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Șantierul naval Galați. Re- 
numele acestei importante u- 
nități industriale a ' crescut cu 
mult în ultimii ani de. cînd zeci 
de cargouri de 3 500—4 500 
tone fabricate aici brăzdează 
mările și oceanele lumii.. Fap
tul constituie — pe bună drep
tate — mîndria muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de 

>ci. Este încă un stimulent al 
V ,rui efect se măsoară în aces

te zile premergătoare celei de 
a 45-a aniversari a Partidului 
Comunist Român în zeci, sute 
de tone de piese montate în- 
tr-un timp ’ cu mult mai scurt 
decît cel prevăzut. Numai la 
uriașa construcție metalică — 
mineralierul de 10 200 — 12 500 
TDW. constructorii de la Galați 
au un avans în timp de peste 
două săptămîni. Se vorbește de 
ultimele lucrări în vederea a- 
propiatei lansări la apă a uneia 
din primele nave românești de 
tonaj mijlociu. Iată cîteva din 
caracteristicile mineralierului : 
lungimea este de 150 metri și 
are o greutate de peste 5 000 
tone, lățimea și înălțimea sînt 
de ordinul zecilor de metri. Cu 
tabla de oțel din care este con
fecționat vasul se poate acoperi 
o suprafață de circa 25 000 m p. 
Acesta se remarcă prin . multe 
noutăți constructive : are fun
dul și bordajul dublu și o rază 
mare de acțiune. Poate par
curge distanța de la Galați Ia 
Rio tis Janeiro (circa 30 000 
kilometri) fără escală și poate 
dezvolta o viteză de 26 kilome
tri pe oră.

MOINEAGU

Nlortezorul Gheoighe Stoica este unul dintre tinerii cu cele mai bune rezultate in întrece 
irea socialistă ce se desfășoară in atelierul mecanică grea al Uzinei Vulcan , ' Foto : O. PLEC AN

Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Comunist din Spania, care a făcut o vizită de prietenie în țara noastră la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Delegația a fost formată din tovarășii Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, Francisco
II

Pafe aproape nefiresc, dar teritoriul 
raionului Corabia, udat de trei ape — 
Dunărea, Oltul și Jiul — este una din 
zonele cele mai secetoase din sudul Ol
teniei.

Hărnicia, și priceperea oamenilor, 
fertilitatea ridicată a solului, în cea 
mai mare parte a lui, au fost nu odată 
minimalizate de seceta excesivă care 
a diminuat, recoltele. Iată de ce che
marea partidului pentru extinderea 
suprafețelor irigate, ca o condiție a 
agriculturii moderne, care să ducă la 
creșterea producțiilor intensive a găsit 
un puternic ecou în inimile oamenilor 
din raionul nostru, convinși din propria 
lor experiență că aceasta este o cale si
gură spre recolte mari. Documentele 
Congresului al IX-lea al partidului, ale 
plenarei din 11—12 noiembrie 1965 au 
indicat mijloacele, formele și treptele 
care duc la înfăptuirea acestei căi de 
către' cooperativele agricole de pro
ducție.

DE TINERI
ȘANTI

Urmînd aceste prețioase indicații, Co
mitetul raional de partid Corabia a 
pornit mat întii de la cunoașterea tere
nurilor, a tuturor posibilităților pentru 
folosirea lor cu simț gospodăresc. S-au 
format în acest sens trei colective de 
specialiști care au stabilit în fiecare 
cooperativă agricolă suprafața ce poate 
fi amenajată, sursa de apă, metoda de 
irigare.

încă din toamna anului trecut s-a 
putut astfel stabili un tablou precis con
turat al lucrărilor necesare amenajări
lor pe cele 2 500 de hectare ce urmau să 
fie irigate în primăvara anului 1966.

Acest plan impunea mobilizarea tu
turor forțelor în lunile în care nu erau 
solicitate de alte activități.

pagina 3
SÀ PUNEM
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Gutierrez și Rămân Mende- sona, membri ai Comitetului Executiv al P.C. din Spania, Juan Vazquez, membru al C.C. al P.C. din Spania.La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Florian Dănălache, Mihai Dalea, Manea Mănescu, de membri ai C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.Numeroși oameni ai muncii aflați pe aeroport au salutat cu căldură pe oaspeții spanioli. Pionieri le-au oferit flori. (Agerpres)
•-
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Băimărenii, al căror oraș a 

fost ridicat aproape din teme
lii în ultimii ani, vor dispune 
în curînd și de un teatru nou.

Potrivit proiectului elabo
rat de Direcția regională de 
specialitate, clădirea noului 
lăcaș de cultură, a cărui con
strucție a început, va dispune 
de o sală de spectacole cu 
350 de locuri, două săli pen
tru repetiții, cabine, ateliere, 
birouri, magazii. Construcția, 
a cărei suprafață însumează 
peste 4 000 mp, este prevăzu
tă cu scenă rotativă și insta
lații pentru prezentarea ce
lor mai variate spectacole 
teatrale.

Ordinul ..Tudor Vladimirescu

SÀ FACĂ
AUREL SPALOCHE 

prim-secretar al Comitetului raional 
Corabia al V.T.C.

(Continuare în pag. a lV-a
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SFERTUL ACADEMIC ?

ZILEMUNCĂ

• CEL CARE FUGE E TIMPUL IREPARABIL

Omul a împărțit timpul, această „formă obiectivă a existen
ței materiei în continuă dezvoltare“ (dicționarul limbii mo
derne române) despre care anticul Virgiliu spunea „Fugit 
irreparabile tempus“ (cel care fuge e timpul ireparabil) în 
milenii, secole, decenii, ani, sile. De-a lungul istoriei an fost 
momente cînd punctualitatea se angaja în săptămîni sau zile.

Ritmul vieții moderne a adus pe prim plan secunda și frac
țiunea de secundă.

Simpla, imagine a orașului modern, cu circulația sa intensă 
într-o multitudine de sensuri, cu întregul său sistem de tre
ceri riguros cronometrate, în care o singură, oprire cheamă 
în alte zeci de opriri, poate sublinia schematic (sau poate mai 
degrabă metaforic) importanța punctualității în viața coti
diană. Ba mai mult, dincolo de latura ei coordonatoare, din
colo de diurnul „la al șaselea semnal va fi ora...“, punctuali
tatea se constituie intr-o importantă trăsătură de caracter, cu 
vaste implicații morale, ca o datorie de respect reciproc între 
oameni, în care nimeni nu are dreptul de a răpi timpul to
varășului său. De asemenea, punctualitatea are o imensă va
loare socială — respectarea sau nerespectarea acesteia puțind 
ușura sau stînjeni buna desfășurare a unor obligații majore.

In rindurile care urmează vă invităm la o călătorie pe 
coordonatele timpului — nu imponderabile ca într-o defini
ție de dicționar , — ei materializate în fapte, obiecte, oameni.

La cea mai înaltă

tensiuneNoaptea, la dispeceratul național de electricitate, s-ar pă rea că tensiunea înaltă a atenției celor care supraveghează tabloul de bord al energiilor de milioane de kilowați scade de Ia sine. Treptat, luminile locuințelor se sting, încetează transportul urban, instituțiile și o parte din întreprinderi își încetează lucrul. Liniștea coboară peste sate și orașe. Ne-

Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România se instituie Ordinul și Medalia „Tudor Vladimirescu“.Ordinul și Medalia „Tudor Vladimirescu“ se vor conferi persoanelor care prin participarea la lupta revoluționară au adus o contribuție de seamă la cîștigarea libertăților democratice, la instaurarea orînduirii socialiste și la construcția socialismului în patria noastră.

Ordinul și Medalia „Tudor Vladimirescu“ se vor putea conferi, de asemenea, cetățenilor altor state, care prin activitatea lor politică, economică și socială au contribuit la strîngerea legăturilor de prietenie cu țara noastră, la dezvoltarea colaborării internaționale și la menținerea păcii.Ordinul „Tudor Vladimirescu“ are cinci clase.Medalia „Tudor Vladimirescu“ are două clase.însemnul Ordinului „Tudor Vladimirescu“ are forma unei stele cu zece mănunchiuri de raze, iar la bază o coroană de lauri. Centrul stelei conține un medalion cu chipul lui Tudor Vladimirescu în relief, iar în jur este scris : „Tudor Vlâ- dimirescu — 1821“.Medalia are pe o față fjgii- ra lui Tudor Vladimirescu, în jurul căreia este scris „Tudor Vladimirescu — 1821“. laltă față are drapelul dor Vladimirescu ,iar este scris „MedaliaVladimirescu“ cl. 1“ (cl. alî-a).
Pe cea- lui Tu- în ■ jur „Tudor

CONSFĂTUIREA PE TARĂ
A LUCRATORILOR

DIN COMERȚ
A DOUA ZI A LUCRĂRILOR

Construcții noi intr-un nou 
cartier — Drumul Taberei 

din Capitala
Foto ,-AGERPRES

voile de energie electrică micșorează în mod firesc. I-am urmărit la lucru în noaptea de 12—13 aprilie pe inginerii Apostol Onofrei și Cîmpan Radu, aflați de serviciu la pupitrul de distribuire a fulgerelor cu puteri infinit mai mari decît cele plăsmuite de fantezia anticilor și plasate în palatele Olimpului.Pe tablourile de comandă clipeau luminițe verzi care in-
TOMA ATANASIE 
TON MARCOVICT

(Continuare în pag. a IV-a
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Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din comerțul socialist, convocată de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri, a continuat vineri în ședințe plenare.în ședința de dimineață au prezentat concluziile dezbaterilor din secțiile de specialitate, care au avut loc în cursul zilei de joi, Nicolae Bozdog, adjunct al ministrului comerțului interior — pentru secția fond de marfă și relațiile dintre industrie și comerț ; Vir- gil Pîrvu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării — pentru secția planificarea circulației mărfurilor, finanțarea și creditarea comerțului ; Eugen Barat, adjunct al ministrului comerțului interior — pentru secția organizarea și baza tehnico- materială a comerțului; Nicolae Alexe, secretar general în Ministerul Comerțului Interior — pentru secția alimentația publică și activitatea hotelieră ; Constantin Filoreanu, vicepreședinte al Centrocoop — pentru secția pregătirea, specializarea și educarea cadrelor.Au început apoi discuțiile pe marginea expunerii „Dezvoltarea comerțului socialist și sarcinile ce-i revin din Documentele Congresului IX-lea al P.C.R.“.Au luat cuvîntul Dumitru Joița, vicepreședinte al Sfatu-
al

lui popular al orașului București, Mircea Jinga, directorul Direcției comerciale regiona- le-Ploiești, Ion Crăcană, președintele cooperativei de consum Plugari, regiunea Iași, Maria Palotaș, responsabilă de magazin din Brașov, Ion Ghișa, directorul Direcției ; comerciale regionale-Maramu- reș, Dumitru Mihalcea, vicepreședinte al Uniunii raionale a cooperativelor de consum — Tg. Neamț, Gheorghe Pe- trescu, secretar al Consiliului Central al Sindicatelor, A- lexandru Fodor, vicepreședinte al Sfatului popular al regiunii Crișana, prof. dr. docent Marin Lupu, rectorul Institutului de științe economice „V. I. Lenin“, Marcel Agrigo- roaie, responsabil de magazin Hunedoara, Albert Villa, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de consum — București, Adina Nanu, lucrătoare la O.C.L. Alimentara- Piteștî, Richard Marton, directorul întreprinderii comerciale cu ridicata de produse metalo-chimice din regiunea Dobrogea, Petru Mocanu, directorul Sucursalei regionale- lași a Băncii Naționale, dr. ing. Nicolae Ștefan, prim- vîcepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Ion Bodó- can, director adjunct al direcției comerciale regionale- Cluj, Aurel Rițiu, director al 
f Continuare in pag. a V-a)



Trăim in perioada celei mai ample revoluții tehnico-științi- tice, epoca unei formidabile dezvoltări a cunoașterii umane.Ritmul uriaș al dezvoltării științei și culturii impune fiecăruia dintre noi nu numai o înaltă specializare în domeniul nostru d« activitate, ci și elementele unei temeinice culturi generale indispensabile profilului intelectual al oricăruia dintre tineri.Răspunzind solicitărilor unor cititori care doresc să găsească in paginile ziarului nostru și un cit mai mare număr de informații cultural-științifice, redacția inaugurează o pagină cu profil enciclopedic în care-și propune să prezinte săptămînal tinerilor săi cititori succinte sinteze asupra unora din cele mai pasionante probleme cu privire ia dezvoltarea științei și culturii românești și universale.Redacția ziarului nostru va integra acestor grupaje alături de cîteva rubrici inaugurate anterior (în genul „Legendelor poporului român“ sau „Cil foarfecele de montaj prin kilometri de peliculă“) o suită de materiale publicate în cicluri ce-și propun să abordeze o serie de probleme legate de marile descoperiri științifice ale secolului nostru, profilul spiritual al unora dintre mafii deschizători de drumuri în știința și cultura contemporană, modul în care ve-

O NOUĂ RUBRICĂ

chile anticipații ale scriitorilor de literatură științifico- fantastică au prins viață, mari proiecte de transformare a naturii, străduința geografilor și geologilor pentru descifrarea tainelor planetei noastre, momente inedite din istoria tehnicii românești, marile construcții ale lumii, monumente arhitectonice ale țării, bogăția folclorului românesc, o serie de materiale dedicate educației estetice a tineretului în rubrici ca : „Piese românești în muzeele lumii“, „Mari personalități ale științei și culturii românești despre înaintașii. lor“, „Prieteniile marilor creatori“, „Mituri — sursă de inspirație ale unor capodopere artistice“, „Meridian plastic“ precum și diverse materiale informative de genul „Mărturii inedite despre personalitățile culturii romanești“, „Mari partide de șah“, „Pe căile anticipației“, „Anecdotică istorico-literară“, un roman inedit prezentat în ilustrații. etc.Inaugurînd prima „Microenciclopedie", redacția ziarului nostru solicită tuturor colaboratorilor și tinerilor ei cititori propuneri și sugestii pentru continua îmbogățire a tematicii acestor pagini care ne propunem să constituie un ajutor în educația științifică și culturală a tinerilor cititori.

Misterioasele
Rare XArhimede, Galileu, Giordano Bruno, marii matematicieni, marii fizicieni, La- voisier, electromagnetismul, nume și cunoștințe care reprezintă pietre de hotar în istoria științelor; în paginile ziarului nostru am prezentat semnificația acestor momente nepieritoare, în cadrul rubricii „Marile descoperiri“.Dar să nu uităm declarația lui R. Op- penhelmer : „...99 la sută din cunoștințele noastre științifice sînt datorate unor oameni actualmente în viață".„Prometeii moderni“, noua noastră rubrică, va încerca să sublinieze, în continuare, etape moderne ale marii escapade științifice contemporane !

P
rintre factorii care au fost determi- nanți în această izbucnire a științei, cunoașterea tainelor atomului ți descoperirea radioactivității au a- vut un cuvînt greu. Pentru a ne da seama cum s-au petrecut lucrurile, trebuie să privim în perspectivă epoca descoperirilor legate de structura atomului. Spre sfîrșitul secolului al XlX-lea, s-ar fi putut crede că toate lucrurile ce meritau a li cunoscute, erau consemnate în tratatele de specialitate. Evident, se așteptau noi invenții! plutea în aer apariția radiofoniei, a motorului cu ardere internă, a mii de alte lucruri, dar nimic cu adevărat „foarte nou“ nu se ivise. Scînteia avea să provină de la o... seînteie. într-adevăr studiul descărcărilor electrice a condus la unele observații inexplicabile pe atunci. încă din anul 1876 șir Crookes observă o lucire luminoasă pornind de la polul negativ — catodul — unui tub de descărcare în care fusese făcut un vid destul de a- vansat. Pentru acea vreme acest fenomen era tot atît de inexplicabil ca eclipsa de soare pentru popoarele primitive.în 1895, descoperirea întîmplătoare, dar senzațională a Iul Roentgen — fin oarecare profesor de fizică — schimbă orientarea cercetărilor în gqest domeniu. Se întîmpla ceva în afara tubului! evada ceva, (după expresia prof. John Bernal) „înzestrat cu proprietăți care nu s-ar fi putut imagina în natură; ceva care făcea ca ecranele fluorescente să lucească în întuneri- și care, străbătînd hîrtia neagră, putea să vo. leze plăcile' fotografice“. Aceste raze misterioase, denumite de aceea „raze X“, care nu se știa ce sînt, dar care puteau străbate cu ușurință corpul omenesc și alte obiecte, au stîrnit o mare vilvă în lumea științifică.Din aproape în aproape, ș-a ajuns la radioactivitate. De fapt, dacă Becquerel s-a apucat să studieze unele substanțe radioactive, aceasta se datorează în primul rînd razelor X.Se cunoaște de multă vreme existenta substanțelor fluorescente, adică a substanțelor care emit lumină atunci cînd sint iradiate de o radiație avînd o anumită lungime de undă (luminoase, ultraviolete etc). Becquerel Credea (în mod greșit) că, odată cu lumina, substanțele fluorescente ar emite și radiații Roentgen. Certitudinea, ca întotdeauna, nu o puteau da decît experiențele. în acest scop, el folosește o sare foarte fluorescentă: sulfatul dublu de uraniu și de potasiu. Henri Becquerel a luat cristalele, le-a expus la soare și apoi le-« adus într-o cameră întunecoasă. A observat, atunci, că ele emit o lumină puternică, impresionînd o placă fotografică învelită în hîrtie neagra. „Radiații Roentgen, raze X“ ! — a exclamat ei.Peste cîteva zile, însă, cerul se înoră, și, vrînd-nevr-ind, Becquerel fu silit să-șl întrerupă experiențele. Omul de știință puse la o parte, într-un loc ferit plăcile fotografice (învelite in hîrtia lor neagră) și sarea de uraniu, așteptind ca vremea să se îndrepte.Peste cîteva zile, Becquerel vru să-si reia experiențele. Avea însă o ezitare: mai putea par» folosi placa fotografică ? La developarea ei, avea să cunoască una din cele mai mari surprize : sarea de uraniu impresionase emulsia. Deci, nu era vorba de raze X, a căror emisie (din sarea de uraniu) ar fi fost excitată de razele soarelui. Substanța emitea, în nlod continuu, asemenea radiații, fără să se sinchisească de lumina solară 1în același an — 1896 — Mărie Sklodovska- Curie demonstrează radioactivitatea tuturor compușilor de uraniu, iar în 1898 adaugă la lista substanțelor ce emit radiații alte două elemente, poloniul și radiul.Este greu de expus, în cîteva rînduri, bogăția de descoperiri care caracterizează acest sfir- șit de veac și începutul secolului pe care-1 trăim. în 1903, Ernest Rutherford și F. Soddy arată faptul surprinzător că în urma emisiei de radiații, atomii își schimbă caracterul, devin „alții“. Elementele chimice nu mai erau deci „imuabile", „de neclintit" IAn de an, experiențele se adună, se multiplică. Etapele cercetărilor se succed vertiginos.în 1919 Rutherford reușește, pentru prima oară, să provoace în mod artificial transformarea nucleelor atomice. Oamenii de știință, din spectatori, devin operatori: supunînd azotul unui intens bombardament cu radiații alfa. Rutherford observă că acest gaz se transformă în oxigen. Calea transmutațiilor atît de visate de vechii alchimiști era acum deschisă științei moderne!în anul 1934, Joliot-Gurie arată că aproape toți atomii bombardați cu electroni devin ei înșiși radioactivi. Această descoperire a avut consecințe uriașe. De aici pornește dezvoltarea impetuoasă a fizicii atomice, culniinînd cu cucerirea energiei nucleare.

