

La concurs pot participa 
fotografi amatori și profe
sioniști. Lucrările — foto
grafii alb-negru și tn cu
lori — urmează să fie tri
mise pe adresa Asociației 
pînă la 30 iunie.

Fotografiile trebuie si 
redea aspecte din viața 
nouă a patriei noastre t 
realizări din industrie și 
agricultură, preocupările și 
activitatea oamenilor mun
cii de la orașe și sate, con
dițiile lor de trai, odihni 
și sport. De asemenea, se 
primesc peisaje tnfățișînd 
frumusețile țării noastre. 

Pentru cele mai bune lu
crări admise la concurs 
vor fi atribuite 3 premii I, 
6 premii II, 9 premii III 
și 9 mențiuni.

(Agerpres)

• Aproape 5 009
de apartamente
date In folosință

Pe aripile... vacantei

In prezent, în Capitală au 
loc numeroase maniiestări cul- 
turai-artistice în aer liber.

In pavilioanele Parcului de 
cultură și odihnă Herăstrău, au 
fost expuse desene și lucrări de 
artă plastică executate de elevi 
și s-au amenajat biblioteci vo
lante. Aici, ca și în alte parcuri 
bucureștene: Vitan, 8 Mal, Iz
vor, Militari au loc săptămînal 
diferite spectacole de operetă, 
simpozioane, jurnale 
medalioane literare, 
cu scriitori, cu oameni

Estrade și ecrane 
proiecții de filme au 
cent amenajate în 20 de parcuri 
și piețe din. Capitală, precum 
și în pădurile Băneasa, Andro- 
nache, Pustnicul, Mogoșoaia, 
Buda, Argeș și Snagov.

Un loc important printre a- 
ceste manifestări 11 ocupă com
petițiile de gimnastică artistică 
și acrobatică, întrecerile de 
box, scrimă, lupte și haltere, 
meciuri de volei, baschet, fot
bal, concursuri de aeromodele, 
navomodele și canotaj. Cei mici 
se întrec și ei în concursuri de 
biciclete, trotinete, triciclete și 
în diferite jocuri distractive.

Intre 15 iulie și 23 august, în 
București și în comunele sub
ordonate vor avea loc festiva
luri artistice de amatori.

vorbite, 
întîlniri 
de artă, 

pentru 
lost re-

Foto : GR. PREPELIȚA

(Agerpres)

VEȘTI
• MINERII din cel mai 

mare bazin carbonifer al țării 
— Valea Jiului — au extras și 
livrat uzinelor de cocsare și 
altor întreprinderi din țară, 
în primele 5 luni din acest an 
cu 47 307 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic mai 
mult decît aveau planificat. 
Creșterea producției de căr
bune a-a realizat îndeosebi în 
urma extinderii mecanizării și 
folosirii unor metode de lucru 
de mare productivitate.

• MUNCITORII de la Uzi
nele de vagoane șl Uzinele de

DIN INDUSTRIE
mașini-unelte „Strungul", cei 
de la Uzinele textile „30 De
cembrie", întreprinderea „Te- 
ba", Fabrica „Tricoul roșu" 
și din celelalte întreprinderi 
arădene au dat, în contul an
gajamentelor luate, produse 
peste plan în valoare de 10 
milioane lei. Sporul de pro
ducție a fost obținut în cea 
mai mare parte prin creșterea 
productivității muncii, în me
die, cu aproape 2 la sută față 
de sarcina planificată.

• TEXTILIȘTII din regiu
nea Brașov au aplicat peste

200 măsuri tehnico-organiza- 
torice printre care se numără 
pregătirea judicioasă a mate
riei prime, introducerea unor 
faze de lucru pentru evitarea 
scămoșării, eliminarea tuturor 
impurităților pe care le con
țin linurile. Ei au economisit 
astfel, de la începutul anului 
și pînă acum, o cantitate de 
fire de lînă din care se pot 
confecționa stofe necesare 
pentru 4100 costume bărbă
tești.

(Agerpres)

Tînărul operator mecanic 
Gh. Negoiță este mîndru de 
meseria sa. La Combinatul 
de îngrășăminte cu azot- 
Piatra Neamț, unde el lu
crează, este stimat șl apre
ciat de tovarășii de muncă 
pentru seriozitatea și hărni

cia sa

Foto: O. PLECAU

Pînă acum în Capitală si 
în regiunile Hunedoara, Ol
tenia, Ploiești, Banat, Cluj 
și Argeș au fost date în 
folosință blocuri de locuin
țe însumînd aproape 5000 
de apartamente. Numeroase 
alte blocuri se află într-un 
stadiu avansat de construc
ție și finisaj.

Anul acesta în întreaga 
țară se construiesc din fon
durile de stat circa 54000 
de apartamente.

(Agerpres)

• Simpozion cu tema 

„Rominia socialiști

Vineri scara tn sala Dal
les din Capitali a avut lot 
simpozionul cu tema t 
„Rom t nl a socialistă in 
imagini'. Aeeasta este pri
ma manifestare din ciclul 
„Cîntare Romîniei socia
liste* organizată dt Consi
liul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științi- 
fice din Comitetul de Stat 
pentru Culturi și Arti. In 
aceeași seară în sala Lecto
ratului central a avut loc 
deschiderea ciclului intitu
lat „Scriem noua istoria a 
patriei". Ciclul cuprinde 
întîlniri cu eroi ai muncii 
socialiste din industrie și 
agricultură, oameni de ști
ință, artă și cultură, care 
prezintă aspecte din mun
ca lor și a colectivelor din 
care fac parte.

(Agerpres)

• Noi amenajări
Ia Slănic Prahova

PLOIEȘTI (de la co- 
respondents nostru). —> 
Slănicul Prahovei a în
ceput să fie vizitat de o 
serie de turiști străini și 
numeroși oameni ai 
muncii din orașul Plo
iești și București. Re
cent aici au fost termi
nate lucrările de ame
najare a ștrandului Baia 
Baciului și a celorlalte 
băi calde. Lacul Mic a 
fost și el îndiguit, s-au 
amenajat noi fîntîni ar
teziene, plaje, dușuri, 
cabine etc. Hotelul din 
localitate a fost renovat 
și dotat cu lumină fluo
rescentă, s-a deschis un 
modern restaurant-pen- 
slune unde masa este 
pregătită în cele mal 
bune condiții.

moderne
In sectoarele de forje ale u- 

zinelor de utilaj petrolier din 
regiunea Ploiești au fost in
troduse anul acesta metode 
tehnologice moderne. în felul 
acesta s-au redus adausurile 
de prelucrare a pieselor și ca 
urmare s-au economisit în
semnate cantități de metal. 
Forjarea în matrițe închise, 
de exemplu, metodă folosită 
la peste 60 la sută din numă
rul de repere forjate la Uzi
nele „1 Mai“ Ploiești și cele 
din Tîrgoviște și Cîmpina, a 
permis realizarea unor piese 
cu un consum mai mic de me
tal cu 25—35 la sută decît la 
cele executate cu matrițe des
chise. De asemenea, prin alte 
procedee s-au obținut piese 
cît mai apropiate de forma fi
nită.

Folosirea metodelor tehno
logice moderne de forjare, 
precum și generalizarea ini
țiativelor valoroase au dus la 
o mai bună utilizare a metalu
lui, economisindu-se pe aceas
tă cale in primele cinci luni 
ale anului, o cantitate de pes- 
•:e 300 tone de metal.

(Agerpres) '

„Stuful. Cine u.u-1 cunoaște?!"
— veți spune. Și totuși, această 
plantă arhicunoscută, a trebuit să 
fie descoperită a doua oară. Stu
ful, uriașă bogăție a Deltei — tre
buia cunoscut în toate detaliile, 
studiat, observat, experimentat, 
pentru ca să se poată pune bazele 
exploatării sale științifice pe scară 
industrială.

Din cele aproximativ 434000 
de hectare, cît are suprafața Del
tei, peste 270 000 de hectare sînt 
acoperite cu stuf. Dacă avem în 
vedere că, anual, de pe un hectar 
se pot recolta minimun 6 tone — 
rezultă o cifră de 1 620 000 tone 
de stuf ! Dintr-o tonă de stuf se 
realizează 0,35 tone celuloză, în 
timp ce dintr-o tonă de material 
lemnos se realizează 0,40—0,50 
tone celuloză. Dar pe cînd o pă
dure are nevoie de 15—20 de ani
— ca să ajungă în stadiul de a 
putea fi exploatată, stuful crește 
în fiecare an I

...Cine a cunoscut cît de cît 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
de la Brăila — acest gigant al in
dustriei noastre chimice, care di
geră anual zeci și zeci de mii de 
tone de stuf, transformîndu-1 în 
celuloză — va înțelege la dimen
siunile ei exacte însemnătatea 
muncii pline de abnegație pe care 
o desfășoară „stufarii“ Deltei Du
nării — cercetători științifici, in
gineri, hidrologi, mecanici, trac
toriști, navigatori, piloți, medici — 
mii de oameni care, răspunzînd 
chemării partidului, au venit aici, 
în împărăția apelor, să valorifice 
una din marile bogății de care 
dispune țara noastră — stuful.

Un avanpost 
al științei 

în inima Deltei
...Călătorind pe Dunăre, la vale, 

după ce-a trecut de Tulcea și 
după ce lasă în urmă brațul Sfîn- 
tu Gheorghe, ca să-și continue in
dependent drumul său către mare, 
pe malul stîng al brațului Sulina, 
dintre pădurile de sălcii și stuf, 
îți apare deodată în fața ochilor 
orășelul Maliuc, cu vilele sale e- 
legante, pastelate — așezarea de 
bază a cercetătorilor de la Stațiu
nea experimentală 6tuficolă „Del
ta Dunării“. Și oricît te-ai strădui 
să-ți imaginezi cum vor fi arătat 
aceste locuri cu cîțiva ani în 
urmă, îți vine greu să crezi că 
orășelul, pur și simplu, nici n-a 
existat. De cîțiva ani, cocheta și 
moderna așezare omenească a in
trat în peisajul exotic al Deltei.

M a 1 i uc
Pe multe planuri, Maliucul e un 

simbol. El semnifică cu pregnanță 
și certitudine de necontestat viito
rul Deltei : „Priviți-mă, admira- 
ți-mă, deocamdată eu sînt pionie
rul, dar peste cîțiva ani și cele
lalte așezări omenești ale Deltei 
vor arăta ca mine și atunci nu-mi 
va părea rău că mă voi pierde în 
anonimat I".

Stațiunea a luat ființă și și-a 
început activitatea în 1953. înce
puturile erau modeste; mărturia 
lor sînt cele două cabane acope
rite cu stuf — primele așezări 0- 
menești pe care le-a cunoscut 
această limbă de pămînt dintre 
ape — cabane care azi par triste, 
mohorîte și rușinate parcă de ve
cinătatea construcțiilor moderne, 
luminoase care le-au urmat. în 
cîțiva ani orășelul a crescut ver
tiginos : clădirea în care se află 
laboratoarele modem utilate, 
blocurile de locuințe cu apă cu
rentă, lumină electrică și încălzire 
centrală, cinematograful. clubul, 
hotelul dimpreună cu complexul 

comercial în stadiu de finisare, 
dispensarul, școala elementară de 
8 ani (există la Maliuc și așa 
ceva, pentru că numărul locuitori
lor săi se apropie de 1000).

Oamenii de la Maliuc au fost 
primii care au venit aici să cer
ceteze împărăția stufului, să-i mă
soare potențialul economic, să-i 
afle „secretele", să stabilească în 
amănunt un plan uriaș, care să 
ghideze, teoretic și practic, marea 
bătălie pentru valorificarea stufu
lui din Deltă.

Sarcinile stațiunii au fost și 
sînt complexe, multilaterale și cu 
atît mai grele, cu ât nicăieri în 
lume nu exista o experiență 
practică, științific fundamentată, 
privind exploatarea, pe scară in
dustrială a stufului. Țara noastră 
este prima în lume care rezolvă 
din punct de vedere științific fi 
practic problema exploatării și 
valorificării stufului ! Și un merit 
însemnat în rezolvarea acestei 
probleme revine si cadrelor de 
cercetători, ingineri, tehnicieni și 

muncitori cu înalt! calificare de 
la Maliuc !

