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La G.A.C. TufeștI, regiunea Galați, se lucrează intens la semănatul po
rumbului. Pină acum au fost insămînțate peste 600 ha.

Regiunea București

200000 ha
semănate cu porumb

recent pe ogoare au
lu

Ploile căzute 
creat condiții bune pentru efectuarea 
crăcilor agricole de primăvară în condiții 
agrotehnice superioare. Colectiviștii și 
mecanizatorii din regiunea București fo
losesc din plin acesle avantaje. Numai în 
ultimele două zile au fost Insămînțate cu 
porumb aproape 40 000 ha. Pînă în seara 
zilei de 14 aprilie’erau semănate 200 000 
ha cu porumb, ceea ce reprezintă 55 la 
sută din suprafața planificată. Avansate cu 
această 
Fetești,

lucrare sint G.A.C. din raioanele 
Alexandria și Slobozia.

în condiții agrotehnice superioareORADEA (coresp. „Scînteii“). — Colectiviștii și mecanizatorii din raionul Criș lucrează cu toate forțele la pregătitul terenului și la semănat.Cu multă conștiinciozitate se lucrează la semănatul porumbului la G.A.C. din. comuna Caporal Alexa. Ca să utilizeze cît mai rațional capacitatea semănătorilor 2 S.P.C. 2, mecanizatorii au atașat dispozitive pentru a semăna simultan porumbul, fasolea și dovleacul. La fiecare al doilea rînd de porumb se seamănă fasole și la fiecare al patrulea rînd —' dovleacul.O organizare model a lucrărilor la semănatul porumbului întîlnim la gospodăria colectivă din Sîntana. Mecanizatorii au instalat pe semă-
CARTIERE NOI IN ȚARII

In imediata a-
BRAȘOv propiere a noii 

gări a Brașovu
lui se înalță în prezent un cartier ce va 
fi' alcătuit din 45 de blocuri cu 4, 7 și 
8 etaje, care însumează peste 3 000 de 
apartamente. Două din primele blocuri cu 
cite 76 de apartamente au și fost date în 
folosință; alte.două sînt in diferite faze de 
lucru. In numai cîteva. zile s-a ridicat cel 
de-al 5-lea bloc, care se construiește după 
metoda cofrajelor glisante. „In fiecare zi 
•— un etaj", aceasta este lozinca con
structorilor de pe șantier. Tot aici, nu 
peste mult timp vor începe lucrările la 
un bloc turn cu 12 etaje și 192 garsoniere. 
După cum sîntem informați de vicepre
ședintele Comitetului executiv a| Sfatu
lui popular regional Brașov, tov. ing. Vi- 
chenfe Caraba, în etapa I de construcție 
se vor ridica în noul cartier peste 900 de 
apartamente. Merită subliniat efortul pro- 

de a 
acestui 

fațadele

tectantului și al constructorului 
da o notă arhitecturală locală 
ansamblu de locuinfe. Astfel, 
noilor blocuri vor fi placate cu cerami
că, iar soclurile acestora cu piatră na
turală de Bampotoc. Cît privește confor
tul, sînf prevăzute dulapuri în perete, fa-

i s™

întrajutorare
cu mașini și utilajeCRAIOVA (coresp. „Scînteii”). •— în raioanele Calafat, Segarcea, Bă- ilești și altele s-a însămînțat aproape 50 la sută din suprafața planificată cu porumb. Pentru intensificarea acestei importante lucrări, consiliul agricol regional a organizat întrajutorarea cu tractoare și mașini între unitățile agricole socialiste.Numeroase gospodării colective din zona de deal a regiunii se în- liajutorează cu atelaje. Ca urmare a acestor măsuri a crescut viteza zilnică de semănat. Pînă acum, în regiunea Oltenia s-au însămînțat cu porumb peste 60 000 hectare.
nătorile 2 S.P.C. 2 mici rezervoare cu urină de grajd, care este administrată în pămînt o dată cu introducerea semințelor de porumb. A- ceastă măsură aplicată și în anul trecut a contribuit la obținerea celei mai mari producții de porumb din regiune. în primele două zile bune de lucru s-au semănat 270 ha cu porumb. Toate cele 1160 ha destinate acestei culturi au fost bine pregătite.Dar nu toate gospodăriile colective din raion au în centrul preocupărilor lor folosirea fiecărei zile bune de lucru la semănatul porumbului. La G.A.C. din Satul Nou, Nă- dab, Boiu, Socodor se așteaptă zvîntarea întregii suprafețe. Or, pe anumite tarlale ale acestor gospodării s-ar putea semăna.

Cartierul Opnșanl Turda

pele din materiale plastice, pardoseli de 
calitate.

Din fața gării de călători și pină la 
Uzina „Hidromecanica”, al cărei bloc 
social-administrativ se află în ultima fază 
de finisare, cartierul va fi străbătut de un 
larg bulevard. El va face legătura directă 
cu centrul Brașovului.

Cartierul Gării noi din Brașov

La 15 aprilie și-a început lucrările plenara lărgită 
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, avînd la ordinea de zi Darea de seamă cu privire 
la convorbirile avute de delegația Partidului Munci
toresc Romîn cu conducerea Partidului Comunist Chi
nez, a Partidului Muncii din Coreea, a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice în problema unității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale.

Lucrările plenarei continuă.

Fiecare tonă de titei
) J

valorificată superiorPetroliștii din sectorul prelucrării țițeiului au dat în primul trimestru al anului peste sarcinile de plan o producție a cărei valoare se ridică la 35 867 000 lei. în același timp ei au realizat 6 730 000 lei economii peste plan la prețul de cost, iar productivitatea muncii planificată a fost depășită cu 3 la sută. A crescut, de a- semenea, valoarea produselor obținute dintr-o tonă de țiței supusă
Cadre calificate 
pentru transporturile 
pe calea ferată

In cursul acestui an școlile de califi
care de pe cuprinsul direcțiilor regionale 
C.F.R. din țară au pregătit 170 de me
canici și alt personal țâre vor deservi 
locomotivele Diesel-electrice. In anii șese- 
nalului, 35 000 de mecanici de locomoti
ve, electromecanici și alți muncitori fero
viari și-au însușit noi meserii și și-au ridicat 
calificarea prin școli profesionale și 
cursuri de scurtă durată. Printre aceștia se 
află peste 1 000 de mecanici pentru lo
comotivele Diesel-electrice.

(Agerpres)

Pentru fertilizarea ogoarelorîn cadrul măsurilor pentru creșterea continuă a producției agricole, foloșjrea pe scară largă, a îngrașă^ chintelor are un rol din'cele mai importante. în primul trimestru al acestui an, agricultura a primit îngrășăminte chimice și antidaunători în cantități sporite și de calitate mai bună. în primele trei luni ale anului, unitățile producătoare ale industriei chimice — Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț, Combinatul chimic Făgăraș, Combinatul chimic Orașul Victoria, Uzina de superfosfat și acid sulfuric Năvodari și altele — au livrat gospodăriilor de stat și colective o cantitate de 226 802 tone din care : 87 564 tone îngrășăminte cu azot (29 216 tone activă) și 139 238 tone îngrășăminte fosfatice (25 260 tone în substanță activă). De la Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț pleacă zilnic spre sectorul agricol circa 60 de vagoane îngrășăminte chimice. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, can-

îngrășăminteîn substanță

Încadrat de plopii 
URDA și sălciile pletoa

se ale Arieșului, 
parte, și de zona fabricilor și uzi- 
de cealaltă, cartierul Oprișani din 
este astăzi în plină transformare.

de o 
nelor
Turda
La amplasarea noilor blocuri de locuinfe, 
arhifecții și proiectanții au avut în vedere

VIAȚA CULTURALĂ (pag.
2- a).
I. Mărglneanu, Gh, Vlad : 
ÎN AMONTE DE GALAȚI (pag.
3- a).
Ing. FI. Paullan : Sfatul specia
listului — CorrOalerea dăună
torilor la cereale (pag. 4-a). 
I. Constantin : Pornind de la 
o scrisoare — Profilul unei 
orfane'' (pag. 4-a).

prelucrării cu 41,2 la sută față de 1959. Concomitent a fost introdusă în fabricație o gamă variată dc noi produse petroliere. Aceste succese sint rezultatul aplicării unor noi procedee tehnologice în scopul valorificării superioare a țițeiului, modernizării vechilor instalații și ridicării continue a productivității acestora.

Aseară, Teatrul Național „I. L. Ca- ragiale“ a prezentat în premieră spectacolul cu piesa „Moartea unui artist" de Horia Lovinescu. Regia este semnată de Horea Popescu. Decorurile au fost realizate de I. Oro- veanu, iar costumele de Gabriela Nazarie. Din distribuție : Toma Di- mitriu, Tanți Cocea, Elvira Godea- nu, Eugenia Popovici, artiști eme- riți, Ilinca Tomoroveanu. Marcel E- nescu, Matei Gheorghiu, Florin Piersic, Gh. Popovici-Poenaru.
11-titățile de îngrășăminte chimice vrate au crescut cu circa 48 009 tone. A. sporit în special producția de.- îngrășăminte cu azot care, potrivit rezultatelor experimentale și de producție, dau în condițiile țării noastre cele mai mari sporuri de recoltă. Ca urmare, cantitatea de îngrășăminte cu azot livrată a fost dublă față de primul trimestru al anului trecut. De remarcat că în această perioadă agricultura a primit peste 1 500 tone uree — nou îngrășămînt chimic cu o concentrație mai mare de substanță activă, intrarea în funcțiune a noi unități productive va permite ca industria chimică să producă în acest an circa 1 000 000 tone îngrășăminte cu azot și fosfor, ceea ce va reprezenta o creștere de 3,5 ori față de 1959. O atenție deosebită s-a a- cordat șl sporirii producției de substanțe chimice pentru combaterea dăunătorilor în agricultură. în primul trimestru al. anului s-au livrat circa 16 000 tone de insectofungicide și ierbicide.

va dezvolta. Primul microraion 
fază finală. Un număr de blocuri 
de apartamente sînf terminate și 
folosinjă, iar altele, cu peste 400

de-al doilea micro- 
început cu o nouă 

clasă, care va fi 
August. In jurul ei

că această zonă va deveni, într-un viitor 
apropiat, partea centrală a orașului Turda, 
care se 
este în 
cu 280 
date în 
apartamente, se află în construcție. S-a 
ridicat și clădirea pentru o școală de 
8 ani.

In mijlocul microraionului a fost lăsat 
loc pentru un parc, iar lîngă el s-a con
struit un complex comercial modern cu 6 
magazine de specialitate, care funcțio
nează de cîteva luni.

Se realizează și cel 
raion. Lucrările au 
școală cu 16 săli de 
terminată pînă la 23 
se vor construi blocuri cu peste 1000 ,de 
apartamente, un complex comercial cu 
mai multe magazine și un restaurant, clu
bul și dispensarul medical, Constructorii 
grupului de șantiere nr. 2 din Turda se 
străduiesc să execute lucrări de cea mai 
bună calitate și la termenele prevăzute în 
grafice. Eforturile au fost răsplătite : re
cent, 48 dintre ei au primit insigna de 
„fruntaș In întrecerea socialistă pe 1963", 

experiența înaintata 

în minele maramureșene

oamenii

oameni dîrzenie, 
viață și lumină

„Munte cu munte se întîlnește, dar om 
cu om..." Nimeni nu și-ar putea închipui 
ca vreodată Parîngul să se întîlnească cu 
Gutăiul maramureșean, Jiul să-și spele 
cerneala neagră în apa Săsarului băimă- 
rean. Dacă vorbim însă despre 
acestor meleaguri, povestea se schimbă. 
Multe trăsături înrudesc minerii din nor
dul țării cu cei de pe Jiu. Asprimea 
muncii și totodată frumusețea ei au dăl
tuit în caracterul acestor 
hofărîre, o bucurie de 
fără seamăn.

lată însă că între unii 
numite deosebiri. Intr-un loc, experiența 
înaintată „înaintează" cu mai multă iu
țeală, în celălalt — mai anevoios. Sini 
mine ca cele din Săsar, Herja ș.a. din ba
zinul băimărean a căror experiență valo
roasă este confirmată de rezultatele fru
moase pe care le obțin lună de lună. 
Unii relevă experiența bună, pe cînd cei
lalți — chiar din imediata vecinătate — 
își exprimă dorința de-a o cunoaște și a 
o introduce. Se naște 
unde provine această 
ful minier și Consiliul regional al sindi
catelor din Maramureș n-ar putea să în
tindă peste distanța care desparte o mină 
de alta sau între cele două importante 
centre miniere o punte pe care expe
riența bună în organizarea producției, în 
aplicarea și extinderea unor inițiative să 
circule lesnicios, fără bilet de călătorie, 
devenind un bun de preț și al minerilor 
care le resimt lipsa ?

Pentru a da răspuns acestor întrebări 
am plecat la cîteva mine din Maramureș.

întrebarea : de 
inegalitate ? Trus-

ABATAJE „ETALON"
La Herja au apărut chiar de la începu

tul anului mugurii unor frumoase rezul
tate ale colectivului minei. în glumă, dar 
cu subînțeles, șeful exploatării Herja, in
ginerul Petru Clej, spunea : „Pentru’964 
noi ne-am făcut încă de anul trecut și 
sanie și căruță".

Era o după-amiază tîrzie cînd, In Jurul 
unei mese rotunde, s-au așezat șeful ex
ploatării miniere, șeful serviciului pro
ducție, ing. Alexandru Szabo, Ion Sl- 
ghiartău, președintele comitetului sindica
tului, tehnicianul Francise Terșanski, șeful 
minei.

O concluzie ce s-a desprins în urma 
discuției purtate în jurul mesei rotunde 
este aceea că la Herja, conducerea ex
ploatării, organizațiile de partid, sindicat 
și U.T.M. și-au concentrat toată atenția a- 
supra a două laturi importante ale mun
cii : sprijinirea brigăzilor rămase în urmă 
pentru ca ele să ajungă la nivelul reali
zărilor medii pe exploatare ; o atenție 
deosebită respectării cu rigurozitate a 
pușcării selective. Controlul perseverent, 
asistența tehnică și sprijinul sistematic a- 
cordat brigăzilor la locul de muncă au 
determinat îndeplinirea sarcinilor de plan 
și îmbunătățirea simțitoare a calității 
minereului. Maiștrii mineri, artificierii dau 
dovadă de o exigență sporită pentru fe
lul cum-sînt plasate găurile, astfel-ca ele 
să „rupă” numai în filon ; ei urmăresc 
direcția și înclinarea găurilor, încărcătura 
lor. La Herja, brigăzile conduse de Du
mitru Țudor, Augustin Tînța au abataje 
„etalon" în care se pușcă ca la carte. 
Schimbul de experiență între aceste bri
găzi și cele conduse de Ion Conțu, Ale
xandru Bugheș, Teodor Cuc, Vasile Arde- 
leanu a determinat la acestea din urmă

INSTANTANEE

Ambalajul
Buna deservire își are „codul ei 

maniere“, implică un complex întreg
de 
de 

mari, ca și de mici atenții față de cum
părător. Investiții însemnate și eforturi 
organizatorice schimbă mereu fața rețe
lei noastre comerciale, se creează maga
zine moderne, mobilate practic și cu gust. 
Specializarea unităților îl are in vedere 
fot pe consumator, este menită să-i eco
nomisească timpul, aduclndu-i la inde- 
mînă, pe un spațiu relativ resfrîns, mărfuri 
înrudite intre ele.

Un rol important intre micile atenții de 
care vorbeam mai sus revine ambalării 
cumpărăturilor. In dorința de a-l servi cit 
mai bine pe client, unele întreprinderi 
producătoare — de jucării, ciorapi etc. 
— se ocupă îndeaproape de ambalajul 
produselor lor, ceea ce, fără îndoială, a- 
daugă prestigiu mărcii de fabrică. Clienții 
magazinului de confecții pentru femei 
„București", de pildă, au plăcuta surpriză 
de a-și putea duce acasă cumpărătura în
tr-o mică valiză de carton, purtind. În
semnele unității. Ca in multe alte maga
zine de diferite profiluri, un ambalaj co
respunzător primește încălțămintea cum
părată la unitatea de pe str. Lipscani a 
întreprinderii „București".

Unele organizații comerciale nu dau 
insă ambalajului atenția cuvenită, consi- 
derîndu-l, pe semne, un amănunt lipsit 
de însemnătate. Adesea lipsește hîrtia de 
ambalaj la mercerii, papetarii, librării. La 
merceria de pe sir. Lipscani nr, 82, mă
runțișurile cumpărate se pun direct in 
buzunar sau în poșetă. Și apoi caută acul 
în... carul cu fin I La librăria de pe a- 
ceeași stradă nu se ambalează jucăriile, 
unele mărunțișuri. De pildă, unui client 
i s-a pus de-a dreptul in palmă o du
zină de pinze de traforaj, unse cu ulei 
Împotriva ruginei. Și mai rău stau lucru
rile atunci cînd nu se pregătesc cum se 
cuvine pentru desfacerea mărfurilor ma
gazine alimentare sau ale Aprozarului. 
Unitatea din piața Dorobanți a O.C.L. Ali
mentara vinde scrumbii in hîrtiuțe cît 
palma. La iei, săpunul de rufe și cele
lalte. Nu aveți ambalaj de-acasă î — te 
întreabă cu candoare vinzătorii.

Da, asemenea magazine au uitat de mi
cile atenții pe care le datorează publi
cului cumpărător. Iar mobilierul nou nu 
le poale înlocui.

EmanoII M1HĂILESCU

UN ADEVĂRATFILON DE AUR
scăderea conținutului de steril din mine
reu cu 20-30 la sulă.

la sfîrșiful discuției, tovarășul Clej și-a 
spus părerea pe șleau : „După părerea 
pe care ne-am format-o, fără respectarea 
riguroasă a pușcării selective n-am fi reu
șit să ne realizăm sarcinile de plan. Din 
cite cunosc și am văzul și la alte exploa
tări din Baia Mare, socotesc că aplicarea 
pe scară largă a acestui procedeu le-ar 
fi de mare folos".

ACUM DOI ANI SI ASTĂZI
cu o impresie plă- 
de fapte care fi

Ai dori să

Pleci de la Herja 
cută, cu exemple 
se întipăresc în memorie, 
le afli și în alte locuri. Cu temei te poț. 
aștepta ca la unele exploatări miniere să 
constați o cotitură în muncă, rezultate pe 
măsura condițiilor create în ultimul timp. 
Cu vreo două luni în urmă, cu sprijinul 
organelor de partid, colective de specia
liști au făcut o temeinică analiză a acti
vității exploatărilor miniere și, bineînțe
les, a trustului. Concluziile analizelor fă
cute au arătat că deficiențele constatate 
în unele unități nu provin de la cine știe 
ce factori necunoscuți, ci de la neajunsuri 
care au fost cunoscute dar pentru înlă
turarea cărora nu au fost luate din timp 
și cu suficientă 
impuneau. S-au 
indicat măsuri... 
lucru. Tot ceea 
toate măsurile preconizate să fie trans
puse în fapt.

...lată-ne, într-una din zile, la exploata
rea minieră Nistru. Președintele comite
tului sindicatului, tov. loan Oros, a as
cultat cu interes cele ce i-au fost relatate 

energie măsurile ce se 
făcut recomandări, s-au 
Rămînea de înfăptuit un 
ce a fost chibzuit bine,

Șeful de echipă Vasile Mureșan, împreună cu minerul Vasile Groza, de 
la Exploatarea minieră Săsar, stabilesc direcția și înclinarea găurii pe 

care' o perforează astfel ca ea să „lupă" numai în filon.

din experiența bună a colectivelor 
vecine. La întrebarea „Ce s-a întreprins 
pentru îmbunătățirea. caIități 1 • minereului?" 
dinsul ne-a răspuns arătîndu-ne planul de 
muncă al comitetului sindicatului, pentru 
luna martie a.c. Era acolo înscrisă o pre
vedere : „Se va forma o comisie de con
trol obștesc din membrii comitetului sin
dicatului și din comisia inginerilor și teh
nicienilor care vor controla la fiecare loc 
de muncă felul cum se respectă selecțio
narea sterilului din minereu". Comisia a 
fost constituită la sfîrșitul lunii februarie. 
Pînă la jumătatea lunii martie, membrii 
comisiei nu s-au hotărît să pornească la 
drum. Procentul de steril din minereu nu 
se lasă ușor bătut, nu coboară de la sine. 
Ce valoare au planurile bune, măsurile 
chibzuite dacă rămin închise în sertare ?

In urmă cu doi ani aici a avut loc un
schimb de experiență, Tema ? Pușcarea (Continuare în pag. V-a)

TELEGRAMĂ
Celui de-al VII-lea Congres 

al Partidului Comunist din CeylonComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn trimite un cald salut frățesc delegaților la cel de-al VII-lea Congres al Partidului Comunist din Ceylon și urează întregului partid mult succes în lupta pentru întărirea rîndurilor sale, unitatea clasei muncitoare ceyloneze, pentru pace și progres social.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

INCIDENTE LA NICOSIAMiercuri în cîteva puncte ale capitalei cipriote s-au semnalat noi incidente și schimburi de focuri soldate cu morți și răniți. Guvernul insulei a luat măsuri pentru protejarea vieții populației. Focuri de armă au fost trase și asupra posturilor britanice și canadiene din forța O.N.U. Unități afectate forței O.N.U. au deschis focul pînă au încetat atacurile împotriva lor.
RĂSCOALĂ ARMATĂ
LA HAMAH (Siria)Agenția France Presse anunță că în orașul Hamali din nordul Siriei a izbucnit o răscoală armată. A fost declarată starea de urgență. Postul de radio sirian a difuzat trei ordonanțe ale ministrului de interne în care se cere forțelor armate și poliției să tragă împotriva oricărei persoane care nu se supune, să evacueze femeile și copiii din clădirile de unde trag cu arme de foc răscula- ții și să le dărîme în caz că cei ce se ascund nu se predau. Un comunicat oficial afirmă că răscoala a fost pusă la cale de rămășițe ale elementelor reacționare și feudale.

Consiliul ministerial al Pieței co
mune u căzut de acord asupra unor 

selectivă. Pe atunci, calitatea minereului 
se afla la loc de cinste lîngă indicii care 
arătau îndeplinirea sarcinilor de plan.