Dr. LEONID PETRESCU

Cercetătorii Institutului de j 
Fizică al Academiei, se o- 
cupă in mod special de pro
blemele fizicii solidului și fi- ■ 
zidi electronice. In dome
niul fizicii electronice stu
diile sint Îndreptate spre 
studiul plasmei în gaze și al 
emisiei electronice din so
lide. In fotografii: Cercetă
toarea G. Popovici efectu
ează măsurători asupra'ra
diației emise de, materiale 

semiconductoare.

BRÂNCUȘI

VERA LUNGL

ANCA ARGUIR
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în mit, recunoaștem că 
de perioada maturității 

începută de altfel tim- 
după 1906, cînd concep- 
detașase de învățătura

musețea
ce „Miracol'
în făpturile animalelor, 
cum era 
străvechea
nâtură moștenită de acasă.

care-i amin- 
Gorj și care 
dispreț pen- 
a fost acum,

pe aceeași temă dar 
decît „Somnul“ 

Galeria noastră Națională, 
nu-i un chip anumit răsă- 
piatră, ci însăși germina- 
aceea obrazul nu poate fi 
unui personaj, e imperso-

opere din țara noastră 
încă din secolul trecut, 

artistice

Artiști și 
au fost, 
prețuite în marile centre 
ale lumii î erau descoperiri perso
nale, care demonstrau vigoarea, 
originalitatea talentelor românești.

In ultimele decenii, ceea ce pă
rea un șir de fapte izolate s-a vă
dit lege : fiecare mare creator ro
mân a fost cunoscut drept purtător 
al unui geniu național, drept re
flexul unei istorii, drept actul de 
originalitate în gîndire și sensibili
tate al unui popor.

Astfel a fost înțeles și venerat 
in lume Constantin Brâncuși, La 
Ta te Gallery, în Londra, la Muzeul 
din Philadelphia, la Muzeul de 
artă modernă din New Yorfc, la 
cel din Paris și în diferite colecții 
particulare de mare prestigiu mu- 

- zeal, se află un număr important 
de, opere ale sale pe tăblița cărora 
scrie : născut în Gorj, România.

Cele două sculpturi reproduse în 
pagina noastră („Muza adormita" 
Și „Foca") se găsesc la Muzeul de 
artă modernă din Paris.

Brâncuși a poposit la Paris. în 
1904. Acolo avea să creeze cea mai 
mare parte a operei (atelierul său, 
amenajat cu obiecte 
teau copilăria din 
arătau un patriarhal 
trei „confort modern",

I după moartea sa, așezat în muzeul 
din Paris).

Cizelînd materia cu migală și 
I răbdare de meșteșugar umil, el 

caută să exprime dinamica existen
ței în univers. Forma ei ultimă, 

I fundamentală, atotcuprinzătoare și

AMINTIRI
SENE

Păpușile de ceara au mutat Soarele in șiraguri, Pe pituri de ulcioare, Pe talgere de lut, Prin ceruri rupte-n două Din lacrimi prea rotiinde Și albe de pămint

infinită, e OUI : volum perfect, 
ireductibil, simbol al vitalității în
săși. In acest obiect primordial 
mijesc semnele vieții : portretele 
„Noului născut“, ale „Domnișoa
rei Pogany", ale „Muzei adormite" 
sînt înmuguriri de viată îri mate
rie. ;

„Muza adormită" aflată în Mu
zeul de artă modernă de la Paris, 
e lucrată
mult mai tîrziu 
din 
„Muza" 
rit din 
ția ; de 
atribuit
nai și general ca înfățișarea stră
vechii sculpturi de idoli. Prin aceas
tă forță de sugestie care preface 
o imagine 
opera ține 
creatoare, 
puriu, cam 
ția lui se
înaintașilor — cînd Brâncuși deve
nise Brâncuși, unicul. Aici se des
lușește concepția lui despre 
sculptura desprinsă de carnalitate. 
Refuzul acesta nu-i o fugă semea
ță de natură, ci dimpotrivă, apro
pierea de natura esențială, gene- 
ratoarea vieții și mișcării. Brâncuși 
îi închină imagini de animale în 
care i se pare a vedea simboluri 
ale vieții : pasărea („Măiastră" din 
folclorul oltenesc, „Pasărea în spa
țiu"), broasca țestoasă, peștele, 
foca. Cu acest tîlc, „Foca" din
Muzeul Național de artă modernă 
de la Paris se numește „Miracol". 
Creată în 1943, această marmură 
cenușie e o expresie poetică, nu 
fizică. De aceea, tot ce-i detaliu 
anatomic a dispărut, absorbit în- 
tr-o înfățișare ideală a unei țișniri 
de viață. în același timp, „Foca" 
par« sculptată ca printr-un gest 
prelung de mîngîiere : ea te face 
să înțelegi frumusețea alcătuirii 
naturale, ca un fragment din fru- 

Universului, să înțelegi 
descoperea artistul 

pregătit
să le contemple prin 

dragoste populară de

L-am găsit pe artistul po
porului Costache Antoniu, 
în biroul de Ia Institutul de 
artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale'. Recto
rului, profesorului și 1n pri
mul rind actorului i-am a- 
dresat rugămintea de u 
inaugura rubrica noastră de 
amintiri despre personalită
țile artei și culturii roma
nești pe care le-a cunoscut.

— Nu pot începe cu altul 
decît cu acela care mi-a fost 
marele proiesor întru ale 
actoriei...

Da, mă gîndesc la neuita
tul State Dragomir, actor, 
regizor, animator de teatru 

... dar. mai oles dascăl de ar- 
. ti’sli, reputat la vrèmea liti, 

răstrat cu emoție în amin
tirea prietenilor și elevilor 
lui dat încă prea puțin- cu
noscut în afara lașilor.

lira In anii de după 1910. 
7n satul meu, încă din anii 
școlii declamasem poezii și 
iucasem 
Cinei" 
Teatrul 
mei — 
împotriveau unei alari ca
riere nesigure în acele vre- 
mltrl —■ le spuneam : „Voi 
tace doar teatru, nimic alt
ceva', La Iași, Ia gimnaziul 
„Alexandru cel Bun', pasi
unea pentru teatru îmi ră
măsese prieten bun și per
manent însoțitor : vedeam 
spectacolele Naționalului, 
admiram pe marii actor! 
dintre care aș aminti pe 
Aglaia Pruteanu, Radu De- 
metrescu, Ștefan Brabores- 
cu, Iancu Profir, Vernescu 
Vîlcea și alții. Era perioa
da în care datorită condu
cerii T 
către 
ceanu i 
tul', 
veanu) 
oertoriu nou, 
oe scenă lucrările valoroase 
ale repertoriului național și 
universal.

— Dar pe State Dragomir 
cum l-ați cunoscut ?

— Nu-I văzusem nicioda
tă jucînd (o singură dată, 

un festiva! Ia care cìnta- 
se și Enescu). State Drago
mir interpretase un roi 1n- 
tr-un act din „Fintino 
Blanduziei“. Știam că inter
pretase roluri 
„Hamiet' sau 
Juiieta". Dar în 
bolnav de inimă

să-l condamne deiini- 
în 1920, doar la 47 de 

S. Dragomir nu mai 
Nu putini fuseseră de

Interviu cu 
artistul poporului 
Costache Antoniu

la

avea 
nitiv 
ani) 
iaca.

un rol în „anel
ai lui Alecsandri. 

mă cucerise. Alor 
care, desigur, se

'eatrului Național de 
Sadoveanu și Topîr- 

(„prietenul meu, poe- 
cum îi spunea Sado- 

I se promova un re- 
aducîndu-se

mari în 
„Romeo și 
anii aceia, 
(boală care

altminteri cei care-i contes
taseră nu atît meritele acto
ricești cît alegerea roluri
lor nepotrivite, după opinia 
lor, unui bărbat a cărui 
strălucire nu era îniățișa- 
rea ci inteligenta și marile 
calități spirituale.

Incontestabile erau însă 
calitățile sale de profesor 
așa înciț i se încredințase 
'lui, care la 22 ani era li
cențiat,în litere si filozofie 
și absolvent al Conservato
rului, clasa „de declamație 
căreia, ceva mgl tîrziu, i 
s-a alăturat și clasa de mi
mică de sub conducerea lui 
Mihal Codreanu.

îmi vine in minle o întll- 
nire cu Topîrceanu 
răzdse recitind la

care mă 
un Ale-

Popular din
State Dragomir — cu 
eram împreună — m-a 

ca elev al Iui, 
„da,

n-a declamat,

Tătărași.neu 
Cînd 
care 
prezentat,
ne-a spus în glumă : 
l-am văzut ;
dar mimică a avut'...

— Cum ați devenit înstt 
elevul lui ?

—. Teatrul mă cucerise. 
Doream să devin actor. Nu 
visam nimic altceva. Și în 
anii aceia grei, ani de 
război, mizerie și suferință, 
— în iarna cumplită a lui 
1917 — m-am dus acasă la 
profesorul State Dragomir. 
M-am așezat timid, emoțio
nat pe marginea unui cu
făr, lîngă fereastră. „De 
unde ești ?' Și vrei să te 
faci actor 7 Dar părinții te 
lasă Întrebarea de care 
mă temeam n-am lăsat-o

fără un răspuns sinceri 
Mi-a spus că legeu aere 
consimțămîntul. Mai tîrziu, 
cînd m-a cunoscut mai bine 
el singur amina predarea Ia 
secretariat a adeverinței.

Pentru tinerii de azi ar fi 
greu să-și închipuie condi
țiile în care noi învățam pe 
atunci. Am spus, era în plin 
război. Școlile se închise- 
seră, astfel că noi, cei 20—30 
de elevi ai clasei de decla
mație — printre 
erau 
Topa, N. Șubă, Aurel Ghi- 
țescu — mergeam la profe
sor în două cămăruțe ale 
hotelului Continental și aco
lo ascultam lecțiile, discu
tam, învățam actoria. Mal 
tîrziu, cînd proiesorul era 
imobilizat la pat de necrufă- 
toarea boală, ne ținea lec
țiile în casa Agltiiei Prutea- 
nu, camarada de 
marea lui iubire.

Nu-1 voi: uita 
pentru că primul 
Spre scenă l-am 
mai după povafa 
nul lui..

■—La ce
— lată : 

bișnuia ca 
sflrșit de an, 
comisiei să fie însuși direc
torul Naționalului. Era în 
acel timp — așa cum am 
mai spus-o — M. Sadovea
nu. La examen m-am pre
zentat cu „Nunta Zamfirei'. 
Rezultatul — pe care-i voi 
lega totdeauna de îndrumă
rile profesorului meu — a 
fost că Sadoveanu Mcînd o 
excepție pentru mine și 
Caiboreanu, ne-a primit ca 
elevi probiști al Teatrului 
Național.

Militlnd cu perseverentă 
pentru includerea în reper
toriu a pieselor românești 

a marelui teatru al lui 
Caragiale, Alecsandri, Dela- 
vrancea — State Dragomir 
a promovat repertoriul cla
sic universal. EI însuși a 
tradus Hamiet. De altfel 
omul de teatru, State Dra
gomir se bucura de prețui
rea celor mai de seamă per
sonalități ale teatrului româ
nesc al vremii, Nottara sau 
Aristizza Romanescu.

Era un om punctual și ce
rea punctualitate și discipli
nă ) prețuia dăruirea și o 
inspira prin propriul lui de
votament pentru teatrul ro
mânesc.

care mai
Caiboreanu, Sorana

scenă și

niciodată 
mare pas 

tăcut toc- 
și îndem-

vă 
pe
Ia

referiți ? 
atunci se o- 
examenul de 

președintele

M. F.

„STEAMPUL MINUNE“ DE LA ABRUD
După cum șe știe, transportul minereului la suprafață a constituit din totdeauna o problemă grea pentru minerit. Și iată că în minele noastre din Munții Apuseni, în secolul al XlV-lea, un inventator al cărui nume nu ni s-a păstrat, a descoperit un mijloc ingenios de 

a rezolva această problemă. Este vorba de un vagonet din lemn, de o construcție destul de robustă, cu roțile Iunecînd pe șine de lemn ce aduceau cu niște prăjini, împins fiind de oameni. Deși o construcție rudimentară, sistemul cuprinde un schimbător de cale, cu ac și inimă, deci elementele de bază ale acestuia. Un exemplar al căruciorului a fost găsit într-o mină de lîngă Brad, dar același prototip s-a răspîndit și la alte mine din regiunea auriferă a Transilvaniei.

Meșterul popular anonim care a conceput și construit vagonetul și calea nu știa probabil că născocirea lui era, pe 
atunci, unică în lume. Prima informație despre prioritatea acestui procedeu a fost dată la noi, după cîte știu, într-o notă publicată în revista „Natura“ de dr. A. Steopoe, în anul 1928. Surprins, el povestește după întoarcerea dintr-o călătorie la Berlin, că în Muzeul Comunicațiilor din acest oraș, a văzut expus vagonetul din mina „de lîngă Brad“, prezentat drept „cel mai vechi vehicul 
purtat pe șine“. Și, remarcă tot ej, este evident că vehiculele de acest fel s-au folosit în ținuturile locuite de români mult mai devreme decît de pildă, în Anglia.Am în fața mea un tratat care face istoria artileriei „Du feu gregeois“ de Reinaud și Fave. Publicat la Paris; în

1945, volumul cuprinde descrierea și comentariul unui manuscris latin din Constantinopol, datînd din anul 1395 sau 
1396 din care rezultă că obîrșia utili
zării exploziilor la lucrările miniere tre
buie căutată în ținuturile noastre.

Planșa care întregește manuscrisul și 
care arată un munte sfredelit de forța 
pulberii, o reproducem alăturat).De altfel, și mult mai tîrziu, exploatările miniere din Munții Carpați și Munții Apuseni se remarcau printr-o folosire a exploziilor. Remarcabilul chimist transilvănean I. Fridvalski descria, în veacul al XVIII-lea, Abrudul acelor vremi, ca un loc unde se utilizează atîta praf de pușcă. în mine, îneît tot timpul se aude „mai puternic chiar decît în iad, tunetul și zgomotul produse de jur- împrejur de tăria pulberii“. Constatînd 
că munții bubuie și se cutremură pă-

mîntul, eruditul conchide că de vină 
sînt „valahii locuind în acești munți“ 
care îi zguduie, sfredelesc și perforează“, 
utilizînd praful de pușcă. De altfel, in
ventivitatea minerilor transilvăneni se 
adeverește și mai tîrziu. Spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea, documentele semnalează existența unor talentați înnoitori ai tehnicii miniere. Astfel, moțul iobag Constantin Palade și meșterul lemnar Munteanu Urs construiesc primul un „șteamp minune“, iar cel de al doilea o mașină de spălat minereul extras. în sfîrșit, inginerul ardelean Marin Debreczeni (și el iobag la origine) a inventat un suflător spiral, care s-a răspîndit repede în toată Europa datorită avantajelor sale.Sînt doar cîteva jaloane introductive Ia o istorie a mineritului românesc, care de mult se cere scrisă,

I. M. ȘTEFAN
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Reportai de pe șantierele de irigații
l't
î

A din regiunea Oltenia

€«". Din articolul primului secretar al Comitetului raional Corabia al U.T.C. am reținut cîteva metode ce se recomandă prin rezultatele obținute de către organizațiile de bază privind antrenarea tinerilor la executarea lucrărilor de irigații. Ne-am propus să împărtășim cititorilor noștri felul cum au prins contur aceste recomandări în activitatea organizațiilor U.T.C. ------ ’tenia proape nele semnele activității tinerilor pentru a spori contribuția lor la înfăptuirea măsurilor stabilite în a- dunările generale ale cooperativelor agricole pentru extinderea irigațiilor.Primul popas, la consiliul agricol regional. Are loc tele- conferința. Pe birouri sînt întinse „desfășurătoare“, iar pe pereți sînt agățate hărți. Sînt însemnate izvoarele, pîraiele,' locurile unde, între versanți, s-dr putea ridica baraje pentru reținerea apei, lacurile și rîurile. Tema teleconferinței de cîteva minute prin microfon și difuzor: ce s-a făcut, ce se. face și ce contur va avea uriașul șantier al irigațiilor unde și-au dat întîlnire cutezanța, entuziasmul și dorința oamenilor de a dispune în fiecare an — sigur și intr-un volum

Străbătînd OI- am întîlnit a- în toate raioa-

mereu mai mare — de recoltele sporite ale cîtorva mii de hectare.Raportează Balșul : „2100 hectare ’ vor fi irigate cu posibilități locale ; 1230 hectare au și fost pregătite. S-au identificat 232 de izvoare, 28 de pîraie și s-au întocmit studii și schițe de amenajări pe rîul Oltețu și între doi versanți ai Satului, unde se va , ridica un baraj de aproape 60 de metri înălțime. în spatele acestuia se va a- duna atîta apă din precipitații și izvoare încît se va permite irigarea a 180 hectare aparținînd cooperativelor agricole din Bîrza, Leotești și Șo- pîrlița“.