Sarcinile complexe ale stațiunii 
ar putea fi condensate, pentru o 
mai ușoară enumerare, în trei 
mari capitole: studierea tuturor 
condițiilor care determină crește
rea productivității la hectar a te
renurilor stuficole din Deltă ; sta
bilirea celor mai optime soluții 
pentru executarea amenajărilor hi- 
droameliorative — scopul fiind 
acela de a crea cele mai bune 
condiții bio-hidrologice pentru 
dezvoltarea plantei ; stabilirea 
celor mal adecvate metode și a- 
gregate pentru valorificarea tutu
ror tipurilor de terenuri stuficole 
din Deltă. De rezolvarea sarcini
lor incluse în primele două capi
tole se ocupă biologii, chimiștii, 
fiziologii, hidrotehnicienii, avînd 
la dispoziția lor laboratoare de 
cercetări corespunzător dotate. De 
sarcinile cuprinse în cel de-al III- 
lea capitol se ocupă inginerii cer
cetători din secția experimentări 
utilaje a stațiunii. Cercetătorii au 

la dispoziția lor o bibliotecă teh
nică bine dotată cu lucrări de spe
cialitate privind toate domeniile 
de activitate ale stațiunii, o sală 
de documentare, ingenios conce
pută, care prezintă rezultatele cer
cetărilor cu privire la evoluția 
plantei în diferite condiții bio- 
hidrologice, evoluția proceselor 
tehnologice stabilite pentru recol
tarea stufului, a utilajelor folosite 
etc. Stațiunea are legături strînse 
cu numeroase instituții de cerce
tare științifică din țară, cu care 
colaborează în rezolvarea proble
melor pe care le ridică exploata
rea stufului. Primește regulat pu
blicații periodice de specialitate 
ce se editează în țară și străină
tate.

Atmosfera de muncă intensă, 
minuțiozitatea și seriozitatea cu 
care se lucrează sînt caracteristici 
care ți se impun de la primul 
contact cu cercetătorii. Dacă ai 
prilejul să pătrunzi în intimita
tea muncii lor, și să înțelegi cît 
de cît vastitatea și complexitatea 

problemelor care se rezolvă aid, 
uiți pentru cîteva ceasuri că te 
găsești undeva, în Deltă, izolat 
între ape. Pasiunea cu care lucrea
ză oamenii de aid e de-a dreptul 
contaminantă și abia cunoscînd-o 
înțelegi de ce oameni tineri (me
dia de vîrstă a lucrătorilor stațiu
nii nu trece de 30 de ani), pre- 
dispuși la tentațiile firești ale 
vieții Capitalei sau marilor orașe 
din țară, s-au stabilit aici, s-au 
legat de Deltă, de oamenii ei, de 
problemele ei.

Banala trestie — 
o „ecuație" 

cu multe 
necunoscute

Bazele exploatării științifice, 
pe scară industrială a stufu
lui din țara noastră au fcfst 
puse. Dovada — peisajul care a 
devenit obișnuit pe Dunăre, din 
Deltă pînă la Brăila, al ceamurilor 
gigantice încărcate „vîrf" cu stuf 
care urcă greoi în susul Dunării, 
trase de remorchere; dovada — 
stivele de stuf, presărate din loc 
în loc pe malurile Dunării, unele 
de înălțimea unui bloc cu mai

STELIAN SAVIN
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Nehru
Vineri seara a sosit în Capi

tală, venind de la Delhi, de
legația Republicii Populare 
Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, care a participat la 
funeraliile primului ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru.

împreună cu delegația a so
sit, venind de la Delhi, K. R. 
F. Khilnani, ambasadorul In
diei în Republica Populară 
Romînă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâm
pinată de tovarășii Petre Bo- 
rilă, Alexandru Bîrlădeanu, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Indiei.

A fost prezent, de asemenea, 
Alexandre Cimon, ambasado
rul Greciei în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Vizitele ministrului comerțului 
și reconstrucției al

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit vi
neri la amiază, în cabinetul 
său de lucru, pe dr. Fritz 
Bock, ministrul comerțului și 
reconstrucției al Austriei.

La întrevedere au luat 
parte Alexandru Bîrlădeanu și 
Gogu Rădulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Victor Ionescu, minis
trul comerțului exterior, Mi
hail Levente, ministrul comer
țului interior, Ion Cîmpeanu, 
secretar general în Ministerul 
Comerțului Exterior.

A fost de față dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
în R. P. Romînă.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

*
Ministrul comerțului și re

construcției al Austriei, dr. 
Fritz Bock, împreună cu per
soane austriece care îl înso
țesc, a avut vineri dimineața 
o întrevedere cu ministrul co
merțului exterior, Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului 
interior, Mihail Levente și ad
junctul ministrului industriei 
petrolului și chimiei, Iancu 
Horațiu.

A fost de față dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
la București.

O parte din persoanele care 
îl însoțesc pe oaspete au avut 
în aceeași zi o convorbire cu 
președintele Camerei de Co
merț a R. ~ “ 
Ciobanu.

P. Romine, Mihai

★
comerțului exte- 
Ionescu, a oferit

Ministrul 
rior, Victor 
vineri un dineu în cinstea dr. 
Fritz Bock, ministrul comer
țului și reconstrucției al Aus
triei.

Au participat Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Mihail 
Levente, ministrul comerțului 
interior, Mihail Suder, 
nistrul 
tiere, 
junct 
dustriei petrolului și chi
miei, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
și din diferite ministere eco
nomice, directori ai unor în
treprinderi de comerț exte
rior.

Au luat parte dr. Paul Wet- 
zler, ambasadorul Austriei în 
R. P. Romînă, precum și per
soanele oficiale austriece care 
îl însoțesc pe oaspete, mem
bri ai ambasadei.

economiei
Iancu Horațiu, 
al ministrului

mi- 
fores- 

, ad- 
in-

(Agerpres)

Vizite e reprezentanților
labur.st

La Institutul de cercetări horti- 
viticole din Capitală se studia
ză probleme legate de realiza
rea de producții mari în secto
rul legumicol prin ameliorări 
de soiuri. Iată un aspect de pe 
Iotul experimental de varză 

timpurie
Foto : AGERPRES

Plecarea 
unei delegații 

a R. P. Romîne 
în R. P. Polonă

Campionatul 
categoriei A la 
fotbal se reia 
duminică 7 iu
nie cu dispu
tarea meciuri
lor din etapa a 
22-a. în Capi
tală, pe sta

dionul „23 August' vor avea 
loc în program cuplat meciu
rile : Progresul — Siderurgis- 
tul Galați (ora 15,45) și Ra
pid — Știința Timișoara 
(17,30). Iată și jocurile din 
provincie : Farul Constanța — 
Steaua ; Crișul Oradea — Ști
ința Cluj ; Steagul roșu Bra
șov — C.S.M.S. Iași; Petrolul 
ploiești — Dinamo București ; 
U. T. Arad — Dinamo Pitești.

Stațiile noastre de radio 
transmite __ r.._
18,25 (programul I) aspecte 
repriza a II-a de la meciurile Pe
trolul — Dinamo ; Farul — Steaua 
și Rapid — Știința Timișoara.

vor
cu începere de la ora 

din

• Partidele 
întrerupte în 
rundele 10, 11 
și 12 din tur
neul interzo
nal de șah de 
la Amsterdam 
s-au încheiat 
cu următoarele 

rezultate : Benko — Bronstein 
remiză ; Rossetto — Vranesici 
1—0 ; Benko — Stein 0—1 ; 
Lengyel — Tringov 1—0.

Clasamentul după 12 runde : 
1. Larsen (Danemarca) 9,5 
puncte; 2—4. Tall, Spasski, 
Bronstein (U.R.S.S.) 9 puncte ; 
5—7. Ivkov (Iugoslavia), Smîs- 
lov (U.R.S.S.), Reshevsky 
(S.U.A.) 8,5 puncte ; 8. Len
gyel (R. P. Ungară) 8 puncte; 
9. Stein (U.R.S.S.) 7,5 puncte ; 
10—11. Darga (R.F.G.), Por- 
tișch (R.P.U.) 7 puncte; 12.
Gligorici (Iugoslavia) 6,5 

puncte.

Duminică va

TI —j începe la poli-
I F\ gonul Tunari

concursul in
ternațional de 

tir care reunește pe cei 
mai valoroși țintași din 
U.R.S.S., Italia și R. P- Romî
nă. Concursul constituie un 
bun prilej de verificare a tră
gătorilor din cele trei țări, în 
vederea J. O. de la Tokio. Pe 
lista participanților figurează 
o serie de valoroși sportivi în 
frunte cu campionii mondiali 
Borisov și Zabelin, Niazov din 
echipa U.R.S.S., italienii Er- 
colani, Beroldi, Mazzoni etc. 
Din echipa țării noastre, care 
recent a cîștigat „Cupa țărilor 
latine" fac parte printre alții 
I. Sîrbu, N. Rotaru, T. Ciulu, 
M. Ferec atu și Șt. Petrescu.

(Agerpres)

7^ • Turul ci
clist al Croa
ției și Slove
niei reunește la 
start alergători 
din Austria, 
Italia, R. P. 
Ungară, R. P. 
Bulgaria, R. F. 

Germană și Iugoslavia. Prima 
etapă, Liubliana — Rogaske— 
Slatine (139 km) a fost cîsti- 
gata la sprint de maghiarul 
Stamus în 3 h 18’ 18”.

• în orașul Luttich (R.F.G.) 
s-a desfășurat recent un con
curs de ciclism la care ați 
luat parte echipele olimpice de 
pistă ale R. F. Germane, Fran
ței și Belgiei. în proba de 
1 000 m cu start de pe loc a 
cîștigat belgianul Sercu, cro
nometrat cu timpul de 1' 11” 

6/10.

a Echipe mas-
« WT'''' culine de bas-

V» W chet din 14
țări europene

W \8L se întrec la
FJ Geneva în turti LJ neul preolim-
W pic care va de-

* semna două
formații calificate pentru 
Jocurile Olimpice dq la To
kio. Turneul a început cu o 
surpriză : selecționata Finlan
dei a întrecut 
cu scorul de 
reprezentativa 
coțat£ printre 
trecerii. Alte rezultate : Gre
cia — Elveția 87—82 (38—33) ; 

R. P. Bulgaria — Anglia 82— 62 
(41—23) ; Franța — Belgia 
78—73 (42—36) ; Spania — O- 
landa 85—80 (43—37) ; Izrael
— echipa care reprezintă for
mația comună a Germaniei 
65—56 (29—18).

în prima seară
80—58 (40—21)
R. P. Ungare, 

favoritele în-

Șefii unor misiuni diplo
matice în vizită la Com
binatul avicol Crevedia

Vineri dimineață, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit la Consiliul 
de Miniștri pe dl. Patrick Gor
don Walker, purtătorul de 
cuvînt al Partidului laburist 
pentru probleme externe, și 
dl. David Ennals, șeful secției 
de relații externe a Partidului 
laburist, care se află în țara 
noastră la invitația Grupului 
national romîn ai Uniunii in
terparlamentare.

Au luat parte Alexandru 
Bîrlădeanu și Gogu Radules
cu. vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri și Corneliu Mă
nescu. ministrul afacerilor ex
terne.

întrevederea a decurs 
tr-o atmosferă cordială.

*
La amiază, președintele 

Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Ștefan Voitec, 
a primit la Palatul Marii A- 
dunări Naționale pe dl. Pa
trick Gordon Walker purtăto
rul de cuvînt al Partidului 
laburist pentru probleme ex
terne, cu soția, și pe dl. David 
Ennals, șeful secției de relații 
externe a Partidului laburist.

☆
Ambasadorul Marii Britanii 

în Republica Populară Ro
mînă, James Dalton Murray, 
a oferit vineri un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră 
a d-lui Patrick Gordon Wal
ker, purtătorul de cuvînt al 
Partidului laburist pentru

probleme externe, și a d-lui 
David Ennals, șeful Secției de 
relații externe a Partidului la
burist.

Acad. Mihail Ralea, președintele 
Grupului național romîn al Uni
unii 
vineri

interparlamentare, a oferit 
seara un dineu cu prilejul 

>astrâ a d-lui 
ker și a d-lui

Vineri a plecat în R. P. Po
lonă o delegație a Republicii 
Populare Romîne condusă de 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, ca
re va participa la deschiderea 
Tîrgului internațional de la 
Poznan.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Ion Marmescu, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Minelor și Ener
giei Electrice și Ministerului 
Industriei Metalurgice și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Ștefania Ba- 
ronska-Bednarz, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. 
Polone la București precum și 
membri ai Ambasadei.

Vineri dimineață, șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă au vizitat, la 
invitația Ministerului Afaceri
lor Externe, Combinatul avi
col Crevedia.

După ce directorul combi
natului, Gheorghe Marin, a 
făcut o scurtă prezentare a 
unității, expresie a tehnicii 
avansate în creșterea păsări
lor, oaspeții au vizitat stația 
de incubație, halele de păsări, 
fabrica de nutrețuri combi
nate.

Primirea de către minis
trul afacerilor externe al 
R. P. Romîne a ministru 
lui Izraelului la București

Vineri, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Popu
lare Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a primit în audiență pe 
trimisul extraordinar și mi
nistrul plenipotențiar al Izra
elului la București, Tsvi Aya- 
lon, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Romîne, directorul Institutu
lui de fizică atomică.

Cu această ocazie, oaspetele 
a fost primit de Pompiliiu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Vineri la amiază oaspetele 
a părăsit țara noastră.

★

Cu prilejul turneului între
prins în țara noastră de or
chestra simfonică a Radiote- 
leviziunii din R. P. Ungară, 
vineri la amiază artistul po
porului George Georgescu, 
președintele Consiliului muzi
cii din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, a oferit 
un cocteil la restaurantul 
„Pescăruș".

