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ELECTRIFICAREA

Deschiderea primului an universitar la cîteva luni după Congresul al IX-lea al partidului, care a trasat ca principală sarcină în domeniul învățămîntului superior pregătirea unul mare număr de specialiști de înaltă competență pentru nevoile complexe ale economiei și culturii noastre naționale, marchează începutul unei noi perioade de activitate intensă și multilaterală. Ne-am adresat tov.
prof. dr. Jean LIVESCU, membru corespon
dent al Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, adjunct al ministrului învăfămîntului, rugîndu-l să vorbească cititorilor ziarului nostru despre preocupările actuale și de viitor în vederea perfecționării învăță- mîntulul superior.

— Ce măsuri noi își vor găsi 
aplicarea o dată cu începerea 
activității universitare ?

— Corespunzător cerințelor actua
le și de perspectivă în pregătirea

în viitorul
cincinal

Ing. Nicolae GHEORGHIU 
adjunct al ministrului energiei electrice

Dcîvoltarea continuă a bazei energetice a țării se înscrie ca un obiectiv de seamă al programului construcției socialiste elaborat de partid. Fondurile mari îndreptate de statul nostru spre acest sector de importanță vitală pentru avîntul întregii economii naționale, au asigurat sporirea producției de energie electrică în- tr-un ritm superior celui realizat pe ansamblul industriei. Dezvoltarea cu precădere a bazei electro- energetice a constituit ’s premisă esențială pv ntru creșterea în ritm susținut a producției tuturor ramurilor economiei naționale, pentru promovarea progresului tehnic în întreprinderile industriale, în special pe calea extinderii mecanizării și automatizării, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației de la orașe și sate.Directivele Congresului al IX-lea al partidului cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975 stabilesc 
creșterea, în continuare, într-un ritm înalt 
a producției de energie electrică. O etapă foarte importantă în realizarea obiectivelor planului de zece ani o constituie perioada viitorului cincinal. în anul 1970, prin realizarea unei producții de 32—34 miliarde kWh, cantitatea de e- nergie electrică furnizată tuturor consuma- , ''rilor va fi de 1,8— lj9 ori mai mare decît în 1965. Sporul mediu anual de energie electrică în perioada viitorului cincinal va fi de 12,7—14 la sută față de 10,5 la sută cit este prevăzut pentru producția globală industrială ; baza electro- energetică a țării va avea astfel un coeficient de devansare de peste 1,3.în viitorul cincinal vor intra în funcțiune numeroase obiective industriale importante mari consumatoare de " energie electrică, în 1970 Uzina de aluminiu din Slatina va consuma aproximativ un miliard kWh, adică atît cit era întreaga producție de energie electrică a țării în anul 1938 ; Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de la Galați va primi 500 milioane kWh; agricultura va consuma circa 1,2 miliarde kWh, adică de patru ori mai mult decît în 1964; pentru utilizările casnice se vor furniza „v.'pximativ 2 miliarde kWh, față de 855 milioane consumați în anul 1964.Importantele cantități de energie electrică cerute de economia națională în plină dezvoltare se vor realiza prin mărirea corespunzătoare, în mod corelat, a puterii instalate în centralele electrice. în următorii cinci ani va fi instalată o putere de circa 4 milioane kW — mai mult decît cea existentă în centralele e- lectrice din întreaga țară la sfîrșitul acestui an (3,5 milioane kW).

Gospodărirea cit mal 
rațională a resurselor 
naturale, continuarea 
politicii de folosire cu

precădere a rezervelor 
de țiței și gaze ca ma
terii prime în indus
tria chimică — ramu
ră care asigură aces
tor rezerve cea mai 
înaltă eficiență econo
mică — se vor înfăp
tui în viitorii cinci 
ani prin accentuarea 
gradului de utilizare a 
combustibililor infe
riori pentru produce
rea energiei electrice ; 
totodată, ponderea re
surselor hidraulice va 
crește mult în balanța 
economiei energetice a 
țării. întrucît rezervele de combustibili clasici devin insuficiente pentru a echi-

libra balanța energetică, tara noastră își va îndrepta eforturile spre utilizarea ener
giei nucleare pentru 
producerea de energie 
electrică și tehnică, în viitorul cincinal va începe construirea u- nei centrale electro- nucleare cu o putere de 500—600 MW electrici, înzestrată cu instalații care să prezinte siguranță în exploatare și economicitate maximă de investiții și exploatare.
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Eugen FRUNZÀ

La culesul strugurilor

MĂRUNT

l

cadrelor, tnceptnd cu noul an uni
versitar se vor înființa noi secții șl 
facullăfl. Bunăoară, în învățămîn- tul economic superior va funcționa o secție de mecanizare și automatizare a evidenței și calculului economic, iar facultatea de economie politică și planificare se va diviza în economie politică, economia industriei și economia agriculturii. La Institutul de construcții din București, de la ții Și nouă, instalații pentru construcții, alta de mașini și utilaje pentru construcții. în învățămîntul medical secțiile de stomatologie de la institutele de medicină și farmacie din Iași, Timișoara și Tg. Mureș se transformă în facultăți, la fel secția de farmacie din cadrul institutului ieșean.O dată cu noul an de învăță- mînt facultățile de științe juridice își reiau tradiționala denumire de facultăți de drept. Pentru specialitatea geografie se organizează un profil mai larg, prin întrunirea într-o singură secție a celor două secții existente, fizică și economică. în București, Iași, Cluj și Timișoara, unde funcționează paralel universități și institute pedagogice de trei ani, acestea din urmă vor funcționa în cadrul universităților.

numărul mare de studenți vechea facultate de instala- utilaje justifică organizarea pe două facultăți, una de

— Vă rugăm să menționați 
principalele direcții de îmbu
nătățire a conținutului predării.

Pe coordonate asemănătoare în e- 
senfă, vom continua îmbunătățirea 
învăfămîntului universitar, axîndu-l 
tot mai mult pe nevoile șllinfel și 
culturii socialiste. In această acțiune 
pornim de la faptul că marea majori
tate a studenților vor lucra, după ab
solvire, ca profesori în învăfămîntul 
de cultură generală șl este deci 
firesc ca pregătirea lor de specia
litate să fie adecvată acestui scop. Cu toate că în această direcție au fost obținute pînă în prezent succese importante, problema nu este încă pe deplin rezolvată. In sectoarele matematicii și fizicii în deosebi, mai există încă o nejustificată îngustare a orizontului de pregătire în numeroase secții. Pentru a clarifica toate aceste aspecte generale se vor organiza și în viitor largi consfătuiri cu personalul didactic, voi' fi consultate ministerele interesate și specialiștii din producție. Pe baza unor asemenea schimburi largi de opinii se vor putea găsi soluțiile cele mai potrivite cu nevoile științei, tehnicii și culturii, în perspectiva dezvoltării lor.

— Care sînt problemele afla
te în studiu ?— în prezent se studiază între altele dacă, pe măsură ce învăță- mîntul superior va venți ai liceelor cu ani, ar fi indicată o rențiată a perioadeiversitar și politehnic, fără a se reduce, bineînțeles, volumul de cunoștințe utile.

primi absol- o durată de 4 reducere dife- studiului uni-
(Continuare în pag. a V-a)

Secvențe

Buna dispoziție a oamenilor, iată 
un capitol prețios in viața societă
ții. E un tonic al energiei, un ge
nerator de idei, tn ultimă instanță 
un coeficient In plus de producti
vitate a muncii, de calitate, de bo
găție concret materială.

Desigur, la temelia bunăstării su
fletești a individului se află munca 
rodnică a tuturor, progresul conti
nuu al societății, încrederea in te
lul comun. Fiecare nouă realizare 
in folosul colectivității e o sursă de 
bună dispoziție personală.

Dar pe lingă faptele mari, hotă- 
rltoare, viața e plină de „mărunți
șuri“ cotidiene, Intimplări, atitudini, 
aspecte, gesturi, care ne luminează 
sau ne întunecă irunțile. Despre 
acestea vreau să vorbesc, pentru că 
aportul lor la buna sau proasta dis
poziție a oamenilor nu e de loc ne
glijabil.

Intru, de pildă, Intr-un magazin și, 
încă de la ușă, mă intimpină zim- 
betul amabil al vinzătorului. Atit. 
E o nimica toată, veți zice, intr-ade
văr, nu e mare lucru. Dar zimbetul 
acesta e un ciștig de bună dispozi
ție. poate pentru un ceas, poate pen
tru o zi întreagă. Undeva, in adine 
și anonim, el va colabora cu mine, 
pastelindu-mi versul de la miezul 
nopții...

într-un alt magazin sint gata să 
mă mîhnesc. Lipsește obiectul pe 
care il caut. Dar vinzătorul îmi pre
vine indispoziția: „în Calea Victo
riei numărul cutare găsiți cu sigu
ranță obiectul respectiv“. Atit. Și

mă simt Iarăși, eum s-ar zice, tn 
apele mele...

Exagerez ? Nicidecum. Sînt con
vins că un gest de politețe poate de
termina sau modifica pentru un timp 
culorile cerului.

Am luat nu de mult prinzul la 
Bacău, intr-un Lacto-bar. Ospătarul, 
care mă servise impecabil, a ținut 
să mă întrebe la sfirșit :

— V-a plăcut mincareaf
Iarăși o nimica toată. Un modest 

adaos de atenție. Și totuși am ieșit 
in stradă mai bine dispus...

îmi povestea deunăzi o femeie:
„Alaltăieri, la coafor, dau să mă 

așez și să-mi aștept rindul la una 
din coafeze. Cum insă nu sint, ca 
altele, „clientă permanentă“, dum
neaei mă trimite la o colegă, ce-i 
drept mai puțin solicitată. Mă su
pun. Dar cealaltă mă privește cu în
cruntare :

— De ce v-ați mutat aici ?
— M-a trimis colega d-tale...
— Zău ? N-am rugat-o să-mi pla

seze ce nu-i convine I
Revoltată, am părăsit localul“.
Firește, față de asemenea com

portări e greu să-ți păstrezi buna 
dispoziție.

Sint fumător, așadar frecventez 
tutungeriile. De zeci de ori se in- 
timplă cam așa : mă găsesc lingă 
tejghea, intind banii și dau să-mi 
rostesc dorința. Dar peste umărul 
meu s-a și înfipt o altă mină hăt suo 
nasul tutungiului, și un glas triplu 
decide irevocabil :

(Continuare în pag. a Il-a)

— Principiile fundamentale ale po
liticii partidului și statului nostru, rea
lizările și perspectivele în desăvîrși- 
rea construcției socialiste, pe care 
le-au consfințit recentele evenimente 
istorice din viata poporului nostru — 
Congresul al IX-lea al P.C.R. șl adop
tarea Constituției României socialiste 
— vor constitui firul călăuzitor în în
treaga activitate pedagogică univer
sitară. Ele vor îmbogăți în mai mare 
măsură conținutul predării diferitelor 
discipline științifice. In cadrul știin
țelor sociale se va organiza studie
rea aprofundată a documentelor de 
partid șl de stat. în acest scop a avut loc recent o consfătuire a cadrelor care predau științele sociale, unde s-au stabilit principalele direcții de organizare și desfășurare a acestui studiu. Printre sarcinile cele mai importante care ne revin în lumina directivelor Congresului este și aceea de a continua să fundamentăm organizarea școlii noastre superioare pe un profil larg, pentru a crea absolvenților posibilitatea dobîndirii unei cunoașteri multilaterale și u- nitare a viitoarei lor specialități. 
Secțiile și grupele mal înguste de 
specializare vor funcflona doar în 
mod exceptional, accentul trebuind 
să cadă pe pregătirea științifică 
fundamentală a tinerilor, pe stabi
lirea unul raport ctt mal fudlcios 
între formația științifică generală șl 
cea de specialitate, pe desconges
tionarea planurilor de învăfămînt și 
pe perfecționarea continuă a progra
melor de specialitate.Prin mărirea numărului de ore la disciplinele economice și proce- dînd la o mai bună aprofundare a aspectelor economice din cursurile tehnologice care se predau în facultățile tehnice, vom urmări îmbunătățirea pregătirii economice a inginerilor ; în același timp, ne-am propus să acordăm atenție sporită laturii tehnice din formația economiștilor, pe calea îmbinării cunoștințelor tehnice cu cele economice, a modernizării și extinderii studiului metodelor matematice. în domeniul învățămîntului superior agronomic, vom orienta mai ferm planurile și programele de învăță- mînt spre disciplinele fundamentale de genetică, fiziologie, biochimie, biofizică, ca și spre tehnicile specifice agriculturii intensive, specializate șl zonate.

■
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inconsecvente
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Tn bătaia farurilor, semnul de cir
culație capătă o strălucire neobișnu
ită. Omul de la volan e avertizat 
astfel mai din vreme, de la o mai 
mare distanță. Secretul semnalului 
luminos ? Un material plastic aplicat 
pe suprafața semnului de circulație, 
devenit — pentru a folosi termenul 
de specialitate — „indicator rutier 
reflectorizant". Au apărut la intrarea 
în Capitală, aproape de Băneasa, 
urmînd să fie instalate treptat ți pe 
alte șosele.

Trecînd în goana mașinii pe lîngă 
acești licurici în noapte, mi se pe
rindă scurte secvențe înregistrate 
de-a lungul drumurilor străbătute în 
ultima vreme... Ele se contopesc 
în imaginea de ansamblu a moder
nizării căilor rutiere, a noilor pan
glici de asfalt întîlnife pretutindeni.

Cine se avîntă pe uluitoarele ser
pentine din Cheile Argeșului și fre
ce peste viaductele cutezător arcu
ite deasupra prăpăsfiilor învinse 
de-a lungul drumului spre barajul 
hidrocentralei, își îndreaptă admira
ția spre temerarii constructori. Sen
timent pe care-l deșteaptă șl șo
seaua, de rară încînfare, din zona 
mării albastre a Bicazului. Venind 
dinspre Hațeg, am descoperit as
falt întins pînă în apropierea Petro- 
șenilor, care dă un cu totul alt pro-

INSTANTANEE

Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghlu- 
Dej" din Galaji. Castelul de apă al laminorului 

de tablă groasă
Foto I A. Certoju

Cantitativ, cea mai folo
sită materie primă este apa. 
In (ara noastră se consumă 
anual peste 3,6 miliarde 
metri cubi din care 2,71 mi
liarde metri cubi pentru 
industrie, 300 milioane me
tri cubi pentru populație și 
600 milioane 
pentru irigații. Este o can
titate cu care 
ple 72 milioane 
goane cisterne 
cincizeci de tone, din care 
s-ar putea alcătui un tren 
atît de lung îneîf să înfă
șoare de 20 de ori globul 
pămîntesc. Din această u- 
riașă cantitate, circa 2 mi
liarde metri cubi, mai mult 
de jumătate se restituie în 
cursurile de apă. Sînt apele 
reziduale, industriale 
menajere care, înainte 
a fi restituite rîurilor, I 
buie trecute prin stații 
epurare.

N-ar putea ele oare 
fie utilizate la irigajii și 
contribuie la sporirea pro- 
duejiei în agricultură și sil
vicultură î în anumite con- 
dlfii, da. Acestei probleme 
l-au fost consacrate și lu
crările celei de-a IV-a Con- 
ferinj« Internationale pentru

metri cubi

se pot um- 
de va- 

de cîte

sau
de 

fre-
desă si

utilizarea apelor reziduale 
la irigajii care a avut loc 
recent în Capitală.

Cu titlu experimental s-a 
executat acum șase ani la 
Tuzla (în apropiere de Efo
rie-sud), un sistem de iri
gații cu ape reziduale da 
circa 200 ha. Aici se utili-

Un cîmp experimental 
pentru cercetarea aspectelor 
legate de folosirea unor 
ape reziduale industriale a 
fost realizat pe lîngă fabri
ca de amidon „Amilemn" 
din Sîn Simion (regiunea 
Mureș Aufonomă-Maghiară), 
iar altul — în apropierea

tiliza apele reziduale me
najere provenite din zona 
de nord a orașului Cons
tanta și din stafiunea Ma
maia. în vederea extinderii 
cercetărilor sînt prevăzute 
amenajări experimentale pe 
lîngă șase din marile ora
șe ale tării : București, Ti-

APELE REZIDUALE
APE FOLOSITOARE

Materia primă cu cea mai largă utilizare 
Sporuri însemnate de recoltă

dului de impurificare a 
cursurilor de apă, economii 
prin eliminarea construcției 
unor instalajii de epurare, 
creșterea producției agri
cole. Această creștere se 
datorește nu numai umidi
tății, ci și substanfelor fer- 
filizante — fosfor, azot, po
tasiu — pe care le confin 
apele reziduale. Pe cîmpe- 
rile experimentale de la 
Tuzla, de pildă, pe parce
lele irigate subteran prin 
drenuri s-au objinut produc
ții de porumb pînă la 8100 
kg la hectar față de numai 
3 500 kg la hectar pe par
celele neirigate. Deci, spo
ruri de peste 4,5 tone la 
hectar.

Lucrările 
arătat că 
(ara noastră
valorificării apelor rezidua
le prin irigații se află la 
nivelul preocupărilor actua
le în tehnica mondială. 
Programul de perspectivă 
permite extinderea acestui 
procedeu util și eficace în 
cadrul acțiunilor de gospo
dărire ți protecfie a apelor.

Conferintei au 
realizările din 

în domeniul

zează aproape în totalita
tea lor apele provenite din 
localităfile balneare Eforie- 
nord, Eforie-sud ți Techir- 
ghiol. Cercetători ai Institu
tului de studii ți cercetări 
hidrotehnice, în cadrul u- 
nor cîmpuri experimentale, 
fac studii privind aspectele 
hidrotehnice, sanitare și e- 
conomice ale problemei.

topitoriel de in șl cînepă 
de la Berveni. S-a dezvol
tat și baza experimentală 
din cadrul Institutului 
studii ți cercetări 
nice.

S-a proiectat șl 
sistemul de la 
(Consfanfa) cu o
de circa 800 ha, care va u-

de 
hldroteh-

executat
Ovidiu 

suprafață

mișoara, Constanta, Oradea, 
lași, Craiova.

Valorificarea apelor rezi
duale prin utilizarea lor la 
irigajii în agricultură șl sil
vicultură oferă un șir întreg 
de avantaje : economisirea 
unor importante cantifäfl de 
apă care pot fl reufi- 
lizate, reducerea g ra

fii acestei importante căi de acces 
în valea cărbunelui. Imagini repe
tate de șantier, prefigurînd viitoa
rea arteră modernă, aproape para
lelă cu Carpafii, apar de-a lungul 
zecilor de kilometri ce leagă Tîrgu- 
Jiu, prin Horezu, de Rîmnicu Vîlcea. 
Ca și în afîtea alle locuri ale fării...

Întîlnești însă și ciudățenii, în to
tală distonantă cu eforturile de mo
dernizare. Străbătînd peisajul petro
lier oltenesc, mașina se apropie de 
Țicleni... Brusc, la o cotitură, șofe
rul se precipită în viraj pentru a o- 
coli neprevăzutul obstacol. Drept în 
mijlocul drumului, crescut din as
falt, o mîndrefe de stîlp, rămas aici 
dinainte de modernizarea șoselei. 
Ca o ilustrare, surprinzătoare, a ex
presiei „profăpit în drum ca un stîlp 
de telegraf". Ce caută aici — dar și 
în aifă parte, pe șoseaua dinspre 
Horezu — astfel de surse de acci
dent ? Cum de nu i-a trecut încă 
nimănui prin minte să mute stîlpiî 
pe margine ? Doar dacă nu e cum
va o formă de slalom ?...

în dreptul gării Buzău, șoseaua în 
reparajie. Un Indicator abia vizibil, 
mai cu seamă noaptea, anunfă „o- 
colire”. Dar cum și pe unde să 
ocolești ? Firul Arladnei se pierde 
printre movile de pămînt și mate
riale de șantier. Te înfunzi pe niște 
sträduje lăturalnice, intrat într-un 
labirint fără ieșire.

Să ne gîndim și la altfel de șo
sele — cele de apă. Păcat că în îm
părăția Deltei, atît de vizitată de tu
riști, marcajul se află sub semnul a- 
nonimatului. Pe brațele principale, 
Sulina, Sfîntu Gheorghe și Chilia, în 
afara indicatoarelor de mile sau ki
lometri. nimic nu ajută la stabilirea 
unor puncte de reper. Omul atras 
de frumusețile Deltei simte nevoia 
să afle măcar numele așezărilor pes
cărești, ale cărărilor de apă din in
teriorul ei. La cîte o interseefie de 
canale, semănînd între ele ca două 
fire de stuf, alegerea drumului; o- 
rientarea constituie o veritabilă enig
mă. Iar trecătorii ocazionali prin stu
fărișuri, lișițe, pelicani sau sfîrcl, 
mal rău te încurcă. Vorbesc păsă- 
reșfe.