— Mulțumim ! Corabia, ai microfonul!„în 1970, în baza studiilor noastre, fiecare ak treilea hectar din raion va fi irigat în sisteme mari sau locale. Vor fi folosite a- pele Dunării, Oltului și Jiului, ale celor 110 izvoare identificate . în zona Vișina-Obîrșia Veche. Dăbqleni, Ștefan cel Mare, Orlea. în 1966 vor fi irigate circa 5000 de hectare care se’adaugă, la cele 4000 existente. Fiecare cooperativă agricolă din . raion va iriga cel puțin 60 hectare în afara celor rezervate legu- micultur'ii“.Răspunde la apel raionul Filiași. Se aude

vocea. inginerului Mihai Dinu — președintele consiliului agricol 'raional : „600 de hectare, am irigat anul trecut cu posibilități locale,-obținind, în medie,'producția a 6 hectare cultivate în , sistem neirigșjt de pe fiecare hectar unde apa.a fost dirijată la rădăcina plantelor. Pentru 1966 avem pregătită o suprafață a- proape de patru, ori mai mare decît cea de anul trecut, iar pînă în 1970 vom iriga circa 10 000 de hectare.Raportează apoi cei din Calafat, din Gilort, Oltețu și Strehaia, Vînju Mare, Tr. Severin și Tg. Jiu. în centralizatoare se îrire-

gisțrează cifre. Unele reprezintă bilanțul ’• a- nului 1965, altele prezentul, iar ultima coloană perspectiva anului 1970. Le consemnăm : anul trecut, în Oltenia au fost irigate aproape 10 000 de hectare din care 1100 în sisteme locale. Anul a- cesța suprafața . va crește ,1a aproape 41 00O hectare, iar pînă la sfîrșitul cincinalului încă pe atit.Așadar, ploaia artificială se înscrie ca principal pilon pe care se vor sprijini recoltele prezente și viitoare.' Care a fost contribuția tinerilor la înfăptuirea acestor uriașe lucrări ? o

poduri, meșterul autor își scrie alături de dată. numele. Cu dreptul și îndatorirea, celui ■ care răspunde și e mîndru de opera sa. Ne gîndeam- la . aceste semnături ale atîtor creatori de frumos, ascultînd relatările inginerului Ion Ciobanu, despre „lucrările de artă“ ce mai rămăseseră' de executat pe o mică, porțiune din cei 30 de km de . canale.Pe aceste viitoare drumuri ale apei ce ----*peste got, irigate în : și-ar fi semnătura zi aproape'

noi din

a-Se păstrează și cum la Izbiceni un o- bicei străvechi. Pe fațada caselor cu veranda spre stradă, porțile sculptate lemn, sau piatră, pe înpe

vor brăzda de, hectare ' primăvară, putut pune> în fiecare2 000 de oameni.— Toate’ aceste lu-> crări au fost executate în mai puțin de două săptămîni — ne spune inginerul Ion Ciobanu. Imaginați-vă că au trebuit să fie dislocați peste 80 000 metri cubi pămînt. în carnetele de pontaj toți cei peste 400 dc uteciști din cooperativă sînt trecuți în fiecare zi „prezent“.—- Ce credeți că i-a

determinat să pună a- tîta suflet în executarea lucrărilor ?— De avantajele culturilor irigate ne-am convinspractica anilor trecuți. Am avut 45 hectare irigate cu porumb. De pe fiecare hectar am obținut 7 800 kg. știu- leți. în fiecare organizație U.T.C. din brigăzi, discutînd cu tinerii le-am făcut și calculul producțiilor pe care le va putea obține cooperativa noastră de pe cele 900 hectare planificate să fie irigate în această primăvară. Au rezultat recolte remarcabile.în. comuna vecină, Tia Mare, ni s-a vorbit din nou despre „lucrările de artă“ la care participau în ziua aceea și peste 400 de uteciști. L-am întrebat pe tovarășul Ștefan Stanciu, secretar al comitetului U.T.C. pe cooperativă, ce se înțelege prin „lucrări de artă“. „Pînă acum au fost executate săpăturile, care nu necesită cunoștințe deosebite.

Acum se fac taluzări- le, nivelările, podețe! e, stăvilarele mici etc. A- cestea necesită, intr-adevăr, o pricepere deosebită, o adevărată artă“.Și aici nota sute cei care semnătura pe aceste lucrări. Am reținut însă un fapt semnificativ. Tinerii Alexandru P. Sandu. Vasile Ni- colae și Toma Țoca s-au evidențiat în mod deosebit în campania irigărilor. Eforturile lor, adăugate la celelalte calități dovedite cu alte prilejuri, le-au adus una din marile împliniri: de curînd, la recomandarea organizației U.T.C., au fost primiți în rîn- durile partidului.în căutările oamenilor pentru folosirea tuturor posibilităților locale se mai impune Ia Tia Mare încă un fapt (de altfel, cîte nu ar merita să fie consemnate !). Pentru irigarea celor 450 dc hectare aveau nevoie de tuburi de ciment

pentru mai bine de 500 de metri.orieît de sosit tot lucrările.
am fi putut de nume din și-au pus

Comandate, repede ar fi se întîrziau S-a improvizat în cooperativă o „instalație“ simplă și cu mare randament, în cîteva zile au fost turnate tuburile necesare.De la Tia Mare la Potlogeni, de o parte și de alta a șoselei, pe o distanță de 6 km te însoțesc canalele magistrale ale celor peste 600 de hectare pe care apa Oltului le va iriga prin 40 de aspersoare.
©Pe poarta S.M.T. Fi- liași au ieșit acum o lună și jumătate două agregate curioase ca formă și mărime. Erau plugurile speciale, concepute și executate dc tinerii stațiunii pentru lucrările în sisteme de irigare, înfăptuire cu care au în-

RK

SA PUNEM APELE
,,Organizațiile U.T.C din cooperativele agri

cole de producție vor trebui să îndrume ti
neretul spre acele sectoare unde se simte 
nevoia de priceperea și brațele lor viguroase, 
tinerești, în zootehnie, legumicultura, pomi
cultură, să organizeze brigăzi de tineri coope
ratori care să lucreze pe marile șantiere de 
irigații, hidroameliorații și alte lucrări...“

'Din Rezoluția celui de al VlII-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist)

sa faca
ZILE - MUNCA

tîmpinat ei cel de-ai VlII-lea Congres al U- niunii Tineretului Comunist.— Ne-am gîndit ce putem face pentru a spori munca oamenilor atît de încleștați în bătălia aceasta de a duce apa pe ogoare. Aici, în grădina stațiunii. am probat dacă s-ar putea lucra cu plugul obișnuit canalele secundare pentru dirijarea apei. Era foarte greu, îndeosebi cînd întorceam brazda a doua. La stratul următor aproape era imposibil să mai lucrăm. Ne-am consultat cu specialiștii pentru găsirea unei soluții, a unei raționalizări. Am făcut schițe, am făcut șabloane și, în ultimă instanță. prototipul. I-am zis „casma“. dar este un plug mult mai mare, cu cîteva modificări și dispozitive simple. O singură cale și în urma lui ră- mîne un canal ce mai pretinde doar finisarea, taluzarea. O „casma“ de-a noastră poate înlocui cincizeci din cele mînuite de oameni.Am văzut la lucru . ingenioasele „cas- male“ după ce mai în- tîi le identificasem... urmele la Brănești, Turceni, Filiași, Io- nești și în alte părți. Erau acum Ia Valea lui Pătru. Jaloanele întinse pe valea din dreapta pîrîului Ar- getoaia, format anul trecut prin săparea celor 12 arteziene în comuna de unde-și trage numele, arătau drumurile celor două tractoare. în urma lor rămîneau șanțurile cu o adîncime diferită. Nivelatorul, obliga utilajul să se afunde mai mult sau mai puțin în pămînt, după cum era de ondulat terenul. Cîțiva oameni lucrau la taluzase, la verificarea pantei de scurgere.

— Vreți să scrieți ceva deosebit cu irigațiile din raionul nostru ! Vă dau eu o poantă, cum spuneți dumneavoastră, gazetarii. Dar nu v-o spun pînă n-ajungem acolo. Să mergem...în „GAZ“ și la drum. Străbatem întinsa Cîmpie a Băileș- tilor. Trecem prin A- furnați, Coveiu, Cata- na, Bistrețu, Plosca, Goicea... Cunoscînd tema deplasării, gazda noastră, tovarășul Constantin Brătulete, președintele Consiliului agricol raional Băilești, ne portretizează — prin sublinierea trăsăturilor de hărnicie, de dăruire cu totul muncii, atribute ale dragostei pentru cooperativa lor — pe țăranii cooperatori (prin ale căror localități trecem.— Aici, la Afumați și Coveiu, s-a scos apă din piatră seacă. S-au căutat izvoare, s-au săpat fîntîni, s-a captat în cîteva bazine un

pîrîiaș ce se formează mai mult din ploi. S-a calculat astfel că apa aceasta va fi suficientă pentru irigarea în bune condiții a unei suprafețe de aproape 150 de hectare cultivate cu porumb.— E interesant! Să oprim !— Nu, mergem în altă parte. Și nici în Valea Dunării nu o- prim ! într-adevăr, irigă aici cei din Rast, cei din Bistreț și Ca- tane, cei din Plosca și Dunărenii.Mergem mai departe. De la Zăvoi o apucăm pe Valea Jiului. N-am mai întrebat nimic. Știam de acum că pe acest traseu mai sînt patru comune : o- prim la Gîngiova, Horezu Poenari, Valea Stanciului sau Bîrza ? Și am oprit Ia, ultima, în cîmp. într-adevăr, ceva... jos pălăria. Cinci sute de hectare din punctul „Legiuiri“ sînt irigate începînd din acest an cu apa Jiului ridicată prin conducte de 60 cm. în diametru cu ajutorul a trei electropompe la aproape 70 metri altitudine. 22,35 km măsoară, ca lungime, ca

nalele pe care apa va circula în șuvoaie, iar pămîntul folosit la- te- rasamente abia ar încăpea în 500 de vagoane... Acum, totul e aproape gata. In curînd apa Jiului va privi de la înălțime vechea ei albie.— în iarnă, cînd se discuta că vom iriga platoul de la Tugu- rești, aproape tot satul spunea că e o... imposibilitate. Abia cînd au venit topografii cu aparate și au fost solicitați oameni dintre noi să le ajute ne-am dat seama că e totuși posibil. La o adunare a noastră, a uțeciști- lor, am rugat-o pe tovarășa ingineră Elena Firescu să vină să ne spună cîteva cuvinte despre marea plănui- re. Și a venit. Ne-a prezentat sistemul, ne-a arătat cît de necesară este participarea tineretului la executarea lucrărilor; ne-a numit lucrările și ordinea în care se vor executa.Cel cu care - purtam discuția este secretarul comitetului’ U.T.C. — brigadierul Oprea Gh. Predoi — de la cooperativa agricolă din

Bîrza. Om cu experiență, cunoscător și întreprinzător, împreună.cu comitetul, cu membrii birourilor organizațiilor U.T.C. pe brigăzi a căutat căile prin care să sincronizeze pulsul muncii și preocupărilor u- teciștilor, al tuturor tinerilor cu cel al specialiștilor și consiliului de. conducere din cooperativa agricolă. S-a apelat la 'entuziasmul tineretului, la vigoarea brațelor sale amintindu-se despre eroicele fapte ale celor ce au lucrat cu ani în urmă pe șantierele Bumbești—Live- zeni, Tismana—Tg. Jiu, Agnita—Eotorca și pe alte șantiere. S-au întocmit planuri de muncă iar la adunările organizației s-au prezentat: mereu* buletine informative, ale muncii de^pe. șantierul de irigații. Mulți 'tineri au venit. cu ■ păreri proprii în ce privește organizarea muncii, în cadrul fiecărei brigăzi de cîmp formîndu-se echipe speciale.— Ne-a mulțumit activitatea tinerilor noștri, ba aș putea spune că au depășit

chiar așteptările .—■ a venit aprecierea tovarășului Achim Crăciun, președintele cooperativei agricole din Bîrza, unitate de curînd decorată cu Ordinul Muncii clasa I, Ștefan Boicea, Marin Nistor, Ilie Vigaru, Ion Păuna, Virgil Militaru și toți ceilalți constituie exemplu pentru întreaga cooperativă. A muncit fiecare cît șapte, iar despre calitate, ce să spun, se văd'canalele, ele vorbesc de la sine.
★Cutezanța, dorința de a realiza , deosebitul, dar deosebitul cu eficiență maximă, a- supra măririi recoltelor la hectar au entuziasmat, pe cei din Bîrza. Și, rezultatul muncii lor este acum sistemul de irigare .unde s-a semănat sfecla de zahăr și se seamănă'porumbul. Și mu numai atît. Corespondentul acțiunii ’de -la Bîrza. se află.la vecini, la Valea Stanciului, la Horezu-Poienariși Gîngiova, , unde' suprafețele irigate sînt deo- carrțdată limitate la 100,“150, 200 de hecta- re. ■ Bîr'zenii 1 au dove

dit că se poate depăși „imposibilul“, cu apă din Jiu irigîndu-se platourile.— Am văzut înfăptuirea de la Bîrza și ne-a determinat să ne studiem posibilitatea noastră, a ținut să remarce inginerul Ștefan Bimbirică de Ia cooperativa agricolă Horezu- Poienari membru al comitetului U.T.C. pe cooperativă. Pe platou putem iriga și noi peste 300 hectare, pentru a- căror a- menajări ne pregătim acum. Vom iriga însă începînd de anul viitor. Pînă atunci executăm lucrările mai grele. Am apelatila tineri să fie în primele rînduri. Ca’ unul," toți au răspuns „da“,pla- ■ nul de acțiune întocmit constituind temeiul activității noastre de viitor.Același'lucru la -Valea Stanciului, la. Gîngiova. înfăptuirea. cooperatorilor din Bîrza a avut un răsunător ecou la vecini. Și tinerii, prin hotărîrea lor, prin muncă, au amplificat- acest ecou.

7. Confluența 
inițiativelor

____ _____ _ ■_________________________________
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5. La vecini a ajuns 

ecoul de la Birza

6. 100000
de oameni au 
descoperit apa

Entuziasmați că din Pîrîul Morii, din Jiu și de la cîteva izvoare vor iriga 110 hectare, țăranii cooperatori din Ceplea Filiașului au pornit la amenajarea canalelor. Totul a mers bine pe primele 50 de hectare. Apoi, săpîndu-se. s-a dat în adîncime de un strat nisipos, permeabil. A- ceasta însemna că toată apa să se piardă in sol înainte de a ajunge la destinație. Tînă- rul inginer agronom Nicolae Ortilă a sistat lucrările. N-avea rost să se continue.' în cele din urmă s-a convocat adunarea generală a membrilor cooperatori unde tot despre așa ceva s-a discutat.— Ne-o iau înainte Ioneștii și Turcenii. Nu mai vorbim de cei din Brănești și Groșe- rea, din Argetoaia și Valea lui Pătru. Si cîte planuri nu ne făcusem cu sistemul nostru ! Dar nu se mai poate face nimic tovarășe inginer ? Renunțăm ?— Să renunțăm ? Nici gînd 1 a venit răspunsul acestuia. Dar nu va fi ușor. M-am consultat cu alți colegi la consiliul agricol regional, am primit răspuns și de Ia Stațiunea experimentală Be- chet, așezată pe nisipuri. S-ar putea să fie numai o insulă, iar restul terenului să fie sănătos și în profunzime, așa cum a fost celălalt.— Păi, să încercăm, tovarășe inginer — au susținut oamenii. Și s-au pornit din nou la lucru. Toți cei ce împînzeau acum cîmpul erau uteciști care, prin Florin Duică, secretarul organizației de bază, se angajaseră să execute voluntar acest sondaj, într-adevăr, despre o insulă de nisip a fost vorba. Canalul principal și cele secundare au fost trasate cu o buclă de 10—20 metri, ocolind stratul permeabil. Soluția ieșirii din impas s-a dovedit bună. Acum se lucrează cu toate forțele la amenajarea restului de 60 hectare. Porumbul va fi irigat pe 110 hectare.