După cum se vede, problema calității 
producției nu se pune aici de astăzj 
sau de ieri. A existat și o experiență bună 
în această privință de vreme ce alte co
lective au venit la fața locului să și-o în
sușească. O asemenea experiență poale 
fi întîlnită acum la cîțiva pași, la mine 
vecine. Colectivul exploatării cunoaște el 
însuși ce are de întreprins pentru a îm
bunătăți calitatea minereului extras. In 
planul de măsuri tehnice și organizatori
ce întocmit nu cu mult timp în urmă au 
fost cuprinse recomandările făcute de or
gane de partid și colective de specialiști. 
Este vorba de urmărirea modului cum se 
lucrează și este selecționat sterilul din 
minereu încă din abataj, de extinderea 
pușcării selective, amenajarea vetrelor a- 
baiajelor înainte de rambleere, susținerea 
cu ancore metalice a pereților abataje
lor, acolo unde rocile au tendințe de a se 
desprinde ș.a. lată însă că în loc să vor
bească despre preocuparea pentru înde
plinirea acestor măsuri, tovarășul Oros, 
răspunde :

— Calitatea producției a fost scăpată 
din mînă. Urmărim numai cantitatea, de 
ce să n-o spunem curat.

Cum ar privi, cum s-ar putea împăca 
cu un asemenea răspuns cei ce au datoria 
de-a urmări și interveni pentru aplicarea 
întocmai a planului de măsuri tehnice și 
organizatorice, tovarăși din conducerea 
Trustului minier, de la Consiliul regional 
al sindicatelor, de pildă ?

O trecere în revistă a brigăzilor de la 
mina Nistru arată că un număr însemnat 
dintre ele nu reușesc să-și îndeplinească 
sarcinile de plan. Spunea șeful uneia din 

aceste brigăzi, minerul Ion Botișan : 
„Simt planul în palmele acestea. Îndepli
nirea lui. nu depinde numai de munca 
brigăzii. Maiștrii, . conducerea minei au 
datoria să ne creeze condiții de muncă”,

CONFRUNTARE
Le despart sute 'de kilometri. La Să- 

sar, Herja și Valea Jiului, pentru rezolva
rea unor neajunsuri s-au găsit căi comune. 
Proporția brigăzilor rămase în urmă s-a 
menținut o vreme ridicată. Situația exis
tentă atunci a fost însă în bună măsură 
remediată, La început a apărut ini-

Consfanfln MORARU 
Ioan VLANGA

măsuri pentru stăvilirea inflaței, dar, menționează postul de radio Londra, miniștrii nu s-au putut înțelege din ■ nou asupra unui preț unic pentru cereale. Măsurile antiinflaționiste vor fi trecute în revistă peste două luni.
In cursul campaniei electorale din 

Bolivia, s-au înregistrat grave incidente. După o ceartă aprigă, Felipe Flores și Arturo Loayaza, lideri politici din Santa Cruz, s-au ucis reciproc într-o luptă cu revolverele pe scările ministerului pentru afacerile rurale din La Paz. Președintele Boli- viei, Paz Estensoro, a trimis poliției din Santa Cruz ordine severe să preîntîmpine izbucnirea unor noi incidente între adepții celor doi lideri uciși.
La Conferința internațională pen

tru examinarea problemei instituirii 
unor sancțiuni economice împotriva 
Republicii Sud-Africane, Mongi Slim, ministrul de externe al Tunisiei și președintele conferinței, a condamnat ezitările și îndoielile exprimate de unele țări cu privire la posibilitatea, utilitatea și eficacitatea sancțiunilor economice. O asemenea atitudine nu face decît să încurajeze în mod indirect guvernul sud-afri- can care, în ciuda protestelor întregii lumi, continuă politica de discriminare rasială.
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In Capitală, la Galeriile de artă din bd. Maghéru 20, s-a deschis expoziția de gravură Vasile Dobrian. Reproducem doua lucrări ale arlis- 
iuiui : „Intrare în mină" (stingă) și „Barajul de pe Bîtca Doamnei" (dreapta)A NIC U J I A N U"

Un nou balet romîn*sc, balada core
grafică „lancu Jianu" de compozitorul 
Mircea Chiria«,' pe un libret de Olog Da- 
növski, a intrat în repertoriul permanent 
al Teatrului de Operă și Balet. Odată 
cu ciclul primelor spectacole (conduce
rea muzicală Cornel Trăilescu, scenogra
fia Ion Ipser) s-a format o opinie a pu
blicului asupra acestui complex spocta- 
cöl, opinie favorabilă, ale cărei ecouri 
crilice, in sensul cuprinzător al noțiunii, 
s-au cristalizat în intenția autorilor de a 
îmbogăți încă realizarea lor. „lancu 
Jișnu" este un balet de inspirație roman
tică în esența dramaturgiei care este sus
ținută, în mod firesc, de o muzică adec
vată cadrului istoric .al acțiunii. Totuși o 
muzică scrisă în timpurile noastre, tinzînd 
să se încadreze filonului tradițional al ba
letului romîncsc, ilustrat îndeosebi de 
creația lui Mihail lata.

Acțiunea imaginată în libretul coregra
fic al lui Oleg Danovski aro izvoare au
tentice — Istorice și folclorice — dintre 
cele mai prețioase ; portretul haiducului 
Jianu prinde contur pe fundalul epocii 
sa'e, care esle aceea premergătoare e- 
venimen.elor revoluționare conduse de 
Tudor Vladimirescu. In balet, Jianu tră
iește, pe de o parte, cîteva episoade sim
bolice pentru eroismul său și, pe de alta, 
o intensă și cîteodată furtunoasă viață 
sentimentală. S-a formulat părerea — în 
parte justificată — că eroismul pălește 
în fața coloritului cu care este redată pu
terea dragostei ce determină trădarea Jia
nului de cătie hangița Domnica și tot
odată salvarea sa prin forța iubirii tinerei 
Sultana Mi se pare că această impresie 
decurge din amploarea rolurilor feminine, 
excelent concepute coregrafic și, cum 
vom vedea, excelent interpretate ; față 
de partenerele sale, sora care moare și 
cele două femei care îl iubesc, Jianu 
nu are acel monolog de largă des
fășurare sau acea scenă de su
gestivitate directă și impresionantă prin 
care să se afirme, el col dintîi, ca erou 
principal, interesant, complex din punct

Există un moment, în pragul adolescentei, cînd glasul copilului intră, cum se spune, ..în schimbare“. De fapt, la drept vorbind, din clipa aceea unică, irepetabilă, adolescentul capătă glasul său propriu, glàsül cu care va păși în maturitate și pe care oamenii 11 vor putea deosebi printre zeci de glasuri omenești. Un moment asemănător există și în biografia creatoare a omului înzestrat cu darul și pasiunea scrisului literar. Numai că, în acest domeniu, formarea „glasului propriu“, a unui timbru specific, a unei viziuni originale asupra lumii din jur se petrece nu ca rezultat al unui proces fiziologic, natural, ci printr-o temeinică muncă de educare și autoedu- care, prin eforturi încordate pentru cunoașterea aprofundată a vieții, prin trudă fără istov la masa de scris. în această perioadă — de cele mai multe ori esențială pentru dezvoltarea ulterioară a talentului — un rol important îl îndeplinește, confruntarea roadelor acestor eforturi cu părerile tovarășilor tăi de muncă. discuțiile vii, aprinse, în jurul lucrărilor tale sau ale altora. Aici intervine menirea cercurilor literare, a redacțiilor de ziare și reviste, a secretariatelor literare din teatre, a colectivelor emisiunilor culturale de la posturile de radio, a tuturor forurilor cărora li se adresează cu lucrările lor . începătorii îhtr-ale literaturii. în discuții competente, la obiect, ucenicii literaturii află o îndrumare și ub stimulent pentru pașii de mai tîrziu.Esté îmbucurător să constați a- fluența. in ultimii ani. a unor forțe tinere din toate colțurile țării, cu glasuri încă nu îndeajunsdejim- pede conturate, aducînd însă în concertul literaturii noastre actuale intonații proaspete, intonațiile vieții fremătătoare din jur. Glasurile acestea, ale celei mai tinere generații scriitoricești, sînt de multe ori încă timide, mai necesită șlefuire, -sforțări îndelungate și migăloase, dar un mare număr dintre ele reprezintă de pe acum mai mult decît speranțe — certitudini Acești oameni talentați provin din uzine și școli, din facultăți ori de la sate, fac parte din cercuri literare sau din redacții, aducînd prin eflorescenta talentelor lor o elocventă mărturie a avîntului pe care l-a luat în anii noștri creația lite- rar-artistică în toate regiunile.

un reușii băiet romînesc
de vedere psihologic, al dramei. Undeva 
Jianu ar trebui să vorbească el însuși, 
1ntr-un limbaj coregrafic plastic, așa cum 
o fac pe rînd Ileana, Sultana și Domnica.

Există în structura spectacolului nume
roase scene de tensiune, captivante. Ac
tul al doilea, bunăoară, se impune prin- 
tr-o armonioasă legătură și proporție a 
succesiunii diferitelor scene. Cred însă 
ca întregul nu a ajuns încă la aceeași 
logică riguroasă a luminării esențialului 
prin concenirarea detaliilor. Frămîntați 
tocmai de acest aspect, autorii formulea
ză în momentul de fajă soluții pentru 
scurtarea actului I după criterii sugerate 
de necesități dramaturgie® (finalul actului 
se impune a fi scana de admirabilă vigoa
re dramatică a morțil Ilenei, scenă deplin 
realizată prin concepția sculpturală a co
regrafiei, care se constituie ca o culme 
a primei părți a baletului). In actul al 
lll-lea, căsătoria lui Jianu pe eșafod și 
hora poporului sărbătorind acest eveni
ment creează o pauză emoțională, sus
pendă un timp interesul spectatorul,ui, a 
cărui participare intensă a fost din plin 
solicitată pînă aici de alîfea scene reuși
te, dramatic și coregrafic. De altfel,, des
pre Oleg Danovski ca libretist și core
graf, trebuie spus că a conceput textul 
său strict in vederea dansului ; de fapt el 
a clădit pas cu pas (de astă dată în sen
sul propriu) întregul spectacol, iar că
rămizile și materialul său au fost imagi
nația creatoare, cultura coregrafică, ex
periența unui profesionalism de înalta 
calitate. Astfel că asistăm cu mare plă
cere la evoluția dansatorilor, care este 
rezultatul unor căutări pline de roade în 
domeniul îmbogățirii coregrafiei clasice 
cu elemente de stil popular și cu noi ex
presii coregrafice moderne, surprinzător 
de semnificative, care tind către o plas-C ONDE I ETINERE

Un profund ecou a avut în rîndu- rile scriitorilor de toate vîrstele înalta apreciere a conducerii partidului nostru, cuprinsă în cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej la Conferința organizației de partid a orașului București: „în anii puterii populare, maeștrilor cuvîn- tului, celor aparținînd generației căreia numele lui Sadoveanu și Ar- ghezi i-au dat o deosebită strălucire, cît și generației care a intrat în viața literară în perioada dintre cele două războaie, li s-au adăugat numeroși tineri scriitori talentați — și este bine că mulți dintre ei abordează curajos temele complexe ale contemporaneității, învățînd măiestrie de la înaintași“.Numai în ultimele luni cititorii au avut prilejul să întîlnească în rafturile librăriilor noi apariții ale colecției „Luceafărul“ cuprinzînd lucrări ale unor tineri dintre care mulți s-au ridicat din cercurile literare : „Temperamentul primăverii“ de Damian Ureche, „Ploaie în Aprilie" de Șina Dănciulescu, „Copacul“ de Sorin Titel, „Cascadele luminii“ de Negoiță Irimie. „Cadențe“ de Victoria Ana Tăușan, „De pe pămînt“ de Constanța Bu- zea, „Noi și soarele“ de Radu Cîrneci „Arbori de rezonanță“ de Platon Pardău și altele. Numeroase lucrări în versuri și proză aparținînd condeielor tinere au văzut lumina tiparului în paginile „Luceafărului“, .Tribunei", ale altor reviste și ziare din Capitală și provincie.Avem, de asemenea, în față cîteva dintre culegerile publicate în ultimul an sub egida unor case regionale ale creației populare din diferite regiuni : „Caietul literar" venit de pe plaiurile oltenești, „Pagini dunărene“ apărute la Galați, „Pagini • contemporane", tipărite în orașul de la poalele Tîmpei, „Epistole de pe malul mării“, aducînd în ele imagini ale înnoirilor dobrogene. Pei

ticizare sculpturală (drumul Ilenei prin 
vînt și noapte, dansurile de vrajă și 
blesteme ale Domnicăi ; duetul Sultană— 
lancU, epilogul tragic al dansului țigăn
cilor).

Muzica lui Mlrcea ChiriàC urrnèâZa în
deaproape exigențele dramatice, ale li
bretului și susține prin fervoarea ei lirică 
și pasionată suflul romantic al baletului, 
Concepută pe un filon clar folcloric, mu
zica are în vedere portretizarea persona
jelor prin motive conducătoare ; folosind 
intonații romînești și pe acelea ale fol
clorului balcanic — în vederea contură
rii lumii fanariote — compozitorul a iz
butit multe episoade remarcabile, fără 
a menține același nivel pe parcursul în
tregului (lucru de altfel dificil fiindcă 
multe secvențe sînt concepute înir-o 
strictă dependență de libret). Îndeosebi 
sînt reușite episoadele esențiale, deci a- 
celea în care Inspirația muzicală <r gă
sit izvoare dramatice stimulative, Obser
vațiile cu privire la abundența sondată- 
ților masive se înscriu în exigența noas
tră generală de oarecare dozare a lun
gimilor, și restabilire a unor proporții 
mai judicioase. (Merită a fi amintit că, 
prezentate cu cîtva timp în urmă în con
cert simfonic, extrasele din muzica bale
tului au relevat cîteva din părțile sale cu 
cea mai certă valoare muzicală indepen
dentă).

Spectacolul de balet este incontestabil 
un examen trecut cu talent și virtuozitate 
de întregul ansamblu de balet al teatrului 
și de toți soliștii celor două distribuții. 
Balerinii noștri au realizat, prin efortul și 
calitățile lor artistice, ceea ce Danovski a 
imaginat cu îndrăzneală și conștient de 
dificultățile tehnice' care par enorme 
spectatorului. Trebuie să folosim termenul 
de măiestrie pentru a sublinia expresivi

sajul amplu și divers al acestor culegeri — dintre care unele sînt plachete de poezie, iar altele cuprind și schițe, reportaje, piese intr-un act, încercări de critică literară, — toate aducînd ecourile realității contemporane — demonstrează rolul crescînd pe care-1 împlinesc publicațiile literar-culturale ca principale focare menite să grupeze în jurul lor și să educe pe cei înzestrați cu talent literar din regiune, precum și să valorifice tot ce e realizat artistic în creația lor. Acest rol este cu atît mai însemnat cu cît în ultimii ani viața literară din toate regiunile cunoaște' o puternică și multilaterală înflorire.Sentimentul general pe care-1 încerci la lectura culegerilor este unul tonic, de prospețime, de contact nemijlocit cu viața, gîn- durile. simțămintele oamenilor care plămădesc prin munca lor bunurile materiale și spirituale. Dar, totodată, nu trebuie uitat faptul esențial că exigența maselor de cititori a crescut imens și că se cuvine ca această exigență să influențeze binefăcător asupra a tot ce vede lumina tiparului. Desigur, nu e cazul a se aplica în aprecierea amintitelor culegeri criterii la fel de severe ca acelea cu care judecăm creația scriitorilor de acum formați. E necesar însă să spunem că nu tot ce e cuprins între coper- țile culegerilor se află la același nivel de conținut și expresie artistică. Se mai întîlnesc lucrări superficiale, plutind deasupra unor aspecte complexe ale realității, versuri cu insuficientă substanță sau prozaisme versificate facil, uneori nu se selecționează lucrările cele mai reprezentative.Viața care pulsează din plin în regiunile țării oferă atîtea teme și subiecte pasionante, cîntăreții ei entuziaști există chiar acolo, în miezul vieții, dar êi trebuie ajutați să 

tatea tragică . à dânsului cu numeroase 
probleme de meșteșug pe care întruchi
parea personajului Ileana lé cêrê rezol
vate de. către Alexa Dumiirache-Mézin- 
céscu ; iar Loni Dacian, pentru prima 
oară intr-un roi atît de complex, se afir
mă cu posibilități încă nebănuiie. Fasci
nantă în dans și expresie dramatică, Va
lentina Massini creează în Domnica unul 
din rolurile meri café-i pun în lumină 
personalitatea artistică ; în cealaltă distri
buție, lleqna Iliescu se înfățișează la fel 
de pasionată, cultivfnd o tehnică plină de 
efect, In Sulidna, Irinel Litiu întruchipează 
pe vibrația unei sensibilități accentuate 
un portret grațios, liric, cu o interiorizare 
subtilă și gingașă ; nu mai puțin convin
gătoare, Magdalena Popa simte rolul în 
același mod ingenuu și discret, aducînd 
acea fominitale deosebiră, îndrăzneață și 
totodată timidă, ce caracterizează pe to
varășa de viață' a lui Jianu. Cît despre ro
lul principal masculin, aș spune că virtuo
zitatea coregrafică și prezența actoriceas
că a lui Gabriel Popescu ar putea fi și mai 
deplin valorificate într-o scenă definitorie 
pentru caracterul lui Jianu ; același lucru 
despre Petre Ciortea, de asemenea foarte 
bun interpret al lui lancu Jianu.

Nu putem încheia fără a menționa 
caricaturile în care Bojidar Petrov se do
vedește mereu inspirat, de asemenea 
dansurile temperamentale dictate de un 
ascuțit simț al ritmului care-i est^ carac
teristic lui Ion Alexe, dansul d.e deznădej
de al fetei care Se aruncă în fîntînă — 
Cristina Hamei și Gabriela Danovski — 
pe Eugenia Olteanu, țigancă explozivă în 
veselie și disperare, pe Cora Benador, 
Clara Volini, Adrian Gheorghiu, Stere 
Popescu, Marius Zirra ; întreaga distri
buție se impune a fi menționată. „lan
cu Jianu" pare a fi cîștigaf în favoarea 
sa, pe drept cuvînt, pe mulfi dintre spec
tatorii care l-au vizionat pînă acum ; în
crederea pe care o avem în gustul și 
exigența autorilor preocupați de cizela
rea operei lor, ne îndreptățește să-l so
cotim un cap de afiș statornic în reper
toriul autohton al primei noastre scene 
lirice.

Ada BRUMARU

dea strălucire literară acestei bogății, a realității ce-i inspiră. Ne referim în primul rînd la deprinderea cu stăruință a „tainelor" meșteșugului literar, la însușirea și perfecționarea măiestriei artistice. Nici cea mai autentică experiență de viață nu poate garanta, prin ea însăși, obținerea acelei intense comunicări emoționale cu cititorul care e ținta oricărei adevărate literaturi. Ar fi fost bine ca inițiativa de anul trecut a Casei creației populare din orașul București, care a organizat un ciclu de expuneri și seminarii pentru membrii cercurilor, să se fi continuat și anul acesta cu același elan și perseverență, ba chiar mai mult — să se fi extins și în alte orașe din țară. Pretutindeni există suficiente forțe culturale, oameni competent și entuziaști, capabili să desfășoare o activitate vie și interesantă în această direcție.în același timp membrii cercurilor literare trebuie să aibă conștiința că, fără o temeinică și multilaterală pregătire culturală, fără a fi la înălțimea cunoștințelor veacului nostru, fără strădanie îndelungată de a ucenici la școala celor mai bune modele literare, nu poți reflecta în. imagini puternice o realitate atît de bogată și complexă cum e construcția socialistă. In fața tînărului scriitor stă datoria de a munci neobosit pe acest tărîm,în această privință, cercurile literare au sarcinile lor bine definite : ele sînt chemate să devină o pepinieră de talente scriitoricești, un important factor cultural în viața uzinelor, orașelor, satelor.în diferite colțuri ale țării s-a a- cumulat o experiență vastă și vrednică de interes. Se bucură de o bună apreciere, bunăoară, cercul literar de la uzina „Tractorul" din Brașov. Desfășurîndu-și activitatea cu regularitate, sub atenta veghe a comitetului de partid din uzină, cercul izbutește nu numai să descopere și să antreneze an de an noi talente, dar și să le educe, să le stimuleze gustul pentru literatura de bună calitate, să le valorifice posibilitățile. A devenit o tradiție ca membrii a- cestui cerc să scoată cu forțe proprii culegeri cuprinzînd roadele muncii lor creatoare. O activitate nu mai puțin rodnică vei găsi și în cadrul cercurilor literare ,,Traian Demetres- cu" din Çraiova, „Mihail Sadoveanu“

interesante 
hi „Viața ramînească"In paginile revistei „Viața romî- neazeă" cititorii au întîlnit o nouă rubrică intilulată „Cărțile anului 1964". în cadrul rubricii se publică interviuri cu scriitori despre cărțile la oare lucrează în prezent și ample fragmente din acestea. Cititorii pot cunoaște astfel preocupările scriitorilor noștri, evoluția, șantierului literar. în primele trei nUtnere dlê revistei apărute în acest ah au fost publicate povestirile „Pri- nrul asalt", „Trenul de seară" și „Sfîrșitul bateriei" din volumul în pregătire „Podul de aur" de Aurel Mihalè,. și fragmentele do roman „Triunghiul" de Pop SiîfilOîi, și „Proiecte" de V. Em. Galan. Profilul revistei „Viața roniîiroască" face posibilă permanentizarea acestei rubrici utilă atît scriitorilor cît și cititorilor.Remarcăm, de asemenea, rubrica „Scriitori romîni contemporani", în cadrul căreia apar studii mal ample ale unor critici literari despre creația scriitorilor reprezentativi al literaturii iioastre de astăzi. Din sumarul celor trei nUffierë deja amintite semnalăm studiul introductiv semnat de Luo-Àndré Marcel la volumul antologic din Creația poetică a lui Tu- dör Arghezi, apărut la sfîrșitul anului trecut în colecția „Poètes d'aujourd'hui" -(editura Seghers din Paris) precum și studiile „însemnări despre teatrul lui Hoția Lovinescu", de Vicu Mîndra și „Originalitatea poeziei lui Eugen Jebeleanu" de Paul GeorgesaU.Interesante atît pentru cercetătorii istoriei literaturii ngastte cît și pentru publicul larg sînt „Scrisorile lui Mihail Sadoveanu către G. Ibrăilea- nu" publicate la rubrica „Texte și documente" în numerele 1 și 2 din acest an ale revistei.
„Atfes" literarRevista „Utur.k" publică de la începutul acestui an un original și interesant „atlas" redactat în or