Al. PLAIEȘUț
Victor VINTU
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O scrisoare a sosit peadresa sfatului popular, un cetățean s-a prezentat pentru a discuta o chestiune personală cu conducătorul u- nei instituții de stat, intr-un cartier s-ța ținut o consfătuire gospodărească cu deputății... Sînt forme multiple ale legăturii organelor de stat cu masele, expresia unui permanent, pasionant și fructuos dialog în care sînt abordate și rezolvate probleme de interes general. Cadrele cu funcții de răspundere pe plan local sau central se pun la curent cu tot felul de chestiuni care preocupă pe cetățeni și desprind de multe ori, din acest contact util și înviorător cu masele, situații cu caracter mai larg care le orientează în activitatea lor și le înlesnesc luarea acelor măsuri destinate să rezolve cit mai eficient problemele ridicate. In acest cadru, una din formele cele mai curente și mai obișnuite de contact cu cetățenii sînt audiențele. Activitate de mare răspundere politică 
ți socială, primirea în audiență contribuie la apropierea aparatului de stat de mase, la întărirea democratismului orînduirii socialiste.Primirea în audiențe, ascultarea cu interes a propunerilor, sugestiilor și problemelor ridicate de cetățeni a intrat în practica de toate zilele a sfaturilor populare și instituțiilor de stat, ca o activitate ce le este proprie și specifică. Dînd expresie grijii statului nostru pentru interesele și problemele cetățenilor, organele de stat caută să le rezolve cu grijă cerințele. Pe de altă parte, prin acest contact direct, nemijlocit cu masele, ele își îmbunătățesc activitatea, sorb din experiența bogată a celor pe care-i reprezintă.

Foarte amabil. Dar la nevoie și de nevoie se poate orice pe lumea aceasta. Cetățenii au venit să stea de vorbă cu tov. Pestișanu și numai cu el, singurul care cunoaște problemele respective. Și era obligația lui de a respecta cu strictețe audiența programată și de a pune în vedere și celor care l-au poftit la o ședință acest lucru.N-am avut noroc mai mult nici la raionul Balș. Primește tov. Ion Ghiță, președintele sfatului popular raional. Primește dacă-1 găsești. Dar a plecat cu treburi, înainte de se fi terminat ora de audiență.a

Lăsăm la o parte că acest tovarăș nu se vede, că unii cetățeni (cazul tovarășei Elvira Negoescu) au venit și de 3 ori într-o săptă- mînă fără ca audiența să se țină. Pînă să-și facă apariția, să vedem dacă locțiitorul a fost ales în așa fel incit cetățenii să aibă siguranța că li se vor rezolva cu operativitate și competentă cererile lor, dacă cunoaște problemele pe care e chemat să le rezolve.Să dăm cuvîntul secretarului sfatului, tov. Florian Popescu, și altor funcționari :— Nici nu e membru al comi-
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Solicitudine 

și operativitateînțelegere și respect pentru a- ceste principii devenite curente în practica construcției de stat, le-am găsit eu prilejul unei anchete prin țară la Sfatul popular al raionului Cîmpina.Zi de audiență. Primește președintele sfatului popular, tovarășul Vasile Frățilă. Camera de așteptare — confortabilă, bine mobilată. Atenția pentru cetățeni se vede și din faptul că s-au adus suficiente scaune. Nu se așteaptă prea mult. Președintele rezolvă o- perativ cererile prezentate, Ce părere au cetățenii ?— Ești ascultat totdeauna cu a- tenție, pleci cu un răspuns precis — ne spune doctorul Trandafir Cojocaru.Din noianul de probleme ridicate, multe și-au găsit rezolvarea pe loc. Măriei Mihăilescu i s-a acordat transferul cerut, tovarășa Mărgineanu a plecat cu numirea fiicei sale în învățămînt etc.Pentru tov. Ion Jinga, șeful secției de învățămînt a regiunii Ploiești, ora de audiență e sacrosanctă. Deși se afla într-o ședință, și-a cerut scuze și a invitat cadrele didactice care așteptau să poftească în birou.— Pînă nu de mult, ne spune tov. Jinga, nu erau programate ore de audiențe. Solicitanții își rezolvau treburile cu cine nimereau, cu primul inspector ieșit în cale. Se pierdea multă vreme, multe soluții erau nesatisfăcătoare. Acum orele de audiențe sînt reglementate și nimănui nu-i este îngăduit a se sustrage de la îndatorirea de 
a primi și asculta pe cetățeni.

CHEFUL

9 UN

PORTARULUI • CIND E „CAZUL DEOSEBIT"

OM CARE NU POATE FI DERANJAT

Poate la veeinii lor de la orașul Balș e mai bine... Vicepreședintele sfatului popular ăl orașului nu ne lasă să ne legănam în iluzii :— Azi primește tov. președinte Iamandi Leonoiu. Dar e dus la un tîrg.Ne-am lămurit : toți primesc, dar 
toți sînt duși cu alte treburi. Numai cetățenii n-au treburi. Ei așteaptă... Măcar la Sfatul popular regional Argeș este un parc peste drum. Se așteaptă în mijlocul ver- deții să apară președintele, vicepreședintele sau secretarul. Pînă la urmă, dacă nu cu altceva, tot te alegi cu o gură de aer curat și un ceas-două de contemplație a naturii.La Sfatul popular al orașului Deva, un afiș îți amintește că joi primește tov. secretar.— Aș dori... începe un cetățean.— Nu vă poate primi ! E ocupat! — răspunde categoric șefa de cabinet, tovarășa Eleonora Mun- teanu.— Cu ce sînteți ocupat ? —l-am întrebat pe Iacob Petru, secretarul sfatului.

tetului executiv, Nu poate rezolva problemele cetățenilor. Degeaba e pus să-i primească !Uluitor ! Vasăzică competent nu-i, de rezolvat nu poate.,. Și a- tunci pentru ce e pus să înlocuiască pe vicepreședinte ? Si mai u- luitor e că mărturisirea aceasta ne-o face chiar secretarul sfatului. Dar el nu are nici un rol în
Pe urmele

Primește... 

dacâ-l găsești!Ce contrast e între atmosfera de solicitudine de aici și indiferența care domnește la Sfatul popular al regiunii Oltenia ! Căutăm să aflăm dacă sînt ore de audiențe. Ne uităm peste tot. Nici un panou, nici un anunț. Cine primește, cînd, în ce problemă ? Mister.Ne adresăm funcționarei de la biroul de informații.— Sigur că se primește — ne liniștește ea. Azi trebuia (subi ns.) să primească tov. vicepreședinte Pestișanu. Dar e dus la o ședință...îi tine altcineva locul ? Cine a- nume ? Căutăm prin birouri. în fine, îl descoperim pe tov. vicepreședinte Ion Albuleț.— Azi trebuia să primească etc. etc. Dar Ia nevoie (subi, ns.) pot și eu să-i țin locul.

— Am un raport de făcut. I-am spuș secretarei să nu fiu deranjat pînă la ora 12 decît dacă sînt probleme deosebite. Și, sincer să vă spun, am și uitat că e joi, zi de audiență.Vasăzică, nu știa că-i zi de audiență, dar lăsa vorbă să nu fie deranjat. Ca elevul care, scos la lecție, spune :— N-am învățat lecția. Dar nici n-am știut că avem azi istoria.Dar treacă-meargă... Cine apreciază însă care probleme sînt deosebite sau nu ? Secretara secretarului ? Sînt întrebări pe care și le pun cetățenii nedumeriți de acest stil de muncă și de aceste concepții bizare despre legătura cu masele și pe care n-ar strica să și le pună și comitetul executiv al sfatului popular. .
Competent nu-i, de 

rezolvat nu poate...Ora 11. Sfatul popular al orașului Pitești. Cîțiva cetățeni așteaptă să înceapă audiența, Unii au numere de ordine, alții nu. Unii sînt înscriși în registru, alții nu. După cum a avut chef portarul ! Trebuie să primească, de fapt, tovarășul vicepreședinte Nicolae Do- bre. Dar e bolnav și-i ține locul tov. Gh. Dolofan.

I Pe ecranele cinematografelor 
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buna organizare a audiențelor, nu-1 interesează dacă cetățeanul pleacă sau nu mulțumit ? Dacă pui să primească un om care nu poate fi cu nimic de folos cetățeanului, atunci practic audiența nici n-a avut loc, E o activitate pur formală, de florile mărului. Mă rog, sînt cazuri cînd programul se poate modifica pe neașteptate. Dacă un tovarăș nu poate primi, trebuie să fie însă înlocuit cu cineva la același nivel. Principalul în această activitate a- tît de importantă nu e însă numărul celor primiți ci al celor a jutați efectiv și în cel mai s timp să obțină un răspuns competent, o rezolvare a cererii lor în dreptățite. De aceea i în cel mai înalt grad la ce nivel anume se primește în audiențe, ce funcție ocupă în instituția respectivă cel care dă audiențele.La Sfatul popular al regiunii Hunedoara, un I mează : „De la 10 pînă la 14 primesc în audiență toți șefii secțiilor iar î ns.) și membrii comitetului executiv“. Cine anume dintre membri ? In ce probleme ? Care sînt cazurile deosebite ? După ce se cunosc etc. ? Și cum ajunge cetățeanul cu un caz (' tetului spune.Să poposim, însă, pînă una alta, la secția de învățămînt a regiunii. De ce așteaptă oamenii atît de mult? Cornel C\ ției, e la o ședință, primește. Ies oamenii mulțumiți ? Nu. Ies și mai plouați decît au trat. Privirile lor spun ; parcă se știe eum e alei ? Te amînă treaba rămîne nerezolvată...
★Aspectele relatate scot în evidență faptul că nu peste toț se înțelege semnificația, importanța politică și socială a bunei organizări a audiențelor. Primirea în audientă este o treabă deosebit de gingașă și delicată ; nu oricui i se poate încredința această sarcină. E nevoie de tact, înțelegere, calm, răbdare, competență, de capacitatea de a fi sensibil la cerințele oamenilor, de a fi apropiat de ei. Sînt calități pe care nu le are ori- eine. Bine făcută, această activi-

se
Cișmașu, șeful sec- lință. Intr-un tîrziu,in- nu iar

de stat și cetățeni. In lumina a- eestor cerințe trebuie ; activitatea dusă pînă acum și asi- Z gurată o i audiențelor ______  ,___________  _puse de cetățeni. ■
Nicolais STOIAN

articolelor „SCÎNTEH"

E

„RUNDA 6"
Începînd cu titlul care 

sună enigmatic și tre
zește din capul locului 
curiozitatea și conti- 
nuînd cu desfășurarea 
intrigii, jesufă din în- 
fîmplări a căror ordona
re exactă se face abia 
în final, cînd îndoieli
le și presupunerile pu
blicului sînt risipite 
confirmate, „Runda 
satisface în multe 
vinje rigorile genului 
polițist. La debutul său 
ca realizator (după ce 
a conlucrat anterior la 
un alt film de factură si
milară : „Pisica de
mare"), Vladimir Popes- 
cu-Doreanu nu are ne
voie de acea indulgentă 
amabilă acordată uneori 
începătorilor ca un ra
bat pentru lipsa lor de 
experiență. Filmul său 
nu e scutit de imper
fecțiuni ; anumite de
fecte nu pot fi trecute 
cu vederea. Dar esen
țial este faptul că ci
neastul, cu o neîndoiel
nică stăpînire a mijloa
celor tehnice, a abordat 
tema direct, cu talent și 
acuratefă profesională.

Scenariul — scris de 
regizor, cu colaborarea 
lui Al. Strufeanu pentru 
dialoguri — este inspi
rat din evenimentele 
care au premers actului 
Istoric de ' 
1944. Din 
lor zile, 
desprins 
episod 
„Runda 6" este denumi
rea planului elaborat de 
spionajul hiflerist pen
tru a-și asigura pozifii- 
cheie în România, în e- 
ventualitatea unei retra
geri a armatei germane, 
în centrul întregii acți
uni se-găsește Agopian, 
un spion versat care 
practică cu abilitate un 
joc dublu. In desfășura
rea conflictului intervine 
siguranfa antonesciană 
și Gestapoul. Ele
mentul decisiv în dezle
garea firelor îl consfi-

sau
6"

pri-

la 23 August 
tumultul ace- 
subiecful a 

un captivant 
de spionaj.

fuie aefiunea inteligentă 
și energică a forțelor 
patriotice care, fără a 
se lăsa descoperite prea 
devreme, dau peste cap 
planurile spionilor.

Scenariul dispune de 
numeroase elemente 
care solicită permanent 
atenfia spectaforilor. Tot 
acest gl 
contradictorii, toate 
ceste sefiuni care se în
tretaie și se înfruntă nu 
păstrează insă, pe tot 
parcursul filmului, o ire
proșabilă motivare logi
că subterană, astfel în- 
cît, la sfîrșit, o dată du
mirit asupra forțelor a- 
flate în joc, spectato
rul să-și poată explica 
felurite detalii care i-au 
apărut confuze sau gra
tuite în timpul aefiunii. 
Filmul suferă de o aglo
merare a datelor, de o 
încîlcire a relațiilor, care 
lasă în urmă puncte ce
țoase, deși nodul prin
cipal a fost lămurit cu 
ingeniozitate. Pe de altă 
parte, consider 
„Runda 6” ar fi 
mult de cîștigaf dacă 
aefiunea n-ar fi fost si
tuată (cu cîteva excep
ții minime) într-o zonă 
închisă unde ambianta 
epocii nu se face sufi
cient simfită. Momente
le de la bar, episodul 
alarmei aeriene și alte 
cîteva scene din ultima 
parte aduc prea pufine 
ecouri ale viefii coti
diene.

Ion Finteșfeanu (Ago- 
pian) și György Kovacs 
(dr. Koch) domină fil
mul prin jocul lor stu
diat, găsind de fiecare 
dată nuanfa de ironie, 
îngrijorare, mînie sau 
șiretenie cerută de mo
ment, valorificînd cu 
admirabilă arfă actori
cească replicile, jocul 
privirilor, expresia fizio- 
nomică. Alături de ei, 
Ion Dichiseanu (cu de
zinvoltură și farmec per
sonal), llinca Tomoro- 
veanu (biruind cu gra-

hem de interese
a-

că 
avui

fie, ingenuitate și pros
pețime o partitură des
tul de Inconsistentă), 
Carmen Stănescu (reali- 
zindu-și personajul pe 
O linie sigură), Mihai 
Berechet (mareînd prin- 
tr-o afectare ostentativă, 
aparent degajată, ridi
colul personajului său), 
Vera Schneidenbach (a- 
parifie agreabilă, distri
buită cu o bună intuiție 
de regizor) și, în cîteva 
roluri episodice, Fory 
Etferle, Alexandru Ră- 
dulescu, Mircea Bașta 
și Emeric Schäffer com
pletează o disfribufie o- 
mogenă, care contribuie 
la succesul filmului.

Regizorul posedă sim
țul ritmului, știe să stă
ruie asupra unui gest cu 
tîlc, să sublinieze echi
vocul unei priviri insi
nuante, să surprindă o 
șoaptă sau o tresărire, 
să întrețină în sală, 
printr-un montaj trepi
dant, o stare de neli
niște surdă, de așteptare 
încordată. Observații de 
amănunt se pot face, de

o 
în

pildă, cu privire la 
anume osfenta)ie 
specularea artificiilor de 
efect, devenite comune 
în arsenalul genului. 
Meritorie și utilă, mun
ca operatorilor Mir
cea Mladin și Tincu 
Puran a izbutit să depă
șească dificultățile fil
mărilor nocturne (extrem 
de frecvente), dar une
ori iluminarea persona
jelor — dincolo de 1n- 
fenfiile exprese ale re
giei — este deficitară șl 
nu-i avantajează pe ac
tori. La rîndul lor, de
corurile semnate de 
Constantin Simlonescu 
(cu excepția unor inte
rioare din casa Ago- 
pian, lipsite de aerul 
intim, firesc șl unui a- 
parfament locuit) ser
vesc factura filmului, ac- 
cenfuînd, cînd e cazul, 
suspensia dramatică.

Mihail LUPU

Răspund

INSTITUȚIILE VIZATE

STATUL MAJORȘTIIN riFIC AL UZINIEI
In „Scînteia“ nr. 6661 a apărut o pagină specială cu titlul de mai sus. Ea a fost consacrată problemelor laboratoarelor uzinale. Stînd de vorbă cu cadre de răspundere din direcțiile generale ale unor ministere, cu cercetători din institute științifice și din laboratoarele uzinelor, cu ingineri din uzine, redactorii noștri au încercat să prezinte cititorilor rolul acestor laboratoare, să cunoască eficiența activității lor, posibilitățile de sporire a aportului laboratoarelor uzinale la bunul mers al producției. Cele arătate in pagina a- mintită au fost confirmate și completate în scrisori trimise redacției din partea unor întreprinderi și instituții. Cităm din scrisorile primite :
Ministerul Industriei Me

talurgice ne scrie că organizarea și dotarea laboratoarelor din uzinele siderurgice sînt urmărite cu atenție de organele de resort. A fost dezvoltată rețeaua laboratoarelor de secție și de laboratoare centrale, iar la uzinele mari și cele noi, aflate în construcție, se organizează secții de cercetare. Totuși, se subliniază în scrisoare, este necesară o îmbunătățire a

dotării tehnico-materiale a laboratoarelor și a sistemului de selecționare a cadrelor. Ministerul urmărește ca laboratoarele să aibă o sferă mai largă de preocupări și să-și lărgească relațiile de colaborare cu institutele științifice de cercetare și catedrele din în- vățămîntul tehnic superior. Pentru a apropia și mai mult cercetarea de nevoile producției, s-a inițiat îmbogățirea și revizuirea tematicilor de cercetare potrivit cerințelor actuale. Sînt în curs de analizare problemele legate de îmbunătățirea stimulării materiale a personalului de cercetare din uzine, în vederea realizării unei cointeresări mai mari în promovarea progresului tehnic.In răspunsul Direcției ge
nerale tehnice a Ministe
rului Industriei Construc
țiilor de Mașini se menționează, printre altele, că trebuie criticată, pe bună dreptate, atitudinea unor întreprinderi care trimit spre rezolvare institutelor de cercetări probleme care ar putea fi soluționate mult mai operativ de către laboratorul uzinal propriu. Se arată că în asemenea situații vina este în primul

rînd a conducerilor întreprinderilor care nu analizează cu suficientă atenție solicitările adresate cercetării științifice din afara uzinei.Pentru evitarea în viitor a unor astfel de situații, Direcția generală tehnică își propune să analizeze cu mai multă exigență propunerile uzinelor privind temele de cercetare tehnico- științifjcă. Realizarea unui plan tematic strîns legat de problemele de perspectivă ale uzinelor va spori desigur ponderea preocupărilor de cercetare științifică propriu-zisă în raport cu lucrările de laborator cerute de sarcinile curente ale producției.In scrisoarea sosită de la 
Uzina de strunguri din A- 
rad conducerea laboratorului arată că aportul nucleului științific din uzină la bunul mers al producției poate să sporească dacă a- cesta își propune să realizeze nu numai verificarea calității materialelor care se recepționează, ci și rezolvarea unor probleme care depășesc simpla analiză și solicită mai mult competența cercetătorului științific din laborator,In scrisoarea trimisă de

Uzina de mecanică fină din 
București se reamintește că în pagina publicată conducerea Institutului de cercetări tehnologice în construcția de mașini (I.'C.T.C.M.) critică Uzina de mecanică fină pentru că i se adresează cu prea multă ușurință în probleme simple care nu constituie teme de cercetare, în loc să-și întărească laboratorul propriu. Conducerea uzinei ține să precizeze că ea nu dispune decît de un laborator mic, în care se fac analize chimice și se prepară diferite substanțe simple, necesare aparatelor de măsură produse. Se subliniază că, în cazul dat, u- tilarea unui laborator uzinal cu aparatură pentru orice fel de analiză ar fi rentabilă din punct de vedere economic doar dacă i s-ar asigura o folosire continuă, rațională. Uzina propune înființarea unor laboratoare teritoriale, care să fie amplasate în uzinele mari și care să poată fi solicitate și de uzinele mai mici din apropiere. Laboratorul Uzinelor „23 August“ din Capitală solicită de altfel să î se încredințeze diferite probleme spre rezolvare.

