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@ Ce ascund remanierile ® „Recordul" 
nedorit al turnătoriei® Piese cu... derogări

Uzina de utila] petrolier Tîr- 
goviște. Atelierul mecanică 
grea. Maistrul de schimb este 
chemat la o mașină. Muncito
rii de la locurile de muncă 
vecine sînt și ei îngrijorați. La 
o mînuire greșită a cuțitului, 
strungarul Stan Silvestru a re- 
butat o piesă de vreo 200 de 
kilograme. Muncise șase ore 
și-acum totul era zadarnic. 
Numai metalul din care a fost 
turnată piesa valorează circa 
1 500 de lei. Dacă adăugăm 
cheltuielile de manoperă și de 
regie ale secției turnătorie și 
atelierului de prelucrări, pier
derea este și mai mare. Cînd 
maistrul a dat ochi cu strun
garul, acesta i-a mărturisit cu 
amărăciune că n-a fost destul 
de atent.

Așa a început ancheta noa
stră la uzina tîrgovișteană. 
Stăm de vorbă cu maistrul 
Nicolae Crăciun, din sectorul 
prelucrări.

— Necazul cel mai mare ni-l 
provoacă secția noastră de turnă
torie. Ca să evităm prelucrarea 
inutilă a unor piese, am recurs la 
următoarea măsură: degroșăm 
toate piesele pentru a depista pe 
cele cu defecte ascunse de turna
re. Piesele care pot fi recondițio
nate prin sudură le trimitem îna
poi turnătoriei, iar acolo se deten- 
sionează în cuptoare și sînt din 
nou aduse la noi pentru prelu
crarea finală.

— E un fel de „certificat" al 
slabei calități a pieselor turnate.

— Exact. Dar n-avem încotro. 
Cu toate că, din această cauză, 
întîrziem cu unele comenzi și nu 
mai putem să ținem pasul ritmici
tății producției.

într-un colț de atelier, mal 
multe piese erau stigmatizate cu

însemnele R.M. Adică rebut dato
rat materialului turnat. La turnă
torie am aflat că, în prima lună a 
anului, la un singur reper (vane), 
au făcut cale întoarsă pen
tru remanieri peste 17 tone de 
piese care au „mîncat" serioase 
capacități de producție, energie, 
materiale, timp. în această secție, 
peste 100 de tone de piese din oțel 
aliat și oțel obișnuit, turnate în 
ianuarie, nu au fost corespunză
toare din punct de vedere calita
tiv. Dacă ținem seama că fiecare 
tonă de oțel turnat costă 7 500 de 
lei, nu este greu de apreciat ce pa
gube au fost aduse uzinei.

Care sînt cauzele unei atari si
tuații ? Concluziile ar putea fi re
zumate în felul următor: calita
tea necorespunzătoare a unor pie
se se datorește unui șir de nea
junsuri cărei persistă mal ales 
în domeniul calificării muncitori
lor tineri, al organizării produc
ției în unele secții și al reparații
lor la diferite utilaje de bază.

Ni s-a relatat că, în secțiile 
prelucrătoare, cele mai multe piese 
cu defecte de calitate sînt rezulta
tul neatenției și ai slabei calificări 
a muncitorilor repartizați anul tre
cut de la școala profesională de 
pe lingă uzină. Unul dintre ei este 
și strungarul 
la început.

— Cum se 
trebat.

— Logic și 
firesc — ne-a răspuns tot mais
trul Crăciun. Cînd fac practică, e- 
levii-ucenici stau și se uită, fiindcă 
n-avem strunguri libere pentru ei, 
iar muncitorii cu înaltă calificare 
au sarcinile lor de producție și 
lucrează pentru a le îndeplini. Cu

Constantin JALBA

despre care vorbeam

explică ? — am în-

în același timp ne-

Pe șantierul noilor blocuri do locuințe din cartierul Armata Poporului din 
Capitală

In plină explozie a 
primăverii, la 23 martie, 
tinerețea patriei, viito
rul ei, își va reuni la 
București cele mai de 
nădejde vlăstare. Din 
perspectiva idealuri
lor noastre comune, a 
mărețului program tra
sat de istoricul Congres 
al IX-lea al partidului, 
destinul, bucuriile și 
răspunderile tinereții 
întregesc laolaltă o 
imagine revelatoare : 
patria oamenilor mun
cii de la orașe și sate 
a născut această vîrsfă 
de aur în plină ilumi
nare a sa, în largă zo
die a libertății. Ogoa
rele, școlile, orașele, 
marile șantiere au dat 
unei asemenea tinereți 
nu numai o vatră ma
ternă dar și un țel 
înalt. Integrată marelui 

al devenirilor, ea 
dovedit prefutin- 
neobosită și dem- 

proaspătă și cute
zătoare, trecînd din 
anii de școală sau exu
beranță spre ani da 
construcție, cu aceeași 
simplitate și hărnicie cu 
care o deprinseseră fa
milia, dascălii, organi
zația revoluționară a 
flnerefului.

E o mîndrle pentru 
noi faptul că nu e do
meniu al operei de in
struire șl educație, al 
dobîndirll oțelului șl a

Mihai
NEGULESCU

pîinil, al cercetării ști
ințifice, al artelor, în 
care să nu fie cuprinși 
mii și sute de mii de 
oameni tineri, îndrăgos
tiți de profesiunea lor, 
falentafi, stăpîni — prin 
neîntrerupte ore de ve
ghe și studiu — ai unor 
subtile taine ale mate
riei, ale sufletului ome
nesc, 
uzine, 
goare, 
dragoste cuvintelor căl
duroase și mobilizatoa
re adresate lor de către 
partid, prin glasul se
cretarului general al 
Comitetului Central, to
varășul Nicolae Ceau
șescu : „Socialismul a 
deschis tineretului nos
tru perspectivele afir
mării elanului și entu
ziasmului său, i-a creat 
condiții optime de dez
voltare multilaterală. 
Fără îndoială că tinere
tul va răspunde și în 
viitor acestor condiții 
printr-o muncă perse
verentă de pregătire și 
lărgire a orizontului de 
cunoștințe, prin parti
ciparea activă, alături 
de întregul popor, la 
opera de desăvîrșire a 
construcției

Mai bine da jumă
tate din cele pesle 
două milioane de ute- 
ciști se află azi pe băn
cile școlilor, ale facultă
ților, studiază la cursuri 
serale sau fără frecven
ță, la universități popu
lare, la cursuri de ridi
care a calificării tehni
ce sau agricole. Serio
zitatea, temeinicia cu 
care se pregătesc pen
tru intrarea în viață 
sînt încă o chezășie a 
prestigiului cultural, 
tehnic și economic în 
continuă ascensiune — 
al României socialiste. 
De la banchetul de ab
solvire a școlii profesio
nale, a liceului sau a 
facultății, pînă la reve
derile făgăduite, dru
murile tinereții se des
part, se întretaie și se 
întemeiază cu vigoa
rea, cu prospețimea a- 
celeiași dorințe de re
alizare, cu aceeași sete 
de a duce mai departe 
cunoașterea, ingeniozi
tatea, forța umană.

Și vine o 
Iar apropiatul 
al tinereții
prielnic pentru aceasta 
— cînd, indiferent do 
școala pe care ai ab
solvit-o ori de șantie
rul pe care ți-ai petre
cut anii și ți-ai înte
meiat familia. Indiferent

ECLIPSE
DE LUNĂ

SI SOARE
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In 
avea 
Lună 
vizibile din țara noastră, lată ce 
ne relatează, în legătură cu a- 
ceste fenomene cerești, tov. 
Matei ALECSESCU, directorul 
Observatorului astronomic popu
lar din București.

Din cele patru eclipse ce se 
petrec în 1966, noi vom putea 
observa două : una da Lună 
prin penumbră, la 4 mai, șl a 
doua, parțială de Soare, la 20 
mai. Cea de Lună nu prezintă 
un interes prea mare. Luna nu 
traversează decît zona de pe
numbră a Pămîntului, astfel că 
umbrirea ei va fi foarte slabă. 
Deși fenomenul se desfășoară, 
conform calculelor, între orele 
21 și 7 minute și 1 și 17 minute, 
numai în jurul orei 23 și 12 mi
nute va putea fi observată o u- 
șoară întunecare a discului lu
nar, în partea sa inferioară.

Mult mai interesantă este e- 
clipsa de Soare de la 20 mai. 
Este vorba de o eclipsă inelară. 
Pe teritoriul țării noastre va fi 
foarte pronunțată : la București, 
faza maximă de umbrire va a- 
tinge aproape 87 la sută, astfel 
că Soarele va fi vizibil ca o 
seceră subțire. începutul eclip
sei are loc, la București, la orele 
10 și 21 de minute; faza maxi
mă se va produce la orele 11 
și 46 de minufe, iar sfîrșiful ei 
la 13 și 14 minufe. Pentru ob
servații este suficientă o simplă 
bucată de geam afumat. Bucu- 
reștenilor dornici să vadă feno
menul de la început pînă la 
sfîrșit, Observatorul nostru le 
va pune la dispoziție o serie de 
lunete.

luna mal a acestui an vor 
loc două eclipse, una de 
și una de Soare, ambele

S w

Importanța artizanatului nu o 
mai poate pune nimeni la îndpială. 
El se confundă cu necesitatea fru
mosului de fiecare zi, este proprie 
omului și națiunii noastre ; o de
monstrează însăși istoria poporului 
român, despre ale cărei rădăcini 
milenare ne vorbesc tezaurele ar
heologice, obiectele de ceramică, 
os, piatră etc. O continuitate ui
mitoare persistă de-a lungul mile
niilor mai cu seamă în ceramică, 
deoarece prin calitățile materiale 
ea rezistă mai mult decît altele. 
Dar bogăția întregului nostru fol
clor nu poate fi altfel explicată de
cît printr-o îndelungă continui
tate.

Eficiența economică a producției 
artizanale de asemenea nu poate fi 
contestată. România este una din 
puținele țări în care mai există un 
artizanat popular — și fiind de o 
utilitate certă, este normal ca a- 
ceste produse să prezinte un mare 
interes nu numai pentru piața in
ternă dar și pentru turiști străini 
și pentru export.

însă operele creatorului au
tentic popular nu se identifică în 
nici un caz cu avalanșa obiectelor

Palriciu MATEESCU

de gust îndoielnic produse în se
rie de feluriți meșteșugari, „artiști" 
improvizați și diletanți, puse în 
vînzare prin debite sau chiar prin 
magazine specializate. Cu acele 
lemne pictate, de pildă (vase imi- 
tînd ceramica, plăci pictate, ca
sete etc), cu iz de romantism ief
tin, lăcuite și părînd a fi muiate 
în sirop — confecționate de niște 
tîmplari așa-zis iscusiți, deveniți 
creatori peste noapte. Facem a- 
ceastă precizare deoarece, în mod 
paradoxal, UCECOM-ul — în 
a cărui răspundere intră organiza
rea producției artizanale — încu
rajează aceste contrafaceri și imi
tații vulgare în loc să se ocupe cu 
insistență de valorificarea tradi
ției populare autentice, bizuindu-se 
pe măiestria acelora care o slujesc 
din tată în fiu, stimulîndu-i, 
creîndu-le condiții de creație pe 
măsura cerințelor actuale. Pro
blemă de multe ori pusă în discu
ție, activitatea desfășurată în a- 
cest domeniu de UCECOM ar 
merita o analiză aparte și pentru 
că multe din obiectele realizate în 
atelierele sale — din lemn, os, ma
terial plastic etc. — alături de flo
rile artificiale din hîrtie, de sta
tuetele din gips vopsit sau de ta
blourile de gang, exercită o in
fluență nocivă asupra dezvoltării 
gustului public, răspîndesc prostul 
gust. Scopul articolului de față 
însă este doar acela de a atrage a-

socialiste”.

(Continuare în pag. a II-a)

tenția asupra necesității cultivării 
vechii și bunei noastre tradiții ar
tizanale, în ' înseși locurile ei de 
obîrșie.

S-a întîmplat nu odată ca vizita
tori de peste hotare — oameni de 
gust care fie cunoșteau deja valo
rile artei noastre populare, fie că 
le descopereau în muzeele noastre 
— să-și exprime nedumerirea : de 
ce nu se pot cumpăra asemenea lu
crări ? De ce nu se pot cumpăra 
obiecte de autentică artă populară 
contemporană ? întrebare legitimă, 
urmată, în mod firesc, de alta, la 
fel de îndreptățită : au dispărut 
cumva creatorii ?

(Continuare 
în pag. a V-a)

Delegat la Congresul U.T.C. i 
Gheorghe Sandu, vulcanizator, 
fruntaș în producție, secția 
a 5-a, atelierul de pregătire — 
Combinatul de cauciuc Jilava

TIMIȘOARA (coresp. „Scîn- 
““ teii"). Tineretul din între
prinderile industriale ale re
giunii Banat întîmpină cu noi 
succese în muncă cel de-al 
IV-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist. Panourile de 
onoare ale întreprinderilor și 
șantierelor evidențiază peste 
10 000 de tineri fruntași în în
trecerea socialistă. Alți 3 000 sînt 
inovatori și 
orașul Arad se desfășoară în 
aceste zile 
tema „Cine știe 
figă", diferențiat 
serii, la care 
mii de tineri, 
concurs s-a ținut pentru mese
riile de strungari, țesători și fila
tori. La Uzina constructoare de 
mașini din Reșița, în secția me
canică mijlocie și ușoară, comi
tetul U.T.C. a luat inițiativa de 
a organiza dezbateri pe tema 
disciplinei în muncă.

în orașele Ploiești, Cîmpina, 
Buzău, Rîmnicu Sărat, peste 

10 000 de tineri din întreprin
deri și școli au participat în a- 
cesfe zile la întîlniri cu activiști 
de partid. Alți aproape 16 000 
au vizionat în colectiv fil
me în cadrul „Săpfămînii fil
mului pentru tineret" organizată 
cu acest prilej de întreprinderea 
cinematografică 
timp ce 
tineri au

CRAIOVA (coresp.CRAIOVA (coresp. „Scîn- 
feii”). Antrenați de organi

zațiile U.T.C., cei peste 10 000
tineri din satele raionului Filiași 
participă la numeroase acțiuni da 
interes obștesc. Peste 2 000 de 
tineri din cele 35 cooperative a- 
gricole din raion au luat parte la 
lucrările pregătitoare pentru iri
garea a mai mult de 4 900 ha de 
teren. în ultimele 12 luni, tinerii 
din raionul Filiași au trimis fur
nalelor aproape 100 tone de fier 
vechi, au curățat 3 000 ha islaz 
și au plantat peste 25 000 pomi 
pe marginea șoselelor și pe te
renuri în pantă. De asemenea, 
au terminat de împădurit 25 ha 
teren deluros.

Manifestări culturale

SUCEAVA, (coresp. „Scîn- 
feii”). Pe întreg cuprinsul re

giunii Suceava au loc în aceste 
zile numeroase manifestări cul- 
tural-arfisfice. Pînă în prezent, 
aproape 40 000 de tineri au 
audiat conferințele „U.T.C. — 
organizație revoluționară a ti
neretului din Republica Socialis
tă România", „Viitorul luminos 
al tinerei generații", „Conduce
rea de către partid — izvorul 
forței și tăriei U.T.C." etc. La 
Casa de cultură din Vatra Dor- 
nei a avut loc zilele trecute 
simpozionul „România în viitorii 
5 ani".

a recoltelor
mari

sursă sigură
IRIGAȚIILE

(Continuare în pag. a V-a)

BRUXELLES

Reuniunea

în această 
a se mufa 
industriale 
prezent se 
zonei cen-

viitori 
creas- 

tone 
capa-

O discuție despre calitate, după încercările făcute la condensatorii 
de ceramică. (Instantaneu la întreprinderea de piese radio șt semi- 

aonductorl-Băneasa) Foto : M. Cioc

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A AMBASADORULUI

REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Luni 21 martie 1966, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a primit 
în audiență de prezentare pe Tzen- 
Iun-ciuan, ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze la București.

La primire a participat tovară
șul Andrei Păcuraru, membru al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

ginea principiului neameste
cului in treburile interne ale
statelor. Intervenția șefului 
delegației române

UN ACT DE SFIDARE

Lucrările reuniunii inter 
americane din Panama au 
intrat în impas în urma opozi
ției S. U. A

Pînă în capitala Greciei de 
nord — Salonic — noua 
autostradă care pornește din 
Atena ocolește orașele La
mia, Voios și Larisa, șerpu
iește la poalele munților Par- 
nas, Othris și Olimp și rare
ori se desparte de țărmul for
fecat de valurile Egeei. Lă- 
sînd în urmă pămîntul roșie- 
lic al Aticei cu dealurile sale 
pleșuve, trecem prin ținuturi 
acoperite de păduri, livezi și 
grădini imense.

Intrarea în marele oraș 
prin „Egnatia Odos", drum 
ce odinioară lega cele două 
puternice centre mondiale
— Constantinopole și Roma
— amintește călătorului de 
trecutul frămînfaf al orașului 
care anul viitor împlinește 
2 280 de ani.

La cîfiva km în afara ora
șului se înalță, în dimensi
uni ciclopice, complexul so
cietății petroliere americane 
Esso și, alături, clădirile fa
bricii de fosfați. Apoi sînt 
amplasate la rînd o uzină de 
țevi, o fabrică de prelucrare 
a lemnului, un combinat de

curățire a bumbacului șl alte 
întreprinderi. Tot 
regiune urmează 
peste 50 unități 
mai mici, care în 
află în apropierea
frale a Salonicului. Prin mu
tarea lor se intenționează 
crearea unei regiuni indus
triale în afara orașului. In 
zona dintre Veria și Salonic 
s-au ridicat mai multe fabrici 
de conserve din fructe. Salo
nicul se transformă treptat 
dintr-un oraș agraro-industrial 
într-unul indusfrial-agrar. Ca 
urmare a politicii „porților 
deschise" duse în anii post
belici, capitalul străin deține 
în prezent poziții pregnante 
— în contrast cu tendințele 
de afirmare a capitalului au
tohton.

Agricultura regiunii Salo
nic este mai avansată decît 
în alte părți ale Greciei. Pă- 
mînful reavăn facilitează 
creșterea oricăror plante ce
realiere, pomi fructiferi, le
gume specifice acestei zone. 
Se desfășoară și acum lucrări

pentru îmbunătățirea solului 
și extinderea suprafeței iri
gate.

Dezvoltarea activității In
dustriale și agricole a regiu
nii a dus la lărgirea portului 
Salonic, în care se execută 
un trafic anual de 2,5 mili
oane tone mărfuri. Rănile 
pricinuite de război portu
lui au dispărut de mult. S-au 
ridicat noi instalații portuare, 
mari depozite de mărfuri, 
docuri, silozuri, Macaralele 
formează un imens păienje
niș metalic deasupra cheiu- 
rilor de încărcare-descărcare. 
Se prevede ca în anii 
capacitatea portului să 
că pînă la 8 milioane 
anual, întrecînd astfel
citatea de 6,5 milioane tone 
a portului Pireu. Portul duce 
însă lipsă de mijloace de 
transport — vagoane șl va- 
goane-cisternă.

C. ALEXANDROAIE

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Marea familie a cadrelor didac
tice sporește, în fiecare an, cu cî- 
teva mii de tineri, absolvenți ai 
universităților și institutelor pe
dagogice. Noi, cei mai vîrstnici sau 
mai bine zis cu activitate mai 
îndelungată, ne amintim, văzîn- 
du-i, de emoțiile și greutățile înce
putului prin care am trecut la 
vremea noastră, legate între altele 
și de lipsa de experiență. De aceea, 
întîmpinîndu-i cu căldură pe tine
rii noștri colegi, căutăm să-i aju
tăm, cu prietenie și tact, să se 
încadreze cît mai grabnic în acti
vitatea curentă a școlii.

Incontestabil, numeroși tineri 
profesori se achită onorabil de în
datoririle pedagogice și educative, 
obțin succese datorită, în primul 
rînd, bogatei pregătiri științifice, 
noțiunilor temeinice de predare și 
metodică pe care cei mai mulți și 
le-au însușit pe băncile universită
ții. Hotărîtor în această direcție 
este și entuziasmul cu care aceștia 
lucrează, dornici să fructifice în 
viață, la catedră, cunoștințele do- 
bîndite în anii de facultate, să 
contribuie la pregătirea științifică 
și la educația patriotică-cetățe- 
nească a elevilor lor. De începu
tul activității unui profesor ține 
însă și învingerea unei serii de di
ficultăți, la care vreau să mă re
fer în rîndurile de față.