Au luat parte Constantin 
Prisnea, vicepreședinte al 
Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune, Alfred Men
delsohn, vicepreședinte al U- 
niunii compozitorilor, muzi
cieni și alți oameni de artă și 
cultură.

Au participat Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

Foto: AGERPRES„Viitorii campioni" in plin antrenamentPrașilele, plivitul
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multe etaje, așteptîndu-și rîndul 
la călătoria pe ape — către Bră
ila ; dovada — iarna, Delta nu 
mai cade în amorțeala milenară, 
încremenită sub pătura de ghea
ță și zăpadă, ci răsună de dudui
tul motoarelor agregatelor de re
coltare a stufului, care, își încep 
„campania'’ 
cînd tot
amorțește, , t
măvara, odată cu întoarcerea puz
deriei de păsări migratoare ; do
vada — activitatea neîntreruptă a 
uriașului de la Brăila, care înghite 
zilnic și macină în măruntaiele 
sale munți de stuf, dînd la ivea
lă, după complicate procese chi
mice prin care trece produsul Del
tei, cearceafurile de celuloză.

Dar drumul T.A.V.S.ului în 
Deltă (Trustul de amenajări și 
valorificare a stufului, care are 
în răspunderea sa exploatarea a- 
cestei bogății) a fost deschis de 
cercetarea științifică la care și-au 
adus aportul lor însemnat și 
oamenii de la Maliuc.

în campania din
— prima din numărul 
aveau să urmeze — 

s-au recoltat din Deltă aproxima
tiv 6-7000 de tone de stuf, în 
campania din 1963 / 1964 s-a a- 
juns la peste 220 000 tone, pro
cesul de recoltare și transport al 
stufului fiind mecanizat în pro
porție de peste 90 la sută. Iar ca 
să se ajungă aici au trebuit să fie 
rezolvate multe „necunoscute". A 
fost foarte important, să se stabi
lească, de pildă, care e regimul 
hidrologic cel mai favorabil creș
terii stufului, și cum anume tre
buie dirijat regimul apelor pe su
prafețe ocupate cu stuf, ca să se 
poată crea condiții dirijate de 
creștere a plantei, pentru ca pro
ducția de stuf să nu mai depindă 
doar de bunul plac al naturii. 
S-au pus deci bazele principiului 
de amenajare, în prezent fiind a- 
menajate, sau în curs de amenaja
re 6 mari unități stuficole; de pil
dă, numai la unitatea 3 Pardina

★

Timp de două zile, Henry 
Seligman, director general ad
junct 
nale 
ne-a 
acad.
ședințe al Consiliului guver
natorilor al acestei agenții, 
membru în Comitetul pentru 
energia nucleară de pe lîngă

al Agenției internațio- 
pentru energia atomică, 
vizitat țara la invitația 
Horia Hulubei, vicepre-

★

de Stat din Cluj 
vineri seara un 
opera „Faust" la

La Opera 
a avut loc 
spectacol cu 
care și-au dat concursul so
prana Evelina Stoiceva, basul 
Nedelcio Pavlov și prim diri
jorul Romeo Raicez de la ope
ra din Russe (R. P. Bulga
ria).

(Agerpres) (Agerpres)

Simpozioane

(Agerpres)

Pe strada Galati, din orașul Braila

M AL

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Vineri dimi
neața, în sala Teatrului de 
stat din Galați s-a deschis 
simpozionul interregional cu 
tema : „Malformațiile conge
nitale la om și la animalele 
domestice". La simpozion par
ticipă acad. Ștefan Milcu,- 
președintele U.S.S.M. și vice
președinte al Academiei 
R.P.R., cercetători, medici, 
farmaciști din întreaga țară.

Lucrările simpozionului con
tinuă.

★
La Craiova a început vineri 

un simpozion în domeniul tu
berculozei.

La simpozion iau parte me
dici de specialitate din toate 
regiunile țării, din Ministerul 
Sănătății și Prevederilor So
ciale și Institutul de ftiziolo-

Se lucra „printre picături". 
Cu cît mai repede, cu atît 
mai bine. Orice suprafață 
prășită însemna un cîștig de 
timp și, la recoltă, cîștig de 
boabe. In întrecerea aceasta 
cu zilele, cu orele, echipa nr. 
2, condusă de Ion Pricopie, 
și echipa nr. 3, la floarea- 
soarelui, n-au mai executat 
pe unele suprafețe lucrări la 
nivelul agrotehnic cerut. S-au 
condus în aceste zile, după 
cum spunea Constantin Un- 
gureanu, secretarul comitetu
lui U.T.M., după zicala : „Tra
ge negru peste verde, că tot 
nu se mai vede". Firește, lu
crarea a fost repetată, dar 
ambele echipe au pierdut o zi, 
care, în acele condiții, cîntă- 
rea greu. La propunerea lui 
Constantin Ungureanu, despre 
activitatea acestor echipe s-a 
discutat în adunarea generală 
a colectiviștilor ținută la nu
mai cîteva zile după aceea, 
iar la gazeta postului utemist 
de control, după raidul între
prins, a apărut un articol 
comparativ foarte interesant. 
Asemenea situații nu s-au 
mai repetat. Se intervine, 
deci, cu promptitudine, se iau 
măsuri operative. Și nu nu
mai la această gospodărie. La 
G.A.C. Brîncoveni se semna
lase în lanul de porumb 
atac de dăunători. In mai 
țin de două zile cei 1 500 
colectiviști au răspîndit
secticide pe întreaga suprafață 
de 800 de hectare. Pericolul a

fost înlăturat, iar plantele ve
getează acum normal.

O singură întrebare 
și două răspunsuri

în pragul iernii, 
ce-i viu în Deltă 
și o termină pri-

s-a amenajat o suprafață de circa 
18 ooo hectare ocupată de stuf. A- 
ceasta a însemnat construirea a 
sute de kilometri de diguri, a ce
rut amenajarea sau săparea a mii 
de kilometri de canale, constru
irea a zeci de ecluze, stăvilare, 
stații de pompare a apei din Du
năre, în incintele amenajate (în 
perioada de vegetație a stufului) 
și din incinte în Dunăre (în pe
rioadele premergătoare recoltării, 
cînd terenul stuficol trebuia 
zvîntat pentru a permite intrarea 
agregatelor la recoltat).

Dar în Deltă, nu crește nu
mai stuf. Se știe, de pildă, că 
unitățile piscicole din Deltă dau 
8o la sută din producția de peș
te a țării. De aceea era important 
ca amenajările ce s-au făcut și 
se fac pentru exploatare știin
țifică, pe scară industrială a stu
fului, să țină seama de nevoile 
tuturor sectoarelor de producție 
ale Deltei (exploatarea stufului, 
piscicultura, silvicultura, 
zootehnia etc), și fiindcă 
de oamenii Maliucului, 
contribuția lor valoroasă 
zolvarea multora din
mele legate de amenajările stufi
cole ar trebui citați : biologul 
Vasile Șoldea, pentru rezultatele 
cercetărilor sale privind crește
rea producției terenurilor stufi
cole și îndeosebi pentru rezolva
rea (din punct de vedere biolo
gic) a problemei valorificării 
stufului de pe plauri ; biologul 
Traian Roman pentru cercetările 
sale privind folosirea îngrășă
mintelor chimice în scopul creș
terii productivității la hectar a 
terenurilor stuficole și mulți 
alții.

Dar pe lîngă problemele com
plexe privind biologia plantei ce

agro- 
vorbim 
pentru 
la re- 

proble-

au trebuit studiate, la fel 
de importante erau și cele 
privind metodele de exploatare și 
stabilirea utilajelor adecvate 
pentru recoltarea stufului. Dacă 
începuturile au fost modeste, 
pornindu-se de Ia 5 tone recolta
te zilnic cu fiecare agregat, în 
recenta campanie care s-a înche
iat s-a ajuns și la 15—20 de tone 
recoltate zilnic cu un agregat. Și 
trebuie spus că fiecare tip de a- 
gregat folosit la exploatarea me
canizată a stufului, și-a făcut un 
„stagiu" experimental în stațiu
nea Maliuc ; aici a fost probat, 
aici i s-au adus modificări con
structive, aici s-au sugerat soluții 
pentru perfecționarea tehnicii 
folosite la recoltarea stufului.

Tovarășul Daniel Comei, di
rectorul stațiunii, a ținut să ci
tăm neapărat pe cei care și-au 
adus o contribuție deosebită la 
rezolvarea problemelor privind 
recoltarea mecanizată a stufului: 
inginerii 
Pîrvulescu, 
Alexandru
canic George Nicolau și strunga
rul Ion Ghioc.

Ar mai trebui adăugat faptul 
că în toate campaniile de recol
tare cercetătorii, inginerii, me
canicii stațiunii acordă asistență 
tehnică necesară 
T.A.V.S.-ului care
stuful. Ajutorul lor, trebuie spus, 

Toto- 
activitate le dă 
posibilitatea să 

practic, pe teren, efica- 
utilajelor a- 
recoltarea pe 
stufului și 

cazurile cînd

cu propuneri, cu idei, cu soluții 
foarte prețioase pentru cercetă
tori.

Descoperirea 
stufului continuă

— Stațiunea noastră — îmi spu
nea tovarășul inginer Ion Be- 
cheru, directorul științific al 
stațiunii — oferă cercetători
lor un cîmp vast, nelimitat de 
îmbinare a fanteziei creatoare 
cu simțul practic reclamat de re
zolvarea problemelor cotidiene 
ale producției stuficole. Partidul 
și statul nostru ne-au creat con
diții de viață și de muncă opti
me și asemenea condiții ne dau 

să ne consacrăm 
noastre cercetării 

Condițiile create, 
are fiecare de

mecanici Dumitru 
Dan Nicolăiescu, 

Brin, maistrul me-

lui 
pu- 
de 
in-

scurtarea perioadei de recoltare, 
care acum se întinde pe 4 luni 
(dintre care 3 luni de iarnă), 
maximum 60 de zile. Asta 
permite terminarea integrală

I

unităților 
recoltează

este deosebit de apreciat, 
dată, această 
cercetătorilor 
verifice
citatea soluțiilor, a 
vizate de ei pentru 
scară industrială a 
nu rare au fost
cei de la T.A.V.S., ca oameni 
ai practicii nemijlocite, au venit

posibilitatea 
toate forțele 
științifice. __
posibilitatea ce o __ ______ ___
a-și valorifica din plin cunoștin
țele, experiența, talentul, pasiu
nea științifică, i-au legat pe oa
menii noștri de Deltă, mențin și 
stimulează un climat de muncă 
intensă, trezesc în fiecare din 
noi dorința arzătoare de a-și adu
ce o contribuție personală cît mai 
valoroasă la rezolvarea proble
melor care se pun, deși condiții
le de muncă în Deltă sînt grele 
(să ne gîndim 
că recoltarea 
iarna)...

O asemenea 
neasemuit de 
spune eu — o pot face numai oa
menii pasionați de profesiunea 
lor. Iar la Maliuc, sînt numai 
asemenea oameni.

Terenul de investigație științi
fică al stațiunii, pe măsură ce 
trec anii, se lărgește necontenit, 

în prezent, de pildă, o proble
mă centrală care-i preocupă pe 
cercetători e cea privind crește

rea procentului de celuloză în

numai la faptul 
stufului se face

mundă gr.ea, dar 
frumoasă — ași

stuf. Asta 
de experiențe, 
care să determine 
care sînt principalii 
care depinde sporirea 
de celuloză în stuf, 
principala preocupare w
lor, a hidrologilor — țelul lor 
fiind creșterea productivității 
terenurilor stuficole, a procen
tului de celuloză la tona de stuf.

Dar stuful trebuie și recoltat. 
Recoltarea, depozitarea, trans
portul stufului — ridică alte nu
meroase probleme. Una dintre 
ele, care se află în atenția hidro
logilor, e cea a desecării terenu
rilor stuficole amenajate, pentru 
a permite utilajelor să aibă ac
ces larg la recoltare, deci să se 
realizeze o productivitate sporită 
pe agregat și implicit un preț 
de cost cît mai redus, pe tona de 
stuf recoltat. La rezolvarea aces
tei probleme contribuie însă în 
egală măsură și inginerii meca
nici, și chimiștii, și biologii.

Hidrologii urmăresc, de pildă, 
să asigure o portanță cît mai 

ridicată a terenului stuficol de- 
secat în vederea recoltării. De 
ce ? Pentru ca terenul să suporte 
greutatea agregatului, evitîndu- 
se astfel tasarea pămîntului și 
deci strivirea rizomilor (rădăci
nilor) de stuf, care distruși — 
nu mai dau recoltă în anul vii
tor. în același timp, mecanicii se 
străduiesc să reducă la minimum 
necesar greutatea agregatelor de 
recoltare.