Combinatul siderurgic 
Hunedoara ne informează că, în ultimul timp, în urma asigurării unor condiții bune de muncă în laboratoare (darea în funcțiune a noului laborator central), activitatea de cercetare legată de problemele îmbunătățirii proceselor de producție deține locul principal. Conducerea tehnică a combinatului îndrumă activitatea laboratorului și indică problemele de rezolvat, ordinea lor, urgența. Laboratorul și-a adus contribuția în elucidarea unor probleme privind îmbunătățirea calității oțelurilor pentru sapele cu role necesare industriei de construcții de utilaj petrolier, pentru rulmenți, pentru armătură de mină etc. Pentru viitor, se arată în scrisoare, „ne propunem să extindem și mai mult această latură creatoare a activității laboratorului nostru, unul din cele mai mari și mai moderne laboratoare din tară. Se intenționează începerea lucrărilor de construire și de executare a anexei laboratorului central, care va adăposti numeroase aparate moderne“.

Teatrul de Operă și Balet (sala 
Palatului) : Boema — ora 19,30. 
Teatrul Național „I. L. Caraglale“ 
(sala Comedia) : Vedere de pe 
pod — ora 19,30, (sala Studio) i 
Patima de sub ulmi — ora 19,30. 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Opera de trei parale — 
ora 19,30, (sala din str. Al. Sa
lua nr. 10 A) : Dragă mincinosule 
— ora 19,30. Teatrul de stat de 
Operetă : Țara surîsulul — ora 
19,30. Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Cu muzica... e de glu
mit — ora 20. Circul de stat : 
Circus București — ora 20. Festi
valul international al teatrelor de 
păpuși și marionete — Sala Sa
voy — Teatrul de păpuși din Ti
mișoara, Teatrul de păpuși din 
Oradea — ora 16 și ora 20. Sala 
Țăndărică — Compania La- 
plapperpapp (R. F. Germană) — 
ora 16 șl ora 20. Sala din str. 
Academiei nr. 20 — Teatru! de 
păpuși și umbre din Provincia 
Hunan (R. P. Chineză) — ora 11 
și ora 18.

CINEMATOGRAFE
UN CARTOF, DOI CARTOFI r

Patria (completare Lecție în intr. 
nit) —9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
Capitol (completare Lecție în in
finit) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21, rulează și la grădină — ora
19.30, Feroviar (completare Lecție
în infinit) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18.15; 20,45, Bucegl (completare •
Lecție în infinit) — 10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30, rulează și la grădină
— ora 19,30, Floreasca (comple
tare Comorile orașului scufun
dat) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
RUNDA 6 : Republica (completare 
Suită bănățeană) — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21, Expoziția — Piața 
Scinteii (completare Sultă bănă
țeană) — ora 19,15, București 
(completare Suită bănățeană) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,
Excelsior (completare Sultă i’lnă- 
țeană) — 9,45; 12; 14; l» - -8,15;
20.30, Modern (completare Suită
bănățeană) — 10,30; 12,45; 15'; 17,30; 
20. CINEVA ACOLO SUS MA 
IUBEȘTE ■ Luceafărul (éomple- 
tare Știați că...) — 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21, Festival (completare 
știați că,.) — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21, rulează și la gră
dină — ora 20, Tomis (completare 
Știați că...) — 9,30; 12; 14,30; 17;
20, rulează și la grădină — ora
19.30, Melodia (completare Știați
că...) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, Flamura (completare știați 
că„.) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
Stadionul Dinamo (completare 
Știați că.„) — ora 19,30, Arenele 
Libertății (completare Știați că,..)
— ora 19,30. ROȘU ȘI NEGRU <- 
ambele serjl : Carpațj — 10; 16;
19.30, CAPORALUL ȘI CEILALȚI:
Victoria (completare Sport nr. 
4/1965) — 9,45; 12; 14,45; 16,30;
18,45; 21. TOLBA CU AMINTIRI : 
Central (completare Unde nu-i 
cap) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
HOȚUL DE PIERSICI : Lumina 
(completare Fata de pe Someș) -- 
10; 12,30; 15,30, 18; 20,30. MARȘ i, 
ASUPRA ROMEI • Union (com
pletare Prietenul meu Max) -r 
15,30; 18; 20,30. PROGRAM PEN
TRU COPII : Doina — ora 10. 
CRONICA UNUI BUFON : Doina 
(completare Cine sînt ei 7) — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. CERUL 
ȘI MOCIRLA : Timpuri noi (com
pletare Diligenta) — 10—21 !n con
tinuare. DANSUL ETERN : Giu- 
Ișști (completare Dușmanul ini
mii) — 16; 18,15; 20,30. STRIOA- 
TÙL : Cultural (completare Su- 
rfsul) — 15,30; 18: 20,30. CARAM
BOL : înfrățirea între popoare 
(completare Bastonașul) — 10,30; 
15.45; 18; 20,15. BANDA : Dacia 
(completare Simetrie) — 9—14.45 
In continuare, 16,45; 18,45: 20,45.
Ferentari (completare Apa v|e> — 
16; 18,15; 20,30, Cotroceni (comple
tare Gust bun... și bun gust) — 
16; 18,15; 20,30. PROCESUL PRO
FESORULUI WEIR : Buzești
(completare Mtine începe azi) — 
10; 14,45; 17,45; 19,45. rulează și la 
grădină — ora 19. Arta (comple
tare Mîine începe azi) — 11; 14; 
17; 20, rulează șl la grădină — ora 
19. EVADATUL — cinemascop — 
Crîngași (completare Muzeul 
Zambacclan) — 16; 18,15; 20 30,
Volga (completare Nu bem nicio
dată) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
SAMBA : Grlvlța (completare A 
cui e vina?) - 10; 12,30; 15,30; 18; |
20.30, Miorița (completare A cul e
vina?) -, 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21. CULORILE LUPTEI — 
cinemascop ; Unirea (completare 
Lucrările Marii Adunări Națio
nale) — 16; 18.15; 20,30. rulează si 
la grădină — ora 19.30. VIAȚA 
DIFICILA : Flacăra (completare 
Musca purtătoare de microbi) — 
15,30; 13; 20,30, grădina Vital'
(completare Amintiri conteni, 
l-ane) - ora 19,15. FEMEIA NECU
NOSCUTA : Vltan - 15,45; 16;
20,15. LALEAUA NEAGRA - ci
nemascop : Munca (completare 
Simetrie) — 10.30; 14; 16,15, 18.30: 
21, Cosmos - 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30, CĂPITANUL DIN TENKES
ambele serii ; Popular (comple
tare Pionieria nr. 4/1865) — 16;
19.30, DOMNUL — cinemascop : 
Moșilor (completare Construim)
— 15,30; 18; 20,30. rulează si la
grădină — ora 19,30. FIUL CĂPI
TANULUI BLOOD : Viitorul
(completare Muzeul Zambacclan)
— 15; 17; 19; 21. APORT, MUH
TAR ! — cinemascop : Colentina 
(completare Acolo unde Carpațil 
intîlnesc Dunărea — cinemascop)
— 16; 18,15, 20,30. Pacea (comple
tare Acolo unde Carpațil întll- 
nesc Dunărea — cinemascop) — 
16; 18; 20. ROMULUS SI REMUS
— cinemascop • Rahova (cor ple-
tare Melodill« străzii — cinema
scop) — 15.30: 18; 20,30. rulează
șl la grădină — ora 19,30, Drumul 
Sării (completare Melodiile străzii
— cinemascop) — 11; 15; 17,30; 20. 
CINTIND IN PLOAIE : grădina 
Doina (completare Sport nr. 
4/1965) - ora 19.30. CLUBUL CA
VALERILOR : grădina Progresul 
Parc (completare Și atunci) — ora 
19,30. ClNTAREAȚA SCLAVA t 
grădina Colentina — ora 19,30.

Cluj — Cartierul Grigorescu

Cotidianul mărunt CUM E VREMEA

(Urmare din pag. I-a)

— Opt „Garpati“ !
Cine oare, In locul meu, ar găsi 

că faptul îi provoacă bună dispo
ziție ?...

Călătoresc cu trenul rapid spre 
Suceava. O sută. două, trei sute de 
kilometri. E vară, e foarte cald. $i 
pti-e sete. Nu numai mie. Vecinul 
de compartiment se indignează : 
„Cum se poate, tovarășe, să nu fie 
pic de apă in tren pe o rută de 
șase ore, în plină zi de vară ?!“ De 
ce — mă întreb — nu există măcar 
cîteva sticle de apă minerală In 
fiecare vagon ? Un ceas și fncă li
nul și fncă două. Și nu mă bucur 
nici de lumina grinelor, nici de 
transparenta văzduhului. A/ung la 
destinație încruntat, obosit și fără 
chef...

Cite lucruri, uneori minuscule in 
raport cu marile fapte ale vieții, nu 
influențează cele mai sensibile re

sorturi din ființa noastră I Exemple 
se pot înșira la nesfîrșii.

Un copil bine crescut, care te sa
lută cuviincios, ffi dăruie un spor 
de bună dispoziție. Un urlet ca in 
junglă, realizat prin vecini, sub 
lună, de cltiva derbedei 1(1 tură nu 
numai somnul nopții, dar și calmul, 
poate, de a doua zi. Medicul care 
te cercetează atent, cu gri/ă. cu 
mină prietenească și vorbă caldă, 
investește In tine o doză de lumină. 
Croitorul care te amină de azi pe 
miine și de luni pe slmbătă pentru 
că, vezi bine, nu i-ai făcut cu o- 
chiul, i/l întunecă destule ceasuri 
și zile, Pe mine personal mă Indis
pune Intre altele, șl vorba mu/tă, 
mal cu seamă prea sonoră și tira
nică.

Buna dispoziție a omului care, 
plnă la urmă, e o condiție a muncii 
și a creației in toate domeniile, 
merită apărată, respectată și spo
rită prin contribuție reciprocă, spre 
avantaj reciproc și obștesc.

Ieri in țară : Vremea a fost re
lativ frumoasă dar s-a răcit mai 
ales în jumătatea de nord a tării. 
Cerul a fost variabil mai mult no- 
ros in Ardeal și Moldova und? lo
cal, in cursul dimineții, s-a sef-'a- 
lat ceață. Vintul a suflat po'urK 
cu intensificări trecătoare predo- 
minind din sectorul nord-est. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 12 grade la Suceava și 25 
grade la Berzeasca, In București : 
Vremea a fost relativ frumoasă cu 
cer schimbător. Vintul a suflat po
trivit cu Intensificări trecătoare 
predominind din sectorul nord-est. 
Temperatura maximă a aerului a 
fost de 24 grade. Timpul probabil 
pentru 22, 23 și 24 septembrie. In 
țară : Vreme relativ frumoasă și 
rece, cu cer variabil. Vor cădea 
ploi slabe Izolat In jumătatea de 
nord a tării. Vini slab pină la po
trivit predominind din nord-vest. 
Temperatura In scădere la Început 
apoi in creștere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse Intre 1 si 11 grade, 
Iar maximele între 11 și 21 qrade. 
Izolai în nordul tării există con
diții favorabile formării brumei în 
București : Vreme in general fru
moasă dar rece Cerul va fl va
riabil vini slab plnă la potrivit. 
Temperatura in scădere la început, 
apoi țn creștere.
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în toamna acestui an oamenii muncii din agricul
tură au de executat un volum mare de lucrări. Intr-un 
timp scurt el vor trebui să însămînțeze o suprafață de 
3 400 000 ha cu grîu, secară, orz șl diferite culturi furajere, 
să strîngă recolta de pe 4 500 000 ha șl să facă arături de 
toamnă pe 4 500 000 ha. Dacă la toate acestea se mai adaugă 
și alte acțiuni, cum sînt culesul și transportul fructelor șl le
gumelor, vinlficarea strugurilor, rezultă că în această perioa
dă este necesară o mare mobilizare de forțe, astfel ca toate 
lucrările să se desfășoare în timpul optim și de bună calitate.

Condițiile naturale din toamna aceasta impun să se ia o 
serie de măsuri deosebite față de ceilalți ani. Dacă în unele 
regiuni din sudul țării (Oltenia șl Argeș) seceta prelungită a 
31'ăbit coacerea culturilor, în nord, datorită ploilor abund

ente, vegetația porumbului și a celorlalte culturi de toamnă 
este mult întîrziată. De asemenea, prognoza Institutului 
meteorologic central arată că după timpul frumos din 
aceste zile, care se va prelungi pină la 10 octom
brie, va urma o lungă perioadă de ploi reci. în aceste con
diții este necesară luarea de măsuri organizatorice și teh
nice care să asigure buna desfășurare a lucrărilor agricole, 
încheierea lor într-un timp mai scurt decît în alți ani. Pro
blemele campaniei de toamnă au fost discutate pe larg în 
cadrul unei ședințe care a avut loc Ia Consiliul Superior al 
Agriculturii cu membrii comitetului executiv al Consiliului 
Superior al Agriculturii, reprezentanți ai unor organe cen
trale, secretarii comitetelor regionale de partid, președinții 
consiliilor agricole regionale, directorii trusturilor locale 
Gostat, președinții uniunilor regionale ale cooperativelor de 
consum etc. Cu acest prilej a fost analizat stadiul pregătirii 
campaniei de toamnă și s-a stabilit un plan de măsuri pri- 

; -v Y vind desfășurarea lucrărilor agricole. în pagina de față re
dăm o parte din problemele care au fost discutate și acțiu
nile ce trebuie întreprinse în această perioadă de organele 
de partid, consiliile agricole și conducerile unităților agri
cole socialiste.

RECOLTA 1966
TE ACUM

Recoltarea culturilor
B A ■■tirzu
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Anul acesta, cu excepția regiunilor Oltenia și Argeș în care s-a simțit efectul secetei, vegetația porumbului este întîrziată cu 2—3 săptămîni față de anii normali. A întîrziat și vegetația la sfecla de zahăr și cartofi. Trăgînd învățăminte din lipsurile anului trecut, cînd în regiuni ca Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov și Suceava s-a prelungit scosul cartofilor, iar în alte regiuni cocenii de porumb au rămas în cîmp pe suprafețe mari, este necesar să se ia o serie de măsuri care să asigure strîngerea recoltei în cel mai scurt timp și fără pierderi.Principala sarcină care stă în fața oamenilor muncii din agricultură 
este recoltarea in întregi
me a porumbului pentru 
boabe, pe măsură ce dă în 
copt, și însilozarea cocenilor în vederea asigurării furajelor necesare animalelor. Gospodăriile de stat dispun de 3 000 combine de recoltat porumb. Folosirea cu randament maxim a acestora necesită asigurarea unui număr corespunzător de remorci — circa 6 pentru fiecare combină — cu ajutorul cărora să se facă transportul știuleților și al cocenilor tocați. în felul a- cesta gospodăriile de stat vor putea recolta mecanizat porumbul de pe circa 235 000 ha. Prin luarea din timp a măsurilor organizatorice ce se impun, aceste mașini vor putea fi folosite cu întreaga lor capacitate.Recoltarea porumbului în gospodăriile de stat, îndeosebi în cele situate în incintele îndiguite din lunca Dunării, ridică o serie de probleme despre care a vorbit, printre alții, tov. GH. BUCUREȘ- TEANU, directorul trustului Gostat Călărași :„în gospodăriile din ca
drul trustului nostru se 
cultivă 14 000 ha cu po
rumb și 5 000 ha cu floa- 
rea-soarelui. Floarea-soa- 
relui a fost recoltată in 
cea mai mare parte, iar 
la porumb culesul va în
cepe în jurul datei de 25 
septembrie. Aceasta im
pune ca tractoarele și re
morcile care ne-au fost 
repartizate să sosească 
în unități înainte de în
ceperea recoltatului. Exis
tă și alte probleme ca
re trebuie rezolvate în 
timpul cel mai scurt. In- 
trucît la baza de recepție 
Călărași nu există sufi
cient spațiu de depozita
re, porumbul va trebui 
transportat la o distanță

și înmagazinarea 
produselorTot atît de importantă este organizarea preluării și înmagazinării în cele mai bune condiții a produselor contractate de cooperativele agricole și a acelora livrate de gospodăriile de stat. Din cele relatate de tov. A. FLE- ȘARU, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru valorificarea produselor agricole, se desprind cîteva măsuri bune care au fost luate :„în următoarele zile se 
prevede începerea recep- 

de 60—70 km. De aceea 
podurile de vase peste 
Borcea trebuie să fie a- 
menajate cît mai repede. 
Numai avînd podurile 
gata din timp camioanele 
vor putea fi utilizate 
cu randament, In acest an, 
gospodăriile noastre vor 
folosi circa 700 autoca
mioane. In această situa
ție se pune foarte serios 
problema asistenței teh
nice din partea Ministe
rului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor. Cite 
un șef de coloană la 
200—250 camioane, așa 
cum a fost în trecut, nu 
este suficient".Unele gospodării de stat vor folosi la recoltarea porumbului, pe lîngă mijloacele mecanizate, și oameni. Recrutarea și repartizarea brațelor de muncă, asigurarea cazării și hranei sînt probleme a căror rezolvare nu suferă întîrziere.

O atenție deosebită tre
buie acordată culesului 
porumbului în cooperati
vele agricole. în numeroase regiuni această problemă este privită cu multă răspundere de organele de partid și de stat. Cu prilejul ședinței, tov. SIMION DOBRO- VICI, secretar al Comitetului regional de partid Galați, a subliniat cîteva din măsurile întreprinse în această direcție :

„Biroul comitetului re
gional de partid împreu
nă cu sfatul popular re
gional și consiliul agricol 
a stabilit un plan de mă
suri privind desfășurarea 
lucrărilor de toamnă. In 
ceea ce privește porumbul 
s-a indicat unităților a- 
gricole să stringă, în pri
mul rînd, recolta de pe 
suprafețele destinate în- 
sămînțării griului. Mai 
ales în raioanele din Bă
răgan s-au recoltat su
prafețe întinse. Acum 
pentru noi recoltările nu 
vor constitui o problemă 
dificilă, ca anul trecut, 
ceea ce nu înseamnă să 
neglijăm această acțiune, 
care necesită o mare mo
bilizare de forțe".Măsuri bune în vederea recoltării la timp a culturilor de toamnă au fost luate și în alte regiuni. Este necesar ca ele să fie aplicate întocmai, urmărindu-se eliberarea, în primul rînd, a acelor suprafețe care urmează să se însămînțeze cu griu de toamnă. Mai ales acolo 
unde starea de vegetație 
a culturilor este întîrzia
tă se impune să se iden
tifice tarlalele cu plante 
care au dat în copt pen
tru a putea fi recoltate 
fără întîrziere.

Preluarea

ționării produselor de 
toamnă. Pentru depozita
rea acestora s-au pregătit 
unele spații ; altele ur
mează să se realizeze prin 
darea în folosință a ma
gaziilor aflate în con
strucție, a platformelor 
demontabile și a celor a- 
coperite. Intrucît spațiile 
de depozitare sînt insufi
ciente, s-a prevăzut depo
zitarea produselor în stra
turi înalte acolo unde este 
posibil acest lucru, amena
jarea de platforme desco
perite pentru floarea-soa- 
relui, livrarea mai rapidă 

către fabricile de ulei a 
unor cantități de floarea- 
soarelui".Din cele expuse s-ar părea că s-au găsit soluții pentru asigurarea depozitării produselor. Dar dacă vor cădea ploi sau produsele vor avea umiditate ridicată, acest mod de depozitare provoacă pierderi. Se pune întrebarea : de ce la a- ceastă dată nu sînt gata spațiile de depozitare pentru produsele de toamnă ? De ce amenajarea acestora a întîrziat nejus- tificat de mult, cu toate că fondurile au fost alocate din timp ? Dacă în regiunile Galați și Iași, ca urmare a măsurilor luate de trusturile de construcții și sprijinului acordat de organele locale, marea majoritate a magaziilor vor putea fi folosite în campania de toamnă, în regiunile Suceava, Banat, Crișana, Oltenia și Do- brogea nu se va realiza aceasta. Aici lucrările se desfășoară în ritm nesatisfăcător datorită slabei organizări a muncii pe șantiere, deficiențelor care se manifestă în aprovizionarea cu unele materiale.Problema preluării și depozitării în cele mai bune condiții a produselor de toamnă trebuie privită cu cea mai mare răspundere. în primul rînd, este necesar să fie 
intensificate lucrările pe 
șantiere, astfel ca maga
ziile șl celelalte construc
ții să fie date in folosin
ță intr-un timp cit mai 
scurt. Unii participanți la discuții au cerut unităților Ministerului Economiei Forestiere să se îngrijească mai mult de expedierea la timp a lemnului de construcții. De a- semenea, se impune să se identifice, în continuare, noi spații de depozitare a produselor de toamnă. Nu trebuie uitată nici problema curățirii spațiilor existente, încă de pe acum trebuie asigurată înmagazinarea porumbului și florii-soa- relui în asemenea condiții încît să nu se deprecieze ori să se înstrăineze nici un bob.