Experiența personală, cît și unele 
discuții cu colegii mai tineri mă 
îndreptățesc să consider că cea 
mai mare dificultate a începutu
lui (și nu numai a lui) în profesia 
de educator este găsirea metodelor 
și procedeelor celor mai potrivite, 
pentru ca la fiecare lecție profe
sorul să se facă înțeles de elevii

săi, aceștia să-și însușească te
meinic cunoștințele predate 
fie convinși de adevărul și 
tatea lor. Asistînd la 
unor colegi mai tineri, am 
servat că aceștia — dornici să 
transmită elevilor cît mai multe 
din propriile cunoștințe — țin lec
ții încărcate, complexe, greu de 
urmărit. Efectul este de multe ori 
contrar celui dorit, spre nedume
rirea lor. Cauza nu e greu de de
finit : depășirea posibilităților de 
înțelegere și de asimilare ale ele
vilor. După părerea mea, această 
tendință de supraîncărcare a lec
ției nu este cu totul întîmplătoare

și să 
utili- 
orele 

ob

dreptățiți chiar din primele luni 
de lucru la catedră să renunțe la 
pregătirea sistematică a fiecărei 
lecții, achjtîndu-se doar formal de 
obligația întocmirii unui plan pen
tru ora de clasă. De unde această 
concluzie eronată ? Probabil 
convingerea că știu mult 
mult decît trebuie să predea 
vilor, convingere formată

din 
mai 
ele- 
prin 

comparația manualelor de școală 
cu problemele studiate de ei în fa
cultate. De fiecare dată, în ase
menea împrejurări, încerc să le 
explic că, desigur, profesorul pre
dă elevilor săi doar o parte din 
ceea ce știe, dar pentru aceasta

în legătură cu aceste aspecte, 
mi se pare potrivit să semnalez 
necesitatea ca în anii de facultate 
să se afecteze un loc mai cuprin
zător practicii pedagogice. Astfel, 
cred eu, se vor putea evita unele 
situații cînd tineri profesori „tobă 
de carte" se lasă descurajați de pri
mele insuccese din munca instruc- 
tiv-educativă din școală, de prima 
confruntare cu realitatea din clasă, 
care nu se potrivește întotdeauna 
cu cea studiată la facultate. După 
părerea mea, în frecvente cazuri 
insuccesele sînt datorate faptului 
că în anii de studenție profesorii 
n-au fost puși în situația de a

la unii dintre colegii mai tineri. De 
cele mai multe ori, la fel arată și 
lecțiile pe care le țin în timpul 
practicii pedagogice din anii de fa
cultate. Faptul că fiecare student 
dintr-o grupă de practică (de 
regulă destul de numeroasă) n-are 
timp să predea mai multe lecții 
consecutive, un capitol întreg 
chiar din materia clasei respecti
ve, îl determină ca la lecția prac
tică să 
cumva 
chipuie 
știință.

Alți
nosc în profunzime problemele 
specialității alese, se socotesc în

Prof, emerit 
Alexandru COJOCARU

spună tot ce știe, ca 
cel care-1 asistă
că a omis ceva

să-și
din

nu 
în- 
ne-

este nevoie să reflecteze îndelung 
asupra fiecărei părți din lecție, să 
pună accent pe elementele esenți
ale ale problemelor, folosind amă
nuntele numai ca verigi interme
diare între cunoștințele de bază. 
Nerespectînd această cerință, im- 
provi-zînd lecția, profesorul nu va 
avea o expunere logică, pe înțele
sul elevilor, nu va reuși să creeze 
acel climat de interes, acea legă
tură între profesor și elevi, care 
dau viață lecției.

face față întregului complex de 
probleme pe care-1 ridică profesi
unea noastră (lecții de diferite 
tipuri, verificarea cunoștințelor și 
notarea lor obiectivă, organizarea 
orelor de dirigenție, a diferitelor 
activități educative etc.)

în munca de fiecare zi cu e- 
levii, profesorul învață. Printr-un 
proces de autoanaliză obiectivă el 
poate stabili dacă metoda pe care 
a folosit-o astăzi a fost eficientă, 
dacă lecția a fost astfel organizată 
și expusă încît elevii au înțeles pe 
deplin problemele și au învățat 
cum să continue studiul individu
al acasă. în acest scop, îi mai stau 
la îndemînă publicații de specia
litate și de pedagogie, materialele 
didactice moderne, cursuri

perfecționare. Pe de altă parte, 
asistînd la cît mai multe lecții ale 
confraților cu mai îndelungată ex
periență, tînărul profesor va putea 
deprinde multe din elementele 
specifice ale profesiunii sale. Mă 
gîndesc îndeosebi 
calendaristică 
tul de studiu 
planurilor de 
activităților 
organizarea 
personal ș.a.
bul de experiență ne calea discu
țiilor cu colegii de specialitate, 
în comisiile metodice, cercurile 
și consiliile pedagogice îl ajută 
să-și clarifice probleme de ordin 
profesional. Mi se pare însă că, 
pe alocuri, în unele școli, pentru 
a se realiza acest schimb de expe
riență se așteaptă ocazii deosebite, 
se pregătesc acțiuni pretențioase, 
în loc să se depună eforturi în ve
derea creării unui climat favora
bil pentru o permanentă colabo
rare directă, apropiată, prieteneas
că între cadrele didactice cu ex
periență mai îndelungată și cele 
mai tinere.

Tinînd seama de condițiile în 
care lucrează, de faptul că acti
vează într-un colectiv care poate 
să-l ajute, tînărului profesor îi 
rămîne să știe să-și gospodărească 
chibzuit timpul șl să utilizeze toa
te mijloacele care-i stau la dispo
ziție pentru a căpăta autoritate și 
experiență pedagogică. în acest 
sens, cred că tinerii profesori ar 
putea fi mai mult ajutați de con
ducerile școlilor, printr-o judicioa
să repartizare a sarcinilor obștești 
și extrașcolare, evitîndu-se supra
încărcarea lor.

la planificarea 
a materiei la obiec- 
respectiv, alcătuirea 
lecții, desfășurarea 

educative cu elevii, 
studiului individual 
Tot astfel, schim-

125 de ani de la nașterea

lui losif Vulcan

PROMOTOR
CULTURII ROMANEȘTI

care cu-tineri profesori,

(Urmare din pag. I)

Mâriuca Foto i Gh. Vințilă

0 carie care roade

îndemnîndu-ne 
tele sale poezii

într-una din mul- 
patriotice :

„Să păstrăm orlcînd cu fală 
Demnitatea națională".
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In urmă cu 125 de ani, în luna 
martie, se năștea în satul Holod 
din ținutul Bihorului, într-o bă- 
trînă și modestă casă țărănească, 
losif Vulcan, cel care va deveni 
unul din acei înflăcărați patrioți 
care au adus o contribuție de preț 
la afirmarea culturii românești a 
Transilvaniei din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea. A făcut 
parte din șirul acelor „bărbați bi
nemeritați" ai patriei care s-au 
străduit cu gîndul sau cu fapta 
pentru fericirea poporului — oa
meni pe care Vulcan i-a așezat 
cu atîta pioșenie în cartea sa 
Panteonul român.

Om harnic și modest, a trecut 
prin viață arzînd ca o torță, creînd, 
printr-o trudă nobilă și cu un rar 
devotament, organe de presă (Fa
milia, Umoristul. Șezătoarea, Gura 
satului) pentru afirmarea și răs- 
pîndirea culturii românești din 
toate provinciile țării și în toate 
colțurile ei. Nu dintr-o ambiție de
șartă ci din nevoia imperioasă de 
a umple un gol cultural și mai cu 
seamă literar-artistic, care stăruia, 
din pricini obiective, în istoria 
Transilvaniei de după Școala Ar
deleană. losif Vulcan s-a ma
nifestat tumultuos ca un poeta 
vates căci :

„Poetu-n astă lume nu este pentru 
sine 

națiunii de-apostol 
și profet",

domeniul istoriei și al fi-

fondul de locuințe

Avem în față mai mul
te scrisori din Capitală, 
de la Brașov, Craiova, 
Constanța, Năvodari etc. 
Sint scrisori de la loca
tari sau comitete de bloc 
care semnalează deficien
țe privind întreținerea 
fondului de locuințe.

„Plouă

prin acoperiș 
dar semnați 
de recepție!“

Multe dintre ele criti
că, în primul rînd, inter
minabilele tergiversări 
ale întreprinderilor care 
răspund de gospodărirea 
clădirilor de locuit. în lu
na aprilie 1965, văzînd că 
nu reușește să urnească 
din loc pe funcționarii de 
la I.A.L. 1 Mai pentru a 
lua măsuri de remediere 
a unor defecte la blocul 
din Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 54. locatarul Th. Ha- 
ragoș s-a adresat
teii". Sfatul popular 
raionului 1 Mai din 
pitală, căruia 1 s-a 
mis scrisoarea, a 
dispoziție I.A.L.-ului
rezolve urgent cererea 
locatarilor. „Credeam că 
după aceasta — ne scrie 
din nou Th. Haragoș — 
se vor lua măsuri, dar 
nici pînă azi, 20 februa
rie 1966, reparațiile nu 
s-au făcut".

In alte
semnalează, ca o practică 
obișnuită a întreprinderi
lor care execută repara
ții, tărăgănarea la nesfîr- 
șit a lucrărilor. Unele lu
crări de reparații durea
ză de două-trei ori mai 
mult timp decît le tre
buie constructorilor să rl-

„Scîn- 
al 

Ca- 
tri- 
dat 
să

scrisori se

dice un bloc nou cu zeci 
de apartamente. Iată un 
asemenea exemplu. „Re
parațiile capitale la imo
bilul din str. 13 Decem
brie nr. 21, începute de 
I.R.C.R. „16 Februarie" 
în anul 1964, s-au pre
lungit pînă în primul tri
mestru al anului 1966 — 
ne scriu mai mulți loca
tari. Și cîte necazuri nu 
ne-a pricinuit aceasta I

In sfîrșit, acestor nea
junsuri li se 
proasta calitate a lucră
rilor. Despre 
ne-au scris, între 
locatarii blocului din str. 
Vînători 17, raionul Le
nin : „In decembrie 1964, 
I.A.L. și I.R.C.R. din ra
ionul nostru au semnat 
procesul verbal de recep
ție a lucrărilor de repa
rații capitale făcute imo
bilului în care locuim. 
Dar n-au plecat bine 
constructorii că au și în
ceput să apară defectele: 
plouă prin acoperiș, ușile 
nu se mai închid etc. 
De atunci toate sesizările 
noastre au rămas fără 
răspuns. După ce au în
casat banii, iar I.A.L. a 
semnat procesul verbal 
de recepție, 
I.R.C.R. puțin le 
ce-au lăsat în

Am pornit pe 
unora din aceste 
pentru a afla 
întîmplarea a făcut să a- 
sistăm la a treia 
vă a I.R.C.R. „16 
rie" de a obține 
turile de rigoare 
cesul verbal de recepție, 
care să justifice cheltui
rea a 600 000 de lei la re
paratul blocului din str. 
13 Decembrie nr. 21. Dar 
reprezentanții locatarilor 
nu s-au lăsat convinși de 
vorbele celor de la 
I.R.C.R. Și bine au făcut.

Inginerul șef al I.R.C.R. 
„16 Februarie", tov. E-

adaugă

aceasta 
alții,

celor de la 
pasă de 
urmă". 
urmele 
scrisori 
cauzele.

tentati- 
Februa- 
semnă- 
pe pro-

mii Mituleț, recunoaș
te că s-a lucrat prost 
la reparațiile acestui imo
bil : „Cei care aveau sar
cina să îndrume pe lu
crători, să controleze ca
litatea muncii nu și-au 
îndeplinit îndatoririle și 
vom lua 
nite".

măsurile cuve-

Unde duce

„goana“ după 

realizarea
planului valoric

Din discuțiile cu cadre 
de conducere de la alte 
I.R.C.R.-uri și de la 
I.A.L. rezultă însă că a- 
ceasta nu este singura 
cauză a deficiențelor sem
nalate mai sus. „Există 
o goană a I.R.C.R.-urilor 
după deschiderea unui 
front cît mai mare de lu
crări, după realizarea 
planului valoric — ne 
spune tov. Grigore Osiev- 
schi, inginer șef al I.A.L. 
din raionul Lenin. Moti
vul e lesne de înțeles. 
Iată de ce aș propune ca 
I.R.C.R.-urile să fie fă
cute răspunzătoare de 
realizarea fizică a lucră
rilor contractate cu I.A.L. 
și să nu li se permită să 
se ascundă în dosul ci
frelor de realizare valo
rică a planului".

De altfel, împrăștierea 
forțelor pe zeci de șan
tiere împiedică exercita
rea unui control perma
nent al muncii, al cali
tății lucrărilor, permite 
unor elemente necinstite 
să folosească materialele 
și timpul de lucru în alte 
scopuri.

Multe din deficiențele 
semnalate mai sus se da- 
toresc în mare măsură

faptului că I.A.L.-urile 
nu dovedesc, în calitatea 
lor de beneficiari, exi
gența cuvenită la recep
ția lucrărilor. In circa 90 
de zile, I.A.L. 1 Mai a re
cepționat 700 de lucrări 
de reparații. Este limpede 
că recepția a fost de mul
te ori o simplă formalita
te, o semnătură pe un 
proces verbal... după care 
au curs destule reclama- 
ții ale locatarilor.

In cursul discuțiilor cu 
reprezentanți ai I.A.L.- 
urilor a reieșit necesita
tea stabilirii cu mai mul
tă precizie a răspunderi
lor ce revin I.R.C.R.- 
urilor pentru întreținerea 
fondului de locuințe, în- 
trucît aceste întreprin
deri, avînd de executat 
multe alte lucrări, în lu
nile de vară lasă baltă 
reparațiile la locuințe. 

Capitală — spu- 
Inginerul șef al I.A.L. 

raionul Lenin — 
fi bine să se în-

„In 
nea 
din 
ar 
ființeze o întreprindere 
pe lîngă trustul de re
parații al Capitalei, care 
să execute lucrări pen
tru întreprinderi indus
triale, școli etc., ră- 
mînînd ca I.R.C.R.-urile 
să se ocupe în mod spe
cial de reparatul locuin
țelor".

După cum se vede, în 
activitatea întreprinderi
lor în sarcina cărora cade 
conservarea fondului de 
locuințe continuă să per
siste, de mult timp, defi
ciențe serioase. Este de 
datoria sfaturilor popu
lare să analizeze temeinic 
situația din acest sector 
și să ia în sfîrșit măsuri 
hotărîte pentru asigura
rea unor condiții cît mai 
bune de executare a re
parațiilor și a altor lu
crări de întreținere a 
fondului de locuințe.

Liviu CAZIN

Un arheolog îmi spunea, vorbind 
de ceramică : ca să descoperi ce
ramică veche în țara noastră este 
suficient să faci săpături la con
fluența rîurilor, și truda nu estg 
niciodată zadarnică. Se știe că a- 
veam comune întregi de olari, re
giuni întregi unde se făceau cergi 
și gube, în altele obiecte din lemn 
sau metal, ca să nu mai vorbim de 
țesături și’ cusături, pentru că mai 
în toate casele țărănești exista un 
război de țesut și fetele de mici 
știau să coase cu acul.

Ceramică autentică cu o tradiție 
multilaterală folosind acea deco
rație daco-romană așa-zisă cu val 
se mai practică încă în regiunile 
Bîrsa, Bihor, Arad, Tg. Jiu și 
Muscel. In Maramureș, în renumi
tul centru de la Vama, mai existau 
acum cîțiva ani numai doi olari, 
dar neavînd cerere din partea 
comerțului, nu le mai rentează olă
ritul. La Săcel, tot în Maramureș, 
o ceramică de cu totul alt tip, din 
biscuit roșu, într-un anumit fel 
lustruit cu decorație neagră dis
cretă, continuînd, de asemenea, o 
tradiție arhaică, nu se bucură de 
condiții încurajatoare de comerț.

De o mare calitate și deosebit de 
variate sînt în tradiția noastră fi
gurinele ceramice zoomorfe și an
tropomorfe. Nenumărate centre 
practică încă acest meșteșug : Baia 
Mare, Vadul Crișului, Gheboaia, 
Rm. Vîlcea, Pisc, Dărmănești, Vîl- 
sănești, Vlădești, Oboga etc., dar 
acestea vor fi amenințate cu dis
pariția dacă nu se va interveni cu 
o asistență mai vie mai ales în 
desfacerea lor.

In ceea ce privește țesăturile, si
tuația este asemănătoare. In loc să 
fie încurajați și aprovizionați cu 
materie primă creatorii și meșteșu
garii populari, se lucrează în 
diverse cooperative după „modele" 
de cele mai multe ori neînțelese și 
în culori denaturate. Din această 
pricină dispar splendidele cergi și 
gube din Maramureș, din același 
motiv așa-zlsele covoare oltenești 
se lucrează numai la Topoloveni, 
cu un specific destul de aproxima
tiv.

în general, merită să se acorde 
o atenție deosebită autenticității 
copiilor realizate după unicatele 
aflate în muzee.

Atît cergile cît și latițele (po
doabe din mărgele) ce se fac în 
Maramureș, la Negrești, prin cali
tatea, distincția și caracterul lor 
autentic și decorativ își pot găsi un 
larg debușeu la export.

De asemenea, există artiști iscu
siți în arta tradițională a lemnu
lui, fierului și altor podoabe. Cîte 
asemenea obiecte ar putea înlocui 
pe o treaptă mult superioară pe 
cele de plastic, jenilie, aluminiu 
eloxat sau gablonz : mă refer la 
podoabele și bijuteriile și lucrările 
în lemn și cositor ale pădurenilor, 
fluierele celor din Sugag sau co
joacele de la Cîrpa I

De o mare apreciere se bucură 
de asemenea țesăturile din păr de 
capră ce se mai fac încă, păstrînd 
aceeași cromatică rafinată din tot
deauna, în Oltenia. Aceste țesături 
și traiste, pe lîngă faptul că se 
înscriu în gustul omului modern, 
au avantajul unui preț destul de 
redus care le-ar putea asigura și 
o largă desfacere.

Supraviețuirea creatorului popu
lar, rezultatele economice impor
tante, reprezentarea culturii noas
tre prin produse de artizanat de 
bună calitate nu pot exista fără 
întreținerea și protejarea izvoare
lor Un amplu 
avînd în vedere 
atît etnografice, 
ale tuturor localităților cu veche 
tradiție în producția de artizanat 
popular, ar putea dezvălui posibili-

studiu sociologic 
toate aspectele, 

cît și economice.

tățile dezvoltării a artei
populare românești autentice.

Sociologi, etnografi, muzeografi, 
economiști ar putea astfel ajunge 
la concluzii științifice de unde să 
rezulte măsurile de protecție și 
susținere efectivă a atîtor creatori 
anonimi. Printre măsurile ce pot 
înlătura diletantismul, promovînd 
autenticitatea, aș semnala urmă- 

■ toarele: consfătuiri cu specialiștii, 
Ia locul de muncă al artizanilor, 
cursuri pe o perioadă limitată sus
ținute de muzeografi, etnografi, ar
tiști, pentru o împrospătare a vi
ziunii, pentru o cunoaștere a esen
ței artelor decorative ; de aseme
nea, măsuri de încurajare a creato
rilor. Crearea unor zone etnogra
fice, instituind anumite măsuri pri
vilegiate acestor centre menite să 
întrețină un vechi tezaur al cultu
rii noastre, ar putea asigura pro
tecția acestor monumente vii ale 
folclorului nostru (condiții econo
mice preferențiale, sprijin în apro
vizionare cu materii prime, în vîn- 
zarea produselor etc). De aportul 
lor la cultura noastră, la reprezen
tarea noastră în producția artiza
nală și pe de altă parte de eficien
ta economică a acestui gen de pro
duse nu trebuie să se îndoiască ni
meni. Protecția și susținerea crea
ției populare autentice vor răs
punde acestor necesități, stăvilind 
totodată afluența contrafacerilor.