Biologii și chimiștii 
tenția lor rezolvarea 
maturizării timpurii 
(căderea frunzelor, 
procesului de scădere 
lui de umiditate din plantă) ast
fel ca lanurile 
la maturitate 
tate) prin luna 
de noiembrie.

înseamnă zed, sute 
de investigații, 

cu predzie 
factori de 
procentului 
Aceasta e 
a biologi-

au în a- 
problemei 

a stufului 
accelerarea 

a procentu

de stuf să ajungă 
(cînd pot fi recol- 
septembrie, în loc 
Asta ar permite

nu ■ u I ar I
. ~ a
campaniei de recoltare în trimes
trul 4 al anului. De aid — nu
meroase avantaje. Pe îngheț, pe 
ger, se știe că recoltarea se face 
în bune condiții. Dar aceste con
diții sînt foarte grele pentru oa
meni. Una e să recoltezi stuful 
în septembrie, octombrie, noiem
brie și alta e să muncești în 
Deltă toată iama. De asemenea, 
în condițiile iernii, gradul de u- 
zură al utilajelor, supuse la su- 
praeforturi, este foare ridicat. 
Nemaivorbind de greutățile i- 
mense ce trebuie învinse iama, 
cînd Dunărea e înghețată, pentru 
a asigura aprovizionarea coloane
lor de oameni și mașini cu ali
mente, carburanți, piese de 
schimb etc (trebuie spus că sînt 
perioade cînd aprovizionarea se 
f»oate face doar pe calea aeru- 
ui — cu helicopterul sau prin 

parașutare din avioane).
Iată doar cîteva probleme spi

cuite din cele ce se găsesc spre 
rezolvare pe agenda cercetători
lor de la Maliuc.

★
...Am încercat să schițez, fu

gar, cîte ceva din preocupările 
din munca și viața unui colec
tiv de oameni entuziaști, îndră
gostiți realmente de profesiunea 
lor, hotărî ți să facă totul pentru 
a îndeplini sarcina dată de 
partid.

In încheiere, aș vrea să trans
mit un apel al cercetătorilor care 
muncesc la Maliuc :

— Avem oameni buni, oa
meni minunați — spunea tova
rășul Ion Becheru. Din cei care- 
au venit la noi, nici unul 
dezerta, toți s-au legat 
Deltă. Dar mai avem încă nevoie 
de oameni c’ 
gătiți, hotărîți 
ce au mai bun 
rii unei opere 
oameni vor fi 
în mijlocul nostru.

n-ar 
de

destoinici, bine pre- 
să-și consacre tot 
în ei — înfăptui- 
mărețe. Asemenea 
oricînd bineveniți

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
1 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Deși vecini cu cei din Pia- 
tra-Sat (terenurile sînt lipite, 
deci condiții identice, ba 
chiar mai avantajoase în sen
sul că au o suprafață ocupată 
cu culturi prășitoare doar pe 
jumătate) colectiviștii din Pia
tra-Olt n-au reușit să efec
tueze prima prașilă la porumb 
decît pe aproximativ o treime 
din suprafața de 385 de hec
tare. Și trebuie menționat că 
aceasta este prima lucrare 
după însămînțări. La fel și la 
celelalte culturi 
relui, sfecla de 
executat decît o ______
șilă. Deci, după însămînțări, 
nici o lucrare mecanică. Să vă 
spunem cum arăta cîmpul, 
bunăoară, la punctul Chin- 
tești ? Buruienile crescuseră 
mai mari decît culturile. Ești, 
în mod firesc, determinat să 
pui întrebarea :

— De ce această situație ?
Ne răspunde primul interlo

cutor, tovarășul Traian Lun- 
gu, vicepreședintele G.A.C. 
Piatra-Olt:

— Nu prea avem forțe de 
muncă (din totalul de 635 
brațe de muncă sînt antrenate 
la lucru doar jumătate !). De
sigur, n-am fi rămas așa în 
urmă dacă am fi prășit și noi 
măcar o parte din suprafață 
cu mijloace mecanice, cum au 
făcut cei din Piatra-Sat. Dar 
cu ce să prășim, dacă din cele 
9 tractoare cîte are brigada 
care lucrează la noi, n-a mai 
rămas în gospodărie decît un 
tractor cu un singur tracto
rist — Marin Trăistaru ? 
Unde să-1 folosești: la semă
natul culturilor duble a căror 
epocă trece, sau la prășit ?

— înseamnă că brigada, 
deci S.M.T. Recea în fond, 
nu-și respectă contractul!

— A, nu ! Noi n-am prevă
zut în contract să executăm 
primele lucrări cu tractoarele. 
Dar acum, avem nevoie ! Iar 
stațiunea, în loc să ni le lase, 
că sînt lucrări importante de 
făcut de care depinde produc
ția acestui an, a luat 3 trac-

(floarea-soa- 
zahăr) n-au 
singură pra-

toare și le-a trimis să trans-: 
porte material lemnos la O- 
colul Silvic din Balș. Restul au 
plecat cu combinele la stați
une să le repare și n-au mai 
venit.

Iată acum ce ne răspunde 
tovarășul inginer Nicu Gu- 
țescu, mecanicul șef al S.M.T. 
Recea :

— E adevărat că la Piatra- 
Olt n-am lăsat zilele acestea 
decît un tractor. Dar de ce să 
le lăsăm ? Gospodăria nu ne-a 
solicitat mașini. De altfel, a- 
ceste prime lucrări nici nu-s 
trecute în contract. Noi nu pu
tem ține mașinile zile în șir 
fără să producă. De aceea o 
parte din tractoarele brigăzii 
de aici au fost repartizate în 
alte locuri.

Oare nu era mai bine să nu 
fie retrase din brigăzi, în a- 
ceastă perioadă, toate trac
toarele care vor tracta combi
ne, ci cîte unul, două, prin ro
tație, potrivit unui grafic, în 
așa fel ca atunci cînd se ivesc 
lucrări neprevăzute (și anul a- 
cesta au fost destule, așa cum 
e cazul la G.A.C. Piatra-Olt) 
să se intervină operativ și cu 
eficiență ?

în general, în raionul Sla
tina lucrările de întreținere a 
culturilor, deși condițiile n-au 
fost din cele mai favorabile, 
se desfășoară într-un ritm 
susținut. Pînă la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, se efectuase 
prima prașilă pe aproape în
treaga suprafață de 24 000 de 
hectare cultivate cu porumb 
pentru boabe.

în continuare ritmul lu
crărilor va trebui sporit. De
altfel, pornind de la situația 
specifică a acestui raion, care 
dispune de soluri mai grele, 
unde apa se zvîntă mai ane
voie, consiliul agricol raional
— așa cum ne-a relatat tova
rășul inginer Constantin Ior- 
dache, președintele consiliului
— a recomandat să fie folo
site toate atelajele gospodă
riilor, colectiviștii să pregă
tească terenul pentru ca ma
șinile să lucreze cu întreaga 
lor capacitate, să fructifice 
fiecare oră bună de lucru, în 
așa fel încît și de-acum îna
inte lucrările de întreținere 
să fie executate în timpul op
tim și la un bun nivel agro
tehnic.

CINEMA TOGRAFE
MADAME SANS GENE film pe 

ecran panoramic rulează la Patria 
(B-dul Magheru 14, tel. 11 86 26) 
orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
ANOTIMPURI rulează la Buzești 
(str. Buzești nr. 9—11, tel. 15 62 79) 
orela 16; 18,15, Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196, tel. 15 66 66) orele 
15,30; 18. DRAGOSTE LUNGĂ
DE-O SEARĂ rulează la Union 
(str. 13 Decembrie nr, 5—7. tel. 
13 49 04) orele 16; 18,15; 20,30. CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop 
(ambele serii) rulează la Republica 
(B-dul Magheru nr. 2, tel. 11 03 72) 
orele 9 ; 12,45; 16,30; 20,30. CEI 
PATRU CĂLUGĂRI rulează la Ca
pitol (B-dul 6 Martie nr. 16, tel. 
16 29 17) orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21, grădină ora 20,
Excelsior (B-dul 1 Mai nr. 174, 
tel. 18 49 04) orele 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21, Flamura
(Șos. Giurgiului nr. 155, tel. 
23 07 40) orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30. GOLFUL ELENA rulează la 
București (B-dul 6 Martie nr. 6, tel. 
15 64 54) orele 10; 12; 15; 17; 19; 
21, Carpați (B-dul Magheru nr. 29, 
tel. 13 92 72) orele 10; 12; 14; 16; 
19 — Seara prietenilor filmu
lui, Feroviar (Calea Griviței 
nr. 80, telefon 162273) orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. LU
MEA COMICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD rulează la Festival (B-dul 
6 Martie nr. 14 tel. 15 63 84) orele 
9; 11; 13-, 15; 17; 19; 21, grădină

ora 20, Stadionul Dinamo ora 
20,15, Grivița (Calea Gri viței — 
podul Basarab, tel. 17 08 58) orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare colț cu stra
da Lizeanu, tel. 12 06 88) orele 10; 
12; 15; 17; 19; 21, Doina (str.
Doamnei nr. 9, tel. 16 35 38) grădi
nă ora 20,30. UN SUR1S ÎN PLINĂ 
VARA rulează la Crîngași (Șos. 
Crîngași ni. 42, tel. 17 38 81) ore
le 16; 18; 20; grădina Arta (Calea 
Călărași nr. 153, tel. 21 33 87) ora 
20. CAUZE DREPTE — cinemascop 
rulează la Floreasca (str. J. S 
Bach nr. 2, tel. 12 28 30) orele 
10,30; 16; 18,30; 21, Modern (Piața 
G. Coșbuc nr. 1, tel. 23 71 01) ore
le 10; 12,15; 14,30: 16,45; 19; 21,30, 
Arenele Libertății (toi. 23 71 01) ora 
20,30, Grădina Progresul (str. Ion 
Vidu nr. 5, tel. 15 61 54) ora 20,15. 
CĂPITANUL rulează la Victoria 
(B-dul 6 Martie nr. 7 tel. 16 28 79) 
orele 10; 12. înfrățirea între popoa
re (B-dul Bucureștii Noi, tel. 
17 31 64) orele 14; 16; 18; 20, Volga 
(Șos. Ilie Pintilie nr. 61, tel. 
119126) orale 10; 12; la orele 15; 
17; 19; 21 f’lmul DIVORȚ ITA
LIAN. AVENTURILE UNUI T1NĂR 
— cinemascop rulează la Giulești 
(Calea Giulești nr. 56, tel. 17 55 46) 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Drumul Să
rii (str. Drumul Sării nr. 30, tel. 
14 10 37) orele 15; 18; 20,45, Pacea 
(B-dul Libertății nr. 70—72, tel, 
16 21 02) orele 11; 16; 19.
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NOASTRĂ DESPRE

Grigore loachim
prorector, Institutul de re- 
tiol, gaze și geologie c_z 

București

Anul acesta practica fi pro
ducție prezintă in 
nostru anumite nMofirt- 
tați: vor merge in - r- 
doar studenții aml-cr li IY 
Primii vor tr—- țj» f

că. generală, eeflalti toc îi re 
7 sâptămini praecel tfe rpe- 
ciaiizare, care se va 
cu o sâptămini zetreevu in 
excursii de studiu. Cn mate 
aceste partir-sa—.^7 expe
riența anilor trecoti «fi fi 
baza planului de «safian» a 
practicii din acest an.
pildă, studenții anuhă n ai 
Facultății de geologie vor e*> 
fectua practica în taberele 
specializate de la Mâoeeza s. 
Bocșa-Vasiova. In anii ■■ff 
practica în aceste tabere a 
avut o mare eficacitate- Ceea 
ce intervine nou este tafift 
că ea va fi efectuată dupft • 
tematică individualizată 
concepută pe grupe foarte 
mici de studenți.

Pentru fiecare an de r._ îs 
și pentru fiecare spec.ai_*-a:e 
în parte au fost stabflfte 
obiective concrete, menite să 
continue procesul instructiv 
în perioada practicii de vară. 
Astfel, studenții anului n al 
Facultății de foraj, vor efec
tua o practică combinată: la 
unități de prospectare cu son- 
deoze și la atelierele speciale 
de schelă ; studenții anului IV 
al aceleiași facultăți vor lucra 
atît la foraj cît și la extracția 
țițeiului și gazelor, urmărind 
astfel întregul proces tehnolo
gic, operațiile speciale de la 
sonde, lucrările inginerilor de

O ediție nouă din proza 
literară a lui Eminescu

Este neîndoielnic că lucea
fărul literaturii romînești ră- 
mîne în conștiința celui mai 
larg public cititor mai presus 
de orice poetul. O bună bu
cată de vreme, pentru genera
ția ce a urmat imediat morții 
sale, scriitorul nostru a fost 
exclusiv poetul. Prozatorul era 
trecut cu vederea, dat fiind 
numărul relativ restrîns de 
pagini de proză publicat de el 
în cursul vieții : gazetarul, 
uitat; culegătorul de folclor 
neluat în seamă.