Amplasare și soiuri
La consfătuirea griului care a avut loc în cursul lunii august, ținîndu-se seama de condițiile naturale deosebite din acest an, s-a recomandat ca grîul de toamnă să fie amplasat, în principal, după premergătoare care părăsesc terenul devreme. Măsurile luate permit ca în gospodăriile de stat 78 la sută din suprafețele destinate acestei culturi să se însămînțeze după premergătoare timpurii. în cooperativele agricole a- cest procent reprezintă 60 la sută. Rămîne totuși o suprafață destul de însemnată care va trebui să fie însămînțată după sfecla de zahăr, cartofi și porumb. Aceasta impune ca, îndeosebi în regiunile Oltenia, Argeș, Brașov, Maramureș, Cluj și Suceava, unde s-a prevăzut să se însămînțeze suprafețe însemnate de grîu după plante ce se recoltează mai tîrziu, să se 

ia măsuri care să asigure 
eliberarea din vreme a 
acestor terenuri și pregă
tirea lor in condiții agro
tehnice corespunzătoare.Din discuțiile purtate în cadrul ședinței a rezultat că amplasarea griului s-a făcut cu mai multă grijă, iar acum s-a trecut cu toate forțele la lucru. Merită reținute cele relatate de tov. VASILE VEDEANU, preșe

Pentru ca recolta să a- jungă în cel mai scurt timp din cîmp în magazii sînt necesare mijloace de transport într-un număr corespunzător și o organizare temeinică a muncii, pînă în cele mai mici amănunte, astfel ca să se asigure folosirea cu maximum de randament a fiecărui autocamion. în a- ceastă privință prezintă mare însemnătate ca dirijarea mașinilor să se facă organizat, cu răspundere, numai de o singură persoană în cadrul fiecărei regiuni, respectiv de către directorul I.R.T.A. Experiența anilor trecuți a demonstrat că atunci cînd în această problemă se amestecă mai mulți, rezultă o risipă de mașini și pierdere de timp. Bineînțeles, directorul I.R.T.A., avînd această sarcină, trebuie să o ducă la îndeplinire cu cea mai mare răspundere.
Utilizarea cu randament 

sporit a mijloacelor de 
transport impune o bună 
organizare a muncii la 
încărcat in cîmp și la 
preluarea produselor la 
magazii. Staționarea timp 
Îndelungai a camioanelor 
încărcate in fața bazelor 
de recepție, așa cum s-a 
intimplat in anii trecuți, 
nu trebuie să se mai re
pete.în această perioadă se transportă, îndeosebi cu trenul, mari cantități de cartofi, sfeclă de zahăr, fructe și legume. Se impune ca planificarea vagoanelor să se facă cu cea mai mare răspundere. Trebuie bine organizată munca de încărcare a cartofilor, mai ales în regiunile Suceava, Brașov și Mureș-Autonomă Maghiară. Aceasta cu atît mai mult cu cît Uzinele „U- nio“ din Satu Mare au întîrziat livrarea benzilor transportoare. Problemele legate de transportul cartofilor și al altor produse trebuie rezolvate cît mai repede.

dintele Consiliului agricol regional București :
„în regiunea București 

s-au tras concluziile nece
sare privind condițiile 
care trebuie create griu
lui pentru ca să dea pro
ducții bune. în primul 
rînd, ne-am îngrijit să 
amplasăm această cultură 
îndeosebi după premergă
toare care eliberează te
renul mai devreme. Un 
accent deosebit se pune pe 
pregătirea terenului și în- 
grășarea unor suprafețe 
cît mai mari. Cu toate 
greutățile avute am reușit 
să îngrășăm pînă în pre
zent o suprafață de peste 
80 000 ha. în final vrem 
să fertilizăm de două ori 
mai mult grîu decît anul 
trecut. De asemenea, am 
căutat să amplasăm cît 
mai bine diferitele soiuri 
intensive și să eliminăm 
complet soiurile extensive 
din zona cu cernoziom. Se 
desfășoară bine asigura
rea seminței și condițio
narea ei. Merge mai greu 
cu schimbul de sămînță. 
lnsămînțatul a început și, 
cu forțele pe care le a- 
vem, vom putea termina 
această lucrare pînă la 
începerea timpului nefa
vorabil".Și în alte regiuni s-a a- cordat atenția cuvenită amplasării griului, într-o proporție mai mare după culturi care părăsesc terenul devreme și mai ales 

după grîu. în cadrul ședinței s-a subliniat însă că semănatul griului după grîu este o armă cu două tăișuri, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare ; să nu urmeze pe terenurile puternic infestate cu zabrus, ca și acolo unde s-au semnalat boli de carantină, să se facă tratarea seminței contra za- brus-ului etc. Consiliile agricole regionale Dobro- gea, Galați, Oltenia au datoria să întocmească hărți în care să se delimiteze în mod concret suprafețele atacate de diferite boli, precum și perimetrele în care atacul de zabrus este foarte puternic, iar măsurile de combatere pe cale chimică n-au dat rezultate corespunzătoare.
Amplasarea solurilor 

este o altă sarcină impor
tantă. La consfătuirea griului s-a atras atenția unor regiuni ca Banat, Crișana, Cluj și Oltenia că numărul soiurilor de grîu pe care le cultivă este foarte mare. Critica făcută la timpul respectiv a dus la luarea unor măsuri pentru a reduce numărul acestora. Această acțiune nu trebuie considerată încheiată. Este bine ca ea să fie urmărită, în continuare, cu cea mai mare răspundere.

In acest an, există po
sibilitatea să se iacă o 
mai bună amplasare a 
soiurilor pe teritoriul țării. 
Dar pentru aceasta, con
siliile agricole regionale 
și raionale, specialiștii 
din fiecare unitate de pro
ducție trebuie să facă o 
analiză temeinică a con
dițiilor de sol și climă 
existente în fiecare loc, să 
studieze însușirile agro- 
biologice ale soiurilor și 
să se pronunțe pentru so
iurile care urmează să fie 
cultivate. Există încă o rezervă de semințe din diferite soiuri recunoscute, care vor trebui schimbate în întregime și însămîn- țate în cooperativele a- gricole.în ce privește condiționarea semințelor, deși a- ceastă lucrare trebuie să fie terminată, în unele unități agricole a întîrziat. Experiența a dovedit că neavînd sămînța pregătită, semănatul poate întîrzia, deoarece volumul lucrărilor care trebuie executate acum este foarte mare. S-a întîrziat și trimiterea probelor la laborator pentru a se determina calitatea lor. Care sînt cauzele întîr- zierii lucrărilor de condiționare a semințelor ? Cele mai multe se dato- resc slabei organizări a muncii. în unele locuri nu sînt utilaje suficiente. Tov. CONSTANTIN IF- TODE, președintele Consiliului agricol regional Suceava, a relatat printre altele :

„In regiune a trebuit 
să se condiționeze la sta
țiunea experimentală o 
parte din semințe. Capa
citățile de condiționare 
fiind insuficiente, atît din 
punct de vedere cantita
tiv, cît și calitativ, lucra
rea a întîrziat. De altfel 
și schimbul de semințe a 
început tîrziu. Abia la 15 
septembrie, din regiunea 
Dobrogea au fost expe
diate 1200 tone grîu din 
cele 1500 tone prevăzute 
pentru regiunea Suceava, 
lucrare care se putea face 
mult mai repede dacă 
s-ar fi luat măsuri mai 
din vreme pentru expe
dierea griului destinat 
schimbului".în acest an, pe baza datelor obținute de la laboratoarele de control, semințele se prezintă foarte bine din punct de vedere al însușirilor fizice și biologice. Ar constitui o mare greșeală pentru acele 

unități care, din lipsă de preocupare, ar folosi totuși semințe necorespunzătoare din punct de vedere al valorii culturale întrucît în asemenea cazuri rezultă semănături rare. Este 
necesar ca în timpul cel

Pregătirea terenului 
și semănatulObținerea unor producții mari este hotărîtă, în mare măsură, de executarea semănatului la timp și într-un teren foarte bine pregătit. în ce privește pregătirea terenului s-au obținut unele rezultate bune. S-au făcut arături pe 1300 000 ha în cooperativele agricole și 450 000 ha în gospodăriile de stat. Au mai rămas de arat circa 1,5 milioane de hectare în cooperativele agricole și 150 000 ha în gospodăriile de stat. Lucrarea este rămasă în urmă îndeosebi în regiunile Maramureș, Crișana, Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară și Brașov, adică tocmai în regiunile unde au existat precipitații suficiente care permit să se lucreze pămîntul în cele mai bune condiții. Este necesar ca peste tot să fie grăbit ritmul arăturilor ca și pregătirea patului germinativ pentru a se putea trece cu toate forțele la semănat.Problema cea mai importantă este terminarea însămînțărilor într-un timp scurt. De ce începe mai devreme, în acest an, campania însămînțărilor de toamnă, știind că altele au fost termenele stabilite la consfătuirea griului ?
în primul rînd : mersul vremii indică ploi numeroase începînd din a doua decadă a lunii octombrie. Este deci necesar ca 10 octombrie să ne găsească cu grîul semănat.
In al doilea rînd : în acest an, în majoritatea regiunilor condițiile de pregătire a terenului, datorită lipsei de ploi, au fost mai grele. în multe regiuni, ținîndu-se seama de această indicație s-a și trecut la lucru. Iată ce a declarat tov. MIRCEA CAPIZISU, directorul trustului Gostat Timișoara. „Gospodăriile 

de stat din Banat s-au pre
ocupat cu multă atenție 
de pregătirea campaniei 
de toamnă. Grija noastră 
a fost îndreptată, în pri
mul rînd, spre pregătirea 
însămînțării griului. Anul 
trecut am avut destule 
deficiențe în această pri
vință, din care cauză nici 
producția obținută n-a 
fost la nivelul posibilită
ților. Principalele lipsuri, 
pentru care de altfel am 
fost criticați și la consfă
tuirea griului, au fost : 
slaba pregătire a tere
nului pe unele suprafețe, 
greșeli la fertilizare, adi
că aplicarea unui raport

Multe depind 
de organizarea 
munciiEste necesar ca pe baza planurilor de muncă stabilite în fiecare unitate, 

mal scurt să se termine 
condiționarea și controlul 
semințelor, tratarea lor cu 
cea mai mare grijă și răs
pundere pentru a se feri 
culturile de atacul bolilor 
și dăunătorilor.

necorespunzător între azot și fosfor și în mod 
deosebit nerespectarea 
perioadei de însămin- țat. în cadrul Trustu
lui Timișoara, avem de 
semănat 21 000 ha cu grîu 
și 6 000 ha cu orz. Vom 
semăna 70 la sută din a- 
ceastă suprafață după 
păioase. Am arat întreaga 
suprafață și am pregătit 
încă 3 200 ha pentru grîu, 
în ipoteza că nu vom 
putea pregăti pînă la data 
fixată terenurile ce ur
mează să fie recoltate. 
70 la sută din această 
suprafață este pregătită 
pentru însămînțări. Ploile 
căzute în ultima vreme 
ne-au ajutat să facem 
lucrări de bună calitate. 
Ne-am însușit indicațiile 
date și am trecut la semă
natul griului. Nu avem 
nici o reținere cu privire 
la perioada de însămin- 
țare și de aceea se lucrea
ză din plin".în cadrul ședinței s-a subliniat marea importanță a semănatului mai devreme pentru viitoarea producție de griu. Anul trecut, în unele regiuni cum sînt Suceava. Bacău, Iași și altele, pe baza cunoașterii condițiilor naturale de către specialiștii de ia consiliile agricole și din unități, semănatul griului a început mai devreme, ceea ce s-a reflectat in sporirea recoltelor.Grăbirea semănatului impune ca toate tractoarele și mașinile agricole să fie folosite din plin. Aceasta necesită însă să 
se ia măsuri urgente pri
vind asigurarea pieselor 
de schimb pentru tractoa
rele și mașinile agricole 
care vor ti folosite în a- 
ceastă campanie.

„In regiunea noastră — a arătat tov. GH. IBÄ- NESCU, președintele Consiliului agricol regional Bacău — avem nevoie de 
cauciucuri pentru 250 
tractoare, lipsesc piese de 
schimb ca arbori motori. 
motorașe de pornire etc. 
care nu se găsesc în bazele de aprovizionare".Aceeași situație a fost relatată și de alți președinți de consilii agricole. Este necesar ca problema pieselor de schimb să fie rezolvată într-un timp cît mai scurt.Grăbirea insămînțări- lor de toamnă trebuie să meargă mînă în mînă cu o calitate ridicată a lucrărilor încît semănatul să se facă la un nivel a- grotehnic înalt.

raion și regiune să se facă 
un grafic de executare a 
lucrărilor, grafic care să 

fie urmărit zi da zi. Acolo unde se observă că în ziua respectivă nu s-au îndeplinit sarcinile de plan, să se ia măsuri pentru ca în ziua care urmează să se recupereze ceea ce s-a pierdut în cea precedentă.
O problemă deosebit de 

importantă este aceea ca 
sarcinile care revin fie
cărei unități să fie bine 
cunoscute de fiecare lu
crător in parte. Așa cum s-a dovedit în toate campaniile agricole, buna or
ganizare a muncii, mai ales în ce privește folosirea tractoarelor și mașinilor agricole are un rol hotărîtor. Trebuie acordată o mare atenție organizării muncii tractoriștilor. Lucrările pot fi grăbite prin organizarea schimbului doi. Dacă se lucrează noaptea la a- rături sau la pregătirea terenului, pe tractoare să fie puși neapărat tractoriști cu experiență, oameni care să știe să stă- pînească volanul și cunosc toate tainele mașinii.Acolo unde nu există posibilitatea să se organizeze munca în două schimburi, este necesar să se lucreze în schimb prelungit, care de fapt se practică în multe unități.Gospodăriile de stat vor trebui să fie în fruntea campaniei de însămînțări. Directorii de trusturi Gostat si conducătorii de gospodării trebuie să urmărească îndeaproape ca tractoarele, mașinile și alte mijloace să fie folosite cu întreaga lor capacitate.S.M.T.-urlle au datoria să-și organizeze exepiplar munca în cadrul brigăzilor de tractoare. A- ceasta depinde în primul rînd de conducerea S.M.T.- urilor, de ajutorul acordat din partea organelor și organizațiilor de partid. Experiența a dovedit că nu e bine să se răs- pîndească peste tot cîte un tractor, pentru că nu pot fi controlate și aprovizionate la timp. Conducerile S.M.T. trebuie să fie tot timpul pe teren, la brigăzi, să rezolve la fata locului problemele ce se ivesc. Este necesar ca atelierele mobile să intervină prompt acolo unde este nevoie și să nu se piardă ore sau chiar zile întregi pentru remedierea unei defecțiuni, pe care tractoristul singur nu poate s-o înlăture.Campania agricolă de toamnă ridică în fața organelor și organizațiilor de partid sarcini de mare răspundere. Pentru ca recoltatul și transportul produselor, pregătirea terenului și semănatul să se execute la timp, este necesar să se ia măsuri pentru desfășurarea unei susținute munci politice și organizatorice, urmărindu-se ca sarcinile să fie bine cunoscute de toți cei care lucrează pe ogoare. Aceasta va contribui la executarea lucrărilor agricole de toamnă la timp și la un nivel agrotehnic înalt, condiție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte bogate în 1965.
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HUMAI SATURN 
SE HRĂNEȘTE 
CU COPIII SĂI

DIN LUMEA LARGĂ
TERRA îl POATE HRĂNI PE TOTI

nu are dreptate

paleative, ci soluții

in discuția specia

cu perspectivă

Explozia demografică"

liștilor • Și totuși Malthus

soluții preconizate. Așadar. Se pot găsi resurse pentru ca ei sâ nu îndure foamea

După ultimele date statistice, în lume trăiesc 3 200 000 000 
de oameni. Cu numai 300 de ani în urmă — spre mijlocul veacului 
al XVII-lea — pămîntul nostru era locuit (după evaluările specia
liștilor) de 550 000 000 de oameni. O înșesire a numărului fiilor 
Terrei în numai trei veacuri ! Ritmul i-a speriat pe unii. Mai ales 
că creșterea populației e însoțită de ascuțirea la extrem a unor 
probleme complicate : necesitatea de a hrăni pe toți oamenii, de 
a le asigura locuințe corespunzătoare, de a le înlesni accesul la 
învățătură, la cultură, la binefacerile civilizației contemporane. 
Pesimiștii și-au adus din nou aminte de celebra teorie de acum 
160 de ani a pastorului englez Thomas Robert Malthus privind 
creșterea aritmetică a mijloacelor necesare traiului față de crește
rea geometrică a numărului de oameni pe pămînt.

Da, populația pămîntului crește în ritm susținut. S-a socotit 
că în perioada 1950—1960 sporul natural a fost de 2 la sută 
anual. Dar să fie oprirea ritmului soluția în stare să rezolve pro
blemele foamei, subdezvoltării, sărăciei, nevoilor de care suferă 
popoare, adesea regiuni întregi ale globului ?

Nu de mult s-au înapoiat în țară specialiștii români care au 
participat la Congresul Mondial al Populației, desfășurat la Bel
grad sub egida O.N.U. și a altor organizații internaționale spe
cializate.

Am rugat pe unii din acești specialiști să prezinte cititorilor 
noștri cîteva din problemele dezbătute la congres, puncte de ve
dere exprimate.

Datele unei 
probleme acuteION RAVAR (director general adjunct al Direcției Centrale de Statistică) : „Mai întîi o precizare. Mă tem că nu vom putea prezenta cititorilor „Scînteii” soluțiile preconizate de Congresul de la Belgrad pentru simplul motiv că asemenea soluții... nu au fost formulate. De altfel, cei peste 1 000 de delegați sosiți din 88 de țări ale lumii nici nu și-au propus să găsească soluții ad-hoc. Problemele discutate sînt prea complexe și prea delicate pentru asta. A avut loc un schimb larg de vederi, au fost exprimate opinii diverse, ascultate cu interes de toți. Unele intervenții n-au fost lipsite de dramatism. Numeroși delegați din Africa, America Latină sau Asia au concretizat în mod patetic datele prezentate de directorul general al F.A.O. (Organizația Națiunilor U- nite pentru Alimentație și Agricultură — n.r.), dr. B. R. Sen, în intervenția sa intitulată „Hrană, populație și drepturile omului":

10—15 la sută din popu
lația lumii duce un mod 
de viață care poate fi 
caracterizat de-a dreptul 
mizer, pînă la jumătate 
din numărul locuitorilor 
globului se află Intr-o 
permanentă stare do 
subalimentație.Situația este caracteristică îndeosebi țărilor recent eliberate, care au moștenit de la dominația colonială o situație extrem de vitregă în aceste țări, dezvoltarea industriei și agriculturii nu ține deocamdată pasul cu creșterea populației, care întrece tocmai aici media mondială Dacă această medie a creșterii este pe planul întregii planete de aproximativ 2 la sută pe an, în țările dezvoltate ea reprezintă 1 la sută, în timp ce în țările în curs de dezvoltare ea ajunge pînă la 3 si chiar 3,5 la sută pe an. S-au corelat aceste date, pe de o parte, cu creșterea anuală a cantității de produse alimentare în aceste țări, iar, pe de altă parte, cu perspectivele sporului de populație Pentru a putea rezolva cele mai acute aspecte ale acestei probleme, creșterea mijloacelor de hrană ar trebui să fie în țările în curs de dezvoltare de 4 la sută pe an. Or, în momentul de fată această creștere nu depășește 2,5 la sută a- nual. La aceasta trebuie adăugată ipoteza despre sporul populației în țările în curs de dezvoltare- tn condițiile natalității actuale ea ar urma să se dubleze pînă tn anul 1990"

Rezerve... pentru
30 miliarde
de oameniGEORGE RETEGAN (șef de secție la Institutul de Cercetări Economice al Academiei Republicii Socialiste România : „E in

teresant că aceste date și altele de acest fel, care au fost prezentate în prima parte a Congresului de la Belgrad, au fost exploatate de unii delegați din Occident (amintesc cu acest prilej că delegația americană, de pildă, era alcătuită din 160 de oameni) pentru a servi drept argument propunerilor de încetinire a creșterii populației globului. Au fost prezentate tot felul de soluții, din care n-a lipsit a- ceea de a se folosi mijloace anticoncepționale.Care să fie ieșirea din problemă ? Căile sînt puse în evidență de unele date aș zice „nedemografice". După cele trei ipoteze O.N.U., în anul 2 000 populația lumii va fi de 6 sau 6,5 sau chiar 7 miliarde de oameni. Dar
chiar condițiile nor
male de exploatare a 
pămîntului, folosite azi, 
ar putea asigura hra
nă pentru 9 miliarde de 
locuitori 1 Iar dacă în
treg pămîntul apt ar fi 
folosit pentru agricultu
ră, dacă s-ar „cuceri" 
pentru agricultură pă- 
mînturile care așteaptă 
de multă (in unele țări 
chiar de prea multă) 
vreme aceasta, dacă 
mijloacele tehnice exis
tente (mașinile, electri
citatea, ingrășămintele), 
precum și cele științifice 
ar fi folosite din plin, 
atunci s-ar putea aduna 
recolte suficiente pentru 
hrana a 30 de miliarde 
de oameni 1Firește, toate acestea sînt legate de transformări economice și sociale adînci — despre care nimeni nu-și închipuie că se vor putea petrece peste noapte. Totuși, problemele sînt urgente. Ele nu pot fi rezolvate — așa cum încearcă să sugerezé unii economiști din țările capitaliste — prin folosirea de către țările în curs de dezvoltare a rezervelor de care dispun marile țări producătoare de produse agricole Datele F.A.O. a- rată că pentru a satisface nevoile mondiale de consum ale anului 1980 e nevoie ca producția de cereale să crească cu o treime față de cea de azi, iar cea a produselor animaliere să se dubleze. 