A mai scris, pe lîngă volumul 
de Poezii (1866), pe lîngă biogra
fiile șî portretele oamenilor noștri 
de seamă din Panteonul român 
(1869), romanul în trei volume, 
Banele națiunii (1$76), comedia 
într-un act, mult jucată și gusta
tă pe scenele improvizate din șco
lile sătești. Ruga de la Chiseten 
(1890), comedia Soare cu ploaie 
(1898), eseul Dimitrie Cichindeal 
(1893), precum și multe nuvele și 
tragedii, numeroase articole de o 
frumoasă ținută intelectuală și li
terară. Pentru Tosif Vulcan pro
blemele Iiterar-artistice se confun
dau total cu necesitățile momen
tului istoric. Tn concepția lui arta 
avea o menire militantă, un rol de 
seamă în educarea gustului ar
tistic și a sentimentelor patriotice. 
N-a avut poate nici marele talent, 
dar n-a avut în primul rînd nici 
condițiile obiective și răgazul ne
cesar pentru a crea opere nemu
ritoare. A trebuit să se lupte cu o 
limbă literară învechită sau con
fecționată artificial, în spirit la
tinizant, în școlile de la Blaj : a 
trebuit să continue o tradiție li
terară modestă căci, cu neînsem
nate excepții, lucrările importan
te de pînă la el în Transilvania

erau în 
lologiei.

După 
și după 
nele versuri ale sale,. Iosif Vulcan 
ne poate apărea un poet învechit, 
dar după sensibilitatea și gîndu- 
rile sale el rămîne, pînă astăzi, în 
ochii tuturor, unul din oamenii cei 
mai reprezentativi pentru epoca 
sa — un mare patriot și un ani
mator cultural neobosit, un spriji
nitor și îndrumător al tineretului 
scriitoricesc, căci nu putem uita că 
el a urmărit creația de început a 
lui Eminescu, Coșbuc, St. O. Iosif 
și Octavian Goga. El a contribuit 
prin revista Familia — care ră
mîne opera sa capitală — la în
tărirea unității culturale a tuturor 
românilor, pregătind terenul pen
tru viitoarea lor unitate politică.

Activitatea sa de îndrumător 
cultural nu s-a desfășurat haotic, , 
la voia întîmplării. Iosif Vulcan a- 
vea principii estetice ferme și • 
înaintate, de un remarcabil bun 
simț. Desprind cîteva dintr-un ar
ticol al său. Arta și adevărul, ui
tat într-un obscur ziar de pro
vincie, Activitatea, din Orăstie 
(an. II nr. 35, 11 sept. 1902) : „Su
fletul conducător al tuturor arte
lor este adevărul... numai acel pro
dus al minții omenești este o ope
ră de artă, capabilă a impresiona 
generațiunea actuală și a susține 
critica posterității care reprezintă 
adevărul... Adevărul I Iată conden
sat într-un cuvînt întregul codice 
al legilor artei" Tn concepția lui 
losif Vulcan adevărul trebuie să 
fie „selectat", trebuie să fie mo
ral, să urmărească un scop edu
cativ. Artistul adevărat se cade a 
fi expresia timpului și a popori 
lui său : „Poetul, care vrea să ' „e 
bardul națiunii sale, nu poate să 
cînte. decît ceea ce frămîntă cu
getarea poporului său. căci dacă 
lira lui ar intona niște sentimente 
străine sîngelui, din care se trage, 
n-ar mai reprezenta sufletiil ace
luia și 
pe un 
menea 
munca 
de un 
Vulcan 
teonul 
piu de 
lui. A intrat pentru veșnicie în pă- 
mîntul patriei pe care l-a îndră
git atît, la sfîrșitul lui august 1907, 
la o săptămînă după moartea ma
relui Hașdeu. „Se duc titanii, ma
rii noștri bătrîni", avea să spună 
adînc îndurerat atunci Alexandru 
Vlahuță.

Două versuri ale dispărutului 
constituie un veritabil răvaș trimis 
posterității:

unele cuvinte șl expresii 
patosul latinității din u-

neamul său l-ar huidui ca 
simbriaș plătit" Prin ase- 
gînduri și sentimente, prin 
sa exemplară, străbătută 
fierbinte patriotism, Tosif 
rămîne, neîndoios, în Pan- 

român, ca un nobil exem- 
intelectual devotat poporu-

Rămîi în fericire, o țară 
încîntătoare

Ardeal, părnînt romantic, tu 
idealul meu.

I. D. BALAN
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TEATRE
de operă șl balet: TRAVIATA — 19,30.
de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI —

• Teatrul
• Teatrul
19,30.
• Teatrul 
JALE SE 
ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL
O Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ - 19,30, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ
— 19,30.
• Teatral „C. L Nottara* » ANTIGONA ȘI
— 20.
• Teatrul „Barbu Dolavrancea* ; NUNTĂ LA
- 20.
• Teatrul „Ion Creangă* ; UN VIS VBSEL — 
DE TEATRU - 15,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : GULI- 
VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 11. (sala din «tr. Acade
miei) : AMNARUL - 11.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : PRO
FESORUL DE FRANCEZA — 20, (sala Victoria) : OMUL 
ZĂPEZILOR — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA - 19,30.

Național „I. L. Caragiale* (sala Comedia) i DIN 
ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA - 19, (sala Studio) i 

19,30.

CINEMATOGRAFE

(sala din
BLAJINU

MEDEBA

REVISTA

9,30, FILE

o RĂSCOALA “ cinemascop t Patria (completare Țara 
Hațegului) - 9 ; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• FIFI ÎNARIPATUL: Republica —9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15 
(completare Pasiuni), Capitol -- 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45» 
21, Melodia - 10, 12; 14,30; 16,30, 18,30; 20,30 (la ambele 
completarea Politețe ?), Excelsior (comoletare Ttrguri șl 
iarmaroace) — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
« COPILĂRIA LUI GORKI : Cinemateca - * — *'
• BARCAGIUL — cinemascop : Luceafărul 
13,30; 16; 18,30; 21, Festival — 8,45; 11,15;
18,45; 21,15, Modern - 9; 11,15; 13,30; 16, 
toate completare Energia).
® A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : 
8,45; 11, 13,30; 16; 18,30; 21, Grivița - 10;
18; 20,30 (la ambele completare Rășinari); Aurora (com
pletare Elemente) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Arta 
(completare Ajutor, mă Înec) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15» 
18,45; 21.
• BEATA: Victoria — 9,45-, 12; 14,15; 16,30. 18,45; 21, 
Bucegi — 10; 12,15; 16: 18,15: 20,30 (la ambele completare 
Pîrvu Mutu-zugravul).
e ANI CLOCOTITORI : Central (completare Pasiuni) — 
10; 12,30. 15,30; 18, 20,30, Flacăra (completare Politețe î) 
— 15,30; 18; 20,30, Floreasca (completare Tîrguri și iar
maroace) - 10,30: 13: 15,30: 18; 20,30
® DE-AȘ FI... HARAP ALB : Lumina (completare La car
naval) - 10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30.
® JUDEX : Union (completare O vînătoare neobișnuită) — 
15,30; 18: 20,30.
e MICA RÎNDUNICA — CURAJOSUL HANS — SPOR
TIVII - POVESTE NOCTURNĂ : Doina - 10.
e ÎN PUSTIUL PATAGONIE1 : Doina (completare Adam șl 
Eva în Flat Lux — 11,30: 13.45, 16: 18,15, 20,30, Co- 
troceni (completare Cucerirea timpului) — 16; 18,15, 20,30.

10l 12; 14.
- 8,30; 11; 
13,45; 16,15; 
18,30: 21 (la

București —1
12,30; 15,30;

O POVESTE DESPRE TANGANIKA — CORABIA MISTE
RIOASĂ — ÎMBLÎNZITORUL — BUMMI ZIARISTUL - LU
CRĂRILE PRIMEI CONSFĂTUIRI PE ȚARĂ A LUCRĂTO
RILOR DIN CONSTRUCȚII : Timpuri Noi — 10—21 In con
tinuare.
0 FATA DIN JUNGLA : Giulești — 16: 18: 20.
© CEA MAI FRUMOASA : Feroviar (completare Gara) — 
9,30; 11,45; 14, 16,15; 18,30: 20,45. Gloria (completare Și 
acum... puțină gimnastică) — 10: 12,15; 16: 18,15: 20,30.
• VIZITA — cinemascop : înfrățirea tntre popoare (com
pletare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor 
din construcții) — 10; 16; 18; 20.
e TOM JONES : Dacia (completare Sărbătorirea Unirii 
Principatelor Române) — 9—15 tn continuare : 17,45, 20,30. 
O ARȘIȚA — cinemascop : Buzești (completare Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat tn regiunea Banat) — 16; 
18,15; 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Crtngasl
— 16; 18, 20,30, Munca - 16; 18,15, 20,30 (la ' ' 
completare Vizita conducătorilor de partid șl de 
regiunea Crișana).
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : 
(completare Porțile de Fiert — 16» 18,15; 20,30.
• VANINA VANINI » Tomis - 9,15; 11,30; 13,45; 16, 
18,15; 20,30, Miorița — 9,45; 12» 14,15; 16,30» 18,45; 21 
(la ambele completare Lucrările primei consfătuiri pe țară 
a lucrătorilor din construcții).
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE , Vitan (completare în 
Cosmos) — 15,30; 18; 20,30.
• FEMEIA ÎN HALAT: Popular (completare Șl acum... 
puțină gimnastică) — 16, 18,15, 20,30.
O DUMINICA LA ORA 6 » Moșilor (completare Pietonii 
din Praga) — 15,30, 18; 20,30.
• MUNCILE LUI HERCULE 1 Cosmos — 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• STEAUA BALETULUI : Viitorul (completare Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat tn regiunea Crișana) — 
15,30: 18| 20,30.
• CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Colentina (com
pletare Cronică Ia un miracol) — 16: 18, 20.
o WTNNETOU — cinemascop (seria a Il-a) : Volga (com
pletare Scoarțe populare) — 9,45: 12: 14,15: 16,30: 18,45: 21, 
Flamura (completare Vizita conducătorilor de partid ș! de 
stat tn regiunea Banat) — 10; 12.30; 15,30: 18; 20,30.
• ȘAH LA REGE : Rahova (completare Nuntă țărănească)
— 16, 18,15: 20,30.
• PINGUINUL : Progresul (completare Vizita conducăto
rilor de partid șl de stat în regiunea Banat) - 15,30; 18: 
20,15.
O GUSTUL MIERII : Lira (completare Arme ale cunoașterii)
— 15,30: 18: 20,30.
• PROCESUL ALB — cinemascop : Drumul 
17.30, 20, Pacea - 15,45, 18; 20,15.
• PROCESUL DE LA NURNBERG - ambele

ambele 
stat In

Unirea

tari —

Sării — 15;

«serii : Feren-

• 19,00 - Telejurnalul de seară o 19,15 - Pentru cei 
mici : Copil povestind copiilor • 19,30 Pentru tineretul 
școlar; Sport la microscop — SCRIMA e 20,00 Film; 
OMUI. INVIZIBIL o 20,30 — Colecții, colecționari, pa
siuni. Crescători de păsări mici e 21,00 întrebări la 
care s-a răspuns... întrebări la care nu s-a răspuns încă. 
Emisiune de știință • 21.45 - Film ■ PĂCAT DE BEN
ZINA e 23,00 -- Telejurnalul de noapte • 23,10 — Bule
tinul meteorologic a 23.15 - închiderea emisiunii.
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__ȘURȘÂJ5IGURA__
A RECOLTELOR MARI

Răsplata luptei pentru apă
ractica agricolă din întrea
ga lume a dovedit eficiența 
economică a irigațiilor, 
sporurile importante de re
coltă care se obțin an de 
an. Realizarea în cadrul 

planului de cinci ani a prevederilor 
privind irigațiile necesită eforturi deo
sebite, atît din partea statului, cît și din 
partea cooperativelor agricole.

In multe locuri, îndeosebi într-o 
serie de raioane din regiunile Bucu
rești, Argeș, Oltenia și altele, amenaja
rea terenurilor pentru irigat se află în 
plină desfășurare. Numeroase coopera
tive agricole organizează acțiuni co
mune spre a realiza mai bine, mai re
pede și mai economic lucrările de ame
najare a barajelor, canalelor etc.

De mare însemnătate pentru buna 
desfășurare a lucrărilor de Irigații este 
ca Departamentul de îmbunătățiri fun
ciare din cadrul Consiliului Superior al 
Agriculturii șl celelalte organe de stat 
șl economice care au obligații în 
această privință să și le îndepli

nească fără amînare, în cele mai bune 
condiții. O atenție deosebită trebuie 
acordată realizării la timp a proiecte
lor, stabilirii celor mai bune soluții, 
care să asigure o eficiență maximă a 
lucrărilor, producții cît mai mari și ief
tine. Este necesar ca specialiștii să 
acorde, în continuare, o asistență teh
nică corespunzătoare la fața locului, 
să evite rezolvarea unor importante 
probleme prin hîrtil expediate din bi
rou. Cu grijă trebuie privită și proble
ma producerii din timp a tuturor utila
jelor pentru irigat și îndeosebi a pom
pelor, conductelor etc.

Ținînd seama de complexitatea pro
blemelor care trebuie rezolvate este 
necesar ca organele Consiliului Supe
rior al Agriculturii să coordoneze în 
mod corespunzător toate acțiunile pri
vind Irigațiile. In această privință tre
buie să se statornicească o colaborare 
rodnică între consiliile agricole și uniu
nile cooperatiste regionale și raionale. 
Ele au datoria să sprijine puternic, prin 
toate mijloacele, inițiativele valoroase 
ale cooperativelor agricole, să organi

în cadrul măsurilor de 
modernizare și intensifica
re a agriculturii luate de 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., un loc deosebit îl 
ocupă extinderea suprafe
țelor irigate. Prima acțiune 
întreprinsă pe această li
nie, aceea de inventariere 
a unor terenuri ce se pot i- 
riga cu posibilități locale, 
a scos în evidență existen
ța unor întinse suprafețe ce 
pot beneficia de pe urma 
irigațiilor. Numai în regiu
nea Iași au fost identifica
te aproape 12 000 ha preta- 
bile la Irigații, prin folosi
rea posibilităților locale.

In legătură cu irigațiile 
se ridică însă unele proble
me la care trebuie să se 
dea răspuns. Este necesa
ră această măsură în toate 
regiunile ? Care este meto
da de Irigație cea mai in
dicată ? Irigația are numai 
rolul de a acoperi defici
tul de apă pe terenurile si
tuate în zone secetoase șl 
cu o repartiție necorespun
zătoare a apel ?

Irigația este 
necesară în toate 
regiunile țării

In prezent, Irigația se 
practică în peste 60 de țări 
de pe glob.

In țara noastră, irigațiile 
sînt extinse pînă la al
titudini de circa 600 m 
șl la precipitații consi
derate în trecut ca „bo
gate' : medii anuale de cir
ca 700 mm (de exemplu 
pășunile din comunele Be- 
rivoiu, Lisa, Sîmbăta, ș.a., 
raionul Făgăraș, care dau 
producții duble și triple de 
masă verde : 20 000—30 000 
kg la ha, față de 10 000 kg 
în regim neirigat) Cît pri
vește efectul Irigațiilor în 
zonele secetoase, rezultate
le obținute sînt edificatoa
re La porumb boabe s-au 
cules 7 200 kg la ha, față 
de 3 600 kg în cultură neiri
gată la cooperativa agri
colă Dolceștl-Bacău și 9 100 
kg față de 2 000 kg la co
operativa agricolă Casim- 
cea — Dobrogea. La G.A.S. 
Măcin — Dobrogea, s-a ob
ținut, pe o suprafață de 30 
ha Irigate, o producție de 
13 000 kg porumb boabe la 
ha. La lucerna irigată se 
poate obține o producție de 
80—100 tone masă verde la 
hectar, ceea ce echivalea
ză cu 3,5—4 tone proteine 
la ha. In regiunea Iași s-au 
obținut, de asemenea, re
zultate bune prin irigare. La 
G.A.S. Poprlcani, spre e- 
xemplu, în 1965 s-au recol
tat 5 250 kg porumb boabe 
la hectar de pe terenurile 
Irigate, iar pe unele parce
le producția a ajuns la 
7 000—8 000 kg la hectar, 
față de 2 455 kg în regim 
neirigat.

Irigațiile au deci un vast 
cîmp de aplicare în toate 
regiunile. In condițiile ță
rii noastre, acestea pot fi 
extinse chiar și în zone 
considerate bogate în pre

cipitații. Paralel cu inten
sificarea măsurilor agro
tehnice, de chimizare și me
canizare complexă, iriga
rea duce la sporirea sigu
ră și din ce în ce mai mare 
a producției vegetale.

Intr-o agricultură intensi
vă rolul irigației crește, de
pășind limita de „măsură 
de luptă contra secetei”, 
deoarece obținerea de re
colte bogate, peste plafo
nul atins prin aplicarea mă
surilor agrotehnice comune, 
nu va fi posibilă fără extin

loaia 
care nu cade

Prof. univ. Valerlu BLIDARU
Institutul politehnic din lași

derea Irigațiilor. Treptat, 
întreaga muncă în agricul
tură se pretează a fi prac
ticată în sisteme amenajate 
(irigat, desecat ș.a.).

Nu se poate porni 
la extinderea 
irigațiilor cu idei 
preconcepute 
asupra metodei 
de irigat

Se poartă multe discuții 
în jurul alegerii celei mai 
corespunzătoare metode de 
irigat. Dar fără studii prea
labile ar fi hazardat să ne 
pronunțăm asupra cifrelor 
procentuale care să expri
me suprafața ce se pretea
ză la irigație prin metoda 
clasică (scurgere la supra
față) sau prin aspersiune 
(ploaie artificială). Discu
țiile asupra acestor meto
de trebuie să țină seama 
de condițiile tehnice și or- 
ganizatorlco-economice lo
cale.

Este adevărat că, în pre
zent, irigația clasică ocupă 
cea mai mare suprafață 
datorită atît faptului că ofe

ră condiții mal simple de 
execuție și exploatare, cît 
și forței de muncă existente 
în agricultură. Irigația prin 
aspersiune prezintă o serie 
de avantaje ce o diferenția
ză de metoda clasică. Ea 
este indicată pe terenuri și 
la culturi ce reclamă udări 
dese și cu norme mici de 
apă ; pe terenurile pre
dispuse la mlăștinire ; 
pe cele cu permeabilitate 
mare și cu relief mai ne
regulat ; în cazul cînd re
zervele de apă ale sursei 

E -

sînt reduse sau limitate ; 
acolo unde sînt înălțimi 
mari de pompare și în gos
podăriile deficitare în ce 
privește forța de muncă. 
Posibilitățile de extindere a 
aspersiunii sînt însă limita
te de o serie de factori, 
printre care : investiții mari 
în instalațiile de pompare, 
conducte și aspersoare; 
consum de energie ; pe te
renurile grele se formează 
crustă și apa băltește ; di
ficultatea de a uda solul în 
adînclme în cazul normelor 
mari de udare.

Deci, la baza stabilirii 
metodei de irigație trebuie 
să stea o serie de criterii 
— prioritate avînd confi
gurația terenului, natura și 
adincimea solului, situația 
hldrogeologică șl hidrosali- 
nă, felul culturilor, posibili
tățile financiare ale unități
lor interesate șl forțele de 
muncă disponibile.

Cînd condițiile naturale 
nu ne obligă să aplicăm o 
anumită metodă, părerea 
mea este că trebuie prefe
rate, deocamdată — din 
punct de vedere financiar 
și al disponibilului de brațe 
de muncă — aspersiunea 
în G.A.S. și scurgerea la su
prafață în cooperativele

zeze acțiunile comune care au drept 
scop economisirea forțelor șl mijloace
lor, efectuarea într-un timp mai scurt 
a lucrărilor.

Una din problemele cele mai impor
tante, de a cărei rezolvare depinde 
obținerea unor rezultate bune, este pre
gătirea cu grijă a cadrelor șl îndeo
sebi a brigadierilor și cooperatorilor 
care vor lucra pe suprafețele irigate.

Cercetătorilor din domeniul agricul
turii le revine sarcina să-și intensifice 
căutările pentru stabilirea celor mai 
eficiente metode de irigat, a culturilor 
și soiurilor care asigură obținerea unor 
producții mari și ieftine. Ei trebuie să 
se preocupe în mod deosebit de mă
surile menite să asigure evitarea de
gradării solului.