Lapidar, în toamna trecută, relatam în articolul „Ne- miraculoasa putere a apei“ despre marea acțiune pornită în raionul Filiași: folosirea izvoarelor, rîurilor și pî- raielor pentru agricultură. 100 000 de oameni, anunțam

atunci, și-au încleștat forțele în bătălia muncii, parti- cipînd la descoperirea surselor de apă, la dirijarea a- cesteia spre ogoare. Căutările, înfruntarea greutăților sînt concretizate a- cum în cele aproape tței mii de hectare pregătite spre irigare în acest an; în cele 391 de baraje ridicate în calea pîraielor pentru reținerea apei necesară plantelor. S-a

insistat șl atunci, cînd în jurul "unui izvor s-a constatat* că se pot iriga numai 2—3 hectare. Producția lor sporită contează. A- cum, în fiecare cooperativă agricolă a raionului cu care începe zona deluroasă a podișului Getic, sînt pregătite spre a se iriga între 20 și 300 de hectare. 100 000 de oameni au descoperit apa...

Transerieți aceste recomandări înIng. Remus Selișteanu are o experiență îndelungată în domeniul hidrotehnicii. Acum, în cadrul Consiliului agricol regional Oltenia, se ocupă direct de irigații. L-am rugat-să formuleze cîteva din sarcinile, imediate ce se cer înfăptuite pe marile șantiere , de amenajare a sistemelor de irigare, în timpul exploatării și la care tinerii pot aduce în continuare o mare contribuție. A. răspuns cu amabilitate. (Recomandările de față fiind-bine venite și-pentru organizațiile U.T.C. din alte regiuni ale țării).

carnetul dv. !
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• Fentru tiperii noștri, ca o sarcină cțe cinste rămîț\e ,aceea

• Mai sînt de amenajat regiune circa 20 000 hectare. 
De regulă, acestea sînt în acele cooperative agricole ce și-au 
propus irigarea unor suprafețe mai mari, sau acolo unde 
au trebuit depășite unele greutăți. Cred că cea mai impor
tantă sarcină este aceea a participării la muncă eu toate 
forțele și in cel mult o săptămînă, două, adică înaintea 
începerii țrășituliii la culturile semănate în epoca întîi, să 
se termine toate amenajările.

a pregătirii'lor ca motopompiști, vailagii și în celelalte me
serii legate de sistemele de irigare. Organizațiile U.T.C. 
pot să-și spună părerea, să chibzuiască bine, să recomande 
pe cei mai buni tineri pentru aceste meserii grele, dar de 
o deosebită importanță și care aduc mari satisfacții.

• Urmează apoi lucrările din sistemele amenajate anii 
trecuți: curățirea canalelor și refacerea lor, revizuirea pode
țelor și a bazinelor de refulare etc. E nevoie ca aceste 
lucrări să fie executate repede și cu toată grija. Prin acțiuni 
ale organizațiilor U.T.C. se pot executa aceste munci într-un 
timp scurt și la un înalt nivel calitativ.

• Privind în viitorul nu prea îndepărtat — toată grija 
exploatării raționale a sistemelor de irigații, a celor vechi 
și a celor recent amenajate. Aceasta, pe de o parte prin 
lucrările permanente de întreținere a canalelor, cît și prin 
lucrările mai operative în tarlale. Grija pentru respectarea 
densității de plante la hectar, a recomandărilor specialiș
tilor, aplicarea celorlalte lucrări conform agrotehnicii fie-

cărei culturi în sisteme, irigate— iată polul către care trebuie 
să conveargă preocupările tuturora.

• Tot timpul anului, lucrările de întreținere în sistemele 
de irigare ca, de pildă, combaterea pierderilor de apă 
din canale prin repararea și curățirea acestora, compacta
rea și taluzarea lor, trebuie să se execute cu toată răs
punderea. Se va urmări apoi întreținerea nivelării sis

temului care se face prin conducerea corectă a lucrărilor 
agricole și prin executarea cu grijă a nivelărilor de exploa
tare ; întreținerea construcțiilor hidrotehnice prin evitarea 
infiltrării apei pe dedesubturi sau laturile construcției, bă- 
tindu-se palpanșe sau ecrane de argilă etc.Tinerii care au participat, cu elanul ce-i caracterizează, la executarea lucrărilor de pînă acum, vor avea satisfacția rezultatelor muncii lor numai continuînd aceste eforturi prin respectarea indicațiilor, cu perseverență, cu atenție.GH. FECIORU M. DUMITRESCU
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ION BARBU
„Joc secund“După ce anul trecut a apărut o selecție din versurile lui Ion Barbu („Ochean“) aceiași editori — acad. Al. Rosetti și Liviu Călin — îngrijesc volumul recent apărut, mai cuprinzător, intitulat „Joc secund“.Poetul Ion Barbu a fost în același timp un eminent matematician, specializat în domeniul algebrei axiomatice, profesor al Facultății de matematică a Universității din București. Din această împrejurare rezultă, în bună măsură, dificultatea unei părți a poeziei lui, expresie a unui spirit înclinat spre speculație.Există în această poezie vizibila tendință de a făuri o mitologie proprie, al cărei ax coordonator ar fi elogiul nostalgic al Gîndirii — „castel de gheață“ în care poetul a rătăcit mult timp. Aspirația, în- tr-un plan foarte general, e spre un anumit tip de desă- vîrșire umană, și, din acest unghi, o parte din versurile poetului traduc emoții înghețate în concepte adesea greu penetrabile dar cu un fond primar autentic, de o mare sinceritate. Caracterul ermetizant al unor poezii nu exclud voința tulburătoare de atingere a unor zone înalte de gîndire iar în lipsa acestei aspirații, de obicei la epigoni ori imitatori pricepuți, poezia devine simplă versificație er- metizantă, fără suport.Volumul recent apărut i- lustrează, mai bine decît a făcut-o cel de anul trecut, complexitatea creației lui Ion Barbu, „ermetică“ și plină de elanuri eruptive în același timp, respirînd în aerul înalt și înghețat al gîndirii conceptuale dar și emanînd un parfum folcloric extras dintr-o grădină anton-panescă. în acest din urmă sens, poetul a mers pînă la scrierea unui admirabil ciclu balcanic, evocator, cu valoare antologică.Cuvîntul înainte al celor doi editori este o binevenită introducere în dificila creație a a- cestui poet. „Opera Iui, deși restrînsă, ne apare cu semnificație monumentală, un templu în care pășești vrăjit, cu sentimentul că deasupra ta sînt arcuite bolțile eternității“.

R. KIPLING
„Cartea junglei“ — Editu
ra pentru literatură B.P.T. 
Traducere de Mihnea 
Gheorghiu, prefață de 

Zoe Dumitrescu
BușulengaKipling este un englez care și-a petrecut copilăria și tinerețea în ținuturile exotice, fabuloase ale Indiei. Acest fapt biografic explică în bună măsură caracterul multor scrieri ale lui care au intrat definitiv în biblioteca tuturor tinerilor din lume, atrași deopotrivă de

fermecătoarele fabule exotice, pline de dinamism, ca și de pătrunzătoarele observații morale conținute de acestea. în- tr-un cadru populat de animalele prietene omului crește puiul de om Mowgli, îngrijit de pantera neagră Bagheera,

'.•xæSivSKZ w:

de ursul Baloo. Sensul etic al fabulei este definit cu exactitate în prefață, din care ci
tăm : „Conviețuirea lui Mow
gli cu fiarele junglei, atît de 
rodnică în făurirea caracteru
lui, este lecția pe care Kipling 
o dă oamenilor pentru a pune 
capăt neprieteniei dintre două 
regnuri. A reface legătura din
tre oameni și animale, punînd 
în valoare tot ceea ce-i aproape 
uman în animale și tot ceea 
ce poate fi de folos vieții 
noastre din observația existen
ței lor, înseamnă a reface o 
natură unică, frumoasă, exem
plară, plină de dragoste“.

la Londra s-au încheiat 
grupelor semifinala (pe

E. BARBU
„Jurnal“După ce a publicat în reviste fragmente din Jurnal și 

Jurnalul unor romane, prozatorul Eugen Barbu ne dă o carte intitulată Jurnal. Volumul e interesant încă de la titlu pentru că promite o confesiune, dezvăluirea unor momente biografice, explică geneza unor lucrări cunoscute din lista scrierilor lui Eugen Barbu. Prima parte a jurnalului, cea autobiografică, e pasionantă prin fundalul pe care se desfășoară războiul care se sfîrșește și problemele pe care și le pune tînărul licean Barbu. Calitatea de bun descriptiv al pitorescului, al vieții de provincie, precum și alte virtuți ale prozatorului le vom reîntîlni și aici.
Jurnalul unor romane e dedicat exclusiv aspectelor legate de proza autorului, genezei sale, ne sînt indicate momentele inițiale ale diferitelor nuvele, faptele banale aparent care au sugerat un subiect sau altul. Această parte e de fapt o cheie a acordurilor sufletești ale autorului. Pentru cititorii prozei sale și pentru critica literară ele sînt extrem de interesante. Interesul cărții e legat și de faptul că literatura română cunoaște puține cărți în care scriitorii se confesează, comunică experiența lor, sau măcar o parte din ea. Aceste cărți promit sau chiar dau impresia dezvăluirii mecanismului complicat care e creația artistică.

Aseară 
meciurile 
echipe) din cadrul campionatelor 
europene de tenis de masă. La 
masculin, pentru titlul european sa 
vor întîlni formațiile Suediei și 
U.R.S.S. Echipa României, clasată 
pa locul doi în grupa A, va juca 
pentru medalia de bronz cu echi
pa Iugoslaviei. Echipa română a 
învins cu 5—3 selecționata Angli
ei și a pierdut cu 2—5 la Suedia în 
meciul decisiv.

In competiția feminină, semifi
nalele au fost cîșligate de repre
zentativele U.R.S.S. și Ungariei, 
care-și vor disputa locul întîi.

Echipa României a învins cu 3—1 
selecționata Ungariei dar, din cau
za meci-averajului inferior s-a cla
sat 
vă.
Pa

pe locul trei în grupa respecti- 
Echipa noastră va întîlni echi- 
Angliei pentru locurile 5—6.

Posturile de radio 
transmit

Stafiile noastre de radio vor• 
transmite astăzi în jurul orei 17,40 
pe programul I, aspecte din ultima 
repriză a meciului de fotbal Uni
versitatea—Dinamo București din 
cadrul campionatului categoriei A. 
De la ora 19,15 pe același program 
se va transmite emisiunea ,,Au 
cuvîntul crainicii reporteri“.

Duminică de Ia ora 13,10 amato
rii de rugbi vor putea asculta pe 
programul I transmisia ultimei 
părți a jocului de campionat : Gri- 
vița Roșie—Dinamo București. De 
la ora 15,45 se va transmite emi
siunea ,,Sport și Muzică", care va 
cuprinde aspecte de la meciurile 
de fotbal din țară, rezultatele tu
turor întîlnirilor din campionatele 
țării la alte discipline, precum și 
cele înregistrate în 
venimente sportive

Astăzi începe 
la Ploiești în- 
tllnirea inter- 
națională de 
șdh dintre re
prezentativele 

feminine ale 
României și Iu
goslaviei. în 

care sini formate

principalele e- 
internaționale.

V. BĂRAN
„O raită prin pădurea 

întîmplări“
dese-Un volum portativ cu o lecție de proze scurte ne prezintă Vasile Băran. Prozatorul se află la al doilea volum. Primul, cuprinzînd schițe umoristice, se numea „Uluitoarea dispariție a unui cap liniștit“, și surprindea aspectele caricaturale ale existenței. De data asta, Vasile Băran părăsește schița umoristică și scrie instantanee din viața cotidiană. Ele par niște fragmente din bucăți epice mai ample în care autorul surprinde cu sensibilitate o atmosferă ori sugerează o concluzie. Foarte multe dintre ele au aerul unor amintiri dînd impresia unui jurnal intim în care autorul și-a notat întîmplări văzute, și-a pus întrebări asupra lor. Lectura plachetei e agreabilă pentru că autorul știe să surprindă în fraze puține o situație, să sugereze o stare de spirit. Cititorul e mai puțin obișnuit cu o astfel de proză fragmentară, redusă la o pagină sau două de text dar important nu e, desigur, spațiul ocupat, lungimea textului ci intenția autorului de a comunica expresiv experiențe sufletești.

cele două echipe,
din 8 jucătoare și 2 rezerve, evo
luează șahiste recunoscute pe plan 
internațional ca Vera Nedelko- 
viei, Milunka Lazarevici, Katia 
Jovanovici (Iugoslavia), Alexandra 
Nicolau, Eiisabeta Polihroniade, 
Margareta Teodorescu (România), 
întilnirea se va desfășura sîmbătă 
și duminică, urmînd ca Juni să 
continuate partidele

★
La 23 aprilie, Ia 

vor efectua primele 
Iui de-al 7-lea turneu internațional 
de șah al României (masculin) la 
care vor participa mart maeștri șl 
maeștri internaționali din 10 țări.

întrerupte.

București 
mutări ale

fie

se 
ce-

• Meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre Tigran Petrosian și 
Boris Spasski a continuat cu par
tida a treia. Avînd piesele albe, 
Spasski și-a creat un ușor avantaj 
în locul de mijloc însă Petrosian 
s-a apărat bine și a preluat iniția
tiva. Finalul, jucat sub semnul cri
zei de timp a fost dramatic. La 
mutarea 42-a Spasski a sacrificat 
dama pentru două ture. Partida 
s-a întrerupt la mutarea 43-a ur
mînd să fie continuată astăzi. După 
părerea fostului campion mondial 
Mihail Tal, Spasski are șanse de 
remiză. Scorul deocamdată 
egal : 1—1.
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Călușarii

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Senegal, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a transmis președintelui Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, felicitări cordiale și urări de prosperitate și pace poporului se- negalez.

în răspunsul său, președintele Leopold Sedar Senghor a adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, mulțumiri pentru felicitările trimise, formulînd, totodată, cele mal calde urări de fericire personală și de prosperitate poporului român.
Vizitele ministrului afacerilor

externe al Danemarcei
Primirea de către 

prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, 

Gheorghe ApostolPrim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste ~ Gheorghe Apostol, vineri pe ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Per Haekkerup, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Petru Mânu,

sadorul Republicii Socialiste România la Copenhaga, precum și Joachim Henrik-Georg baron Zytphen Adeler, ambasadorul Danemarcei la București.România, a primit

amba-

★seara, ministrul a- exteme al Dane-

MII DE TINERIPE ȘANTIERE
(Urmare din pag. I)

Premiera unui
Comitetul de Stat pentru Cultu

ră șl Artă a organizat vineri seara 
la cinematograful „Republica' pre
zentarea filmului Iugoslav „Desan
tul asupra orașului Dîrvar“. Filmul 
evocă pagini din lupta glorioasă 
dusă împotriva fascismului de 
popoarele Iugoslaviei, eroismul 
comuniștilor, în frunte cu losip 
Broz Tito,

La spectacol au asistat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mihnea Gheorghiu,

film iugoslav
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, funcțio
nari superiori din Ministerul Aia- 
cerilor Externe șl Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost, de asemnea, prezenfi 
Iakșa Pelrici, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București și membri 
ai ambasadei.

Filmul s-a bucurat de un deose
bit succes.

CÎT DE MARE
POATE FI

(Urmare din pag. I)dicau că Bicazul și salba de hidrocentrale de pe Bistrița lucrează din plin, că la Sadu, Păroșeni, Ovidiu, Sîngeorgiu de Pădure, Borzești etc. lucrurile sînt în ordine. Totul respira calm. Deodată, luminițele au început să se agite, acele indicatoare ale aparatelor de măsurat să oscileze avertiza- tor. Un telefon sună scurt și la celălalt capăt se anunță un deranjament. O puternică furtună cu descărcări electrice în zona muntoasă a întrerupt pentru cîtva timp circuitul pe una din magistralele energiei electrice. Atmosfera de calm se destramă. Operațiunile celor doi dispeceri sînt clare, simple, lipsite de spectaculozitate. De fapt, este o luptă contra cronometru. în cel mai scurt timp posibil energia electrică trebuie deviată în regiunea legată prin alte trasee. A trecut un minut și acul de pe panoul central începe să urce, indi- cînd creșterea tensiunii și a kilowaților pînă la valorile normale.Multe ne-au impresionat aici: calmul, competența profesională, siguranța operațiunilor. Dar cel mai mult ne-a atras atenția faptul că cei doi dispeceri aveau conștiința importanței profesiei lor dusă pînă la amănunte de nebănuit. Ei ne-au explicat că fiecare

minut cu tensiune electrică scăzută ar însemna 320 kg aluminiu în minus la Combinatul de la Slatina, absența multor tone de oțel la Hunedoara, de uree la Ișalnița și așa mai departe. Cei doi tineri ingineri au efectuat aproape de miezul nopții un act anonim. Cine știe pentru a cîta oară îl repetau. Dar, datorită lor și mai apoi datorită liniorilor care, pe furtună și ploaie, s-au cățărat pe crestele de piatră ale munților și scheletele de oțel ale stâlpilor de înaltă tensiune pentru a repara stricăciunile, nicăieri nu s-a stins lumina, iar fișele de producție de la Slatina, Ișalnița și Hunedoara au înregistrat producția obișnuită.Aceasta înseamnă punctualitate !
★Gara de nord. în 24 de ore, aici urcă sau coboară în cele 150 trenuri care vin sau pleacă, peste 50 000 călători. într-un an, 19 000 000 călători își poartă pașii pe dalele de piatră ale peroanelor, adică o cifră egală cu întreaga populație a țării. Toată această mulțime trebuie distribuită cu precizie, conform dorinței fiecărui individ în parte. Ei trebuie să plece și să sosească exact la ora pe care și-au propus-o. Acest uriaș volum de dirijare se bazează pe o punc-

Vineri facerilor mareei, Per Haekkerup, a o- ferit o recepție în saloanele Ambasadei Danemarcei București.Au participat acad. St. Nicolau, vicepreședinte Marii Adunări Naționale, Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe; Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior; Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, ziariști.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★în cursul zilei oaspeții danezi au vizitat Muzeul Satului.
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vase 10 zile, pentru ca în același timp 
să fie săpate și canalele pe 2 500 m. 
lungime. Din cele 18 cooperative agri
cole care participă la ofensiva împotri
va secetei, cea din Izbiceni deține locul 
întîi cu 900 hectare gata amenajate, ur
mată de Tia Mare cu 450 hectare, Cili- 
eni cu 320 hectare și altele.

Toate aceste cooperative formează 
salba Oltului. Alte sate sînt însă, departe 
de sursele mari de apă, dar s-a găsit 
și pentru ele o rezolvare: 10 coopera
tive agricole și-au unit forțele și au ho- 
tărît ca împreună să realizeze un inge
nios sistem de a aduce apa la rădăcină. 
Se va instala pe Dunăre o puternică 
stație plutitoare care va ridica apa la 
o înălțime de 30 de m. de unde, prin- 
tr-un canal magistral cu zeci de rami
ficații, ea va iriga mai bine de 13 000 
de hectare. Cele trei cooperative agri
cole din comuna Dăbuleni lucrează în 
comun la amenajarea unei orezării pe 
300 hectare. Alte trei unități agricole și 
anume din Corabia, Izbiceni și Gîrcov 
se pregătesc pentru amenajarea unui 
sistem de irigații pe 3 500 hectare.

Acum este în plină desfășurare cam
pania agricolă de primăvară, a început 
însămînțatul porumbului, dar acțiunile 
de extinderea suprafețelor irigate se 
desfășoară fără întrerupere. In urma 
unei discuții purtată cu activul U.T.C. 
la nivelul raionului, am hotărît forma
rea unor brigăzi patriotice ale tinerilor 
în fiecare cooperativă. întrecerea din
tre brigăzile tinerilor va stimula pe 
fiecare, va contribui la sporirea apor
tului tinerilor la aceste lucrări. Ele se 
vor constitui avînd ca obiectiv o anu
mită lucrare, ca, de pildă, ridicarea 
unui dig, a unui baraj etc. și vor func
ționa pe toată durata executării lui.

In uriașul efort pentru înfăptuirea 
lucrărilor de irigare, o însemnată con
tribuție și-au ad-us-o și cei peste 10 000 
de tineri care au participat cu însufle
țire și punctualitate zi de zi.

Dînd viață indicațiilor celui de al 
VlII-lea Congres al U.T.C., sîntem ho- 
tărîți să antrenăm un număr tot mai 
mare de tineri la executarea lucrărilor 
de pe șantierele de hidroameliorații, 
contribuind cu toate forțele noastre la 
înfăptuirea uneia din premizele agri
culturii moderne preconizată de partid 
— extinderea irigațiilor.

Iată de ce am considerat antrenarea 
tinerilor la această întreprinzătoare ac
țiune ca una din sarcinile cele mai de 
seamă ale organizației noastre raionale.

Plenara comitetului raional U.T.C. 
din august 1965 a pus în dezbaterea 
membrilor comitetului sarcinile ce > re
veneau tinerilor din raion în executa
rea lucrărilor de irigații într-un timp 
scurt și de calitatea cerută de specia
liști. Au fost stabilite atunci două mari 
obiective: o susținută muncă politică 
de masă menită să-i facă pe tineri să 
înțeleagă însemnătatea lucrărilor de 
Irigație pentru dezvoltarea producției 
agricole și, în al doilea rînd, să-i 
meze cu cunoștințele necesare 
punct de vedere tehnic. înaintea 
clanșării campaniei amenajărilor 
tru irigații, conform indicațiilor 
de comitetul raional, 
U.T.C. din cooperativele agricole 
producție au invitat la adunările 
generale cadre de specialitate, 
ședinți de cooperative agricole, ingineri 
agronomi care au prezentat pe larg 
în fața tinerilor importanța deosebită 
pe care o au aceste lucrări pentru dez
voltarea cooperativei respective, pre
cum și noțiuni de bază din tehnica exe
cutării și folosirii lor.

Pentru cuprinderea întregului tineret 
în această pregătire, au avut loc expu
neri pe această temă la învățămân
tul agrozootehnic d.e masă, la căminele 
culturale etc. Cînd primele canale, di
guri sau stăvilare trasate în proiect au 
început să prindă contur în teren, or
ganizațiile U.T.C. aveau stabilite sar
cini precise, concrete pentru fiecare 
brigadă în parte. Cu toate condițiile 
climaterice grele din ianuarie-februa- 
rie, țăranii cooperatori din rîndul căro
ra nu au lipsit niciodată tinerii, au de
pășit toate calculele, propriile lor an
gajamente, asigurînd ca pe 3 600 hec
tare să se poată inaugura lucrările ce 
vor da „cale liberă“ apelor pe ogoare.

S-a muncit cu elan, cu entuziasm, cu 
convingere certă în izbînda lucrărilor 
înfăptuite. La cooperativa agricolă din 
comuna Gîrcov, în care își desfășoară 
activitatea peste 450 tineri, în mai pu
țin de trei zile a fost ridicat barajul 
principal căruia proiectantul fi rezer-

★Vineri dimineața, Mia Groza, vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale, a primit pe soția ministrului afacerilor externe al Danemarcei, K. N. Haekkerup, deputată în Parlamentul danez.La întrevedere a participat I. dr. Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice a M.A.N. (Agerpres)
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Numirea noului 
ministru 

plenipotențiar 
în BraziliaPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Gheorghe Matei a fost numit în calitate de trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Statele Unite ale Braziliei, în locul tovarășului Gheorghe Ploeșteanu, care a primit o altă însărcinare. (Agerpres)
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elevilor liceului Mihail Sa-

SFERTUL ACADEMIC?

• In turneul Internațional 
tenis de la Catania, jucătorul 
mân Ion Țiriac s-a calificat in se
mifinalele probei de simplu bărbați, 
după ce a învins cu 6—1, 6—1 pe 
Guarcilena (Italia) și cu 6—3, 6—3 
pe Gusmăn (Ecuador). In semiiina- 
le, Țiriac se va întîlni cu italianul 
Giuseppe Merlo. Cealaltă semifina
lă opune pe Nicola Pietrăngeli Iui 
Marty Rissen.

Împreună cu Ilelga Niessen 
(R.F.G.), Ion Țiriac s-a calificat și 
în semifinalele probei de dublu 
mixt.

Exerciț/I cu halterele — la

doveanu din Capitală

cine-CORĂBIILE LUNGI - 
mascop

rulează ia Patria (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45;
21,15) ; București (orele 9,30; 
12,15; 15,30) 18,15; 20,45) ; 
Melodia (orele 8,30; 
13,30; 16; 18,45)
Aurora (orele 9,30; 
15; 17,45; 20,30).

PLÎNGE PETER —

11; 
21,15) ; 

12,15;

cine-NU 
mascop

rulează la Republica 
9,15) 11,30; 13,45; 16; 
21).

HAI, FRANȚA 
rulează la Grivița
9,45) 12) 14,15, 16,30) 
21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA. CU ACUL ȘI AȚA 

rulează Ia Luceafărul (orele 
10) 12,30) 15,45) 18,15 ) 20,45), 
” ' ' 12,30)

(orele 
18,30;

(orele
18,45}

Flamura (orele 10; 
15,30; 18; 20,30).

FINALA BUCLUCAȘA 
rulează la Capitol 
9.45; 12; 14,15; 16,30) 
21)} Modern (orele 9;

I

1
13,30; 16; 18,30; 21). 
DESENE SECRETE. ȘTIINȚA 
ȘI TEHNICĂ nr. 7/1965

(orele 
18,45; 
11,15;

rulează la Victoria (orele 
10, 12) 14; 16, 18,15; 20,30); 
Dacia (orele 9—14,30 în con
tinuare 16,30; 18,45; 21).

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează la Central (orele 
10, 12,30) 15,15) 18; 20,45); 
Tomis (orele 9; 11,45; 14.30; 
17,30; 20,30).

CHEILE CERULUI — SECRE
TUL

tualitate de cronometru. „Precis ca la C.F.R.“, această zicală o auzim adeseori în jurul nostru. La C.F.R. punctualitatea e ajutată de automatică și circuite electronice dar toate acestea n-ar avea nici o valoare fără strădania oamenilor care lucrează aici.— Punctualitate înseamnă pentru noi în primul rînd disciplină — ne spune Mihai Călin, mecanic pe locomotiva Diesel-electrică a acceleratului Arad—București, sosit în stație cu precizia unei nave cosmice.

minute, în cel mai îndepărtat punct al Capitalei, albă a stației sește aducînd și certitudini, punctualitatea de disciplină și valoarea ei socială un adînc aot uman.
mașina de Salvare so- cu ea speranțe în acest caz, devine dincolo

Cind ceasornicul

nu merge bine

★zero șase ! Veniți strada...— Alo... urgent peîn medie de 500 de ori în 24 de ore acest apel este înregistrat cu atenție la Stația de Salvare a orașului și regiunii București și tot de atîtea ori în maximum 2—3 minute o mașină se află în drum spre adresa bolnavului sau accidentatului, cu aparatura și medicamentele potrivite fiecărui caz în parte. Viața unui om trebuie salvată. în asemenea cazuri, fiecare secundă este prețioasă. Milițienii dirijează circulația în așa fel îneît mașinile Salvării să aibă prioritate, medicul rememorează în gînd ordinea în care va trebui să execute operațiunile pentru salvarea celui aflat în primejdie. In maximum 20 de

Lipsa de punctualitate începe de la întîmplările mărunte. Se naște cu intrarea la teatru după ridicarea cortinei, sosirea la locul de întîlnire cu prietenul sau prietena după criteriile „sfertului academic“ (cine l-o fi numit astfel ? academicienii sînt de o punctualitate extremă !) se continuă cu în- tîrzieri la lucru și în cele din urmă, cu nerealizarea sarcinilor de plan la timpul cuvenit.La Filatura Dacia, 4 la sută din tineri întîrzie la pontare, lună de lună, cu 1, 2 sau 3 minute, la care trebuie să mai adăugăm minutele pierdute pînă la începerea lucrului la locul de muncă. întîrzierile se încep cu minutul și se continuă cu așa-zisul sfert academic. O adunare U.T.C. la secția filatură-finisaj anunțată prin convocator și afiș la orele 14,30 a început la 15. Tinerii se aflau punctuali în sala de

ședință. Cei care lipseau erau... organizatorii. „Așa încep de obicei adunările la noi, cu un sfert de oră mai târziu“ spun Albu nica.nr. 2stabilită pentru aceeași oră 14,30 n-a mai avut loc. Secretara, Stoica Lucia, a lipsit fără să anunțe pe nimeni, și fără să contramandeze adunarea. Cu „sfertul academic“ au început și unii tineri de la secția uzi- naj a Fabricii de mașini unelte și agregate București care își propun adunările generale U.T.C. la orele 16 și le încep de obicei la 16,20, 16,30. Și lanțul slăbiciunilor se continuă, la fiecare verigă adăugîndu-se „noi valori“. „De la o vreme — ne spune locțiitorul secretarului comitetului U.T.C. pe întreprindere, ing. Zugravu Mihai, unele organizații de la uzinaj planifică oficial adunările la 15,45 în dorința de a le putea începe la orele 16. în felul acesta se formează la tineri obișnuința cu întîrzierile, cu nerespectarea punctualității. Ne propunem să ducem o campanie serioasă în această privință, cu atît mai mult cu cit acest fenomen nu se întîlnește decît în această secție care este adeseori deficitară și cu producția. Cît de periculoasă este tolerarea nepăsării fată de întârzieri ne-o arată faptul că

— ne Ploeșteanu Eufrosina, Ștefan, Ghilencea Dom- La organizația de bază din filatură, adunarea
uzinajul este codaș pe întreprindere in ceea ce privește realizarea planului, aducînd adeseori prejudicii muncii conștiincioase a tovarășilor lor de la montaj, unde se întîmplă destul de des ca să existe goluri de producție, cauzate tot de lipsa de punctualitate. Ne- respectarea punctualității, a termenelor, o întîlnim și în alte forme. întreprinderea „Automatica“ trebuia să livreze F.M.U.A.B. un panou de comenzi pentru strungul carusel de 1 000 mm la 31 decembrie 1965, dar l-a predat la 31 martie. Iată, așadar, că uneori „sfertul academic“ poate să se refere nu numai la ore ci și la... luni.Cîteva instantanee în vasta rețea a deservirii populației ne duc din nou în lumea celor certați cu punctualitatea....Ora 17,10. în fața papetă- riei din apropierea Liceului I. L. Caragiale s-a strîns un numeros grup de elevi care așteaptă să cumpere penițe, caiete, creioane. Din nou o întîlnire cu „sfertul a- cademic“, căci magazinul s-a deschis „fix“ la 17,15 în loc de 17....Ora 15,10 la cinematograful „Popular“. Elevii Liceului Mihai Viteazu au venit în grup la vizionarea unui spectacol care trebuia Să înceapă la orele 5 și își manifestă zgomotos nerăbdarea. întîrzierea de la

primul spectacol s-a adăugat celui de-al doilea, celui de-al treilea și astfel pînă la sfîrși- tul zilei. Rezultatul a fost nu numai că s-a dat peste cap programul personal al spectatorilor, care și-au planificat riguros timpul liber, ci și acela că n-a mai fost vreme pentru aerisirea sălii....12 aprilie 1966. în fața unui ghișeu al I.A.L. 16 Februarie tînărul inginer Dumitru Viezure așteaptă răspuns la o cerere depusă în 24 noiembrie 1955. Veniți altădată — i se răspunde — nu avem nici puns.Care o fi oare sfertului academic Ia Februarie ?
un răs-valoarea I.A.L. 16

★’ Am vorbit în călătoria noastră despre punctualitatea cotidiană și am văzut ce implicații etice, sociale și educative poate avea chiar și în sensurile ei strict legate de orar. Dar mai există o punctualitate, situată dincolo de cadranul cro- nometrelor, care nu se măsoară în ore, minute, secunde. Este punctualitatea în viață, prezența în tot ce e nou, frumos, adevărul. O punctualitate care ne cere să nu ne irosim ieftin existența, cheltuind-o, cum spunea un poet, în monede mărunte de aramă. Dar despre aceasta, într-un număr viitor.
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TRECUTULUI 
rulează la Lumina 
9,30; 11,45; 13,45) 16) 
20,30).
-A ÎNTIMPLAT 

BABY JANE?
rulează la Union (orele 15) 
17,45) 20,30).

PROGRAM PENTRU 
dimineața ora 10. 
WINNETOU — seria I

Ia Doina 
13,45) 16;

(orele
18.15;

cu

COPII

rulează
11,30;
20.30) . 
rulează 
16i 18,15; 20,30).

DUPĂ MINE, -----
cinemascop

rulează la
8.30) li;
21); Volga 
14,15; 16,30) 18,45; 21); Fes
tival (orele 8,45; 11.15;
13,30; 16; 18,30; 21).

FOST CÎNDVA HOȚ —

la Giulești

(orele 
18,15;

(orei«

CANALII !

Feroviar (orele
13,30, 16; 18,30; 
(orele 9,45; 12;

A 
cinemascop

rulează Ia Buzești (orele 10; 
12,15; 15,30) 18; 20,30); Dru
mul Sării (orbie 
17,30; 20).

TOM JONES
rulează la Cosmos 
15) 17,30; 20).

GUSTUL MIERII
rulează la Crîngași 
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Moșilor (orele 15.15; 18;
20.45) .

LUMINA VERDE — cinema
scop

rulează la Unirea (orele 16) 
18,15; 20,30).
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CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ
A LUCRATORILOR DIN COMERȚ

Din cuvîntul participanților
Majoritatea vorbitorilor, re- ferindu-se la succesele importante obținute în dezvoltarea economică și socială a țării, au relevat progresele înregistrate de comerțul socialist, aportul lucrătorilor din acest sector la satisfacerea cerințelor de consum, corespunzător creșterii veniturilor și puterii de cumpărare a populației. A fost subliniată grija permanentă a partidului și guvernului pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, pentru îmbunătățirea aprovizionării și deservirii oamenilor muncii — obiective în realizarea cărora comerțului, lucrătorilor săi, le revine un rol tot mai însemnat. A- nalizînd cu competență, in spirit constructiv, activitatea diverselor sectoare ale comerțului de stat și cooperatist și referindu-se la problemele ridicate în expunerea tovarășului Janos Fazekas, vorbitorii au împărtășit din experiența lor, au criticat unele neajunsuri în activitatea organelor comerciale, au făcut numeroase propuneri și și-au luat angajamente pentru înfăptuirea sarcinilor trasate în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.. și în celelalte documente ale Congresului partidului nostru.Numeroși vorbitori, printre care Ion Bodocan, director adjunct al Direcției comerciale regionale Cluj, Nicolae Teodo- rescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor ■ de mașini, Dumitru Mihalcea, vicepreședinte al U.R.C.C. Tg. Neamț, Marcel Agrigoroaie, responsabil de magazin din Hunedoara. Aurel Rițiu, directorul O.C.L. Comerț Mixt Reșița, Vasile Stărică, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de consum Suceava, și alții s-au o- cupat de relațiile dintre comerț și industrie. Ei au arătat că, în ultimii am, s au adus unele îmbunătățiri sistemului de contractare. Unitățile comerciale își formulează mai bine cererile către industrie, iar aceasta caută să asigure cantitățile și sortimentele comandate. Vorbitorii au subliniat necesitatea perfecționării în continuare a actualului sistem de contractare, apreciind în această ordine de idei ca deosebit de valoroasă propunerea de a se încheia contractele înainte de definitivarea planurilor anuale de producție. în felul acesta se creează posibilitatea corelării mai eficiente a prevederilor întreprinderilor cu rezultatele contractărilor, se pot lua din timp măsuri pentru introducerea în fabricație a noilor produse, asigu- rîndu-se astfel livrarea lor la termenele stabilite.în discuții a fost relevată însemnătatea deosebită a respectării disciplinei contractuale, domeniu în care există încă neajunsuri. Unele unități comerciale nu folosesc toate posibilitățile pe care le oferă contractele pentru influențarea producției, îmbogățirea sortimentelor, îmbunătățirea calității acestora, grăbirea ritmului de livrare a mărfurilor. La rîndul lor, unele unități producătoare nu-și respectă o- bligațiile asumate prin contracte, nelivrînd mărfurile la timp, la toate sortimentele și în calitatea stabilită.Mulți dintre cei caie au lur.t cuvîntul au subliniat că o condiție esențială în îmbunătățirea relațiilor dintre comerț și industrie și, în consecință, a activității de aprovizionare a populației de la orașe și sate, o constituie cunoașterea temeinică, pe baza unei studieri sistematice, a cererii de consum. în prezent, în rețeaua comercială se folosesc în această privință o serie de metode, printre care înregistrarea cererii nesatisfăcute, a- naliza mișcării stocurilor de marfă, cercetarea selectivă pe magazine, expozițiile, prezentările de modele, expunerea deschisă a mărfurilor, consfătuirile cu cumpărătorii etc.Sugestiile și propunerile făcute de către cumpărători cu aceste prilejuri servesc lucrătorilor din comerț la orientarea în aprovizionarea magazinelor și la încheierea contractelor. Pentru o documentare mai științifică, operativă, care să cuprindă toate aspectele legate de cerințele imediate și de perspectivă, se impun studii și cercetătri de specialitate. Vorbitorii s-au declarat de acord cu propunerea făcută în consfătuire de a se crea un institut de cercetări, specializat în studierea cererii de consum și a altor probleme legate de activitatea comercială și au făcut propuneri în legătură cu felul în care ar trebui să lucreze acest institut.Unii vorbitori au relevat u- tilitatea folosirii balanței de venituri și cheltuieli pe regiuni, raioane și localități, pentru întocmirea planurilor 

de desfacere și mai justa repartizare a fondului de mărfuri potrivit cerințelor determinate de veniturile diferitelor categorii de cetățeni.Dezvoltarea bazei tehnico- materiale a comerțului a con- constituit tema de care s-au ocupat Dumitru Joița, vicepreședinte al Sfatului popular al Capitalei, Mircea Jin- ga, directorul Direcției comer-ciale regionale Ploiești, Valeriu Mitulescu,U.R.C.C. Galați, drea, șef de președinteleVictor Pan- unitate laI.C.S. Comaliment București și alții. Ei au arătat că an de an au fost alocate fondurimereu mai mari pentru construcții noi și modernizări. Numai pentru dezvoltarea comerțului local din Capitală au fost cheltuite, în anii șe- senalului, 300 milioane lei ; în noile cartiere au fost realizate complexe și unități comerciale moderne, înzestrate cu utilaje și mobilier care permit conservarea și prezentarea corespunzătoare a mărfurilor, aplicarea formelor rapide de vînzare.Vorbitorii au subliniat că se manifestă încă unele lipsuri. Sînt localități în care s-au construit cartiere fără suficiente unități comerciale sau unde acestea au fostrealizate cu mare întîrziere. Uneori, fondurile alocate nu au fost folosite în întregime ca de pildă în București, unde au rămas neconsumate în cursul șese- nalului, 88 milioane lei. A- semenea lipsuri s-au datorat faptului că sfaturile populare și direcțiile lor comerciale nu au luat la timp măsurile cele mai potrivite pentru lichidarea întîrzierilor în proiectarea și executarea lucrărilor de investiții, că M.C.I. nu a a- cordat atenția cuvenită problemei investițiilor și nu a exercitat un control suficient
A DOUA ZI A LUCRĂRILOR

(Urmare din pag. 1)Organizației comerciale locale din Reșița, Ion Coros. responsabil de magazin din Tîrnă- veni, Nicolae Teodorescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Ion Tăbîrcă, directorul întreprinderii pentru recuperarea, re- condiționarea și valorificarea ambalajelor din regiunea Ploiești.în cursul după-amiezii au luat cuvîntul Constantin Mateescu, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de consum, Ion Tudor. secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., Petre Mitroi, directorul Di- 
în acest domeniu. Angajîn- du-se să ia măsuri pentru prevenirea și înlăturarea unor, astfel de deficiențe, vorbitorii au arătat că este necesar, în același timp, un sprijin mai substanțial din partea Ministerului Comerțului Interior și a Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, propunînd să fie reconsiderate normele experimentale în materie de construcții comerciale. Totodată, s-a propus înființarea unui organ specializat în construcții comerciale și hoteliere.S-a arătat că noile unități și modernizarea celor existente trebuie să se realizeze în condițiile asigurării rentabilității. Este dăunătoare practica schimbărilor dese și nefundamentate în profilul unităților, deoarece aceasta duce la irosirea de fonduri și la scoaterea din circuitul comercial a unor unități necesare. în acțiunea de tipizare nu s-a ținut seama de necesitatea asigurării unei varietăți a construcțiilor comerciale ; ar trebuie organizate mai multe unități cu specific local, în care să fie valorificate tradițiile populare.în discuții, Ion Albulețu, vicepreședinte al Sfatului popular regional Oltenia, și alții au relevat însemnătatea deosebită pe care o au în activitatea comercială depozitele bine amplasate și utilate și au criticat faptul că o serie de magazine alimentare noi nu sînt înzestrate cu depozite de mînă corespunzătoare și spații frigorifice. Această stare de lucruri determină dificultăți în satisfacerea cerințelor populației, face ca magazinele șă fie aprovizionate cu cantități limitate de mărfuri și într-un sortiment sărac. Gestionarii manifestă, de regulă, rețineri în aducerea unor mărfuri în cantități mai mari, iar cînd dau dovadă de „îndrăzneală“, riscă să aibă un procent ridicat de perisabilități. Toate acestea au repercusiuni negative și asupra rezultatelor economice obținute de unitățile respective. Desfacerea sub posibilități, desele transporturi 

de mărfuri în cantități mici se reflectă nefavorabil în nivelul cheltuielilor de circulație.Vorbitorii și-au exprimat convingerea că lucrările consfătuirii vor fi urmate de măsuri eficiente, pentru ca în viitor să fie evitate asemenea lipsuri.Vorbind, printre altele, despre activitatea de îndrumare economico-financiară a unităților comerciale, Petre Mocanii, directorul sucursalei regionale Iași a Băncii Naționale și alții au relevat necesitatea unei strînse colaborări între organele controlului bancar, ale direcțiilor comerciale regionale, ale uniunilor regionale ale cooperativelor de consum și ale inspecțiilor comerciale de stat.Mai mulți vorbitori, printre care Albert Villa, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de consum București, Petre Mitroi, directorul Direcției comerciale regionale Bacău, Maria Palotaș, responsabil de magazin din Brașov și alții au subliniat realizările obținute în repartizarea fondului de marfă pe regiuni, la orașe și sate ca urmare a unei cunoașteri mai bune a cererii populației, a preferințelor locale. Totodată, ei au arătat că trebuie depuse, în continuare, eforturi pentru îmbunătățirea criteriilor de repartizare a acestui fond de marfă prin stabilirea unui sistem mai operativ de cunoaștere, pe parcurs, a fenomenelor ce se ivesc în desfacerea mărfurilor, prin cercetarea atentă a stocurilor la unități etc. O serie de vorbitori au subliniat necesitatea lărgirii sortimentelor, livrării ritmice de către întreprinderile producătoare a întregii game de produse cerute de organizațiile comerciale.Este necesar, de asemenea, 

recției comerciale regionale- Bacău, Valeriu Mitulescu, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de consum- Galați, Victor Pandrea, șef de unitate la I.C.S. Comaliment- București, Cornel Fulger, președintele Comitetului de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat, Vasile Stărică, președintele Uniunii regionale a cooperativelor de consum-Suceava, Iosif Steinbach, directorul Fabricii de confecții și tricotaje București, Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale, Ion Albulețu, vicepreședinte al Sfatului popular regional Oltenia, Tarfin Dușa, gestionar 
să se asigure aprovizionarea cu piese de schimb destinate întreținerii și reparării diverselor produse de folosință îndelungată, cu articole mărunte de uz casnic etc.Ion Crăcană, președintele cooperativei de consum Plugari — regiunea Iași, Iosif Sieinbach, directorul Fabricii de confecții și tricotaje-Bucu- rești, Dușa Tarfin, gestionar de magazin la Iernut, raionul Luduș, și alții au arătat că se cer, în continuare, e- lorturi pentru ridicarea calității produselor. De la tribuna consfătuirii s-au adus reproșuri calității nesatisfăcătoare a unor produse livrate de întreprinderi ca „Electronica“ București, Combinatul de cauciuc Jilava, „Precizia“ Arad etc. Printre măsurile propuse pentru realizarea de bunuri la nivelul exigențelor actuale se numără îmbunătățirea substanțială a muncii de creație prin consultarea largă a specialiștilor, organizarea de expoziții de mostre și modele, etc., asigurarea întreprinderilor producătoare cu o gamă mai variată de materii prime de calitate superiora. Ion Gr. Tăbîrcă, directorul I.R.V.A. Ploiești, a relevat ca o sarcină comună a comerțului și industriei ridicarea calității și diversificarea ambalajelor de transport și prezentare.Unii vorbitori s-au ocupat de problema prezentării și formelor variate de vînzare a mărfurilor. A fost menționată experiența pozitivă acumulată în această privință de unele organizații comerciale din Brașov, care asigură o bună expunere a produselor, amenajează cu gust vitrinele, organizează permanent expoziții cu vînzare.Alexandru Fodor, vicepreședinte al Sfatului popular regional Crișana, Adina Nanu, lucrătoare la O.C.L. Alimentara Pitești, s-au referit pe larg la necesitatea îmbunătățirii deservirii consumatorilor. Atitudinea corectă, civilizată, plină de solicitudine față de oamenii muncii — au spus ei — constituie o obligație de seamă a fiecărui lucrător din comerț. Experiența arată că în unitățile comerciale de la orașe și sate, în alimentația publică numărul cumpărătorilor crește sau scade și în funcție de felul cum sînt deserviți. Din păcate, uneori se

primesc reproșuri justificate din partea oamenilor muncii pentru faptul că li se vînd produse de slabă calitate, ambalate neîngrijit, sau pentru că unii lucrători au atitudini necorespunzătoare față de ei. Subliniid că asemenea cazuri trebuie să fie evitate, vorbitorii au arătat că este necesar să fie îmbunătățită substanțial deservirea populației, să se dezvolte la lucrătorii din comerț simțul de răspundere față de muncă și avutul obștesc, atitudinea a- tentă și serviabilă față de cumpărători.Dr. ing. Nicolae Ștefan, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, s-a o- cupat pe larg de problemele asigurării unei bune și continue aprovizionări a populației cu legume și fructe. El a subliniat rolul și sarcinile ce revin Uniunii și unităților sale locale în aprovizionarea consumatorilor cu legume și fructe de bună calitate, specifice fiecărui sezon, în cantități îndestulătoare și într-un sortiment bogat în tot timpul anului și în toate regiunile țării. O mare importanță în îndeplinirea acestei cerințe o au contractele pe termen lung, în condiții avantajoase, ce se încheie cu cooperativele agricole și cu alți producători.Pregătirea cadrelor din comerț a constituit o problemă la care s-au referit numeroși vorbitori. Prof. dr. docent Marin Lupu, rectorul Institutului de științe economice „V. I. Lenin“ București, Richard Marton, director al I.C.R.M. Dobrogea, Ioan Coros, responsabil de magazin din Tîr- năveni, subliniind realizările dobîndite, au arătat că se impun măsuri eficace pentru aplicarea sarcinii trasate de Congresul partidului privind înființarea liceelor de specia- 

de magazin din Iernut, Mihai Levente, ministrul comerțului interior, Maria Ghirolțan, gestionară de magazin din Gherla, Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare, Francisc Sziics, vicepreședinte al Uniunii regionale a cooperativelor de consum — Mureș Autonomă-Maghiară, Șerban Andreescu, directorul trustului de alimentație publică „Carpați“ din Brașov, Ludovic Hajas, directorul întreprinderii comerciale interra- ionale — Arad și Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare.Lucrările consfătuirii continuă.
litate. în rețeaua liceelor e- conomice, cele cu profil comercial vor trebui să ocupe un loc corespunzător. S-a relevat ca necesară îmbunătățirea conținutului învățămîntu- lui economic mediu și superior prin introducerea de noi discipline și adaptarea programelor analitice la cerințele u- nui comerț modern. S-a propus prelungirea duratei de învățămînt în școlile profesionale, de la 2 la 3 ani, din care ultimul să fie destinat în cea mai mare parte practicii, fără ca în perioada aceasta elevii să fie incluși în efectivul normat de lucrători al unității respective. A fost subliniată necesitatea creșterii exigenței în recrutarea și școlarizarea cadrelor din comerț.Gheorghe Fetrescu, secretar al C.C.S., a transmis consfătuirii salutul Consiliului Central al Sindicatelor. Vorbitorul s-a ocupat, printre altele, de rolul controlului obștesc în îmbunătățirea activității de aprovizionare și deservire a oamenilor muncii. Pentru creșterea eficacității acestui control — la care participă zeci de mii de cetățeni — organele centrale și locale sînt chemate să asigure rezolvarea operativă a observațiilor și propunerilor juste făcute de membrii echipelor. în încheiere, vorbitorul a subliniat că sindicatele — sub conducerea organizațiilor de partid — vor desfășura și în viitor o susținută activitate pentru organizarea întrecerii socialiste, dezvoltarea conștiinței socialiste, a răspunderii față de muncă și avutul obștesc a lucrătorilor din comerț.Cornel Fulger, președintele Comitetului de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat, a relevat contribuția adusă de sfaturile populare la îmbunătățirea aprovizionării și deservirii oamenilor muncii, la dezvoltarea bazei teh- nico-materiale a comerțului. Organele locale au avut în vedere lărgirea rețelei de magazine și unități de alimentație publică, ținînd seama de necesitățile fiecărei localități. Vorbitorul a subliniat că în munca în această direcție a u- nor comitete executive se manifestă încă deficiențe și că este necesar să fie îndreptată atenția mai ales spre stabilirea judicioasă a amplasamentelor noilor unități, darea 

lor în funcțiune la termen, folosirea fondurilor pentru mica mecanizare și asigurarea unei calități corespunzătoare construcțiilor comerciale.în altă ordine de idei vorbitorul a subliniat că sfaturile populare trebuie să dezvolte realizările indusțriei locale, să-și îmbunătățească activitatea de conducere a a- cestui sector, urmărind perseverent producerea de sortimente variate, de bună calitate, cerute de populație, care să completeze sortimentele industriei republicane. Este totodată necesar ca industria locală să primească la timp asistența tehnică de specialitate din partea unor ministere și organe centrale, precum și un sprijin susținut în a- provizionarea cu materii prime și materiale în avizarea cu operativitate a noilor sortimente.Vorbitorul s-a ocupat, de asemenea, de rolul sfaturilor populare în îmbunătățirea activității comerciale și de deservire în stațiunile balneoclimaterice, pentru a se asigura condiții optime oamenilor muncii veniți la odihnă și tratament.In cadrul dezbaterilor privind buna deservire în comerț, unii vorbitori s-au ocupat și de problemele turismului. Ei au arătat că interesul crescînd al cetățenilor din țară cît și al turiștilor străini pentru frumusețile patriei noastre impun noi măsuri pentru dezvoltarea bazei tehnico- materiale a turismului și a ridicării nivelului de deservire, îndeosebi în unitățile de alimentație publică și hoteliere din stațiuni, de pe principalele trasee. Ion Tudor, secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., Ioan Ghișa, directorul Direcției comerciale regionale Maramureș, și alții au înfățișat realizările și perspectivele dezvoltării, în viitorii cinci ani, a turismului pe litoral și în diferite regiuni ale țării, făcînd o serie de propuneri pentru perfecționarea activității de deservire, îmbunătățirea aprovizionării cu articole de artizanat, fructe și legume, răcoritoare, asigurarea de meniuri variate etc, precum și lărgirea posibilităților de recreere și distracție.După ce a arătat că în perioada 1960—1965 volumul desfacerilor prin unitățile cooperației de consum a crescut de aproape două ori, Constantin Mateescu, președintele Centro- coop, s-a oprit pe larg asupra direcțiilor de îmbunătățire a activității în etapa următoare. Pentru satisfacerea din ce în ce mai bună a cererii populației trebuie asigurată o aprovizionare neîntreruptă a magazinelor cu toate sortimentele solicitate de cumpărători. Aceasta presupune înlăturarea neajunsurilor care mai există în activitatea întreprinderilor comerciale și a magazinelor cooperației de consum, un control mai eficient din partea a- paratului nostru central și regional, o repartizare echitabilă a fondului de mărfuri pe teritoriu și sisteme comerciale. Din partea ministerelor furnizoare se cere mai mult sprijin pentru livrarea integrală a cantităților de mărfuri necesare unităților de desfacere. Trebuie arătat că solicitările cooperației n-au fost pe deplin satisfăcute, îndeosebi la unele țesături și tricotaje, u- nele sortimente de încălțăminte, tablă zincată, fierărie de raft, ultramarin și alte produse mult căutate la sate. Devine de strictă actualitate necesitatea extinderii relațiilor contractuale directe dintre întreprinderile comerciale ale cooperației și industrie, participarea activă a organizațiilor comerciale cu amănuntul la încheierea contractelor.Sporirea vînzărilor, crearea unor condiții îmbunătățite de prezentare și desfacere a mărfurilor, impun dezvoltarea în continuare a bazei tehnico- materiale. în perioada cincinalului, din fondurile de investiții alocate se vor construi noi magazine și unități de alimentație publică cu o suprafață de aproape 400 mii m.p. și depozite de mărfuri cu o suprafață de 130 mii m.p. Organizațiile cooperației de consum au datoria să folosească integral și cît mai eficient aceste fonduri.O sarcină de mare răspundere încredințată cooperației de consum de către partid și guvern este și aceea a deservirii populației prin unități care prestează diverse servicii. Cu toate progresele obținute, rețeaua unităților de acest fel este încă insuficient dezvoltată, gama serviciilor este încă restrînsă iar calitatea lor lasă uneori de dorit față de cerințele sporite ale oamenilor muncii de la orașe și sate. Se impune crearea și dezvoltarea de unități pentru confecționarea și repararea obiectelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru întreținerea și repararea aparatelor de radio, televizoarelor și altor obiecte tehnice de uz casnic etc. atît prin ateliere cît și la domiciliul solicitanților etc. Este necesară încadrarea unităților de acest gen cu lucrători bine pregătiți în meseriile respective, formarea prin ucenicie a cadrelor tinere.
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In timpul lucrărilor Consfătuirii pe tară a

„La portițepammtului
c

CINEMATOGRAFIC
ai echipei

aces-

el de al doilea 
film al lui Geo 
Saizescu și Du
mitru Radu Po- 
pescu a avut 
privilegiul de a 
place din pri
ma zi publicu
lui, interesul

pentru această recentă reali
zare a studiourilor românești 
constituind o notă bună pri
mită în confruntarea de sală. 
(Amintim că Geo Saizescu a 
mai realizat filmele „Doi ve
cini'' și „Dragoste la zero gra
de"). Cum se explică oare a- 
fluența de public și populari
tatea de care se bucură acest 
film ?

Succesul filmului în cauză 
se datorează în primul rînd 
tematicii sale de actualitate. 
Viața cu încărcătură potenția
lă romantică a geologilor con
stituie o sursă inepuizabilă de 
inspirație. Geologii, acești cău
tători ai comorilor din 
adîncuri, care bat cu ciocanele 
lor minuscule la uriașele por- 
ți de piatră ale pămîntului 
pentru a oferi industriei noi 
surse de metale foarte prețioa
se (fier, cupru, aluminiu — 
aurul fiind numai un simplu 
metal prețios!) duc o viață 
bogată, plină de neprevăzut. 
In plus, existența sezonieră a 
unei echipe de geologi oferă 
cineaștilor mult căutatul ca
dru al claustrării de restul 
lumii_ cadru în care dramele 
se pot consuma atît de... cine
matografic și în care aparatul 
de filmai poa
te urmări atît 
de atent evolu
ția fiecăruia 
dintre eroi.

Dacă ne mai 
gîndim și la 
implicațiile e- 
tice ale relații
lor dintre ti
nerii componenți 
de geologi — eroi ai 
tui film — la pledoaria pe 
care pelicula o face pentru 
trăirea intensă a vieții, pentru 
idealul de muncă, pentru o ti
nerețe activă și plină de pu
ritate, constatăm că filmul 
conține intr-adevăr elemente 
care să-l atragă pe spectator. 
Dialogul scris de D. R. Popes- 
cu este cursiv, are reale vir
tuți cinematografice și chiar 
dacă este mai voluminos de- 
cît în alte filme nu-l simțim, 
poate și pentru că stilul epic 
al peliculei o permite. Gama 
de personaje pe care o oferă 
filmul încearcă să departajeze 
temperamente și caractere dis
tincte : geologul pasionat de 
munca sa (George), corespon
dentul său feminin și liric 
(Dinela), băiatul bun dar pe 
care unele dezamăgiri îl de
termină să pozeze într-un e- 
xistențialism ce-i vine ca o 
haină de împrumut, carieris
tul lipsit de scrupule, sportiva 
naivă, soția adulteră, amantul 
de profesie etc. Este o 
umană ce prin simpla 
ne duce — dincolo de 
■problematică — la 
spectaculare. Lirismul 
morarilor Dinelei, spectaculo
sul căutării fierului în mun
ții în care plouă de 3 ori pe 
zi (ca la ecuator 1), triunghiul 
conjugal etc., constituie rețete 
sigure ale succesului de pu
blic. In acest amestec sudat 
mai puțin solid trebuie să cău
tăm și lipsurile filmului care 
narează adeseori mai mult pen-

galerie 
etalare 
latura 
virtuți 
reme-

ATANASIE TOMA

Iliaca. 1 omoroveanu. t}i Qeorge Constantin in Ulmul 
„La porțile pâini ritului“

Pe cînd
autobuzul

noastră, justificată
Ce a răspuns I.T. B-ul

tru a smulge zîmbete la „gale
rie“, decît pentru a discuta cu 
seriozitate despre problemele 
educației tinerei generații, 
despre răspunderile majore 
ale acesteia. Personajul „cio
banul“, numit adeseori în film 
„Bibanul“ spre deliciile spec
tatorilor care s-au familiari
zat cu această denumire din 
emisiunile televiziunii, nu 
face corp comun cu filmul, al
cătuind un obișnuit număr de 
estradă sau varietăți. Una din 
contribuțiile creatoare ale re
giei care a condus la o ma
nieră cu totul originală și per
sonală a filmului o constituie 
organizarea dramatică realiza
tă prin secvențele rememorate 
de Dinela — fragmente care 
se constituie în cele din urmă 
într-o originală suspensie li
rică, spectatorul fiind pus să 
dezlege enigma omului care o 
iubește pe tînăra geologă ca 
intr-un film polițist. Tot la 
capitolul regie trebuie să sem
nalăm eforturile lui Geo Sai
zescu de a cultiva în film un 
umor de factură folclorică a- 
semănător anecdotelor cu Pă
cală și Tîndală. (De altfel el 
intenționează să realizeze în 
viitorul apropiat un film cu a- cești doi eroi populari). 
Se remarcă calitatea ima
ginii lui George Carnea 
(realizator al fotografiei la. 
„Viața nu iartă“, „Nu vreau să 
mă însor", „Cinci oameni la 
drum", „Un surîs în plină 
vară“, „Dragoste la zero gra
de", „Neamul Șoimăreștilor“), 

care a știut să 
filmeze admi
rabil oameni 
în cadrul pei
sajului muntos, 
într-o manieră 
care creează 
intense relații 
dramatice în
tre eroi și na- 

tura ambiantă.
George Constantin (George) 

confirmă speranțele pe care 
ni le-am pus în el după filmul 
„Procesul alb“, iar Sebastian 
Papaiani se află în continuă 
ascensiune pe linia dificilă a 
personajului de comedie. Gh. 
Popovici Poenaru realizează 
rolul stiperficialului Emil cu o 
subtilitate și profunzime care 
ne obligă să-l aplaudăm ca și pe Marga Barbu, de altfel, în
tr-un corespondent feminin. 
Dem. Radulescu place în ceea ce face și nu e vina actorului 
că e în afară de film (cînd se 
va scrie oare un rol de film 
corespunzător talentului ac
toricesc al acestuia, nu pe li
nia minimei sale folosiri re
vuistice ?). Ilinca Tomorovea- 
nu se mișcă cu grația și de
zinvoltura binecunoscute in 
vicisitudinile unui rol în care 
e pusă să rememoreze eveni
mentele unei veri în timp 
ce-și scoate un ciorap pe dis
tanța port-jartier — genunchi, 
iar Florina Luican e mai pu
țin convingătoare decît în fil
mul de debut („Un surîs în 
plină vară“) imprimîndu-i 
personajului o rigiditate puș- 
lească. nefirească. în ansam
blu, cu tot succesul său de 
public și cu toate calitățile de 
necontestat ale filmului am fi 
așteptat totuși mai mult de la 
colaborarea D. R. Popescu— 
Geo Saizescu pe care îi cu
noaștem mal profunzi și mai 
exigenți cu arta lor.

lucrătorilor din comerț
Foto : AGERPRES

0 cerere, după părerea

o rugăminte care.

„Dragă redacție“.
Ne adresăm dumneavoas

tră cu _ ____ ,
sîntem siguri, reprezintă o 
dorință nu numai a noastră, 
dar și a altor tineri care lu
crează la întreprinderi mai de
părtate de centrul Capitalei 
(„Danubiana", „23 August“, 
„Republica“, Combinatul, poli
grafic „Casa Scînteii“ etc.) și 
anume de a supune spre discu
ție posibilitatea reducerii tim
pului pe care, zilnic, îl pier
dem cu transportul. Locuim în 
București, muncim în Bucu
rești, și totuși de la uzină 
(I.P.R.S. Băneasa) pînă acasă 
(cartierul Berceni-sud, unde 
au primit apartamente mulți 
salariați de la noi), și invers, 
sîntem. nevoiți să pierdem 3 
chiar 4 ore zi de zi, ceea ce 
este foarte mult. Practic, 
drumul ne ia o mare parte 
din timpul liber.

Știm că în alte orașe există 
o metodă care și-a dovedit 
eficacitatea în rezolvarea ace
stei probleme : înființarea — cel puțin la orele intrării si 
ieșirii de la program —■ a u- 
nor „autobuze rapide“, adică 
a unor curse care să nu mai 
oprească din stație în stație 
să ia de la capăt călători care 
merg pe distanțe mai mari și să oprească, pînă la celălalt ca
păt doar de 2—3 ori. Nu s-ar 
putea face acest lucru și in 
București ?“

Așa. cum era firesc, am a- 
dresat scrisoarea de mai sus 
conducerii I.T.B., singura în 
măsură să dea răspuns unei 
cereri de această natură, ce
rere, după părerea noastră, 
întrutotul justificată și nu 
foarte greu de realizat.

Va fi de acord I.T.B.-ul ?
„Nit", ne-a răspuns, în nu

mele acestei instituții, tova
rășul inginer șef. De ce ? 
Transcriem argumentele sale:

a) în orașul București or
ganizarea unor linii de trans
port rapid este o problemă 
care „încă nu s-a conturat 
suficient, dar probabil că ea 
va trebui luată în conside
rare“.

b) în condițiile unei judi
cioase repartizări a locuințe
lor (...) asemenea linii nu sînt 
justificate în această etapă.

c) este nevoie de o viteză 
sporită de circulație, ceea ce 
ar fi în discrepanță cu viteza 
celorlalte vehicule.

d) ...ar trebui reorganizată 
dirijarea circulației (reduce
rea intersecțiilor, interzicerea 
circulației bicicletelor, moto
cicletelor, autocamioanelor și, în general, a vehiculelor care 
circulă cu viteză mică).

Sigur, înființarea 
curse care să circule cu 
teză mai mare, ar cere 
rezolve o serie de probleme 
în plus privind circulația. 
Dar, ierte-ni-se faptul, 
punsul conducerii I.T.B. 
ne-a convins: despre ce 
teze ar fi, în fond, vorba ? 
Despre o viteză mai mare, 
decît a motocicletelor și auto
camioanelor ? (aflăm, acum, 
pentru prima dată că aces
tea circulă în București cu 
viteză... mică I). Tinerii care 
ni s-au adresat nu propun de
cît ca 
schimb un număr de 
buze să ia de la capăt (din 
Băneasa, de pildă), doar călă
tori care coboară la piețele 
Victoriei, Unirii și la celălalt 
capăt, autobuze care să nu 
mai oprească de o sută de 
ori și care, după trecerea orei 
respective, să intre în circui
tul normal.

Găsind că „argumentele" 
care ne-au fost oferite nu 
sînt de natură să fie o piedi
că serioasă în satisfacerea ce
rerii călătorilor, repetăm în
trebarea : pe cînd totuși, ,.au- 
tobu zul rapid“ ? o facem chiar 
dacă „această problemă nu s-a 
conturat suficient“; or, tocmai 
de aceea!

I. MARCOVICT

unor 
o vi
să se

răs- 
nu 
vi-

la ora ieșirii din 
auto-
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Criza din N. A. T. O.

Vinei! au început 
la Bonn convorbirile 
tripartite cu partici
parea reprezentan
ților S.U.A., Angliei, 
și R. F. Germane in 
problema relațiilor 
cu Franța.La aceste discuții S.U.A. sînt reprezentate de John Mc. Cloy, consilier al Departamentului de Stat pentru problemele N.A.T.O., R. F. Germană de Gerhard Schroder, ministrul afacerilor externe, și de Kai Uwe von Hassel, ministrul apărării, care s-a reîntors joi seara de la Paris, unde a avut întrevederi cu comandantul suprem al forțelor N.A.T.O. în Europa, generalul Lemnitzer asupra problemelor- legate de situația din cadrul alianței atlantice. Marea Britanie este reprezentată la tratative de ambasadorul său la Bonn, Sir Frank Roberts.Observatorii politici din Bonn consideră că obiectivul principal al acestor convorbiri va fi stabilirea cadrului în care ar putea fi negociate a- cordurile bilaterale cu Franța și îndeosebi viitoarele nego-

cieri franco — vest-germane privind statutul forțelor militare franceze aflate în Germania occidentală.La aceste tratative S.U.A. va încerca să dea o pondere mai mare politicii vest-ger- mane. De fapt, poziția pro-a- tlantică a R. F. Germane și în special pro-americană a devenit bine cunoscută în ultimul timp. Acest lucru a fost recunoscut recent de ministrul de externe, Schroder, în interviul acordat postului de radio Koln. El a definit în modul următor ordinea priorităților : „întrevederile cu partenerii din N.A.T.O. au pentru Germania occidentală prioritate asupra eventualelor întîiniri bilaterale cu Franța“. Așadar, autoritățile vest-germane se situează de pe acum pe poziția de sprijinire a politicii S.U.A. împotriva Franței, mergînd pînă la solicitarea organizării unui front atlantic antifrancez. De altfel, guvernul vest-german a anunțat că în cadrul tratativelor bilaterale cu Parisul, care vor începe luni la Bonn, va trebui, printre altele, definit

statutul trupelor franceze de pe teritoriul R.F.G.Cercurile americane nutresc anumite speranțe de a putea determina Anglia să încerce o reînnodare a relațiilor sale cu Franța. De fapt, imediat după victoria în alegeri a premierului Wilson, presa americană a subliniat în comentariile sale că liderul laburist ar trebui, cu ocazia tratativelor tripartite de la Bonn, să preia inițiativa pentru atenuarea divergențelor din N.A.T.O. Ziarul „New Y°rk Times“ recomanda chiar ca Anglia să cointereseze Franța într-o serie de negocieri politice, economice și militare ca aceasta "x N.A.T.O.“.Negocierile le va începe Franța se vor desfășura, așadar, pe baza concluziilor ce se vor trage consultări, 15 aprilie germană.

! „îîlainte să părăseascăpe care Bonnul la 18 aprilie cu
în urma acestor care au început la în capitala vest-

și

GENEVA 15. — Corespondentul Agerpres, II. Liman, transmite : Lucrările sesiunii Comisiei economice O.N.U. pentru Europa au intrat în faza discuțiilor pe comitete.Raportul Comitetului pentru

re 
scurt

o VINURI dimineața, a avut ioc 
la Oliciul de informații al Româ
niei din cadrul Centrului internatio
nal de schimburi comerciale al 
Tirgului de la Milano o întîlnire 
cu oameni de afaceri și reprezen
tanți ai presei și televiziunii ita
liene. Cu acest prilej inginerul I. 
Berechet, șeful Agenției economice 
române în Italia și l. Ban, directo
rul pavilionului românesc au vor
bit despre realizările Republicii So
cialiste România în domeniu! eco
nomiei și despre schimburile co
merciale româno-italiene,

• LA Tokio a avut loc o seară 
culturală românească organizată 
de Asociația do prietenie japonia- 
România, cu prilejul sărbătoririi a 
celei de a 10-a aniversări de la în
ființarea el. Cu acest prilej.au fost 
prezentate filmele românești „Ti
nere talente", „Aurul verde* și 
„Urme pe zăpadă', care s-au bucu
rat de aprecierea participanților.

« DUPĂ cum anunță agenția 
China Nouă, la 15 aprilie la Dacca, 
capitala Pakistanului de est, a so
sit într-o vizită de prietenie la in
vitația mareșalului M. Ayub Khan, 
președintele Pakistanului, Liu Șao- 
ti, președintele R. P. Chineze, în
soțit de Cen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Chineze, și 
de alte perșoane oficiale. După 
încheierea vizitei în Pakistanul de 
est, Liu Șao-ți și persoanele care-1 
însoțesc vor face o vizită de prie
tenie în Birmania, Ia invitația ge
neralului Ne Win, președintele 
Consiliului revoluționar.

® POTRIVIT ziarului vest-ger- 
man „Die Zeit', care citează Al
manahul mondial pe anul 1966, din 
populația lumii de 3 miliarde, a- 
proximativ 1 miliard trăiește la 
orașe. In ultima sută de ani popu
lația orașelor lumii a crescut de 
cinci ori. Orașele cu cea mai mare 
densitate sînt Parisul (82 880 de 
oameni pe milă pătrată), Tokio 
(41 440), New Yorkul (34 188), Lon
dra (26667). Cele mai mari orașe 
ale lumii sînt -.Tokio 10 686 600 lo
cuitori ; New York — 8 085 000 ; 
Londra — 7 078 234 > Șanhai —
7 100 000; Moscova — 6 335 000.

• LA Nairobi s-a anunțat oficial 
că președintele Kenyei, Jomo 
Kenyatta, a acceptat demisia vice
președintelui Oginga Odinga din 
funcțiile de stat și de partid. După 
cum s-a mai anunțat, Oginga O- 
dinga și-a iăcut cunoscută hotărî- 
rea de a demisiona din funcția de 
vicepreședinte al tării și din par
tidul de guvernămînt Uniunea Na
țională Africană din Kenya (Kanu) 
in cadrul unei conferințe de presă 
organizate joi Ia Nairobi.

problemele agricole prezentat de președintele Comitetului, A. Brzoza (Polonia), a trecut în revistă activitatea desfășurată după sesiunea din 1965, relevînd progresele înregistrate în domeniile comerțului și politicii agricole, ca și ale schimburilor de studii și informații tehnice. La discuții au participat 18 delegați.Delegatul român Tache Tă- băcaru, după ce a arătat că producția agricolă a României a sporit în 1965, față de anul 1964 s-a ocupat de măsurile stabilite pentru perioada 1966—1970 în vederea creșterii mai departe a producției globale a agriculturii românești.Comitetul energiei electrice a ascultat raportul președintelui său — D. Tonini (Italia) care s-a ocupat de evoluția producției și consumului de energie electrică, a echipamentului de producție și de transmisie, ca și de schimburile internaționale de energie electrică în Europa.Cei 17 vorbitori care au urmat s-au referit la rezultatele călătoriilor de studii efectuate în diferite țări europene.Delegatul român Vasile Ni- colae s-a referit la creșterea producției de energie electrică în România și la perspectivele dezvoltării industriei energetice românești. Vorbind despre activitatea de informare a Comitetului, Vasile Nicolae și-a exprimat satisfacția în legătură cu hotărî- rea de a se întreprinde un studiu comparativ asupra prescripțiilor de securitate relative la liniile aeriene de înaltă tensiune, și a declarat că specialiștii români sînt în măsură să-1 realizeze.

NICOSIA 15 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri cipriot s-a întrunit joi sub președinția lui Makarios, pentru a examina propunerile guvernului grec privind soluționarea conflictului referitor la conducerea armatei. Deși nu a fost dat publicității nici un comunicat, surse oficiale cipriote au făcut cunoscut că guvernul a respins în unanimitate propunerile grecești. Răspunsul cipriot urmează să fie remis autorităților de la Atena înainte de sfîrșitul acestei săptămîni. Se așteaptă, de asemenea, ca președintele Makarios să facă
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VIETNAMUL DE SUD
Situația se menține

giup

prevăzător
ă mai amintiți 
de Khan ? Ge
neralul cu pre
tenții de dicta
tor gustase din 
cupa 
tații. Cotidian, 
îi 
numele în ști

rile agențiilor de presă. 
Ziariștii americani îi spu
neau „omul de mînă for
te“. Washingtonul își clădise speranțele sud-vietna- 
meze pe umerii acestui ge
neral cu nefericită reputa
ție. .Personajul nr. 1 de la 
Saigon a dispărut atunci 
cînd cei care îi confecțio
naseră faima au constatat 
furioși că „micul Napo
leon“ este un palavragiu 
incapabil. O lovitură de 
stat și Khan a ajuns în 
postura unei piese dintr-un 
muzeu de inutilități politi
ce. Urmașii săi l-au expe
diat peste hotare astfel in
cit fostul premier a ajuns 
la Madrid, acoperit de 
praful uitării.

Aflăm, fără surpriză, din 
relatările ziarelor spanio
le, că viața tihnită a gene
ralului Khan ar urma să 
fie tulburată de o vizită 
fulger. Generalul, care se 
plictisește la Madrid, po
trivit zvonurilor, va primi 
vizita... succesorului său. 
Generalul Ky, „nr. 1 de la 
Saigon“ se bucură acum 
de faima cu care, la 
timpul său, Washingtonul 
îl investise pe Khan. Re
porterii de peste ocean îi 
plasează numele în titluri 
de o șchioapă, iar oficiali
tățile americane îi acordă 
certificate de încredere. 
Ky are însă toate motivele 
să privească viitorul cu 
teamă.

Probabil, tocmai de ace
ea intenționează să se de
plaseze la Madrid. Unii 
cred că Ky ar dori să so
licite sfatul expert al lui 
Khan în probleme arză
toare. Alții — cei mai 
mulți — sînt de părere că 
generalul cu aspirații de 
erou al aerului, vrea să 
afle de pe acum, din surse 
directe, cum se trăiește în 
exil. Om prevăzător...E. O.

vineri o declarație în această problemă.Ziarele cipriote au anunțat joi că generalul Grivas nu mai deține controlul asupra gărzii naționale din Cipru. Citînd surse competente, ziarele au afirmat că orice tentativă a generalului de a-și exercita controlul va fi considerată ca ilegală, adăugind că comandamentul forțelor O.N.U. din insulă nu se mai adresează generalului Grivas în probleme privind garda națională, ci ministerului cipriot de resort.

Situația politică 
din Vietnamul de 
sud continuă să se 
mențină confuză și 
încordată, relatează 
din Saigon agențiile 
de presă.

a
mului de sud se află sub controlul forțelor patriotice, iar populației din aceste regiuni autoritățile de la Saigon nu îi recunoaște dreptul de participa la alegeri.Concomitent cu publicarea comunicatului, menționează corespondentul agenției France Presse, un purtător de cuvînt al Institutului budist a declarat, însă, că nu se știe dacă Da Nang, Hue și celelalte o- rașe din centrul țării vor pecta hotărîrea adoptată budiștii de la Saigon.Părerea purtătorului cuvînt este confirmatăștirile parvenite din Hue și Da Nang, unde au continuat demonstrațiile populației care

pe delà

bu-

Institutul budist a dat publicității, vineri seara, un comunicat în care declară că acceptă rămînerea la putere a guvernului condus de generalul Ky. Totodată, declarația menționează că în cazul în care guvernul nu își va ține promisiunile în conformitate cu rezoluția „Congresului național politic“, budiștii sînt gata să reintre în acțiune.Hotărîrea Institutuluidist confirmă aprecierile anterioare ale observatorilor politici potrivit cărora se prevedea că o parte din liderii bu- diști înclină spre o soluție care ar evita răsturnarea actualului guvern, însă ar cere introducerea unui număr de civili care să reprezinte principalele grupări religioase și politice din Vietnamul de sud. Se știe că, potrivit decretu- lui-lege semnat joi de generalul Thieu, această ministerială ar urmamențină la putere pînă la organizarea „alegerilor generale“ pentru Adunarea națională. Aceste alegeri nu vor reprezenta, însă nici pe departe, realitatea deoarece o mare parte din teritoriul Vietna-

restìede de

cere înlăturarea imediată regimului militar Thieu-Ky.Pe de altă parte, se anunță că generalul Nguyen Can Thi, fost comandant al regiunii I tactice, a reapărut scena politică, făcînd o clarație vineri dimineațaDa Nang, în care a cerut demisia imediată a guvernului militar al lui Ky și formarea unui guvern civil provizoriu. După cum se știe, destituirea generalului Thi din funcția sa, la 10 martie, a constituit momentul declanșării actualei crize politice din Vietnamul de sud. El a fost înlocuit de guvernul de Ia Saigon, datorită opoziției sale față de acesta, manifestată în mai multe ocazii.
Tensiune la frontiera

cambodgiano - tailandezăPNOM PENH 15 (Agerpres). — Din Pnom Penh se relatează că situația continuă să se mențină încordată în zona localității Preah Vihear, situată în apropierea frontierei dintre Cambodgia și Tailanda. Astfel, la 12 aprilie, forțe tai- landeze au deschis un nou tilde artilerie asupra templului de aici, un număr de obuze nimerind chiar în incinta sa. Forțe militare cambodgiene au ripostat imediat reușind să

fotografie 
grup de demonstranți, 
membri ai mișcării „Ti
neretul împotriva răz
boiului și fascismului“ 
din S.U.A. care au pă
truns marți in galeria 
vizitatorilor Bursei de 
valori din New York. 
In toiul operațiilor de 
bursă, cînd agenții de 
schimb vindeau și cum
părau acțiunile corpo
rațiilor producătoare 
de armament, demon
stranții au desfășurat 
o pancartă uriașă, pe 
care se putea citi in
scripția „INCETATI 
RĂZBOIUL DIN VIET
NAM. MARILE FIRME 
SE ÎMBOGĂȚESC, IAR 
SOLDAȚII MOR . De
monstranții au difuzat, 
de asemenea, manifes
te care protestau îm
potriva acțiunilor mili
tare ale S.U.A. în Viet
nam. Asemenea mani
festație a avut loc și 
în cursul zilei de joi.

distrugă amplasamentele cuiburilor de foc inamice.Citind surse din Pnom Penh, agenția France Presse menționează că și în alte puncte ale frontierei dintre cele două țări se menține o stare de tensiune. In regiunea cambodgiana Kirivong, din provincia Koh Kong, din apropierea frontierei, militarii tailan- dezi atacă zilnic cu focuri de mitraliere și tunuri pozițiile cambodgiene.

a primit delegația
Sfatului popular

NOTE
R. P. BULGARIA. — Aspect de 
pe șantierul de construcție al 
noii fabrici de ciment de lingă 

satul ZIatna Panega

Afacerea „Dignidad"
Ziarul guvernamental chilian „La Nacion' a anunțat 

că Paul Schaeffer, șeful coloniei agricole „Dignidad', 
transformată într-un lagăr de concentrare, a fugit pe 
bordul unui avion misterios pe care poliția chilianS se 
străduiește să-l identifice.Potrivit ziarului, pilotul u- nui avion chilian care venea de la Puerto Montt a remarcat prezența unui avion de fabricație vest-germană care a- terizase într-un cîmp, în regiunea El Parrai, în apropierea coloniei agricole, unde lucrau aproximativ 300 de muncitori imigranți din R. F. Germană. S-a descoperit că aceștia erau biciuiți, pedepsiți și ținuți într-un regim asemănător aceluia din lagărele de concentrare naziste. Pilotul chilian zbura la mică altitudine din cauza condițiilor atmosferice proaste.S-a aflat, pe de altă parte, că Schaeffer, urmărit drept

criminal de război, a cărui fotografie a fost reprodusă de toate ziarele chiliene, a suferit o operație chirurgicală în ianuarie 1963, fiindu-i extras un glonte pe care îl primise în condiții neclare.După cum relatează agenția France Presse, ziarista chiliana, Erica Vexler, directoare adjunctă a revistei „Ercilla“, care a dezvăluit prima cele ce se petreceau în colonia „Dignidad“, a fost amenințată cu moartea, la fel în vîrstă de 11 file au ordonat ei să fie păzit înarmați.
ca și fiica ei, ani. Autorită- ca domiciliul de polițiști

al Capitalei
ANKARA 15 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Turcia, delegația Sfatului popular al orașului București, condusă de președintele Comitetului executiv, Ion Cosma, a făcut o vizită de curtoazie președintelui Consiliului de Miniștri al Turciei, Suleyman Demirel. Din partea turcă au participat ministrul afacerilor externe, Ihsan Sa- bri Caglayangil, și primarul orașului Ankara, Halii Sezai Erkut. A fost de față ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, Ion Drîn- ceanu.în aceeași zi. delegația Sfatului popular al orașului București, a fost primită de ministrul afacerilor interne al Turciei, Faruk Sukan.Ambasadorul român la Ankara a oferit în saloanele Ambasadei un cockteil în onoarea delegației Sfatului popular al orașului București, la care au participat înalte personalități din Turcia.

Vizita lui Johnson în Mexic DE CĂLĂTORIE
Președintele John

son, însoțit de 
secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusie, și de alte oficialități 
americane, a sosit 
joi după-amiază la 
Ciudad de Mexîco 
pentru a participa 
la festivitatea dez
velirii unei statui a 
fostului președinte 
american Abraham 
Lincoln, oferită de 
S.U.A. în dar Me
xicului. Cu acest 
prilej, între pre
ședintele Johnson și 
președintele Mexi
cului, Gustavo Diaz 
Ordaz, vor avea loc 
convorbiri la care 
relațiile dintre

tema

S.U.A și țările A- 
mericii Latine vor 
constitui, potrivit 
comentatorilor po
litici din capitala 
Mexicului,
principală. Hotărî
rea de ultim mo
ment a președinte
lui Johnson de a 
vizita capitala Me
xicului este pusă în 
legătură cu reacția 
negativă a țărilor 
Americii Latine, în
tre care și a Mexi
cului, față de res
pingerea de către 
S.U.A. a normelor 
economice și so
ciale propuse de la
tino-americani la 
recenta întrunire a 
Comisiei speciale a

O.S.A. de la Pana
ma. Luînd cuvîntul 
la festivitatea dez
velirii statuii, pre
ședintele Johnson a 
abordat o serie de 
probleme ale situa
ției din America 
Latină. El a anun
țat că intenționează 
să se întîlnească cu 
șefii guvernului ță
rilor latino-america
ne în scopul studie
rii posibilităților de 
a organiza o „con
ferință la nivel în
alt“. Președintele 
Johnson a recunos
cut că în America 
Latină există nume
roase probleme ca
re trebuiesc rezol
vate de urgență.

Popas

Zagreb

U
n ,,auto-put' larg și drept ca o săgeată te 
poartă de Ia Belgrad cale de 400 de km 
către un oraș așezat între două dealuri, 
pe Sava. Turle ascuțite de stilet în stil 
baroc, cupole arcuite, masive clădiri din 
vremea Renașterii alternînd cu siluetele 
suple șl grațioase ale blocurilor cu sche
let metalic și sticlă. Impresionanta cate
drală gotică din secolul XI se ia parcă Ia 
Întrecere cu ultra-modernul bloc turn de 15 etaje năs
cut din fier, beton și sticlă. Sîntem Ia Zagreb.

Zagrebul este al doilea oraș al Iugoslaviei ca mărime 
(400 000 locuitori) și primul ca importanță economică.

Cu multe sute de ani în urmă, Zagrebul era cunos
cut ca un important centru comercial și meșteșugăresc. 
Zagrebul de azi este o puternică citadelă a industriei 
moderne iugoslave. Am vizitat marea uzină de mașini- 
unelte „Pervomajska' care fabrică strunguri automate 
de înaltă tehnicitate. Apoi complexul industrial „Jit- 
niak' de care aparțin o serie de uzine constructoare de 
mașini. Cunoscutul combinat de mașini electrice, trans
formatoare și generatoare „Rade Koncear’ își trimite 
produsele în multe țări ale lumii. Am putea aminti apoi : 
„Radio-industria* — care a realizat, de curînd, o mașină 
electronică de calcul — fabrici de textile, medicamente, 
coloranți, uzine metalurgice și chimice.

Te impresionează, vizitînd aceste obiective Indus
triale, arhitectura lor de factură modernă i uzinele, fa
bricile sînt suple, armonioase, elegante, am putea spu
ne, adevărate cărți de vizită pentru ceea ce vei vedea 
dincolo de sticlă șl schelet metalic.

Zagrebul este unul din cele mai puternice centre de 
cultură ale Iugoslaviei socialiste. Ajunge să privești 
edificiile baroce neoclasice sau cele în stilul Renașterii 
ca palatele Orsic, Dămoterfy șl Jelacic, Gara Centrală, 
Universitatea, Teatrul Național Croat și nenumăratele 
monumente ale orașului, ca să-țl dai seama că Zagreb 
posedă o vestită școală de arhitectură șl sculptură. Unl-

versitatea zagrebiană are un renume mondial. In Za
grebul Nou te Înalță clădirea maiestuoasă din sticlă a 
Universității Muncitorești. Ca să avem un tablou com
plet al Zagrebului ca centru de cultură, ar trebui să 
amintim muzeele, teatrele, studiourile de filme „Zagreb- 
iilm', „Zora-film' și „Iordan-film' și cred că merită 
să fie menționată și arta artizanatului. La Zagreb, 
20 000 de meșteșugari artiști ereează produse de o 
uluitoare fantezie.

Dar mai trebuie consemnată și o altă imagine a 
orașului. In fiecare toamnă Zagreb găzduiește mari re
uniuni sub semnul lui Mercur. Pavilioanele tirgului in
ternațional sînt împodobite festiv și-și deschid larg 
porțile vizitatorilor. An de an, la acest tîrg vin cu 
produsele lor firme reputate din numeroase țări ale 
lumii. Anul trecut, de pildă, au participat 6 300 de ex
pozanți din 60 de țări.

După cum se știe țara noastră participă și ea de mai 
mulți ani la Tirgul de la Zagreb. Anul trecut, în pavilio
nul nostru au fost expuse moderne mașini-unelte ca : 
mașini de filetat, mașina universală de ascuțit, strungul 
carusel de 1 250 mm, presa cu 6 niveluri, macheta unei 
rafinării de petrol, a unei fabrici de ciment. La etaj 
vizitatorii au admirat produse ale industriei noastre de 
bunuri de larg consum, mostre ale produselor textile, 
chimico-farmaceutice, petroliere și agroalimentare. Vi
zitatorii au mai putut face cunoștință cu tractoarele uni
versale produse la Brașov, cu camioanele „Carpați" șl 
„Bucegi', excavatoare, compresoare etc. Din mijlocul 
lor se Înalță cutezătoare spre cerul Zagrebului supla 
instalație de forai T-50-B.

Am Întrebat pe un ghid de cînd se organizează la 
Zagreb tirgul de toamnă. Am aliat astfel că primul tîrg 
a avut Ioc în Piața Sfîntul Marcu în... 1256.

De 700 de ani. Zagrebul adună frunzele ruginii ale 
toamnei și-și face o cunună a cunoașterii, a apropierii 
și înțelegerii între popoare. Frumoasă diademă pe frun
tea multiseculară a Zagrebului 1
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