Problema este deci ca ță
rile cu cea mai mare creș
tere a populației să-și în
drepte eforturile spre spo
rirea producției proprii de 
alimente. Aici mai e, desigur, încă mult de făcut, dacă ne gîndim că față de recoltele europene la hectar, recoltele medii de grîu din Asia reprezintă 47,5 la sută, iar cele din Africa — doar 40 la sută. Mijloacele tehnice moderne, metodele agrotehnice înaintate sînt chemate să-și spună cuvîntul în sporirea producției agricole. Să amintim doar de folosirea îngrășămintelor. Din cele 30 milioane de tone îngrășăminte folosite în ultimi) doi ani în lume. 27 milioane tone revin țărilor dezvoltate și numai 3 milioane tone țărilor în curs de dezvoltare La toate acestea trebuie

să arătăm că în aceste din urmă țări 90 la sută din energia folosită în a- gricultură este de origine umană sau animală. E lesne de înțeles ce ar însemna introducerea mașinilor în agricultura a- cestor țări.Iată, așadar, că există numeroase rezerve cu a- jutorul cărora — în ciuda neomalthusianiștilor — se pot spori cămările cu alimente pentru locuitorii pămîntului".
„Planificarea“ 
familiei 
sau planificarea 
economieiIOSIF FERENBAC (director la Direcția Centrală de Statistică) : „De altfel, acesta a fost și punctul de vedere pe care specialiștii români, precum și specialiștii din alte țări socialiste, l-au susținut la congres. Trebuie să a- daug că părerea conform căreia nu trebuie să privim cu pesimism consecințele „exploziei demografice" a fost împărtășită și de numeroși delegați din țările occidentale sau din cele în curs de dezvoltare. S-a demonstrat pe baze de date concrete că ridicarea nivelului de viață, crearea unor condiții economice sociale și culturale adecvate influențează menținerea u- nui echilibru demografic, în așa fel incit actele de intervenție directă în oprirea natalității să nu mai fie necesare.

In orice caz noi am 
considerat că în centrul
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preocupărilor viitoare 
trebuie să stea lua
rea unor măsuri ca
re sâ se ocupe nu 
atît de „planificarea" 
familiei, cit, mai ales, de 
planificarea măsurilor 
menite să ducă la o ri
dicare rapidă a produc
ției de bunuri mate
riale și spirituale la dis
poziția societății. De felul în care s-au rezolvat în (ara noastră aceste probleme s-au ocupat referatele prezentate Congresului Mondial al Populației de specialiștii români. Dintre aceste referate aș aminti: „Este posi

bilă o utilizare mai rațio
nală a resurselor naturale 
și a forței de muncă ?“ (la această întrebare, formulată în referatul întocmit de tov. Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, pe baza propriei noastre experiențe — răspunsul a fost, firește, pozitiv) ; 
„Influența factorilor so- 
cial-economici asupra fer
tilității populației femi
nine“ : „Modificări struc
turale ale mortalității în 
România în ultimele trei 
decenii“, sau „Investițiile și tendințele migrației in
terne în România“.In multe țări capitaliste sau în curs de dezvoltare, exodul populației de la sate la orașe este însoțit de consecințe nefaste — dezrădăcinări, șomaj, lipsă de locuințe, nu o dată vagabondaj și alte racile sociale. Cu totul alta este situația în țările socialiste, unde absorbția populației rurale se face pe măsura creării de noi obiective industriale, capabile să valorifice forța de muncă a oamenilor și pregătirea orașelor (locuințe, de

serviri social-culturale) pentru această absorbție.în afara „migrației interne", congresul a mai luat în discuție și problemele „migrației externe", provocate de mirajul de a găsi în alte țări de lucru și a asigura astfel traiul familiei. De obicei, emigranții fac muncile cele mai grele — în mine, la construcția de căi ferate și șosele, în industria chimică. A reieșit că în cazul acestui fel de emigrație (frecventă între țările capitaliste), lucrul care rămîne neschimbat este exploatarea".
Dacă toate 
științele umane...VASILE V. CARAMELEA (șef de sector la Centrul de cercetări antropologice al Academiei Republicii Socialiste România) : „Congresul a prilejuit întîlnirea nu numai a unui mare număr de experți, dar și a unui mare număr de discipline. Au fost prezenți sociologi, economiști, medici, istorici, geografi... Au existat și referate întocmite de matematicieni (și țara noastră a prezentat un referat de acest fel, redactat de aca^. Gh. Mihoc și conf. univ. Gheorghe Thailer). Faptul că și antropologii, în rîndul cărora mă număr, au fost repre- zentați la Congres, arată că se evidențiază necesitatea coordonării tuturor eforturilor — teoretice și practice — pentru îmbunătățirea cercetărilor în demografie. După părerea specialiștilor noștri (părere expusă într-un referat întocmit de acad. Șt. Mil-

cu, la care a colaborat și cel care vă vorbește) cercetarea demografică profundă nu poatè avea loc fără colaborarea tuturor științelor umane — sociale și naturale. întru- cît problemele demografice sînt nu numai foarte complexe și delicate, ci și de mare răspundere, mi-a părut bine să aud exprimate la Congresul mondial de la Belgrad păreri multiple asupra necesității cercetărilor inter- disciplinare în studiul problemelor de populație. Consider că dezbaterile congresului au fost un cadru adecvat schimbului de păreri, din care toți participanții pot să desprindă concluzii în ce privește organizarea cercetării demografice în viitor. In felul acesta, poate că pregătirile pentru un viitor congres mondial al populației s-ar putea desfășura cu și mai mult succes".REDACȚIA : „S-a fixat vreo dată a unui asemenea congres ?"ION RAVAR : „Cel puțin nu încă. Dar primul congres a avut Ioc la Roma în anul 1954. Acum, în 1965, la Belgrad a circulat ideea — neoficială — că ar fi bine dacă specialiștii în demografie s-ar întîlni mai devreme decît o dată la zece ani Asta tocmai pentru că problemele în discuție sînt complexe și pentru că dezvoltarea populației cere schimburi periodice de idei și de păreri pentru o mai bună înțelegere a punctelor de vedere într-o chestiune care interesează azi și va interesa probabil și mai mult mîine pe toți locuitorii planetei...*.
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MARILE LEGENDE ALE LUMI!

3. ARGONAUȚII 
Șl LINA DE AUR

Mitul argonauților, cu 
implicațiile sale pasio
nante, a fost foarte 
gustat de greci și de 
romani și a inspirat din 
belșug literatura și arta 
antichității. Variantele 
sale sînt foarte nu
meroase. Versiunea cla
sică a rămas aceea ex
pusă de poetul elenistic 
Apollonios din Rhodos, 
din sec. III î.e.n., în 
poemul său „Argonauti- 
ca". După pilda acestei 
opere, un alt poem, in
titulat la fel a fost scris 
în versuri latine de Va
lerius Flaccus, în sec. 
I e.n.

Prologul legendei se 
referă la „lîna de aur", 
provenită de la un ber
bec năzdrăvan care, 
după ce îl dusese pe 
spinarea sa prin văzduh 
pe un copil din Beoția, 
Phryxos, pînă la poale
le Caucazului, în Colhi- 
da (Gruzia de azi), pe 
rîul Phasis (Rion), fusese 
sacrificat lui Zeus, iar 
blana lui oferită în dar 
regelui local Aietes. A- 
cesta o atârnase de ra
murile unui stejar din- 
tr-o dumbravă consacra
tă zeului războiului, A- 
res, punînd-o sub paza 
unui balaur fioros.

Istoria însăși a argo
nauților începe cu Ia- 
son, fiul lui Aison, rege
le cetății Iolcos din Te- 
salia. Fiindu-i răpite, de 
pe c.înd era copil, drep
turile la moștenirea tro
nului. de către unchiul 
său Pelias, Iason, ajuns 
mare și voinic, după ce 
trăise ascuns în munți, 
se întoarse la Iolcos 
pretinzînd tronul. Pe
lias, nutrind gînduri vi
clene, îi răspunse că îi 
va îndeplini dorința, 
dacă el își va dovedi 
mai întîi vrednicia, adu- 
cîndu-i vestita lînă de 
aur din țara lui Aietes. 
Iason se învoi și începu 
pregătirile de plecare. 
Se adunară în jurul lui. 
gata să-l însoțească în 
primejdioasa călătorie, 
cincizeci de războinici 
din toată Grecia, în 
frunte cu eroi de prima 
mînă, ca Heracle, Asclé
pios, Orfeu. Teseu, frații 
Castor și Pollux. Eroii 
construira o corabie mă
iastră, pe care o numiră 
„Argo" (— iute), de un
de și numele lor de „ar
gonauți".

Porniră în necunos
cut. După multe întâm
plări. trecînd peste Ma
rea Egee și prin strîm- 
t.orile Hellespont și Bos
for. ei ajunseră la poar
ta Mării Negre, unde se 
înfiorară la auzul tune
telor sinistre pe care le 
scoteau stîncile Sim.ple- 
gade (numite și Cyanee), 
cînd se loveau în cape
te, împiedicând pînă și trecerea păsărilor din 
Bosfor în Pont. în cele din urmă, argonauții își 
luară inima în dinți și, 
pîndind clipa cînd vîr- 
fv-ile stâncilor se de
părtaseră între ele, 
vâsliră, cu cea mai mare iuțeală, împingînd sprin
tena navă în intervalul 
produs și izbutind să 
treacă dincolo tocmai 
cînd. stîncile se apro
piaseră din nou spre a se ciocni. Prin aceas-

Prof. Radu VULPE
doctor în Științe istorice

ta, s-a împlinit sorocul 
unui vechi oracol, care 
prorocise că Simplega- 
dele vor înceta bătaia 
lor, spre a rămîne veș
nic neclintite, numai 
după ce printre ele va 
fi străbătut cea dinții 
corabie.

„Argo“ își luă drumul 
mai departe spre răsă
rit, de-a lungul coastei 
Asiei Mici, potrivit di
recției pe care o are 
curentul litoral al Mării 
Negre. După alte dife
rite pățănii, argonauții 
sosiră la gura rîului 
Phasis. Vîslind pe rîu în 
sus, ei se înfățișară 
înaintea lui Aietes, care 
ii primi ca pe niște oas
peți. In acest timp Ia
son fu zărit din întâm
plare de fiica regelui, 
Medeea, care se îndră
gosti de el pe dată. în 
timpul ospățului care 
urmă, argonauții aduse
ră vorba de scopul lor. 
Cînd auzi de lîna de 
aur, Aietes se mînie foc. 
Dar Iason îl potoli, spu- 
nîndu-i că este gata ca, 
în schimbul prețioasei 
blăni de berbec, să facă 
orice i se va cere. Prin- 
zîndu-l cu vorba, Aietes îi porunci, încredințat 
că îl va duce la pieire, 
să are un cîmp sacru 
cu un plug la care să înjuge cu mina lui niște 
tauri neîmblînziți, avînd 
picioare de aramă și 
suflînd foc pe nări ; apoi să semene niște dinți de 
balaur din care vor ră
sări ostași numeroși și 
puternici. Dacă va izbu
ti să-i nimicească, lîna 
de aur va fi a lui.

Peste noapte, Medeea, 
care era înzestrată de 
zei cu arta farmecelor, 
îl căută pe Iason și, po- 
vățuindu-l cum să iz- 
bîndească, îi deté o ali
fie deseîntată, cu care, 
ungîndu-și trupul și ar
mele, va fi, timp de o 
zi. de neînvins. Dimi
neața, sarcina lui Iason 
era îndeplinită. Dar Aie
tes nu voia să se țină de 
cuvînt, ci se gândea cum să-i prăpădească pe 
greci și să rămînă stă- 
pîn pe blană. Presim
țind mari primejdii, Me
deea alergă în toiul 
nopții la Iason și-l sfă
tui să se grăbească, 
luîndu-și singur dreptul 
cuvenit. Numaidecît se 
duseră, împreună, pe 
întuneric, în dumbrava 
lui Ares, dar cînd se 
apropiară de stejarul pe 
care strălucea lina de 
aur. balaurul de pază îi 
întâmpină cu înspăimîn- 
tătoare limbi de foc. 
Folosind descântece meș
teșugite, Medeea izbuti 
să adoarmă fiara, în 
timp ce Iason înșfăcă 

, blana. Apoi amândoi 
urcară pe „Argo" Fără 
a mai pierde o clipă, ar
gonauții, vîslind vi
guros. minară corabia 
iute la vale, ducindu-i 
spre mare pe ce doi în
drăgostiți. cu nestemata 
lor pradă.

Cînd Aietes află, di

mineața, de răpirea It* 
nei și de trădarea Me
deei își adună oamenii 
în grabă, pregăti coră
biile și, punîndu-l pe 
fiul său Absyrtos în 
fruntea lor, el însuși se sui pe o navă și o neos
toită urmărire începu. 
„Argo" plutea ca vin- 
tul spre miază-noav.a, 
apoi spre apus, i -a 
lungul țărmurilor Sciti
ce, fără să se oprească 
nicăieri, căci nu era 
timp de stat : din urmă 
se apropia vijelios flo
ta colhidienilor, care 
prin dreptul gurilor Is- 
trului (Dunărea noastră) 
i-a și ajuns pe greci.De aici înainte versiu
nile legendei se împart.' 
Apollonios din Rhodos și 
alți povestitori târzii, 
căutând să amplifice po
vestea cît mai mult, îi 
pun pe argonauți să pă
trundă în Deltă și, plu
tind pe Dunăre în sus și 
pe Sava, apoi tîrînd na
va pe uscat pînă la A- 
driatica, să treacF" în 
Mediterana și, după un 
ocol al tuturor țărmuri
lor acestei întinse mări, 
să poposească în Tesalia, 
Versiunile mai vechi, 
însă, prezintă un itine
rar mai simplu și mai 
logic, menținîndu-se la 
periplul Mării Negre. 
Potrivit acestora, argo
nauții nu apucă pe Du
năre, ci se iau la luptă cu 
prima corabie a colhidie
nilor, condusă de Absyr
tos. Acesta este ucis 
chiar de Iason, sub ochii 
Medeei. Poetul Ovidiu, 
făcîndu-se ecoul acestei 
versiuni, imagina că 
dramaticul episod al tă
ierii lui Absyrtos s-ar ff. 
petrecut în dreptul Co ■' 
stanței de azi și că nu
mele antic al acestui o- 
raș, Tomis, asemănător 
unui cuvînt grec care 
înseamnă „a tăia", ar a- 
rrîinti crunta faptă. De 
amintirea Medeei este 
legat și numele actual al 
capului Midia,, de lingă 
Năvodari.

Interpretarea științifi
că a ciclului de legende 
din mitul argonauților a 
dat mult de lucru cer
cetătorilor, din cauza 
marii diversități de pro
veniențe, de date, de 
semnificații ale episoa
delor respective. In e- 
sență e vorba de o tra
diție populară din Tesa
lia. cu un caracter sim
bolic, în care se reflectă 
primele impresii ale ele
nilor în contact cu Ma
rea Neagră și cu rivera
nii ei. Ținuturile Cauca
zului au în această le
gendă un rol atît. de im
portant fiindcă cea mai 
veche cale a pătrunderii 
grecești în Pontul Euxin 
a fost pe coasta asiatică 
pînă acolo, abia mai 
târziu atingînd și coastele scitice și geto-trar 
Legenda arată că p’e 
grecii de atunci i-a im
presionat mult dîrzenia 
cu care populațiile lo
cale își apărau bunurile, 
misterul adine al super
stițiilor lor, tempera
mentul lor violent și pa
sional, trăsături atât de 
expresiv reprezentate de 
Aietes și de Medeea.

Taina viorilor din CremonaCine nu s-a lăsat vreo
dată fermecat de cîntecul 
unei viori ? Simplitate, for
mă și greutate care o fac 
ușor de purtat de către ori
cine, oriunde, putere de a 
transmite emoție fără nici 
o vorbă — însuși geniul o- 
menesc pare a se fi topit 
în cutia și corzile viorii...

Vioara, așa cum o cu
noaștem, s-a născut a- 
cum 400 de ani. Apariția 
viorii în plină Renaștere 
corespunde caracterului u- 
manist. laicizant al epo
cii. Muzica instrumen
tală nu mai avea ca
racterul exclusiv de a- 
companiament al slujbe
lor religioase, tn casele 
burghezilor începe „să se 
facă muzică" Serbările și 
dansurile populare se des
fășoară pe fondul muzicii, 
ieșită în aer liber. Apare 
necesitatea unui instrument 
portabil, ușor de minuit, cu 
calități sonore corespunză
toare, care să înlocuiască 
vechile viole, greoaie, cu 
sunet voalat Istoriografii 
socotesc că cel care a dat 
lumii Renașterii cele din
ții viori a fost Gasparo 
Bertolotti-Dascalo. vestit 
lutier care a trăit la Bres
cia, între anii 1542—1609

Cele mai celebre viori — a căror faimă dăinuie 
neștirbită pînă azi — le

datorăm pe de o parte 
lutierilor italieni din ora
șele Brescia și Cremona, iar 
pe de altă parte meșteri
lor tirolezi.

La Cremona, în fecunda 
vale a Padului, străjuită 
de vîrfurile înzăpezite ale 
Alpilor, a trăit și a lucrat 
între anii 1535—1612 (date 
aproximative) Andrea A- 
mati. Munca lutierilor cere 
intuiție, pricepere, migală, 
mai ales migală. Iată de ce 
cel mai strălucit reprezen
tant al familiei Amati nu 
e Andrea, ci de-abia nepo
tul acestuia. Niccolo (1596—- 
1684). El a dus mai departe 
realizările bunicului și ta
tălui său, creînd o vioară 
mai mare, acoperită cu un 
lac galben-castaniu, stră
lucitor și extrem de elastic. 
Viorile lui Niccolo Amati 
scot un sunet argintiu de o 
mare limpezime și frumu
sețe.

Dar nici faima meșteru
lui Niccolo, care a trăit 88 
de ani, n-a rămas neegala
tă Mai m.ult încă, ea a fost 
întrecută de un elev al 
său. Antonio Stradivari. 
Ucenicia lui Stradivari în 
atelierul lui Niccolo Amati 
a durat 30 de ani Marele 
meșter a atins apogeul artei 
sale la vîrsta de 51 de ani. 
De acum încolo, el aima 
însă să lucreze neobosit

încă 40 de ani. Una din 
ultimele viori lucrate de 
Stradivari în anul morții 
sale (1737), poartă o etiche
tă cu însemnul „d’anni 93“. 
în cei 93 de ani de viață, 
meșterul cremonez a con
struit aproape 1 000 de 
instrumente cu coarde — 
viori, violoncele, viole.

Orice vioară purtând pe 
ea însemnul lui Stradivari a rămas pînă azi întruchi
parea vie a sintezei pe care 
o pot făuri geniul și munca 
perseverentă a omului. In
fluența marelui lutier s-a 
exercitat nu numai asupra 
elevilor și imitatorilor săi, ci și asupra dezvoltă
rii pe care a luat-o com
poziția muzicală.