Cu cît amenajările pentru irigații vor 
fi făcute mai din vreme și mai bine 
și se vq asigura exploatarea lor rațio
nală, cu atît se vor realiza mai cores
punzător obiectivele importante stabi
lite de Congresul al IX-lea al partidu
lui cu privire la sporirea producției a- 
gricole.

agricole, desigur fără re
stricții limitative.

Pe lîngă acoperirea defi
citului de apă, irigația are 
șl alt rol. In majoritatea si
tuațiilor irigația eBte privi
tă ca măsură de umezire, 
respectiv de menținere a 
unui anumit regim de apă, 
aer și temperatură în sol. 
Paralel însă, irigația poate 
fi folosită și în alte scopuri: 
de încălzire și de prelungi
re a perioadei de vegeta
ție (folosind apele freatice 
și de canalizare), de ferti
lizare (cu apă uzată, din 
rîuri cu material fertilizant, 
cu îngrășăminte dizolvate), 
ca măsură de spălare a te
renurilor salinizate (prin 
combinarea cu drenajul și 
cu amendamente), de îm
bunătățire a microclimatu
lui ș.a. Aceste atribute ale 
irigației contribuie la lărgi
rea sferei sale de aplicare 
în aproape toate unitățile 
agricole din țară.

Irigațiile pot contribui la 
combaterea periodicității 
rodirii pomilor fructiferi. 
Printre cauzele ce duc la 
periodicitatea rodirii sînt și 
gerurile tîrzii de primăvară 
care îngheață mugurii, pre
cum și cele timpurii de 
toamnă — brumele. Irigarea 
prin aspersiune constituie, 
în acest caz, un mijloc de 
protecție împotriva înghe
țului, pînă la temperatura 
de aproximativ —7°C. 
Aceasta se bazează pe 
faptul că apa trecînd din 
stare lichidă (ploaie fină) 
în stare solidă (polei), îm
bracă crengile cu muguri 
într-o pojghiță protectoare 
de gheață, care se îngroa
șe pe măsura continuării 
udării. Prin înghețul apei 
(polei) se degajă și o can
titate de căldură care asi
gură în interiorul plantei o 
temperatură de circa 
[+5°C. Pe toată durata în
ghețului sau brumei se re
comandă irigarea prin as- 
persiune a coroanei, cu o 
ploaie fină. Irigarea se în
trerupe cînd temperatura 
aerului s-a ridicat la peste 
0°C și poleiul s-a topit.

Din cele de mal sus rezul
tă că Întinse suprafețe cu 
plantații pomicole, situate 
în special în zonele exte
rioare lanțului Carpatic, 
fiind afectate de gerurile 
tîrzii, care compromit re
coltele în unii ani, se pre
tează la acest sistem de 
protecție. Irigarea consti
tuie și un mijloc de crește
re a calității fructelor, prin 
mărirea umidității relative 
a aerului în perioadele de 
secetă.

Caracteristicile și avan
tajele irigațiilor justifică in
teresul și eforturile tuturor 
unităților agricole de a în
cepe amenajarea, cu posi
bilități locale, în prima 
fază, a unei suprafețe mini
me de 50—100 ha în fiecare 
unitate, care, adăugate la 
sistemele mari, ce se vor 
realiza din fonduri centra
lizate, vor face să crească 
suprafața amenajată pen
tru irigații la circa 1 milion 
ha la siîrșltul cincinalului.

UN ÎNCEPUT BUN, DAR CUM ESTE CONTINUAT ?
In regiunea București, ca 

șl In celelalte regiuni ale 
țării măsurile stabilite de 
Congresul al IX-lea al parti
dului și de Plenara G.G. al 
P.G.R. din noiembrie 1965, 
privind dezvoltarea agricul
turii, au început să prindă 
viață. Cooperatorii, spriji
niți de specialiști, au căutat 
și găsit soluții avantajoase 
și economice pentru extin
derea pe mari suprafețe a 
irigațiilor — știut fiind că 
aceasta constituie un mijloa 
important de sporire a pro
ducției agricole. S-a stabilit 
ca pînă în 1970 să se amena
jeze pentru irigat 211000 
ha, din care 158 000 ha cu 
fondurile statului, iar restul 
prin folosirea surselor locale 
de apă și cu mijloacele coo
perativelor agricole. în acest 
an, primul an al cincinalu
lui, numai cooperativele a- 
gricole de producție, așa cum 
au stabilit adunările genera
le ale cooperatorilor, vor 
extinde irigațiile cu 16 000 
de hectare și vor amenaja 
pentru a fi irigate îd anul 
viitor, încă 6 000 de hectare, 
întocmirea documentației, 
lucrările de construire a ba
rajelor de acumulare, procu
rarea utilajelor și a materia
lelor necesare au începui 
încă din toamna anului tre
cut. Au fost întocmite 171 
proiecte pentru construirea

Lupta cu seceta pare să 
aibă vechimea primului 
bob de sămînță îngropat 
de mîna omului în pămînt. 
Mărturie au rămas doar 
vechile roți de grădinărit 
ce se mai întîlnesc ici-colo. 
O asemenea luptă nu le-a 
fost străină nici țăranilor 
din raionul Corabia. Pare 
ciudat, dar acest raion 
străbătut de trei ape mari
— Dunărea, Oltul și Jiul
— ocupă porțiunea cea mai 
secetoasă a regiunii Olte
nia.

în cadrul planului cinci
nal, statul alocă mari fon
duri pentru crearea unor 
vaste sisteme de irigații. 
Totodată, cooperativele a- 
gricole vor amenaja cu 
fonduri proprii, singure 
sau întrajutorîndu-se, nu
meroase terenuri pentru ca 
suprafața irigată pe țară să 
fie cît mai mare. încă din 
toamnă și în tot cursul ier
nii, țăranii cooperatori din 
raionul Corabia (ca de 
altfel din întreaga Oltenie) 
au ieșit cu miile la săpatul 
canalelor, la transportul 
pămîntului sau la ridica
rea de diguri și stăvilare.

unor bazine de acumulare pe 
firul văilor, iar altele sînt în 
lucru. S-a alaătuit documen
tația pentru irigare a 14 000 
ha teren. Lucrările pentru 
construirea bazinelor de a- 
cumulare au început pe 171 
de șantiere. In 52 de unități 
ele au șl fost terminate. A- 
cum se lucrează intens și la 
amenajarea terenului pentru 
Irigat. Rezultate bune au 
obținut îndeosebi cooperati
vele agricole din raioanele 
Videle, Fetești și Slobozia 
care au depășit prevederile 
ce șl le-au stabilit. Pentru a 
cunoaște mai bine efortul 
depus de cooperatori și spe
cialiști la lucrările de ame
najare a terenului pentru 
irigații, trebuie arătat că este 
necesară efectuarea unul vo
lum de 3 333 000 m a de te- 
rasamente. Din acestea peste 
50 la sută au și fost efec
tuate.

Consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole 
și organele raionale s-au 
ocupat cu grijă și de procu
rarea utilajelor necesare, de 
pregătirea cadrelor care 
vor lucra la culturile iri
gate. Au fost școlarizați 
timp de 6 zile toți inginerii 
agronomi, tehnicienii cu 
baza furajeră, brigadierii le
gumicultori și unii șefi de 
echipă — în total 1 315 ca
dre. De asemenea, s-au șco

O acțiune 
temeinic pregătită

Acțiunea a fost pregătită 
din vreme. Prin luna au
gust a anului trecut, într-o 
plenară a comitetului raional 
de partid, răspunzîndu-se 
dorinjei țăranilor coopera
tori, s-a hofărît să se 
alcătuiască trei colective de 
specialiști care să studieze 
situația din fiecare coopera
tivă în ce privește su
prafața ce se poate amenaja, 
sursa de apă, precum și me
toda de irigare. Tot specia
liștii urmau să stabilească în 
ce unități este nevoie de 
proiecte sau numai de asis
tență tehnică. Paralel cu în
tocmirea acestor studii, or
ganizațiile de partid au des
fășurat o susținută activi
tate politică, s-au organizat 
dezbateri în adunările gene
rale pe brigăzi sau ale coo
peratorilor ; la învățămînful 
agrozootehnic și prin con
ferințe ținute la căminele 
culturale, s-a vorbit pe larg 
despre importanța Irigațiilor 
în dezvoltarea intensivă a 
agriculturii și s-au predat u- 
nele noțiuni de tehnică a 
culturilor irigate. Nu s-au ne

larizat, timp de 2 luni, a- 
proximativ 1 000 de moto- 
riștl din cooperativele agri
cole care vor mînui utilajele 
de irigat.

Fără îndoială că toate a- 
cestea sînt realizări demne 
de remarcat. In ultimul timp 
însă, entuziasmul s-a mai 
răcit, lucrările au început 
să se desfășoare într-un ritm 
lent, nesatisfăcător. In a- 
cest an trebuiau deschise 
34 de șantiere pentru ame
najarea de orezării. Deși 
semănatul trebuie să se facă 
încă în această primăvară, 
pînă acum lucrările au în
ceput doar pe 21 șantiere. 
Nici pe șantierele deschise 
nu se muncește din plin, cu 
toate forțele. Gele 52 de 
screpere și buldozere au lu
crat timp de 7 zile cu un 
randament de circa 10 la 
sută față de capacitatea lor.

Întîrzierea lucrărilor pe 
unele șantiere se datorește 
și faptului că nu toate con
siliile agricole raionale au 
sprijinit în suficientă mă
sură cooperativele agricole 
pentru procurarea materia
lelor necesare lucrărilor de 
artă la bazinele de acumula
re. Ca urmare, cooperativele 
agricole din Maia, raionul 
Urziceni, Copăceni, raionul 
Giurgiu, Muntenii Buzău, 
raionul Slobozia și artele nu 
s-au aprovizionat din vreme 

glijaf nici alte măsuri cum 
sînt Instruirea inginerilor șl 
tehnicienilor agronomi sau 
pregătirea la S.M.T. Cîrcea 
a unul număr de 120 de ță- 
rani cooperatori pentru a 
lucra cu motopompele.

Se considera că pînă în 
această primăvară se vor 
putea face amenajări pentru 
2 500 de hectare. Oamenii 
însă au răsturnat aceste cal
cule. In prezent, suprafaja 
pregătită pentru a primi apa 
se ridică la 3088 de hectare.

S-a muncit din greu, dar 
cu entuziasm. Și era nevoie 
de entuziasm pentru că lu
nile Ianuarie și februarie au 
avut destul de multe zile ge
roase, cu pămîntul înghețat 
bocnă. La cooperativa din 
Gîrcov, pe 9 martie s-a por
nit la ridicarea unui baraj, 
iar peste trei zile era gafa. 
Tot aci și tot în cîfeva zile 
s-a finisat rețeaua de canale 
pe 2,5 km. Din 18 cooperati
ve care participă la ofensiva 
împotriva secetei, cea din Iz- 
biceni se înscrie cu 900 de 
hectare amenajate, urmată de 
Tia Mare cu 450 ha, Cilienl 
cu 320, Poflogenl 230 etc.

Argumentul: 3 600 
kg. porumb în plus 
la fiecare hectar

Pe lîngă hărnicie șl entu
ziasm, țăranii cooperatori din 
raionul Corabia au dovedit 
multă înțelepciune, au de
monstrat că știu să chibzuias- 
că bine cînd e vorba de ale
gerea căilor celor.mai potri
vite care să ducă la dezvol
tarea și înflorirea cooperati
velor. Să ne oprim la Izbi- 
ceni. Cu amenajarea celor 
900 de hectare s-au cheltuit 
pînă acum aproximativ 18 000 
zile muncă. Cele 18 agregate 
de care va fi nevoie și care 
au fost comandate vor costa 
peste un milion șl jumătate 
de lei. în total, cheltuielile 
legate de irigare se vor ri
dica la circa 2 700 000 lei 
(plus alte 3 000 000 ce vor fi 
investite în acest an în noi 
construcții zootehnice, moder
nizarea alimentării cu apă la 
grajduri, noi ateliere, încă 
patru autocamioane etc.). 
După cum vedem, o dată cu 
apa, pămîntul va... înghiți o 
sumă destul de mare de bani. 
La întrebarea cum s-au hotărît 
să aprobe membrii coopera
tori o asemenea investiție, 
președintele Gheorghe Zarcu 
și inginerul agronom Ion 
Ciobanu ne-au povestit că 
anul trecut cooperativa a 
avut un teren de 30 de hec
tare, care a fost cultivat cu 
porumb irigat. Datorită ume
zelii din sol s-au obținut 
5850 kg boabe la ha, în 
timp ce pe restul suprafeței 
s-au scos 2250 kg.

Deocamdată, în multe uni
tăți din raion nu există cer
titudinea că agregatele șl 
motopompele vor sosi la 
vreme. Anul trecut șl la în

cu ciment ; cele din raionul 
Lehliu n-au transportat din 
vreme balastul pe șantiere 
etc. Gu excepția raioanelor 
Videle, Oltenița și parțial 
Slobozia, Drăgănești-Vlașca 
șl Roșiorii de Vede, tuburile 
de beton din prefabricate nu 
au fost confecționate sau 
procurate în toate unitățile.

Din «ele 158 000 ha pla
nificate a fi amenajate, în 
cincinal, pentru irigat în sis
teme mari, cu fonduri de la 
stat, s-a stabilit ca în 
acest an să fie termi
nate 8 800 ha. Din dis
cuțiile purtate cu tov. Ion 
Jarnea, director în Departa
mentul de îmbunătățiri fun
ciare din cadrul Consiliului 
Superior al Agriculturii, a 
reieșit că s-au făcut o seamă 
de pregătiri. S-a asigurat do
cumentația și s-au deschis 
șantierele la gospodăriile a- 
gricole de stat Bordușani, 
Chirnogi, Fetești pentru a- 
menajarea de circa 2 000 ha. 
Aici au fost aduse și utila
jele, a început transportul 
de materiale. In unele locuri 
însă, deși timpul trece, lu
crările nu încep. Este nece
sară mai multă operativita
te, organizarea temeinică a 
șantierelor pentru ca lucră
rile să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.

O acțiune care nu trebuie 
neglijată este punerea la I 

ceputul acestui an au fost 
comandate la Baza de apro
vizionare nr. 2 Craiova nu
meroase agregate și 22 de 
motopompe. Dar pînă în 
prezent n-au sosit decît 5 a- 
gregate. Este necesar ca cei 
în măsură să satisfacă ase
menea cerințe să dea dovadă 
de aceeași operativitate, ca 
și țăranii cooperatori din ra
ionul Corabia sau alte ra
ioane.

Cînd cooperativele 
agricole îșl unesc 
forțele

în raion sînt unele coope
rative aflate la o distanță mai 
mare de sursele de apă și ale 
căror mijloace nu sînt sufi
ciente pentru a-și face fie
care un sistem propriu de 
irigații. De aceea, este salu
tară ideea întrajutorării, la 
a cărei punere în practică 
uniunea raională a coopera
tivelor va juca un mare rol. 
Astfel, 10 cooperative au 
hofărît să instaleze o pu
ternică stație plutitoare pe 
Dunăre, care să ridice apa 
la o înălțime de 30 m, de 
unde, un canal magistral, cu 
zeci de ramificații, va duce 
apa de-a lungul și de-a latul 
a 13 000 ha. Or, asta în
seamnă investiții de zeci de 
milioane de lei, un mare vo
lum de muncă. Numai unin- 
du-și puterile cooperativele 
vor putea să dea viață unui 
plan atît de îndrăzneț. Cele 
mai grăbite în începerea unei 
acțiuni de asemenea amploa
re sînt cooperativele Potelu, 
lanca, Vădăsfrița și Ștefan 
cel Mare. Au și fost stabi
lite suprafețele amenajabile. 
însă nu-i totul. Mai este ne
voie de un proiect care fără 
ajutorul specialiștilor nu se 
poate întocmi.

— Din ianuarie ne-am a- 
dresat Institutului de proiec
tări hidrotehnice — Bucu
rești ne spune ing. Ilie Popa 
vicepreședinte al consiliului 
agricol raional. Pînă acum 
n-am primit răspuns. Dacă 
proiectul s-ar executa în 
timp scurt, anul ce vine am 
începe amenajările, iar în 
1968 încă 13 000 de hectare 
s-ar „adăpa" din Dunăre. 
Cooperativele s-au angajat să 
suporte toate cheltuielile, să 
ducă la bun sfîrșit toate lu
crările — numai asistența 
tehnică să li se asigure.

Cele trei cooperative din 
Dăbuleni lucrează în comun 
la amenajarea unei orezarii 
pe 300 de hectare. Coopera
tivele din Izbiceni, Gîrcov și 
Corabia se pregătesc pentru 
crearea unui sistem de iri
gații pe 3 500 de hectare. 
După cum se vede, întraju
torarea este una din căile 
prin care cooperativele vor 
ajunge mai repede la un 
stadiu înaintat de înflorire și 
bunăstare.

Gheorghe VLAD

punct a utilajelor existente 
șl procurarea celor noi. Pînă 
acum au fost procurate 46 
aspersoare din cele 185 ne
cesare în cooperativele a- 
grlcole de producție. Măsu
ra luată de Consiliul Supe
rior al Agriculturii de a se 
repartiza utilaje numai 
atunci cînd lucrările de a- 
menajări sînt terminate, va 
asigura, fără îndoială, folo
sirea mal judicioasă a utila
jelor de irigat.

Recent secretariatul comi
tetului regional de partid 
București a analizat stadiul 
lucrărilor de Irigații și a sta
bilit măsuri pentru urgenta
rea lor. Este însă necesar să 
se urmărească cu perseve
rentă punerea în practică a 
acestor măsuri.

In perioada care a mal ră
mas pînă la începerea irigă
rii culturilor, trebuie să 
se Intensifice lucrările de 
amenajare a terenului. Vo
lumul mare de lucrări ce 
se efectuează în prezent 
necesită totodată o asis
tență tehnică mal con
cretă, mai operativă, la fața 
locului. Aceasta îndeosebi 
în cooperativele agricole 
din raioanele Zimnicea și 
Dră.gănești Vlașca, unde 
proiectele nu sînt definitiva 
te pentru toate lucrările.

Horea CEAUȘESCU



Capodopere

ale maeștrilor picturii
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tut urmări manifestările de artă ale unor

vechi popoare. Ciclul care începe astăzi

își propune să prezinte cîteva dintre cele
către

lumeamai reprezentative capodopere ale ma

rilor pictori europeni, începînd cu Jan
maivan Eyck, genialul maestru flamand din

secolul al XV-lea,

a fost sem-■i» Se trimit oare mesaje

In ciclul de articole „Străvechi comori

„arfi-

Putem comunica cu stelele 1 
din alte lumi spre Pămînt 1

La aceste întrebări îți propune să 
de mal jos, redactat cu colaborarea 
Universitatea din 
sescu, directorul 
București.

răspundă articolul 
dr. Mercer, de la 

Southampton (Anglia), șl M. Alec- 
Observaforulul astronomic popular

ale artei", cititorii ziarului nostru au pu-

JAN VAN EYCK

o analiză științifică 
certitudinea originalelor. 
Ceea ce impresionează 
deosebit de puternic în 
această carte de rugă
ciuni este o înțelegere a 
peisajului cu totul sur
prinzătoare pentru acea 
vreme, unică în arta eu
ropeană, și care va avea 
largi urmări în pictură în 
secolul următor — atît de 
mult era Jan van Eyck în 
avans asupra vremii sale.

mai cunoscută șl mai pre
țuită a lui van Eyck sînt 
portretele. Dintre ele vom 
prezenta portretul Iul Gio
vanni Arnolfini și al so
ției sale. Tabloul, astăzi în 
Galeria Națională din 
Londra, reprezintă, în cu
rioasele costume ale tim
pului, scena simbolică a 
actului căsătoriei celor 
doi. Femeia, cu verighetă 
în degetul inelar de la 
mîna stingă, depune

In catedrala orașului 
Gând din Belgia, impor
tant centru flamand 
Țărilor de Jos, încă 
secolul al XV-lea, se 
sește una dintre cele 
prestigioase opere 
care le cunoaște istoria 
artei: imensul altar po- 
liptic, pictat astfel încît 
să poată fi văzut succe
siv, și închis și deschis. 
Deschis, el constituie un 
ansamblu imens, din 7 
panouri, pe două rînduri, 
sus cu figuri individuale 
sau în grupe, de mărime 
naturală sau chiar ceva 
mai mari, jos cu scene 
petrecîndu-se în mijlocul 
naturii. Reputația acestui 
altar rivalizează cu a ce
lor mai renumite picturi. 
Panourile nu sînt iscălite, 
dar în rama care înso
țește polipticul se găseș
te următoarea inscripție 
considerată ca săpată 
acolo de Jan van Eyck, la 
terminarea operei, în 16 
mai 1432 : „Pictorul Hu
bert van Eyck, de nimeni 
întrecut, a început aceas
tă operă. Jan, al doilea 
în această artă, a com
pletat-o 
Jodocus 
1432".