Cele 15 000 file manuscrise 
rămase de la Eminescu, conți- 
nînd poezii publicate și nepu
blicate, nenumăratele lor va
riante, proză literară, artico
le, însemnări, dicționare, pro
iecte, încercări neduse la ca
păt, traduceri, piese de teatru 
— un adevărat univers întreg, 
uluitor din punctul de vedere 
al cantității și diversității 
preocupărilor pentru un om 
care la 33 de ani își încheia 
activitatea creatoare, — toate 
acestea au dus la descoperi
rea treptată a unui Eminescu 
mai adînc, mai complex, mai 
frămîntat, mai interesant și 
mai valoros chiar decît cel 
care era inițial cunoscut, ori- 
cît de mare păruse acela.

De la data depunerii manu
scriselor eminesciene de către 
Maiorescu la Academie, depu
nere valorificată curînd de I. 
Scurtu, mai apoi de G Căli- 
nescu, care a publicat prin

Organizarea practicii studenților
acea «cop ver fi repartzați

QC

Kvoăe să cu-

sa—.

«vază fi cUre caîedre â fi- 
de peace 

cam se oef=x=rrează Xcrrele 
preserarior fi * fi unețe

PrQăecieăor de xpuocsă per.xru 
a pcîea fi cor-j-* rate rrjoer.- 
ților îraxrae de plecarea lor 
la locurile de ~»-4 In felul 
acesta vor puzea
cukfi dazri* "tresare prc.ec- 
telor. vor cces±.țiiîe
concrrta te prodotțfi.

Și. In sârfit ce un a- 
cord și eu ajutorul JCmiteru- 
lui Industriei Petrolului și 
Chimiei am rabtin să convo
cam u>U inginerii care răs
pund de practica studenților 
din unitățile productive, pen
tru a participa la instruirea 
pe care o vom face Înainte de

1932 o mare parte din inedite
le scriitorului, începe o nouă 
etapă în cercetarea lui Emi
nescu și se afirmă mai cu ho- 
tărîre, în afară de alte laturi 
pe care acest laborator crea
tor le releva sau le accentua, 
marea atenție cu care trebuie 
considerată proza lui. într-a- 
devăr, se dovedea pe baza ma
nuscriselor că, pe lîngă Făt- 
Frumos din lacrimă, Sărmanul 
Dionis, Cezara și La aniver
sara, cele patru antume în 
proză ale scriitorului nostru, 
el scrisese încă multe altele. 
Este adevărat că cele mai 
multe din cele ce nu fu
seseră publicate de Eminescu 
erau nu numai nefinisate, ne
definitivate din punctul de 
vedere al exigenței sale ar
tistice, dar nici încheiate în 
desfășurarea lor. Aceasta însă 
nu le micșora întru nimic va
loarea și mai cu seamă intere
sul, ele contribuind în ansam
blul lor la înțelegerea mai 
deplină a întregii activități de 
romancier și nuvelist sau po
vestitor a lui Eminescu, la 
definirea diversității talentu
lui său, a complexei și frămîn- 
tatei sale personalități. Față 
de nuvelele și chiar romanele 
de pînă atunci din literatura 
noastră, ale lui C. Negruzzi, 
Alecsandri, Odobescu, Filimon, 
Gane și Iacob Negruzzi — 
— romanul și nuvela lui Emi
nescu, incluzînd aici și încer
cările rămase între manuscri

Invitați 

la 
masa 

rotundă:

Recent la Comitetul orășenesc U.T.M. Cluj a avut loc 
un util schimb de experiență între secretarii și membrii 
unor comitete U.T.M. din întreprinderi, despre metodele folosite 
în permanentizarea activităților destinate învățării cîntecelor și 
poeziilor, lată citeva dintre cele mai valoroase.

EMIL COLCERIU, „Uzinele Carbochim44 :
„Cîntecul e prezent pretutindeni unde sînt tinerii, la muncă 

patriotică, la învățămîntul politic, la adunările U.T.M. Ne-am 
convins, de asemenea, că de multă apreciere se bucură inter
pretarea lor în cadrul excursiilor. Recent, 30 de tineri au mers 
la Scărișoara. La propunerea lor am inclus în program, pe lîngă 
cintecele de drumeție cunoscute, și învățarea unui cîntec nou

Te cînt partid44). Cum am procedat ? Le-am dat din vreme 
textul, doi artiști amatori — membri ai corului — au preluat 
sarcinile dirijorului și, ajutați de alți cîțiva care cunoșteau me
lodia. au reușit să-1 învețe cu toții.

Râspunzînd dorinței tinerilor de a învăța cît mai multe cîn- 
tece. prima noastră grijă a fost asigurarea cadrelor calificate. 
In întreprindere avem însă un singur dirijor și, firește, n-ar 
putea fi prezent la toate întîlnirile tinerilor (au loc la ore dife- 
r.te. in locuri diferite). De aceea primul apel l-am făcut la co
riști. Sînt peste 40 de tineri, muncitori în toate secțiile. Am in
vitat și doi studenți de la Conservatorul „Gh. Dima“, care au 
'.■enit cu bucurie în colectivul nostru — începîndu-și astfel, la 
ntL cariera de viitori profesori.

Alături de asemenea acțiuni, noi organizăm și recitaluri de 
poezie, montaje, seri literare. Nu demult, cîțiva artiști amatori 
au recitat — ca la o adevărată lecție-model — poeziile. „Par- 
tidului* de M. Beniuc și „Viitorul" de N. Labiș, pe care ne-am 
propus să le învețe toți tinerii. La următoarea seară de poezie, 
cu tema „Partid iubit, partid slăvit*4, își vor da concursul tineri 
dfi colectivul nostru de recitatori (Felicia Băleanu, I. Suciu, 
Augusta Tamaș. V. Baciu)44.

PETRU ROȘU, secretar la întreprinderea „Libertatea44 com- 
ffcfisfi: _La noi sînt deosebit de bine primite scurtele mo- 
mefie poetice, organizate chiar la locul de muncă. Ideea ne-au 

tinerii din secția lustruit I. Aici sînt mulți seraliști; a- 
deseu-fi verifică cunoștințele poetice dobîndite la școală — re

citind unul o strofă, completîndu-1 un altul. Pornind de aici, am 
căutat să-i imprimăm „lecției" spontane un caracter permanent, 
organizat, recomandîndu-le tuturor tinerilor să învețe cîteva 
dintre cele mai frumoase poezii. De asemenea, am inclus în 
programul joii tineretului „poezia săptămînii44. Am denumit-o 
astfel pentru că de fiecare dată, pe lîngă celelalte recitări, pre
zentăm și poezia propusă să o învățăm cu toții.

O precizare utilă face, apoi, ROZALIA SĂBRĂDUȘ, de la 
Fabrica de țigarete :

„Constatarea că, în diverse împrejurări, tinerii cîntă, trebuie 
însoțită, uneori, de aceeaț mai puțin discutată aci, la întîlnirea 
noastră, că nu întotdeauna ei cunosc cîntecul pînă la capăt; 
încep o strofă, a doua și... gata. Un sondaj făcut de noi în rîn- 
dul tinerilor ne-a ajutat să alcătuim un asemenea „repertoriu44 
incomplet și, apoi, tocmai cu învățarea desăvîrșită a acestora 
am și început.

La serile cîntecului, animatorii principali sînt mulți tineri, 
elevi care urmează clasa de muzică la Școala populară de artă, 
(Doina Rusu, Ana Socaciu, Rozalia Pop)".

ION IUȘAN, secretar la întreprinderea „Unirea44:
„Și la noi cunoștințele tinerilor care urmează școala populară 

de artă care sînt notiști, stăpînesc noțiuni de teorie, de istoria 
muzicii (Gh. Mercea, Horea Țiblea) ne sînt de folos. In patru 
organizații de secție (la forjă, întreținere, concepte și adminis
trativ) peste 200 de tineri au reușit să învețe, cu contribuția a- 
cestora, cîntece noi. Dar în întreprindere sîntem peste 600 și 
lipsa unui dirijor se resimte.

Mai puține prilejuri de afirmare am dat însă „prietenilor 
poeziei". Cele cîteva seri de poezie organizate pînă acum n-au 
avut (și practic nici nu puteau să aibă) un caracter de masă. Va 
trebui să dăm locul cuvenit poeziei în programul activităților 
estivale, la serbările cîmpenești, în excursii, în drumeții spre 
vizitarea unor monumente istorice și ale naturii44.

★

Au fost la acest schimb de experiență și secretari care 
au excelat prin lipsa de experiență.

Tovarășul C. Coruțiu, secretar al comitetului U.T.M. de la

plecarea In practică. Astfel, 
vaca perfecta de comun acord, 
dsstnbuțxa in timp a temelor, 
tocurile de muncă precum și 
celelalte amănunte legate de 
tema instruire in producție a

Sperăm ca aceste măsuri să 
aafiwe un grad sporit de efi
cacitate practicii pe care o 
ver face fi vara acestui an 
studenții institutului nostru.

Prof. Aurel Nanu
responsabilul comisiei de 

. practică a Institutului poli
tehnic din Timișoara

I----------- ----------

Experiența din anii trecuți 
De-a ajutat să stabilim pentru 
anul acesta criterii mai juste 
de organizare a practicii de 
vară a studenților. Așa, de 

lntr-una din sălile de lectură ale Bibliotecii centrale de stat din Capitală Foto : AGERPRES

sele nepublicate, constituie din 
toate punctele de vedere un 
salt calitativ.

Și mai este încă ceva, mai 
mult decît atît, care face a- 
ceastâ proză, uneori stranie, 
totdeauna foarte interesantă, 
de cele mai multe ori cu ade
vărat valoroasă, să fie deose
bit de prețioasă. într-o scri
soare către Iacob Negruzzi, 
din anii studiilor la Viena, 
vorbind de romanul la care 
scria, Eminescu spunea că 
prin el încearcă „a veni cu 
mine însumi în clar asupra 
fenomenelor epocelor de tran- 
zițiune în genere și asupra 
mizeriilor generațiunii pre
zente în parte44. Romanul, 
ca de altfel toate scrieri
le sale în proză, era în ela
borarea și cristalizarea lui 
pentru scriitor un mijloc de a 
se limpezi, o adevărată mărtu
risire, un fel de jurnal de crea
ție. în această lumină, pro
za eminesciană capătă un 
sens în plus și devine un a- 
devărat instrument de pă
trundere în atît de puțin cu
noscutul și complicatul uni
vers lăuntric al autorului ei 
— un motiv în plus pentru a 
fi cunoscută.

Iată pentru ce salutăm cu 
căldură apariția prozei lui 
Eminescu în noua ediție pusă 
nu de mult la dispoziția citi
torilor.

Prezentată grafic cu deose
bită îngrijire, ediția este deo

• Pretutindeni, unde sînt tineri, cîntecul e prezent • Pentru 
învățarea cîntecelor — cadre calificate 9 Artiștii amatori — 
ajutor competent în învățarea poeziilor ® Cum se comple
tează „repertoriul44 @ Cîteodată se caută prea îndelung 

„forme44 ® O concluzie ce se cere înfăptuită

„CÎNTECUL Șl POEZIA“

pildă, am restrîns numărul în
treprinderilor în care trimi
tem studenți la practică, gru- 
pînd într-o întreprindere stu
denții aceleiași facultăți. Stu
denții Facultății de mecanică 
vor fi repartizați la Uzina 
constructoare de mașini din 
Reșița, cei de la Facultatea de 
electrotehnică își vor face 
practica la Uzina „Electropu- 
tere44 din Craiova. Astfel, gru
pați pe lîngă marile uzine, vor 
cîștiga foarte mult în instrui
rea lor, vor putea fi îndru
mați la un nivel corespunză
tor de specialiștii din produc
ție.

Programa a fost orientată 
spre cele mai importante pro
bleme tehnologice pentru stu
denții din primii ani cuprin- 
zînd atît operațiile de prelu
crări la cald (turnare, sudare, 
forjare) cît și de așchiere. Pe 
studenții din anul IV, care se 

sebit de meritorie și în ceea 
ce privește chipul cum este 
alcătuită de îngrijitorii edi
ției (Flora Șuteu și Eugen Si- 
mion). într-o cuprinzătoare 
Notă asupra ediției, prelimi
nară, se oferă toate lămuririle 
în legătură cu problemele 
foarte numeroase ce s-au ri
dicat în fața editorilor și chi
pului judicios în care ei le-au 
rezolvat, oferind cititorilor de 
astăzi, așa cum edițiile Editu
rii pentru literatură ne-au 
obișnuit, un text al prozei lui 
Eminescu sever controlat 
după periodicul în care a fost 
publicat de scriitor sau după 
manuscrise, îngrijit, corespun
zător realității. în ce privește 
alcătuirea propriu-zisă a edi
ției, avem numai cuvinte bune 
în ceea ce privește selectarea, 
ediția fiind foarte cuprinză
toare, aducînd, pe lîngă an
tume, cele mai numeroase ine
dite pe care le-a oferit pînă 
acum vreo ediție a prozei li
terare eminesciene. în ceea ce 
privește ordonarea materialu
lui, avem unele obiecții atunci 
cînd este vorba de proza re
produsă din manuscrise. Fără 
îndoială,, nu e ușor de găsit 
un criteriu de ordonare a unui 
asemenea material și, odată 
aflat acesta, de pus în prac
tică. Cel mai obiectiv rămîne 
desigur cel cronologic. Cel 
mai puțin recomandabil este 
cel care combină mai multe 
criterii, care în consecință nu 

specializează, practica trebuie 
să-i introducă în munca de 
ingineri, care le cere pe lîngă 
cunoașterea procedeelor teh
nologice complexe, să ocupe 
și funcții de la cele de mai 
mică răspundere, pînă la locu
rile cheie ale producției. Și în 
această direcție ne-am folosit 
de experiența anului trecut.