Din creația lui Stradivari 
se mai cunosc azi 600 de 
viori. Din acestea, numai o 
mică parte se găsesc în 
mîinile artiștilor Majorita
tea pot fi văzute în vitri
nele muzeelor sau se găsesc 
imobilizate in diverse colec
ții particulare

Lista lutierilor italieni 
n-ar fi completă dacă n-am 
pomeni de familia Guar- 
nieri. Cel mai celebru 
membru al acestei familii a 
fost Giuseppe Guarnieri del 
Gesu. a cărui viață tragică a dat naștere la multe le
gende

Dintre meșterii din Tirol

pe primul loc trebuie men
ționat Jakob Stainer. Vio
rile lui Stainer — care s-au 
bucurat de mare faimă — 
au un sunet diafan, asemă
nător flautului. Priceperea și pasiunea i-au adus lui 
Stainer nu mulțumirea la 
care ar fi avut dreptul, ci 
nenorocirea cea mai cum
plită. Autoritățile Vremii 
l-au hărțuit fără întreru
pere. Biserica l-a declarat 
eretic. încolțit de nenoro
ciri, sărăcit și singur, meșterul și-a pierdut mințile.

Multe din tainele mește
șugului lor, vechii lutieri 
le-au dus în mormânt. Mul
te ne sînt insă cunoscute. 
Știm, de pildă, că meșterii 
acordau o mare atenție 
alegerii lemnului din care 
își confecționau viorile. în 
legătură cu aceasta există 
premisele unei ipoteze pa
sionante pentru noi, româ
nii Se știe că lemnul de 
rezonanță din pădurile 
noastre se bucură de mul
tă vreme de aprecieri una
nime. Acest lucru era cu
noscut șt de negustorii turci 
care comercializau acum 
400—500 de ani produse 
confecționate din lemnul 
pădurilor noastre. în pe
rioadele de pace, turcii fă
ceau comerț intens cu re
publica venețianâ. Or. toc
mai la Veneția veneau

adesea să cumpere lemn și 
lacuri pentru viorile lor 
Bertolotti din Brescia și 
Andrea Amati din Cremona. 
Să fi confecționat oare iluș
trii lutieri unele din instru
mentele lor cu lemnul adus 
de neguțătorii turci din pă
durile noastre ? Cercetătorii 
vor răspunde poate cîndva 
la această întrebare...

Multe instrumente cele
bre au fost dăruite unor

mari artiști — în semn de 
omagiu pentru arta lor. 
Astfel, contele Razumovski 
i-a dăruit lui Beethoven 
un cvartet compus dintr-o 
vioară construită de Guar
nieri del Gesu, o altă vioa
ră construită de Niccolo 
Amati, o violă făcută de 
Ruggieri și un violoncel, 
opera lui Giuseppe Guar
nieri.

Și vestita vioară dăruită

Vioară de Antonio Stradivari, Cremona 1718

lui Niccolo Paganini, păstra
tă astăzi la primăria din 
Genova, a fost constr Hă 
de Guarnieri. Au fost \ să și celebre cazuri în care 
unele viori admirate în să
lile de concert ale lumii au 
fost furate și urmele lor au 
fost șterse, poate, pentru 
totdeauna.

Vestitul, violonist norve
gian Ole Bull, aflînd de 
dispariția viorii sale con
struită de Jakob Stainer, a 
vrut să-și pună capăt zile
lor aruheîndu-se în Sena...

Dar viorile au și ele bă- 
trinețea lor I Astfel s-a 
constatat că viorile Amati 
sau Stainer nu mai cores
pund sălilor de concert din 
zilele noastre. E semnifica
tiv în această privință s" »?. cesul înregistrat în ultimii 
ani de artiștii care, cîntînd 
cu viori moderne, au „elimi
nat" din competiție, la con
cursuri internaționale, viori vechi, de mare faimă. Enes- 
cu, care avea o vioară 
Guarnieri, a preferat adesea 
pentru concertele sale o 
vioară modernă, creația 
francezului Paul Kaul In a- ceaștă emulație internațio
nală desigur că și industria 
românească de instrumente 
muzicale va avea un cu
vînt de spus, întrucît ea 
dispune azi de condiții 
bune de dezvoltare și poa
te de cel mai bun lemn de 
rezonanță ce există în 
lume...

Prof. Zoltan HEGYESI
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Primirea la C. C. al P. C. R.
a delegației de ziariști din R.P. Chineză

C r o n i c a zilei
în ziua de 20 septembrie, tovarășul Paul Nicuiescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația ziarului „Jenminjibao“, condusă de Wuan I, redactor șef adjunct, care la invitația ziarului „Scînteia“ a făcut o vizită în țara noastră.Au participat tovarășii Dumitru Popescu, redactor șef al ziarului „Scînteia“, și Bujor Sion, șeful Sectei presă și edituri a C.C. al P.C.R.A fost de față, de asemenea, Liu

Fan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. P. Chineze la București.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. Apoi a avut loc o masă tovărășească oferită în cinstea delegației.
★în seara aceleiași zile, redactorul șef al ziarului „Scînteia“ a o- ferit o recepție în cinstea delegației ziarului „Jenminjibao“.

PLECAREA DELEGAȚIEILuni dimineața a părăsit Capitala, înapoindu-se în patrie, delegația Parlamentului din Danemarca, condusă de Julius Bornholt, președintele Parlamentului, care, la invitația Marii Adunări Naționale a făcut o vizită în țara noastră. Din delegație au făcut parte Simon From, Carl Skytte, prof. Morten Lange, vicepreședinți ai Parlamentului, Niels Gottschalck- Hansen, deputat, și Eigil Olsen, directorul secretariatului Parlamentului,

PARLAMENTARE DANEZELa plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au foșt conduși de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., deputați, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și de alte persoane o- ficiale. A fost de față Viggo Christensen, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Danemarcei la București.

In emiratele
din golful Persic
• 35 lăzi cu whisky pentru a înde 
părta un șeic

REUNIUNEA REPREZENTANȚILOR CONDUCERII 
UNIVERSITĂȚILOR DIN REGIUNEA BALCANILOR

Consfătuire cu cadrele didactice de la catedrele 
ie marxism-leninism din invățămîntul superiorîntre 13—20 septembrie a avut loc la București o consfătuire, organizată de Ministerul învățămîntului, la care au luat parte cadrele didactice de la catedrele de marxismleninism din invățămîntul superior din întreaga țară. Au fost dezbătute documentele celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist

Român. Consfătuirea a prilejuit un bogat schimb de experiență pentru perfecționarea continuă a predării marxism-leninișmului și cercetării științifice în învățămîntul superior, a muncii cadrelor didactice în educarea tineretului. (Agerpreș)
„In Romania are loc un proces 
avansat de industrializare"

DECLARAȚIILE CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI PARLAMENTARE 
FINLANDEZE

ȘI MĂRIILuni s-au încheiat lucrările reuniunii reprezentanților conducerii universităților din țările regiunii Balcanilor și Mării Adriati- ce, care s-au desfășurat la București între 18 și 20 septembrie.în cadrul acestei reuniuni, prof, univ. Gheorghe Ștefan, membru corespondent al Academiei, decanul Facultății de istorie, și acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității din București, au susținut referatele „Tradițiile legăturilor universitare în zona Balcani-Ma- rea Adriatică“ și „Perspectivele de dezvoltare a legăturilor interuni- versitare în zona Balcani-Marea Adriatică“. Au luat cuvîntul prof. Kahreman Jilli, rectorul Universității din Tirana, prof. Hristo Ivanov Hristov, prorector al Universității din Sofia, prof. A. Daskalakis, reprezentant al Universității din Atena, prof. D. Delivanis, prorector

ADRIATICEal Universității din Salonic, prof. Branimir Jankovici, prorector al Universității din Belgrad, prof. Suat Bilge, rector al Universității din Ankara, prof. Ekrem Serif Egeli, decan al Facultății de medicină din cadrul Universității din Istanbul. Participanții la discuții au subliniat necesitatea extinderii colaborării între universitățile a- cestor țări, prin organizarea de reuniuni științifice, schimburi de studenți și cadre didactice, de publicații de specialitate, tipărirea de lucrări științifice în revistele de specialitate din țările respective, precum și prin alte forme de colaborare. Reuniunea, care s-a desfășurat într-un spirit de înțelegere și respect reciproc, a prilejuit un rodnic schimb de păreri și de experiență în problemele organizării și perfecționării învățămîntului universitar.Conducătorul delegației Parlamentului din Finlanda, Karl August Fagerholm, președintele Parlamentului, care ne-a vizitat țara la invitația Marii Adunări Naționale, a avut înainte de plecare o întrevedere cu redactorul Agenției române de presă „A- gerpreș", Mirçea Bumbac, căruia l-a declarat printre altele :Personal apreciez că schimburile de delegații între parlamentele celor două țări ale noastre constituie O contribuție directă la o mai bună cunoaștere reciprocă și la dezvoltarea relațiilor noastre de colaborare. Pînă în prezent o delegație română a fost în Finlanda, iar noi sîntem a doua delegație finlandeză care vizitează România.Vizita în țara dv. ne-a oferit în primul rînd prilejul să cunoaștem îndeaproape năzuințele poporului român, politica sa externă de pace, între Finlanda și România nu e- xistă probleme litigioase. Finlanda duce o politică de pace ca și România și acest lucru s-a afirmat și cu prilejul multor- evenimente internaționale, unde țările noastre au avut puncte de vedere comune.într-un timp scurt am reușit să cunoaștem și diverse domenii des

tul de vaste de activitate din țara dv,, făcîndu-ne astfel o imagine fidelă asupra vieții de astăzi a poporului român. Vizitînd unele obiective industriale ea Uzinele de tractoare din Brașov, Combinatul petrochimic de la Ploiești și Fabrica de mașini-unelte și agregate din București ne-am dat seama că în țara dv. are loc un proces avansat de industrializare, care va constitui o bază trainieă pentru dezvoltarea rapidă, în continuare, a României.Avîntul construcțiilor ce se înaltă în Capitală, pe litoralul Mării Negre și in alte orașe, ne-a oferit posibilitatea să constatăm atenția care se acordă acestei importante acțiuni care se răsfrînge asupra nivelului de trai. în același timp am luat cunoștință și de realizările deosebite din domeniul agriculturii românești. în timpul prezenței noastre în România am întîlnit pretutindeni oameni apropiați, ospitalieri, care au manifestat o prietenie sinceră față de noi.Vreau încă o dată să exprim și prin intermediu] dv, calde mulțumiri pentru posibilitatea pe care am avut-o de a vizita țara dv. unde ne-am simțit deosebit de bine.(Agerpreș)
in ajunul Congresului Confederației

LUCRĂRILE COLOCVIULUI 
INTERNAȚIONAL DE FONETICĂLa Casa Universitarilor din Capitală au început luni lucrările colocviului internațional de fonetică cu tema „Formă și substanță“, organizat de Academia Republicii Socialiste România și Ministerul învățămîntului, sub egida Societății internaționale de științe fonetice. Participă academicieni, cadre didactice, cercetători științifici români, precum Și specialiști în lingvistică din mai multe țări ale lumii- în ședința de deschidere au luat cuvîntul acad, Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei, B. Malmberg, președintele Societății internaționale de științe lingvistice, și acad. Al. Rosetti, președintele comitetului de organizare a colocviului.

CURS INTERNAȚIONAL 
F.A.O. LA BUCUREȘTILuni s-a deschis în Capitală primul Curs internațional privind „Ameliorarea producției viticole“ organizat sub egida F.A.O., la care iau parte specialiști din 11 țări.După cuvîntul de deschidere rostit de acad. prof. Gherasim Constantinescu, directorul cursului, participanții au fost salutați de prof. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agricultu-

rli. Au luat apoi cuvîntul Istvan Moskovits, reprezentant regional adjunct al F.A.O. pentru Europa, și George Piquer, co-director al cursului, care au exprimat mulțumiri guvernului român pentru ospitalitate și condițiile optime create desfășurării cursului.
EXPOZIȚII 

INTERNAȚIONALE 
DE ARTĂ FOTOGRAFICĂLa sala Dalles din Capitală s-au deschis luni la amiază cel de-al V-lea Salon internațional de artă fotografică al Republicii Socialiste România și cea de-a IV-a Bienală color a Federației internaționale de artă fotografică. în sălile salonului sînt expuse aproximativ 650 de fotografii artistice selecționate de juriu din cele peste 5 000 trimise din 49 de țări. România este reprezentată de 107 artiști fotografi eu tot atîtea lucrări.La vernisaj au luat cuvîntul Silviu Comănescu, secretar al A- sociațlei artiștilor fotografi din România, și dr. Van de Wyer, președintele Federației internaționale de artă fotografică. Au participat Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Petru Burlacu, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură.(Agerpreș)
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„JEUNE AFRI- 
publică următorul 

articol în legătură cu si
tuația statelor de pe ma
lurile golfului Persic :

„Pînă în 1820, Coasta 
Omanului își merita foar
te bine vechiul său nume: 
Coasta Piraților. Dar dacă 
pirateria era un mijloc de 
existență pentru populații 
ale acestor locuri, ea a- 
ducea în schimb pagube 
serioase vaselor britanice 
ale lui „East Indian Com
pany". Era un pericol ce 
amenința întregul său co
merț. De aceea, în 1819, 
„Bombay Marine" a pri
mit ordin de a «restabili 
securitatea» în apele gol
fului Persic. Ancjlia a im
pus atunci triburilor de pe 
Coasta Oman tratatul din 
1820, cunoscut sub numele 
de „General Treaty" (Tra
tatul general). Acesta a 
fost punctul de plecare al 
unei îndelungi dominații 
care mai continuă încă.

Astăzi, petrolul este în 
primul rînd cel ce îi în
deamnă pe englezi să ră- 
mînă în această regiune. 
Producția realizată în Abu 
Dhabi, unul din cele șapte 
principate de pe coastă, 
atinge acum aproximativ 
3 milioane tone pe an. 
tn plus, specialiștii în do
meniul petrolului afirmă 
că această regiune deține 
rezerve imense și nu este 
departe ziua cînd Abu 
Dhabi va deveni un al 
doilea Kuweit. Dar evo
luția politică în Orientul 
Mijlociu este un subiect 
constant de neliniște pen
tru Londra. Politica engle
ză nu prevede totuși nici 
o schimbare a „statu- 
quo-ului* acestor emirate. 
Ea preferă să le lase să 
vegeteze în secolul al 
XVill-lea. Dar la sfîrșitul 
anului 1964, Liga statelor 
arabe și-a anunțat inten
ția de a stabili relații fră
țești cu populația golfului 
și de a-i oferi un ajutor 
efectiv, atît pe plan eco-

nomic, cît și pe plan so
cial. Englezii au fost sur
prinși să afle că șeicii au 
și semnai acorduri cu Liga 
arabă pentru dezvoltarea 
economică a teritoriilor 
lor. Considerînd că lucrul 
nu poate fi tolerat, guver
nul englez a intervenit.

«Agentul politic» brita
nic de la Dubai s-a grăbit 
să declare că «englezii țin 
cu fermitate la drepturile 
lor în această regiune și 
nu 
fie 
care alții vor să-l acorde 
acestor emirate, a preci
zat el, trebuie să treacă 
sub controlul direct al re
prezentantului britanic».

Această „fermitate* bri
tanică a provocat reacții 
diferite : bogății, mai ales 
Abu Dhabi și Dubai, s-au 
arătat foarte atenți la sfa
turile englezilor. Săracii, 
dimpotrivă, nu au ascuns 
interesul pe care părea 
să-l prezinte oferta Ligii. 
Ei vedeau în aceasta o 
șansă nesperată de a scă
pa de mizeria pe care do
minația engleză nu a a- 
tenuat-o cu nimic. Cel mai 
hotărît a fost emirul Char- 
jah-ului, șeicul Sakr ben 
Sultan al-Kassemi. Era 
pentru prima oară că un 
«mic șeic» din golful Per
sic îndrăznea să repună 
în discuție «tratatele eter
ne» ale britanicilor.

Nu a trebuit nici o lună 
pentru ca nefericitul șeic 
să fie destituit. „Agentul 
politic" englez din Char
jah a pus la punct, pentru 
a-l îndepărta de la pute
re, o stratagemă uimitoa
re : l-a descris ca pe un 
«rău musulman». După 
cum a scris ziarul „Times”, 
35 de lăzi cu „Scotch 
Whisky" ar fi fost livrate 
palatului șeicului Sakr. 
(Religia musulmană inter
zică consumul alcoolului 
n.r.). Atunci, consiliul fa
miliei regale, întrunit la 
cererea „agentului poli
tic’, a luat hotărîrea de

a-l destitui pe șeicul Sakr 
al-Kassemi și de a-l înlo
cui cu vărul său, cunoscut 
ea pro-britanic, șeicul 
Khalid Ben Mohammed.

După destituirea emiru
lui din Charjah, strategia 
britanică urmărește, se 
pare, să regrupeze cele 
șapte mici emirate de pe 
Coasta Omanului într-o fe
derație, mai precis într-o 
«ligă». Dacă «liga» aceasta 
ar fi constituită, emiratele 
de pe Coasta Omanului 
ar putea să încheie o a- 
lianfă cu Arabia regelui 
Faisal. Solufia aceasta nu 
este, poate, cea mai bună, 
dar englezii nu caută de- 
cît să exploateze în mod 
sistematic petrolul din a- 
ceastă regiune, socotind 
că fot vor trebui s-o pă
răsească pînă în zece ani.

Ne dăm seama că ame

ricanii, la rîndul lor, nil 
vor putea rămîne indife
renți la evenimentele care 
agită această regiune pe
troliferă în care defin con
cesiuni imense. Cotidianul 
egiptean „Al Ahram’ dez
văluia că consilierul ame
rican de la Domman (A- 
rabia Saudită) ar fi efec
tuat mai multe călătorii în 
principatele golfului Per
sic, unde a lăsat să se în
țeleagă că guvernul său 
este gafa să ofere 65 mi
lioane dolari pentru dez
voltarea Coastei Omanu
lui. Dar dacă pavilioanele 
se succed, metodele nu se 
schimbă : ajutorul ameri
can ar fi și el supus unei 
condiții : ca șeicii de pe 
Coasta Omanului să re
nunțe la «angajamentul 
lor moral» fa|ă de Liga 
Arabă’.

admit nici o interven- 
străină. Ajutorul pe

Imperiul
lui De Beers

LE NOUVEL
OBSERVATEUR

„Diamond Corporation' este un grup, sau mai curînd grupul producătorilor de diamante ; el controlează 80 la sută din piață. Un monopol. Societatea De Beers, majoritară, dictează aici legea' — scrie săptămî- nalul „LE NOUVEL OBSERVATEUR”, care publică următoarele date:„Vînzările lui De Beers bat acum toate recordurile. Ele au progresat cu 35 la sută în doi ani. Perspectivele pieței sînt bune și stocurile goale. Pentru a evita o urcare a prețurilor, ceea ce ar fi nefast pentru societate, trebuie să se producă la maximum. Geologii lui De Beers realizează un program din cele mai ambițioase: explorarea fundurilor marine de-a lungul coastei vest-africane, de la Angola pînă la Cap.Astfel dictează voința lui Harry Oppenheimer, regele diamantului. Regat, în care cifra de a- faceri este evaluată la milioane de lire sterline și unde producția se măsoară în carate. Cinci carate sînt egale cu un

gram. Și trebuie săpate trei tone de mineral pentru a extrage un singur carat. Planeta produce ceva mai mult decît 30 milioane carate anual : șase tone de diamante. Numai Africa furnizează 96 la sută.Independenta statelor africane n-a fost niciodată considerată ca o amenințare serioasă de către Beers. Neputînd să extragă diamantul, ele acceptă, de voie-de nevoie, ca în schimbul unei slabe redevențe De Beers să le exploateze comorile ; cu o cepție : Guineea naționalizat minele diamante.Există un dușmantemut pentru De Beers : contrabanda. Dar nu lipsesc precauțiile. în Africa de sud nimeni nu are dreptul să părăsească mina înainte de expirarea contractului. Politica lui De Beers este simplă : un tratament fizic «ireproșabil», cu menținerea sistematică a minerului Ja un nivel intelectual cît mai coborît cu putință.

ex- și-a demai

internaționale de pescuit sportivIn ajunul deschiderii celui de-al XII-lea Congres al Confederației internaționale de pescuit sportiv (C.I.P.S.), găzduit de țara noastră între 21 și 24 septembrie, ieri a avut loc la Mamaia ședința de lucru a prezidiului confederației. Președintele C.I.P.S., Karl Kreitschi, și ceilalți membri ai conducerii confederației au fost salutați de Tiță Florea, președintele Asociației generale a vînătorilor și pescarilor sportivi din Republica Socialistă România (A G.V.P.S.).In cursul ședinței au fost discutate probleme organizatorice privind activitatea confederației. Tot cu acest prilej a fost definitivat programul de desfășurare al celui de-al XII-lea Congres al C.I.P.S. de la Mamaia și a campionatului mondial de pescuit staționar, care va avea loc în ziua de 26 septembrie la Galați.Luînd cuvîntul în legătură cu
Campionatele europene de tir

Dispute strînse inLa poligonul Tunari au continuat întrecerile din cadrul Campionatului european de tir.în proba de armă liberă calibru redus — 60 focuri culcat femei, titlul de campioană europeană a revenit sportivei sovietice Tamara Komarisțova cu 589 puncte, secondată de Brigitte Bareither (R.F.G.) și Barbara Kopyt (Polonia) cu cite 588 puncte fiecare. Pe echipe proba a revenit formației U.R.S.S. care a totalizat 1 754 puncte, urmată de R. D. Germană — 1745 puncte și Iugoslavia — 1 741 puncte. 