Scenă din recenta premieră a Teatrului C. Nottara : „Este vinovată Corina?" de Laurențlu Fulga

lîngă Mai“con- acti-
de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, „Ion Păun-Pincio" de pe lingă Consiliul sindical local București, „Theodor Neculuță“ de pe Casa raională de cultură „1 din CapitalăIn fața tinerilor mînuitorl ai deiuiui se află un vast cîmp de vitate- în afară de munca plină de rîvnă pentru făurirea poemelor sau povestirilor, pieselor de teatru sau romanelor, ei își pot aduce contribuția activă la paginile culturale ale presei locale, la emisiunile posturilor regionale de radio sau ale stațiilor de, radioficare, la elaborarea unor programe cît mai vii, mai interesante ale brigăzilor de agitație, unor recenzii și montaje literare la club sau bibliotecă. Cercul literar trebuie să fie un ■ ferment al vieții culturale a colectivului.Cunoaștem din istoria literaturii noastre și universale nenumărate exemple de mari scriitori care și-au făcut un titlu de onoare din sprijinul pe care l-au dat unor „condeie tinere" clin vremea lor pentru a-și găsi fizionomia proprie pe planul creației, pentru a se afirma în cîmpul literaturii. Această bună tradiție este continuată și azi. La cercul de la Fabrica de confecții și. tricotaje sau la cel de pe lingă clubul sindicatului sanitar din Capitală, la cercul studenților din Iași sau la cel de la fabrica „Defmata" din Cluj scriitorii sînt nu oaspeți, ci la ei acasă. Numeroși scriitori cu experiență din redacțiile publicațiilor literare îndrumă cu dragoste dezvoltarea tinerelor talente.Uniunea Scriitorilor, care are îndatorirea de a ajuta pe toate căile descoperirea și formarea tinerilor scriitori, a contribuit la cîteva acțiuni de mai largă amploare în a- ceastă direcție. Printre ele, au avut un bun ecou seminarul organizat cu cercurile din Banat și Oltenia, consfătuirea cercurilor literare din Moldova. Fără îndoială că seminariile și consfătuirile sînt foarte utile. Desigur, activitatea de sprijinire a tinerilor scriitori nu se poate , limita la aceasta.Un adevărat titlu de mîndrie al publicațiilor Uniunii Scriitorilor — îndeosebi al „Luceafărului“, care a obținut unele succese în această direcție — este de a scoate la lumină tot ce e talent adevărat, promițător. Firește, e vorba nu de încurajarea mediocrităților, a grafomanilor 

dinea alfabetică a regiunilor patriei (exceptînd regiunea București, capitol cu care se va încheia aedăs- tă suită de montaje alcătuite din reportaje, articole, evocări, pofezii și ilustrații grafice). începînd de la regiunea Argeș și pînă la regiunea Hunedoara, capitolele publicate pînă aoum demonstrează o concepție unitară a redacției, ce se caracterizează prin reliefarea nôului, a transformărilor sociale și culturale din Cel douăzeci de ani ai puterii populate, consemnînd specificul diferitelor regiuni ale țării. Redacția a răușlt să antreneze un mare număr de Sdtiitöii și gtélficiëiii Câte, cutieietînd drumurile țării, creionează în öaloaneie adestui „atlas" realizări ăle oonsitucției socialiste. Merită menționată compoziția judicioasă ă iiedătul aapitol i cel despre regiunea Galați conține, priiitre altele, o interesantă evocare a Galaților de odinioară aparținînd serii- torului Nagy Isivan, un reportaj inspirat al vieții regiunii de Mikd Ervin, o poezie despre Brăila a regretatului Mihu Dragomir.„Atlasul" conține, de asemenea, eseuri despre viața culturală d diferitelor regiuni, oum este ael ăi lui ähöds Istvăn despre tradițiile șl actudlitatea oulturală a regiunilor Bacău și Dobrogea. De asemenea, sînt publicate materiale literare semnate de scriitori Care activează sau sînt originari din regiunile respective, că, de exemplu : poezii de Ion Bănuță (Argeș), Szemlér Ferenc, Oskar Pastier (Brașov), Anghel Dumbrăveanu și Mărki Zoltăn (Banat). Consemnăm prezența soriitoîi- lor tineri: versurile lui Lâszlăffy Ala- dar, reportajele lui Ion Rahoveanu, Bodor Pal, Bahnt Tibor, Szilăgy Istvăn.Fiecare capitol conține un montaj statistic elocvent despre dezvoltarea culturală a regiunii respective, precum și ilustrații, schițe și desene, a- dsvătate reportaje grafice, dintre care se dialing cele semnate de Marcel Chirnoagă, Mătyăs Jozsef, Plugor Săndor sau Talii Lăszlo.

lipsiți de har șl care nu au nimic de spus, ci de valorificarea cu mai multă îndrăzneală a talentelor reale.Există instituții și organe de care depinde in mod direct, organizatoric, îndrumarea cercurilor literare — casa centrală și casele regionale ale creației populare, sindicatele. Ele au, în primul rînd, menirea să asigure și să călăuzească această importantă activitate culturală de amatori. Fără a trece cu vederea contribuția importantă pe care au adus-o și o aduc la dezvoltarea amplei mișcări a cercurilor literare, trebuie spus că și în această privință mai sînt încă destule de făcut. în unele locuri cercurile literare sînt considerate, în mod evident nejustificat, drept o activitate de „mina a doua", deoarece nu sînt atît de spectaculoase și nici nu aduc distincții la diferite concursuri ca, de pildă, mișcarea artistică de amatori, Se întîmplă ca unele cercuri literare, care au avut cîndva o bogată activitate, să fie neglijate. Așa s-a petrecut, bunăoară, cu cercul minerilor din Valea Jiului care, de la o întîlnire din toamna anului trecut, prilejuită de „Săp- tămîna poeziei", n-a mai putut ține nici o ședință, deoarece conducerea clubului din Petroșeni nu s-a îngrijit să-i asigure o sală. Și de fapt, nu e vorba numai de o ne organizatorică — nea chestiuni își au — ci de necesitatea mult mai susținut.în prezent are loc concursul „Alexandru Sahia" al cercurilor literare de la orașe și sate, organizat de Casa centrală a creației populare, revista „Clubul" și comisia de îndrumare a tinerilor scriitori. E un bun prilej de relevare a unor noi talente. Pentru aceasta se cere o muncă serioasă, temeinică, de îndrumare pe tot timpul desfășurării concursului.Condeiele tinere ale zilelor noastre au. în orînduirea socialistă, condiții de afirmare și dezvoltare creatoare cum nici nu puteau măcar visa înaintașii lor intr-ale scrisului. Ce menire mai înălțătoare pentru cel mai tînăr contingent al literaturii noastre decît de a ucenici cu pasiune pentru a urca treptele măiestriei și a dăruj cititorilor roade tot mai bogate, demne de epoca pe care o trăim 1

simplă chestiu- deși și aseme- importanța lor unui sprijin

Vidor BlRLÄDEANU

Capitolele „atlasului" revistei „U- tunk" sint străbătute de pasiune față de realitățile socialiste ale pă- triei noastre.
Tineretul m teatral 
rommescUltimul număr al revistei „Teatrul- publică la rubrica „Anul 20" un cuprinzător capitol privind activitatea rodnică a primei generații de regizori și actori educați și formați în ahii regimului de democrație populară. Apariția acestui număr a coincis cit feeenta reuniune a Institutului iiiietndțional de teatru de la București, oonsacrdiă îndeosebi formării piofesioiidle a tînărului actor.Subliniind continuitatea eforturilor de a dezvolta șl îmbogăți tradiția valoroasă a teatrului tomînesc, artistul poporului George Vraca trece în revistă în articolul „Tineri de azi, tineri de ieri" căutările creatoare și redlizăfile actorilor șl regizorilor oare s-au remarcat și și-au a- firmat talentul în ultimii ani, în continuare, revista înfățișează, într-o suită de portrete, activitatea și preocupările a 17 regizori tineri ale căror puneri în scenă s-au impus atenției publicului. Portretele semnate de o serie de critici dramatici sînt însoțite de utile Indicații biografice, precum și de portrete în peniță datorate graficianului Silvan.Revista publică părerile unor „Actori tineri despre ei înșiși", oglindind efortul acestora pentru realizarea unor spectacole înnoitoare, dorința lor de a-și spori necontenit cultura și pregătirea artistică.O bună parte a paginilor rô- vislei sînt consacrate prezenței dramaturgiei lui Shakespeare și răspîn- dirii ei în țara noastră : „Printre noi" (Florin Tornea), „Pe scenele romînești" (Alexandru Duțu), „Cum îl jucăm" (Ana Maria Narti), precum și articolul „Shakespeare la lucru" de Dana Crivăț. „Teatrul" publică, de asemenea, comedia „Somnoroasa aventură" de Teodor Mazilu.
Biografia 
unui colectiv artistic

Recent am avut prilejul să. 
răsfoim un album intitulat 
„Scurtă istorie a unui teatru de 
amatori“. Albumul cuprindea în 
filele sale biografia Teatrului 
popular din Călărași. Artiștii a- 
cestui colectiv, fie că au dat via
ță personajelor piesei „O noap
te furtunoasă" de I. L. Cara- 
glale, unor eroi ai lui Cehov, 
sau altor figuri ale dramatur
giei romînești și străine, au cu
cerit simpatia unui public tot 
mai numeros.

Cîțiva dintre interpreți, prin
tre care învățătorii Florin Du
mitrescu, Ilie Mița, Filofteia 
Dogarii, Sofia Susan și avoca
tul Alexe Oprescu și-au făcut 
debutul în 1946 cînd a luat fiin
ță în Călărași o echipă de tea
tru. Amatorii și-au îmbogățit 
continuu repertoriul. Au apărut 
în distribuție noi talente. In cei 
18 ani de activitate neîntrerup-

„O noapte furtunoasă" în inter
pretarea Teatrului popular din 

Călărași.
tă desfășurată, la început, în 
cadrul căminului cultural, și a- 
poi la cosa raională de cultură 
din localitate, membrii forma
ției de teatru au pus în scenă 
117 piese.

Multe din spectacolele puse î.n 
scenă au adus formației călărd- 
șene diplome, iar 15 artiști 
amatori au primit distincții la 
concursurile cultural-artistice.

La casa raională de cultură au 
loc repetiții de patru ori pe 

săptămină. Colectivul muncește 
cu perseverență pentru a-și 
perfecționa necontenit măiestria 
artistică. Alături de 
dulescu, veteranul 
artistă amatoare în 
72 de ani, repetă și 
tineri. Printre aceștia se nu
mără elevul G Ștefan în vîrstă 
de 14 ani. El a obținut o dis
tincție pentru interpretare la 
ultima bienală, situîndu-se pe 
locul al III-lea pe țară.

In toamna anului trecut ama
torii s-au constituit într-un tea
tru popular, cu o formație sta
bilă de 25 de persoane. Și ast
fel, o nouă etapă în biografia 
colectivului abia. începe...

Aurelia GOLIANU

Irina Ră-
.formației, 

vîrstă de 
numeroși
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N AMONTE DE GALAȚI
• O acțiune importantă în cadrul dezvoltării inten
sive a agriculturii ® Dunărea încorsetată • Recoltă 
de porumb 1964 ® Priveliști de pe Dinogeția

S
ălciile cu crengile plecate zgîrîie 
parcă oglinda apei. Frunzele au 
ieșit din căușul mugurilor și tre
sar în vînt subfiri cît lama de 
briceag. Dunărea e trează. Des

ferecată de sub lacătul ghefurilor, matca 
luată cu asalt de cele 120 de rîuri aflu
ente a rămas prea strimtă. Apele pipăie 
pămîntul, căuiîndu-și portife de scăpare...

Primăvară. Ora 13 și 45 de minute. 
Radioul transmite Cotele apelor Dunării : 
„Orșova crește 16 cm, Calafat crește..." 
Cu fiecare centimetru în plus creștea și 
neliniștea în satele din preajmă. Acolo 
unde malurile alunecă parcă spre fluviu, 
acesta și-a săpat de-a lungul vremii sute 
de noi albii. Localnicii le spun privaluri. 
lată portifele prin care apele porneau în 
uriașul flux. La început pîrîiașe firave, 
cărora Dunărea le dădea tărie unindu-le 
într-un imens luciu de apă ce ■ inunda 
nesfîrșite întinderi de teren. Puhoaiele 
rș. ărsate puneau stăpînire pe tot ce în- 
tîlrieau în cale. Pagubele ? Un singur 
exemplu e concludent. Numai la Borcea 
de Sus, inundarea celor 19 mii 
însemna 100 milioane lei pierderi într-un 
an. încercări de apărare au existat și în 
trecut. Ici, colo, cîfe un digulef, cîteva 
canale de scurgere. Simple jucării însă în 
fafa forjelor oarbe ale Dunării.

Primăverile au rămas aceleași. Ca și 
înainte, apele se reped în maluri spre 
drumurile știute din zidul de sălcii. Dar 
portifele au fost ori le sînt zăvorite. 
Omul stăpînind mașinile, stăpînește și 
natura, dovedindu-se mai puternic.

în ultimii ani, familia marilor șantiere 
ale socialismului a dat jării un nou vlăs
tar. Adevărat, de un gen cu totul deose
bit de celelalte. Nu te 
nici sălbăticia stîncilor 
constructorii hidrocentralei 
și nici pădurea sfîlpilor 
marginea Craiovei sau 
asta nu înseamnă că șantierul despre care 
vorbim este lipsit de mărefie. Gîndifi-vă : 
90 de milioane de metri cubi de pămînt 
înălțat la .aproximativ 4 m, de-a lungul a 
1 200 de .kilometri I Atjta vor avea digu
rile în etapa finală a lucrărilor de hidro
ameliorații din lunca Dunării — lungi
mea lor’fiind echivalentă cu drumul de 
la București, la Brașov străbătui de șaple 
ori. în prima etapă peste. 300 000 de hec
tare vor fi smulse de sub ape o dată cu 
încorsetarea fluviului. Dacă am înmulfi nu
mărul hectarelor de pămîniuri îndiguite cu 
producfia de porumb posibilă la hectar ar 
reieși limpede marea importantă econo
mică a acestei acțiuni, inifiate de con
ducerea partidului și guvernului. Aceasta 
va permite obfinerea de recolte mari și 
stabile, iar investifiile efectuate vor putea 
fi recuperate înfr-un timp scurt.

Acfiunea complexă de a smulge apelor 
întinsele terenuri din lunca Dunării prin 
lucrări de hidroameliorații, desecări, în
diguiri, se încadrează în ansamblul de 
măsuri luate de partid pentru dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a producției a- 
gricole. De-a lungul anilor, partidul nos
tru s-a orientat în mod statornic — așa 
cum a subliniat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea rostită la 
conferința organizafiei de partid a ora
șului București — spre trecerea de la a- 
griculfura extensivă la cea intensivă, prin 
folosirea tractoarelor și mașinilor celor 
mai perfecționate, a îngrășămintelor na
turale și chimice, a semințelor din soiur.i 
superioare, a irigațiilor, introducerea me- 
todelor cultivării pămîntului după datele 
cele mai avansate ale știinfei agroteh
nice ; sînt în curs de realizare măsurile 
stabilite pentru folosirea rațională a pă- 
mîniului și lărgirea continuă a suprafețe
lor arabile, prin lucrări de hidroameliora
ții, desecări, îndiguiri.

cut, screperiștii abia depuneau primele 
cupe de pămînt pe traseul viitorului dig. 
Aici se cuvine o paranteză : mașinile nu 
călcau întinsul cîmpiei ci își croiau drum, 
metru cu metru, prin pădurea de sălcii 
bătrîne și plopi pe care defrișoarele, 
acești „mistrefi" de cîieva tone, o înlătu
rau din calea lor.

La Mahîru, ca și pe celelalte șantiere 
pe care aveam să le vizităm, numărul de 
oameni este mic în comparafie cu pro
porția lucrărilor. în schimb, copleșitoare 
prin mulfimea și masivitatea lor sînt fe
luritele utilaje. Altfel, cine s-ar fi încu
metat să defrișeze o pădure de sălcii în 
suprafață de 80 hectare, pe traseul digu
lui, în numai 3 luni ? Cine s-ar fi. hazar
dat să afirme că în aceeași perioadă de 
timp se poate ridica un dig pe o lungi
me de aproape 14 km?

La 13 februarie an.ul acesta, muncitorii,

că nu-i clar tncă în sarcina cui 
această treabă. Or, nu este pă- 

însufle)ifă a oamenilor,

de hectare

întîmpină aici 
fierăstruite de 
de pe Argeș 
de beton din 
Galajilor. Dar

Ne aflăm în amonte de Galafi, pe bor
dul vaporașului „Prietenia". Drept că
lăuze, inginerii Dumitru Vlădescu și 
George Grigoriu, specialiști ai Comitetu
lui de Stat al Apelor, și... o hartă a Du
nării de la intrarea în fără și pînă la gu
rile de vărsare. Pe firul albăstrui, în ton 
pe semne cu binecunoscutul vals vienez, 
se zăresc, hașurate în galben, puzderia 
de șantiere ce se înșiruie ca o salbă. Pri
virea cuprinde cu ușurință sutele de kilo
metri ce poartă însemnarea : „Lucrări hi- 
droameliorafive".

Primul popas : Arsache — Slobozia — 
Mahîru. Este unul din șantierele cu istoria 
çea mai scurtă. La 14 noiembrie anul tre-

tivul 
cade 
cat, ca munca 
realizările lor, nemaipunînd la socoteală 
fondurile investite — toate acestea să se 
împiedice de un... ciot ?

Ca orice șantier și cele de hidroame
liorații sînt o adevărată școală, atrag în 
fiecare an sute de tineri dornici să în
vețe o meserie, lată-l pe tînărul Marin 
Ruse, uitîndu-se cu uimire cum screperul 
deșartă 6 mc de pămînt cu ușurinfa cu 
care duci o lingură la gură. A venit aici 
dintr-o comună vecină. Cum ar fi putut 
rezista 
departe 
rut să 
camdată, 
gresatul tractoarelor. După ce va urma 
o școală de calificare, i se va da drep- 

, . ___ , . tul să le și conducă. Sigur, va veni și
tehnicienii și inginerii ciocneau un pahar ' ziua aceea. Asta însă nu-l împiedică să-l' 

privească pe Ion Uso.v cu invidie.
Acesta, deși tînăr și el, conduce 
unul din cele mai noi și mai puternice 
tractoare sosite pe șantier și care se în
credințează doar celor mai buni. In cei 
trei ani de cînd lucrează în meserie a 
și luat parte la cîteva lucrări.

tentafiei, cum să stea el 
de aceste mașini ? A ce- 

fie primit pe șantier, Deo- 
a început-o de la litera A :

și se felicitau reciproc ; incinta Mahîrulyi • - 
fusese încinsă cu un brîu uriaș, înalt de 
vreo 4 m. 6000 de hectare de bălfi și 
mlaștini vor fi transformate în ogoare 
roditoare. Nu stuful și păpurișul vor hălă
dui încă din acest an pe Mahîru, ci po
rumbul. Nu orăcăitul 
auzi de aici încolo, ci

Despre constructorii 
mai avut prilejul să vorbim în paginile 
ziarului nostru, cu cîtăva vreme în urmă. 
Arătam acolo condițiile deosebit de 
grele în care s-a lucrat. Pînă și motoarele 
mașinilor sufereau de frig, încît mecanicii 
erau nevoifi să le înfofolească cu pro
priile lor șube, ca pe copii. Pămîntul 
prins de ger devenea beton armat, iar 
pentru dig era obligatoriu să pătrunzi la 
stratul cald ; înfr-un cuvînt 1001 de greu
tăți au trebuit să fie învinse. Oamenii nu 
le-au ocolit, nu au dat bir cu fugifii din 
calea lor, le-au învins, dovedind că ei 
sînt mai tari. Știfi 
cea mai mare a 
Mahîru, ce clipă 
dare ? Să vadă Dunărea cum, săltîndu-se 
peste mal, în loc s-o ia razna pe căile ei 
știute, se va izbi de piciorul digului, ne
putincioasă. S-o recunoaștem, va fi o 
bucurie de zile mari, pentru că n-au avut 
de luptat cu un pîrîiaș sau chiar rîu, ci 
cu ditamai Dunărea !...

In prezent, lucrările au intrat în etapa 
a doua : supraînălfare, construirea stafiei 
de unde pompe puternice vor sorbi ca 
un adevărat Setilă toată apa din balta 
AAahîrului ; se sapă canalele de desecare, 
se defrișează în continuare cele cîteva 
sute de hectare din incintă. Din păcate, 
pe mai bine de o sută de hectare defri
șate, cioatele stau neridicate pentru mo-

broaștelor se va 
glasul tractoarelor, 

acestui dig am

care va fi satisfacția 
constructorilor de la 

așteaptă ei cu nerăb-

1 Martie. Inginerul Ion Mihai, șeful 
șantierului Mahîru, face cu mina în semn 
de „drum bun". Alte zeci de mîini, flu
tură în semn.de „rămas bun”. O co
loană de 50 de screpere mari și mici 
se îndreaptă către un alt front de lucru: 
Prundu-Greaca. într-acolo ne poartă 
„Prietenia", în aval de Giurgiu. Pe 
malul romînesc, sălciile au însemnate pe 
trunchiuri, la înălțime cuprinsă între 1 
și 2 metri cotele apelor Dunării, la ni
vel maxim. Acest nivel maxim era egal, 
de fiecare dată, cu o adevărată catastrofă 
din punct de vedere economic. Și fot 
de pe mal, se văd gurile a nenumărate 
privaluri. Numai că de data aceasta, ca
pătul lor înfipt în trupul cîmpiei a fost 
astupat cu dopuri de pămînt. De fapt cu 
această operație, care a necesitat dislo
carea și transportul a 80 de mii de mc 
de pămînt, au început la 29 februarie lu
crările pe șantierul de hidroameliorații 
Prundu-Greaca, cele 42 de privaluri 
fiind făcute inofensive. Digul de aici va 
fi de peste trei ori mai lung decît cel 
de la Mahîru. 28 000 ha de pămînt se 
vor afla în interiorul acestei fortăreje.

Tinărul inginer 
nit pentru întîia 
șantier cu o lună

băteau primiise

Viorel Săulescu a ve- 
oară pe un asemenea 
și ceva în urmă, cînd 

țăruși. I s-au încredin-

Apele se reped în maluri

frei km de dig, 20 de scre- 
buldozer. Vi se pare pufin ? 
trei km s-ar executa cu

fat primii 
pere, un 
Dacă cei 
casmale și lopefi ar fi nevoie de vreo 
500 de muncitori manuali. Colaboratorul 
direct al lui Săulescu este un alt tînăr, 
Dumitru Popescu, tehnician. A absolvit 
școala de îmbunătățiri funciare din Ga- 
lafi în 1960. Este la al șaselea șantier 
de îndiguiri, desecări și irigații. Aici 
răspunde mai ales de defrișări. Pînă 
acum a și eliberat terenul din porfiunea 
privalurilor (altfel nu s-ar fi putut astupa) 
și de pe axul digului.

Dar cine sprijină cel mai mult pe ingi
neri și tehnicieni ? Firește, mecanicii și 
tractoriștii. Fără aceștia, proiectele cele 
mai îndrăznețe, mașinile cele mai perfec
ționate, n-ar avea mare valoare. Să-l 
luăm, de pildă, pe Vasile Neagu. Pînă 
acum cîtva timp a lucrat ca buldozerist, la 
defrișări. Cunoaște meseria de 12 ani.

Un original port, In „rada" căruia stau ancorate vasele dormitor

căutind portițe de scăpare

Și o cunoaște bine. Pe aceasta s-a 
bazat conducerea șantierului cînd l-a 
trecut recent în rîndul depanatorilor. 
A îngriji de sănătatea mașinilor, a le 
prelungi viața este o treabă dintre cele 
mai importante și de răspundere. Și 
nimic nu provoacă o mai mare neplă
cere colectivului decît să stea un scre- 
per, un buldozer, un greder. Totuși, a- 
semenea neplăceri există, cauzate mai 
ales de lipsa unor piese de schimb. De 
acest lucru ni s-au plîns atît depanatorii 
de la Prundu-Greaca, cît și cei de la 
Mahîru.

Sînt cazuri cînd vezi lucrînd tractoare 
cu cîfiva sabofi lipsă la șenile.

— De ce se întîmplă asta ? am între
bat.

— N-avem cu ce-i fixa. Lipsesc 
buloanele, răspunde Neagu.

Conducerea întreprinderii de utilaj 
ferasier (I.U.T.) are cuvîntul ! Dar, orice 
scuze ar invoca, este inadmisibil ca un 
mare și cortisifor agregat să nu poată 
funcționa din lipsa unui bulon.

...Tntr-o sîmbătă, spre seară. „Priete
nia" își înfige prova în buza malului. Nici 
fipenie. Oare de ce am oprit? Călăuze
le, cu un zîmbet malițios, ne invită să 
coborîm. Străbatem o perdea de pădu
re și ne apare în fafă o tăblifă indica
toare pe care scrie : „C.S.A. Spre șan
tierul îndiguiri". încă pufin și trecem 
hotarul incintei Boianu-Sticleanu. Pe digul 
isprăvit nu de mult, în lungime de 34 
de km, s-a așternut un covor de iarbă. 
Din cele peste 22 000 de hectare ale 
incintei, 12 000 vor intra în producfie 
chiar în această primăvară. Restul supra
feței urmează să fie supusă unui com
plex de lucrări : destufizare, defrișare de 
sălcii, desecare. Totodată, se lucrează și 
la o amenajare piscicolă în suprafață de 
2 480 de hectare. Gospodăriile de stat 
nou create în lunca Dunării vor face ca 
lanurile de porumb să dea recolte mari 
încă din 1964, datorită extinderii iriga
țiilor, mecanizării lucrărilor, folosirii în
grășămintelor chimice și seminfelor de 
cea mai înaltă productivitate. Tînăra gos
podărie Cacomeanca din incinta Boianu- 
Sticleanu dă în aceste zile nobila bătălie 
pentru ca pe 6 000 do hectare, unde îna
inte băltea apa, creștea stufărișul și pă
durea de sălcii, să însămînfeze porum
bul. Ne oprim la locul unde se constru
iesc stăvilarul și stafia de pompare. 
O groapă imensă, împînzită de fe- 
sătura metalică a fierului-beton. Ceva 
mai departe, două dragline cu brafe 
uriașe croiau văzînd cu ochii șanful 
de alimentare cu apă a terenurilor 
ce vor fi irigate. în cabine se aflau 
chiar șefii de echipaj ai celor două 
dragline : Anghel Cătrună și Ion Petrescu.

In carnetele noastre de notife găsim ur
mătoarea însemnare : interesant că în 
timp ce alfii lucrează să ferească tere
nurile de inundafii, cei doi dragliniști, 
dimpotrivă, ajută la asigurarea lor cu 
apă.

Dunărea a rămas în dreapta. De pe șo
seaua ce pornește spre Prut se vede în 
depărtare oglinda Brateșului. In împără
ția aceasta a bălfilor și stufărișului, a pă
durilor cu arborii scorburoși, facem cu
noștință cu un alt mare șantier, înscris 
în planul de acfiuni al Comitetului de 
Stat al Apelor sub denumirea „Brateșul 
de Jos'. Oameni entuziaști dau și aici 
via(ă cuvîntului însuflefitor al partidului 
care i-a chemat să pună în valoare noi 
terenuri. Mai bine de 13 000 de hectare, 
din care numai suprafață arabilă 10 000, 
vor fi scoase de sub inundafii. Sint pre
zente încă în mintea localnicilor imagi
nile locurilor năpădite de ape. Nu mai 
departe decît anul trecut, în zona aceas
ta bălfile au stăruit pînă la începutul 
verii. Dar toate acestea vor fi de-acum 
înainte de domeniul trecutului, căci prin 
lucrările de îndiguire și desecare, prin 
defrișări, se pune capăt pentru totdeauna 
capriciilor naturii.

Inginerul Nicolae Corpusov, un vete
ran al lucrărilor de hidroameliorații, vor
bește cu căldură despre înaltul grad de 
mecanizare existent pe șantier, despre 
pasiunea cu care oamenii au înfruntat 
frigul și ploile. Privim o por|iune de dig. 
Screpere puternice scormonesc malul în 
vreme ce modernele gredere eieveting 
revarsă adevărate rîuri de pămînt la cor
pul digului ce se va întinde pe o lun
gime de mai bine de 20 de kilometri.

Dacă n-afi văzut vreodată un defrișor 
în acfiune, cu greu vă putefi imagina cît 
de spectaculoasă este lupta mașinii cu 
pădurea. Cioate, pe care uneori le cu
prind cu greu patru brafe, sînt luate cu 
asalt și cîteva minute sînt de-ajuns pen
tru a fi scoase. Mai întîi tractoarele pu
ternice, avînd în fa(ă patru col(i de fier, 
se frag înapoi. Motorul duduie, din plin. 
Peste pufin,. mașina se repede ca într-o 
luptă de berbeci asupra cioatei. Două, 
trei izbituri și rădăcinile cedează,

Peste întinderea de pămînt, unde în 
urmă cu cîtva timp se întindea apa, plu
tește în această dimineață de april un 
abur ușor. Ici, colo, privirile întîlnesc 
puzderie de cochilii goale de scoici, ui
tate de apele în retragere. Este ultima 
recoltă de acest gen. Semănătorile tine
rei gospodării de stat au și început să 
așeze în brazde semințele de porumb, 
pregătind astfel cea dintîi recoltă de pe 
cele 3 000 de hectare, cît reprezintă 
zestrea de început a gospodăriei de stat 
Tulucești. Nu știm de ce, dar parcă cei 
trei conducători ai acestei unități, Emil 
Teodoru, inginerii Virgil Dumbravă și 
Nicolae Volcinschi, ni se par niște Co- 
lumbi moderni care, fără să navigheze pe 
întinsul mărilor și oceanelor, au descope
rit pămînturi noi. Averea în hectare a 
gospodăriei de stat crește mereu, pe 
măsură ce digul se întinde tot mai mult, 
iar defrișoarele, scormonind pămîntul, 
scot mereu sute și sute de cioate.

Modestul cort de campanie care fine 
deocamdată loc de sediu pentru proas
păta gospodărie de stat, botezată după 
numele comunei lîngă care se află, are 
valoare de simbol. Cînd pe miile de hec
tare vor undui în toamnă lanurile de po
rumb, cînd peste pufini ani se vor înălfa 
clădirile semefé, cortul mic de astăzi va 
evoca munca plină de abnegafie a oame
nilor, hotărîrea lor de a înfăptui indicafia 
dată de partid, aceea de a folosi rational 
pămîntul, de a lărgi continuu suprafețele 
arabile prin lucrări de hidroameliorații, 
desecări, îndiguiri.

Galații au rămas departe în urmă. Din
colo de oglinda tremurătoare a apelor 
se zăresc estompate siluetele blocurilor 
din vecinătatea falezei. Cam la jumă
tatea drumului spre Brăila, acostăm pe 
malul dobrogean al Dunării. Aici a ră
sărit de curînd un original port în „rada" 
căruia stau ancorate vase dormitor 
și o mică șalupă. Este noua așezare a 
muncitorilor și mecanizatorilor de pe 
șantierul deschis în această incintă. Sin
tern de fapt pe locurile despre care Vla- 
hufă scria în a sa „Romînie pitorească": 
„O luncă mare, scrijălată de privaluri și 
spartă de bălfi. Stufișuri de papură înal
tă, deasă ca peria, astupă viroagele. 
Soarele răsare încet de după dealurile 
Măcinului. Văile fumegă în depărtare. 
In urma noastră, pe luciul apei, tremură 
vine albastre șj roșii. Păduri seculare de 
sălcii întunecă malurile... Copacii, înșirați 
ca pe o aleie, se văd răsturnafi în apă".

Acum, la început de primăvară, liniș
tea tainică a acestor meleaquri n-o tul
bură doar toaca berzelor și fîlfîirea de a- 
ripi a rafelor sălbatice. Stăruie puternic 
zgomotul mașinilor care, o dată cu ziua 
întîi a mărțișorului, au pornit asaltul a- 
supra apelor și pădurii. In zona cuprinsă 
între șoselele ce duc de la Smîrdan la 
Măcin și de la comuna 23 August la Gar- 
văn vor fi scoase de sub inundafii 
12 000 de hectare. Screperele mușcă la
com din pămîntul cînd nisipos, cînd 
mustind de apă, așezînd temelii trainice 
viitorului dig ce va cuprinde ca un brîu 
lung de 34 de km incinta pe care apele 
Dunării n-o vor mai acoperi în viitorul 
apropiat. In vreme ce digul se înaltă 
parcă văzînd cu ochii, în vecinătate, 
tractoarele ară, pregătind recolta aces
tui an.

Pornim spre teritoriul incintei, pe care 
o ocolim pe sub dealurile roase de mi
lenii, ale Măcinului. Trecem peste lacul 
Lățimea, ale cărui ape vor fi retezate de 
viitorul dig la care se lucrează acum și 
suim pe o popină stîncoasă. Jur împrejur 
se văd ruinele cetăfii romane Dinogeția, 
frînturi de amfore și vase de lut. De aici, 
cuprinzi cu privirea o bună parte din 
marea incintă pe care oamenii, strunind 
puternicele mașini, o vor fereca pentru 
totdeauna de furia apelor Dunării.

...Pe bordul „Prieteniei” nea Spiru, că
pitanul vasului, își dezvăluie noi talente. 
In cea de-a patra zi a călătoriei, ne-a 
încîntat cu darul său de povestitor, evo- 
cînd cu vie emofie imaginea de altădată 
a luncii Dunării, cu satele mizere, mereu 
cotropite de ape, cu porturile ca vai de 
lume, unde locul mașinilor și macarale
lor de astăzi era luat de unitatea de 
măsură „om putere“. Căpitanul „Priete
niei" urmărește cu interes, am putea 
spune cu pasiune, munca plină de fru
musețe a miilor de mecanizatori din 
lunca Dunării, știe pe degete cîfe utila
je s-au mai transportat de la Mahîru 
spre Gostinu, unde s-au închis toate pri- 
valurile și unde au și început însămînfă- 
rile pe locul fostelor bălfi. Ascultă atent 
explicațiile inginerului Vlădescu.

— Numai anul trecut — arată acesta — 
s-au executat pe toate șantierele de hi
droameliorații din lunca Dunării circa

260 de km de diguri, volumul terasa- 
nientelor depășind 12 milioane mc. 
Și refinefi o cifră — ni se adresează in
ginerul. Au fost scoase de sub inundafii 
97 000 ha, cu 9 500 de hectare mai mult 
decît s-a prevăzut.

Curiozitatea ne îndeamnă :
— Dar comparativ cu perioada dinain

tea eliberării Jării ?
Interlocutorul rămîne cîteva clipe pe 

gînduri, face un mic calcul cu inginerul 
Grigoriu, și răspunde :

— Doar în doi ani, lucrările de în
diguiri au atins un volum de patru ori 
mai mare decît în toți anii regimului 
burghezo-moșieresc. Și încă ceva. In ulfî—

După orele de lucru. Viorel Său
lescu, Dumitru Popescu și Vasile 

Neagu fac schimb de impresii

mii doi ani, numărul utilajelor a crescut 
de circa 5 ori.

Pe Dunăre, vîntul s-a întefit. Valurile 
se sparg pe punte în mii de mărgele. 
Acostăm pe malul dobrogean și pornim 
pe șoseaua ce duce spre Hîrșova. Ajunși 
la șantierul Hîrșova-Ciobanu, inginerul 
Dorin Petrescu ne arată pe o hartă cît un 
perete incinta îndiguită. Aproape 5 000 
de hectare sînt apărate cu ajutorul digu
lui lung de 18 km. Pe locurile unde anul 
trecut te puteai plimba cu barca, ies la 
lucru tractoarele și semănătorile. Semn 
că și aici Dunărea a fost încorsetată.

...Fîșia de pădure de pe mal se potic
nește parcă la luminiș. De după copacii 
abia înfrunziți se ivește o adevărată co
loană de tractoare și screpere. Au sosit 
întăririle pentru bătălia cu apa de la 
Giurgeni. Pe valurile Dunării se leagănă 
ușor „Zimbrul", vâsul-amiral, cum le pla
ce constructorilor să numească acest mo
dern remorcher. Abia sosită, nava se 
pregătește iar de drum. Căci alte puncte 
din lanful de șantiere de hidroameliora
ții așteaptă utilaje. Remorcherul pornește 
o dată cu coloana de mașini pe care le-a 
adus pe drumul fără de pulbere al apei. 
Un șuier de sirenă în semn de bun ră
mas și vasul se depărtează.

★
„Prietenia" ne-a purtat pe apă 300 

de kilometri. Dar drumul străbătut de-a 
lungul digurilor sau pe traseele celor 
viitoare a fost cu mult mai lung. Și chiar 
înfr-o pagină întreagă de ziar e greu să 
redai toată măreția vastului șantier de 
lucrări hidroameliorative din lunca Du
nării, entuziasmul cu care oamenii mun
cesc, își măsoară puterile cu însăși Du
nărea pe care o supun, făcînd ca în fosta 
împărăție a apei și pădurilor să se întin
dă lanuri de porumb. Laudă hărniciei ce
lor ce pun în valoare pămînturi noi, adu- 
cîndu-și contribufia de pref la continua 
dezvoltare și înflorire a agriculturii noastre 
socialiste,

Ion MÀRGINEANU 
Gheorghe VLAD 
Foto A. CARTOJAN

Uriașul braț al dragline! croiește 
viitorul canal

I
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© Un control temeinic al semănăturilor • Cel mai periculos 
dăunător: râțișoara porumbului ® Folosirea chibzuită a insecticidelorîn Complexul lucrărilor agricole de primăvară trebuie acordată atenția cuvenită și protecției culturilor cerealiere Împotriva atacului unor dăunători care, în anumite împrejurări, pot determina distrugerea semănăturilor pe suprafețe destul de mari- In această perioadă, dacă nu șe iau măsuri de combatere, pot provoca pierderi mari la grju larvele gîpdacului ghebos (larvele de zabrus) iar la porumb — rățișoara (T;:ny- mecus) și viermii sîrmă.Pe țară, zonele de periculozitate a gîpdacului ghebos pentru grîu și a î’ătișoarei pentru porumb, cu unele diferențieri neînsemnate, coincid. Cele două specii au condiții favorabile de dezvoltare în număr mare, îp raioanele estice ale regiunii Suceava, (Săveni, Botoșani), în unele raioane ale regiunii Iași, în raioanele sud-estice ale regiunii Bacău (Roman, Bacău, Adjud), în raioanele estice și sudice ale regiunii Galați (în special Brăila, Fău.rei, Galații, în raioanele sud- estice ale regiunii Ploiești (Mizil, Pogoanele), în regiunile Pobrogea și București (toate raioanele), în raioanele sudice ale regiunii Oltenia și în raioanele vestice din regiunea Banat.Gîndaeul ghebos este principalul dăunător al grîului. Seceta prelungită din a doua jumătate a anului trecut a fost nefavorabilă atât insectelor adulte cît și larvelor. Adulții au părăsit foarte tîrziu locurile de vărare și au depus un număr redus de ouă. Larvele n-au apărut decît ■ tîrziu, în cursul lunii noiembrie și din cauza uscăciunii nu s-au putut hrăni- Procesul de hrăpire al larvelor a început abia în primăvară, după 20 martie, fiind în creștere în prima decadă a lunii aprilie..Ce măsuri trebuie luate pentru a feri culturile de atacul dăunătorilor?Solele care au fost tratate preventiv din toamnă, prin încorporare de insecticide, nu sînt amenințate de a- taeul dăunătorilor, îp aceeași situație se găsesc și culturile provenite din sămînță tratată cu Aldrin. Atenția trebuie îndreptată înșă asupra acelor tarlale unde toamna nu s-au luat nici un fel de măsuri de prevenire și în care grîul revine după el însuși sau după orz. In a-

La Institutul de cercetări pentru cereale și plante teh nice de la Fundulea-Bucureștl se lac tratamente pre
ventive împotriva rățișoarei porumbului Foto : M. Andreescu

Pornind de la o scrisoare

PROFILUL UNEI 
„ORFANE"

O scrisoare sosită la redacție ne-a 
semnalai un caz emoționant. Am ple
cat pe urmele acestei scrisori.

Uniforma albastră de elevă, tăiată pînă 
în brîu de o coadă castanie, surîsul tî- 
năr, deschis, sprînceneje In arc, și dinco
lo de genele lungi, privirea dreapta, 
caldă, a acestor ochi.,, De ce culoare 
sînt ochii tăi, Loli ?

— Albaștri... ori, poate, verzi... De
pinde de lumină...

Fata aceasta nu și-a văzut tatăl de 
unsprezece ani I

Casa în care locuiesc bunica și fata 
se învecinează cu Fabrica de geamuri. 
Am urcat o scară de lemn pe care ci
neaștii ar filma-o cu plăcere, am ajuns 
într-un cerdac frumos. Locuiesc în această 
casă cîteva familii de muncitori ori pen
sionari ai Uzinei „8 Mai’ din Mediaș. 
Fata și bunica stau în două camere înal
te, încăpătoare. Bunica a umplut came
rele cu împletituri, totul în jur e intim, 
plăcut. Ordine și curățenie în alb. Cărți 
multe. Pe pereți tablouri, fotografii. Unul 
îmi atrage atenția : în partea de jos, 
coborlnd spre ramă, o fotografie în se
pia. In ea stau îmbrățișați un bărbat și 
o tînără femeie frumoasă. „Cine sini", 
întreb.

— Mama, răspunde încet eleva... Și 
teta...

Cuvintele ei sînt acoperite de tictacul 
unui mare ceas deșteptător de pe ma
să, ritmic și nesfîrșit...

Fotografia în sepia e datată 1946. Iar 
în primii zori ai iui ianuarie 1947 s-a 
născut Loli. Pe cînd ea șovăia încă pri
mii pași, părinții s-au despărțit. Divorțul, 
ce rupea în două tînăra familie, lăsa de 
o parte o femeie istovită, bolnavă, iar 
de cealaltă parte un laș Un laș care fu
sese „curajos" cu soția, drept dovadă 
bătăile, alungările repetate în frig și ză
padă cu copilul în brațe Așa spune bu
nica.