Printre primele măsuri lua
te acum în scopul sporirii 
eficienței practicii a fost sta
bilirea cît mai judicioasă a 
programelor și anume planifi
carea unui număr cît mai 
exact de ore pentru o opera
ție în așa fel ca ea să poată fi 
bine cunoscută. Pentru anii 
IV s-a introdus obligatoriu, 
după ce s-a experimentat anul 
trecut, studierea unor teme 
legate de specialitatea fiecărei 
facultăți. Așa, de exemplu, 
studenții de la secția mașini 
hidraulice — Facultatea de 

mai are niciunul și din păcate 
tocmai acesta e cel la care s-au 
oprit editorii, declarînd că or
dinea a fost stabilită „după 
criteriul tematic, avînd în ve
dere, în măsura posibilităților, 
și criteriul cronologic44 . Cre
dem că cel mai indicat lucru 
era ca problema datării pos
tumelor să fi fost cu toată ri
goarea examinată, verificînd 
ipotezele emise pînă la această 
ediție, și apoi să se fi orînduit 
și postumele, ca și proza din 
periodice, în ordine cronolo
gică.

Noua ediție a prozei litera
re eminesciene se deschide cu 
un larg studiu introductiv al 
lui Eugen Simion. Cunoscut 
mai cu seamă ca activ critic 
literar, după o serie de alte 
studii de istorie literară de mai 
mică importanță, Eugen Si
mion, dă un serios examen în 
fața unui subiect de amploa
rea, profunzimea și comple
xitatea acestuia. Dovedind o 
serioasă documentare și ca 
atare o bună orientare în da
tele esențiale ale problemei, 
tînărul istoric literar oferă cu 
suplețe o bună sinteză a cer
cetărilor de pînă acum asupra 
prozei lui Eminescu. dovedind 
spirit critic și orientare în 
vastele probleme filozofice 
sau de literatură universală 
pe care un asemenea studiu 
le implică. Se cuvin sublinia
te, de asemenea, ca lucruri 
pozitive ale acestui studiu, de
pășirea unor prejudecăți în 
ce privește „idealismul44 lui 
Eminescu în proza sa, chipul 
nuanțat și obiectiv cum ana
lizează problema șovinismului, 
în genere mult exagerat, din 
Geniu pustiu și altele. Poate 
totuși la o nouă ediție, auto
rul, revăzînd studiul, va nuan
ța și adînci mai mult raportu
rile dintre idealism, romantism 

mecanică — vor urmări butu
cul rotorului turbinei de 11,5 
M.W., la mașini termice, a- 
samblarea locomotivei Diesel 
electrice, posibilitatea introdu
cerii sudurii sub strat de zgu
ră, automatizarea unui strung 
obișnuit etc. Cu aceste com
pletări făcute, programele de 
practică au fost discutate și 
definitivate în consiliile știin
țifice ale fiecărei facultăți.

De pe acum s-a asigurat 
echipamentul de protecție ne
cesar tuturor studenților, în 
următoarele zile va fi reparti
zat facultăților; s-au format 
grupele de studenți pentru 
fiecare uzină și s-a stabilit 
rotația lor la diferite locuri 
de producție; s-au întocmit 
instrucțiunile atît pentru stu
denți cît și pentru cadrele di
dactice care-i însoțesc, ur- 
mînd ca înainte de plecare ele 
să fie prelucrate în fața lor.

și realism în proza lui Emi
nescu, pentru a marca astfel 
mai puternic ceea ce nouă ni 
se pare evident: locul însem
nat pe care-1 ocupă aceasta 
proză pe drumul dintre ro
mantism și realism în litera
tura romînă. De asemenea, de
sigur, vor fi eliminate cîteva 
mici inadvertențe ce au scă
pat, cum este în ceea ce 
privește interpretarea finalu
lui Geniului pustiu (p. XX), 
afirmîndu-se că în final ,.e- 
roul găsește o compensație 
în vis44, cînd se știe că Toma 
Nour se angajează, după toate 
probabilitățile în lupta revo
luționară proletară și sfîrșește 
condamnat la moarte din a- 
ceastă cauză — lucru relatat 
de roman înainte de a se în
cheia. De asemenea, la note 
(p. 357), poate se va renunța 
la explicarea termenului cati- 
liniar în sensul propus cîndva 
de Murărașu, iar la pag. 341 
va rectifica pagina indicată 
pentru citatul din ediția An- 
ghel Demetriescu și va preci
za că citatul respectiv este e- 
fectiv al acestuia, fiind din 
studiul de la 1902, iar nu din 
cel al lui „Gelliann", de la 
1875.

Cu aceste observații mărun
te, aducem încă o dată o cal
dă apreciere editorilor, pentru 
munca lor grea, serioasă și în
cununată de succes și salutăm 
apariția unui atît de bogat 
volum cu proza literară a lui 
Eminescu ca un fenomen îm
bucurător, un fenomen firesc 
în procesul de adîncire și va
lorificare a moștenirii noastre 
literare, de cunoaștere cît mai 
deplină a întregii creații lă
sate de cel mai mare scriitor 
romîn, Mihai Eminescu .

G. C. NICOLESCU

I. S. Armătura ne.a „explicat" că „unica metodă" de populari
zare a poeziei, a cîntecelor o dețin numai tinerii din brigada 
de agitație, pentru că ei sînt talentați. Evident, ei au un rol 
deosebit în întreținerea circulației largi a poeziei dar aceasta, 
în mod firesc, are un mult mai mare număr de „reprezentanți" 
decît membrii brigăzii. Situații asemănătoare, dovedind o slabă 
receptivitate față de larga adeziune pe care tinerii o mani
festă, în general, față de acești prieteni ai lor — cîntecul și 
poezia — am întîlnit și la „Tehnofrig", I.C.R.A., Uzina de piele 
și încălțăminte (aici pretextul a sunat cam așa: „căutăm, cău
tăm forme, metode, mijloace", incit ne întrebăm dacă pentru o 
acțiune al cărei succes este asigurat în primul rind de criterii 
specifice tinereții, este nevoie de o asemenea „fază" de ample, 
meticuloase „cercetări" preliminarii. Fără îndoială soluția este 
mult mai simplă: acțiuni simple — seri literare, concursuri, 
recitaluri, momente poetice înserate în programul excursiilor, al 
vizitelor în diverse locuri ș.a. — în cadrul cărora tuturor tine
rilor să li se adreseze invitația firească de a-și manifesta pre
ferințele poetice, recitind sau învățînd de la ceilalți).

Tovarășul Andrei Sida, secretar cu problemele de propagandă 
al comitetului orășenesc U.T.M. spunea că „mai important 
decît măsurile luate este felul în care ele se îndeplinesc; aceasta 
poate fi într-adevăr de ajutor real tinerilor. Un sprijin mai 
concret din partea activiștilor comitetului orășenesc U.T.M. se 
impune, cu deosebire în acele organizații care așteaptă să gă
sească „prilejuri deosebite".

Este o concluzie la care subscriem, însă ea trebuie îndată 
transformată într-o îndrumare eficientă, acordată pe plan larg 
organizațiilor U.T.M. din orașul Cluj.

FLORICA POPA

Tinăra Florica Colda de la Roznov efectuează analiza produsului 
Unit — azotatul de amoniu

POSTA
[bMîș[
MARCU GHEORGHE — 

București, OLGA TOMA — 
Craiova

în timpul concediului de 
odihnă puteți face o excursie 
interesantă cu autocarele 
O.N.T., pe Valea Prahovei. Cu 
această ocazie puteți vizita 
stațiunile balneo-climaterice 
Predeal, Azuga, Sinaia, locali
tățile Comarnic, Breaza, Tele
ga, Cimpina, muzee, case me
moriale. Predealul, stațiune 
permanentă, oferă la zeci de 
mii de oameni ai muncii anual 
o odihnă plăcută, recreativă. 
De aici puteți face excursii pe 
muntele Clăbucetul, Taurului 
de unde se poate ajunge și la 
cabana Girbova. Tot de la 
Predeal puteh ajunge la caba
nele „Trei Brazi", „Poiana Se
cuilor', la cabanele „Pîrîul 
Rece“, „Cerbul44 și cabana 
„Diham44. Timp de patru ore de 
la Predeal se ajunge la caba
nele Cioplea, Susai și Piatra 
Mare.

Pe șoseaua Predeal-Brașov 
se ajunge la cabana Timiș și 
Dîmbul Morii. De un real fo
los în cunoașterea mai bine a 
Văii Prahovei vă va fi și Mi
cul îndreptar turistic „Valea 
Prahovei" reeditat de curînd.

ELENA POPA — Suceava
Prima operă cu care Giaco

mo Puccini a cunoscut primul 
succes e „Manon Lescaut" 
prezentată pentru prima oară 
la 1 februarie 1893 la To
rino. Mai tîrziu, a scris mu
zica pentru opera „Boema". 
Opera „Tosca44 a fost prezenta
tă întia oară la Roma, rolul ti
tular fiind interpretat de 
Haricleea Darclee. Pentru ope

EXPOZIȚIE
DE ARTĂ POPULARĂ

Muzeul regional din 
Sf. Gheorghe găzdu
iește în aceste zile Ex
poziția de artă popu
lară organizată de co
mitetul de artă și cul
tură. 200 de exponate 
grupate pe centre et
nografice : Bod, Prej- 
mer, Bățanii Mari, 
Valea Crișului și O- 
zun ; costume națio-.

nale romînești, secu
iești, germane, covoa
re romînești, ștergare, 
fețe de mese, brîe din 
piele cu ornamentații 
foarte frumoase susci
tă interesul vizitatori
lor.

Sculptura în lemn 
este executată de co
lectivistul Balint An
drei din satul Calnic, 
reprezentînd aspecte

Foto; O. ARCADIE

ra „Turandot44 Puccini a scris 
muzica către sfîrșitul vieții 
neapucînd să vadă premiera, 
care a avut loc la 25 aprilie 
1926 la Scala din Milano. El a 
murit la 22 noiembrie 1924.

într-adevăr, Puccini a fost 
înmormîntat în zidul odăii sale 
de lucru, deasupra pianinei, în 
vila de pe malul lacului Mas- 
saciuccoli din localitatea Torre 
del Lago, vila fiind transfor
mată în mausoleu.

GHEORGHE BARBU — Ti
mișoara

Prima medalie de aur a fost 
adusă în țara noastră în anul 
1952 de la Helsinki de către 
Iosif Sîrbu care a participat la 
cea de-a XV-a ediție a Jocu

rilor Olimpice proba — tir, 
realizînd 400 puncte din 400 
posibile.

BUICU DUMITRU — Brașov
Deoarece ați absolvit doi 

ani ai școlii medii tehnice 
metalurgice puteți susține 
examene de diferență pentru 
clasele VIII—IX de la școala 
medie de cultură generală. 
Pentru susținerea examenului 
de diferență trebuie să vă 
adresați celei mai apropiate 
școli medii care are secție fără 
frecvență.

înscrierile se fac în luna 
septembrie și aveți nevoie de 
foaia matricolă de la școala 
absolvită.

din viața colectiviști
lor. Se remarcă lucră
rile „Țăran cu sapa“, 
„Ciobanul cu fluierul". 

Expoziția mai cu
prinde și lucrări în 
fier forjat executate 
cu multă măiestrie de 
Dako Istvan din Sf. 
Gheorghe.

GH BRIOTĂ 
învățător



Delegația R. P. Romine primită
de primul ministru al Indiei

DELHI 5 (Agerpres). — La 
4 iunie, primul ministru al 
Indiei, Lal Bahadur Shastri a 
primit în clădirea Parlamen
tului indian delegația guver
namentală a Republicii Popu
lare Romîne condusă de tova
rășul Gheorghe Apostol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului

Convorbirile de la Atena
ATENA 5 (corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite :

Cu prilejul trecerii prin 
Atena spre București, tovarășul 
Gheorghe Apostol, prim-vice- 
președinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ro
mîne, și Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, însoțiți de ambasado
rul R. P. Romîne la Atena, Mir-

„Rapsodia Romînâ“
la Munchen

MUNCHEN 5 (Agerpres). — In 
cadrul turneului întreprins de an
samblul „Rapsodia Romînă“ în 
mai multe țări din Europa, după 
spectacolele date în Franța, Olan
da și Belgia, ansamblul a sosit în 
R.F.G.

Primul spectacol a avut loc în 
marea 6ală „Deutsches Muzeum“ 
din Munchen, în fața unui public 
numeros.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, publicul primind 
fiecare număr din program cu 
foarte multă căldură. Dansurile 
moldovenesc, oltenesc și călușarii 
au fost interpretate tot timpul în 
aplauzele îndelungate și aclama
țiile publicului. Soliștii vocali, 
instrumentiști și orchestra au fost, 
de asemenea, îndelung aplaudați. 
Actorul de teatru Walter Buch a 
declarat; „nu aveți egal în vir
tuozitate, gingășie și finețe".

Expoziție

industrială

engleză la Pekin

PEKIN 5 (Agerpres).
Agenția China Nouă anunță 

Ia 4 iunie s-a deschis Ia Pekin o 
expoziție engleză de utilaj minier 
și de construcții. La expoziție par
ticipă 58 de întreprinderi industria
le engleze.

Luînd cuvintul cu acest prilej, 
S. Gordon Sloan, conducătorul 
grupului de industriași britanici, a 
declarat că această expoziție „mar
chează un eveniment cu totul nou 
în relațiile comerciale cu China. 
Aceasta ne oferă prilejul să atra
gem mulți prieteni noi în relațiile 
comerciale cu țara dv.".

Nan Han-cen, președintele con
siliului chinez pentru promovarea 
comerțului internațional a declarat ; 
„Este o dorință a cercurilor comer
ciale chineze de a strînge relații
le și a dezvolta colaborarea cu 
oamenii de afaceri englezi care se 
dovedesc dornici de a face comerț 
cu China. Faptul că pînă la sfîrși- 
tul acestui an la Pekin își vor 
deschide porțile trei expoziții bri
tanice arată că tot mai mulți prie
teni din Anglia se interesează de 
dezvoltarea comerțului dintre cele 
două țări. Sîntem gata să spunem 
bun venit unui număr tot mai 
mare de prieteni".

că I

VIENĂ. — Cu prilejul aniversă
rii a 60 de ani de la înființarea 
Institutului de limbă romînă la 
Universitatea din Viena, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al R.P.R. la Viena, Mircea 
Ocheană, a oferit joi seara în sa
loanele ambasadei un cocteil, la 
care au participat personalități ale 
vieții culturale din Austria, prin
tre care prof. dr. Carl Th. Gossen, 
președintele Institutului de filolo
gie romanică din Viena, numeroși 
profesori și asistenți universitari, 
reprezentanți ai Ministerului de 
Externe și Ministerului învățămîn- 
tului din Austria, precum și acad, 
prof. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne, aflat 
la Viena cu ocazia aniversării In
stitutului. Tineri studenți ai semi
narului de limbă romînă condus 
de prof. Alexandru Niculescu, de 
la Universitatea din București, au 
recitat în limba romînă versuri de 
Mihail Eminescu. 
desfășurat într-o 
tenească.

întîlnirea s-a 
atmosferă prie-

AngliaVizita in
a delegației universitare 

ieșene

LONDRA. — La invitația Uni
versității din Oxford o delegație 
a Universității „Ion Cuza" din 
Iași întreprinde o vizită de 

\ două săptămîni în Anglia. Tot în 
cadrul programului de schimburi 
culturale romîno-britanice a sosit 
la Londra și artista emerită Iri- 
nel Liciu.

MOSCOVA. - Agenția TASS 
anunță că U.R.S.S. a propus pro
iectul de mesaj comun al copreșe
dinților Conferinței de la Geneva 
pentru Laos adresat guvernelor 

de Miniștri, care a participat 
la funeraliile fostului prim 
ministru J. Nehru. întîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

în aceeași zi, delegația ro- 
mînă a asistat la lucrările 
Camerei superioare a Parla
mentului indian.

cea Bălănescu, au făcut vineri 
la amiază vizite de curtoazie 
vicepreședintelui Consiliului de 
Miniștri al Greciei, St Ste- 
fanopulos, și ministrului afaceri
lor externe, St Costopulos. Cu 
acest prilej au avut loc discu
ții cordiale, exprimindu-se de 
ambele părți dorința de a se 
dezvolta in continuare relațiile 
tradiționale de prietenie dintre 
cele două țări.

pic-

ai PMJL

Problemele Pieței comune
Remărit

BRUXELLES 5 . —
Intr-un report dai publidiățti de 
Comisia Pieței comune cu privire 
la situația Korunnici a Camxnz- 
tății se atrage atenția asstpn 
faptului d ^Piața amanâ a celor 
șase se afli intr-o stare gravă de 
dezechilibru fi, daci nu se ion 
măsuri urgente, situația se poate 
înrăutăți în mod periculos In 
1964". „Economiile țărilor noas
tre, se arată în raport, au demon
strat vreme de mai mulți an: o 
tendință continua de dezvoltare, 
insă incepind din 1963 s-a obser
vat o tendință apreciabilă de de
viere de la această iinie". Cm ex
cepția R. F. Germane, se araîâ in 
raport, tn economiile Italiei, 
Franței și Olandei se manifestă o 
puternică tendință inflaționistă. 
Raportul este de părere că numai 
aplicarea strictă a măsurilor anti- 
inflaționiste propuse de Consiliul 
ministerial al Pieței comune 
(constind, de fapt, într-o politici 
de „austeritate" — n.r.) ar putea 
ajuta la redresarea economică a 
comunității. „Orice șovăire în 
aplicarea acestor măsuri și, în pri
mul rînd, din partea acelor state 
a căror economie este afectată de 
inflație poate avea cele mai se
rioase consecințe", avertizează ra
portul.

Pe de altă parte. Comisia Pieței 
comune își exprimă regretul ci 
eforturile de a se ajunge la o po
ziție comuna a statelor membre 
ale C.E.E. în cadrul Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare n-au dat rezultate rea
le. Organul executiv al Pieței co
mune a reproșat, de asemenea, 
celor „șase" eșuarea încercării de 
a se ajunge la o politică comer
cială comună față de terțe țări.

Comisia Pieței comune mențio- 
nînd în raportul său ci 89 la 
sută din comerțul cu produsele

Indiei, Canadei și conducătorilor 
celor trei forțe politice ale Laosu- 
lui, în care este sprijinită propu
nerea guvernului Poloniei cu pri
vire la organizarea consultărilor 
pentru reglementarea situației din 
Laos.

In proiectul de mesaj se arată 
că, potrivit părerii copreședinți
lor, consultările ar putea să con
tribuie la îmbunătățirea situației 
militare și politice din Laos și 
de asemenea, să faciliteze convo
carea conferinței celor 14 state 
participante la acordurile de la 
Geneva.

Bundestagul a ratificat 
Tratatul de la Moscova

BONN. — In ședința sa din 5 
iunie, Bundestagul vest-german a 
aprobat în unanimitate proiectul 
de lege referitor Ia ratificarea Tra
tatului de Ia Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare In atmosferă, spațiul cosmic 
și sub apă. Ratificarea tratatului a 
fost precedată de dezbateri în ca
drul cărora au luat cuvintul repre
zentanții tuturor fracțiunilor Bun- 
destagului, precum și ministrul a- 
facerilor externe al R.F.G., Schro
der, care au remarcat importanța 
Încheierii Tratatului de ' 
cova.

GEORGETOWN. — Dr. 
Jagan, primul ministru al 
Britanice, l-a invitat pe Forbes 
Burnham, șeful partidului de opozi
ție „Congresul național al poporu
lui*, la negocieri în vederea for
mării unui guvern de coaliție care 
să pună capăt tulburărilor din 
țară.

După cum s-a anunțat, Burnham 
preconizase Intr-o declarație făcu
tă în Adunarea legislativă crearea 
unui asemenea guvern.

S.l'.A.: întrevederi 
ale delegației romine

NEW YORK 5 — dela tri
misul special L. Rod'escu :

Vineri 5 iunie, membrii de
legației romîne condusă de 
Gh. Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, au purtat discuții cu repre
zentanți ai conducerii firme
lor americane „Universal OU 
Product- (U.O.P.) și „Goo
drich'.

Tinerii norvegieni 
împotriva 

apartheidului

cere

15A

ELVEȚIA: La Aarburg a Im reoart os festival folcloric. In fotogralie: tineri danslnd 
.•n flDpd festivalului •

CAIRO. — La Cairo a arzi bc 
o ședință a unui cotnitti reprtze^- 
tînd zece țări neangajate la caăr- 
căreia au fost discutate o eeeie Az 
probleme legate de Întrunirea ce
lei de-a doua conferințe a țirt :: 
neangajate, care va ores 
capitala R.A.U. în luna od:r±re 
Comitetul a discutat, ce cser-e-rc 
o serie de probleme legate 4e în
deplinirea rezoluțiilor 
ambasadorilor țărilor sseao^etoăe. 
care a avut loc în luna ap::..e s 
Colombo (Ceylon).

Cheddy 
Guyanei

Mobilizare 
in Federația Malay eră

Dupd lansarea rachetei 
„Blue Streak"

la Mos-

DAMASC. — Autoritm» rfrl— 
au anunțat descoperirea w=cr grz- 
puri de oponențl ai actualului re
gim baasist care pregăteau ta ere
sul Homs, acțiuni de sabeta; Po
trivit ziarului sirian „Al Sania-, • 
fost descoperit un Important st-rc 
de explozive. Au fost operate nu
meroase arestări.

KUALA LUMPUR. — La Kuala 
Lumpur s-a anunțat joi, că îu ca
drul primei faze a planului de mo
bilizare pe scară națională, un nu
măr de 15 000 bărbați fi femei dm 
Federația Malayeză vor fi chemați 
sub arme.

NEW YORK. — In curmi unui 
banchet organizat de partidul re
publican, Richard Nixon, fostul 
vicepreședinte al S.U.A. tub gu
vernul Eisenhower, a declarat zia
riștilor că In cazul dnd senatorul 
Barry Goldwater va fi desemnat 
drept candidat prezidențial al par
tidului, el li va acorda „un spri
jin necondiționat-.

Întrebat dacă ar accepta să lie 
desemnat drept candidat la postul 
de vicepreședinte, Nixon a dat a

I

R. D. VIETNAM: 5 000 de ti
neri din Hanoi participă la 

construirea unui nou parc

Delegația de activiști ai P.M.R
însemnări

la Leningrad Cei 700000
A

L

* ege d ar accepta o asemenea

Arestazia ksi Juliao

-O D» JANEIRO. — Agenția 
rrazoe Prease. citind știri sosite 
:• Rio de Janeiro, anunță că fostul 
Gepntas La Parlamentul brazilian, 
Francisco JuMao, conducător al 
.Ugflor (Mnești-, a fost arestat

- -■î = Goias. Man-
_ :• lui Juliao fu

se» rurpeodat Ia 10 aprilie de 
,CaM9daeentnl suprem al revo- 
Istei" din Brazilia.

CANBERRA. — Racheta bxița.- 
:z Blue Streak", lansată vineri 

z-^-.?zțz de Ia baza Woomera 
srOasU la sudul Australiei, nu a 

z-.rgi cin cauza
defecțiuni Ia sistemul elec

tric de control al combustibilului, 
care *-cu semnalat Ia 7 secunde 
4op4 lansare. Lansarea acestei 
rachete, destinată a constitui pri
nse treaptă a unui sistem de ra
chete care să plaseze pe orbită un 
satelit artificial al Pămintului, a 
fost assinată de patru ori în numai 
zece zile din cauza unor defec- 
ț:uni de ordin tehnic sau a timpu
lui nefavorabil. „Blue Streak" 
este prima rachetă construită în 
acest scop de specialiștii britanici.

WASHINGTON — Comitetul 
Camerei Reprezentanților pentru 
problemele marinei comerciale și 
pescuitului discută proiectul de le
ge prezentat de guvern privitor la 
alocarea sumei de 17 500 000 do
lari pentru studierea proiectului 
unui nou canal interoceanic. La 
cererea președintelui Johnson, se
natul a autorizat la 20 martie a- 
cest studiu, dar nu a votat încă 

trie, tovarășul G. V. Romanov, 
secretar al Comitetului regional 
de partid pentru industrie, și A.K. 
Antonov, președintele Sovnarho- 
zuhu Leningrad, au vorbit oaspe
ților despre sarcinile economice 
ale regiunii și perspectivele 
ei de dezvoltare. La convor
bire au luat parte G. I. Kozlov, 
primul secretar al Comitetului re
gional de partid pentru agricul
tură, G. I. Popov, primul secretar 
al Comitetului orășenesc de par
tid, precum și alți activiști cu 
munci de răspundere.

Delegația a vizitat clădirea 
de la Smolnîi, sediul statului ma
jor al Revoluției Socialiste din 
Octombrie.

Delegații romîni, însoțiți de re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, au depus apoi 
o coroană de flori la mormântul 
comun de la cimitirul Piskarev al 
celor 470000 de leningrădeni că- 
zuți în timpul blocadei.

fondurile necesare. Ambele Ca
mere ale Congresului trebuie să-1 
aprobe înainte de a se proceda la 
alocarea fondurilor.

în fața comitetului, ministrul 
armatei terestre, Stephen Ailes, 
secretarul asistent pentru proble
mele interamericane, Thomas Mann 
și comisarul pentru energia atomi
că, Glenn Seaborg, au declarat că 
Panama sau Columbia par să fie 
cel mai potrivit loc pentru stră
pungerea unui nou canal la nivel 
maritim. Cinci regiuni posibile 
sînt luate în considerare pentru 
acest proiect : două în Panama 
în apropiere de canalul actual și 
celelalte în Mexic, Nicaragua și 
Columbia. Experții consideră însă 
că rutele din Nicaragua și Mexic 
sînt prea lungi și ar fi prea costi
sitoare.

STOCKHOLM. — Ambasadorul 
Etiopiei Ia Stockholm, Abate Age- 
de, a fost grav rănit joi dimineața 
cu trei focuri de revolver trase a- 
supra sa de șoferul ambasadei. Co
respondentul agenției France Pres- 
se arată, citind surse ale Ambasa
dei etiopiene, că incidentul a avut 
loc atunci cînd ambasadorul i-a 
reproșat șoferului comportarea sa 
necuviincioasă. Ambasadorul a 
fost rănit la braț, umăr și în ab
domen. Transportat la spital, Aba
te Agede a fost operat de urgență. 
Totuși starea sănătății sale se men
ține gravă.

LONDRA. — Agenția TASS 
anunță că la invitația ,, Federației 
industriașilor britanici o delegație 
a Comitetului de stat al Consiliu
lui de Miniștri pentru coordonarea 
lucrărilor de cercetări științifice 
al U.R.S.S., din care iac parte oa
meni de știință șl specialiști în 
domeniul chimiei și radioelectro- 
nicii, a vizitat timp de trei zile 
Anglia.

(despre publicul si teatrul roininess 
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I I tandrețe,

Moliere, 
de aplau;

I

■
 teatrale îndeosebi 

preună cu colegii 
anorf-amlo __
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ia de suprafața ei: 19 
Un fenomen alar- N 

flrpașță realitat?. ™ 
„IL TEMPO- | 
locuitori ai | 

__ _______  , părăsit locu- “ 
rile natale pornind în pribegie, H 
peste hotare, minați de speranța 9 
unei existențe ferită de sărăcie. “ 
500 000 din ei s-au stabilit în Ar- | 
gentina, iar 130 000 în Brazilia. | 
Mai puțini sînt cei care au răz- — 
bătut pînă în Chile și Uruguay. 
Deobicei, primii împotmoliți sînt 
țăranii. Porniți la drum cu o boc
cea micuță și cu iluzii nemăsurat 
de mari, ei nu pot călători de
parte. Banii de drum sînt puțini. 
Se opresc, deseori, aproape de 
graniță, devenind argați pe plan
tații. Speranțele se risipesc curînd. 
Cei mai energici își croiesc drum 
către marile orașe. Metropolele 
strălucitoare prin bogăția lor le 
rezervă doar dezolanta periferie 
alcătuită din cocioabe. Cîteva 
scânduri, puțină tablă — un aco
periș deasupra capului într-o înă
bușitoare gheretă ce nu are ni
mic omenesc. Sărăcia strivește ilu
ziile cu care s-au hrănit.

Veștile! care ajung, apoi, în Pa
raguay nu sînt deloc încurajatoare. 
Dar mulți dintre dezmoșteniții 
6oartei se simt totuși tentați să 
imite actul celor 700000. Vor 
fugi de mizerie însă nu vor scăpa 
de ea...

Vor reuși diriguitorii de la A- 
•uitdon să stăvilească acest 
exod ? Pare puțin probabil. Preo
cupările lor nu vizează amelio
rarea situației celor mulți, d ră
fuiala cu cd ce se opun dictaturii. 
Realitățile din Paraguay se ex- 
firimă în asprimea cifrelor : dnd 
atifundii ocupă 25 la sută din 

întreaga «uprafață a țării. 93,8 la 
sută din totalul pământurilor rra- 
bile aparțin dtorva mari moșieri.

Tabloul așezărilor pustii, al în
tinderilor nefocuite, promite a fi 
consednța exodului masiv de 
populație. O țară își pierde locui-

Datele statistice provenite din 
Paraguay menționează la capito
lul populație cifra de 1 812 000 
locuitori. O țară slab populată, 
dacă ținem seama de suprafața ei: 
406 752 km. p. T' 
mant agravează această realitate. 
Ziarul columbian „V n'r" rn^u 
afirmă că 700 000 1______
Paraguayului și-au părăsit locu-

M. RAMURĂ

Congresul Uniunii Poștale
Universale

VIENA 5. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmit» :

Cel de-al 15-lea Congres al Uni
unii poștale universale, care are 
loc în prezent la Viena, și-a în- 
veput vineri lucrările propriu-zise. 
Pînă în prezent, cel aproximativ 
450 de delegați reprezentînd 125 
do state membre ale Uniunii poșta
le universale (U.P.U.) au, discutat 
chestiuni de procedură.

Șeful delegației R. P. Romîne, 
Grigore Marin, 
trului

adjunct al mlnis- 
poștelor șl telecomunicații- 

ales președintele Corni- 
(de redactare și rezo-

Vineri a părăsit Capitala colec
tivul Comediei Franceze, care timp 
de mai multe zile a întreprins un 
turneu în țara noastră. La plecare, 
pe aeroportul Băneasa, artiștii 
francezi au fost conduși de re
prezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, de 
numeroși actori bucureșteni pre
cum și de Jean Francois Noiville. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței în R. P. Romînă, și 
membri ai Ambasadei.

★
înainte de plecare, redactorul 

Agenției romîne de presă „Ager
pres", Leon Talpă a stat de vorbă 
cu cîțiva actori ai Comediei Fran
ceze.

„Publicul dv. este un public 
extraordinar de receptiv — a de
clarat actorul JEAN MARCHAT. 
Știam că romînii vorbesc foarte 
bine franceza, dar nu știam că ei 
sînt și atît de sensibili la nuan
țele replicilor lui Moliere. Putem 
spune că am jucat avînd impresia 
că ne aflăm la Paris în fața unui 
auditoriu, bun cunoscător al a- 
cestor piese. Fiecare efect, fiecare 
moment comic, fiecare gest de 
tandrețe, tot ceea ce există în 

, a fost înțeles, subliniat 
de aplauze, primit cu căldură.

Am fost plăcut surprins de im
portanța care se acordă în țara 
dv. culturii în general și culturii 
teatrale îndeosebi. Am asistat îm- 

_ i mei la mai mul
te spectacole — „Rinocerii" de 
Eugen Ionescu, „Ascensiunea lui 
Arturo Ui poate fi oprită" de 
Brecht. Am văzut, de asemenea, 
opera „Othelo". Ducem cu noi 
impresia unei vieți teatrale deose
bit de animate, de vii, a unei 
munci extraordinar de serioase 
pe acest tărîm care își găsește un 
răspuns emoționant, afectuos din 
partea publicului. în Romînia tea
trul este iubit, înțeles, slujit cu 
foarte multă seriozitate" a decla
rat în încheiere Jean Marchat.

„Aș vrea să spun și eu dteva 
cuvinte despre publicul romînesc, 
a adăugat ANNIE DUCAUX. El 
este acela cu care am avut contact 
direct și căruia i-am simțit per
manent reacția. Este foarte difi
cil să exprimi în cuvinte afecțiu
nea care s-a stabilit între noi și 
spectatori. Cert este că ne-a dat

Vizitele delegației parlamentare

romîne in R. P. Ungară

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres la Buda
pesta, A. Pop, transmite: Conti- 
nuîndu-și vizita în R. P. Ungară, 
delegația Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, condusă de tova
rășul Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, a vizitat în cursul zilei de 
joi gospodăria agricolă de stat 
din comuna Izsăk. Membrii dele
gației au fost primiți aici de Bo- 
rodi Miklos, directorul gospodă-

COREEA DE SUDi

Demonstrațiile studențești
continuă

• Liderul partidului de guvernamint silit 

să demisioneze • închiderea universităților

Sute de arestări

SEUL 5 (Agțrpres). — Sub pre
siunea marilor demonstrații orga
nizate de studenți: în numeroase 
orașe din Coreea de sud care ce
reau demisia guvernului, sistarea 
tratativelor japono— sud-coreene, 
eliberarea studenților arestați și 
încetarea persecuțiilor poliție
nești, președintele Pak Cijan Hi a 
fost silit să facă o primă concesie, 
acceptînd demisia liderului parti
dului de guvemămînt, Kim Chong 
Pil, șeful delegației sud-coreene la 
tratativele cu Japonia. în același 
timp, și-au dat demisia 15 membri 
ai Comitetului executiv al Partidu
lui democrat-republican și dnd 
deputați în Parlament

Cu toata acestea, în țară au 
continuat demonstrațiile. Peste 
2 500 de studenți din Kimohon și 

„Mica sirenă", celebra statuie din rada portului Copenhaga, 
care a fost decapitată nu de mult de către necunoscuți, și-a 
reluat locul, după ce i s-a turnat un nou cap. In* fotografie: 
primarul orașului Copenhaga depune un buchet de flori cu 

prilejul reinstalării celebrei statui.

multe satisfacții și ne-a trezit 
entuziasmul. Credem că publicul 
ne iubea puțin, iar noi l-am în
drăgit mult".

Vorbind despre vizita pe care a 
făcut-o în țara noastră, LISE 
DELAMARE a spus : „Am vizitat 
frumoasa dv. Capitala și orașele 
Iași și Cluj, mari centre universi
tare. Personal, nutresc o deosebită 
simpatie pentru Cluj pe care l-am 
găsit îneîntător și care ne-a făcut 
să ne aducem aminte de unele 
orașe din patria noastră. Am 
avut frumoasa surpriză de a afla 
că la Cluj se găsesc două opere. 
Trebuie să fiți mîndri că în țara 
dv. se află unul dintre puținele 
orașe ale lumii care are două 
opere de asemenea importanță".

„Cele două spectacole cu „Rino
cerii" și „Ascensiunea lui Arturo 
Ui poate fi oprită" pe care le-am 
văzut, mi s-au părut extretn de 
interesante și jucate în maniere cu 
totul diferite de cele pariziene, a 
arătat FRANCOIS CHAUMETTE. 
Am apreciat tinerețea și entuzias
mul teatrului din țara dv. Nu 
vreau să spun că teatrul nostru 
este pasiv, totuși la dv. există o * 
adevărată reînnoire a vieții tea
trale. Noi ne bazăm mai mult pe 
tradiție pe dnd actorii și regizorii 
dv. creează permanent. Am fost 
foarte impresionat de omogenilor 
tea și spiritul colectiv al trupelor 
teatrale. Cît despre repertoriu gă
sesc că aveți porți deschise că
tre multe lucruri minunate și 
promițătoare, către interesante 
descoperiri. Nu mă îndoieac că 
ardoarea pe care am constatat-o 
la oamenii dv. de teatru necesită 
talent actoricesc și regizoral. Am 
convingerea că teatrul romîn tre
buie să dețină unul din primele 
locuri din lume, dacă nu cumva 
se situează deja pe unul din •- 
ceste locuri".

In încheierea declarației sate, 
Franțois Chaumette a spus : „Fe<- 
te tot în București, la Cluj și Iași 
am remarcat că există o dorință 
fierbinte de cunoaștere și dezvol
tare în toate domeniile. Trebuia 
să vă spun că, împreună cu mi
nunata amintire despre felul în 
care am fost primiți în Romînia, 
voi duce cu mine această puter
nică impresie".

riei, cara a vorbit oaspeților d«- 
pre succesele obținute de colecn* 
vul acestei unități agricole de 
stat

în comuna Kiskoro», delegația 
a vizitat casa în care s-a născut 
poetul revoluționar Șandbr Fo
to fi.

în continuare, a fost vizitată 
cooperativa meșteșugărească de 
artă populară din Raloaa.

Seara, membrii delegației au 
•O9it în orașul Dunaujvaros.

Ghongju au organizat demonstra
ții cerînd demisia guvernului și 
ridicarea legii marțiale.

Agențiile de presă anunță că 
guvernul sud-coreean, încercînd 
să stăvilească valul de demon
strații, a hotărît să închidă uni
versitățile din întreaga țară, ce- 
rînd totodată studenților să ia va
canța de vară. (în mod obișnuit 
aici vacanța studenților începe la 
8 iulie). Căminele au fost, de ase
menea, închise, tocmai pentru a-i 
obliga pe studenți să plece Ta ca
sele lor. Totodată, 6-a anunțat că 
peste 300 de profesori, ziariști și 
oameni politici au fost întemnițați 
în închisorile din Seul fiind învi- 
nuiți că s-au solidarizat eu stu
denții.
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