Umbre in viteză. Imagine de la iinalele campionatului republican de demilond cu antrenament mecanic des
fășurate duminică pe velodromul Dinamo

organizarea acestor manifestări, tovarășul Tiță Florea a vorbit despre pregătirile făcute, precum și despre interesul cu care aceste manifestări sînt așteptate de iubitorii pescuitului sportiv din țara noastră. Membrii prezidiului C.I.P.S. au primit cu deosebită satisfacție inițiativa Asociației generale a vînătorilor și pescarilor sportivi din România de a se institui cupa transmisibilă „Delta Dunării“ oferită de A.G.V.P.S. și care va fi atribuită anual echipei cu cele mai bune rezultate la campionatele mondiale de pescuit staționar. în numele prezidiului, Karl Kreitschi, președintele C.I.P.S., a mulțumit Comitetului executiv al A.G.V.P.S. pentru eforturile depuse în vederea asigurării unor condiții cît mai bune de desfășurare a celor două reuniuni internaționale. (Agerpreș)
întrecerile de tirProba de pistol precizie individual masculin a fost cîștigată, după o luptă deosebit de echilibrată de Grigori Kosîn (U.R.S.S.). El a realizat același număr de puncte — 561 — cu compatriotul său E. Raskazov și bulgarul D. Denev, departajarea lor în această ordine fiind făcută prin baraj. Clasament pe echipe : 1. U.R.S.S.— 2 224 puncte ; 2. Elveția — 2 186 puncte ; 3. Polonia - 2 181 puncte,Astăzi, începînd de la ora 9, se desfășoară proba de armă liberă calibru redus 3X40 focuri, individual și pe echipe.

Electrificarea 
in viitorul cincinal

(Urmare din pag. I-a)Pe baza orientării date de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., în 1970, din puterea totală instalată de circa 7 300 000 kW, peste 85 la sută va fi în centrale termoelectrice, din care grupuri cu o putere de 2 200 000 kW vor produce energie electrică pe bază de cărbune. Pentru asigurarea combustibilului necesar, în bazinele carbonifere Valea Jiului și Oltenia vor fi executate importante lucrări de investiții. Noile agregate care se montează în centralele termoelectrice vor fi de con- densație și de termoficare. Grupurile de condensație care se vor pune în funcțiune se caracterizează prin putere unitară mare — 100 000 kW, 200 000 kW și 300 000 kW — cu parametri foarte înalți,
O puternică dezvoltare va cu

noaște termoficarea — una din di
recțiile importante de valorificare 
superioară a resurselor energetice 
ale țării. Pînă în anul 1970 se prevede ca în centralele de termoficare să se instaleze o putere de peste 1 000 000 kW, ceea ce va permite economisirea multor milioane tone de combustibil anual.Raportul asupra Directivelor celui de-al IX-lea Congres al partidului privind planul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii arată : 
„O caracteristică importantă a pla
nului de 10 ani este intensificarea 

acțiunii de valorificare a potenția
lului hidroenergetic economic ame
najatul“. Dintre toate sursele clasice de energie primară care contribuie la acoperirea balanței e- nergetice a țării în viitorii zece ani, cele hidroelectrice vor cunoaște cea mai importantă creștere — de peste zece ori. Va fi continuată într-o proporție ridicată valorificarea potențialului hidroenergetic al unor cursuri inferioare de apă : Argeș, Lotru, Sebeș, Someș, Șiret și Olt. în 1970—1971 se va da în exploatare sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, unul din principalele obiective ale planului de electrificare pe care îl construim în colaborare cu R.S.F. Iugoslavia. Se lucrează, împreună cu specialiștii bulgari, la elaborarea studiilor și proiectelor pentru construirea u- nei hidrocentrale pe Dunăre în zona Islaz.Concomitent cu construcția marilor centrale electrice, vor intra în funcțiune numeroase instalații pentru transportul și distribuția energiei electrice. în anii cincinalului vor fi construite linii electrice de transport de 110, 220 și 400 kV în lungime de cel puțin 3 500 km. Construirea liniilor de foarte înaltă tensiune va consemna închiderea inelului de 220 kV care va uni centrele Luduș — Bicaz — Galați — București — Slatina — Craiova — Pa- roșeni — Hunedoara și se va realiza o puternică legătură diametrală prin linia Luduș — Argeș — Slatina. Realizarea arterelor func- ționînd la tensiuni foarte înalte va permite vehicularea de puteri electrice mari între centrele de producție și cele de consum, îm- bunătățindu-se astfel regimul de funcționare a sistemului energetic. Totodată, se vor construi peste 9 000 km de linii electrice de distribuție regionale și raionale.înfăptuirea în bune condiții a planului de investiții în acest domeniu pune o serie de probleme care urmează a fi analizate și soluționate atît în cadrul ramurii noastre, cît și de alte sectoare industriale care concură la construirea obiectivelor energetice. în mod deosebit, este necesar ca proiectarea și execuția obiectivelor să fie realizate la un înalt nivel tehnic- calitativ. Institutul de studii și proiectări energetice și Institutul de studii și proiectări hidroenergetice vor trebui să ia toate măsurile pentru predarea din timp a proiectelor pe șantiere. Avînd în ve

dere mărimea și importanța q- 
biectivelor energetice care se vor 
construi în următorii ani, se cere 
proiectanților să treacă cu mai 
multă hotărîre la introducerea u- 
nor metode și soluții noi, la nive
lul tehnicii moderne, să extindă 
folosirea proiectelor tip, să aplice 
soluții moderne de simplificare a 
schemelor termice și electrice. 
Eficacitatea economică a soluțiilor 

trebuie să fie mereu în atenția 
proiectanților.Pentru alimentarea cu apă a noilor termocentrale sînt prevăzute însemnate fonduri de investiții, în funcție de condițiile de amplasare a centralei, de sursele de apă, se impune ca, pe baza studiilor economice, să se stabilească soluția optimă pentru fiecare obiectiv. Folosirea la maximum a debitelor rîurilor prin realizarea unor lacuri de acumulare prezintă multe avantaje.La centralele termoelectrice pe bază de cărbune, rezolvarea rațională a transportului combustibililor are o importanță economică deosebită. Soluția de transportare 
a cărbunilor — pe calea ferată, 
cu benzi rulante sau chiar cu a- 
jutorul conductelor forțate — va 
trebui să fie stabilită pentru fie
care centrală numai prin efectua
rea unor studii care să țină seama 
de toate elementele specifice. Este necesar ca aceste studii să fie întocmite în cadrul unei strînse colaborări între institutele de proiectare ale Ministerului Energiei Electrice, Ministerului Minelor și Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.Durata de execuție a lucrărilor energetice s-a micșorat continuu, ajungîndu-se ca, în 1965, un grup cazan-turbină de 50 MW să fie montat în 12 luni (grupul I Bucu- rești-Sud) față de 25 luni cît a necesitat, în urmă cu 10 ani, montarea unui grup similar la centrala Paroșeni. La construirea liniilor electrice aeriene de 110 kV, în 1964 s-a obținut un ritm mediu de 1,4 km pe zi, față de 0,6 km pe zi la începutul șesenalului. Pentru lucrările ce se vor executa în anii viitori, cînd volumul lor se dublează față de perioada 1960—1965, va trebui ca ministerul nostru să asigure înzestrarea întreprinderilor de construcții montaj cu Utilaje de înalt randament. Totodată, este necesar să se treacă în mod hotărît de la metodele tradiționale de construcție la metode industriale, care asigură realizarea noilor obiective într-un termen scurt și la un preț de cost redus. Extinderea utilizării cofrajelor glisante la elementele de rezistență ale corpului principal al centralelor electrice, a asamblării echipamentului energetic în blocuri mari spațiale, inclusiv înzidirea lor la sol, va reduce durata de execuție a construcțiilor și va asigura îmbunătățirea substanțială a calității lucrărilor. La executarea liniilor electrice aeriene sînt create condiții pentru aplicarea unor metode mai productive : folosirea forajului gropilor cu mijloace mecanice, a utilajelor cu funcții multiple, a elicopterelor pe terenuri accidentate. Realizarea obiectivelor energetice într-un ritm rapid impune ca aprovizionarea șantierelor cu materiale, utilaje și aparataj să 

fie efectuată la termenele stabilite în graficele de livrare.Creșterea cantitativă a instalațiilor electroenergetice și a energiei electrice va fi însoțită și de schimbări calitative în ce privește exploatarea noilor obiective. Cerința esențială care se pune în fața ministerului nostru, a specialiștilor constă în a asigura funcționarea neîntreruptă a sistemului e- nergetic, alimentarea tuturor consumatorilor cu energie electrică avînd parametri calitativi superiori și stabili. Este în curs de execuție un vast plan de modernizare a instalațiilor de conducere a sistemului energetic național prin introducerea instalațiilor de telemăsură, telecomandă, telesem- nalizare și extinderea rețelei telefonice de înaltă frecvența, folosin- du-se aparataje la nivelul tehnicii moderne. In scurt timp, pentru rezolvarea unor probleme legate de funcționarea sistemului energetic, vor fi utilizate mașini de calcul ciclice și analogice. Totodată, în fața întreprinderilor producătoare de energie electrică și a celor de distribuire stă sarcina de a lua toate măsurile de revizuire și reparare a instalațiilor și aparatelor. De asemenea, considerăm că industria electrotehnică trebuie să asimileze și să introducă mai repede în fabricație o serie de utilaje și aparate necesare înzestrării noilor centrale și linii electrice.Dezvoltarea sectorului energiei electrice ridică probleme care privesc nemijlocit și activitatea de cercetare. Stabilirea unor metode de ardere cît mai rațională a combustibililor inferiori, producerea energiei electrice în viitoarea centrală nucleară, tratarea apei de a- limentare a cazanelor în condițiile specifice amplasării marilor centrale, stabilirea perturbațiilor și măsurilor care trebuie luate pentru eliminarea acestora datorită apariției de consumatori speciali în sistemul energetic, protecția contra supratensiunilor atmosferice — sînt cîteva probleme la rezolvarea cărora specialiștii pot aduce o valoroasă contribuție.Sporirea eficacității economice a investițiilor și a activității economice a întreprinderilor va constitui și în viitor o preocupare deosebită a ministerului nostru. Este necesar să se creeze toate condițiile ca, după intrarea în funcțiune, întreprinderile să realizeze în cel mai scurt timp indicii tehnici și economici prevăzuți în proiecte. Continuarea într-un ritm susținut a lucrărilor de electrificare a satelor constituie o sarcină deosebit de importantă pusă în fața ministerului și sfaturilor populare. In 1970, mai mult de 80 la sută din numărul total al satelor vor fi electrificate.Energia cărbunelui și a apelor, uriașa forță a atomului și a electricității vor spori în continuare 

vigoarea economiei naționale, vor face mai productivă munca în u- zine și pe ogoare, vor aduce un grad mai ridicat de confort în viața locuitorilor țării noastre. Succesele dobîndite pînă acum, sub conducerea partidului, însuflețesc întregul popor în munca sa creatoare pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. privind dezvoltarea puternică a industriei noastre energetice.
Orizont 
universitar 1965

(Urmare din pag. I-a)Extinderea școlii generale și a liceelor ridică și necesitatea cristalizării unui sistem unitar de formare a cadrelor didactice. Ceea ce ne preocupă în prezent este îmbunătățirea profilului institutelor pedagogice și asigurarea unei mai directe îndrumări a lor de către universități. Ca prim pas in acest sens, 
i-a adoptat hotărîrea amintită mal sus 
ca în București, lași, Cluj șl Timișoa
ra Institutele pedagogice să funcțio
neze In cadrul universităților din a- 
ceste orașe. Pentru același motiv, 
noua universitate care va lua filifă 
anul viilor la Craiova va include în 
cadrul facultăților ei și actualul insti
tut de pedagogie din localitate.Se preconizează, de asemenea, 
extinderea învățămîntului post-univer- 
sitar, cu o importanță atît de mare în specializarea propriu-zisă a absolvenților, în mai multe direcții și sub forme variate.Corespunzător sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului în direcția promovării cercetării științifice, conducerile instituțiilor de învățămînt superior 
urmăresc în momentul de fa|ă elabo
rarea de către catedre a unor planuri 
de activitate judicios întocmite în care 
să se îmbine cercetarea fundamen
tală cu cea aplicativă. Totodată se 
vor lua măsuri pentru coordonarea 
activității științifice din facultăți cu cea 
desfășurată In Institutele Academiei 
și In cele departamentale și se studia
ză căile de perfecționare a sesiunilor 
științifice șl a sistemului de publicații 
universitare.Avem convingerea că larga consultare a cadrelor de specialitate, analiza propunerilor formulate în diferite consfătuiri vor contribui la continua perfecționare a școlii noastre superioare chemată să dea un aport activ la dezvoltarea economiei și culturii patriei noastre socialiste.

Interviu luat 
de Mihai IORDÄNESCU



DE PESTE jffO TJLRE

Rezultatele
definitive 
ale alegerilor

BONN 20 (Agerpres)'. — Duminică, 19 septembrie, au avut loc în Germania occidentală alegeri ’ pentru Bundestag. In comparație ! cu anul 1961, cînd la vot s-au pre- 1 zentat 87,7 la sută din cei înscriși ’ pe Jistele electorale, de această ■ dată procentul acestora a scăzut ; la 86,8 la sută. Acest lucru se da- ; torește asemănării foarte mari a programelor principalelor partide ; politice care și-au disputat lupta • pentru putere. Rezultatele alegerilor sînt următoarele : U.C.D.— U.C.S. 15 392973 voturi, adică 47,6 la șută fată de 45.3 la sută cit a obținut în 1961 ; Partidul social- democrat din Germania (P.S.D.G.) — 12 711 726 voturi, adică 39.3 la sută, fată de 36,2 la sută în 1961 ; Partidul liber-democrat (P.L.D.) — 3 062 948 voturi, adică 9.5 la sută (fată de 12,8 la sută). Uniunea germană a păcii 432 221 voturi, adică 1,3 la sută (fată de 1,9 la sută). Partidul național democratic 658 330 voturi, adică 2 la sută (Partidul a fost înființat în 1964).Potrivit calculelor, repartiția locurilor în viitorul Bundestag, în funcție de alegerile legislative de duminică, este următoarea : din cele 496 de mandate U.C.D.—U.C.S. deține 245, fată de 242 în vechea legislatură ; P.S.D.G. — 202 mandate față de 190 ; Partidul liber- democrat — 49 mandate fată de 69. Celelalte partide nu vor fi reprezentate în noul Bundestag. A- ceasta se datorește prevederilor actualei legi electorale, care stipulează că partidele care participă la alegeri pot obține mandate de deputati numai dacă înregistrează cel puțin 5 la sută din voturi. în două circumscripții electorale a- legerile au fost amînate pentru 3 octombrie. După cum se vede, din rezultatul scrutinului de duminică se constată o polarizare a voturilor acordate partidelor mari U.C.D.—U.C.S. și P.S.D.G., care au cîștigat mandate în detrimentul Partidului liber-democrat, care face parte din coaliția guvernamentală. Deoarece nici un partid nu a obținut majoritatea absolută de voturi, observatorii prevăd menținerea actualei coaliții guvernamentale dintre U.C.D.—U.C.S. și Partidul liber-democrat. In cadrul unui interviu televizat, cancelarul federal Ludwig Erhard a arătat luni dimineața că „el este gata să constituie un guvern de coaliție împreună cu liber-democratii și va colabora cu P.S.D.G.“. La rîndul său, ministrul afacerilor externe, Șchroeder, vorbind de relațiile dintre majoritatea guvernamentală și opoziție, s-a pronunțat pentru o politică externă biparti- zană.

DELEGAȚIA ROMÂNĂ 
LA SESIUNEA 0. N. U.
A SOSIT LA NEW YORK

NEW YORK 20 (Agerpres). — în seara zilei de 19 septembrie a sosit la New York delegația Republicii Socialiste România la cea de-a 20-a sesiune a Adunării Generale a ON.U.Delegația, condusă de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mă-
nescu, a fost întîmpinată la aeroport de reprezentantul permanent al României la O.N.U., Mihail Ha- șeganu, de membrii Misiunii române la O.N.U. și ai Ambasadei române la Washington, de reprezentanți ai unor misiuni diplomatice la O.N.U.

Forțele patriotice sud-vietnameze 
provoacă pierderi grele trupelor 
americane și guvernamentaleSAIGON 20 (Agerpres). — Refe- rindu-se la operațiunile întreprinse de cîteva săptămîni de trupele a- mericane și cele sud-vietnameze împotriva forțelor patriotice, a- gentia France Presse relevă că a- cestea se soldează cu pierderi importante pentru inițiatorii lor. Numai în ziua de sîmbătă pierderile materiale s-au cifrat la cinci elicoptere doborîte, două nave mari de debarcare scufundate, un avion „C-130“ prăbușit în Golful Qui Nhon și un avion „Skyraider“ al aviației sud-vietnameze lovit de forțele patriotice la aterizare. In cursul nopții de sîmbătă spre duminică patrioții sud-vietnamezi au continuat să hărtuiască cu arme automate și mortiere trupele celei de-a 101-a brigăzi de parașutiști americani în apropiere de An Khe. după care grosul efectivelor forțelor patriotice s-a repliat. în legătură cu atacul lansat de patrioți în regiunea din valea rîului Song Con, agențiile de presă subliniază că parașutiștii americani au întîlnit aici o rezistență dîrză. 40 de elicoptere au fost puse la dispoziție pentru a transporta întăriri și a evacua trupele imobilizate de focul intens al mortierelor și armelor ușoare asupra zonei alese chiar pentru aterizarea elicopterelor. Unitățile aeropurtate care urmau să evacueze trupele atacate au căzut la rîndul lor într-o ambuscadă — 4 elicoptere au fost doborîte în zona de aterizare. După declarațiile pilotului unui elicopter, agenția A.P. relatează că tirul partizanilor a fost atît de intens încît aproape fiecare elicopter a fost avariat. Un purtător de cuvînt american a a- nunțat că forțele patriotice au a- tacat, de asemenea. Cu mortiere o tabără a forțelor speciale de la Dak To. provocînd pierderi garnizoanei. Tn regiunea Ben Cat trupele americane, australiene, sud-vietnameze și neo-zeelandeze continuă operațiunea de „căutare și distrugere" pe care o întreprind de marțea trecută fără a reuși să angajeze contacte majore cu patrioții sud- vietnamezi. Aproximativ 5 000 de militari, scrie în legătură cu aceas

ta France Presse, continuă să urmărească un inamic care nu este de găsit.
★HANOI 20 (Agerpres). — Citind postul de radio sud-vietnamez Eliberarea, agenția V.N.A. anunță că. în primele șase luni ale acestui an forțele patriotice din Vietnamul de sud au scos din luptă 20 de batalioane ale trupelor guvernamentale, inclusiv șase batalioane de rezervă ale trupelor strategice. Au dezertat aproximativ 20 000 de soldați și ofițeri ai trupelor regimului de la Saigon.