După divorț, Loli a rămas cu mama, la 
bunici ; ei i-au ocrotit copilăria. A mers 
la grădiniță, laolaltă cu ceilalți copii de 
muncitori Loli n-a știut și n-a înțeles 
atunci nimic. A venii apoi începutul șco

ceste cazuri este necesar să se execute un control minuțios al culturii. Dacă se observă plante atacate trebuie să se ia măsurile de protecție. La culturile care sînt întîrziate în vegetație, iar numărul de plante a- tacate la metrul pătrat este mai mare de 5, este necesar să se facă tratamente. La culturile cu vegetația avansată, tratamentele nu sînt necesare decît în cazul cînd numărul de plante atacate este mai mare de 10 exemplare la m p. Dacă atacul se găsește sub formă de vetre se tratează numai focarul și o zonă de 5—10 m în jur. Ca insecticide șe vor folosi Detox 5 la sută, în cantitate de 30—35 kg la ha, Heclotox 1,5 la sută. în cantitate de 30 kg la ha, Heclotox 3 la sută, în cantitate de 25 kg la ha. Preparate ca Duplitox 3—5, Aldrin 20 sînt foarte eficace, însă este indicat ca ele să fie folosite împotriva rățișoarei porumbului sau gărgăriței sfeclei de zahăr, dăunători mult mai periculoși. Trebuie spus că larvele gîndacului ghebos nu vor constitui o problemă specială în această primăvară. Totuși lanurile care au urmat după grîp și în care nu s-au aplicat în toamnă tratamente preventive trebuie controlate cu grijă.Cea mai mare atenție trebuie a- cordată combaterii rățișoarei la cultura porumbului. Este posibil ca în această primăvară, dacă perioada de răsărire va fi caracterizată prin uscăciune, culturile de porumb, în toată zona amintită, să fie puternic atacate de rățișoare. Condițiile anului 1963 au fost deosebit de favorabile pentru înmulțirea acestor dăunători. Sondajele făcute în cursul lunii martie au arătat că la Fundulea, densitatea lor a ajuns la 30 exemplare la m p în întreaga zonă în care dăunătorul este vătămător, în solele în care porumbul revine după el însuși și în care în anul trecut nu s-au efectuat tratamente chimice, a- tacul poate fi mai puternic.în cazul cînd nerioada de răsărire va fi caracterizată Drintr-un timp uscat, çu temperaturi ridicate, procesul de hrănire al rățișoarei va fi foarte intens, ceea ce va face ca plantele să fie distruse chiar în momentul răsăririi. Pentru a preveni eventualele pierderi, se impune luarea unor măsuri tehnice. Este indi

lii. Era în foamna lui 1954. Fetița a in
trat In clasă, a atins manualele, a scris 
întîiele semne. La cîteva săpfămîni de la 
începutul vieții de școlar a fiicei sale, 
mama a murit. Cu puțin înainte de asta 
Loli l-a văzut și pe tatăl ei.

— De atunci nu l-am mai văzut nici
odată. Dacă m-aș înfîlni cu el pe stradă 
nu l-aș cunoaște. Ce ciudat mi se pare : 
să treci pe lîngă tatăl tău și să nu-l cu
noști I... De fapt sînt orfană.

★
Numele întreg al Lolii, așa cum îl ci

tim în catalogul clasei a 10-a B al șco
lii medii nr. 2 din Mediaș, este Bică Ma
ria. In dreptul acestui nume se înșiruie 
note pe care orice licean șl le-ar dori. 
Din catalog nu-ți poți da seama dacă 
eleva este atrasă în chip deosebit de 
unul sau altul din obiectele de studiu.

— E una dintre cele mai bune eleve 
din școală — spune profesorul dirigin
te Ion Moldovan. învață cu seriozitate la 
fiecare materie, fără să se limiteze la li
tera manualelor. Citește mult. Știu chiar 
că a scris o piesă inspirată din viața șco
lară, despre care colegii ei (mulți recunos- 
cindu-se poate în unele personaje) au 
cuvinte de laudă, ca și profesorul de li
teratură romînă. La rîndul lor, profesorii 
de fizică, chimie ar fi îndreptățiți în pă
rerea că eleva are înclinări spre aceste 
științe. Ca dovadă, recenta ei participare 
la olimpiada de fizică de la Brașov.

Directorul școlii, Gheorghe Popescu, 
intervine :

— E o fată minunată. Energică, plină 
de inițiativă, polarizează pur și simplu în 
jurul ei clasa. De altfel, utemiștii din 
școală au ales-o responsabilă U.T.M. pe 
cele cinci clase a 10-a. Ca responsabilă 
culturală a școlii, este foarte întreprinză
toare î tratează cu agenția de bilete, îi 
duce pe elevi în grupuri la spectacole, 
contribuie la realizarea unor acțiuni cul
turale atrăgătoare, tinerești.

— In februarie anul acesta — spune 
dirigintele — i-am dat sarcină să orga
nizeze și să conducă o oră de dirigenție 
model. Tema : „16 Februarie 1933". In 
afară de elevii clasei a X-a B au fost in
vitați la această ' oră de dirigenție alți 

cat ca ne acele sole unde porumbul revine duDă el însusi si unde, în a- nul trecut, nu s-au aplicat tratamente chimice, să se execute pră- fuiri preventive. Administrarea preparatului Aldrin se poate face atît la lucrările de pregățir-e a terenului (25 kg la ha) cît și în perioada de la semănat la răsărit (20 kg la ha). în lipsa Aldrinului se pot face tratamente preventive și cu Duplitox administrat în perioada semănat-răsăriț, în cantitate de 25—30 kg( la ha.în cazul cînd nu se pot lua aceste măsuri preventive, urmează să se aplice tratamente în timpul răsăririi culturii. Este indicat să se dea Duplitox 20 kg la ha, Heclotpx 25—30 kg la ha, sau Heclotox 1,5 în cantitate de 40 kg la ha. în aceasță fază, culturile pot fi salvate și dacă terenul se tratează numai pe fîșii late de 10—15 cm, de o parte și alta a rîndurilor. în acest caz cantitatea de insecticide folosită se reduce la jumătate. în lipsa oricăror alte, insecticide se folosește emulsia Detpx 25, în concentrație de 1 la sută și în cantitate de 400—600 litri soluție ’a hectar. Stropirea trebuie să fie făcută cît mai uniform spre a se evita fenomenul de ardere al frunzelor.Un alț dăunător, mai frecypnt în' terenurile podzolițe și în cele situate în lunca Dunării sau alte lunci cp apă freatică aproape de suprafață, este viermele sîrmă. Experiențele efectuate în condițiile podzolu- rilor și terenurilor de luncă din țara noastră au dernonstraț eficacitatea tratamentelor aplicate seminței cu preparate de tip Aldrin- Pentru terenurile cu 25—30 larve la mp este suficient un tratament cu 4 kg la tona de semințe. Trebuie avut în vedere că tratamentele aplicate în cultură după manifestarea atacului au o eficacitate redusă.Prin aplicarea la timp și în mod judicios a măsurilor de combatere a dăunătorilor se va asigura dezvoltarea normală a culturilor și obținerea unor recolte bogate.
Ing. Fl. PAULIAN
șef de laborator 
Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea

profesori dirîginți din școală. Loli ședea 
la catedră. A fost o lecție pregătită cu 
grijă. Citate din presa vremii, recitări, 
cîntece de masă interpretate de un cor al 
clasei, discuri, toate acestea au fost fo
losite de ea în mod judicios pentru a 
realiza, o oră interesantă.

Era o adevărată plăcere să o privești 
la catedră 1

...Gheorghe Bică, ori pe unde-ai fi 'm 
țară, de la catedra profesorilor ei te 
privește o fată. O fată care-ți poartă nu
mele. Este fiica dumitale. O fată înaltă, 
zveltă, frumoasă, plină de demnitate. Nu 
știu dacă te-ai gîndit vreodată că acest 
copil exjstă, că el are nevoie de dum
neata ca să crească, ca să trăiască. Cită 
vreme a trăit mama fiicei dumitale nu te- 
ai considerat, probabil, dator cu nici un 
fel de ajutor material. Dar nu fe-a in
teresat nici cînd mama ei a murit, copilul 
dumitale. Dumneata ai dispărut fără ur
mă ; Loli a' fost încredințată bunicilor ei. 
Nici acum nu se știe bine unde te afli. 
Se pare că trăiești undeva prin Banat, că 
te-ai recăsătorit...

In răstimpul atîtor ani, cei doi băfrîni 
— bunicii — s-au străduit cu mijloacele 
lor modeste s-o crească. Statul i-a ajutat 
material cu bani, îmbrăcăminte, rechizite 
școlare. Pentru că în societatea noastră 
nici un copil nu se poate pierde I Mîini 
nevăzute veghează asupra copiilor, pentru 
ca ei să crească fericiți, așa cum a cres
cut fiica dumitale. De curînd i-a fost acor
dată o bursă pentru a-și putea continua 
studiile. (Intre timp a rămas numai cu 
bunica și acest ajutor îi era necesar). Dar 
poate te-ar interesa o discuție ce a avut 
loc la Sfatul popular al orașului Mediaș, 
înainte de acordarea acestei burse. La 
inițiativa comitetului de tutelă al sfatu
lui popular, fata a fost chemată și în
trebată dacă n-ar vrea să obțină de la 
tatăl ei pe cale judiciară, un ajutor ma
terial legal.

— „Nu, nu pot primi așa ceva. Stnt 
hotărîtă să intru în producție și să-ml 
continui studiile la seral. Mi s-a comuni
cat chiar o invitație indirectă a tatălui 
meu să vin la el. Dacă timp de 17 ani 
tata n-a vrut să știe de mine, acum cînd 
pot să muncesc și să învăț nu-mi trebu
ie această milă. In nici un caz n-aș ac
cepta aceasta".

Te-ai gîndit mai de mult să Intri In 
producție ? am întrebat-o.

—. Da M-am gîndit mai de mult, dar 
nu m-au lăsat bunica și frații mamei. Ei 
ar face orice pentru mine ca să învăț mai 
departe. Ideea de a munci în uzină mi 
s-a cristalizat anul trecut cînd am făcut 
practică la Uzina „8 Mai".

— Unde a lucrat și bunicul tău, nu 7
— Da, oamenii își amintesc de el. In

La pescuit Foto : A. Cartojan

Am. citit Mțieolul „Frumosul își 
cere drepturile“ apărut în numă
rul 6178 al „Scînteii" și sînt de 
acorcl cu ceea ce se spume acolo. 
Îmi îngădui totodată să fac și eu 
cîteva sugestii.

Se vorbește despre faptul că ce
rințele cumpărătorului pot fi cu
noscute de producători, foloain- dw-se drept „releu" magazinele de 
desfacere, lucrătorii din comerț, cît sj prezentările de modele. Fără, 
indolală, ar fi bine dacă lu
crurile s-ar petrece totdeauna ast
fel. Intrînd însă la unele magazine 
de desfacere pentru a-ți procura un costum sau un sacou, constafi 
adesea că cele ce ți se oferă nu-ți 
sînt pe plac. Haina este prea lun
gă, cu umerii prea vătuiți, cu reve
rele late, croite „gospodărește", 
cum se spune, iar pantalonii largi. 
11 întrebi pe vinzeftor de ce hai
nele nu sînt ceva mai scurte, așa 
cum se poartă acum, de ce mate
rialele nu sînt alese cu mai multă 
grijă etc. Cite un vînzător îți răs
punde : „Noi vindem, dragă tova
rășe, nu confecționăm". De obicei 
ți șe spune să mai treci pe acolo — că se vor primi modele mai 
noi.,.

Este limpede că vînzarea depinde 
de cerere, iar cererea — de nece
sar, de gusturi, diferite de la om la om. Bineînțeles, și vîrsta. își 
are aici partea ei. Reprezen
tanții comerțulrii știu oare des
tul de bine cum arată îmbrăcă
mintea care place tineretului ? A- cești reprezentanți pot foarte bine 
să-și spună părerea în ce privește 
calitatea stofei ; dar despre croială, 
culoare — mi se pare că nu întot
deauna. Din aceste motive, cred 
că ar fi bine să se organizeze, mă
car o dată în fiecare sezon, con
sfătuiri cu studenți, cu tineri 
muncitori, cu elevi, de față fiind 
reprezentanți ai comerțului și ai 
producătorilor, maiștri, croitori de 
la unitățile cooperației meșteșugă
rești. Aceste consfătuiri pot fi pre

uzină m-am simțit foarte bine. Am lucrat 
la secția de marochinărie, iar după aceea 
la încălțăminte. In caietul meu de prac
tică mi-am notat o groază de impresii. 
Și anul acesta abia aștept zilele de prac
tică pe care le vom petrece printre 
muncitori.

Mergeam pe străzile Mediașului. Ziua 
era însorită și străbătută de vînt. Fata pri
vea drept înainte cu părul mîngîiat de 
briză ca pe un țărm al mării.

— îmi place să merg așa prin spațiul 
liber și vîntul să mă bată în față.

Bică Maria (dreapta) împreună cu 
prietena ei.

— Spune-mi, Loli, ești vreodată tris
tă î

— Tristă ? N-am timp. La noi, de alt
fel, nimeni n-are timp să fie trist. E atît 
de frumos în clasa noastră, în școala 
noastră, Îmi iubesc foarte mult colegii și 
cred că și ei mă iubesc pe mine. Avem 
atîtea de făcut. Trebuie să învățăm, să 
ne pregătim.

Merg alături de această fată, atîta 
timp lipsită de dragostea părintelui său, 
dar care prin grija bunicilor, a profesori
lor, a sfatului a crescut frumos.

Dorind să o cunoască cititorii i-am ce
rut o fotografie, dar n-a găsit nici una 
în care ea să fie singură. Am ales una 
realizată evident de un amator, cu pri
lejul unui concurs de orientare turistică, 
lat-o pe Loli împreună cu colega și pri
etena ei Rodica, fruntașă la învățătură. 
Ele două au cîștigai locul I în acest 
concurs.

llie CONSTANTIN 

cedate de trecerea în revistă a 
unor modele. Iată cum văd eu 
crearea unor legături directe între 
producător, vînzător și cumpărător, 
care șă permită înregistrarea cît 
mai fidelă a cererii de mărfuri pe 
placul tinerilor. Consultarea activă 
a publicului cumpărător, cunoaște
rea cerințelor și sugestiilor aces
tuia vor evita aprecierile pur su
biective.

Cîteva cuvinte referitoare la 
creatorii de țesături. In magazine

Corneliu ZOLVNEAK 
student

In toamna trecută, am avut pri
lejul să văd cum se desfășoară 
contractările între unități ale co
operației meșteșugărești, unități e- 
conomice ale sfaturilor populare, 
unități republicane, fabrici de con
fecții, de produse de uz casnic șl 
altele care-și prezentau produsele 
— și reprezentanți ai comerțului 
de stat și cooperatist, care studiau 
mărfurile expuse, urmînd să în
cheie contracte cu unitățile produ
cătoare.

Această împrejurare mi-a suge
rat unele propuneri. Oriçît de. buni 
cunoscători ar fi reprezentanții co
merțului, ei nu au posibilitatea să 
fie la curent cu tot ce doresc să 
cumpere și să poarte cumpărătorii 
de toate vîrstele într-un sezon sau 
altul. De aceea, organizatorii ope
rațiunilor de contractare ar trebui 
să caute soluții pentru a nu se a- 
junge la situația ca delegații comer
țului să ia de multe ori hotărîri 
doar în numele lor. Socot că n-ar 
fi rău ca în această perioadă, cînd 
se încheie contractele între indus
trie și comerț, să fie consul
tate și categorii cit mai felu
rite de cetățeni de la sate —

R À S P U D
Z. Peru — raionul Deta.
Mecanicii agricoli, tractoriștii, me

canicii de întreținere, muncitorii per- 
manenți și sezonieri, din sectorul vege
tal, se premiază pentru depășirea pla
nului de producție pe brigadă cu pînă 
la 25 la sulă din valoarea producției 
obținute peste plan, Premiile pentru 
depășirea planului de producție se a- 
cordă cu condiția realizării cantitative 
a sarcinilor de producție planificate 
pe brigadă, la principalele culturi sta
bilite de conducerea gospodăriei la 
începutul anului. Pentru realizarea 
producției medii planificate la hectar 
la cultura grîului și porumbului, me
canicii agricoli și tractoriștii se pre
miază cu pînă la 2 la sută din va
loarea producției obținute. Premiul 
se acordă cu condiția realizării pro
ducției medii la hectar pe întreaga 
suprafață repartizată brigăzii și cu 
condiția ca fiecare mecanizator să-și 
realizeze planul de lucrări prevăzut a 
se efectua mecanizat. Premiile se re
partizează mecanizatorilor agricoli și 
tractoriștilor proporțional cu cîștiguri- 
le realizate de aceștia în perioada ci
clului de producție. Muncitorilor și 
șefilor de brigadă li se acordă pre
miu numai pentru rezultatele obținu
te la suprafețele sau efectivele de ani
male repartizate, la care au participat 
tot ciclul de lucrări. (Prin ciclul de 
lucrări se înțelege anul agricol, adică 
toate lucrările care se fac la cultura 
respectivă, de Ia lucrările de pregăti
re a terenului pentru însămînțare și 
pînă la recoltarea produselor). Mun
citorilor sezonieri li se acordă premii 
cu condiția să fi lucrat în unitate cel 
puțin 5 luni în anul respectiv.

Pantea Vasile — București.
La scrisoarea dv. Direcția Comer

cială a sfatului popular ne face cu
noscut că în cartierul Nițu Vasile vor 
fi date în folosință, în cursul acestui 
an, trei puncte comerciale, care vor 
cuprinde circa 20 de magazine.

Unui grup de locuitori din comuna 
Negru Vodă, regiunea Dobrogea.

Pentru îmbunătățirea transportului 
în comun pe ruta Constanța-Negru 
Vodă, întreprinderea regională de 
transporturi auto-Dobrogea a mai în
ființat încă o cursă cu plecarea la 
ora 6 din Constanța și sosirea la ora 
10, asigurând astfel legătura între 
centrul raional și orașul Constanța. 

se găsesc stofe de calitate bună, 
identice insă ca țesătură, variate 
doar ca nuanțe ale aceleiași culori. 
Dar dacă vrei, de pildă, 'stofă în 
dungi, din care să se poată confec
ționa un costum frumos, elegant și 
modern, mi găsești. De aceea, ar fi 
util ca în magazine să fie expuse 
și cupoane de stofă sau alte ma
teriale, pentru a primi sau nu vo
tul cumpărătorilor încă înainte ca 
ele să intre în producție.

Cu aceste propuneri cred că sînt 
în asentimentul multor tineri, dor
nici să găsească în magazine mate
riale și confecții potrivite vîrstel și gustului lor, 

colecțiviști, gospodine, cadre di
dactice' și medicale etc. Aceștia ar 
putea veni cu propuneri interesan
te, potrivit muncii și preocupărilor 
lor. Ar trebui ca filmul documen
tar care să. înfățișeze produse, mo
dele noi, să fie nelipsit, iar expo
zițiile organizate çu prilejul con
tractărilor să ofere posibilitatea de 
a demonstra modul de funcționare 
a unor produse, utilitatea, calită
țile lor. Iată număr un exemplu 
care dovedește cît de folositoare ar 
fi pentru producători consultă
rile cu publient. Mecanizatorii din brigăzile S.M.T. care lu
crează la împrăștierea îngră
șămintelor sau substanțelor pentru combaterea dăunătorilor ar 
avea nevoie — nu numai la 
vagonul dormitor, ci chiar la 'fie
care tractor — de un rezervor de 
apă pentru a se putea spăla. Aceas
ta este o propunere, Dar cite altele 
asemenea, n-ar mai putea stimula 
inspirația producătorilor printr-o 
consultare largă a diferitelor cate
gorii de locuitori ai satelor ?

Leonida ÇAVRII.AN 
medic veterinar
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T. Mihăjlă — Iași.
Ne-ați întrebat dacă dreptul de au

tor este supus prevederilor legale re
feritoare la cumul. îndeplinirea unor 
activități creatoare retribuite cu drep
turi de autor, onorarii sau drepturi din 
colaborări, nu constituie cumul în sen
sul legii,

D. Șielovan — Timișoara.
Pentru încheierea înfierii se cere 

consimțămîntul celui care înfiază, con- 
simțămîntul părinților minorului, pre
cum și consimțămîntul celui înfiat, 
dacă a împlinit vîrsta de 10 ani,

Lucia Onofrei — București.
După cum ne comunică Ministerul 

Invățămîntului, salariații care lu
crează pe funcții de statisticieni se 
pot prezenta la concursul de admitere 
în învățămîntul superior economic — 
cursuri fără frecvență — dacă pe lîngă 
îndeplinirea celorlalte condiții, prezin
tă recomandarea întreprinderii unde 
lucrează.

Vasile Pop — Satu-Mare.
Nu sînt siipuse impozitului sumele 

primite de angajat pentru acoperirea 
cheltuielilor dc deplasare sau trans
ferare în altă* localitate în interesul 
serviciului și alte asemenea sume care 
nu intră în noțiunea de cîștig al sa
lariatului,

Gheorghe Ungureanu — Brașov.
Dacă locatarul introduce pe cheltu

iala lui în imobilul închiriat 'sistemul 
de încălzire centrală, costul lucrărilor 
nu poale fi reținut din chiria datorată 
proprietarului, deoarece asemenea lu
crări nu sînt reparații necesare ci con
stituie o mărire de confort. Se excep
tează unele cazuri în care necesitatea 
lucrărilor este determinată de ordi
nul organului administrativ compe
tent.

Constantin Dumitru — Onești.
Cheltuielile de cazare efectuate de 

delegați se rambursează pe baza acte
lor oficiale emise de unitățile hotelie
re la care angajații au fost cazați și 
numai în limita tarifului pentru una 
cameră cu un pat, corespunzător ca
tegoriei hotelului respectiv. In cazul 
cînd un salariat a fost cazat la un ho
tel de lux, i se poate deconta suma 
de 28 de lei vara și 33 de lei iarna, 
care corespunde tarifului la hotel ca
tegoria I.

Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro
mine : Oeöip — (orele 19,30). Teatrul 
Național .,L L. Caragmle“ (Sala Palatu
lui R. P. Romîne): O femeie cu bani — 
(orele 20); (Sala Comedia): Ștafeta nevă. 
zută — (orele 19,30) ; (Sala Studio): 
Nora — (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. 
Notțarg“ (Sala din bd. Magheru) : 
Zizi șl... formula el de viață — (o- 
rele 19,30) : (Sala Studio). : Unchiul Va- 
nța — (orele 20). Teatrul ,,1-ucla Sturd.za 
Bulandra" (Sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): Cezar și Cleopatra — (o- 
rele 19,30); (Sala Studio, din str. Alex. 
Șahia nr. 76 A), : Comedia ororilor — 
(orele 19,30) Teatrul de Comedie : Casa 
inimilor sfărîmate — (orele 19,30). 
Teatrpl muncitoresc C.F.R.-Giulești: 
N.avoxn centru înaintaș — (orele 19,3.0), 
Teatrul pentru copii și tineret (Sala din 
ștr. C. Miile) : Ruy . Bias — (orele 20) ; 
(la Sala pentru copii, din str. Kremia 
Grigorescu, nr. 24); Descoperiți.l pe „N“ 
— (orele 16). Teatrul evreiesc de t șt : 
poftg vine.. r??îçd — (o.rele 20). Teatrul 
satiric-inuzicai „C. Țănașe" (Sala Savoy); 
7 păcate — (orele 17). Revista de altă, 
dată — (orele 20) : (Sala din Calea Vie. 
toriei nr. 174) : Concert de muzică ușoa
ră — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei) : Umor pe sțeri — (o- 
rele 9) ț (la Casa de cultură a tineretului 
din raionul ,,23, August"). : ^5icul Muc — 
(orele 15). Circul de stat : păcală și Tîn- 
dală — (orele 19,30). Ansamblul de cîn
tece șt dansuri al C.C.S. : O. earțe des
pre fruțnuse-te — (orele 20).

Șehprazada — film pentru ec-ran pa
noramic : Patria (3,55: 11; 13.30: 16,15. 13:
21.30) . Pratü corsicaul — cinemascop :
Republica (3; 10; 12,15; 14,SÛ; 16,45; 
1'9,15; '21.30). Grivita (9; 11.30: 14;
16.2(1: 19: 21,30), Flamura (9: țJ.30( 
11: 16,30; 13; 21.3.0). Germanie, »te.
lulele tale : Carpați (10; 12; 11. 16; 18,15;
20.30) . Festival 0.45; .12: 14,15: 1(1.30;'. 10.45;
31), Tomis (9.15; 11,30; 13.45; 10; 18-.'=>
33.30) , Aurora (10; 13: 14; 16; 13.15; 20.. (. 
Tetlli despre EVR : Baicurești (9,30: 12.-15; 
15; 17,45-, 20.30), Miprița (9,30: 12.15: 15; 
li.45; 20.30). ț’um stănț tinere ? : Capitol 
(10: 12; 14; 16,15; 18.30; 20 45). Giuleșii (10; 
12: 14: 16: 16.15: 23.15), Floreascp (10; 13.15;
20.30) . Modern (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Douăsprezece scaune : Victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15: 20.30) Feroviar (19; 1?; 14: 
16; 13,15; 20.30), Flacăra (16; 18; 2(>). Oom- 
nijoavz.,, BațF.ă n,lbaștră: Qpntțal (10; 
12: 14: 16; 18,15; 2Q.30). Euzești (15; 17; 19; 
21). Un sv-rîs in plină vară : Lumina (de 
la orele 10 la orele 14 rulează în conti
nuare ; 16; 18.15; 29,30), Popular (15; 17; 
19; 21), Luceafărul (16; 18.15; 2(>,3Q>. FetO 
Haber : union (IS: iiMăl .20,39). viitorul 
(16; 18.15; 29,38). Program de filme pen. 
tru copil : Dojna (orele 10). Cele trei 
lumi ale lui Gulliver: Doina (11,30; 13,45-, 
16; 18,15; 20.30). Muguri în soare ; Vitan 
(15; 17; 19; 39,45)'. Era noapța la Roma 
(ambele serii): Cosmos (16; 13) Pașii ma
rilor gimnaști; Cit mai nwltă mișcare; 
Un mare gîndltor; copiii și pescărușii; 
Mitică : Timpuri Noi (de la orele 10 la 
orele 21 rulează în continuare). Trage, 
dia optimistă : înfrățirea între popoare 
(15,45; 18; 20,15). Rude do singe; Excel
sior (10; 12; 10; 18,15; .20,30), Melodia (10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Lira (15,30; 
18; 20,30). Totul rămine oamenilor: Cui. 
tural (16; 18,15; 20.30). Pași spre Lună : 
Dacia (10; 11,45; 13,45; 15,30; 17,15; 19: 21). 
Valea vulturilor: Crțngași (15; 18.15; 20.30). 
Lovitură de pedeapsă : Bucegi (10; 12; 
16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18: 20).
Hoțul din San Marengo : unirea (11; 
16; 18,lă; 20,30). Dezrădăcinatii: Munca 
(16; 18,15; 20,30), Vi-1 prezinț pe Bz.luev 
— cinemascop: Arta (16; 18; 2(1). Opiul cu 
ricșa — cinemascop : Moșilor (15,30: 13;
20,30).  Cavalerul Pardaiilan — cinema, 
snop : Colentina (14,30; 16.30; 10,30; 20,30). 
Tudor — cinemascop (amfbele serii) : 
Volga (10,30; 16,30; 18,30). îndrăgostitul : 
Progresul (15: 17; 19; 21), Ferentari (14.30; 
16,30; 16,30; 20,30), O zi ca leii : Cptrgcenț 
(15,30; 18; 20,30). lolantha ; Drumul Sării 
(16; 18; 20).

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Filmul pentru copii „Povestea 
cilnelui". 19,30 — Emisiunea „Clubul ti
nereții“. 20,30 — Sfatul medicului: Stări 
alergice la copii. de conf. dr. Coman 
Petrescu. 20,45 - Filmul „Trei zile după 
nemurire". In continuare — Buletin de 
știri și Buletin meteorologic. In jurul 
orei 23,10 — Pregătiri în vpderea Jocu
rilor oltmpice de vară — Transmisie 
experimentală de la Tokio, prin inter
mediul satelitului „Telstar-II".

Cum va ti VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut insta

bilă in iumătatea de nord a țării și a în
ceput să se răcească. Cerul a fost variabil, 
mai mult noms, Au căzut ploi temporare 
si cu caracter de averse, însoțite de descăr
cări electrice în Ardeal, Moldova și estul 
Munteniei în munți a nins local. Vîntul a 
suflat potrivit din sectorul vestic, cu inten
sificări pînă la tare și în rafale în sudul și 
estul țării, Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 24 grade la Grivița și 5 grade 
la Cîmpulung Moldovenesc. în București : 
Vremea a fost relativ călduroasă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat potrivit, temporar 
tare din sectorul vestic. Temperatura 
maximă 22 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
și 19 aprilie. în țară : Vreme călduroasă 
cu cerul variabil Averse locale după-amia- 
za. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
staționară la început, apoi în creștere, 
Minimele voi fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 1.5 și 25 grade. 
In București : Vreme călduroasă cu cerul 
variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura staționară la început, apoi în 
creștere.
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Parcuri și zone verzi pe litoralAnul acesta, haina florală a sta
țiunilor de pe litoral se compune 
din 1 500 000 de garoafe, trandafiri, 
ciclamene și alte flori însumînd 25 
de varietăți. In afara parcurilor și 
spațiilor verzi existente, vizitatorii 
vor întîlni altele noi. Pe malul la
cului Tăbăcărei, la nord de Con
stanța se amenajează un parc de o- 
dihnă și distracție, cu terenuri de 
volei, tenis, baschet, o scenă tăi aer 
liber. In partea vestică a stațiunii 
Mamaia, pe malul lacului Slut Ghiol, 
se vor plănta plopi, sălcii și alți ar-

Din reziduuri nocive 
furaje valoroase

Zilnlc, circa 1 000 m e leșie rezi
duală, provenită din procesul de 
producție a celulozei la fabrica din 
Zărnești, se revărsau în rîul Bîrs'd, 
provocînd doar pagube pisciculturii. 
Aceasta se întîmpla pînă acum doi 
ani, Cîiid în imediata apropiere a 
întreprinderii de celuloză și hîrtie 
s-a construit instalația modernă a 
fabricii de drojdie furajeră, în sco
pul valorificării acestor reziduuri.

Zilele trecute am Vizitat la Zăr
nești această nouă unitate indus
trială, unde întregul proces de pro
ducție este automatizat. Fabricată 
sub formă de făină, drojdia fura
jeră se folosește cu succes în ali
mentația animalelor și păsărilor ca 
sursă de proteine cu valoare biolo
gică ridicată. Drojdia furajeră con
ține toți amiiioacizii esențiali in
tr-un raport favorabil pentru creș
terea păsărilor, producția de ouă 

Operatorul chimist Badilâ Stoica supraveghind Instalațiile automate de separare a drojdiei

bori. Intre stațiunea Mamaia și 
Constanța va fi amenajat un parc. 
La Eforie Nord, malul lacului arti
ficial și al lacului Techirghiol, vor 
fi împădurite, iar la Costinești între 
clădirile care alcătuiesc tabăra stu
dențească se vor planta flori și ar
bori ornamentali. Suprafețele de 
parcuri și zone verzi din stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre vor a- 
junge in acest an la peste 250 hec
tare.

yaslle MIHAI

etc. ; ea este și o sursă importantă 
de vitamine din complexul B.

Drojdia furajeră se poate folosi Și în hrana porcilor. Conținutul în vi
tamine al drojdiei sporește rezisten
ța la îmbolnăviri a animalelor. Ex
perimentările făcute pînă acum au 
dovedit posibilitățile largi de folosi
re a noului produs și in hrănirea 
puietului de păstrăvi. Crescătoria de 
păstrăvi din Prejmer — prima care 
a folosit drojdia furajeră — a co
mandat fabricii în acest an cantități 
sporite. în prezent se fac încercări 
de hrănire și a puietului de crap.

Colectivul de chimiști de la Zăr
nești, care lucrează în noua unitate, 
a ajuns, prin îngrijirea șl suprave
gherea atentă a instalațiilor automa
te, prin perfecționarea cunoștințelor 
profesionale să realizeze producții 
mai mari decît cele prevăzute în 
proiect.

Cortsfanfin CĂPRARU

In fotografie : bătrînul Nistor Gal, 
mezinul său, Fiorea, fiul acestuia, 

Nistor, și strănepoata Florija.

Patru generații
La Giurtelec, Un sat de lingă Șim- 

lëü-Silvaniei, am făcut cunoștință 
cu veteranul comunei, poate și al 
regiunii. Ë moș Nistor Gal, care la 
30 ianuarie 1964 a împlinit 108 ani.

Întîlnită în fața casei bătrînești, 
Florița, strănepoata veteranului, ne-a 
informat că „nenea Nistor" trebă- 
luieșt.e prin livadă.

Moșul e sănătos și mîndru de 
vîrsta lui. Nu a fost niciodată bol
nav. „Am 108 ani împliniți. Am și 
cărțulie, dacă nu mă credeți". Bătrî
nul scoate din buzunar buletinul de 
identitate, în care se specifică ne
gru pe alb : Gal Nistor, fiul lui 
Gligor și al Măriei, născut la 30 ia
nuarie 1856 în satul Giurtelec.

H. GROSU

Sesiune a cercurilor 
științifice studențeștiMiercuri s-au încheiat lucrările sesiunii cercurilor științifice studențești din cadrul Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" din București., în anul de învățâmînt 1963—1964, .viitori agronomi — membri a 31 cercuri științifice — äü luat în studiu peste 120 de teme legate de dife
rite probleme agricole. în actuala sbsiune au fost prezentate 67 de comunicări referitoare la cultura com- p'arativă cti diferiți hibrizi dubli de phrumb, sporirea procentului de ptoteiné din boabele de fasole etc. Iți elaborarea lucrărilor, studenții au fost îndrumați de pèstë 120 de cadre didactice ale institutului.(Agerpres)
„Comedia Franceza“ 
la BucureștiLa sfîrșitul lunii mai, în Capitală vor putea fi vizionate spectacolele cbmpâiiiëi teatrale „Comedia Franceză“. în cadrul turneului pe care-1 întreprinde în țara noastră, teatrul va prezenta la București „Tartuffe“ și „Vicleniile lui Scapin“ de Molière, și „Un capriciu“ de Alfred de Musset. Printre interpreți se află actor} de frunte ai teatrului francez cà Louis Seigner, Jacques Chaton, Annie Ducaux, Robert Hirsch și alții.
La Lectoratul central Tokio se pregătește de OlimpiadăConsiliul pentru raâpîndiîea cunoștințelor culturăl-științifics diri cadrul Comitetului dé Stat pentru Cultură și Artă organizează în următoarele zile la Lectoratul central mâi multe simpozioane și expuneri. Pé agenda manifestărilor din ciclul intitulat „File dé calendar" figurează conferințe închinate vieții și operei savantului romîn dr. D. Danie- lopolu și pictorului Octav Băncilă. La o întîlnire „în fața hărții“ vor fi prezentate, cu ajutorul proiecțiilor, imagini din Grecia. în ciclul „Pagini din comedia universală" se va vorbi despre viața și opera lui Bernard Shaw. Pentru tineret se va ține o expunere însoțită de experiențe de laborator pe tema : „De la A.B.C.-ul electricității la hidrocentrala „16 Februarie“. La aceste manifestări vor fi invitați academicieni, profesori universitari, critici de artă. Va avea loc, de asemenea, o convorbire la masa rotundă în legătură cu „Lumea ultrasunetelor“ la care vor participa ing. Mircea Grumăzescu, secretar al Comisiei de acustică a Academiei R. P. Romîne, ing. Constantin Negoiță de la Oficiul de stat pentru invenții și ing. loan Fă- căoaru de la ÎNCERC.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
A treia conductă de petro! din Algeria 
va fi construită de Anglia

Récent a fost încheiat Un acôrd cu pli
vire ia construirea de către Anglia a unei 
conducte pétrolière in Algeria. Preia oc
cidentală consideră aceșt acord ca o vic
torie a Angliei înfr-o înverșunată luptă 
de concurență. Ziarul „Le Monde", scrie:

„Londra a cîștigat „bătălia de la Al
ger" pe care o dădeau de mal multe 
luni companiile italiene, americane, vést- 
germane și britanice pentru a reali
za o „afacere" ce scăpase companiei 
T.R.A.P.A.L. Cu majoritate franceză. A- 
cordul a fost semnat între guvernul al
gérien și firma britanică „Constructor 
John Brown“. Englezii vor construi în 15 
luni o conductă petrolieră cu lungimea 
de 8Ö0 de km, care va face legătura de 
la zăcămintele Hăssi-Messaoud pînă la 
Arzew, î.n apropiere de Oran. Lucrarea 
va avea un diametru de 28 de joii, a- 
dică aproximativ 71 de cm, In timp Ce 
T.R.A.P.A.L. prevedea o lucrare cu dia
metrul de 24 de joii. Amănuntul este im
portant pentru că în primul caz conducta 
poate asigura un debit de 20 milioane 
töne de petröl anual, iâr în al doilea ar 
fi fost greu Sa se depășească 15 milioane

Die Presse
Ziarul „Die Presse“ publiez un articol 

despre pregătirile ce se fac in capitala 
Japoniei in vederea jocurilor olimpice.

Tokio se transformă. Suferă metamor
foza spre oraș olimpic. Metropola Japo
niei, care numără zece milioane 500 de 
mii de locuitori, are nevoie de zece mi
liarde yeni pentru aceste transformări, 
sumă care nu va sluji numai jocurilor 
olimpice din vara anului 1964, dar care 
a fost acordată numai sub acest pretext. 
De aceea Tokio seamănă de luni de zile 
cu un mare șantier.

Pe primul plan în programul construc
țiilor „olimpice" nu stau pistele de ce
nușă care vor înlesni recordurile mon
diale, ci căile de comunicație. Străzile 
sînt lărgite și suplimentate cu o rețea de 
artere de circulație suspendate care, 
trecînd peste rîuri, canale și case, leagă 
aeroportul cu centrul orașului, cu stadio
nul, sala de gimnastică, bazinete-.da. înot. 
și alte amenajări sportive. Unele sînt deja 

de tone. Costul lucrării va fi de 23—25 
milioane dé lire sterline, adică aproxi
mativ 30 de miliarde de franci vechi.

Ceea ce este rlôu în acest contract 
sînt avantajele objinute de Algeria cu 
scopul de a asigura efectul pe care o a- 
semenea realizare trebuie să-l aibă a- 
supra economiei naționale. Astfel se pre
vede o garärlfie de funcționare pe ter
men de 3 ani după terminarea lucrării, 
fn această perioadă vor fi formați tehni
cieni algerieni, cu scopul ca aceștia să 
preia în întregime exploatarea canaliză
rii după scurgerea termenului de 3 ani. 
De altfel, algerienii au impus să se re
curgă GÎf mai mult la propriile lor servi
cii, Lucrările anexe de săpare și de fun
dare vor fi încredințate unor companii 
de lucrări publice algeriene.

Algerienii au condus aceste negocieri 
cu multă îndemînare... De altfel numărul 
răspunsurilor dale la ofertă făcută 
de ei le lăsa doar greutatea alegerii... 
Primii care s-au interesat foarte serios de 
această a treia conductă petrolieră au 
fost vesf-germahii — firmele Phoenix și 
Saggitaire — care au eșuat pentru că 
n-au acceptat condițiile de algerienizare 
rapidă a lucrării. Unele întreprinderi a- 
mericane au început negocieri cu privire 
la amplasarea conductelor, iar italienii — 
pentru furnizarea de materiale. în cele 
dirt urmă, englezii au prezentat un pro
iect mai avantajos.

Acordul algeriano-englez va fi exami

gata sau âproape gata, altele însă e pro
blematic dacă se vor putea termina pînă 
la 10 octombrie.

Cea mai mare lucrare feroviară este le
gătura între Tokio și Osaka. Pe o lungime 
de 630 km, trenuri speciale gonesc pe 
șine speciale cu o viteză de 220 km pe 
oră, parcurgînd distanța în mai puțin de 
trei ore... Un tren suspendat pe O singură 
șină care să lege aeroportul Haneda de 
Hamatsucho, centrul orașului, pe o dis
tanță de 16 km, și lărgirea arterelor me
troului, care din ziua deschiderii jocurilor 
să poată transporta 4,5 milioane pasageri 
pe zi, sînt alte îmbunătățiri de circulație 
pe care japonezii vor să le aducă...

Tokio contează pe 30 000 de vizitatori 
străini, în timpul jocurilor. Cînd orașul a 
fost ales pentru jocurile din 1964, el nu 
avea mai mult de 30 de hoteluri. Acum 
se construiesc două hoteluri uriașe : Otani 
Sheraton, o clădire de 20 de etaje cu 
1 500 de camere, și Shiba-Prince cu 592 
de încăperi.,.

La stadionul din Tokio se fac lucrări de 
restaurare și de lărgire a capacității de la 
55 000 la 85 000 locuri. In parcul olimpic 
Meiji se află de asemenea o sală moder
nă,, un bazin, acoperit, stadionul. .Chicibu,. 
stadionul de baseball Meiji și clădirile 

nat amănunțit, atît de anunîite țări arabe 
producătoare care vor găsi în acesta ar
gumente pentru a contesta companiilor 
engleze monopolul transportului, cit și de 
companiile internaționale care de pe 
acum văd in acesta uh precedent pericu
los, căci pînă în prezent nici O mare 
țară producătoare nu a obținut încă con
trolul total asupra unei căi de evacuare 
a petrolului brut.

Pentru responsabilii algerieni —- și 
exemplul are șansa de a fi urmat — tre
buie într-o mai mică măsură să se revi
zuiască „nedreptatea împărțirii", Cit mai 
ales „Stalului de ëxlrateriforiâlitete" pe 
care îl vor avea Companiile în virtutea 
codului petrolier. Logica acestei politici 
cere deci să se limiteze diferitele privi
legii prevăzute de codul petrolier fran
cez. Astfel, S-a efectuat mai întîi o 
spărtură care a încălcat privilegiul ex
ploatării și Comercializării. Acesta este 
sensul constituirii unși companii naționa
le mixte. Apoi à fost limitată libertatea 
transferurilor, cu scopul de a corrstrînge 
companiile să efectueze O parte din o- 
perațiile lor financiare pe teritoriul alge- 
rian. In sfîtșif, spărtura s-a pröduä în mo
nopolul rafinării. Acesta este scopul a- 
cordului încheiat cu E.N.I. (Compania na
țională italiană) pentru rafinăria de la 
Arzew. Iar prin construirea acestei a treia 
conducte de petrol sé urmărește a se a- 
vea monopolul algérien asupra transpor
tului,..

Disputa pentru cea de-a treia conductă 
de petrol lasă să se prevadă cit de >n- 
verșunafă va fi bătălia ce va avea loc 
cînd va fi vorba de folosirea la fața lo
cului a gazelor naturale. Algeria stîrnâșta 
o concurență înverșunată în rlndurile ce
lor care văd aici o posibilitate de a-și 
deschide porțile pieței africane".

care nu sînt încă terminale ale centrului 
de presă și hotelului presei.

Al doilea centru sportiv este parcul 
Komazawa. Aici se află terenuri pentru 
fotbal, lupte, volei și hochei. Cea 
mai impunătoare ■ bază sportivă nouă 
din Tokio penlru jocurile olimpice 
de vară •— Gimnaziul național — a fost 
construită In apropierea satului olimpic, 
la Yoyogi. Este vorba de un complex con- 
slînd din două clădiri, al Cărui cost de 
construcție s-a ridicat la șase milioane 
de dolari. Un acoperiș de rnetal se în
tinde pe traverse de oțel între doi pi
loni gigantici, așa că din avion Gimna
ziul național și anexa sa apar ca două 
scoici uriașe.

Alte locuri ale competițiilor olimpice 
se află pe țărmul lacului Sagami, la 60 
km vest de Tokio, unde se va desfășura 
lupta pentru medaliile olimpice la canoe. 
In fața portului Shonan, în partea sud- 
esfică a insulei Enoshime, la 60 km sud 
de Tokio, vor avea loc competițiile de 
bărci cu pînze. Competițiile do călărie 
se vor desfășura în apropiere de parcul 
sportiv Komazava, iar cele de tragere la 
țintă la Asaka, în prefectura Saifama. Ci
cliștilor te sfau la dispoziție piste în ora
șul Hachioji, luptele de box vor avea 
loc în palatul Korakuen, care a fost 
construit în 1952 și a costat o ju
mătate de milion de dolari. In sfîrșit, 
scrimerii vor găsi în sala memorials Wa- 
seda,- construită în 1957-, un local modern 
pentru competiții.

UN ADEVĂRAT
(Urmare din pag. I-a)

Jlativa preluării conducerii brigăzilor mai 
slabe de către cei mai destoinici șefi de 
brigăzi, comuniști, oameni cu o înaltă 
conștiință a datoriei lor. Forțele organiza
ției de partid au fost astfel repartizate In
cit în conducerea fiecărui sector, brigăzi, 
schimb de lucru să se afle membri și can
didați de partid, buni cunoscători ai tai
nelor meseriei, pricepuți organizatori ai 
muncii. In practica muncii organizațiilor 
de partid, a conducerilor tehnico-adminis- 
trative din minele Văii Jiului s-a încetățe
nit obiceiul ca în locurile cheie de pro
ducție, la lucrările cele mai grele și ur
gente, la deschideri de mine noi, săpări 
de puțuri, lucrări de înaintare unde se 
cereau viteze sporite, să fie plasate bri
găzile cele mai bune.

La exploatarea minieră Nistru și în alte 
unități miniere băimărene — ca Băiuț, 
Șuior, Baia Sprie — nu este nevoie să fie 

f căutați cu lupa minerii vrednici, inginerii, 
oamenii cu tradiție și experiență îndelun
gată în minerit, membri și candidați de 
partid. Ei există — și încă în număr des
tul de mare. Problema este cum și unda 
sînt folosiți aceștia.

CONTROLORUL RIDICĂ DIN UMERI
Pe rampa unuia din puțurile minei 

Baia Sprie, controlul de calitate a oprit 
cîțiva vagoneți cu minereu. Pentru pro
centul de steril ridicat minereul din va- 
goneți a fost respins, urmînd să facă calea 
întoarsă în mină. La Baia Sprie, controlul 
de calitate și-a îmbunătățit activitatea în 
ultimul timp. Au fost luate și unele mă
suri pentru scăderea dilujiei din mine
reu : susținerea cu ancore metalice a pe
reților unor abataje, amenajarea vetrelor 
abatajelor ș.a. Dar, ce păcat, exigența 
controlului de calitate nu pătrunde și în 
mină, la locurile de muncă. Ea s-a postai 
comod la gura puțului. Întrebi controlorul 
de calitate de la ce brigadă provine mi
nereul respins; Controlorul ridică din 
umeri. Ceea ce se face este că în ziua 
următoare ia act de producția rebutată șe
ful de sector. Atît. Unde să intervină, 
cine a dat minereu prost, cu greu poate 
afla. Vagoneții sînt anonimi. Nu poartă 
nici măcar obișnuitele mărci care indică 
locul de unde provin.

în minele din Ghelar și Teliuc, în cele 
din Valea Jiului s-a răspîndit de mai 
mult timp o valoroasă inițiativă : „Nici un 
vagonet rebutât pentru conținutul de ste
ril vizibil". De acolo, inițiativa deși s-a 
extins și în alte locuri, nu a reușit să 
străbată drumul lung pînă la minele din 
Maramureș. Inițiativa, adaptată la condi
țiile concrete din minele maramureșene, 
ar da bune rezu'tate atunci cînd evidența 
producției ar fi în așa fel organizată în- 
cît să se poată cunoaște la orice oră din 
•ii sau noapte, pe fot traseul pe care-1

FILON DE AUR
parcurg vagoneții, de unde, do la ce bri
gadă provine minereul extras. La Săsar, 
Herja, Băiuț a fost pusă la punct evidența 
producției pe brigăzi. Sînt create posibi
lități pentru a se acționa hotărît atunci 
cînd în cutare sau cutare loc calitatea 
producției lasă de dorit. La Baia Sprie, 
Nistru și Cavnic nu se poate vorbi de 
același lucru.

In legătură cu sarcina colectivelor de 
mineri din Baia Mare de a îmbunătăți ca
litatea minereului extras am avut recent 
o discuție cu tovarășul ing. Aurel Horja, 
director în Direcția generală minereuri din 
Ministerul Minelor și Energiei Elec
trice. Printre altele, dînsul ne-a rela
tat : „Căile de reducere a dilujiei mine
reului sînt cunoscute se poate spune de 
la șeful fiecărei exploatări miniere pînă la 
ultimul muncitor. A aplica în practică ceea 
ce cunoaștem, acesta este drumul de ur
mat. In ce ne privește, direcția noastră 
generală alcătuiește un studiu pentru îm
bunătățirea sistemului de normare și sa
larizare, astfel ca el să fie stimulator pen
tru calitatea producției. Au fost terminate 
proiectele de execuție pentru două stații 
de probare a minereurilor".

Am amintit de inițiativa „Nici un vago
net rebutât pentru conținutul de steril 
vizibil" pentru că ea poate fi studiată, 
adaptată condițiilor specifice din minele 
băimărene, poate fi preluată și extinsă. 
Dar sînt și inițiative și. experiențe locale 
valoroase, cum ar fi cele de la Săsar sau 
Herja. Ele pot și trebuie să fie gene
ralizate și la celelalte mine vecine 
cu specific de lucru înrudit. Susținerea 
lucrărilor miniere prin toreretare, metodă 
aplicată cu succes la Baia Sprie, pătrun
de anevoios în celelalte mine, pușcarea 
selectivă este aplicată de un număr re
stons de brigăzi, metoda de exploatare 
pe fîșii înclinate nu se bucură încă de 
atenția cuvenită a unor conduceri de ex
ploatări miniere.

★
Deși de la analizele despre care amin

team a trecut un timp relativ scurt, rezul
tatele măsurilor aplicate au început să 
prindă contur. La îndemîna colectivelor 
mai stau încă numeroase posibilități care 
puse în aplicare pot avea un efect bine
venit. Dintre acestea, experiența verifica
tă în practică, metodele înaintate de 
muncă — generalizării cărora în mod 
greșit li se dă încă o importanță secun
dară — reprezintă pentru colectivele mi
nelor maramureșene un adevărat filon de 
aur. Organele de partid au datoria să 
exercite un control mai exigent și siste
matic asupra modului în care sindicalele, 
conducerile frustului și exploatărilor mi
niere organizează și urmăresc extinderea 
experienței înaintate. Cu cît această ex
periență va fi cunoscută, aplicată și ge
neralizată mai curînd, cu atît va fi mai 
bine.

Știmța—Ibpid 44-40Cu jocurile de aseară s-a încheiat prima parte a turneului iinal din cadrul campionatului feminin de baschet. Invingînd din nou pe Rapid, principala sa adversară, formația Știința București și-a mărit serios șansele de a cuceri titlul. Din cauza mizei mari, partida a fost pasionantă, mai ales prin dîrzenia cu care s-a luptat și mai puțin sub aspect tehnic, lucru reflectat și de numărul redus de puncte înscrise. In ultima secundă a reprizei a doua, Rapidul conducea cu două puncte, dar iată că Viorica Niculescu înscrie dintr-o frumoasă acțiune și Știința egalează (38—38). Meciul se prelungește cu încă 5 minute. în această repriză suplimentară, studentele joacă mai prudent și, cu un atac mai eficace, cîștigă cu 44—40.în deschidere a avut loc întîlni- rea Voința București — Mureșul Tg. Mureș, cîșiigată de prima formație cu 56—48 (22—26). Astăzi este zi de odihnă, iar vineri, sîmbătă și duminică finalistele se vor întîlni din nou, tot în sala Floreasca, în me- ciurile-retur.
Corespondență telefonică din Paris

Turneul voleibaliștilor romini 
in Franța așteptat cu interes

Unul din evenimentele sportive 
așteptate cu interes în Franța la 
sfîrșitul acestei săptămâni îl consti
tuie meciul selecționatei masculine 
de volei a R. P. Romîne cu voleiba
liștii francezi vineri la Paris (în sala 
Coubertin). Tot vineri, în localitatea 
Bagnols-sur-Céze de lingă Nîmes se 
vor întâlni echipele secunde ale 
Franței și R. P. Romîne. Miercuri, 
cunoscutul cotidian sportiv „L’Equi- 
pe" a publicat un articol elogios la 
adresa voleibaliștilor noștri, în care 
se spune, printre altele : „Vineri, 
seara vom putea vedea deci pe unul 
dintre favoriții turneului olimpic, 
care la București, la ultimele cam
pionate europene, s-a remarcat mai 
ales prin perfecta omogenitate. E- 
chipa romînă a fost singura dintre 
cele 8 finaliste capabilă să schimbe 
tot timpul jucătorii, fără ca randa
mentul ei să se resimtă, ci dimpo
trivă".

Pentru a afla și alte păreri privind 
meciurile dintre voleibaliștii romîni 
și francezi, am telefonat ieri dimi
neață lui Alfred Arroyo, căpitanul 
primei selecționate de volei a Fran
ței. Din primul moment el și-a ex
primat bucuria că, împreună cu co
echipierii săi, are posibilitatea să 
se întreacă cu campionii Europei, a-

® Pa terenurile din parcul clubului spor
tiv Progresul (str. dr. Staicovici) va începe 
astăzi după-amiază, de la ora 15,30, tur
neul internațional de tenis la care parti
cipă cei mai valoroși jucători din R. P. 
Romînă și U.R.S.S. Iată programul primelor 
întîlniri : I. Țiriac—T. Leyus; P. Mărmu- 
reanu—Al. Metroveli; G. Bosch—R. Sivohin 
și I. Năstase—S. Lihaciov.

® Atleții japonezi selecționați în lotul 
olimpic au evoluat în cadrul unui concurs 
desfășurat la Tokio. Cu acest prilej, Hideo 
Rijinia a parcurs 100 m plat în 10’'3/10 
egalînd recordul țării. Yoda a cîștigat pro
ba de 80 m garduri în 10”6/10, la o zeci
me de secundă de recordul mondial.

® Echipa feminină de baschet a U.R.S.S. 
și-a încheiat turneul întreprins în S.U.A. 
In ultimul meci, baschetbalistele sovietice 
au învins cu 50—49 (25—20) selecționata 
universității Wayland, cîștigînd astfel toate 
cele 5 întîlniri. susținute. Din S.U.A., echi
pa sovietică a plecat în Peru, unde va lua 
parte la campionatele mondiale, care se 
deschid sîmbătă în orașul Lima.

• In orașul Saint Brieuc s-au întîlnit 
echipele olimpice de box ale Franței și 
Danemarcei. Pugiliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 8—2. O impresie de
osebită a lăsat „semiușorul” francez Cotot, 
care a dispus prin ko în rundul trei de 
Bennson.

dăugînd : „Federația noastră a pro
cedat de data aceasta foarte bine 
punînd la punct un turneu al echi
pelor romîne de volei în Franța. 
Voleibaliștii romîni, ale căror per
formanțe sînt excepționale și care au 
făcut în ultimul timp mari progrese, 
au un stil spectaculos și eficace ; 
pentru noi va fi un excelent prilej 
de a face un schimb de experiență și 
mai ales de a întîlni prieteni atenți, 
veseli, așa cum le stă bine tuturor 
sportivilor. Știu că voleibaliștii dvs. 
sînt gata oricînd să împărtășească și 
altora ceea ce au învățat. Sper ca șe
derea lor în mijlocul nostru să fie cît 
mai plăcută. Voleibaliștii francezi își 
reamintesc totdeauna cu plăcere că 
s-au simțit ca la ei acasă ori de cîte ori au fost oaspeții românilor".

Joi la prînz, Alfred Arroyo va fi 
unul dintre cei care vor întâmpina la 
aeroport echipele reprezentative de 
volei ale R.P. Romîne.

Tudor VORNICU
★

Lotul voleibaliștilor romîni, care 
va pleca astăzi spre Paris, cuprinde 
15 jucători. Printre ei se află Nico
lau, Derzei, Plocon, Drăgan, Fieraru, 
Szâcs, larga, Porojnicu și alții.

Duelul dintre Feisal și Saud

jeune ajrique
Sub titlul de mai sus, revista tunisiană 

„Jeune Afrique" publică un articol sem
nat de E. H. Saab, în care se analizează 
situația din Arabia Saudită.

De o parte și de alta a zidului care 
înconjoară somptuoasa reședință regală 
Nasrieh din Riad se găsesc două arma
te : armate albă, aparținînd regelui și ar
mata regulată, condusă de prințul moște
nitor. Ele au stat 36 de ore la pîndă, 
zvîrlindu-și sfidări, dar nici una din ele nu 
s-a hotărît să tragă prima. In timpul a- 
cesta, pe undele radiofonice a putut fi 
prinsă o voce emisă de la un post clan
destin. „Probabil că se petrece ceva la 
Damasc sau la Bagdad", s-au gîndit locui

Semnarea declarației comune sovieto-poloneMOSCOVA 15 (Agerpres). — La 15 aprilie în Palatul Mare al Kremlinului a fost semnată declarația comună în legătură cu vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Polone în Uniu--- nea Sovietică. Declarația comună a fost semnată de N. S. Hrușciov, Wladyslaw Gomulka și Jozef Cyran- kiewicz-în aceeași zi, în Palatul Congreselor din Kremlin a avut loc un miting al prieteniei sovieto-polone

BASORELIEF AL LUI MOZART

Recent a fost descoperit la Viena, 
în prăvălia unui anticar, un basorelief 
al lui Mozart, atribuit artistului Leo
nard Posch. Anticarul a cumpărat 
această piesă de la un baron ungur. 
Basorelieful este montat pe satin ne
gru, avînd o ramă aurită. Pe dos este 
reprezentată o liră și sînt scrise urmă
toarele cuvinte : „W. A. Mozart/1788".

EXPEDIȚIA POLARĂ 
NORVEGIANĂ ÎȘI ÎNTRERUPE 

ÎNAINTAREA

Expediția norvegiană condusă de 
Bjoern Staib, care încearcă să treacă 
pentru prima oară pe jos din America 
de Nord în nordul Scandinaviei, tra« 

torii din Arabia Saudită, întotdeauna a- 
tenți la revoluțiile vecine care îi lasă vi
sători. Dar de data aceasta revoluția se 
desfășura chiar în țara lor. Era însă doar 
o revoluție de palat. Fiii regelui au încer
cat să acapareze clădirea poștelor și tele
foanelor, unde se găsesc instalațiile pos
tului de radio al statului, Respinși de gar
da rămasă credincioasă fratelui regelui, 
Feisal, ei au recurs la un emițător situat 
în inferiorul palatului.

Locuitorii din Riad, care au auzit ape
lul radio-difuzat al prințului rebel Mous- 
leh, s-au mirat văzîndu-se poftiți — pen
tru prima oară în istoria acestei țări — 
să ia parte la un eveniment public... In 
Arabia Saudită locuitorii orașelor au men
talitatea unor exilați, Primii cetățeni ai 
regatului sînt beduinii nomazi. Tribul — 
într-o măsură mai mare decît familia sau 
națiunea — este considerat drept singura 
coleclivitate demnă de respect. Dovada ? 
Instanța cea mai înaltă a regatului, con
siliul înțelepților format din șefii de tri
buri, sînt cei care au decis soarta rege

consacrat celei de-a 19-a aniversări 
a Tratatului de prietenie, asistență mutuală și colaborare postbelică între U.R.S.S. și R.P. Polonă, și vizitei în Uniunea Sovietică a delegației de partid și guvernamentale a R. P. Polone. La miting au luat cuvîntul N. S. Hrușciov și Wladyslaw Gomulka.Comitetul Central al P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S. au oferit în Palatul Mare de la Kremlin o recepție 
în cinstea delegației polone.

versînd Polul Nord, s-a împotmolit în 
zăpezile polare. Conducătorul expedi
ției, Bjoern Staib, a declarat că el și 
tovarășii săi nu vor fi în măsură să 
parcurgă în cursul acestei ierni între
gul itinerar stabilit.

ȘOSEA PAVATĂ CU STICLĂ

Una din șoselele de acces spre Co
penhaga a fost pavată pe o distantă 
de cîțiva kilometri cu sticlă granula
tă. Avantajele acestui pavaj constau 
în aceea că el se uzează foarte greu 
și exclude derapările, Totodată, lumi
na aruncată de faruri în timpul nop
ții este în bună parte absorbită de 
suprafața șoselei, ceea ce duce la ate
nuarea ei. Un kilometru de șosea pa
vată cu sticlă costă de două ori mai 

lui și a prințului. Verdictul înțelepților s-a 
lăsat așteptat, dar el dovedește înțelep
ciunea celor care l-au formulat : „Regele 
domnește ; prințul guvernează". Dar de 
acum înainte regele va domni doar de 
formă și prințul, ridicai la rangul de vice
rege, va deține totalitatea împuterniciri
lor și va conduce treburile regalului fără 
a mai trebui să dea raport lui Saud. A- 
ceasta înseamnă căderea în dizgrație a lui 
Saud. Regele nu vrea să fie un cadavru 
viu în mîinile fratelui său Feisal, dar ce 
importanță are ce gîndeșîe el ?... Cei ca e 
l-au ațîjat pe rege pentru a se debarasa 
de Feisal și a asigura succesiunea tro
nului au fost arestați sau alungați din 
țară. Totodată, cabinetul regal va fi di
zolvat și bugetul regelui considerabil re
dus. Principalul atu al lui Saud, armata 
albă cu un efectiv de 20 000 de oameni, 
a părăsit palatul unde se întărise și va 
inira în cazărmile statului, punîndu-se te 
dispoziția comandamentului exercitat de 
Ministerul Apărării Naționale. De acum 
înainte în regat nu vor mai exista doi 
stăpîni, două armate, două administrații 
și două state, ci o singură țară și un sin
gur guvern...”,

Evoluția stației 
automate „Sonda — V*MOSCOVA 15 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS, în perioada 2—15 aprilie cu stația automată „Sonda-1“ s-a stabilit legătura prin radio de 25 de ori. In a- ceastă perioadă s-au făcut observații asupra activității noilor sisteme ale stației în condițiile spațiului cosmic și s-au obținut informații științifice.După cum demonstrează măsurătorile înregistrate, aparatele stației cosmice funcționează în conformitate cu programul dinainte stabilit.

mult decît unul pavat cu piatră sau 
cu asfalt,

„POLUL NORD-13“ 
PE BANCHIZĂ

După cercetări îndelungate, la 760 
km nord-est de insula Vranghel a 
fost găsită o banchiză pentru stațiu
nea științifică sovietică în derivă 
„Polul nord-13“. Banchiza are o su
prafață de 25 km pătrați și posedă un 
admirabil aeroport natural. Grosimea 
gheții de peste 3 m oferă suficientă 
siguranță. Membrii stațiunii în derivă 
„Polul nord-13" care au sosit pe ban
chiză cu două avioane la 15 aprilie 
vor studia natura și deriva ghețurilor 
în Arctica Centrală.
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s-au semnalat noi incidente sîn- geroase.Un purtător de cuvînt al O.N.U., anunță A.F.P., a declarat că un grup de ciprioți turci a deschis la Nicosia focul asupra cartierului general al unității canadiene din cadrul forței O.N.U.în legătură cu incidentele din ultimele zile din Cipru, guvernul a publicat o declarație oficială în care se arată că au fost date instrucțiuni pentru protejarea vieții cetățenilor și menținerea păcii și ordinei în insulă. Declarația apreciază că deschiderea focului de către ciprioții turci ar face parte dintr-un plan organizat pentru a zădărnici eficacitatea forței O.N.U, și a activității mediatorului O.N.U. în Cipru.

ANKARA 15 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută corespondenților de presă, primul ministru al Turciei, Ismet Inönü a relevat că Turcia nu poate fi de acord cu cele declarate de premierul Papandreu în legătură cu soarta minorității turce din Cipru, după încheierea convorbirilor dintre guvernul grec și președintele Makarios. Turcia, a menționat Inönü, nu va purta niciodată discuții pe baza unei asemenea concepții în care rolul principal în Cipru trebuie să-1 joace ciprioții greci.Miercuri a avut loc la Ankara, sub președinția primului ministru al Turciei, Ismet Inönü, o nouă ședință a Consiliului național al securității.Flota turcă aflată la baza navală de la Iskenderun a fost pusă din nou în stare de pregătire.
Interviul președintelui Makarios

O victimă a incidentelor este trans
portată la spital.NICOSIA 15 (Agerpres). — Situația din Cipru a devenit din nou încordată marți după-amiază, cînd o serie de cartiere ale capitalei insulei au fost supuse unui puternic foc de arme automate de pe colina ce domină șoseaua ce leagă Nicosia de Kyrenia, controlată de ciprioții turci. Agenția France Presse relatează că în urma schimbului de focuri un cipriot grec a fost omorît, iar alți doi au fost grav răniți. Generalul Gyani, comandantul forței O.N.U., a cerut din nou marți reprezentanților comunității turce să părăsească colina fortificată din apropierea șoselei Nicosia-Kyrenia. Apelul comandantului forței O.N.U. a fost respins de ciprioții turci. Miercuri în diferite puncte ale capitalei cipriote

ATENA 15 — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Makarios a făcut o declarație în care a arătat că convorbirile sale cu guvernul grec au dovedit identitatea deplină de scopuri și vederi, precum și armonizarea deplină a mijloacelor care sînt folosite pentru realizarea lor. Noi urmărim, pe de-o parte, consolidarea păcii și restabilirea legii și ordinei, iar pe de altă parte, aplicarea în Cipru a principiilor democratice în așa fel ca poporul cipriot să-și poată defini, pe baza principiului autodeterminării, soarta și viitorul. Recenta rezoluție a Consi-1 liului de Securitate asupra Ciprului a fost o bază justă și a devenit cadrul în care trebuie să se caute găsirea soluției reale.Ne sprijinim pe activitatea întreprinsă de O.N.U. prin trimiterea u- nei forțe de pacificare și a mediatorului în Cipru — a spus în continuare președintele Makarios — și credem că prin aceste organisme internaționale vom ajunge la soluționarea justă a problemei cipriote. El și-a exprimat regretul că „din partea turcă se întîmpină foarte multe obstacole“. Ciprioții turci, a spus el, care încearcă să pună în a- plicare planurile de împărțire a insulei, continuă provocările, creează zilnic incidente sîngeroase. Președintele Ciprului a declarat că nu are nici o intenție să persecute și să oprime minoritatea turcă. Dorim să

trăim pașnic cu ciprioții turci. Sintern, de asemenea, dispuși să discutăm asupra drepturilor ciprioților turci ca minoritate. Sîntem hotărîți să urmăm cu fidelitate această linie, a adăugat el, menționînd că grecii din Cipru doresc pacea. Makarios a subliniat că întreaga națiune (greacă — n.r.) este solidară cu lupta grecilor din Cipru și că a- ceastă solidaritate s-a dovedit îndeosebi în convorbirile sale cu guvernul grec.în ce privește o eventuală întîl- nire cu premierul grec și turc — președintele Makarios a spus că o asemenea inițiativă aparține mediatorului O.N.U. din Cipru.
DEZBATERI
ASUPRA BUGETULUI
IN PARLAMENTUL ENGLEZLONDRA 15 (Agerpres). — Reginald Maudling, ministrul de finanțe al Marii Britanii, a prezentat în Camera Comunelor noul proiect de buget pe exercițiul financiar 1964— 1965. In cuvîntarea rostită cu acest prilej, Maudling a declarat că noul buget se bazează pe principiul „dezvoltării economice fără inflație“. Maudling a spus că anul care urmează va fi un an de dezvoltare

« s. y. a.BRUXELLES 15 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Pieței comune, întrunit la Bruxelles, a aprobat marți (cea de-a doua zi a lucrărilor sale) ca miniștrii pentru problemele economice ai celor șase țări membre ale C.E.E. să participe la deschiderea rundei Kennedy.Referindu-se la hotărîrea Consiliului ministerial al Pieței comune de a trimite la Geneva miniștrii economiei, agenția France Presse relatează că „nu este vorba decît de a marca prin prezența lor deschiderea formală a acestor tratative“. După cum se știe, runda Kennedy urmărește o reducere lineară cu 50 la sută a tarifelor vamale la schimburile comerciale dintre S.U.A. și țările Pieței comune. Potrivit agenției, miniștrii nu vor angaja în principiu discuții asupra fondului problemelor, care sînt supuse dezbaterilor încă din luna mai, anul trecut. „Cei șase“ consideră, într-adevăr, că aceste pretratative „constituie negocierea însăși și că data de 4 mai, pentru care Statele Unite sînt foarte hotărîte, n-are nici o semnificație de procedură“. Cu toate acestea, France Presse este de părere că în scurta lor ședere la Geneva, miniștrii Pieței comune vor demonstra ce importanță acordă acestor tratative. După această dată, discuțiile cu S.U.A. voi- fi purtate de Comisia Pieței comune.O altă hotărîre adoptată marți, scrie France Presse, se referă la faptul că „cei șase nu-și vor modifica propunerile asupra disparităților înaintea deschiderii rundei Kennedy“. Ei rămîn pentru moment la hotârîrilè adoptate în acest sens la 23 decembrie anul trecut. Comisia Pieței comune, care a prezentat marți o dare de seamă în fața Consiliului ministerial asupra lucrărilor pregătitoare ale rundei Kennedy, nu consideră necesar să -fie făcută vreo modificare a mandatului său de către „cei șase“.

In timpul dezbaterilor, menționează agenția citată, reprezentanții vest-germani și olandezi au insistat foarte mult asupra menținerii tezei disparităților și au reușit să obțină aprobarea ca în acest sens în viitor să aibă loc conversații și cu Marea Britanie, care însă să nu angajeze Piața comună. Pînă în prezent Anglia se situa pe aceeași poziție cu Statele Unite față de Piața comună.PARIS 15 (Agerpres). — După cum relatează buletinul economic al a- genției France Presse, comitetul consultativ al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.) a cerut înaltei Autorități (organul executiv al C.E.C.O.) ca două importante produse ale acestei organizații economice vest-europene — oțelul și cărbunele — să fie excluse de pe lista produselor pentru reducerea tarifelor vamale care urmează să fie negociate între S.U.A. și Piața comună, începînd de la 4 mai la Geneva în cadrul rundei Kennedy. S-a invocat, în sprijinul acestei doleanțe, faptul că americanii au cerut, la rîndul lor, excluderea petrolului de pe lista tratativelor.

economică energică dar a recunoscut că există posibilitatea agravării deficitului balanței de plăți ca urmare a intensificării scurgerii de capital și creșterii deficitului balanței la operațiile curente. Pentru - a preîntîmpina această primejdie, el propune „limitarea veniturilor" adică a salariilor oamenilor muncii. Bugetul nu prevede o creștere a impozitelor percepute asupra profiturilor monopolurilor.Noul buget înregistrează cea mai mare creștere la capitolul cheltuieli militare, în timp ce creșterea alocațiilor pentru industrie, comerț și transporturi, educație și scopuri sociale este multprevederilor bugetului, militare depășesc bugetul militar Maudling a ținut această sumă secheltuieli suplimentare, ca de exemplu cheltuieli pentru construirea celui de-al cincilea submarin atomic englez. In cuvîntarea sa liderul partidului laburist, Harold Wilson, a subliniat că proiectul de buget nu prevede măsuri radicale care să poată rezolva greutățile economice pe care le întîmpină în prezent. Anglia. Potrivit agenției U.P.I., sporirea cu 10 la sută a impozitelor la o serie de bunuri de consum va lovi cel mai mult în nivelul de trai al oamenilor muncii.

mai mică. Potrivit cheltuielile cu 161 milioane de anul trecut, să precizeze că la vor adăuga unele

Cambodgia refuză protecția S. E. A. T. 0.Intr-un mesaj adresat secretarului general al S.E.A.T.O., șeful statului cambodgian, Norodom Sianuk, arată că țara sa refuză categoric protecția acestei organizații militare. El cere membrilor ei, reuniți recent la Manila, să recunoască și să proclame că Cambodgia nu va fi inclusă în zona de intervenție a S.E.A.T.O. Mesajul amintește că țările socialiste au tratat întotdeauna cu respect Cambodgia, în timp ce anumite țări membre sau protejate ale nu încetează să adreseze S.E.A.T.O. regimului,

independenței și frontierelor Cam- bodgiei amenințări intolerabile. în loc de a se preocupa de apărarea Cambodgiei, de o pretinsă amenințare a țărilor socialiste, arată mesajul, S.E.A.T.O. ar face mai bine să nu organizeze manevre militare de intimidare la frontierele Cambodgiei, Mijlocul cel mai adecvat de a garanta securitatea Cambodgiei este acela de a sprijini ideea convocării neîntîrziate a unei conferințe la Geneva, care să garanteze neutralitatea acestei țări. (A.F.P.).

Demonstrație la Phnom Penh în sprijinul politicii de întărire a Independenței țării promovată -de guver
nul cambodgian.

Conferința O. N. U. 
pentru comerț și dezvoltareGENEVA 15. — Trimisul special Agerpres, Adrian Ionescu, transmite : Cele cinci comisii ale Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare de la Geneva și-au continuat miercuri lucrările.In comisia a 5-a, în cadrul discuțiilor generale cu privire la extinderea comerțului internațional și problema grupărilor economice a luat cuvîntul și reprezentantul R.P. Romîne, M. Petrescu, care a arătat că din discuțiile purtate în Comisia a 5-a, poate mai mult chiar decît în alte comisii, rezultă evident caracterul universal al problemelor ce figurează pe agenda conferinței, interdependența lor și faptul că trebuie căutate, în comun, soluții de ansamblu pe baza punctelor de vedere exprimate pînă acum în cursul discuțiilor. Există două categorii mari de probleme — a continuat vorbitorul — pe care le întîmpină comerțul internațional : cele care a- par între țări avînd stadii diferite de dezvoltare și altele, care apar între țări cu sisteme social-economice diferite. Romînia le-a cunoscut pe amîndouă. Iată de ce sîntem interesați în reușita acestei conferințe și vom depune toate eforturile în acest sens.După ce a vorbit despre creșterea însemnată, în ultimii ani, a comerțului exterior al Romîniei, ceea ce indică o participare sporită a economiei noastre naționale la comerțul mondial, reprezentantul romîn a spus : Nu putem însă ignora efectele pe care le au pentru noi fluctuațiile de prețuri pe piața mondială. ale unor produse care dețin o pondere importantă în exportul țării noastre. Pe de altă parte, exportul

din ce în ce mai diversificat al țării noastre întîmpină serioase bariere vamale și limitări cantitative din partea țărilor dezvoltate — cu economie de piață — fără a mai vorbi de discriminările și obstacolele artificiale create de grupările de integrare ale acestor țări. De aceste dificultăți — a relevat vorbitorul — se lovesc și multe alte țări, îndeosebi cele în curs de dezvoltare.In continuare, vorbitorul s-a referit la inițiativa țării noastre privind problema elaborării unor principii de cooperare economică internațională. După părerea noastră, a spus reprezentantul R.P. Romîne, prin cooperarea tuturor se vor cristaliza acele principii clare, cuprinzătoare și eficiente, care să orienteze relațiile economice dintre state pe baza respectului, suveranității, egalității și avantajului reciproc. Sîntem bucuroși să constatăm că, răspunzînd preocupărilor unui mare număr de state, Conferința este pe punctul de a concretiza această idee și că ceea ce Romînia ar fi inițiat acum șapte ani, este în curs de a deveni realitate. Delegația romînă își va aduce din plin aportul la analizarea și elaborarea clară a acestor principii unanim acceptabile și este gata să participe la lucrările grupului special ce se va crea în . acest scop.Reprezentanții țărilor membre ale comisiei au urmărit cu mult interes și atenție punctul de vedere cuprins în expunerea reprezentantului țării noastre, iar președintele comisiei, care a apreciat ca interesantă expunerea s-a referit în mai multe rîn- duri în intervențiile sale — din timpul lucrărilor — la problemele ridicate de delegația romînă în această comisie.
Instalarea președintelui BrazilieiBRASILIA 15 (Agerpres).— Generalul Humberto Àlencar Castelo Branco a fost instalat, miercuri, ca președinte al Braziliei. Deputatul federal Jose Maria Alkimin a fost investit în funcția de vicepreședinte al republicii.In cursul zilei de marți președintele interimar Ranieri Mazzilli a semnat un decret prin care generalul Humberto Alencar Castelo Branco, noul președinte al Braziliei, este ridicat la rangul de mareșal și

trecut în cadrele de rezervă. Un alt decret semnat de Mazzilli prevede suspendarea consiliului de conducere al Universității din Brasilia și al institutului superior de studii braziliene. Această măsură a fost recomandată de ministrul justiției, Gama e Silva. Intr-o cuvîntare radiodifuzată, Mazzilli a avertizat că anul acesta Brazilia va înregistra un deficit de 1 500 de miliarde de cruzeiros.
THE POUND ON THE EVE OF THE BUDGET
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Graficul de mai sus, publicat de ziarul „Times“, sub titlul „Lira sterlină 
în ajunul dezbaterii bugetului“, ilustrează tendința de scădere a puterii de cum
părare a monedei engleze în perioada 1938—1964.

VIENA. Marți seara, în marea sală 
„AEZ“ din Viena, radiodifuziunea 
austriacă a transmis o emisiune direc
tă consacrată R. P. Romîne, intitulată 
„Zburați cu noi“. Crainicii au vorbit 
în fața unui numeros public despre 
frumusețile plaiului romîncsc, despre 
bogățiile țării și dezvoltarea turismu
lui în R. P. Romînă. în contintiare a 
avut loc un program dc muzică popu
lară romînească, susținut dc grupul fol
cloric al ansamblului „Perinița“, care 
se află în prezent la Viena. Progra
mul a fost aplaudat cu căldură de 
publicul spectator.

KUALA LUMPUR. Primul ministru 
al Federației Malayczc, Abdul Rah
man, a respins propunerea primită re
cent din partea președintelui Indone
ziei, Sukarno, de a se întîlni în ca
drul unor tratative bilaterale pentru 
rezolvarea problemelor în suspensie 
între Indonezia și Federația Malayeză.

LONDRA. Ziarul britanic „Daily 
Mail“ informează că între firma 
„Steel and Co.“ și o misiune comer
cială cubană au loc în prezent nego
cieri în legătură cu livrarea către 
Cuba de macarale produse de aceas
tă firmă. După cum transmite agen
ția Associated Press, firma americană 
„Cummins Engine Co.“ care furni
zează firmei britanice motoarele Die
sel cu care sînt echipate aceste ma
carale, a atras atenția societății bri
tanice că, dacă va livra macarale Cu
bei, contractul potrivit căruia îi sînt 
furnizate motoarele Diesel va fi re
ziliat.

WASHINGTON. Guvernul ameri
can a prezentat Congresului două

------------ «LmmL« -------------------------------

In jurul retragerii lui
După ce Dirk Stikker a anun

țat că în curînd se va retrage 
din funcția de secretar general 
al N.A.T.O., în cadrul alianței 
atlantice au început discuții în 
legătură cu alegerea unui succe
sor. „In faza delicată în care se află -azi alianța — scrie ziarul vest-gèrman „Die Welt“ — există multe argumente împotriva unui ' om care reprezintă în mod prea evident politica țării sale... în perioada în care va funcționa viitorul secretar general, se va desfășura și șe va decide, după cum se pare, lupta în jurul revizuirii tratatului N.A.T.O., care în 1969 poate fi denunțat și despre a cărui prelungire ori eventuală reprofilare trebuie purtate discuții încă înaintea acestui termen“. Disputa in ce privește țara care urmează să 
desemneze pe succesorul lui 
Stikker nu antrenează pe toți 
membrii blocului. Statele Unite, 
după tradiție, nu revendică pos
tul, întrucît ele dau alianței pe 
comandantul militar. Dată fiind 
ponderea țărilor europene, este 
lipsit de șanse și celălalt membru 
neeuropean : Canada. In ce pri
vește Belgia și Olanda, aceste 
țări au furnizat pînă. acum fieca
re cîte un secretar general.

Stikker
Observatorii de presă mențio

nează lipsa de interes a Franței, 
subliniind că ea nu poate, pretin
de postul fără să intre în con
tradicție cu atitudinea sa actuală 
față de N.A.T.O., pe care unii o 
numesc de „distanțare sistemati
că“. Dacă, din motive lesne de 
înțeles, se mai exclud pe de o parte R.F.G. și Portugalia, iar pe 
de altă parte Islanda și Luxem
burgul, cercul țărilor angajate în 
cursă apare destul de restrîns : 
Norvegia, Danemarca, Italia, Gre
cia, Turcia și Anglia. Dar ele nu 
au șanse egale. Favoritul scandi
nav este ministrul de externe al 
Norvegiei, Halvard Lange. In a- 
numite cercuri se exprimă însă 
rezerva că, întrucît Norvegia are 
față de concepția atomică a blo
cului un punct de vedere întru- 
cîtva diferit, alegerea unui nor
vegian ar implica discuții în ju
rul forței multilaterale a N.A.T.O. 
In sprijinul candidatului său, 
prințul Guido Colonna di Palia- 
no, Italia aduce argumentul că 
pînă acum postul de secretar ge
neral n-a fost ocupat de nici un 
sud-european. Cursa pentru d a- 
sigura succesiunea lui Stikker 
rămîne deschisă. „Pînă acum., scrie ziarul „Die Welt“, există 
numai candidați, dar nici un fa
vorit“.

După „Bull", „Olivetti"
„Operația Olivetti" se află de 

cîteva. săptămâni în centrul unor 
vii dezbateri. Marea firmă italia
nă de mașini de scris și calculat, 
care întîmpină o serie de dificul
tăți de ordin financiar, trebuie să 
recurgă la un împrumut de 30 
miliarde lire pentru a-și acoperi 
datoriile.

Grupurile italiene (Fiat, Medio
banca etc.) care își propuseseră 
să readucă la linia de plutire con
sorțiul Olivetti au pus însă con
diția ca firma americană „Gene
ral Electric“ să participe la aceas
tă. acțiune. Este a doua oară cînd 
„General Electric" încearcă pe 
diferite căi să pătrundă pe piața 
europeană. Cu cîteva luni în 
urmă, cînd compania franceză de 
mașini electronice „Bull“ trecea 
la rîndul ei printr-o perioadă cri-

tică, „General Electric" și-a ofe
rit ajutorul, încercînd să se aso
cieze cu firma franceză. Tentati
va s-a soldat cu un eșec.

Se pare, totuși, că nu a renun
țat la intenția sa de a pătrunde în 
Europa, de data aceasta îndrep- 
tîndu-și atenția spre Italia. Pen
tru „General Electric“, această 
nouă încercare prezintă impor
tanță în sensul că va căuta să se 
folosească de Olivetti ca de o 
trambulină pentru lărgirea vinză- 
rilor sale de mașini electronice 
de calculat în Europa",

Dacă noua încercare a lui „Ge
neral Electric" va reuși, arată 
presa franceză, redresarea com
paniei „Bull“ va deveni și mai 
grea, aceasta izbindu-se de un 
nou și puternic adversar pe con-, 
tinent.

EXPOZIȚIE A CÂRTII ROMlNEȘTI LA STOCKHOLMSTOCKHOLM 15 (Agerpres). — La Biblioteca regală din Stockholm, s-a deschis o expoziție a cărții romî- nești organizată de ambasada R. P. Romîne în colaborare cu conducerea acestei biblioteci. Au participat scriitori și alte personalități culturale suedeze, șefii unor misiuni diplomatice, ziariști. Dr. Unno Willers, directorul Bibliotecii regale și mem

bru al academiei Suediei, a scos în evidență succesele țării noastre în domeniul editării de cărți și și-a exprimat speranța că publicul suedez va manifesta un interes deosebit pentru cărțile expuse. Ambasadorul R. P. Romîne, dr. Petru Manu, a menționat că expoziția constituie un nou prilej de întărire a prieteniei dintre Suedia și Romînia.
Vizite in U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 70-a aniversări 
a lui N. S. HrusciovMOSCOVA 15 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere a lui N. S. Hrușciov au sosit la Moscova în vizite de prietenie : J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole ; delegația cehoslovacă condusă de Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia și președinte al R. S. Cehoslovace ; dele

gația de partid și guvernamentală a R. P. Bulgaria condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria ;• Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., președintele guvernului revoluționar muncitoresc țărănesc ungar, și Șândor Ronâi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.
proiecte de legi privitoare la acorda
rea unei autonomii locale insulelor 
Virgine și Guam.

COPENHAGA. Filiala din Aarhus 
a Asociației de prietenie Danemarca- 
Romînia a organizat o seară festivă 
cu prilejul împlinirii a 10 ani de la 
înființarea sa. Profesorul Gunnar 
Heerup, președintele asociației, a vor
bit despre realizările obținute de 
poporul romîn în ultimii 20 de ani 
și a împărtășit celor prezență din im
presiile pe care le-a cules în timpul 
călătoriei sale în R. P. Romînă.

ALGER. La invitația ministrului 
economiei al Algeriei, Boumaza, marți 
a sosit la Alger ministrul industriei al 
Cubei, Ernesto Che Guevara.

BAMAKO. Potrivit rezultatelor pre
liminare, în alegerile parlamentare 
din Republica Mali, primele după cu
cerirea independenței, Partidul Uniu
nea Sudaneză — partidul de guver- 
nămînt — a obținut 99,89 la sută din 
numărul voturilor.

SALISBURY. Cei 11 membri ai 
noului guvern sud-rhodesian au de
pus marți jurămîntul. Toate posturile 
importante din guvernul sud-rhode
sian au fost ocupate de elemente a- 
parținînd aripii de dreapta, cea mai 
reacționară a partidului de guvernă- 
mînt, Frontul rhodesian.

WASHINGTON. La poligonul din 
Florida a fost lansată o rachetă purtă
toare a unui laborator spațial denumit 
„Fire“. Prin lansarea lui, oamenii de 
știință americani vor să pună la punct 
așa-numitcle bucle termice, care să

permită cabinelor cu cosmonauți să 
treacă fără pericol „peretele atmosfe
ric“ la întoarcerea lor pe pămînt și să 
asigure menținerea permanentă a le
găturilor radio pe timpul aterizării. 
Capsula a căzut în Oceanul Atlantic 
după ce a atins o înălțime de 8 320 
km, neputînd fi recuperată.

MALE. în capitala insulelor Mal- 
dive a avut loc o puternică demons
trație, cu prilejul căreia participanții 
au cerut retragerea reprezentanților 
Angliei din acest teritoriu. A. Davy, 
reprezentantul englez la Male, și un 
subaltern al său au fost înconjurați 
de o mare mulțime de manifestant! 
care cereau diplomaților englezi să 
părăsească insulele.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat că 
la 15 aprilie la poligonul experimen
tal din Nevada a fost efectuată o 
nouă explozie nucleară subterană.

MANILA. La Manila s-au încheiat 
lucrările sesiunii Consiliului ministe
rial al pactului S.E.A.T.O. A fost dat 
publicității un comunicat comun. Co
municatul cuprinde un paragraf care 
înserează poziția deosebită a minis
trului de externe francez că „în con
dițiile actuale grave este înțelept de 
a se abține de la orice declarație“ în 
legătură cu războiul din Vietnamul de 
sud. Această declarație este interpre
tată de agenția France Presse ca o 
desolidarizare a Franței de conținutul 
comunicatului comun în această pro
blemă.

GEORGETOWN. Trei lideri ai Par
tidului Congresul Național al Poporu

lui din Guyana Britanică (P.C.N.P.), 
partid de opoziție, au anunțat că nu 
vor participa la viitoarele alegeri ge
nerale în semn de protest împotriva 
sistemului electoral de reprezentare 
proporțională impus de Marea Brita
nie. Primul ministru, Cheddi Jagan, 
a criticat la rîndul lui acest sistem, 
care, potrivit declarațiilor sale, „are 
scopul să ofere guvernatorului englez 
puteri pentru a controla desfășurarea 
alegerilor“.

BAGDAD. Postul de radio Bagdad 
a anunțat că 400 de profesori din 
R.A.U. au fost aleși pentru a preda 
în școlile secundare irakiene.

RAWALPINDI. Ralph Bunche, se
cretar general adjunct al O.N.U., a 
sosit în capitala Pakistanului unde 
a fost primit de președintele Ayub 
Khan cu care a avut discuții asupra 
problemei Cașmirului. Bunche va ple
ca apoi la Delhi pentru a avea între
vederi cu primul ministru al Indiei, 
Nehru.

CAIRO. Comitetul Adunării Națio
nale a R.A.U., format din președinții 
comisiilor parlamentare, a pregătit un 
raport asupra programului guverna
mental prezentat în cadrul adunării 
de primul ministru Ali Sabri. Rapor
tul recomandă guvernului să susțină 
și în viitor planurile de dezarmare și 
lichidare a stocurilor de arme distru
gătoare și să elaboreze un program de 
luptă pentru menținerea păcii. Comi
tetul, se arată în raport, sprijină poli
tica guvernului în legătură cu lichida
rea bazelor militare. Pe plan intern, 
raportul cuprinde o serie de reco
mandări privind planurile de dezvol
tare.
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