Către 
flamand, Karel van Man
der, strîngînd informații 
cu privire la artiștii din 
acea parte a Europei și 
pornind de la inscripția 
de pe altarul din Gând, 
considera că întemeietorii 
școlii flamande de artă, 
care la începutul secolu
lui al XV-lea se ridicase 
la cel mai înalt nivel, sînt 
cei doi frați Hubert și Jan, 
în ordinea valorii lor re
lative, rînduiți ca în in
scripție.

Pictorii flamanzi și-au 
elaborat propriul lor lim
baj și propriile lor proce
dee artistice. Prin adopta
rea picturii In ulei, ei au 
obținut tonuri mai satu
rate, coloritul devenind 
pentru ei, spre deosebire 
de pictorii italieni de fres
ce din secolul al XV-lea, 
un principal mijloc de ex
presie. Culorile maeștri
lor flamanzi care aveau 
o preferință pentru azuriu, 
roz intens și cinabru, stră
lucesc ca nestemate, îm- 
prumutînd parcă nuanțele 
vitraliilor însuflețite de 
razele soarelui. Puterea 
deosebit de pătrunzătoare 
a observației le-a permis 
să înregistreze în desene 
lumea înconjurătoare cu 
o exactitate neîntrecută. 
Predilecția flamanzilor 
pentru detalii, cerînd pri
vitorului o deosebită con
centrare, își are originea 
în miniatură.

Textul de pe altarul din 
Gând și afirmația lui van

la cererea Iul 
Vyd, în anul

1 600, un pictor
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Mander au fost punctul de 
plecare al cercetărilor și 
explicațiilor cu privire atît 
la importanța școlii fla
mande în istoria artei eu
ropene, cît, mai ales, la 
rolul pe care cei doi frați 
l-ar fi jucat la originile 
acestei școli. Despre Hu
bert, în afară de faimoa
sa inscripție, nu există 
aproape nici o știre ; Jan 
van Eyck a lăsat însă is
călite, și uneori datate, 
opere numeroase și unice 
ca perfecțiune artistică.

Imensa lor valoare este 
recunoscută de toți istori
cii de artă. Datele despre 
Jan van Eyck îl arată la 
începutul carierei sale ca 
miniaturist, în serviciul 
unui principe bavarez, 
pentru care el ar fi exe
cutat o carte de rugăciuni 
cu miniaturi, din nenoro
cire însă dispărută într-un 
incendiu. Din ea n-au 
mai rămas decît doar re
produceri în culori, care, 
evident, nu pot oferi pen-

Cine este și de unde-și 
trage originea acest ex
cepțional fruntaș al pictu
rii, întemeietorul artei 
flamande 7 Ne găsim în- 
tr-o regiune cuprinsă în
tre Franța, Țările de Jos 
și Germania. Din cauza 
împrejurărilor, nu numai 
politice, dar mai ales so- 
cial-economice, tocmai 
aici se formează ideile 
care stau la baza începu
tului artei realiste apuse
ne. Teritoriile mai sus de
semnate aparțineau duca
tului Burgundiei, în frun
tea căruia s-au găsit, 
succesiv ca suverani, oa
meni de arme, dar și pro
tectori ai culturii și ai ar
tiștilor. Așa se face că în 
orașe ca Bruges, sau, 
ceva mai tîrziu, Anvers, 
se string din toate părțile 
artiști, unii din Flandra, 
alții din Olanda de as
tăzi, mulți din Germania 
vecină, 
cezi.

Alături 
ligioase,

sau chiar fron

de tablourile re
producția cea

mîna 
lui. Acesta, cu dreapta 
ridicată, exprimă parcă 
un jurămînt solemn. Totul, 
atitudini, gesturi, dovedeș
te un moment 
intimitate între

Tabloul este 
ca un ansamblu desăvîr- 
șit de armonios între de
corul în care se petrece 
scena și imaginile celor 
două personaje. în pi
cioare și de proporții în
semnate, ceea ce consti
tuie pentru un portret din 
acea vreme o excepție, 
ele sînt prezentate cu o 
atît de mare perfecțiune 
în ce privește diviziunea 
spațiului, încît simțim cum 
se desprind de fondul ca
drului și lasă aerul 
circule îndărătul lor. 
pictate aproape din 
dar printr-o invenție 
tilă a artistului le vedem 
și spatele, care se reflec
tă în oglinda rotundă, 
convexă, fixată în peretele 
din fund. între personaje.

da strînsă 
cei doi. 
conceput

să 
Sînt 

față, 
sub-

în minuscule imagini din 
oglindă, se pare că cei 
care au analizat îndea
proape tabloul ar vedea 
apărînd și capul artistu
lui. Rama oglinzii, de o 
formă curioasă, conține 
sculptate pe fragmentele 
care o înconjoară aproa
pe ca niște raze scene re
ligioase.

în acest portret, care 
iese cu totul, prin impli
cațiile care se ghicesc în 
el, din genul portretelor 
obișnuite, și ca în 
toate operele rămase de 
la van Eyck, deși poate 
nu în proporția extraordi
nară în care le găsim în 
această capodoperă, ce 
ne impresionează este ta
lentul și interesul cu care 
artistul constată fiecare 
element al realității, pa
siunea de a crea, în privi
tor, iluzii, plăcerea care 
se simte în fiecare trăsă
tură de pensulă ce fixea
ză acea realitate. Nu 
alege. Tot ce există în 
fața lui îl atrage într-o 
egală măsură, îl fasci
nează, îl pune într-o sta
re de spirit în care ce con
tează este să nu rămînă 
nimic negăsit de pictor, 
din ceea ce merită să fie 
pus în lumină, fără ca 
prin aceasta să-și piardă 
unitatea concepției cu 
care a pornit opera și să 
ne facă și pe noi să 
rătăcim printre

Tonalitatea 
este sumbră, 
nuanțată. Este 
pildă, să vedem la 
Eyck, ca și la Rembrandt, 
acea preferință pentru to
nurile închise, însă calde, 
cu o strălucire proprie, și 
ca rezultat o luminozitate 
generală a operei de un 
caracter misterios.

Desenul este tot atît de 
interesant și de personal. 
Van Eyck nu insistă asu
pra conturelor, dar dese
nează foarte exact amă
nuntele cuprinse în acele 
conture. Iar rezultatul este 
că, nepunînd accentul pe 
contur, cum făceau toți 
pictorii din vremea sa, el 
permite aerului să încon
joare cu dulceață imagi
nea, în care fiecare amă
nunt și-a căpătat indivi
dualitatea, care contri
buie la armonia generală.

între portretele lui van 
Eyck, acesta este — evi
dent și din pricina faptu
lui că reprezintă perso
naje în întregime — unul 
dintre cele de mai mari 
dimensiuni. Cea mai mare 
parte din celelalte opere, 
chiar portretele în bust, , 
sînt de proporții modeste, 
trăsătură ce provine poa- I 
te și din faptul că benp- , 
ficiorii erau, în primul 
xînd, ducii de Burgundia I 
sau curtenii lor. Aflați me- . 
xeu în războaie și ne- 
voiți să se transporte din- I 
tr-un loc într-altul, aceștia , 
preferau să aibă cu 
oriunde 
te mici 
loare.

N-aș 
analiza 
toare 
turii, 
rilor 
mîna 
posedăm și noi o operă, 
evident nu de importanța 
acestui dublu portret, în 
Muzeul de Artă al Repu
blicii, din București : „O- 
mul cu tichia albastră*.

ne 
amănunte, 

generală 
dar foarte 
curios, de 

van

el, 
se opreau, obiec- 
dar de mare va-

vrea să termin 
acestei nemuri- 

capodopere a pic- 
fără a aminti cltito- 

„Scînteii' că de 
acestui genial artist

® Primește Pămîntul mesaje din 
stelelor? ® De la vis și legendă la 
comunicație ® Telegrame rebus 
civilizații necunoscute

Tlmp de secole 
fele, eclipsele de 
și mai ales de Soare, așa- 
zisele ploi de sfele — me
teorii — erau socotite drept 
„semne" din alfe lumi. în 
antichitate, meteoriții că- 
zuți pe Pămînt erau legați 
cu lanțuri ca să nu plece... 
înapoi.

în zilele noastre sateliți 
artificiali, stații automate 
interplanetare, nave cosmi
ce, sonde, cercetează și vor 
cerceta tot mai stăruitor as
trale vecine, căutînd să 
dezlege unele din enigmele 
Cosmosului. Mesaje ale Pă- 
mîntului au ajuns pe Lună 
și Venus.

come- 
Lună

Mai există ființe 
raționale 
în Univers ?

unor 
a apărut 
ipotezei 
fi singu- 
de ființe 
începu- 
asfrono-

Ideea transmiterii 
mesaje în Cosmos 
odată cu emiterea 
că Pămîntul nu ar 
ra planetă locuită 
raționale. încă la 
ful secolului XVII
mul Kepler, bazîndu-se pe 
observațiile făcute de Gali
leo Galilei, care, cu ajuto
rul lunetei sale a văzut pe 
Lună munți, podișuri și cra
tere, a emis ipoteza că Luna 
ar fi locuită de ființe rațio
nale. El le-a numit „endi- 
mionifi” și le-a atribuit... 
corp de șarpe și creier ca
pabil să raționeze.

La sfîrșiful secolului tre
cut, cînd astronomul ita
lian Schiaparelli a observat 
pe suprafața planetei Marte 
un sistem de linii, alfi as
tronomi ca Lowell, Slipher 
etc le-au considerat drept 
canale de irigație. Implicit 
s-a pus problema existen
ței unor ființe Inteligente 
pe planetă și ideea unor 
schimburi de mesaje cu 
ipoteticii locuitori ai aces
teia a început să preocupo 
pe mulți astronomi.

Astăzi ipoteza că 
alte corpuri cerești 
viață și chiar ființe 
nale se bazează pe
tafele cercetărilor efectuate 
pînă în prezent care dove
desc că principalele ele
mente care condiționează 
existența vieții pe Pămînt 
Intră în componența și a 
altor corpuri cerești și că, 
prin urmare, legile genera
le ale chimiei și biologiei 
ar acționa șl pe acestea. 
Viața este tributară unor

șl pe 
exists 
rațio- 
rezul-

astro- 
către

reacțil chimica cara, la tem
peraturi joase, se produc 
foarte lent, iar la tempe
raturi înalte nu sînt posi
bile. Așadar, pentru ca o 
planetă să poată fi locuită, 
ea trebuie să aibă o orbită 
nici prea apropiată, nici 
prea îndepărtată de Soare.

parte fiecare 
aibă un 
evoluție 

4—5 mi-

Pe de altă 
sistem trebuie să 
centru solar cu 
lentă, de cel puțin 
liarde de ani, timpul nece
sar apariției și dezvoltării 
formelor de viață.

Sistemul nostru solar are 
o vechime de 4—5 miliar
de de ani, dar alte sisteme 
solare au 25 miliarde de 
ani. Prin urmare nu este 
exclus ca pe acele planete 
să existe forme de viață 
mult mai avansate decîf pe 
Pămînt.

Ascultînd 
stelele...

Același obiect 
nalat apoi deasupra A.meri- 
cii Latine, Portugaliei, Ci
prului, insulelor Azore și 
Statelor Unite, fiind văzut 
de mii de oameni. Din 
1947 pînă în 1965, aproa
pe 9 000 de obiecte cerești 
enigmatice nu au putut fi 
Identificate.

Din adîncurile Universu
lui sosesc spre Pămînt fot 
felul da radiații, rezultat 
al unor procese fizice 
grandioase, petrecute în 
corpurile din Univers.

Odată cu apariția și dez
voltarea radioastronomiei, 
cercetarea stelelor a primit 
un nou impuls. Galaxii în
depărtate care nu puteau 
fi sesizate nici cu cele mai 
puternice telescoape opti
ce au fost descoperite și 
„auzite* cu ajutorul unde
lor radiofonice. Astfel, în 
1964—1965 a fost desco
perită o radiosursă (3 C 
273) situată la 5,5 miliarde 
de ani lumină I

Cele mai mari radiotele- 
scoape sînt cel de la Are
cibo (Porto Rico) cu o su
prafață de 7 ha, cel al In
stitutului Lebedev din Mos
cova — cruciform avînd 
lungimea brațelor de cîte 
1 000 m, cel de la Jodrell 
Bank (Anglia) cu un dia
metru de 76 m, cel de la

flmpul necesar semnalelor 
noastre să ajungă la desti
nație, să fie descifrate și 
să ni se trimită eventual un 
răspuns.

Emisiunea de radio a 
unei surse cosmice are loc 
întotdeauna simuhan pe 
foarte multe lungimi de 
undă. Or, radiotelescoape- 
le sînt sensibile, în gene
ral, numai pentru o singură 
lungime de undă. As'fel 
din totalitatea undelor emi
se de un corp cosmic, ra- 
diofelescopul recepționează 
numai acea lungime de 
undă pentru care e con
struit.

în momentul de față în 
Anglia, U.R.S.S., S.U.A., O- 
landa se lucrează la proiec
tarea unor aparate care să 
analizeze nu orice semnale 
captate din Cosmos, ci care 
să intre în acțiune numai 
atunci cînd ar fi vorba de 
semnale care ar prezenta 
unele caractere de 
ficial”, emise poate după 
un anumit cod, de 
ființe raționale, inteligente. 
Se urmărește de asemenea 
realizarea unor receptori 
care să treacă succesiv de 
la o frecvență la alta sau 
să recepționeze simultan 
mai multe frecvențe.

Mesaje 
spre alte lumi

Cum s-ar putea trimite 
de pe Pămînt mesaje în 
Cosmos î

Exprimată figurativ, pro
blema este următoarea s 
urmează să ne înfîlnim cu 
cineva, fără să fi stabilit în 
prealabil nici data nici 
locul întîlnirii. în acest caz 
trebuie să ne închipuim ce 
gîndeșfe el și să acționăm 
corespunzător gîndirii sale, 

în eventualitatea trans
miterii unor mesaje în Cos
mos trebuie deci să consi
derăm de la început că 
vom adresa unor ființe 
fionale, evoluate. Prin 
mare, mesajul nostru se 
baza pe inteligență și 
țiune, singurul lucru 
ar putea constitui un numi
tor comun între noi și „ei". 
Pînă acum savanții s-au 
gîndit să recurgă la undele 
de radio sau |a razele „La
ser". O condiție esențială 
este ca semnalele de pe 
Pămînt să fie emise în așa 
fel încît să se deosebească 
net de undele naturale, lu
minoase și de radio, existen
te în spațiul cosmic. Un nu
măr de oameni de știință 
consideră că undele scurte 
de radio ar fi cele mai ni
merite pentru a purta un 
mesaj spre alte lumi, deoa-

ne
ra-
ur-
va
ra-

care

pe

Radiotelescopul de la Nanțray

SE

gr

sare, au 
mai vechi

englez Daniel Defoe au urmă
rit cu pasiune aventurile lui 
Robinson între 7 octombrie 
1719 și 17 octombrie 1720.

Antenele unor specii de 
fluturi sînt de o sută de 

ori mai sensibile pentru anu
mite mirosuri decît nasul cli
nilor polițiști.

gSSSEESSKSSE

ENCICLO
PEDIE

Unele plante sînt adevă- 
rate „mine vii" și acumu

lează însemnate cantități de 
metale în corpul lor. Astfel, 
în 1 000 kg din masa verde 
a Plopului american se gă
sesc cca. 250 gr de zinc, iar 
la o cantitate egală de Coada 
șoricelului — chiar 4 000 
de zinc.

OrâSîLjl de
Sahara, imensul ocean al 

nisipurilor, își are întocmai 
ca și marea legendele și se
cretele ei. Dacă toată lumea 
știe că apa mărilor conține 
sare, mai puțini știu că „țara 
secetei' sau „Bled el Ateuch’ 
cum numesc arabii Sahara, 
este pămîntul sării, iar extra
gerea ei, ca și comerțul cu 

constituit din cele 
timpuri una din

sare

ksh Cea mal mare statuie din 
lume este cea a Iui Buda 

de la Kiatang (R. P. Chineză). 
Sculptată în stîncă, statuia 
are o tnăltime de 43 m. Con
structorii au scobit arcadele 
sprîncenelor și partea de 
deasupra buzei superioare, 
plantînd arbuști care alcătu
iesc... sprîncenele și mustă
țile divinității.

«Pentru a prinde pești 
noaptea, pescarii portu

ghezi folosesc un procedeu 
ingenios : el freacă bucăți de 
carne de pești din neamul re
chinilor (selacieni) pe pînte- 
cele altora (macrourlzi) care 
au o glandă plină cu bacterii 
fosforescente. Din aceasta 
iese un lichid gălbui, vîscos 
care emană o lumină albas-

tră. Bucăți din carnea deve
nită astfel luminoasă sînt 
prinse în undită și atrag re
pede peștii.

Bra în orașul Apolda (R. D. 
Germană) există un mu

zeu al... clopotelor. Aici este 
expusă, printre altele, o piesă 
rarisimă : un clopot asirian 
din anul 65 t.e.n.

HDln cele 6 000 000 specii 
de Insecte de pe glob, 

doar albina șl viermele de 
mătase au fost domesticite de 
om.

H Prima operă literară tipă
rită pe capitole într-un 

ziar a tost „Robinson Cru
soe". Primii cititori ai cele
brului roman al scriitorului Ruinele orașului de sare

particularitățile acestei re
giuni.

Bogăția de sare este spe
cifică multor deșerturi. Apele 
ce curg pe aceste pămînturi 
lipsite de vegetație se în
carcă cu soluții concentrate 
care prin evaporare intensă 
se transformă în sare. Și ast
fel sarea se poate găsi nu 
numai în adîncurile pămîntu- 
lui, ci chiar și pe sol. Exis
tența sării în Sahara a fost 
o adevărată binefacere pentru 
Africa, deoarece regiunile de 
cîmpie și pădure îi duc lipsa. 
Așa se explică și de ce la 
un moment dat sarea deve
nise un adevărat „etalon 
aur* — ce-i drept, solubil și 
comestibil.

Vechile exploatări de sare 
se aflau în special în apro
pierea oazelor. Materialele de 
construcție fiind deficitare și 
greu de transportat prin 
pustiu pînă la acele insule 
ale deșertului, sarea a ajuns 
să servească și ca material 
de construcție. Așa se explică 
existența „orașelor de sare" 
din Sahara 
nedumerirea

...în 1953 
zona Tenăre 
Ciad întinderile de necuprins 
ale nisipurilor Saharei, explo-

țâre au stîrnit 
europenilor.
străbătînd prin 

la nord de lacul

ratorii
Joseph 
între 
Tibestl 
sită căreia 
nașă îi zicea Sogodem.

Oaza Sogodem fusese lo
cuită în trecut de populația 
sedentară hanuri, care-și du
rase așezările din blocuri de 
sare. Pereții, zidurile, porțile 
erau din blocuri de sare, le
gate printr-un fel de „ciment* 
local, alcătuit din argilă și 
siliciu. Forma caselor era de 
obicei rectangulară. în inte
rior se păstra bine răcoarea. 

. Astăzi, numai ruinele cu as
pect dezolant ne amintesc că 
aici a pulsat viață. Populația 
se ocupa cu extragerea sării 
și cu cultivarea palmierilor. 
De două ori pe an, de obicei 
la date fixe, primăvara și 
toamna, pe aici treceau cara
vanele de cămile pentru a în
cărca sarea.

Este 
rășelul 
godem 
părăsit

Pînă 
oaze în 
doar un singur oraș de sare, 
Teghaza, menționat încă din 
sec. XI de cronicari arabi.

francezi Louis Cari și 
Petit au descoperit 
masivele Hoggar și 
o oază aproape pără- 

populația băști-

foarte probabil că o- 
de sare din oaza So- 
să fi fost distrus și 
în cursul unei invazii, 
la descoperirea acestei 

1953, se cunoștea

N. V.

Dacă se admite Ipoteza 
existenței formelor de via
ță pe alte planete — și 
datele științei îndeamnă la 
aceasta — se conturează o 
nouă problemă. Este posi
bil ca unele civilizații exis
tente în Univers să caute 
să stabilească legături cu 
altele și eventual să doreas
că sau să încerce con
tacte cu Pămîntul. Dacă 
Terrel l-au fost trimise deja 
mesaje care însă nu au 
putut fi recepționate sau 
descifrate fie din cauză 
că ne aflam pe o treaptă 
inferioară de dezvoltare, 
fie din lipsa de sensibilita
te a aparatelor noastre ?

în anticele poeme brah
mane și anume în „Cartea 
lui Dzyan" există o legen
dă în versuri în care se po
vestește că ființe din altă 
planetă au venit pe Pămînt 
înfr-un vehicul gigantic. 
Să fie doar o legendă — 
sau ecoul unor străvechi 
întîmplări petrecute 
planeta noastră ?

Este o întrebare care se 
pune și în cazul desenelor 
descoperite în peșteri din 
munții Caucaz și din Spania 
care par să înfățișeze niște 
făpturi 
capului 
biecte 
căștile 
vântul 
emis întrebarea dacă dis
trugerea violentă, în flă
cări, a Sodomei și Gomo- 
rei, cele două cetăți aflate 
la malul Mării Moarte, o 
doar o legendă biblică, sau 
s-ar datora unei explozii 
nucleare. Iar „enigma tun- 
gusă* — meteorit sau as
tronavă explodată 1 n-a fost 
nici azi descifrată.

Chiar și în zilele noastre 
„obiecte spațiale necunos
cute", nu numai faimoasele 
„farfurii zburătoare”, au 
fost observate în aproape 
toate țările lumii. In nume
roase cazuri, misterul a fost 
ușor lămurit. „Discul porto
caliu" care a evoluat anul 
trecut în jurul 
Atlantic era un 
meteorologic, 
electronic de la 
rul din Lisabona care 
oprit odată cu apariția 
cului" rămăsese... în 
de curent electric din 
za neglijenței unui supra
veghetor. Alfe „discuri lu
minoase" s-au dovedit a fi 
fenomene optice. în schimb, 
altele au rămas neexplica
te... în iulie 1965 deasupra 
Antarcticii a fost semnalai 
un corp necunoscut care 
după formă și aspect amin
tea de o rachetă cosmică. 
Acest obiect avea proprie
tatea de a sta cîteva clipe 
nemișcat în atmosferă por
nind apoi din nou cu o vi
teză foarte mare. Se afirmă 
că el avea o culoare roșie- 
verzuie cu nuanțe de gal
ben, bleu, alb și orange.

purtînd în jurul 
conturul unor o- 
asemănăfoara cu 

cosmonauților. Sa- 
soviefic Agrest a

Oceanului 
mare balon 
iar ceasul 
Observafo- 

s-a 
„dis- 
pană 
cau-

Parkes (Australia) cu dia
metrul de 64 m, și cel din 
Franța, de Ia Nanțay, de o 
construcție aparte, 
300 m lungime.

Tot cu ajutorul 
puternice „urechi* 
mîntului s-a încercat 
tarea unor eventuale 
saje venite din alte lumi 
civilizate. în seara zilei de 
11 aprilie 1960 la Deer 
Creek Valley din Virginia 
de vest s-a pus în func
țiune pentru prima dată un 
radiotelescop în vederea 
captării unor eventuale 
semnale de la ființe rațio
nale. Au fost 
biectlv* 
sfele : Epsilon 
Tau Ceti, alese pe 
unui coeficient de probabi
litate că în jurul lor s-ar 
roti planete cu forme su
perioare de viață. în mod 
deliberat ascultarea s-a 
făcut numai pe o singură 
lungime de undă și anume 
21 de centimetri. Inițiatorii 
experienței — cunoscută 
sub numele de proiect 
„OZMA” — au presupus 
că eventualele ființe rațio
nale vor trimite semnale 
pe această lungime de 
undă, deoarece, emisă de 
hidrogenul neutru, ea este 
proprie majorității 
undelor naturale 
foarte frecventă în Univers. 
Experiența a durat doar 
trei luni, timp în care nu 
s-a putut recepționa nimic. 
Concluzia a fost însă că 
mijloacele existente sînt in
suficient de sensibile și nu 
că astfel de încercări ar fi 
inutile.

în cadrul aceluiași pro- 
iec OZMA savantul ameri
can Frank Drake a emis că
tre Tau Ceti și Epsilon E- 
ridani semnale pe lungi
mea de undă de 21 cm. Nu 
putem ști însă dacă am 
fost „auziți", deoarece un 
răspuns ar fi posibil doar 
după minimum 13-14 ani —

avînd

acestor 
ale Pă- 

cap- 
me-

„luate în o- 
în special două 

Eridani și 
baza

radio- 
și deci

rece se propagă circular șl 
se deplasează cu o vifeză 
apropiată de cea a luminii.

S-a preconizat emiterea 
de impulsuri de energie 
electromagnetică, de unde 
luminoase sau radio care 
să se succeadă identic la 
intervale regulate de timp. 
Altă variantă ar fi emiterea 
unor unde care să reprezin
te o serie de numere pri
me. Se 
turbafia 
laxie și 
naturale 
prime, 
proiect de semnale, P. Oli
ver — S.U.A., a propus emi
terea cu ajutorul undelor a 
unei serii de careuri, a ci
frelor coeficientului Pi, a 
teoremei lui Pitagora... 
deoarece se presupune că 
o civilizație evoluată, orice 
formă ar avea ea, trebuie 
să cunoască aceste noțiuni 
de bază ale matematicii.

Pentru ca un mesaj să 
învingă 
tanfe cosmice 
voie de 
trem 
costisitor. Intensitatea unde
lor trimise trebuie să fie de 
ordinul milioanelor și chiar 
miliardelor de kW. Deși 
imensă în accepțiunea 
noastră, forța de 4 miliarde 
kW consumată de omenire 
în fiecare secundă pare pe 
scară cosmică cu totul in
signifiantă I

în afară de acestea, altă 
problemă este realizarea 
coincidenței. Semnalele une: 
civilizații emitente trebuie 
să întîlnească o civilizație 
pe o treaptă de dezvoltare 
capabilă să le recepționeze.

Cu toate că pînă în pre
zent nu s-au obținut date 
experimentale concrete, oa
menii de știință consideră 
că comunicațiile extrateres
tre vor constitui o serioasă 
problemă a științei viitoru
lui.

șfie că nici per- 
radiofonică din ga- 
nici alte fenomene 
nu produc numere 
în cadrul unul

giganticele dis- 
ests ne- 

un aparafaj ex- 
de pufernic și de...

Adriana SOCEC
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SOSIREA UNOR DELEGAȚII 
LA CEL DE AL IV-LEA CONGRES 

AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
Luni au continuat să sosească 

în Capitală delegații ale unor or
ganizații de tineret de peste ho
tare pentru a participa la cel de-al 
IV-lea Congres al Uniunii Tinere
tului Comunist; delegația Uniunii 
Tineretului Comunist-Leninist din 
U.R.S.S., condusă de Pastuhov Bo
ris Nicolaevici, secretar al C.C. al 
U.T.C.L. ; delegația Uniunii Tine
retului Comunist din R. P. Chi
neză, condusă de Wan Tao-I, 
membru al Secretariatului C.C. al 
U.T.C.C.; delegația Uniunii Tine
retului Socialist Muncitor din 
R.P.D. Coreeană, condusă de Kim 
Hen Ir, vicepreședinte al U.T.S.M. ; 
delegația Uniunii Tineretului Re
voluționar din R. P. Mongolă, 
condusă de H. Bataa, secretar al 
C.C. al U.T.R.; delegația Tineretu
lui Comunist din Venezuela, condu
să de Julian Colmenarez, membru 
al Direcției Naționale a Tineretului 
Comunist din Venezuela ; delega
ția Federației Tineretului Comu
nist din Italia, condusă de Pieran- 
tonio Gigli, membru al Direcției 
C.C. al F.T.C.I. ; delegația Federa

ției Tineretului Socialist a Parti
dului Socialist Italian al Unității 
Proletare, condusă de Giorgio Mi- 
gliardi, secretar al C.C. al F.T.S. a 
P.S.I.U.P. ; delegația Federației Ti
neretului Socialist din Italia, con
dusă de Vito Consoli, secretar na
țional al F.T.S.I. ; delegația Tinere
tului Socialist din Japonia, condusă 
de Junko Kainuma, șef adjunct al 
Secției internaționale; delegația 
Tineretului Frontului Național de 
Eliberare din Algeria, condusă de 
Salhi Khier, secretar național al 
informațiilor al T.F.N.E. ; delegația 
Tineretului Progresist din Guyana 
britanică, condusă de Edwin James, 
membru al Comitetului Executiv 
al T. P.

La sosire, delegațiile au fost în
tâmpinate de Petru Enache, prim- 
secretar al Uniunii Tineretului Co
munist, secretari, membri ai Bi
roului și activiști ai C.C. al U.T.C. 
Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic acreditați în 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

CORESPONDENTĂDINMOSCOVA

Plecarea delegației Asociației de prietenie sovieto-română
Luni după-amiază a părăsit Ca

pitala îndreptându-se spre patrie 
delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de E. I. 
Afanasenko, președintele Asocia
ției, care a făcut o vizită în țara 
noastră și a semnat Planul de co
laborare cu Asociația română pen
tru legăturile de prietenie cu U- 
niunea Sovietică pe anul 1966. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, au 
fost prezenți Marin Florea Iones- 
cu, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., Octav Live-

zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membru al Biroului Consiliului 
General A.R.L.U.S., Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, activiști ai A.R.L.U.S. De ase
menea, au fost prezenți A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

a apărut „Lupta de clasă" 3|19&6
Numărul pe luna martie a.c. al 

revistei „Lupta de clasă" se deschi
de cu editorialul Noi perspective 
în dezvoltarea agriculturii coopera
tiste. în continuare, revista publi
că articolele : Despre rolul statului 
nostru socialist de ILIE RĂDU- 
LESCU, Preocupări actuale în do
meniul urbanismului de G. GUȘTI, 
V. DANID, Răspunderea personală 
pei.cru protecția muncii de AU
GUSTIN ALEXA, Influența ciber
neticii asupra științei contemporane 
de EDMOND NICOLAU, Poezie și 
formulă de VLADIMIR STREINU.

tivități de nedespărțit de AUREL 
BELEȘ, Un calcul simplu : aplica
rea tehnologiilor moderne = ritm 
rapid + cost redus de TRAIAN IS
PAS.

La rubrica „Puncte de vedere", 
revista publică articolele : Proble
me ale scolii tehnice superioare de 
CONSTANTIN AVRAM, Pregătirea 
inginerilor de I. EGRI.

Rubrica „Documentar" conține 
materialele : Noua stingă din S.U.A. 
de JOHN PROCTOR, Creșterea 
economică și factorul demografic 
de ZINA BRÎNCU.

Sub titlul „Construcții și inves- Revista mai cuprinde rubricile :

TENIS — Țiriac a cîștigat turneul 
de la Alexandria (R.A.U.). Cam
pionul de tenis al României, Ion 
Țiriac, a repurtat un remarcabil 
succes, cîștigînd proba de simplu din 
cadrul turneului international de la 
Alexandria. După ce în semifinale 
l-a învins cu 3—2 pe maghiarul Gu
lyas, în finală Țiriac a primit replica 
lui Riessen (S.U.A.), de care a dis- 
p1 s cu 2—6, 6—2, 6—3, 6 1 4.

ț>AH — Duelul Gaprindașvili-Ni- 
colau continuă. — în turneul inter
national feminin de șah de la Bel
grad, lupta pentru primul loc conti
nuă să se dea între campioana mon
dială, Nona Gaprindașvili, și repre
zentanta României, maestra interna
țională Alexandra Nicolau. în runda 
a 11-a, campioana noastră a învins-o 
pe cunoscuta șahistă iugoslavă Te
reza Stadler, iar Gaprindașvili a cîș- 
tigat partida cu actuala campioană 
a Iugoslaviei, Vera Nedelkovici. Gu

două runde înainte de sfîrsit, în 
clasament conduce Gaprindașvili cu 
3 puncte, urmată de Nicolau cu 7,5 
puncte și o partidă amînată, Jocici 
6 (1) puncte, Milunka bazarevici 6 
puncte etc.

FOTBAL — Mîine, meci interna
țional de verificare a lotului repre
zentativ. După cum s-a mai anunțat, 
lotul selecționatei de fotbal a țării 
noastre va întîlni miercuri în Ca
pitală, într-un joc de verificare, for
mația Vojvodina Novisad (Iugo
slavia). Duminică, în cadrul cam
pionatului, Vojvodina a învins cu 
scorul de 3—2 echipa Tresnjevka. 
Jocul de mîine se va desfășura de 
la ora 16 pe stadionul Republicii.

© S-a stabilit ca meciurile de ca
lificare pentru turneul de fotbal 
U.E.F.A., între selecționatele de ju
niori ale României și U.R.S.S., să 
aibă loc la Ghișinău (3 aprilie) și 
la București (10 aprilie).

La comemorarea lui Nicolae Titulescu
Cu ocazia comemorării a 25 de ani de la 

moartea lui Nicolae Titulescu, în sala mare a 
Casei universitarilor din Cluj a avut loc ieri 
un simpozion. In fața a peste 1 000 de cadre di
dactice universitare, oameni de știință, cultură 
și artă, a vorbit Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, despre „Nicolae Ti
tulescu diplomat român progresist, activitatea 
sa pentru apărarea independenței, suveranită
ții și integrității teritoriale a României, pentru 
apărarea și consolidarea păcii și crearea unui 
sistem de securitate colectivă; contribuția 
lui N. Titulescu la dezvoltarea dreptului 
internațional".' în continuare, au fost pre
zentate comunicările : „Nicolae Titulescu des
pre relațiile economice între state” de prof, 
univ. D. D. Roșea, membru corespondent al 
Academiei, și prof. univ. Mihail Dab și „Nico
lae Titulescu, profesor și cercetător în dreptul 
civil" de prof. univ. Aurelian Ionașcu și conf. 
univ. Marțian Niciu.

Cu același prilej, în sala Teatrului de stat 
„Al Davilla" din Pitești s-a organizat un sim
pozion în cadrul căruia au vorbit Mihail Ma- 
gheru, ambasador, Paul Gogeanu, conf univ. de 
la Facultatea de drept din București, și conf. 
univ. Augustin Z. N. Pop, de la Institutul peda
gogic din Pitești.

Colțul memorial „Prof. Ing. Leonida Dimitrie" de la 
Muzeul tehnic din Capitală

La odihnă și tratament prin O.N.T.
Agenția O.N.T. București din bd. Republicii 

nr. 4 a pus în vînzare bilete la odihnă și trata
ment pentru luna aprilie în serii de 12 zile sau 
6 pînă la 12 zile. Se pleacă în stațiunile : Si
naia, Bușteni, Predeal, Borsec, Tușnad, Sovata, 
Păltiniș (la odihnă) și Eforie-Nord, Victoria, 
Herculane, Govora, Slănic Moldova, Sîngeorz, 
Vatra Dornei, Buziaș, Tușnad (la tratament). 
De asemenea s-au pus în vînzare bilete pentru 
odihnă în stațiunile Eforie-Sud și Eforie-Nord 
pentru luna iunie. Plecările au loc între 1 și 5 
iunie. Cei ce se înscriu beneficiază de reduceri 
de prețuri față de sezonul cald.

Seară culturală canadiană
Institutul român pentru relațiile culturale cu 

străinătatea a organizat luni o seară culturală 
canadiană în cadrul căreia scriitorul Paul Ale
xandru Georgescu a prezentat conferința „Ima
gini din Canada".

După conferință a avut loc un program artis
tic alcătuit din recitări din poezia canadiană, în 
interpretarea actorilor Sanda Toma, de la Tea
trul de comedie, și Ludovic Antal, de la Teatrul 
„C. I. Nottara", și un recital de muzică populară 
canadiană susținut de artiștii emeriți Emilia 
Petrescu, solistă a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", și Octav Enigărescu, solist al Teatrului 
de Operă și Balet, acompaniați la pian de Ale
xandru Șumschi. în încheiere a rulat filmul 
,Nanook".

• Teatrul „Mihail Eminescu" din Botoșani a 
prezentat duminică cea de-a 4-a premieră din 
actuala stagiune cu piesa „Mătrăguna" de Ma
chiavelli, în regia lui Corneliu Revent.

Expoziție apicolă
Sub auspiciile Asociației crescătorilor de al

bine din România, la Baia Mare s-a deschis o 
expoziție apicolă, prima de acest fel din regiu
nea Maramureș.

® ,,Rodna“ este numele unei noi mașini de gă
tit proiectată și realizată de specialiștii între
prinderii „1 Septembrie“-Satu Mare. La mașină 
se folosește în loc de gaze lichefiate petrol lam- 
pant. Uzina face pregătiri pentru introducerea 
noii mașini în fabricație de serie.

Descoperiri arheologice
Pe partea stingă a riului Argeș, în apropie

rea orașului Pitești, au fost descoperite recent 
vechi unelte caracteristice paleoliticului timpu
riu și mai ales culturii de prund. După datele 
obținute de specialiști, aceste unelte au o ve
chime de peste 500 000 de ani.

® între 26—31 martie Ministerul Comerțului 
Interior organizează în diferite orașe ale țării 
(centre cu tradiție piscicolă) — Constanța, Giur
giu, Tulcea, Galați etc. concursuri pentru pre
pararea peștelui oceanic. Pot participa bucătari, 
gospodine etc. Concurenții. ale căror preparate 
din pește oceanic întrunesc cele mai multe ca
lități gustative, obținute prin procedeele cele 
mai economicoase, vor primi numeroase premii 
și mențiuni.

• Sanatoriul balnear Păltiniș, de la Sinaia, 
și-a redeschis porțile. Âu fost modernizate in
stalațiile de fizioterapie, băile de nămol, plante 
și aburi, bazinele pentru împachetări cu para
fină.

Sesiune științifică
Timp de trei zile, la facultățile Institutului 

Politehnic din Timișoara a avut loc cea de-a 
12-a sesiune științifică a cadrelor didactice. Au 
fost susținute peste 400 de expuneri și referate 
în 17 secții de specialitate.

® Orchestra Filarmonicii de Stat din Oradea 
a susținut ieri un concert simfonic avînd ca so
list pe artistul poporului Ion Voicu. în program 
opere de Mozart, Schumann, Stan Golestan.

Echinoxul de primăvară
în dimineața zilei de 21 martie, la orele 3 și 

53 de minute, a avut loc echinoxul de primă
vară, adică momentul în care Soarele traver
sează ecuatorul ceresc ; ziua este egală cu noap
tea pe tot Pămîntul. Echinoxul de primăvară 
marchează începutul acestui anotimp pentru 
emisfera nordică, în timp ce în emisfera sudică 
a Pămîntului începe toamna. De la acest mo
ment, pentru emisfera noastră (nordică) durata 
zilei este mereu mai mare decît cea a nopții. Ea 
crește treptat pînă la 22 iunie — data solstițiu
lui de vară — cînd la București ziua va dura 
15 ore și 33 de minute. La Polul Nord Soarele 
a răsărit ieri și nu mai apune pînă la echinoxul 
de toamnă de la 23 septembrie ; este vorba de 
ziua polară, care durează 6 luni.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 și 25 martie, 
în țară : Vremea continuă să se încălzească ușor. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații mai 
frecvente în jumătatea de nord a țării. Vînt potrivit, cu 
unele intensificări pînă la tare. Minimele vor fi cu
prinse între minus 4 și 6 grade, iar maximele între 
6 și 16 grade. Ceață locală. în București : Vremea con
tinuă să se încălzească. Cerul va fi variabil. Precipi
tații slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.

EXIGENȚA IN TOATE VERIGILE PRODUCȚIEI 
DETERMINĂ CALITATEA

(Urmare din pag. I)
ani în urmă, am propus conduce
rii școlii ca măcar tinerii care ur
mează să lucreze la noi în uzină 
să fie repartizați in ultimele trei 
luni de practică la viitoarele lor 
locuri de muncă, pentru a se fa
miliariza cu speciiicul producției 
noastre. Nimeni n-a luat însă în 
seamă această propunere. Nu de 
mult, i-am repartizat pe lîngă 
muncitori cu experiență, i-am în
drumat să urmeze cursurile de ri
dicare a calificării. Sigur că re
zultatele nu se obțin dintr-o dată.

— Esențialul în lupta pentru 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor — ne-a spus tehnicia
nul Gheorghe Dumitrache, contro
lor de calitate — este concentrarea 
tuturor eforturilor, de la șeful de 
secție și maistru, pînă la ultimul 
muncitor, spre înlăturarea cauze
lor care duc la încălcarea proce
sului tehnologic. Nu de puține 
ori, la noi accentul se pune 
pe cantitate, în detrimentul cali
tății. Mă refer, îndeosebi, la pie
se importante, cum sînt inelele 
rulmenților pentru automacarale 
de 5 tone. Dacă la o asemenea 
piesă constatăm abateri de prelu
crare și încercăm s-o respingem, 
ni se reproșează că exigența noas
tră periclitează îndeplinirea pla
nului. Și ce facem atunci ? Ne an
gajăm în fel de fel de discuții cu 
maistrul, cu metalurgul și, pînă la 
urmă, îi dăm drumul la montaj 
cu... derogări.

Spicuim din buletinul calității 
pe luna ianuarie, trimis la Mi

nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini: „Dintr-un număr de 
17 derogări acordate, nouă se da- 
toresc neglijențelor în execuție 
sau la citirea desenului de către 
muncitori, iar două defectelor as
cunse ale pieselor turnate". Sau; 
„Abateri de la disciplina tehnolo
gică, care au determinat elabora
rea unor șarje de oțel de calitate 
necorespunzătoare".

Inginerul șef al uzinei, Constan
tin Tzitzeclis, afirmă că numărul 
mare de repere introduse în 
fabricație și experimentarea unor 
metode moderne de turnare ar 
constitui cauzele rebuturilor. Dar 
nu spune nici un cuvînt des
pre spiritul scăzut de răspundere al 
unor cadre de conducere din sec
ții, care adesea închid ochii sau 
dovedesc o atitudine de resem
nare în fața procentului prea mare 
de piese de slabă calitate, în loc 
să ia măsuri eliciente pentru înlă
turarea neajunsurilor.

Să ne întoarcem în secția tur
nătorie, care — așa cum se spune 
în uzină — deține „recordul" la 
rebuturi. Din capul locului, mais
trul formator Gheorghe Istrate 
ne-a precizat: „Cu toate că ela
borarea șarjelor, uscarea oalelor, 
formarea șl turnarea sînt faze ale 
aceluiași proces de producție, 
echipele care lucrează la diferite 
operații nu conlucrează îndea
proape între ele. Asta-i buba".

Intr-adevăr, insuficienta colabo
rare dintre diferitele echipe care 
lucrează în turnătorie duce, nu de 
puține ori, la încălcarea disciplinei 
tehnologice. Or, cîte eforturi, cît

metal, cîți bani nu se irosesc dato
rită acestui mod îngust de a privi 
răspunderea pentru calitatea pie
selor turnate!

In parte, defecțiunile de calitate 
sînt provocate și de nerepararea la 
timp a unor utilaje din secțiile pre
lucrătoare.

— Ce socotiți absolut necesar 
pentru a se evita rebutarea piese
lor ? — l-am întrebat pe Nicolae 
Vasile, unul dintre cei mai buni 
strungari din uzină.

— In primul rînd să se res
pecte strict graficele de reparații 
capitale la mașini. Și să se exe
cute reparații de cea mai bună 
calitate. Eu lucrez pe un strung 
paralel de zece ani. In acest răs
timp. nu i s-a făcut nici o repa
rație capitală, ci doar una mijlo
cie și două curente. Batiul a înce
put să mă lase. Nu mă laud, dar 
dacă lucrează cineva care nu-i 
știe seama, strică piesa.

O notă bună pentru un strun
gar care a prelungit viața utila
jului printr-o bună întreținere — și 
alta rea pentru serviciul mecanic- 
șef, deoarece nu este singurul caz 
de nerespectare a graficelor de re
parații.

★
Din cele relatate se desprinde 

că în toate secțiile și verigile pro
cesului de fabricație trebuie întă
rite răspunderea și exigența față 
de calitatea producției. Stă în pu
tința muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de aici, care de-a lun
gul anilor au rezolvat probleme 
tehnice importante și fabrică astăzi 
utilaje cu performanțe superioare, 
să pună capăt neajunsurilor sem
nalate. Măsurile luate în ultima vre
me — îmbunătățirea asistenței teh
nice în schimburile II și III, 
perfecționarea proceselor tehno
logice etc. — trebuie urmate și 
de altele. In această acțiune uzi
na trebuie să se bucure și de 
sprijinul întreprinderilor furnizoa
re, mai ales din partea Uzinei de 
țevi din Roman care, în ultimul 
timp, i-a livrat laminate de cali

tate nesatisfăcătoare. O interven
ție mai hotărîtă se cere și din 
partea organizației de partid din 
uzină. Economiile obținute la

alte capitole ale prețului de cost 
nu trebuie nicidecum să fie ani
hilate sau diminuate de pierderile 
provocate de rebuturi.

TINERII
(Urmare din pag. I)

de povîrnișurile pe care ai trasat te
rase sau de laboratorul în care ai 
descoperit o nouă relație a materiei, 
simți lîngă tine umerii de colegi, 
umeri de buni tovarăși, alături de 
care — cunoscîndu-i sau necunos- 
cîndu-i — ai străbătut aceeași împli
nire a gîndurilor, aceeași dăruire a 
fot ce aveai mai bun pentru sporirea 
puterii, pentru întregirea frumuseți
lor și bogățiilor patriei.

A fi fînăr nu e un simplu dar al 
naturii. Tinerețea spirituală ne-am 
dobîndit-o din tinerețea țării. Am 
respirat-o o dată cu aerul brazilor de 
lîngă barajele pe care le-am con
struit cu brațele noastre în munți. Am 
învățat-o de la părinții noștri, de la 
comuniști, care — încercați în bă
tălii de clasă — ne încredințează 
continuu ceva din fainele „tinereții 
fără bătrînețe". Am înțeles-o și am 
prețuit-o în opere ale artei și ale li
teraturii, în poemele lirice ori sim
fonice închinate omului, proslăvind 
puterea acestuia, aspirația lui spre 
demnitate și frumusețe.

A fi tînăr într-o patrie străbună, 
liberă și întinerită ea însăși, care sub 
conducerea partidului își construiește 
cu puterile sale propriul drum în is
torie, înseamnă a te hrăni cu nestinsă 
emoție din pilda de bărbăție a îna
intașilor, a luptătorilor pentru socia
lism, pentru fericirea poporului. în
seamnă a consolida prin propria ta 
trăire, prin propriile tale brațe sau 
resurse morale, fiecare punct cuce
rit, fiecare zi, fiecare grăunte al marii 
clepsidre care măsoară destinul de 
veacuri al patriei.

Destinele tinereții care se adună 
acum în Sala Palatului s-au împlinit 
și s-au fortificat la Galații oțelului, 
la Trotușul petrochimiei, la Porțile de 
Fier ale luminii, la Oradea aluminei, 
pe cîmpiile cooperatiste ale Bărăga
nului.

E greu să găsești cuvinte care să 
adune laolaltă încrederea, bucuria, 
puterea de dăruire, cîte s-au născut 
și trăiesc o vibrantă amiază în ființa 
celor mai tineri constructori și visă
tori ai acestei patrii.

Mereu înnoită și înnoitoare, ca în- 
fr-un perpetuu răsărit al luminilor în 
vetrele orizontului, vîrsta de aur a 
patriei renaște mereu, trece mereu 
spre maturitate, arătînd către ochii 
istoriei forța vitală a unui tărîm mi
nunat, a unei societăți în plină as
censiune socialistă, unde demnitatea, 
omenia, vitalitatea muncii și a visu
lui se moștenesc și se transmit din 
tată în fiu, din generație în genera
ție, din veac în istorie :
Noi fericire nu rîvnim mai mare 
decît, trăind sub steagul tău

partid, 
să știm că ne-ntrerupta ta

chemare 
în noi fertile brazde a găsit. 
Iar cînd ne chemi spre culmi 

necucerite 
spre noi construcții, 
spre întreceri noi — 
venim cu brațe tari, neostenite, 
cu inimi credincioase, de eroi...

Entuziasta coloană a infinitului, pe 
care o prefigurează azi tinerețea pla
iurilor românești, străbate neînclinată 
cerurile adînci. O înaripează și o 
conduce nestinsa încredere în partid, 
zodia luminoasă a comunismului.

] Cercetările științifice 

|in slujba producției
Dezbaterile proiectului de Directive

ale celui de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S.
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In dezbaterile asupra 
proiectului de Directive 
ale celui de-al XXIII- 
lea Congres al P.C.U.S. 
care se desfășoară în 
organizațiile de partid 
și obștești, precum și 
în întreaga presă so
vietică, un loc de frun
te îl ocupă problemele 
legării științei de pro
ducție. Proiectul de Di
rective subliniază ne
cesitatea accelerării 
progresului tehnico- 
științific, pe baza dez
voltării largi a cercetă
rilor științifice și intro
ducerii rapide a rezul
tatelor lor în producție.

„Oamenii sovietici — 
scrie „Pravda" într-un 
articol de fond — iau 
cunoștință cu o legiti
mă mîndrie de succese
le științei și tehnicii, 
de rolul lor crescînd în 
dezvoltarea tuturor ra-
murilor economiei și 
culturii. Datorită reali
zărilor științei, se in
troduc în producție noi 
procese tehnologice și 
utilaje de înaltă pro
ductivitate... Marile 
sarcini care stau în fața 
poporului sovietic în 
noul cincinal determină 
un nou avînt al știin
ței și activității inova
torilor din țară".

Ziarele publică nu
meroase articole și scri
sori semnate de oa
meni de știință, cerce
tători, fruntași în pro
ducție, care 'se referă 
la întărirea legăturilor 
dintre știință și produc
ție. Una din probleme
le care se dezbat pri
vește dispecerizarea 
(conducerea) procesului 
de producție. Ultimul 
cuvînt în acest domeniu 

_— scrie în „Pravda' O. 
Kozlova, doctor în 
științe economice — îl 
constituie mașinile e- 
lectronice de calcul, a 
căror produatie, așa 
cum se subliniază în 
directive, va fi lărgită 
în mod substanțial. 
Unele tipuri de aseme
nea mașini sînt intro
duse în producție. Ast
fel, la uzinele „Fre- 
zer" mașinile de calcul, 
ținînd seama de schim
bările 
elaborează programul 
de produGtie al fiecărei 
secții în 20—30 de mi
nute, în loc de 15—25

care intervin,

de zile/om. Asemenea 
rezultate s-au obținut 
și la uzinele „Ordjoni- 
kidze", „Lihaciov" și la 
alte întreprinderi din 
Moscova.

în dezbateri un loc 
important îl ocupă in
tensificarea legăturilor 
directe dintre institute
le de cercetări și uzine. 
Prof. V. Tucikevici scrie 
în „Izvestia" că Institu
tul fizlco-tehnic „A. F. 
Joffe", lucrînd în cola
borare cu uzinele „E- 
lectrovipriamitel" („E- 
lectroredresor"), a creat 
un aparat din siliciu 
cu ajutorul căruia se 
poate reduce curentul 
alternativ, reglementa 
tensiunea și transforma 
curentul continuu în 
curent alternativ de 
orice frecventă. Efectul 
economic obținut în 
anii cincinalului prin 
introducerea acestui 
aparat în economia na
țională va atinge, după 
calculele preliminarii 
ale Institutului de eco
nomie al Academiei de 
științe, nu mai puțin de 
cinci sute milioane de 
ruble. Prin conlucrarea 
institutului cu uzinele 
— scrie în continuare 
prof. Tucikevici — se 
deschid posibilități 
pentru desfășurarea de 
largi experiențe și in
troducerea în producție 
a rezultatelor obținute 
de savanți în labora
toare.

Un loc de frunte îl 
ocupă în cadrul dezba
terilor problemele des
coperirii și folosirii re
surselor și bogățiilor 
naturale ale U.R.S.S. 
Combustibilul și ener
gia — scrie acad. N. V. 
Melnic.ov în „Trud" — 
constituie una din cele 
mai actuale probleme 
ale progresului tehnic. 
Uniunea Sovietică se 
găsește într-o situație 
excelentă în ce priveș
te bogățiile naturale, 
dispunînd de mai mult 
de jumătate din rezer
vele de cărbune ale lu
mii, 30 la sută din re
zervele de gaz metan 
și 60 la sută din rezer
vele de turbă. Princi
palele rezerve de com
bustibil se găseso în 
Siberia și regiunile sud- 
vestice ale U.R.S.S.

Acad. Melnicov propu
ne, printre altele, ca în 
viitorii cinci ani să se 
construiască conducte 
de gaz uriașe care să 
lege Asia Centrală și 
Siberia cu centrul tă
rii. în regiunea Krasno- 
iarsk se găsesc rezer
ve imense de cărbune, 
care ar urma să fie ex
trase prin construirea 
unor mine deschise. 
Noua industrie minieră 
din Krasnoiarsk ar pu
tea da un miliard de 
tone de cărbune anual. 
Autorul propune, de 
asemenea, construirea 
unor termocentrale 
electrice de-a lungul 
căii ferate trans-sibe- 
riene, care să foloseas
că rezervele de com
bustibil ale acestei bo
gate regiuni.

Lărgirea exploatării 
bogățiilor Siberiei a 
constituit obiectul dez
baterilor și în adunări 
ale oamenilor de știin
ță. Acad. A. Trofim- 
ciuk, arătînd că în pro
iectul de Directive se 
prevede ca în viitorii 
cinci ani Siberia să de
vină o mare producă
toare de petrol, s-a re
ferit la sarcinile ce re
vin oamenilor de știin
ță pentru realizarea 
acestei sarcini preconi
zate de partid.

La congresele parti
delor comuniste repu
blicane au luat cuvîn- 
tul și numeroși oameni 
de știință, cercetători 
și lucrători ai institute
lor de cercetări. Ea 
Congresul Partidului 
Comunist din Azer
baidjan, cercetătorilor, 
proiectanților și con
structorilor de mașini 
li s-a cerut să depună 
eforturi pentru crearea 
unor mașini mai per
fecționate, îndeosebi 
pentru cultivarea bum
bacului. Congresul a 
trasat ca sarcini ridica
rea eficacității cercetă
rilor geologice și pune
rea urgentă în exploa
tare a noilor zăcămin
te de petrol și gaz.

Dezbaterile proiectu
lui de Directive ale ce
lui de-al XXIII-lea Con
gres al P.G.U.S. conti
nuă în întreaga tară.

A. MUNTEANU

Salonicul
după 23 de veacuri

(Urmare din pag. I)

Orașul trăiește viața caracteristică 
marilor porturi ale lumii. Animația 
străzilor continuă pînă la ore tîrzii 
din noapte. Salonicul este unicul oraș 
din Grecia în care influența medite
raneană, afît în viafa cotidiană cît șl 
în aspectul clădirilor, se pierde trep
tat. Casele albe, fără acoperișuri, cu 
ferestre mici și pătrate, uși joase și 
ziduri de piatră văruite au început 
să dispară. Doar la periferii mai în- 
tîlneșfi astfel de locuințe. Locul lor 
este luat treptat de blocuri cu cinci 
pînă la opt etaje, cu balcoane și fe
restre mari, luminoase. Pentru mun
citori însă se construiesc blocuri la 
o depărtare de 10 km de centrul ora
șului, în partea opusă zonei unde 
sînt concentrate întreprinderile in
dustriale în care lucrează.

Ca forță politică, Salonicul, cu cei 
peste 400 mii locuitori ai săi, este 
al treilea oraș din Grecia — după 
Atena și Pireu — în care predomină 
tendințele de centru și stînga. Este 
orașul muncitoresc în care, ca și In 
Pireu, forțele de dreapta s-au afiat, 
cu ocazia alegerilor, în minoritate. 
Majoritatea sindicatelor capitalei 
Macedoniei sînt încadrate în mișca
rea „celor 115", federație ce grupea
ză peste 600 de sindicale progresiste 
din întreaga țară.

Părăsim Salonicul spre asfințitul 
soarelui, cînd uriașul complex ame
rican Esso acoperă cu umbra sa fabri
cile și uzinele vecine. Norii mari de 
fum ce ies din coșurile sale — 
aprinși de vîlvătăile soarelui de la 
orizont — vestesc sfîrșiful unai noi 
zile de muncă.

Ta centrul orașului Salonic
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22Ui Discuțiile pe marginea 
principiului neintervenției 
in treburile interne ale statelor
CUVÎNTUL ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI ROMÂNE

NEW YORK 21 (Agerpres). — în 
Comitetul special al O.N.U. pentru 
principiile care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre state au în
ceput discuțiile pe marginea prin
cipiului neintervenției în treburile 
interne ale statelor. Luînd cuvîn- 
tul, șeful delegației române, doc- 
tor-docent Al. Bolintineanu, s-a 
pronunțat pentru dreptul fiecărui 
popor, mare sau mic, de a-și de
cide soarta, de a-și alege calea 
dezvoltării sale politice, economi

ce și sociale, de a-și rezolva sin
gur problemele și de a-și afirma 
ființa națională.

Delegația română a sprijinit pro
iectul de rezoluție prezentat în co
mun de Chile și R.A.U., care pre
vede ca, în formularea principiu
lui neintervenției, Comitetul spe
cial să țină seama cu strictețe de 
rezoluția privind inadmisibilitatea 
amestecului în treburile interne ale 
statelor, adoptată în unanimitate 
la sesiunea a XX-a a Adunării 
Generale O.N.U. Comitetul a adop
tat proiectul de rezoluție propus 
cu 22 de voturi pentru (printre 
care țările socialiste), 8 voturi con
tra și o abținere. Lucrările comi
tetului continuă.

COLUMBIA

„Cei șase" s-au întrunit
din nou la Bruxelles

PARIS 21 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Luni, 21 martie, cei șase mi
niștri ai afacerilor externe și cei 
ai agriculturii din țările Pieței co
mune s-au întîlnit din nou la Bru
xelles, pentru a continua exami
narea problemei reglementării fi
nanțării agricole din cadrul comu
nității.

Partenerii nu sînt de aceeași pă
rere în ce privește prioritatea dis

cuțiilor. Franța cere ca mal întti 
să fie adoptate condițiile finanță
rii agricole comune, urmînd ca 
după aceea să fie fixate prețurile 
unice. Partenerii Franței, și în spe
cial R. F. Germane, dimpotrivă, ar 
vrea ca „cei șase" să reia cît mai 
repede negocierile rundei Kennedy 
de la Geneva pentru reducerea ta
rifelor vamale la schimburile co
merciale interoccidentale.

Walter Ulbricht despre 
politica fața de R. F. G.

ROMA 21. — Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : Intr-un interviu acordat

Succesul pavilionului 
României la tirgul 
de la Verona

VERONA 21 (Agerpres). — 
Cea de-a 68-a ediție a Tîr- 
gului internațional de agricul
tură și zootehnie și al 19-lea 
Salon de mașini agricole de la 
Verona, s-au închis luni. La 
închidere, tîrgul a fost vizitat 
de premierul Aldo Moro și de 
alte personalități. Oaspeții au 
vizitat și pavilionul României.

Numeroși vizitatori ■ au apre
ciat produsele industriei româ
nești constructoare de mașini 
și în mod deosebit tractoarele 
Universal 450 și 650. Reprezen
tanții firmei italiene „Bencini" 
din Florența au transmis feli
citări constructorilor de mașini 
agricole de la Uzinele „Semă
nătoarea" pentru ideile noi fo
losite în realizarea combinei 
de recoltat porumb.

3 milioane de alegători 
au lipsit de la urne

BOGOTA 21 (Agerpres). — Rezul
tatele parțiale ale alegerilor pentru 
Congres care s-au desfășurat dumi
nică în Columbia arată că „Frontul 
național* (coaliție proguvernamentală 
alcătuită din liberali și conservatori), 
nu a reușit să obțină majoritatea de 
două treimi în Parlament. După nu
mărarea a 40 la sută din voturile ex
primate, „Frontul național’ obținuse 
787 120 voturi, față de 558 226 vo
turi cîfe au revenit coaliției partide
lor de opoziție. Aproximativ 3 mili
oane din cele 7 milioane de alegă
tori nu s-au prezentat la urne, fapt 
ce este interpretat ca o dovadă a de
zinteresului manifestat de corpul 
electoral față de alegeri.

în cercurile observatorilor din Bo
gota se subliniază că înfrucît opozi
ția nu are un candidat la președinția

țării ea a urmărit să obțină în ac
tualele alegeri legislative un număr 
cît mai mare de mandate pentru a 
exercita presiuni asupra viitorului 
președinte și a împiedica ca guver
nul să dispună de majoritatea de 
două treimi necesară pentru adopta
rea hofărîrilor importante.

RELAȚIILE

GRECO-CIPRIOTE

ziarului Italian „Unita", Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a declarat între altele : 
„P.S.U.G. este de părere că întru- 
cît există două state germane cu 
orînduiri sociale diferite, poate 
exista o singură cale spre unifica
rea națională : „Promovarea unei 
politici de coexistență pașnică a- 
vînd cel mal apropiat obiectiv 
constituirea unei confederații a 
celor două state, confederație care 
ar constitui o premisă pentru re- 
unificarea ulterioară". Politica de 
coexistență pașnică, a subliniat el, 
este strîns legată de necesitatea de 
a împiedica înarmarea atomică a 
Germaniei occidentale, și prin ur
mare de necesitatea unui acord 
între cele două state germane cu 
privire la dezarmare, precum și a 
recunoașterii situației reale exis
tente în Germania și în Europa. 
Cererea Consiliului de Stat al 
R. D. Germane cu privire la ad
miterea Republicii Democrate 
Germane în O.N.U., a menționat 
Walter Ulbricht, are o mare im
portanță pentru menținerea păcii 
în Germania și în Europa. Primi
rea R.D.G. în O.N.U. ar contribui 
la slăbirea încordării și la reali
zarea unei înțelegeri între cele 
două state germane, precum și în
tre alte state europene.

ATENA 21. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : In relațiile greco-cipriote a 
izbucnit pe neașteptate o criză, ale 
cărei repercusiuni nu pot fi încă 
evaluate. Ziarul „Mesimvrini" ara
tă că este vorba de rezultatele ne
gative ale întrevederilor pe care 
le-a avut ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Kyprianu, cu 
membrii guvernului grec în pro
blema conducerii forțelor armate 
cipriote. S-a aflat că misiunea mi
nistrului cipriot la Atena a fost de 
a informa guvernul grec despre 
hotărîrea președintelui Makarios 
de a separa conducerea Gărzii ci
vile cipriote de cea a unităților ar
mate grecești aflate în Cipru.

Ziarul guvernamental „ELEF- 
THERIA" subliniază că în fond 
președintele Makarios este hotărît 
să preia controlul asupra Gărzii 
civile cipriote și să reducă autori
tatea generalului Grivas.

„Ofensiva de primăvară” a oamenilor muncii japonezi pentru satisfacerea revendicărilor economice se îmbină 
cu o puternică mișcare de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam. Agențiile de presă transmit 
că în aproximativ 400 de localități din Japonia au avut loc mari demonstrații la care au participat peste 
un milion de persoane. Manifestanțil cer încetarea războiului din Vietnam șl denunțarea tratatului de secu
ritate japono-american. Cele mai mari demonstrații au fost înregistrate la Tokio șl Osaka. In fotografie : 

Un miting la Tokio la care au participat peste 320 000 de oameni

COREEA DE SUD

în Vietnam
Agențiile do presă anunță că, 

după 21 de ore de dezbateri 
neîntrerupte. Adunarea Națională 
a Coreei de sud a aprobat proiec
tul guvernamental privind disloca
rea unui nou efectiv de trupe sud- 
coreene în Vietnam, care să parti
cipe alături de armatele america- 
no-saigoneze la acțiunile împotri
va patrioților 
sud. Potrivit 
Vietnamul de 
alți 20 000 de 
urmează să fie trimiși pînă în luna

din Vietnamul de 
acestei hotărîri, în 
Bud vor fi dislocați 
soldați și ofițeri. Ei

iulie. In prezent, alături de trupele 
americane și saigoneze la acțiu
nile agresive din Vietnam partici
pă aproximativ 20 000 de soldați și 
ofițeri sud-coreeni.

Dezbaterile prelungite din Adu
narea Națională a Coreei de sud 
au avut loc într-un moment cînd în 
ciuda stării de urgență și a insti
tuirii legii marțiale, în rîndul tine
retului sud-coreean se manifestă 
o opoziție tot mai puternică față 
de înrolarea în armată și războiul 
din Vietnam.

COMUNICAT COMUN
„Testamentul" politic al lui Adenauer

BONN 21 (Agerpres). — 
s-a deschis la Bonn cel 
XIV-lea Congres al Uniunii 
tin-democrate din R.F.G. 
congres urmează să tranșeze 
te disputata problemă a desemnă
rii unui înlocuitor al fostului 
celar Adenauer în funcția de 
ședințe al partidului.

în cadrul primei ședințe a con
gresului, Adenauer a rostit o cu
vîntare apreciată de unii observa
tori a fi „testamentul" său politic. 
Vorbind despre actuala criză din 
N.A.T.O., Adenauer s-a pronunțat 
pentru angajarea unor tratative 
între Franța și partenerii ei atlan
tici. El a spus că în timpul recen-

AFGANO-IUGOSLAV

HANOI 21 (Agerpres). — La 19 
martie a avut loc în capitala R.D. 
Vietnam un mare miting cu pri
lejul aniversării Zilei naționale de 
luptă împotriva agresorilor ame
ricani. La miting a rostit o cu- 
vîntare Ton Duc Thang, președin
tele Prezidiului C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam. El a subliniat 
solidaritatea în lupta cu poporul 
vietnamez a popoarelor din țările 
sooialiste, din țările din Asia, A- 
frica și America Latină, a tuturor 
popoarelor care sprijină lupta po
porului vietnamez împotriva im
perialiștilor americani. De aseme
nea, a rostit o cuvîntare T^n 
Quang Phiet, președintele Cor i- 
tetului vietnamez de solidazÂ'cte 
cu țările Asiei și Africii. Partici- 
panții la miting au adoptat în u- 
nanimitate o rezoluție în care con
damnă pe agresorii americani, 
subliniază voința dîrză a poporu
lui vietnamez de a zdrobi pe in- 
tervenționiști, de a elibera sudul 
și de a apăra nordul Vietnamu
lui.

Lunl 
deral 
creș- 
Acest 
foar-

can- 
pre-

tei 
de 
că 
acceptabilă pentru toți ar fi posi
bilă". Se remarcă faptul că fostul 
cancelar a evitat de a aduce vreo 
critică propunerilor franceze. Vor
bitorul s-a referit la problema 
unității politice a Europei occiden
tale, exprimînd păreri nuanțate, 
care în unele privințe se a- 
propie de vederile președintelui 
de Gaulle, dar care conferă o im
portanță mai mare Statelor Unite 
și colaborării americano—vest- 
europene. In problema germană, 
Adenauer a repetat cunoscutele 
aserțiuni ale cercurilor guverna
mentale vest-germane, vorbind 
fără ezitări despre o reunificare 
asemănătoare „realipirii Saarului 
la R.F.G.".

sale întîlniri cu președintele 
Gaulle a căpătat convingerea 
„o soluționare a crizei N.A.T.O.

Prinfr-o lovitură de teatru, lu
crările reuniunii interamericana 
din Panama au fost readuse la 
punctul zero după aproape trei 
săptămîni de dezbateri. Din dis
poziția Departamentului de Sta» 
al S.U.A., reprezentanții nord-a- 
mericani au anunțat, pe neaștep
tate, că se opun proiectului de 
norme economice și sociale, sin
gurul punct pozitiv al reuniunii. 
Comunicarea vefo-ului nord-ame- 
rican a fost făcută în cadrul unei 
plenare secrete a șefilor de dele
gații, prin simpla citire a telegra
mei Departamentului de Stat.

Respingerea de către S.U.A. a 
normelor economico-sociale a 
produs stupefacție în rîndurile a- 
sisfenței, înfrucît respectivele nor
me sînt inspirate de declarația 
economico-socială adop'ată în 
unanimitate la recenta conferință 
extraordinară a O.S.A. de la Rio 
de Janeiro. Pe deasupra, ele au 
întrunit aprobarea generală a de
legațiilor, inclusiv a S.U.A., pre
zente la actuala reuniune din Pa
nama.

Normele economice și sociale 
respective sintetizează preocupă
rile țărilor Americii Latine de a 
impulsiona progresul economic, 
capitol vital pentru toți membrii 
O.S.A. Ele echivalează cu o plat
formă de revendicări formulate de 
statele latino-americane, economi- 
cește slabe sau foarte slabe, către 
vecinul din Nord.

Ce se solicita în fond ? Lucruri 
pe care S.U.A. nu au avut curajul 
să le respingă afîta vreme cît era 
vorba de discuții teoretice, dar 
față de care și-au schimbat atitu
dinea acum cînd se pune proble
ma introducerii lor în Cartă, de 
unde ar rezulta obligativitatea în
deplinirii... Se știe că de pe urma 
schimburilor neechivalenfe între 
S.U.A. și țările Americii Latine, ul
timele înregistrează anual pier
deri enorme, care depășesc de 
multe ori fot ce a promis să ofere 
sub forma de asistență „Alianța 
pentru progres*. Aceasta se în- 
tîmplă fiindcă latino-americanii 
sînt legați de piața S.U.A. prin 
fire multiple, unde presiunile eco

nomice alternează cu cele politi
ce. Victimele acestei situații anor
male cer acum doar să li se facă 
dreptate, cer „condiții echitabile* 
de desfășurare a schimburilor ex
terne.

Este semnificativ că în loc de 
a-și concentra atenția asupra „so
lidarității continentale* agitate de 
S.U.A. cu scopul da a pregăti te
renul pentru crearea unei forțe 
interamericana militare permanen
te, țările latino-americane își ma
nifestă preocuparea față de secu
ritatea lor economică, violată sis
tematic, și cheamă la o solidari
tate continentală spre a învinge 
subdezvoltarea. Replica la aceste 
eforturi a constituif-o vefo-ul din 
partea S.U.A.

Știrile din capitala panameză 
informează că Statele Unite per
turbă acum serios lucrările sub
comisiei politice a reuniunii, insis- 
tînd asupra aprobării proiectului 
lor privind soluționarea litigiilor 
între țările membre. Proiectul 
nord-american, urmărind sporirea 
împuternicirilor consiliului O.S.A. 
în problema reglementării conflic
telor, a fost obiectul criticilor 
vehemente din partea multor 
delegați. Brazilia a calificat pro
iectul S.U.A. drept inacceptabil. 
Acum, după respingerea normelor 
economice, proiectul american are 
și mai puține șanse de a fi apro
bat. Știri de ultimă oră informează 
că zece țări (Brazilia, Argentina, 
Uruguay, Chile, Columbia, Peru, 
Venezuela, Costa Rica, Guatemala 
și Honduras) pregătesc un con- 
traproiecf.

Lucrările conferinței din Pana
ma ilustrează convingător că în 
jurul mesei stau parteneri cu in
terese deosebite. Statele Unite nu 
sînt dispuse să accepte modifica
rea Cartei decît în sensul conve
nabil propriilor interese, iar lati- 
no-americanilor, care sperau să în
vingă subdezvoltarea cu con
cursul puternicului vecin din Nord, 
le este rezervată încă o amară 
deziluzie.

Vasile OROS

ANGLIA
Discursuri

LONDRA 21. — Co
respondentul Ager
pres, L. Rodescu, 
transmite : într-o cu
vîntare ținută dumi
nică la Swansia, John 
Gollan, secretar ge
neral al Partidului 
Comunist din Marea 
Britanie, s-a ocupat, 
printre altele, de pro
blema aderării An
gliei la Piața comună, 
temă mult dezbătută 
în actuala campanie 
electorală. El a arătat 
că indiferent dacă 
Anglia ar adera la 
C.E.E. potrivit formu
lei conservatorilor sau 
celei laburiste, acest 
pas ar fi nefavorabil 
Marii Britanii. Pro
blema căreia trebuie

r
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i
i
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in campania electorală
să-l facă față astăzi 
Anglia este aceea de 
a-și moderniza pro
pria sa industrie. — a 
arătat John Gollan — 
și nu de a trimite noi 
sume de bani 
a fi investite 
ropa.

John Gollan 
liniat cu acest prilej 
că marea temă labu
ristă din alegerile ge
nerale din 1964 și a- 
nume promisiunea de 
a înfăptui o nouă re
voluție în știință și 
industrie în vederea 
transformării moderne 
a Marii 
mai este 
ționată 
campanie

pentru 
în Eu-

a sub-

Britanii nu 
de loc men- 
în actuala 

electorală.

Cuvintarea

KABUL 21 (Agerpres). — 
Kabul a fost dat publicității 
municatul comun referitor la 
cheierea convorbirilor oficiale 
gano-iugoslave, care au avut 
între premierul Maiwandwal și Pe- 
tar Stambolici, președintele 
Executive Federale a R.S.F. 
slavia.

In cursul 
Stambolici 
wandwal au 
principiului 
este singura cale spre o pace trai
nică și spre îmbunătățirea relații
lor internaționale. Ei au scos în 
evidență, de asemenea, însemnăta
tea declarației O.N.U. în legătură 
cu neamestecul în treburile inter
ne ale altor state, respectarea su
veranității și a principiului egalită
ții în drepturi. Cei doi prim-miniș- 
tri au subliniat necesitatea regle
mentării problemei vietnameze 
pe baza acordurilor de la Ge
neva din 1954, precum și a re
cunoașterii Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud ca 
partener egal în drepturi în vede
rea tratativelor.

La 
Co- 
în- 
af- 
loc

Vecei
Iugo-

Petar 
Mai-

convorbirilor, 
și premierul 
arătat că respectarea 
coexistenței pașnice

★
HANOI 21 (Agerpres). — La 20 

martie, un grup de formații de 
avioane americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam. 
Avioanele au bombardat și mi
traliat centre populate și obiective 
economice din nordul provinciej 
Ha Tinh. Au fost doborîte două 
avioane.

Intensificarea
bombardamentelor
S. U. A. în Laos

Referindu-se la situa
ția prezentă a econo
miei britanice, el a 
cerut exercitarea unui 
rol activ al statului în 
diferite ramuri indus
triale mai importan
te, inclusiv efectuarea 
unei mai largi națio
nalizări.

într-un discurs ți
nut la 
nistrul 
terne, 
wart,

Stockport, 
afacerilor 
Michael
a

sprijinul pe care 
acordă Marea Britanie 
politicii S.U.A. în Vi
etnam declarînd însă 
că Anglia „nu va par
ticipa la nici o inter
venție armată" în Vi
etnam.

mi- 
ex- 

Ste- 
reafirmat 

îl

PRAGA 21 (Agerpres). — Luînd 
euvîntul la conferința raională de 
partid din Strakonice (Cehia de 
vest) în cadrul căreia au fost dis
cutate sarcinile organizațiilor de 
partid înainte de Congresul al 
XIII-lea al partidului, Antonin 
Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R. S; Cehoslovace, a arătat că 
în ultimii ani în dezvoltarea eco
nomiei naționale au fost obținute 
rezultate îmbucurătoare și că eco
nomia țării urmează calea dezvol
tării intensive și îmbunătățirii in
dicilor calitativi.

Referindu-se la problemele in
ternaționale, Novotny și-a expri
mat îngrijorarea față de acțiu
nile agresive ale S.U.A. care cau
tă să-și extindă operațiunile mili
tare în Vietnam și față de acțiu
nile revanșarde ale R. F. Germane.

Acord cultural
sovieto-american

<
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Agenția TASS transmite că la Wa
shington a fost semnat acordul so
vieto-american privitor la schim
burile în domeniul științei, tehnicii, 
învățămîntului, culturii și în alte 
domenii, pe anii 1966—1967.

Acordul prevede schimburi în 
domeniul științei, tehnicii, agricul
turii, sănătății și medicinii, învă
țămîntului, artei interpretative, 
în domeniul editorial, schimb de 
expoziții, de filme, de programe 
de radio și televiziune, schimburi 
culturale, sportive etc.

HONGKONG 21 (Agerpres). — 
Intr-un mesaj adresat copreședinți
lor Conferinței de la Geneva în le
gătură cu situația din Laos, Comite
tul Central al Partidului Neo Lao 
Haksat denunță intensificarea bom
bardamentelor americane în Laos, 
precum și folosirea substanțelor to
xice împotriva populației pașnice.

Numai în cursul ultimelor 60 de 
zile, avioanele americane au efec
tuat mai mult de 1 000 de zboruri 
pentru bombardarea zonelor elibe
rate.

Poporul laoțian, se spune în me
saj, condamnă cu hotărîre bombar
damentele americane și „utilizarea 
pe scară largă a substanțelor toxice 
în vederea exterminării populației".

NOUL BUGET
AL IRLANDEI

Zilele trecute, ministrul de finan
țe al Irlandei, Jack Lynch, a pre
zentat noul buget al țării. După cum 
scrie ziarul „Financial Times", 
„noul buget a venit ca un șoc" pe 
spinarea locuitorilor acestei țări. 
Nimeni nu se aștepta la creșterea 
impozitelor la atîtea mărfuri, și cu 
atît mai puțin la creșterea impozi
tului pe venitul personal.

MOSCOVA. Institutul de relații internaționale șl Asociația de
““ prietenie sovieto-română au organizat la 21 martie la Moscova o 
adunare consacrată comemorării a 25 de ani de la moartea lui Nicolae 
Titulescu. Personalitatea proeminentă și activitatea neobosită a re
marcabilului om de stat român, diplomat clarvăzător, figură de seamă 
a vieții internaționale a fost evocată de Teodor Marinescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste România la Moscova. A luat apoi cuvîn- 
tul conf. univ. N. I. Lebedev care a scos îri. relief contribuția lui Ni
colae Titulescu la promovarea ideii securității colective a statelor 
europene, ca singura cale de a bara calea fascismului, rolul important 
pe care l-a jucat Nicolae Titulescu în stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și U.R.S.S. în anul 1934.

PHENIAN. Delegația Partidului Comunist din Japonia, condusă 
de Kenji Miyamoto, secretar general al Comitetului Central, a 

părăsit capitala R.P.D. Coreene, încheindu-și vizita făcută la invi
tația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea. La aero
port delegația a fost condusă de Kim Ir Sen, președintele C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, și de alți conducători de partid.

B MOSCOVA. In Uniunea Sovietică a fost lansat luni un nou satelit arti
ficial al Pămîntuiul „Cosmos-U3“.

S|j BONN. Alte două avioane de tip „Starfighter", unul aparțl- 
nînd Bundeswehrului, iar celălalt forțelor aeriene canadiene, 

s-au prăbușit luni în nordul și în centrul Bavariei.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii". Tel.

E9| KAMPALA. Peste 100 de morți și cîteva sute de răniți s-au înregistrat 
“■ In urma cutremurului care s-a produs duminică în orașul Bwamba din 
Uganda. Potrivit postului de radio din Kampala, pagubele materiale înregis
trate în urma cutremurului sînt foarte mari. Marea majoritate a locuințelor 
au fost distruse. In orașul Fort-Portal, situat la circa 240 km la vest de 
Kampala, cutremurul, care a continuat aproximativ 4 ore cu aceeași inten
sitate, a avariat serios un șir de clădiri.

BH După cum s-a anunțat, 
“ Cupa Jules Rimet care se 
acordă la fiecare patru ani e- 
chipel cîștigătoare a campio
natului mondial de fotbal a 
dispărut duminică din sala 
centrală a palatului Westmin
ster, unde era expusă. In pre
zent au Ioc cercetări intense 
pentru descoperirea și prinde
rea hoților. Fotograiia alătu
rată, transmisă de agenția 
U.P.I., prezintă un moment din 
timpul cercetărilor : un detec
tiv in căutare de amprente.

KHARTUM. Agenția France 
Presse anunță că la Khar

tum a avut loc o manifestație 
la care au participat mai multe 
mii de oameni ai muncii și 
funcționari publici. Manifestația 
a fost organizată în semn de 
protest împotriva refuzului gu
vernului de a satisface reven
dicările sindicatelor muncitori
lor și funcționarilor privind îm
bunătățirea situației economice 
și respectarea libertăților de
mocratice.
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