Atacuri aeriene asupra 

teritoriului R. D. VietnamHANOI 20 (Agerpres). — Conti- nuînd raidurile aeriene asupra teritoriului R. D. Vietnam, la 20 septembrie numeroase grupuri de avioane americane au pătruns în spațiul aerian al provinciei Ha Bac, bombardînd și mitraliind mai multe regiuni din nordul provinciei. Forțele antiaeriene locale au doborît trei avioane americane.
★HANOI 20 (Agerpres).— In două mesaje adresate succesiv Comisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam, informează agenția V.N.A., șeful misiunii de legătură a înaltului Comandament al Armatei Populare Vietnameze protestează energic împotriva bombardamentelor repetate efectuate de avioanele americane în sectorul podului Hien Luong, din zona demilitarizată. In ultimul timp, se subliniază în mesaje, situația din zona demilitarizată a devenit foarte încordată datorită intensificării atacurilor întreprinse de aviația americană. După ce arată că a- tacurile aviației americane împotriva zonei demilitarizate constituie o violare a suveranității și securității R. D. Vietnam, o încălcare brutală a acordurilor de la Geneva și a statutului zonei demilitarizate, misiunea de legătură declară că guvernul S.U.A. și oficialitățile de

Programul noului 
guvern grec
Miting la Salonic 
în sprijinul organizării 
de noi alegeriATENA 20 (Agerpres). — în cadrul unui mare miting care a avut loc duminică la Salonic, liderul U- niunii de centru din Grecia, Pa- pandreu, a rostit o cuvîntare în care a criticat modul în care a fost constituit guvernul Stephanopoulos, reafirmînd că singura soluție pentru actuala criză politică este organizarea unor noi alegeri. La miting au participat, potrivit aprecierilor agenției France Presse, aproximativ 250 000 de persoane care au scandat lozinci în sprijinul organizării unor noi alegeri și pentru respectarea normelor constituționale.Observatorii apreciază că guvernul Stephanopoulos, care urmează să se prezinte miercuri în Parlament pentru a obține votul de învestitură, dispune în prezent de 151 de voturi, adică de o majoritate parlamentară la limită. Definind programul guvernului său, noul prim-ministru a declarat în cadrul unei conferințe de presă că cele mai urgente probleme sînt cele economice, mai ales problema stabilității monetare, a creșterii costului vieții și a balanței de plăți externe. El a spus din nou că va cere parlamentului să adopte o lege privind instituirea sistemului electoral proporțional, dar că noi alegeri parlamentare nu vor putea avea loc în curînd. în domeniul politicii externe noul guvern dorește să continue orientarea guvernelor anterioare.

Deschiderea campaniei 
electorale în TurciaANKARA 20 (Agerpres). — Duminică a început în Turcia campania electorală în vederea alegerilor parlamentare de la 10 octombrie. Pentru cele 450 de locuri ale Parlamentului au fost desemnați 2 357 de candidați din partea a 6 partide. Campania se va desfășura cu o intensitate crescîndă pînă în preziua alegerilor. Primul miting electoral a avut loc la Er- zerum, în estul Turciei, unde a luat cuvîntul liderul Partidului dreptății, Suleyman Demirel. Partidul republican al poporului își începe campania electorală astăzi prin- tr-un miting, care va avea loc la Malacya, în cadrul căruia va rosti

un discurs liderul partidului, Ismet Inönü. înfruntarea principală va avea Ioc între aceste două partide. Observatorii consideră, însă, că nu este probabil ca vreunul dintre ele să poată obține majoritatea mandatelor în Parlament. Alte partide mai mici, printre care Partidul republican național țărănesc și Partidul muncitoresc, speră să obțină un număr considerabil de voturi. Campania electorală va fi dusă și prin intermediul posturilor de radio, fiecare partid avînd dreptul la o emisiune zilnică de 10 minute pentru a-și expune programul.
Tratative pentru evacuarea trupelor
interamericane dinSANTO DOMINGO 20 (Agerpres) ■— Președintele guvernului provizoriu dominican, Hector Garcia Godoy, a declarat presei că în prezent au loc tratative cu reprezentanții O.S.A. pentru ca guvernul dominican să fie autorizat să fixeze data privind evacuarea trupelor interamericane din țară. EI a menționat că dacă ar avea posibilitatea să ordone evacuarea forței interamericane din Republica Dominicană „ar face-o cit mai curînd posibil“.Șeful guvernului provizoriu dominican s-a referit apoi la situa-
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SCURTE ȘTIRI
Pentru salvarea vieții 

lui Eloy Torres
CARACAS. în Venezuela a-a orga

nizat o mișcare pentru salvarea vie
ții iul Elov Torres, fost deputat gl 
Partidului Comunist din Venezuela, 
care este exilat pe insula „Isla del 
Burro“. în conformitate cu declarații
le soției sale, viata lui Torres se află 
în pericol, ca urmare a regimului de 
carceră la care e supus. Deși avizul 
medical cere transportarea lui de ur
gență într-un spital pentru a i se a- 
corda asistentă medicală, autoritățile 
nu au luat încă nici o măsură în acest 
sens.

I LA PAZ. In timpul unui mitîy
I organizat duminică de minerii { .la minele naționalizate din Sigîo Viente (Bolivia) au avut loc ■ ciocniri între poliție și manifestant!. S-au folosit arme de foc și bombe cu dinamită. Patru persoa- Ine au fost ucise și 20 rănite. Numeroși muncitori au fost arestați.

Republica Dominicană |

Artilerițti din unitățile antiaeriene ale R. D. Vietnam stau de veghe pen
tru a da riposta cuvenită agresorilor

la Saigon își asumă întreaga răspundere pentru consecințele actelor lor de provocare și agresiune în această zonă.

Conflictul indo-SRINAGHAR 20 (Agerpres). — Ciocnirile între trupele indiene și pakistaneze au continuat să aibă loc duminică și luni dimineața. Intr-un comunicat al Ministerului A- părării al Indiei, citat de agenția U.P.I., se arată că duminică după- amiază trupele indiene au respins un atac pakistanez în sectorul de frontieră Kargil din zona Cașmiru- lui. Duminică seara, adaugă agenția Reuter, menționînd surse oficiale din Delhi, unități de tancuri indiene au atacat trupele pakistaneze din regiunea localității Burki, în apropiere de Lahore. Aviația indiană a efectuat raiduri asupra unor localități din Pakistanul de vest. Agenția France Presse relatează că, potrivit unui purtător de cuvînt al guvernului Indiei, trupele indiene au ocupat localități Ia frontiera dintre statul indian Radjastan și Pakistanul de vest. Surse oficiale din Rawalpindi au declarat, după cum relatează agenția Reuter, că trupele pakistaneze au respins un atac al unităților blindate indiene pe frontul din regiunea Sialkot. Se menționează, de asemenea, că trupele pakistaneze au distrus un post înaintat indian în sectorul Radjastan și au respins atacurile indiene lansate în regiunea Kham Karan, la 25 mile sud-est de Lahore. Aviația pakistaneză a atacat duminică după-amiază localitățile Jammu din Cașmir și Jamnagar din statul

pakistanezGujerat. Luni dimineața agenția U.P.I. relatează că aviația pakistaneză a atacat o localitate din apropierea orașului Delhi.
★NEW YORK 20 (Agerpres). — La ședința de luni a Consiliului de Securitate a fost adoptat, cu 10 voturi și o abținere (Iordania), proiectul de rezoluție prezentat de reprezentantul Olandei, în care se cere Indiei și Pakistanului să înceteze acțiunile militare pînă în dimineața de 22 septembrie la ora 7 gmt.Rezoluția cere, de asemenea, guvernelor acestor țări să-și retragă trupele pe pozițiile pe care le-au ocupat la .5 august, adică înainte de începerea conflictului.în continuare se stabilește ca după aplicarea prevederilor de mai sus ale rezoluției să se examineze măsurile ce ar putea fi luate în vederea unei reglementări a problemei politice care stă la originea conflictului indo-pakistanez și se cere celor două guverne să folosească toate mijloacele pașnice în acest scop.Rezoluția cere secretarului general al O.N.U., U Thant, să asigure condițiile necesare pentru supravegherea încetării focului și retragerii trupelor Indiei și Pakistanului, să depună toate eforturile în vederea îndeplinirii acestei rezoluții a Consiliului de Securitate.

ția economică precară a țării ca urmare a dezorganizării producției în perioada luptelor dintre forțele constituționaliste și cele imber- tiste la care s-a adăugat intervenția forțelor interamericane. El a declarat că guvernul dominican va recurge la împrumuturi „cu scopul de a rezista perioadei critice“.Se anunță, de asemenea, că sindicatul muncitorilor și funcționarilor de la Fabrica de zahăr din Rio Haina, cea mai importantă întreprindere din țară, amenință cu declararea unei greve pe termen nelimitat dacă autoritățile nu vor înlocui pe conducătorii acestei fabrici.
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MOSCOVA. Agenția TASS a- nuntă că la 20 septembrie Gyula Kalla!, președintele guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesa ungar, care se află la odihnă în U.R.S.S., s-a întîlnit cu Alexei Ko- sighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în timpul convorbirii au fost' discutate probleme care prezintă interes reciproc. ;-pj
PARIS. Alegerile parțiale desfășurate în arondismentul 12 al Parisului pentru desemnarea unui deputat în Adunarea Națională Franceză au fost ciștigate de ministrul de interne, Roger Frey. Potrivit Constituției el nu poate deține mandatul fiind ministru. Locul său va fi ocupat de Jean- Claude Servan-Schreiber, în calitate de „supleant".

Declarafia minisfrului industriei 

al FranfeiPARIS 20 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, ministrul francez al industriei, Michel Maurice-Bokanowski, a a- rătat că guvernul Franței studiază în prezent mijloacele de a apropia cit mai mult posibil regimul importurilor produselor provenind din țările răsăritene de cel care este în vigoare în comerțul Franței cu țările occidentale.Declarația ministrului constituie un răspuns la o interpelare scrisă a deputatului Waldeck Rochet, secretar general al P.C.F., care a cerut ministrului să răspundă dacă Franța socotește să ia măsuri pentru dezvoltarea schimburilor sale „intr-un cadru de cooperare cu toate țările, în primul rînd cu țările Europei, fără discriminări, pe baza avantajului reciproc și res- pectîndu-se principiul independenței“.Bokanowski a subliniat necesitatea de a spori exporturile de

produse industriale franceze în țările din răsăritul Europei și în cele ale „micii zone a liberului schimb“ și a arătat că volumul schimburilor globale cu țările socialiste va spori în lunile următoare.
Avion doborît 

deasupra R. P. Ch inezePEKIN 20 (Agerpres). — La 20 septembrie, un avion de luptă american F. 104 a violat spațiul aerian al R. P. Chineze, pătrunzînd adînc deasupra insulei Hainan și efec- tuînd operațiuni militare provocatoare. Ripostând imediat, forțele aeriene locale au doborît avionul și au capturat pe pilotul său, căpitanul Philips E. Smith.

ITALIA Șl
Revista presei italiene

Călătoria pe care președintele Italiei, Saragat, însotit de ministrul de externe, Fanfani, și de consilieri, o face în prezent în țările Americii Latine, este comentată pe larg în presa italiană. După ce a vizitat Brazilia, Uruguay, Argentina și Chile, președintele se află acum în Peru, iar de aici va pleca în Venezuela. Ziarele consideră că prezenta președintelui republicii italiene pe continentul sud-american are, în actuala conjunctură, o semnificație aparte. Se relevă năzuința Italiei de a strînge legăturile politice, economice și culturale cu țări de care o leagă vechi tradiții. In acest sens presa amintește rolul emigrantilor italieni în formarea și în viata unornațiuni latino-americane. „Așa s-a întîmplat, scrie cotidianul „La Stampa“ din Torino, în Uruguay și mai ales în Argentina, unde multi dintre cei 20 de milioane de locuitori sînt de origine italiană, începînd cu actualul președinte Illia și cu predecesorul său Frondizi".Ziarele amintesc că interesul Italiei fată de țările Americii Latine nu se manifestă acum pentru prima dată. Acest interes și-a găsit expresia și în alte călătorii diplomatice, printre care cele două turnee întreprinse în America Latină de președintele Gronchi, în 1958 și 1961. Chiar Saragat, pe cînd era ministru de externe, a vizitat cîteva țări din acest continent, iar actualul ministru de externe, Fanfani, a fost acum cîteva luni în Mexic. $i în țările latino-americane se manifestă interes pentru dezvoltarea relațiilor cu Italia, pe care președintele chilian Frei a inclus-o în itinerarul călătoriei sale europene din vară.Ideea centrală pe care Saragat o evocă în cursul călătoriei sale este aceea a necesității lichidării rămîne- rii în urmă din punct de vedere economic, idee care în America Latină găsește un larg ecou. „A-

AMERICA LATINĂ
despre călătoria președintelui Saragat

ceasta, a scris ziarul „II Giorno" din Milano, a fost tema discursului lui Saragat la Brasilia (este vorba de discursul rostit în fata Congresului brazilian), temă care va rămîne probabil motivul conducător al întregii călătorii a președintelui în țările Americii Latine. Și nu este nevoie de multe cifre și cuvinte pentru a sublinia dramatica ei actualitate".Unele ziare observă că vizita italiană, ca și călătoria întreprinsă anul trecut în America Latină de președintele Franței, de Gaulle, are loc în condițiile în care Statele Unite întîmpină dificultăți crescînde în țările latino-americane, cînd, potrivit unor aprecieri larg răspîndite în presă, programul american pentru America Latină, denumit „Alianța pentru progres", a suferit un eșec. Astfel, se reamintește că, dată fiind situația economică precară din republicile sud-americane —■ tendințele inflaționiste, scăderea exporturilor, a venitului national și, în general, a nivelului de trai al maselor —• „alianța" a fost botezată simbolic de popoarele acestor țări nu „pentru progres", ci „pentru regres". Se subliniază, de asemenea, că imixtiunea americană în treburile interne ale Republicii Dominicane a contribuit și mai mult la slăbirea influentei S.U.A. în această zonă.Consemnînd că între S.U.A. și A- merica Latină s-a ivit „o fricțiune", „La Stampa" scrie că, dacă vizita lui de Gaulle n-a fost bine privită la Washington, în schimb vizita lui Saragat se bucură de înțelegerea cercurilor conducătoare americane. Ziarul reamintește că președintele Johnson însuși a adresat primului ministru al Italiei, Moro, și lui Fanfani, aflați în vizită la Washington în luna aprilie, invitația de a „examina împreună cu noi într-o manieră mai vastă participarea Italiei la dezvoltarea acestei emisfere"* La

sfîrșitul lui iunie, Fanfani a dat un răspuns indirect acestei invitații, declarînd, Ia Bruxelles, la sesiunea U.E.O., că „prezenta politică, economică și culturală a Europei (occidentale) în America Latină nu trebuie să substituie prezenta Statelor Unite sau să fie o concurentă pentru ea". EI a adăugat însă imediat după aceea că „prezența Europei nu ar reuși să dea toate rezultatele de care e capabilă nici dacă s-ar identifica cu prezenta S.U.A.".In legătură cu aceste fapte, ziarul de stînga „Paese Sera" consideră că inițiativa latino-americană a Italiei, care trebuie privită mai larg în cadrul așa-zis al „Europei" (e vorba de Europa Pieței comune N.R.), de a crea noi legături cu America Latină, punînd pe primul plan acordarea creditelor, a fost aprobată într-o oarecare măsură de S.U.A., care simt tot mai mult că în momentul actual se lovesc, în această parte a lumii, de o atmosferă ostilă. Ziarul subliniază că, în comunicatul comun dat publicității în Brazilia, retine atenția mențiunea referitoare la importanta sporirii considerabile a legăturilor politice, economice și culturale dintre „Europa" și țările Americii Latine, precum și a menținerii unor contacte mai strînse între conducătorii celor două țări. La rîndul său, ziarul „l'Unită" scrie : „Trebuie reamintit că în realitate relațiile dintre Italia și aceste țări nu au ieșit pînă acum din schemele rigide și înăbușitoare impuse de subordonarea politicii noastre externe față de interesele S.U.A. Aceasta s-a văzut și din recenta și dramatica ocazie a agresiunii de la Santo Domingo. S-ar putea totuși ca după călătoria lui Saragat și a lui Fanfani să se schițeze, într-o anumită măsură, relații mai autonome și mai fecunde intre Italia și acea parte a lumii",
A. C.

Plenara C.C. al P.C. | 
din SlovaciaBRATISLAVA 20 (Agerpres). — După cum anunță agenția Ceteka, la Bratislava a avut loc Plenara | Comitetului Central al Partidului _ Comunist din Slovacia.Michal Chudik, membru al Pre- | zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova- cia, președintele Consiliului Național Slovac, a prezentat un raport | pe marginea concluziilor Plenarei din august a C.C. al P.C. din Ceho- I slovacia în legătură cu situația dez- | voltării economiei naționale. Aleksandr Dubcek, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslo- | vacia, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, a prezentat un raport | în legătură cu hotărîrea C.C. al | P.C. din Cehoslovacia cu privire la pregătirea Congresului al XlII-lea I al P.C. din Cehoslovacia.Plenara a hotărît convocarea Congresului ordinar al P.C. din Slovacia la 12—14 mai 1966.
Sărbătorirea Zilei preseiPRAG A 20 (Agerpres). — La 19 septembrie în Cehoslovacia a fost sărbătorită Ziua presei, radioului și televiziunii, organizată în fiecare an o dată cu aniversarea ziarului „Rude Pravo". Cu acest prilej, în Parcul de cultură și odihnă „Julius Fucik“ din Praga a avut loc o adunare festivă la care O. Svet- ska, redactor-șef al ziarului „Rude Pravo“, a vorbit despre aniversarea a 45 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Rude Pravo“.
VIZITA LUI J. CYRANKIEWICZ
IN AUSTRIAVIENA 20 (Agerpres). — La invitația cancelarului Austriei, Josef Klaus, la 20 septembrie a sosit la Viena într-o vizită oficială J. Cy- rankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.Agenția P.A.P. arată că în ultimul timp s-au înviorat contactele dintre cele două țări în domeniu! politic și economic. Valoarea schimbului de mărfuri dintre Polonia și Austria crește în mod sistematic — de la 46,4 milioane dolari în 1955 la 65,4 milioane dolari în 1964. In prima jumătate a acestui an schimbul de mărfuri a fost de circa 37 milioane dolari. Se dezvoltă, de asemenea, favorabil colaborarea tehnico-științifică, precum și schimbul de experiență între specialiștii celor două țări în metalurgie și în industria constructoare de mașini.
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VARȘOVIA, în capitala R. P. Polone a sosit o delegație comercială australiană, condusă de Alan Westerman, ministrul comerțului și al industriei, în vederea dezvoltării relațiilor comerciale po- lono-australiene.
LONDRA. Potrivit ziarului „Observer", unități ale forțelor aeriene militare engleze studiază din aer Insula Coralilor în vederea utilizării ei ca bază militară anglo- americană pentru Orientul îndepărtat.
HAGA. Oamenii de știință olandezi au efectuat cercetări in straturile superioare ale atmosferei cu ajutorul unei rachete „Nike-Apa- che", lansată de la o stațiune situată în Guiana Olandeză. Racheta și instalațiile de lansare au fost furnizate Olandei de S.U.A. Cercetările au fost urmărite și de un grup de experți francezi.

Comandamenîul șl Administrația problemele aero- cercetarea spațiului au dispus, in ridicarea pi-
NEW YORK.forțelor aeriene națională pentru nauticii și cosmio (N.A.S.A.)numele guvernului, chetelor de greviști postate în fata intrărilor centrului spațial de la Cape Kennedy. Conducerea sindicatului a protestat împotriva a- ceste! încercări de a exercita presiuni asupra greviștilor.
Tirguri internaționale

VIENA. Cea de-a 82-a ediție a Tîrgului internațional de la Viena s-a închis duminică. în cadrul Tîrgului au expus 2 254 de firme din numeroase țări ale lumii. România a participat cu un pavilion care s-a bucurat de apreciere din partea oficialităților și specialiștilor austrieci.
ZAGREB. S-a închis Tirgul internațional de toamnă de la Zagreb, la care au participat 6 300 de expozanți din peste 60. de țări, întreprinderile de comerț exterior din Republica Socialistă România au prezentat în cadrul tir- gului o gamă largă de produse ale industriei constructoare de mașini, electrotehnice, utilaj petrolier, produse chimice și farmaceutice, produse ale industriilor bunurilor de larg consum.
TOKIO. Luni s-a desfășurat la Tokio Forumul specialiștilor japonezi în industria atomică la care au participat și reprezentanți ai țărilor membre ale Agenției internaționale pentru energia atomică (A.I.E.A.).

Taifunul care s-a dezlănțuit deasupra Japoniei, a provocat I pagube considerabile, constind in inundarea a cca. un milion de case, 
numeroși morți, distrugeri de terasamente de căi ferate. In fotografie; 

insula Awaji acoperită de apăinsula Awaji acoperită de apăREDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scinteii" Țel. 17 60 10, 17 60 20, Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorii voluntari din întreprinderi șl instituții, Țiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteiț


