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O IMPORTANTĂ SARCINĂ ECONOMICĂ : Eficiența

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ
A PLANULUI PE 1965

Au trecut trei trimestre din ul
timul an al șesenalului. în acest 
răstimp, industria noastră a con
tinuat să înregistreze un ritm sus
ținut de dezvoltare, planul produc
ției globale fiind îndeplinit lună 
de lună. Colectivele multor fabrici 
și uzine au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan pe această perioadă. Pozitive 
îînt rezultatele dobîndite în între
cere de numeroase întreprinderi 
'din industria construcțiilor de ma
șini, siderurgie, energetică, din in
dustria bunurilor de consum. S-au 
obținut suplimentar însemnate 
cantități de fontă, oțel, cocs me
talurgic, minereuri, cauciuc sinte
tic, cherestea, țesături de bumbac, 
produse alimentare. Au intrat în 
funcțiune numeroase obiective in
dustriale moderne, a continuat în
zestrarea cu tehnică avansată a 
întreprinderilor existente, s-au 
înregistrat progrese în perfecțio
narea fabricației, în introducerea 
de procedee tehnologice noi.

Ultimul trimestru al acestui an 
marchează încheierea planului de
6 ani — etapă importantă în dez
voltarea economiei naționale — și 
constituie totodată avanpremiera 
primului an al cincinalului, puntea 
de trecere la înfăptuirea unor sar
cini complexe, cantitativ și calita
tiv superioare. Se 
întreaga activitate a 
rilor în acest trimestru 
șoare în continuare sub 
ducerii în viață a 
greșului al IX-lea al partidului, prin 
împletirea strînsă a eforturilor fiecă
rui colectiv pentru îndeplinirea exem
plară, la toți indicatorii, a planului 
pe anul în curs cu preocuparea de a 
pregăti în condiții cit mai bune pro
ducția primului an al- cincinalului. 
Este necesar ca ministerele, orga
nele și organizațiile de partid să 
examineze sistematic mersul înde
plinirii planului, să ia în conti
nuare, cu operativitate, măsuri 
care să asigure realizarea lui în

’ fiecare întreprindere.
Un mai mare accent trebuie pus 

în toate întreprinderile pe rea
lizarea Integrală a volumului pro
ducției, îndeosebi a producției mar
fă livrate, respectîndu-se cu strictețe 
sortimentele planificate și contractate. 
In continuare, sporurile de produc
ție se vor realiza în principal pe 
baza creșterii productivității mun
cii. Aceasta impune luarea de mă
suri pentru îmbunătățirea indici
lor de utilizare a mașinilor, agre
gatelor și instalațiilor, folosirea 
din plin a tehnicii modeme, extin
derea procedeelor tehnologice a- 
vansate, perfecționarea organiză
rii producției și a muncii, pentru 
ridicarea continuă a calificării ca
drelor.

O grijă permanentă trebuie acor
dată în acest trimestru îndeplinirii 
Indicatorilor financiari ai planului — 
prețul de cost, beneficiile, rentabili
tatea — prin reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, rea
lizarea ritmică a planului produc
ției livrate și încasate, eliminarea 

■ cheltuielilor neproductive. Reali- 
zînd sistematic economii la prețul 
de cost, beneficii suplimentare, în
treprinderile aduc o contribuție 
sporită Ia creșterea acumulărilor 
bănești ale statului. Colectivul 
Combinatului chimico-metalurgic 

. .. Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
.3’aia Mare a realizat în nouă luni, 
firin reducerea prețului de cost, 
economii suplimentare de aproape
7 milioane lei. Alte întreprinderi 
însă, între care Combinatul chimic 
Făgăraș, au depășit consumurile 
specifice planificate. Din cauză că 
au fabricat anumite produse de 
slabă calitate, întreprinderile „Da
cia“ și IPROFIL din București, 
„Independența“-Sibiu, Fabrica de 
încălțăminte Jimbolia au avut re
fuzuri de mărfuri, cheltuieli ne- 
^jductive, care au diminuat rezul
tatele financiare. Realizarea de 
economii nu trebuie să dăuneze 
calității produselor. Colectivele în
treprinderilor sînt chemate să înlă
ture- în mod hotărît cheltuielile 
neeconomicoase, risipa, asigurînd o 
utilizare cît mai rațională a fondu
rilor încredințate, o înaltă eficien
ță a întregii activități economice.

După cum se subliniază în do
cumentele Congresului partidului, 
îmbunătățirea sistematică a calității 
produselor constituie obiectivul 
central al întregii activități eco
nomice și trebuie să preocupe în 
cea mai mare măsură cadrele de 
conducere din economie, colective
le întreprinderilor, organele și or
ganizațiile de partid. întreprinderi 
cum sînt „Electroputere“-Craiovn. 
„Tractorul“-Brașov, Fabrica de 
pielărie și încălțăminte din Cluj și 
altele realizează produse de cali
tate tot mai bună. în vederea ri
dicării mai departe a nivelului ca
litativ al produselor este absolut 
necesar să fie urmărite cu perse
verență aplicarea măsurilor tehni
ce și organizatorice prevăzute pen
tru îmbunătățirea caracteristicilor 
calitative și funcționale ale produ-

impune ca 
întreprinde- 

să se desfă- 
semnul tra- 

hotărîrilor Con-

creației tehnice

selor, respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice, creșterea 
exigentei la receptionarea materi
ilor prime și materialelor, înlătu
rarea practicii derogărilor, care are 
repercusiuni negative asupra cali
tății.

Fiecare colectiv de întreprinde
re să considere realizat planul nu
mai atunci cînd s-a achitat întoc
mai și de obligațiile contractuale 
ce-i revin în cadrul planurilor de 
colaborare și cooperare. îndeplini
rea la termen și la un înalt nivel ca
litativ a prevederilor contractelor eco
nomice și a comenzilor în cooperare 
este o sarcină ,de stat de cea mai 
mare însemnătate, care trebuie 
tradusă în fapt de fiecare între
prindere cu aceeași rigurozitate cu 
care sînt realizate și celelalte pre
vederi ale planului.

înfăptuirea cu succes , a sarcini
lor de plan din ultimul trimestru 
și pregătirea producției anului vi
itor ’ sînt nemijlocit legate

aprovizionarea ritmică a întreprinde
rilor cu materii prime și materiale. 
Este momentul să fie luate toate 
măsurile pentru înlăturarea stocu
rilor supranormative și redistribui
rea operativă a unor materii pri
me și materiale de prisos, pregă
tirea încheierii contractelor eco
nomice pentru anul viitor și crea
rea stocurilor necesare 
fășurări a producției 
iernii.

Trimestrul în care am
hotărîfor pentru îndeplinirea de că
tre toate întreprinderile de construe- 
ții-montaj și ministerele beneficiare a 
planului de investiții. Noile capaci
tăți prevăzute a intra anul acesta 
în funcțiune au o mare importan
ță pentru dezvoltarea susținută a 
economiei, de aceasta depinzînd

Tehnica condiționează nu numai 
realizarea produselor industriale, 
ea influențează și condițiile de trai, 
mentalitatea și orizontul oamenilor, 
relațiile dintre ei. Stadiul de dez
voltare economică 
unei țări sînt, în 
sură, rezultatul și 
voltării sale tehnice, 
investiții pe următorii 5 ani, pre- 
văzînd crearea a 750 de noi în
treprinderi, reflectă eforturile pe 
care le face România pentru a se 
alinia cît mai curînd statelor cu 
tehnica cea țnal dezvoltată. Dar 
numărul întreprinderilor nu oferă 
încă o imagine exactă a capacită
ții industriale a unei țări. Trebuie 
luată în considerare și calitatea 
utilajului cu care sînt dotate. Un 
echipament industrial învechit, de 
productivitate redusă, cu un grad 
restrîns de automatizare, nu poate 
crea decît produse neeconomice, 
la un preț ridicat și de slabă cali
tate ; de aceea se cere ca mașinile

cu care vor fi dotate noile unități 
să fie la înălțimea tehnicii moder
ne. în întreprinderile vechi, desi
gur, valoarea mare a utilajelor nu 
permite întotdeauna o înlocuire ra
pidă cu altele superioare, dar mo
dernizarea lor, o dată cu automati
zarea și reorganizarea proceselor 
tehnologice, trebuie să constituie o 
preocupare permanentă. în uzinele 
noi se folosesc, firește, mașini Cre
ate de cele existente. Prin urmare^.; 
produsele uzinelor '.existente con-, 
diționează, de la. început, gradul 
de perfecționare ă unităților in
dustriale noi.

în condițiile socialismului, 
schimbul larg de experiență în
tre întreprinderi de profil asemă
nător, realizat în spirit de colabo
rare, opus concurenței, multiplică 
practica fiecăreia dintre ele. Nu 
trebuie neglijată, firește, experien
ța trecutului care, în creația teh
nică, trebuie utilizată cu discernă- 
mînt și spirit inovator, învingîn- 
du-se concepțiile spiritului conser
vator, retrograd, care, din păcate, 
nu rareori evită sistematic orice

?i
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modificare, în numele practicii 
al experienței cîștigate.
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A CONCURSULUI

aproximative
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avansat întîrziat

măcar aici în 
clăbucului și

Gustul toamnei
Un scriitor puțin 

cam straniu a imagi
nat cîndva o orgă 
destinată gustului. 
Locul tuburilor so
nore era luat de un 
șir de flacoane pline 
cu licori și esențe pe 
care băutorul le com
bina în neașteptate 
„acorduri" gustative. 
Sub cerul gurii lico
rile „sunau" muzi
cal. Un vin suav și 
ușor sugera zborul 
capricios al flautului, 
un vin dulce și cati
felat aducea cu tim
brul cald și grav al 
violoncelului, iar 
spumoasa șampanie 
dădea intrarea in
tr-un allegro con 
brio...

într-una din serile 
trecute mi-am amin
tit, la masa rustică a 
unei mustării, de a- 
ceastă ciudată in
venție. Am dus la 
gură cana de pămînt, 
am sorbit încet și am 
ascultat. într-adevăr, 
clopoțeii ciorchinilor 
de strugure au în
ceput să sune. Mi s-a 
părut sau, poate, 
chiar auzeam o melo
die învăluitoare, se
nină și vioaie, des
prinsă parcă din rap
sodiile lui 
Mustul își 
de dealurile

Enescu. 
amintea 

natale,

HUNEDOARA. Se elaborează o noua șarță de oțel

de vîntul strecurat 
printre araci, de ră
săriturile și amurgu
rile acestei veri. își 
amintea și cînta.

De pe terasele așe
zate ca niște portati
ve pe dealurile Mur- 
fatlarului și ale Tîr- 
navelor, din amfitea
trele Odobeștiului și 
Cotnarului porneau 
acele sunete dulci și 
înmiresmate, împle
tite uneori cu sono
rități mai aspre, care 
anunțau parcă tăriile 
de piatră seacă ori 
limpezimile rubinii 
de mai tîrziu. Și, to
tul era atît de fru
mos îneît am făcut 
greșeala să mai cer 
o cană de must.

— S-a terminat, 
mi-a răspuns bucuros 
ospătarul. într-ade- 
văr, era tîrziu, bă
tuse ora 20. Trezit 
din reverie am ata
cat pastrama, cam 
tare, ce-i drept, în 
schimb foarte sărată, 
și mămăliguța a că
rei crustă geologică 
amintea de fotogra
fiile suprafeței luna
re. Gustul toamnei 
devenise sleit.

Intr-o altă zi, toam
na avea alt gust. 
Străbătusem dealuri
le și văile Mureșului, 
suisem valea Timișu-

lui ca apoi să cobo- 
rîm pe valea Praho- . 
vei. La cîțiva kilo
metri de Sinaia ma
șina a rămas în pa
nă. Niciodată o pană 
n-a fost mai fru
moasă ! Era o amiază 
transparentă, cu o lu
mină dulce și aurie 
strecurată printre 
ramuri de brad. 
Toamna avea gustul 
mierii. Am stat un 
ceas, am stat două, 
așteptând, fără grijă 
ivirea atelierului mo
bil de depanare, pro
mis de UCECOM de 
vreo doi ani. Dar n-a 
venit... Am aflat că 
mai sus cu un kilo
metru se află un a- 
semenea atelier. Era, 
însă, fix. Si ne-am 
continuat drumul în 
lada unui camion. în 
definitiv, toamna e și 
un anotimp al ex
cursiilor, dar gustul 
toamnei devenise a- 
mărui.

Ar putea oare ci
neva să ne strice 
gustul toamnei ? Cu
lorile, aromele și a- 
dierile ei ? Se pare 
că, uneori, pe ici, pe 
colo și din cînd în 
cînd, mai reușește 
cîte cineva...

Paul DIACONESCU

Igiena aproximativă
Paul ANGHEL

Ceea ce vom numi Igienă aproxi
mativă fine nu de nișfe accidente în 
funcționarea unor prestări de servicii, 
ci de o probată lipsă de stil și de 
civilitafe a unor oameni care lu
crează în. aceste sectoare. Va trebui 
să denunfăm așadar nu lipsa curățe
niei, ci coșmarul igienei aproxima
tive.

Igiena aproximativă se prezintă 
blazată și descheiată la toți nasturii 
de la halat — un halat vînăt ! — 
chiar la cooperativele care poartă de
semnat în neon acest nume antisep
tic : Igiena I Ea nu dezinfectează in
strumentele, ea le dezinfectează apro
ximativ ; ea se apropie de epiderma 
ta înspăimînfată cu un prosop atîf 
de aproximativ, îneît un țipăt al în
tregii ființe se declanșează, proiec- 
fîndu-fe în stradă cu fața plină de 
clăbuci...

Din nenorocire — ce nenorocire că 
lucrurile nu se întîmplă așa ! — din 
nenorocire pacientul igienei aproxi
mative rămîne în scaun. El ar trebui 
de fapt să-și poar-fe steagul alb al 
Indignării măcar pînă la condica de 
reclamații. Fiți siguri, și această con-

MUREȘ- _
UTOUOMiUASHL

mediu

în ultimele zile, ritmul însămînțărilor de toamnă a fost intensificat 
în aproape toate regiunile țării. Pînă la data de 4 octombrie, cooperati
vele agricole de producție au semănat grîul pe 67 la sută din suprafața 
prevăzută, iar gospodăriile agricole de stat pe 71 la sută. în regiunile 
Galați, Bacău, Iași, Suceava, Banat, Crișana, Dobrogea și Hunedoara, 
unde mijloacele sînt mai bine folosite, această lucrare este avansată. 
Cooperativele agricole din regiunea Galați au terminat însămîn- 
țatul griului, iar cele din regiunea Bacău au executat această lucrare 
în proporție de 90 la sută. Reali
zări nesatisfăcătoare, atît la pre
gătirea terenului, cît și la însă- 
mînțări sînt în regiunile Cluj, 
Brașov, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Maramureș și Oltenia.

Consiliul Superior al Agricultu
rii recomandă să se intensifice 
ritmul de executare a lucrărilor de 
pregătire a solului și de semănat, 
dîndu-se în continuare o mare 
atenție efectuării unor lucrări de 
bună calitate. (Agerpres)

dică de reclamații va ff Impecabilă, 
fiindcă igiena aproximativă știe să 
iasă cu faja curată, înarmîndu-se cu 
parafă și document. Am protestat pé 
Calea Grivijei, am protestat în Balta 
Albă, am protestat la o unitate pe 
bd. 1 Mai. Știți ce mi s-a răspuns ? 
Sîntem o unitate a lll-a ! Sîntem deci 
igienă de clasa a lll-a I Sîntem deci 
o igienă care nu e igienă, ci o igie
nă aproximativă. Avem statut oficial, 
închipuiți-vă I... Ca și cum după nor
mele Sanepidului, igiena ar fi împăr
țită în clase, igiena nu ar fi pur și 
simplu igienă, ci un criteriu labil și 
unsuros, care include alături de anti
septic halatul de o albeață dubioasă 
și — alături de norma sanitară — a- 
proximativul ! Cum se poate admite 
așa ceva ? Să nu încurcăm criteriile I 
Tn materie de alb și negru nu există 
nici un aproximativ — 
domeniul prosopului, 
spirtului medicinal I

Dar cîmpul igienei 
atinge și alte sectoare, legate tot atît 
de strict de viața diurnă, de clipele 
cînd omul se află — în unele loca
luri publice — față în față cu farfuria 
și cu paharul de băut. Tn fine, victima 
se alarmează, protestează, vocife
rează, pentru tristul și întemeiatul 
motiv că în. pericol se află nu epider
ma, ci cîteodafă însuși aparatul 
gestiv.

Paharul e aproximativ curat, în apa 
tulbure care îl aburește recunoști 
rea băută adineauri de vecin. Furcu
lița are un slin invizibil, care lasă pe 
șervețel urme de cerneală. Farfuria, 
rece sau fierbinte, păstrează desenul 
cotletului de ieri, un desen aproxi
mativ șters cu acel aproximativ pro
sop care este coșmarul acelor loca
luri ce atentează la norma elemen
tară a curățeniei.

Acesta este cadrul, aceasta este a- 
desea recuzita, intră acum în scenă 
purtătorii acestei recuzite. Ii sînt a- 
proximativ curați și aproximativ po- 
liticoși. Cineva denunța maiCdeunăzi 
lipsa de solicitudine agresivă; refu
zul furios, țîșnit parcă dintr-o^vexa- 
fiune personală. E adevărat, ne-am 
ciocnit de asemenea incalificabile 
manifestări, dar ele nu întrec nici 
cantitativ și nici calitativ, mai ales, 
fenomenul nociv al politeței aproxi
mative, al serviciului aproximativ?. 
Cum să combatem această stare de. 
lucruri, greu de pus pe cîntar atîta 
vreme cît diferențele de la alb la 
negru frec printr-o gamă infinită de 
tonuri gri ? Să combatem tonurile 
gri I Să invităm, chiar energic, lucră
torii din asemenea unități să urmeze 
exemplul unităților bune, pentru anu
larea diferențelor supărătoare, la un 
nivel superior. E și o chestiune de 
dotare tehnică, igiena pretinde, un 
aparat al ei, obligatoriu. Dar, mai 
presus de toate, e o chestiune de 
educație și spre aceasta ne îndrep
tăm toate exigențele.

0 SURPRIZA

INTERNATIONAL

ERKEL

în capitala Ungariei socia
liste se desfășoară de cîteva 
zile tradiționalul festival „Săp- 
tăminile muzicale ale Budapes
tei". ilustrat in edițiile anteri
oare de participarea unor mari 
muzicieni din toată lumea. Anul 
acesta, cînd se împlinesc 20 de 
ani de Ia moartea lui Bartok 
Béla, programul cuprinde cele 
mai însemnate opere ale aces
tui ilustru compozitor.

„Săptămînile muzicale ale 
Budapestei“ au fost deschise 
printr-un concert dat de Or
chestra simfonică națională sub 
bagheta cunoscutului dirijor 
elvețian Ernest Ansermet.

în cadrul maniiestărilor se 
desfășoară și cel de-al 8-lea 
concurs international ' „Erkel“. 
la care participă concurenti din 
15 (ări. printre care și din Ro
mânia. La această competiție 
tara noastră a concurat la flaut, 
clarinet, fagot și canto. Partici
panta români s-au prezentat ia 
un nivel artistic ridicat, remar- 
cindu-se prin înalta calitate 
a tehnicii, printr-o bună inter
pretare.

La canto, locul 1 a fost cuce
rit de baritonul Vasile Marti- 
noiu, care a încintat sala. După 
cum mi-a relatat un membru al 
juriului. părerea unanimă de-a 
lungul celor 3 etape a fost a- 
ceea că Martinoiu are o pregă
tire serioasă, o voce deosebit 
de muzicală. La faza finală a 
concursului am auzit numeroși 

- spectatori vorbind despre cali
tățile vocale ale concurentului 
român, considerat de toti cel 
care l-au ascultat drept sur
priza concursului.

O impresie puternică a făcut 
și clarinetistul Aurelian Octa
vian Popa, care s-a clasat pe 
locul III, Ziarul „Magyar 
Nemzet“ din 21 septembrie 
sublinia tn cronica sa că artistul 
român a dovedit o capacitate 
mare de pătrundere a sensului 
partiturii, iar în semifinală, in
terpretarea dată unei piese de 
Stravinski a fost unul dintre e- 
venimentele deosebite ale con
cursului.

Aurel POP
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La Exposijia internațională de de
sene ale copiilor și tineretului șco

lar, deschisă în Capitală
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Toamna pe malul lacului Mogoșoaîa

PENTRU

Foto : Gh. Vințilă

SLUJITORI! ȘCOLII
Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România a 

adoptat o hotărîre privind majorarea salariilor personalului 
didactic, didactic ajutător, economic și administrativ din uni
tățile preșcolare și școlare, precum și o hotărîre privind ma
jorarea salariilor tarifare ale personalului didactic, tehnic, 
economic de specialitate și administrativ din învățămîntul 
superior. In legătură cu aplicarea acestor hotărîri, ne-am 
adresat tov. ILIE N. ALIMAN, directorul Direcției planifi
cării și organizării muncii din Ministerul îpvățămîntului, 
care ne-a declarat următoarele :

Recentele hotărîri ale Consiliu?- 
lui de Miniștri constituie o apli
care a prevederilor Hoțărîrii partir 
dului și guvernului din iunie 1964 
privind majorarea salariilor la 
toate categoriile de salariați. Po
trivit acestor prevederi, după cum 
se știe, la 1 septembrie 1964 au 
fost majorate salariile învățători
lor din clasele I—VIII și educa
torilor din instituțiile preșcolare. 
Acum, beneficiază de un spor de 
salariu, în medie de 10 la sută, 
celelalte cadre didactice și perso
nalul economic-administrativ din 
școli și facultăți.

Aceste măsuri constituie o do
vadă în plus a grijii partidului și 
statului nostru pentru slujitorii 
școlii. Pe lîngă îmbunătățirea ni
velului de trai al acestor categorii 
de salariați, s-a avut în vedere 
Stimularea cadrelor didactice cu o 
vechime mai îndelungată în învă
țămînt, care au acumulat o expe
riență bogată în munca la cate
dră. în acest scop, hotărîrile a- 
mintite stabilesc o nouă treaptă 
de vechime pentru profesorii și 
instructorii de practică din învă
țămîntul de cultură generală, pro
fesional și tehnic, prin scindarea 
treptei de vechime 10—20 ani în 
două ; 10—15 și 15—20 arji, în a- 
cest fel, profesorii și instructorii 
de practică cu o vechime de peste 
15 ani în învățămînt, recunoscută 
pe baza legilor în vigoare, vor 
beneficia de un salariu tarifar 
majorat cu 5 ani mai devreme de
bit în condițiile legislației anteri
oare.

De asemenea, în învățămîn- 
tul superior, pentru personalul di
dactic s-a creat o nouă treaptă de 
vechime, de peste 20 de ani, care 
n-a existat în sistemul de sala
rizare, ultima treaptă de ve
chime fiind aceea de peste 15 
ani. Ca urmare, pentru per
sonalul didactic cu pește 20 ani 
vechime în învățămîntul superior, 
majorarea de salariu care se apli
că de la 1 septembrie 
de circa 15 la sută.
Consiliului de Miniștri 
la majorarea salariilor
lor din învățămînt urmăresc și 
stimularea personalului didactic 
tînăr din învățămîntul superior, 
Este vorba de lectori (șefi de lu
crări) și asistenți, pentru care creș
terea salariului va fi între 11—15,8 
lș sută, superioară deci creșterii 
medii.

O dată cu aplicarea majorării sa
lariilor personalului didactic, in- 
çepînd cu data de 1 septembrie 
1965 au fost sporite și salariile ta
rifare ale personalului economic, 
tehnic și administrativ-gospodă- 
resc din toate instituțiile de în
vățămînt.

Noile măsuri reprezintă un sti
mulent pentru cadrele didactice 
din învățămîntul de cultură gene
rală, profesional și tehnic de a-și 
îmbunătăți munca de pregătire și 
educare a tinerei generații, ridieîn- 
du-și neîncetat calificarea științi
fică. măiestria pedagogică, îmbo- 
gățindu-și orizontul de cunoștințe. 
Membrii corpului profesoral din 
învățămîntul superior își vor in
tensifica preocupările și eforturile 
pentru perfecționarea pregătirii vi-

itorilor specialiști la nivelul cerin
țelor economiei și culturii socia
liste, pentru ridicarea pe o treap
tă mai înaltă a întregii activități 
didactice,. științifice și educative 
universitare.

Ministerul înyățămîntului a luat 
măsurile corespunzătoare în vede
rea punerii neîntîrziate în aplicare 
a prevederilor hotărîrilpr Consi- 
liului de Miniștri menționate mai

După turneul de anul trecut al 
talentatei trupe din Pireu, publicul 
nostru a avut prilejul să se întîl- 
nească din nou cu ipterpreți na
ționali ai titanilor tragediei antice, 
de data aceasta reprezentînd Tea
trul Național din Grecia. înființat 
îri%1900. Teatrul Național din Gre- 
cla6și-a înscris în programul său, 
ca obieqtiv principal, copsolidarea 
locului -tragediei antice încercui
tul de valori al culturii ../teatrale 
contemporane. O dovedește reper
toriul permanent al teatrului, în 
care tragedia antică s’e află în 
mare cinste, o dovedesc succesele 
teatrului la diferite manifestări in
ternaționale și în numeroase turnee 
peste hotare, o dovedește, în fine, 
însăși prezența sa în țara noastră, 
cu două dintre cele mai cunoscute 
și valoroase opere din tezaurul 
tragediei eline .— Oedip rege de 
Sofocle și Hecuba de Euripide.

Puse în scenă de Alexis Minotis, 
conducător artistic al teatrului, re
gizor și actor •— el însuși interpret 
al rolului Oedip și al lui Talthybius 
în Hecuba — cele două spectacole 
ne-au făcut cunoștință cu un colec
tiv artistic serios, disciplinat, care 
oficiază cu convingere și patos ar
tistic. Spun oficiază gîndindu-mă 
îndeosebi la interpretarea corului 
din cele dguă tragedii, element im
presionant în qmbele spectacole. 
Cor de bărbați în Oedip, cor de fe
mei în Hecuba, sobru și viguros în 
cea dinții, grațios și liric în cea 
de-a doua — vădind o concepție 
limpede, creatoare și o rezolvare 
artistică convingătoare a acestui 
personaj colectiv, atît de dificil de 
realizat în teatrul modern. Comen
tator lucid al faptelor eroilor, corul 
este în același timp up participant 
activ Ia acțiunea scenică, manjfes- 
tîndu-se colectiv sau prin inter
venții individuale, cu o perfectă 
stăpîpfre a mijloacelor complexe 
de expresie teatrală — declamația, 
cîntul, dansul — desființînd astfel 
noțiunea de „figurație" și dînd un 
sens creator noțiunii de „corp de 
ansamblu" Drama eroului se des
fășoară în poimanent contact cu 
acest personaj colectiv, viu și sen
sibil, transmițîndu^și astfel semni
ficațiile, amplificate . _p_rin rever
berații muzical-coregrafic-poetice 

-spre publicul de azi.
Desigur, tragediile nil se joacă 

în greaca veche, în care au fost 
scrise. Transcrierea în limba mo
dernă, vorbită, a avut scopul de a 
face inteligibil textul pentru specta
torul grec de azi, păstrînd totodată 

^cu _g?ijă .spiritul și metrul versului 
original. "Apropierea de înțelegerea 
și sensibilitatea spectatorului con
temporan nu este însă numai re
zultatul unei operații lingvistice. 
Ea face parte din însăși concepția 
spectacolelor, o concepție realistă, 
care încearcă să îmbine arta cla
sică a declamației cu trăirea orga
nică a sentimentelor și pasiunilor 
omenești..

Am urmărit această concepție în 
evoluția dramatică a lui Oedip, in
terpretat de Alexis Minotis. De la 
mîndria și siguranța de sine a con
ducătorului căruia totul i-a mers 
din plin, și care nu suferă împo
trivire, Oedip trece la neliniștea și 
nesiguranța căutătorului de adevăr 
cuprins de bănuieli, pentru a ajun
ge cu chipul plin de spaimă la 
descoperirea cumplitei sale yjuo- 
vății 'fără vină și la hotărîrea de 
a-și aplica singur pedeapsa cutre
murătoare. Momentul de tandrețe 
între Oedip și Jocasta (Katina Pa- 
xin.ou), ocolit în general de alți in
terpret ai tragediei, este încă o 
dovadă a preocupării artiștilor 
Teatrului Național grec pentru ade-

Spectacolele

din Grecia

1965 va fi 
Hotărîrile 

cu privire 
lucrători-

• Teatrul de Operă ți Balet l 
FAUST — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă i 
ȚARA SURÎSULUI — 19,30,
0 Teatrul Național „I, L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 19,30, (Sala Stu
dio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN 
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINO
CERII — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CEZAR ȘI 
CLEOPATRA — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII CU
MINTE, CRISTOFORI — 19,30.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(în sala Teatrului Mic) : GAI
ȚELE — 19,30,
», Teatrul satiric-muzlcal „C. Ță- 
nase“ (sala Savoy) ( CU MUZICA 
E... DE GLUMIT — 20.
• Teatrul „Țăndărică“ (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
AMNARUL — 16.
• Circul de stat : CIRCUS BUCU
REȘTI — 20.

davrului lui Polydor, cîntec și gea
măt subliniat prin legănarea rit
mică a corului ghemuit în chip de 
pietre mișcătoare, unul din cele 
mai frumoase momente ale specta
colului 1) se transformă sub ochii 
noștri într-o furie răzbunătoare, 
gata să folosească armele perfidiei 
pentru a-1 atrage în cursă pe Po- 
lymnestor, ucigașul fiujui ei, In in
terpretarea Katinei Paxinou, Hecu
ba ne apare lucidă în durere, o 
femeie plină de voință și demnita
te, un personaj modern.

O surpriză plăcută ne-a produs 
apariția scurtă dar emoționantă a 
tinerei actrițe Elly Vozikiadou în 
rolul Polyxenei. Duetul dureros 
Hecuba-Polyxena stăruie în amin
tirea spectatorului, după cum stă
ruie lamentul lui Polydor (Thanos 
Livaditis) care dă tonul întregului 
spectacol prin muzicalitate și 
ritm.

De menționat muzica expresivă, 
funcțională, creată la Oedip 
Katina Paxinou și la Hecuba 
Menelaos Pallandios, precum 
decorurile simple și poetice con
cepute de Cl. Clonis, întregite de 
costumele elegante și unduioase 
schițate de Ant. Phocas.

Margareta BĂRBUȚA

Desen de Eugen TARU 
vărul sentimentelor umane, fără 
teamă de situațiile dificile. Evita
rea naturalismului în scena orbirii 
și finalul de o simplitate emoțio
nantă, exprimînd demnitatea erou
lui în suferință, șînt argumente în 
favoarea calității artistice a unui 
spectacol, în care totuși pe alocuri 
balanța a înclinat cred prea mult 
spre o declamație rece, exterioară, 

Măsura deplină a virtuțiilor ar
tistice ale Teatrului Național din 
Grecia am gășit-o în spectacolul 
Hecuba, însuși tonul tragediei lui 
Euripide, impregnată de lirism, șl 
conflictul său care opune oameni 
oamenilor și nu zeilor au oferit in- 
terprețlior un teren propice de In
vestigare psihologică și de desfă
șurare a unor mijloace de expresie 
specifice, în care muzicalitatea o- 
cupă un loc important.

în rolul Hecubei, actrița de no
torietate mondială Katina Paxinou 
a făcut o demonstrație de virtuozi
tate și vigoare artistică, folosind o 
gamă extrem de variată de mijloa
ce. Actrița a știut să transmită cu 
o mare bogăție de nuanțe, ăe infle
xiuni vocale, evoluția complexă a 
eroinei lui Euripide. Mama cople
șită de durere (și cît de impresio
nant răsună bocetul ei în fața ca-

(Urmare din pag. a I-a)

• ONORABILUL STANISLAS, A-
GENT SECRET: Patria — 9,30;
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15.
• CAMERA ÎN FORMĂ DE „L“
— cinemascop : Sala Palatului 
(ora 18, seria de bilete 1514), Re
publica — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, Capitol — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, grădină 19,45, 
Grivița (completare Vizita delega
ției de partid șl guvernamentale 
a Republicii Socialiste România tn 
R. P. Bulgaria) — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30, Tomis (completare Ele
vul de serviciu) — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, grădină — 19.
• LA ORA 5 DUPÄ-AMIAZÄ :
Luceafărul — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30, Grădina „Doină“
— 19,30, Arenele Libertății ’ — 
19,45, Modem — 9,45; 12; 14,hi; 
16,30; 18,45; 21.
O OMUL MAFIEI : București — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21, 
Ciulești — 15,30; 18; 20,30 (com
pletare Acolo unde a trăit He
mingway), înfrățirea Intre popoare 
(completare Simetrie) — 10; 15,45; 
18; 20,15.
0 A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop ; Festival (completare 
Elevul de serviciu) — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, grădină — 
20, Feroviar — 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, Melodia — 10;
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
0 SAMBA : Victoria — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30, Grădina „Pro
gresul" — 19,30, Buzești — 10; 15; 
17,30; 20, grădină - 19 (la toate, 
completarea A cui e vina ?).
<9 AGENTUL DE LEGĂTURĂ : 
Central (completare Pictînd na
tura) — 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30
0 CAPORALUL ȘI CEILALȚI : Lu
mina (completare Cine a luat pe
licanii ?) - 10; 12,30; 15,15; 18; 
20,30, Excelsior (completare Zîm- 
betul) — 10; 12,15; 15,30; 18;
20.30, Dacia (completare Sport nr. 
4/1965) — 9—15 în continuare ; 
17; 19; 21.
0 CĂPITANUL DIN TENKES 
(ambele serii) ; Union (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia- 
liste România în R. P, Bulgaria)
— 16; 19,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10.
O CÎNTĂREAȚA SCLAVA : Doi
na (completare Sport nr. 4/1965)
— 11,30; 13,15; 16; 18,15; 20,30. 
0 OCOLUL PÄM1NTULUI ÎN 80 
DE ZILE — cinemascop (ambele 
serii) : Timpuri noi (completare 
Știință și tehnică nr. 16) — 10—21 
în continuare,
0 MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Cultural (completare Vizita dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S,) — 15,30; .18; 20,30. 
n DANSUL ETERN - cinema
scop ; Crlngași (completare Como
rile orașului scufundat) — 16;
18,15; 20,30,
0 RUNDA 6 : Bucegi (completare 
Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România în U.R.S.S.) — 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30, grădină — 
)9, Flamura (completare Sulta bă-. 
nățeană) — 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30.
0 PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Unirea — 16; 19, grădină
19.30, Cotroceni — 15; 18;-21 (la 
toate completare Mîine începe 
azi).
0 CORBII : Flacăra (completare 
Casa cetate) — 16; 18,15; 20,30. 
0 HANKA : Vitan - 15,45; 18; 
20,15.
0 HOȚUL DE PIERSICI : Miorița — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Pro
gresul — 15,30; 18; 20,15 (la am
bele completare Fata de pe So
meș),
0 ROMULUS ȘI REMUS — cine
mascop : Munca — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21, Grădina „Vitan“
— 19 (la ambele completare Me
lodiile străzii — cinemascop).
0 CARAMBOL : Popular (com
pletare Și atunci...) •— 16; 18,15;
20.30.
O CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE : Alta - 10; 12,30; Iți
17,30; 20, Floreasca — 10,30; iȘ; 
15,30; 18; 20,30, Drumul Sării — 
15; 17,30; 20, Grădina „Arta" — 
19 (la toate completare Știați că .„). 
0 CULORILE LUPTEI — cinema
scop : Moșilor — 15,30 ; 18;-20,30, 
grădină 19, Lira — 15,30 ; 18 (la 
toate completare Vizita delegației 
de partid șl guvernamentale a 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S.).
0 APORT, MUHTAR I cinema
scop : Cosmos - 16; 18i 20, Fe
rentari - 16; 18,15; 20,30 (la am
bele completare Acolo unde Căv 
pății fnttlne.se Dunărea — cine
mascop)-
0 UNORA LE PLACE JAZUL : 
Vijtorul (completare Ana Golub
kina) — 15,30 ; 18; 20,30, Colen- 
tina (completare Sport nr. 4/1965) 
— 15.30; 18. 20,30, grădină 19.
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Volga (completare Lecție în inii- 
nit) - 9,45; 12; 14,)5; 16,30; 18,45; 
^ LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop ; Rahova (completare Mu
zeul Cornel Medrea) — 15,30; 18; 
20,30, grădină 19,30.
0 NEVASTA NR. 13 : Grădina 
„Lira“ - 20.

Neglijarea cercetării științifice 
proprii face ca o țară, dacă vrea 
să progreseze, să devină depen
dentă de străinătate și atrage, în 
mult prea multe cazuri, cumpăra
rea de licențe din afară. Recurge
rea la licențe străine poate șă-și 
găsească justificare în faza 
inițială a unei industrii nou crea
te, cu timpul însă poate de
veni un procedeu oneros și, 
din multe puncte de vedere, dău
nător : timpul necesar asimilă
rii brevetelor străine, în aplicare la 
data respectivă și în alte țări, men
ține un decalaj permanent între re- 
zuîțgtele cantitative și calitative 
obținute în țară și în străinătate ; 
condițiile locale ale producției im
pun modificări și adaptări care 
șcad sensibil valoarea inițială a 
licențelor achiziționate, se întîrzie 
crearea bazei științifice proprii, 
care gț ,țrșbuj, să vină în sprijinul 
industriei și al formării cadrelor 
proprii ou calificare superioară. 
Pe de altă parte, dorința de a 
achiziționa instalații și mașini care 
par foarte moderne în concep
ție, conduce, uneori, la adoptarea 
unor procedee și utilaje insuficient 
verificate de experiență.

Apare astfel și mai evidentă 
necesitatea organizării și încu
rajării muncii științifice proprii în 
vedereă satisfacerii necesităților 
dezvoltării tehnice. în țara noas
tră, la aceasta vor contribui într-o 
largă măsură crearea unui organ 
central de coordonare și îndruma
re, așa cum se preconizează, prin 
înființarea Consiliului național al 
cercetării științifice ; dezvoltarea 
armonioasă a celor trei trepte de 
cercetare (în institutele Academiei 
și la catedrele de învățămînt su
perior, în institutele departamenta
le și în uzine) ; organizarea de co
lective complexe de cercetare în 
cadrul fiecărei unități, încadrate 
cu specialiști din ramurile de bază 
— fizică, matematică, chimie etc ; 
stabilirea unei tematici de cerceta
re de lungă durată; asigurarea unei 
stabilități în munca de cercetare.

Se impune abordarea în mod 
preferențial a temelor de studiu 
care urmăresc liniile mari ale 
dezvoltării tehnicii, printre care 
ar fi cercetările asupra prelun
girii duratei de funcționare și 
a randamentelor mașinilor, evi
tarea frecărilor și uzurii acesto
ra cu ajutorul unei lubrificații a- 
decvate, eliminarea vibrațiilor în 
mașini, utilizarea materialelor cu 
caracteristici fizico-mecanice supe
rioare, studiul mediilor fluide (li
chide, gaze) în mașini etc. Ca e- 
xemplu caracteristic, se poate cita 
studiul lubrificației și uzurii sape
lor de foraj, la care prelungirea 
duratei de lucru cu numai cîteva 
zeci de procente aduce economii 
de zeci de milioane de lei.

înalta calificare a cadrelor tre
buie urmărită chiar de la elabora
rea programelor de învățămînt su
perior șl apoi prin selecționare exi
gentă și asigurarea unor condiții de 
lucru corespunzătoare. De mare Im
portanță este și asigurarea condiții
lor de cercetare în întreprinderi și a 
colaborării acestora cu alte insti
tute. Aceasta implică posibilități de 
finanțare a cercetării din partea 
departamentelor, includerea teme
lor de cercetare în planul între
prinderii, alături de sarcinile de 
producție, și asigurarea de contac
te cît mai strînse între cercetătorii 
și inginerii din producție.

România se găsește în plină as
cendență a dezvoltării sale indus
triale și intră, treptat, în faza de 
maturitate tehnică, depășind repe
de etapele Inițiale. De aceea, apa
re, în momentul de față — și aces’ 
lucru a fost subliniat în documen
tele Congresului al IX-lea al P.C.R 
— tot mai mult necesitatea intensi
ficării muncii de creație proprie în 
știință și tehnică.

Documentarea tehnică, organi
zată în țara noastră pe baze 
largi, înlesnește o informare multi
laterală și rapidă, iar concentrarea 
problemelor în mari institute de 
proiectări asigură inginerilor de 
concepție o privire complexă și o 
cunoaștere profundă a problemelor 
de specialitate. Pot avea o influen
ță hotărîtoare și condițiile locale, 
infirmînd cîteodată o experiență 
consacrată în altă parte, Numeroa
se mașiui românești — tractoare, 
mașini hidraulice-(turbine, pompe), 
locomotive Diesel-electrice, avioa
ne utilitare — exportate în diferite 
țări, au arătat că pot înfruntă cu 
succes comparația cu produse si
milare, realizate în țări cu o veche 
reputație pe piața mondială,

Pentru dezvoltarea generală a 
creației tehnice este de maximă 
importanță cercetarea tehnică din 
uzină. Inginerii și tehnicienii din 
producție, solicitați de problemele 
curente ale fabricației, au deseori 
tendința de a neglija această la
tură, care este esențială pențru îna
intarea pe calea progresului teh
nic. Urmărirea realizărilor dtn dife
rite țări, completarea permanentă a 
cunoștințelor de specialitate în do
meniile de bază (fizțcă, matematică, 
chimie, mecanică) constituie o da
torie nu numai pentru cadrele din 
institutele de proiectare sau cer
cetare, cl și pentru inginerii și teh
nicienii din uzine și fabrici.

In rezolvarea unor probleme ști
ințifice pe care le ridică creația 
tehnică, nu tptdeauna se poate face 
deosebire între țările mari și cele 
mici, între țările cu tradiție științi
fică șl industrială foarte veche sau 
relativ tînără. Și în țările mici, 
ajunse la o anumită treaptă a dez
voltării industriale, se impune une
ori crearea acelorași posibilități de 
investigație, dată fiind cerința ca 
produsele să fie similare cu 
cele mai bune realizate în lume. 
Pentru a atinge acest obiectiv, une
ori, se reduce numărul domeniilor 
de cercetare, dar nu se poate re- 
strînge profunzimea pînă la care 
trebuie să se meargă. De aceea 
chiar dacă organizarea cercetării 
pare, la prima vedere, costisitoare, 
în realitate, eficiența ei economică 
este atît de mare, încît justifică 
deplin investițiile corespunzătoare. 
Este posibil ca rezultatele să nu fie 
imediate sau la început chiar ne
gative, dar, privită în ansamblu, 
această activitate dă roade bogate 
și constituie o condiție esențială a 
dezvoltării tehnicii.
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loan DEZSO 
muncitor

de un- 
fost îndreptat 

pentru 
casei. La 

cercul s-a în-

semnalate în scrisori primite la re-

Mai așteptați !

Contravenient fără vină

I

Piața San Marco ? Nu, o Imagine cotidiană in lața operei timișorene

Ștefan NICULESCU 
pensionar

acestui sfat

1963 am

Un 'funcționar întocmește un act în mod greșit 
sau pe baza unei verificări superficiale. Totuși, 
în ciuda faptelor evidepte, se întîmplă ca actul 
respectiv să fje considerat de alțl funcționari li
teră de evanghelie Up. fetiș al hîrtiei ale cărui 
ponoase le trage cetățeanul. Iată cîteva aseme
nea cazuri semnalate în scrisori primite la re
dacție.

in aprilie 
primit locuință pe șo
seaua Olteniței nr. '388 
(pavilionul 5, aparta
mentul 5) din Capitală. 
Prezentîndu-mă cu ac
tele cerute la Sfatul 
popular al raionului „N. 
Bălcescu", mi s-a spus 
că totul este în regulă 
și că voi primi acasă 
ordinul de ‘ repartiție. 
Dar nu l-am primit și 
de atunci bat mereu 
drumul la sfatul popu
lar.

Din cauză că nu pot 
intra țn posesia ordinu
lui de repartiție, I.L.L, 
nu-mi întocmește con
tractul de închiriere, 
deși îmi primește cu re
gularitate chiria de cînd 
m-am mutat. Din a- 
ceea.și pricină nu-mi pol 
face formele de stabilire 
a domiciliului la adresa

unde locuiesc și nici 
mutația la Oficiul de 
pensii- Nici un inspec
tor de la spațiul lo
cativ nu a venit la fața 
locului să vadă dacă lo
cuiesc realmente acolo 
sau nu. Sub diferite mo
tive, eliberarea ordinu
lui meu de repartiție 
este mereu amînată. Așa 
cum am constatat re
cent, în dosarul imobi
lului din Șos. Olteniței 
nr. 388 numele meu ca 
și cel al fostului locatar, 
nici măcar nu figurea
ză ! La reproșul meu că 
de doi ani și jumătate 
nu pot obține ordinul de 
repartiție cuvenit, in
spectorul Geamănu mi-a 
răspuns... să mai aștept.

în caz contrar urmînd 
să plătesc penalizări.

Prin urmare hîrtiuța, 
deși întocmită în mod 
eronat, este sacrosanctă,

iar eu ar urma să suport 
consecințele acestei gre- 
șeii.

Dumitru SÎRBU 
tehnician

Un cerc
Muncesc și locuiesc la 

Cluj de 8 ani. De curînd 
m-am mutat în str, Co
lina nr. 332. M-am pre
zentat la secția de gos
podărie locativă eu toa
te actele necesare pen
tru formalitățile de sta
bilire a domiciliului în 
noua locuință. O func
ționară a secției, fără să 
mă întrebe măcar cum 
arată construcția, a 
scris pe bonul pe care 
mi l-a eliberat ; „Casa 
esțe slabă“. Această a- 
preciere nereală m-a 
pus pe drumuri. Orga
nele locale, cărora m-am 
adresat pentru stabilirea 
adevărului, au constatat 
că locuința este bună și 
au cerut celor de la Spa

vicios
țiul locativ să schimbe 
aprecierea cu pricina. 
Dar pînă la urmă am a- 
juns la aceeași funcțio
nară, care m-a trimis la 
Secția de arhitectură și 
sistematizare, 
de am 
spre notariat 
„intabularea" 
notariat, 
çhis, deoarece... nu-mi 
făcusem formele pentru 
stabilirea domiciliului 
(ceea ce de fapt ceream). 
Cum șă străpung acest 
cerc vicios, 
șurința 
ționară 
postilă 
hîrtie ?

creat de u- 
cu care o func- 

a aruncat o a- 
greșită pe

I

I

Locuiesc în cartierul 
Drumul Taberei, blocul 
OD 1 — scara II. Pe la 
sfîrșitul lunii iulie am 
găsit în cutia de scrisori 
un proces-verbal de 
contravenție, încheiat 
de un funcționar al Sfa
tului popular raional „16 
Februarie", Hîrtia era 
semnată de inspectorul 
Nicolae Cornățeanu, care 
a constatat, chipurile, că 
eu întind rufe în balcon. 
Pe locul unde ar fi tre
buit să semnez eu, în 
calitate de „contrave
nient". scria : „refuză să 
semneze". In același plic 
am găsit și o „încheiere" 
prin care o comisie sta
bilise să plătesc o amen
dă de 100 lei.

In primul rînd, nu am

întins niciodată rufe pe 
balcon pentru simplul 
motiv că le dau la spă
lat în oraș. In al doilea 
rînd, nimeni nu mi-a 
cerut vreodată să sem
nez un astfel de proces- 
verbal și, ca atare, n-am 
avut nici măcar prilejul 
să „refuz semnarea" 
L-am căutat zadarnic pe 
inspector, am încercat 
să obțin o audiență la 
președintele sau la se
cretarul
popular. Contestația în 
scris nu mi-a fost pri
mită, așa că am fost ne
voit să o trimit prin 
poștă. Drept răspuns, am 
primit înștiințarea de 
plată nr. 23908, cu men
țiunea de a achita suma 
respectivă „f. f. urgent",

Cum va ii/TVremëci\
Timpul probabil pentru zilele 

de B, 7 și 8 octombrie. In țară : 
Vremea se încălzește ușor, înce- 
pînd din vestul țării. Cerul’ va fi 
variabil în Ardeal și Banat, vor 
cădea ploi locale. Vînt slab pînă 
la potrivit din sud-est. Tempera
tura staționară la început, apoi 
în creștere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între 3 și 13 grade, jar 
maximele între 18 șl 28 de grade. 
In București : Vremea se încăl
zește ușor. Cerul va fl variabil. 
Temperatura staționară la în
ceput, apoi în creștere ușoară.

fnttlne.se
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plin fiecare zi bună de lucru pentru ca semănatul să se realizeze în perioada

I

MS

mașinile pe care.mi le-a pus I RRASOV 
S.M.T. Teiu la dispoziție nu _____ _ I
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In toate regiunile țării, lucrările agricole de toamnă s-au intensificat.

Mecanizatorii, lucrătorii gospodăriilor de stat, țăranii cooperatori folosesc din

optimă și la un nivel calitativ superior. Dar rezultatele diferă de la o regiune

la alta, de la un raion la altul. Pentru a afla stadiul lucrărilor agricole de

toamnă, redacția ziarului nostru a organizat un raid-anchetă în regiunile

Iași, București, Oltenia, Argeș, Brașov și Mureș-Autonomă Maghiară. Redăm

cîteva aspecte reieșite cu acest prilej

guli agrotehnice. „Altă so
luție nu-i — explică pre
ședintele cooperativei". Dar 
podzolatorul cooperativei 
zăcea dat uitării lingă o 
magazie.

Slab îndrumate șl contro
late unele cooperative a- 
gricole neglijează să cure
țe de corpuri străine sâ- 
mința, în vreme ce selec
toarele, așa cum este ca
zul la Răcari, stau nefolo
site. Slaba organizare a 
campaniei agricole s-a fă
cut simțită în raionul Fi
liași și în timpul .primăverii 
și a secerișului. Consiliul

bună calitate. Cu totul alt
fel este situația la Căteas- 
ca. Aici arăturile sînt neu
niforme, cu șanțuri sau 
coame. Discuitul prezintă a- 
celeași neajunsuri.

Am mers pe teren, în pri
mul rînd la Căteasca pen
tru a afla cauzele acestei 
situații. Am solicitat păre
rea inginerului agronom 
tov.
Virgil IONE5CU

Iată răspunsul :
, „Lucrările nu sînt chiar 
cum trebuie. Tractoarele și

lencea, pentru a nu fi so
cotit „codaș“ la raion a per
mis ca pe o suprafață de 
19 ha să se însămînțeze grîu 
în teren nepregătit.

în regiunea Argeș, ritmul 
însămînțărilor crește în in
tensitate. Toată atenția tre
buie îndreptată și spre ca
litatea lucrărilor. Este de 
datoria organelor locale de 
partid și de stat de a spri
jini mai mult S.M.T.-urile și 
unitățile agricole pentru 
folosirea la întreaga capa
citate a mașinilor și ■ trac
toarelor și respectarea re- 

' gurilor agrotehnice.

ioanele Reghin . ,,-șJ Ciucj 
Terenurile însămînțate — 
49,5 la sută din prevederi 

•— reprezintă încă puțin 
față de posibilități și de 
condițiile climatice, 'din a- 
cest an.

Una din : principalele 
cauze a-jriȘmînefîi în urmă 
cu pre.țjătlreâ. terenurilor 
și civTș'emărl'atul este nefo- 
losiriïà<C£f întreaga capa- 
citdf^îîț'tractoarelor șl ma- 
șifi^Wt'agricole.
J^Slieși în ultimele zile 

•Sfriîireușit să imprimăm un 
tjÿæn mai intens- semănatu- 

nu ne putem mulțumi 
,'jiu rezultatele — ne-a de

codat mai multă atentüù ’rlarat inginerul

dGsfașoctîu însu anevoios, 
ceea ce face să nu se poată 
trece imediat la pregătirea 
terenului și semănat. Toc
mai de aceea îndrumăm 
cooperativele agricole să ia 
măsuri urgente în vederea 
grăbirii recoltatului și eli
berării 
nate a 
turi de

Cele
situației de pe teren, 
tr-adevăr, datorită ] 
organizări a muncii, în ra
ioanele Sighișoara și Fă
găraș, în ultimele zile s-a J 
lucrat cu o viteză apropiată«’' 
de cea prevăzută. în raiQ^' 
nul Sighișoara, unde s-a crv ■

terenurilor desti- 
fi semănate cu cul- 
toamnă".
relatate corespund 

în- 
bunei

Ca pe
Regiunea Iași esfe una 

din legiunile fruntașe la 
lucrările agricole de toam
nă. Din totalul de 165 107 
ha planificate a fi însămîn
țate. s-au realizat pînă la 1 
octombrie peste 124 000 ha. 
Ce stă la baza realizărilor 
obținute 7 Ne răspunde tov. 
ing.
Gheorghe DANU,
vicepreședintele consiliului 
agricol regional.

„Noi am îndrumat unită
țile agricole să studieze 
bine posibilitățile de am
plasare a culturilor păioase 
din. acest an, astfel că peste 
63 la sută din suprafețele 
prevăzute a fi semănate cu 
grîu urmează după pre
mergătoare timpurii. Aceste 
terenuri au putut fi arate 
și pregătite corespunzător 
încă din vară, astfel că o 
dată începută campania de 
însămînțări s-a realizat un 
ritm bun de lucru. Am spri
jinit apoi îndeaproape fie
care unlfafe agricolă să-ți 
organizeze cit 
munca pentru a 
plin capacitatea 
lor ți mațlnilor. 
viteza de lucru
a crescut 
ioanele Pașcani, Bîrlad, 
Huși, Negrești s-a reușit în 
ultima vreme să se depă
șească zilnic vitezele prevă
zute. Evidențiem grija ce 
se acordă acum eliberării 
terenurilor de culturi tîr
zii, operativitatea în pre
gătirea patului germinativ, 
ca pe această suprafață se
mănatul să se poată face la 
timp și în condiții optime. 
Noi ne îngrijim să extindem 
experiența unităților frun
tașe în această direcție“.

Cum s-a reușit-să sfe’Ob
țină aceste rezultate ?

Secretul efectuării semă
natului în ritm accelerat nu 
este altul decît folosirea din 
plin a tractoarelor ți ma
șinilor agricole. Un exem
plu concludent. La coopera
tiva agricolă Ferești, raio
nul Vaslui, tractoriștii din 
brigada condusă de Vasile 
Grosan însămînțau ultime
le hectare din cele 400 sta
bilite după premergătoare 
timpurii. Sé'.lucra grupat cu 
toate cele 5 semănători 
și 5 polidiscuri aflate în do
tarea brigăzii, sub supra
vegherea inginerului agro
nom Gheorghe Stan. Alte 
patru tractoare arau în po- 
rumbiște, suprafață ce 
fi însămînțată cu grîu.

mai bine 
folosi din 
tractoare- 

Ca urmare, 
la semănat 

continuu. în ra-
Pașcani,

va 
O 

organizare bună a muncii 
se poate întîlni și la coo
perativele agricole de pro
ducție Ipatele. raionul Ne
grești. Erbiceni și Frumu
șica,. raionul Hîrlău, Prisă- 
cani, din raionul Iași, și al
tele.

Tn regiune sînt peste 50 
de unități agricole care au 
terminat semănatul. Consi
liile agricole au luat măsura 
ca tortele mecanice elibera
te să fie deplasate în ajuto
rul unităților rămase în urmă.

în raza S.M.T.-urilor 
Holboca Negrești. Podu 
Iioaiei. Vlădeni nu se a- 
cordă însă suficientă aten
ție.,exploatării cu randa
ment sporit a tractoarelor 
și tnașinilor agricole. Din 
cauza deselor defecțiuni, 
ritmul semănatului este 
lent. în cooperativele de
servite de S.M.T. Negrești 
lucrau doar 70 de semă
nători din cele 112. Restul 
stăteau din cauză că trac
toarele erau defecte.

Este necesar să se pună 
în stare de funcționare toa
te Æd/tele mecanice pentru 
a se putea termina semăna
tul și începe arăturile 
toamnă.

BUCUREȘTI

Specialiști,

atenție

de

Succese însemnate la se
măna) au obținut și numeroa
se gospodării de sfat din re
giunea București. Cum se

desfășoară aceasta lucrare, 
ce rezultate s-au obținut? 
Răspunde tov.
Leonid 
ROMANESC U, 
directorul Trustului Gostat 
Alexandria .

„Respectarea tuturor regu
lilor agrotehnice la semănat 
cere o atenție deosebită din 
partea celor ce lucrează pe 
ogoare. Lipsa de umiditate 
din sol impune să se efec
tueze cîfe 2—3 lucrări cu dis
cul și tăvălugul pentru a se 
asigura plantelor un pat ger
minativ corespunzător. De 
aceea, paralel cu grăbirea 
semănatului, se acordă cea 
mal mare atenție efectuării 
unor lucrări de cea mai bună 
calitate".

Specialiști și lucrători din 
gospodăriile de sfat au tras 
învățăminte 
anilor trecuți. Fiecare lucrare 
făcută la timp a adus spo
ruri de recoltă de sute de ki
lograme în plus, iar acolo 
unde una dintre ele s-a ne
glijat producția a fost dimi
nuată. în acest an, la gospo
dăria de stat Alexandria au 
fost _
kg la ha între unele tarlale 
și altele. Acestea s-au dato
rat complexului de lucrări 
agrotehnice aplicate. In pre
zent, aici s-au semănat peste 
1 200 ha cu grîu, orz și seca
ră din cele 1 600 ha planifi
cate.
Ștefan Tatu mai era de lucru 
pentru o zi și se terminau de 
semăna) cele 323 ha cu grîu.

„A fost necesar să discuim 
de 4 ori pe unele tarlale, ne-a 
spus brigadierul, dar nu am 
cedat cu nimic în detrimen
tul calității lucrărilor. Depu
nem eforturi mai multe acum 
Insă vom avea satisfacții la 
recoltat".

Directorul Vasile Dumitraș- 
cu șl inginerul șef Octavian 
Lesniuc de la gospodăria de 
sta) Uzum tocmai sosiseră 'a 
sediul unității pentru a stabili 
ce au de făcut în ziua urmă
toare. Inginerul șef ne-a con
dus la terenurile unde se fă
cea semănatul. Pămîntul era 
lucrat ca la carte. Alături un 
avion împrăștia azotat, iar în 
urmă tractoriștii zoreau cu 
pregătirea terenului. „Nu fa
cem nici un rabat în privința 
calității lucrărilor, a adăugat 
inginerul șet. De aceasta de
pinde recolta 
for'. Este un 
tul că se dă 
lucrărilor. Va 
se urgenteze 
cru. Pînă acum s-a semănat 
doar 50 la sută din suprafa
ța de 1 100 ha destinată cul
turii griului, ceea ce este 
puțin. Rămase în urmă cu se
mănatul sînt și gospodăriile

Storobăneasa și Toporu din' 
trustul Alexandria, care au 
semănat cu grîu în jur de 50 
la sută din suprafața planifi
cată. Este necesar a se anali
za mai temeinic posibilitățile 
existente de folosire a mași
nilor, să fie organizată mai 
bine munca pentru ca în toa
te gospodăriile să se urgen
teze semănatul.

Timpul fiind înaintat este 
necesar ca în toate gospodă
riile de stat să se organizeze 
mai temeinic munca, să fie 
folosite din plin tractoarele 
și mașinile agricole, pentru a 
se asigura o bază temeinică 
producției de cereale din a- 
nul viitor.

CRAIOVA

din experiența

diterenfe de 400—500

La brigada I a lui

din anul vii- 
lucru bun fap- 
o mare atente 
trebui Insă să 

șl ritmul de lu-

FiSiașul trage

înapoi

Cum 
cu 

sau 
pe

Goijul

Ss spune adeseori: „O 
mînă are cinci degete, dar 
nici unul nu se aseamănă 
cu celălalt'. Regiunea Ol
tenia are 13 raioane, 
să se asemene unul 
celălalt ? Calafatul 
Corabia sînt așezate 
malul Dunării, iar
la poalele munților. Și to
tuși această vorbă înțe
leaptă își are căutarea a- 
cum, în campania însămîn- 
țărilor. între raioanele din 
nordul și sudul regiunii, 
după indicațiile date de 
specialiști a dispărut orice 
deosebire. Pentru toate, e- 
poca optimă de însămînțări 
este acum, în aceste zile. 
Cele mai multe raioane: 
„Au bătut fierul cît a fost 
cald”. Craiova, dé pildă, a 
și însămînțat peste 23 400 
din 42 000 ha planificate, 
Băilești și Calafat — mai 
mult de 70 000 ha, adi
că peste 70 la sută din su
prafața planificată.

Pînă la 4 octombrie, 
ogoarele Olteniei, au
însămînțate 204 924 de ha 
păioase. Este o suprafață 
cu mult sub posibilități. Nu 
întîmplător regiunea se nu
mără printre cele rămase 
în urmă la această lucrare. 
Există posibilități ca rit
mul semănatului să fie in
tensificat ? Există. O dove
desc diferențele între raioa
ne în ce privește ritmul de 
lucru. Iată un exemplu. Ra
ioanele Strehaia și Filiași

pe 
fost

sînt vecine-șlse aseamănă: 
în multe privințe : suprafață 
aproape aceeași 
mînțat, pămînturi 
(ceva chiar mai 
raionul Filiași).

de însă- 
la fel — 
bune în 

Ambele 
și-au propus să însămînțe- 
ze zilnic circa 1 000 ha 
păioase. Primul la 2 
tombrie a ajuns la 
iar al doilea abia 
jumătate din prevederi. 
Strehaia mijloace de semă
nat mai .multe decît Filiași? 
Aproape nu-i nici o deo
sebire. Ce stă la baza dife
rențelor dintre cele două 
raioane ? La Strehaia, de 
la un capăt la celălalt al 
raionului, pornind de Ia 
consiliul agricol raional si 
pînă Ia ultimul șef de bri
gadă de mecanizatori se 
simte răspunderea și grija 
de bun gospodar. La con
siliul agricol ni s-a spus :

„Campania a fost pregă
tită pînă în cele mai mici 
amănunte. Se lucrează cu 
toate forțele mecanice și 
cu multe atelaje acolo unde 
pămînturile sînt nemecani- 
zabile. Fiecare oră bună 
de lucru este prețuită. Co
mitetul raional de partid și 
sfatul popular raional, din 
două în două zile analizea
ză pe centru de comune 
activitatea consiliului a- 
gricol raional, a S.M.T.-u- 
lui. Se dau indicații la fața 
locului și se iau măsuri o- 
perative acolo unde se sim
te nevoia“.

Cu totul altiel stau lu
crurile în raionul Filiași. 
Pînă în dimineața zilei de 4 
octombrie s-au însămînțat 
doar 8 944 ha din cele 25 500 
ha prevăzute, cu 6 
cente mai puțin decît 
ionul Strehaia. Iată 
este situația de pe 
La cooperativa „8 Mai" din 
Răcari s-a stabilit un plan 
zilnic de însămînțări. Dar 
cînd a început semănatul, 
viteza zilnică planiticată 
n-a fost respectată nicioda
tă. La cooperativa agrico
lă de producție Gura Mo- 
trului, pînă la 30 septem
brie, s-a însămînțat 
un ha de grîu. „Așa 
cepem" — ne-a spus 
Petre Volintiru, președintele 
cooperativei. Dar cum s-a 
început ? Din patru semă
nători, trei se odihneau la 
capătul tarlalelor. Nu era 
sămînță condiționată șl tra
tată. La ultima semănătoa
re, care a început să lucre
ze abia la amiaza zilei s-a 
adus, de asemenea, sămîn
ță netratată Această ope
rație a fost făcută la fața 
locului, cu mîna, direct în 
cutia semănătorii, contrar 
celor mai elementare re-

cu 
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850, 
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doar 
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tov.

agricol n-a tras învățămin
te din lipsurile care au 
existat în trecut și ele per
sistă și acum. La consi
liul agricol regional privi
tor la cele arătate mai sus 
se afirmă cu seninătate. 
„Filiașul ne trage înapoi de 
multă vreme". Această 
concluzie nu satisface. 
Este vremea să se ia mă
suri corespunzătoare pen
tru ca și în raionul Filiași 
semănatul și celelalte lu
crări să ' se facă la timp.

PITEȘTI

Are scuze

directorul

S. M. T. ?

ras -

al Comitetu- 
Dră-

ra
de

Vremea secetoasă ridică 
în fața lucrătorilor de pe o- 
goarele argeșene probleme 
deosebite privind efectua
rea arăturilor și pregătirea 
terenului. Au fost luate cele 
mai eficiente măsuri pen
tru a nu se face rabat la 
calitatea însămînțărilor? La 
această întrebare ne 
pund tovarășii :
Nicolae 
BÀDULESCU, 
prim-secretar
lui raional de partid 
gășanî.

— Membrii biroului 
ional, ceilalți activiști 
partid și de stat, specialiș
tii consiliului agricol sînt 
repartizai pe grupe de co
mune, ajutînd unitățile a- 
gricole la buna organizare 
a muncii și respectarea cu 
strictețe a regulilor agro
tehnice. Deși condițiile de 
lucru sînt grele, calitatea 
lucrărilor stă pe primul 
plan. Pe terenurile unde nu 
pot fi folosite tractoarele, 
se lucrează cu atelaje, iar 
apoi terenul este discuit. 
Așa se procedează la Gră
dinari, Mădulari, Fumureni. 
Gh. SACHE,
președintele Consiliului a- 
gricol raional Pitești.

— La arăturile. în po- 
rumbiște se folosesc în a- 
gregat grapa stelată pentru 
a tasa terenul; lucrările de. 
discuire și tăvălugire se e- 
fectuează în funcție de sta
rea terenului (este obligato
riu discuirea în curmeziș). 
La Văleni, Davidești, Albota 
și Oarja rezultă lucrări de

dau satisfacție. De < 
săptămîni, șase dintre 
sînt defecte : două în 
țiune și patru la sediul 
găzii. De asemenea, 
șapte semănători nu folo
sim decît două, deoarece 
cîteva au tuburile lipsă sau 
alte defecțiuni. La fel și 
cu discurile. Din cinci, două 
sînt defecte. Tractoriștii 
spun că nu pot să le repa
re pentru că nu dispun de 
piese. Desigur, că, într-o a- 
semenea situație rabaturi la 
calitatea însămînțărilor a- 
par ca inevitabile.

— V-ați adresat conduce
rii S.M.T.-Teiu ?

— Personal de mai multe 
ori, telefonic și prin adre
se. Dar degeaba. Parcă am 
fi la 100 km depărtare și 
nu la 15. Care este situația 
la S.M.T. Teiu? Abia la 1 
octombrie, în urma inter
venției la serviciul regional 
S.M.T. a sosit la Căteasca 
tov. Ion Ungureanu, direc
torul S.M.T. însoțit de cîți- 
va mecanici.

„Nu am cunoscut situația 
de la Căteasca“, se scuza 
el mirat.

Dar și alte exemple ase
mănătoare confirmă activi
tatea nesatisfăcătoare a 
conducerii S.M.T. în cam
pania de toamnă. La coo
perativele. agricole Rățești 
și Ciupa, raionul Găești, 
deservite de același 
S.M.T.-Teiu, deficiențele 
sînt surori bune cu cele de 
la Căteasca.

Cu cîtva timp în urmă, 
conducerea S.M.T.-Teiu a 
mai fost ' criticată în ziar 
pentru unele defecțiuni din 
cadrul brigăzilor de trac
toare. Situația se repetă, 
înseamnă că nu s-au tras 
învățămintele necesare. Ce 
părere are serviciul regio
nal S.M.T.-Argeș ? în legă
tură cu calitatea semăna
tului am solicitat și părerea 
tovarășului
Dumitru DIACONU, 
președintele cooperativei a- 
gricole „Brazdă nouă" 
Oarja.

„Pentru ca fiecare bob să 
fie îngropat bine am înfă
șurat tuburile semănători
lor cupînză de saci. Numai 
că aici avem de făcut 
mătoarea corectare.,:;La 
mănătoarea condtfȘă 
Florea Băiețică multe 
buri erau sparte.-iar altele 
neînfășurate. ■ /încă un 
exemplu : la /cooperativa 
din Pădtireți. "raionul Cos- 
tești, inginerul Nicolae Ghi-

grîu în pămînt

iar cartofii

la cumpărător

ur-
se- 
de 

tu-

eliberării terenului, s-a 
șit să se însămînțeze^8$ 
la sută din suprafața’*pfe- 
văzută. Ritmul bun de/îu- 
cru se datorește bunei fo
losiri a mașinilor și trac
toarelor — multe din aces
tea lucrează în schimburi 
prelungite.

Dar așa cum. s-a amintit 
mai sus, pe ansamblul re
giunii ritmul îrțsămînțărilor 
este lent, neșgtisfăcător. în 
raionul Mediaș s-a însă
mînțat pînă la 1 octombrie 
numai 44,3 la sută din su-

Emil HAIDUC, 
vicepreședintele Consiliului 
agricol raional Tîrnăveni.

Viteza zilnică la a- 
ceste lucrări a atins doar 
450 ha, ceea ce este puțin 
față de posibilitățile de 
care dispun cooperativele 
agricole și S.M.T.-ul. Con
siliul agricol raional a 
recomandat organizarea 
schimbului de noapte și 
prelungit la tractoare pen
tru pregătirea terenului.

Am vizitat cîteva' coope- . 
rative agricole. Cea 
comuna ■ Mica ne-a 
monstrat cît se poate 
bine faptul că mașinile 
disponibile ar putea fi fo
losite mai bine. Aci ur- 1 
mează să se însămînțeze 
cu grîu 180 ha din care 
s-au realizat 42 ha.

— Pentru ce dată ați’ 
prevăzut terminarea semă
natului ? — l-am întrebat 
pe tov.
Ștefan SZAKÂCS,
președintele cooperativei.

— Pînă la 10 octombrie 
— ne-a răspuns.

Situația pe teren arată- 
însă că acest termen nu va 
putea fi respectat dacă se 
menține ritmul actual al lu
crărilor.

Și la cooperativa agrico
lă vecină, la Cerghid, se
mănatul se desfășoară lent, 
datorită eliberării cu întîr- 
ziere a terenului cultivat cu 
sfeclă de zahăr. în loc ca 
această lucrare să se exe
cute pe porțiuni mai com
pacte, unde s-ar putea tre
ce la arat și semănat, 
membrii cooperatori recol
tează pe Ioturi mici care ml 
pot fi arate.

Lucrurile nu stau bine, 
nici la cooperativa agrico
lă de producție Hidrifaia. 
Aici, din cele 330 de ha 
prevăzute a fi însămînțate 
cu grîu s-a realizat' numai 
150 de ha. Din lipsa unui 
plug de tractor riu sè poate 
trece din plin.la arături. Ni 
s-a părut- oarecum curios 
faptul că dimineața, la ora 
10, consiliul de conducere, 
în frunte cu președintele 
Andrei Bulat, și inginerul 
Alexandru Covrig se gă
seau în.birou în loc să în
drume pe teren munca coo
peratorilor și mecanizato
rilor.

Exemplul cooperativelor 
agricole de producție din 
Velț, Coroisînmartin, Sona, 
Bahnea și altele din raio
nul Tîrnăveni, unde semă
natul griului se apropie de 
sfîrșit, demonstrează din 
plin că, printr-o organizare 
mai bună a muncii, prin 
folosirea cu întreaga ca
pacitate a tractoarelor și 
mașinilor agricole dispo
nibile se pot respecta ter
menele de executare a lu
crărilor agricole. în acest 
raion va trebui intensifica
tă eliberarea terenurilor, 
în special a celor culti
vate cu porumb.

în raionul Odorhel din 
situația de la consiliul a- 
gricol raional 
această lucrare 
tat în proporție 
29,2 la sută. Că 
realiza suprafețe mai mari 
o dovedește experiența și 
rezultatele cooperativei a- 
gricole din Sînpaul. Iată 
ce a relatat Szabo Arpad, 
inginerul cooperativei :

— Am risca foarte mult 
dacă am amîna semănatul 
măcar cu o zi. Am pus 
umărul cu toții pentru 
grăbirea semănatului. Din 
cele 500 de ha grîu prevă
zute. am însămînțat aproa
pe 350 de ha. Pentru restul 
am pregătit patul germi
nativ, Solul are umidita
tea necesară pentru încol- 
țirea seminței. De altfel, 
am fost prevăzători și 
pentru cazul cînd în ur
mătoarele zile nu vor cădea 
precipitații. De aceea, toate 
suprafețele însămînțate au 
fost tăvălugite -.

peste tot este urmat 
exemplu. Așa se face 
Cristurul Secuiesc nu 
semănat decît supra- 
mici.

prafețele prevăzute. Rama
se în urmă la semănat sînt 
unele cooperative agricole 
din raionul Sibiu. Aceasta 
se datorește în bună parte 
eliberării cu întirziere a te
renului. Cauza principală o 
constituie neeliberarea la 
vreme a terenului de cul
turile tîrzii : sfeclă de za
hăr și cartofi, culturi care 
ocupă mari suprafețe în re
giune. Practic, în ziua de 
30 septembrie, în raionul 
Tg. Secuiesc nu s-a lucrat 
la recoltatul sfeclei de za
hăr decît foarte puțin. Dis
locatoarele au rămas nè- 
folosite. în aceeași zi, în. 
raionul Rupea s-a realizat 
doar 0,3 procente la recol
tatul cartofilor. Circa 120 de 
mașini de scos cartofi au 
stat nefolosite. în asemenea 
condiții, tractoarele stau 
și așteaptă eliberarea tere
nurilor.-

în unele unități agricole 
există un mare decalaj în
tre o lucrare și alta. în 
cooperativa Săcele, orașul 
Brașov, existau în ziua de 
1 octombrie eliberate 600 
din cele 800 de ha cultiva
te cu cartofi. Totuși, pînă 
la aceeași dată, abia s-au 
însămînțat 243 de ha. Multe 
zile, din 6 semănători au 
lucrat doar două-trei. Eli
berarea terenului este con
diționată într-o măsură ho- 
tărîtoare de transportul 
produselor. în această 
toamnă au fost asigurate 
pentru transportul cereale
lor de pe cîmp mai multe 
mijloace decît în anul tre
cut. în majoritatea cazuri
lor, ele sînt bine folo
site. Totuși se consta
tă 
mioane nu sînt utilizate ra
țional. în ziua de 30 sep
tembrie, la unitățile trustu
lui Gostat Sibiu nu au lu
crat mai 
mioane în timp ce condu
cerea trustului solicita ase
menea mijloace de trans
port. Asemenea deficiențe 
trebuie lichidate cît 
repede.

l

După ultima situație cen
tralizată la consiliul agri
col regional reiese că, în 
regiunea Brașov, pînă în 
ziua de 2 octombrie s-au 
însămînțat cu grîu . și alte 
culturi de toamnă 52,6 la 
sută din suprafața prevă
zută. Deși au condiții ase
mănătoare, unele din raioa
nele regiunii înregistrează • 
diferență de pînă la 20 
procente. L-am rugat 
tov. inginer 
Ion MÂNOI, 
președintele consiliului 
gricol regional, să ne rela
teze cum se explică ritmul 
nesatisfăcător în care se 
lucrează

„Pînă 
brie în 
însămînțate 
alte culturi de toamnă a- 
proape 50 000 ha. Compara
tiv cu anii trecuți aceasta 
înseamnă un avans de circa 
40 la sută. Față de condi
țiile din acest an, rezulta
tele sînt nesatisfăcâtoare. 
Dacă în Sighișoara și Fă
găraș s-a lucrat, în ulti
mele zile, într-un ritm, mai 
susținut, în altele ca Me
diaș și Sibiu, vecine cu a- 
cestea, viteza de lucru este 
cu mult sub posibilități. 
Care este cauza ? în re
giunea noastră, o bună 
parte din suprafața cu 
grîu de toamnă este pre
văzută a se însămînța după 
sfeclă, cartofi, porumb. Re
coltatul acestor culturi se

la semănat, 
la 2 

regiune 
cu

de 
pe

ci

octom- 
au fost 
grîu și

ele sînt
Totuși

că o parte din ca-

multe autoca-

TG. MUREȘ

A

mai

n ritm d® melc
în 

părfi 
lerat 
cole, 
nate

,r

ultimele zile în unele 
ale regiunii s-a acce- 
ritmul lucrărilor agri- 
Suprafețe mai însem- 
s-au însămîntat în ra-

Nu 
aç.est 
că Ja 
s-au 
fete

rezulfă că 
s-a execu- 
de numai 
se puteau

regiunile sînt posibilități suficiente ca în ur-în toate
motoarele zile să fie grăbit ritmul lucrărilor și astfel să 
dispară decalajul între raioane și unități în ce privește eli
berarea terenului, lucrările de pregătire a terenului și se
mănatul. Sînt însă necesare măsuri și îndrumări operative 
din partea organelor de partid și consiliilor agricole, astfel 
ca peste tot să se lucreze din plin cu toate mijloacele 
existente. Aceasta va contribui la executarea lucrărilor agri
cole de toamnă la timp și la un nivel agrotehnic înalt, con
diție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte bogate în 
anul viitor.



aceștia SUpUsesefă 
0 mare întindere a 
clasa lor conducă- 
cultui astrului din 
descind.

PröT. Radu VULPE 
doctor în științe istorice
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decît cele din timpul zilei.

Augustin BUMBAC
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cu ideea 
deliberat, a 
menit mai 
împrăștie

furcă, 
'extenuat, 
pe

mișcările. Doi 
zvlrcoleau pe 
crăpat. Nu

ISjJIn Egiptul antic, la Memphis șl Teba, exista o bo- 
*®8gată iluminație a străzilor. La mici distanțe erau 
așezate pe străzi vase de bronz sau piatră umplute cu o 
grăsime lichidă, care ardea cu un feștil gros. In fiecare 
din aceste vase se turnau 65—70 kg de combustibil.

HSJ Trandafirii 
apropierea

po-
nostru, învăță- 

nepieritoare tra- 
din zbuciumata-i 
din experiența

Un Joc foarte asemănător fotbalului era practicat In 
China, incă din anul 2 697 l.e.n. Acest sport se nu

mea Tsuh-Kuh. Echipa victorioasă primea cupe de ar
gint, stofe prețioase, fructe și vin, tn timp ce echipa 
care pierdea meciul era... bătută de suporteri.

ECATÀ

arătat că frica de uliu sau de vulpe, zgomotul trenu
lui sau vederea unui foc „enervează“ într-atît găina, 
incit luni de-a rîndul după aceasta nu mai poate Oua I

Pann, „finul 
cuprins acele 
me adunate 
lume date"

om 
nu e 
cără- 
casă.

urnii 
unui 
cu- 

decît
într-un

se vestejesc mai repede cind se află tn 
unui aparat de radio, In timp ce mimo

zele sînt foarte „sensibile" la muzică șl se dezvoltă 
mai bine dacă sfnt tratate cu melodii interpretate 
vioară. Concluzia : unele flori suferă de melofobie, 
timp oe altele sînt... melomane.

și necon
form, regulă șl excepție. 
Inclusiv remarca subtilă 
că excepția confirmă re
gula 1

Sgj In timpul unei furtuni, din 9 picături de ploaie doar 
“®;una singură ajunge să cadă pe pămînt. Celelalte 
8 se evaporă tn aer.

■sșra Copiii sînt mai inalți decît părinții ! Potrivit statisti
cs! cilor, în ultimul secol, înălțimea medie a copiilor 
a fost cu 5—20 cm mai mare decît a părinților.
B®! Capriciile naturii Inversează uneori locul obișnuit al 

organelor. Numărul oamenilor cu asemenea inver
sări (inimă, apendice, splină etc.) — dacă ținem seama 
de o statistică publicată In S.U.A. — este cu mult 
mai mare decît s-a presupus. Cam la fiecare 5 000 de 
persoane cercetate, una avea un organ Inversat.
M Un ornitolog maghiar a constatat prin imprimări pe 

benzi de magnetofon că cioclrlia este cel mai fe
cund „compozitor“ din lumea păsărilor. Numărul me
lodiilor el trece de 2 000.

Cîte Întrebări pune un copil preșcolar in cursul unei 
zile ? Fixîndu-se niagnetofoane minuscule In bu

zunarul unor mame s-a constatat că un copil intre 3—7 
ani formulează in medie 437 întrebări pe zi,

rajS Purtarea excesivă a ochelarilor de soare duce la o 
“•“presbiție precoce. Medicii au constatat că mărind 
tensiunea oculară, ochelarii de soare accelerează, de 
asemenea, producerea glaucomului.

KSNu numai prepararea culinară a cafelei necesită o 
-anumită „artă“, cl șl culesul ei. Acesta trebuie făcut 

cu mina, pentru că nu se culeg dectt fructele coapte. 
Boabele crude sau uscate, chiar tn cantități mici, pot 
strica aroma și gustul cafelei. întrucit nu toate fruc
tele unui copăcel se coc deodată, culesul trebuia repe
tat la ’ intervale destul de neregulata.

LARGA

MARILE LEGENDE ALE LUMII

Din îndepărtate 
timpuri omul și-a 
dat seama de în
semnătatea soare
lui printre diferi
tele fenomene ale 
naturii. Toate popoarele vechi au în
chinat un cult acestui astru dătător de 
lumină, căldură și viață. Nici grecii 
n-au făcut excepție. Totuși, pare ciu- ' 
dat că în mitologia lor soarele joacă un 
rol cu totul secundar. Helios, cum îi 
spuneați ei, nu făcea parte dintre ma
rile divinități ale Olimpului. Identifi
carea sa cu Apollon, rămasă clasică, a 
apărut tîrziu, într-o vreme cind poeții 
și filozofii începuseră să intervină în 
vechile legende tradiționale. Autorii ar
haici, ca Homer și Hesiod, nu cunoșteau 
această identitate.

Mitul lui Helios era simplu și se li
mita la exprimarea unei concepții pri
mitive despre astre. După această con
cepție, soarele își avea locuința într-un 
palat strălucit, așezat la răsărit. Sub 
orizontul pămîntului, care era imaginat 
ca un disc înconjurat de un vast ocean. 
Din acea locuință, în fiecare dimineață, 
după ce Eos, aurora „CU degete de 
trandafiri", îi deschidea porțile, Helios, 
cu o roată de foc în jurul capului, Urca 
pe cer pe un car de aur tras de patru 
armăsari albi înaripați. După ce-și fă
cea măreața călătorie în înaltul ceru
lui, luminînd și încălzind lumea, se în
drepta spre apus, unde în fiecare seară 
dispărea pentru ca să revină la pala
tul său, cu car cu tot, folosind o luntre 
de aur trasă de o lebădă albă. După 
ce se odihnea puțin, își relua cotidianul 
său circuit. In timpul nopții, același 
drum îl făcea sora sa Selene (luna), pe 
un car de argint tras de tauri, mer- 
gînd încet și răspîndind o lumină slabă 
și liniștitoare.

In esență este exact aceeași idee 
naivă despre astre pe care, într-un sta
diu străvechi al evoluției lor, și-au fă
cut-o toate populațiile planetei noastre. 
O reîntîlnim, cu amănunte diverse, in 
Egipt, în Mesopotamia, în India, în 
Europa protoistorică și pînă și la po
poarele Americii dinainte de ColUmb. Și 
în mitologia incașilor din Peru Soarele, 
după ce străbătea cerul, se culca la 
apus în mare, apoi, înotând sub pămînt 
își făcea din nou apariția la răsărit.

La populațiile indo-europene, strîns 
înrudite cu grecii, ideile despre soare 
erau identice cu ale acestora din urmă 
chiar în ce privește detaliile. Simbo
lurile caracteristice ale mitului solar 
grec : soarele (stilizat sub forma unui 
cerc, a unei roți cu patru spițe), calul, 
carul cu roți, luntrea șl lebăda, adesea 
reprezentate printre figurile magice din 
Egeea, se regăsesc în restul Europei 
cu o frecvență impresionantă, în tot 
cursul epocii bronzului și a fierului, 
mai ales în apusul și nordul continen
tului, din Italia și din țările celtice 
pînă in Scandinavia și pînă în ținutu
rile noastre carpato-danubiene.

In legătură cu Hellos, deosebit de 
'Apollon, literatura mitologică elenă 
n-a imaginat decît o singură poveste. 
E vorba de legenda lui Faeton, fiul lui 
Helios și al Clymenei, care la rîndu-i 
era fiica zeiței marine Tethys. Copi
landru încă, Faeton îi ceru tatălui său 
să-i dea prilejul de a-și dovedi origi
nea divină, lăsîndu-l pe el să conducă, 
numai o zi, carul solar. Helios încercă 
mult să-l întoarcă de la acest gînd pri
mejdios, dar pînă la urmă slăbiciunea 
lui de părinte cedă. Ii încredință tână
rului carul de aur și îl povățui înde
lung cum să țină drumul cel potrivit. 
Legenda a fost transpusă de Ovidiu în 
versurile unui frumos poem din „Me
tamorfozele" sale. Faeton era vesel și 
îneîntat de minunata aventură. Dar cei 
patru cai albi, simțind, după ușurința 
cu care trăgeau, că cel ce-i mina nu 
era stăpînul lor obișnuit, începură să 
zburde, părăsind calea cuvenită. Fae
ton, cuprins de spaimă și tot încercînd 
zadarnic să strunească nebuneasca lor 
năvală, scăpă frîiele din mîini. Tele
garii zburară în voie, cind prea sus, 
aprinzînd bolțile cerului, cînd prea jos, 
arzînd pămîntul. Dispăreau norii, secau 
apele, piereau pășunile, pădurile, lanu
rile, înseși mările se retrăgeau lăsînd 
în loc deșerturi întinse, peștii mureau 
de uscăciune. Gea, zeița pămîntului,

înălță rugi des- 
nădăjduite către 
Zeus, plîngîndu-se 
de îngrozitorul 
prăpăd, care ame
nința ițiseși lăca

șurile zeilor cerești. Căpetenia Olimpu
lui se văzu silit să-și arunce fulgerul 
asupra lui Faeton și asupra carului 
spre a opri dezmățul cailor solari. Fiul 
lui Helios se prăbuși, trăznit, în apele 
Eridanului (Padul de azi) din Italia.

Rolul restrîns al lui Helios în mito
logie, contrastând cil deosebitul respect 
ce i se acorda de greci în practica re
ligioasă (în unele cetăți, la Rhodos de 
pildă, cultul său fiind chiar cel de 
frunte), se explică prin evidența sa ma
terială. Fiind un obiect concret deli
mitat, care se făcea permanent sim
țit, soarele nu lăsa destulă libertate 
imaginației pentru personificări alego
rice, ca fenomenele abstracte,

De altfel, chiar în religiile unde soa
rele antropomorfizat s-a bucurat de o 
adorație Supremă, ca în Egipt ori în 
Peru, prioritatea sa nu s-a pronunțat 
de la început. în Egipt, unde se numea 
Ra sau Ammon, Soarele a izbutit tîrziu 
să se ridice lă primul loc printre alte 
divinități, iar în Peru, Unde europenii 
de după ColUmb l-au găsit, sub numele 
de intl, ca principalul zeu local, soa
rele fusese înălțat la această situație 
predominantă abia cu Cîteva secole 
mai înainte de către tribul cuceritor 
al incașilor, „fiii soarelui“. Veniți din 
alte părți al Americii de Sud și avînd 
soarele ca totem, 
populațiile de pe 
Anzilor, devenind 
tocre și impunînd 
care pretindeau că

Succesul lui Ră in Egipt, ca și al lui 
Iuti în Peru, se explică tot prin bi
ruința unificatoare a unui trib care 
prin tradiție păstra acest astru ca to
tem. Faraonul era socotit ca o întru
pare a soarelui, întocmai ca și regele 
incașilor peruvieni.

Va veni un moment și în evoluția 
generală a credințelor greco-romane, 
cînd soarele, atît de puțin răsfățat de 
mitologia clasică, va Căpăta o întâie
tate covîrșitoare, eclipsînd cu totul di
vinitățile tradiționale. E Vorba de epoca 
imperiului roman, cînd lumea Vechilor 
civilizații din jurul Mediteranei, rîn- 
duită într-o singură organizație econo
mică și politică, de la Atlantic pînă la 
Eufrat, tindea să proiecteze această 
unitate și în ideologia ei religioasă. 
Printre diferitele culte orientale care, 
pătrunzînd în lumea greco-romană, au 
căutat să atragă inimile cu doctrina 
mistică a mîntuirii, năzuind la rolul de 
religie universală, cultul soarelui, mult 
sprijinit de influența astrologiei babi- 
loniene, a fost cel care s-a apropiat mai 
întâi de izbîndă. O divinitate iraniană, 
Mitra, identificată cu soarele, ajunse să 
fie adorată, prin mijlocirea soldaților 
romani din Orient, în tot imperiul. Cu 
contribuția sa esențială se formă con
cepția „Soarelui neînvins", pe care îm
părații încercară la un moment s-o 
impună ca religie oficială unică. împă
rații romani din secolul III și de la înce
putul secolului IV, întocmai ca faraonii 
sau ca regii incașilor, dar nu prin tra
diția totemică a acelora, ci din rafinate 
calcule de stat, se proclamau și ei în
carnări ale Soarelui. Mitraismul, reli
gie de mase favorabilă acestei veleități 
monarhice, a fost cel mai puternic ri
val al creștinismului, care pînă la urmă 
l-a biruit, dar numai după ce, la in
transigența sa și la principiile sale spe
cifice, a adăugat numeroase elemente 
de cult și chiar de concepție împrumu
tate tocmai de la Mitra și de la cultul 
solar oficial pe care îl combătea de 
asemenea. Nu este o pură întâmplare 
că, în nevoia de-a atribui o dată pre
cisă nașterii lui Cristos, biserica de 
atunci, după victoria sa sub împăratul 
Constantin, n-a găsit o alta mai potri
vită decît 25 Decembrie, adică exact 
sărbătoarea păgînă a renașterii „Soare
lui neînvins" ca zeu universal al im
periului roman.

In ciuda titlului său, acest zeu a fost 
învins. Precum soarele concret de pe 
cer, un moment înainte de-a apune, 
pare a răspîndi o lumină mai puter
nică decît în restul zilei, tot astfel și 
cultul interpretării sale religioase s-a 
bucurat de cea mai strălucită glorie 
tocmai la crepusculul civilizației antice, 
un moment înainte de a dispare pen
tru totdeauna în oceanul istoriei.

Templul Iul Jupiter de la Baalbek (Liban)

■

„Dentistul zburător", un interesant caz de simbioză în
tre hipopotam și pasărea cdre-1 curăță resturile de 

mîncare din gură

Călătoream arin 
Mali, către Sé- 

gou. Deodată, irtășina 
se leagănă puțin. O 
frină puternică, Uh 
scrfșnet de cauciucuri. 
Ne oprim. Nu mică mi-a 
fost mirarea cînd la vreo 
douăzeci de metri In 
urmă descopăr un șarpe 
lățit de roți, 
zi In fata 
libe de lingă 
văzut 0 piele 
uscat. Stăpînul 
turisit I 
lui este 
șerpi. L-am insotit într-o 
asemenea expediție. Dea
supra savanei se învlr- 
teau niște păsări cu 
corpul roșu, aripile 
verzi, sclipitoare, și un 
fel de coadă albă. Sînt 
marabutii, rătăciți aici în 
căutarea reptilelor. Ele 
sint „busolele" vinători- 
lor. Tovarășul nostru de 
drum își ta singurele lui 
unelte — un băț lung, 
mai bine zis un fel 
de furcă, și un ciomag. 
Adună citeva smocuri 
de iarbă uscată și dă 
foc din citeva părți sa
vanei. El se întoarce în 
luminiș și așteaptă. De
odată ridică bățul, loveș
te cu sete de cîteva ori și 
se întoarce cu repeziciu
ne ; izbește din nou. Nu 
mai rezist, mă urc pe 
capota mașinii să-i pot 
urmări 
șerpi se 
pămîntul 
erau prea mari, vreo doi 
metri și jumătate. Fu
mul lnecăcios mă 
tușesc. Cu o 
lă fulgerătoare, o 
se repede înainte 
atlt de fulgerător 
torul ii fixează 
furcii In glt, iar cu cio
magul o izbește in cap. 
Șarpele se zbate, se În
colăcește de băț. Furios, 
lovește cu coada spatele, 
picioarele omului. Miș
cările devin din ce In ce 
mal rare, dar vînătorul

A doua 
unei co- 
Segou am 
Întinsă la 
mi-a măr- 

că îndeletnicirea 
■ vinatoarea de

face să 
iuțea- 

reptilă 
și tot 
vină- 

crăcile

æ Zoologii englezi afirmă că dintre animalele domes
tice, găina este cea mai emotivă. Experiențele au

HPa Întreg globul pămlntesc se produc, In flecare an, 
aproape 10 000 de cutremure simțite de oameni. 
Marea majoritate se tncadrează tn categoria cutremu

relor de pămlnt foarte slabe, dar o mică parte — 100 
pe an — este însoțită de distrugeri. S-a constatat că 
cutremurele de pămlnt care au loc noaptea, sfnt mult 
mai puternice

• „Cuvinte dm bătrim" - chintesența înțelepciunii populare • Anonimă 
nu înseamnă a nimănui, ci a tuturor ® Proverbe cultivate de Pitagora, 
Erasm, Breughel... • Zicale spicuite de-a lungul și de-a latul lumii • Apa 
trece, rămîn

P roverbul, aforism
* popular, chintesen

ță a înțelepciunii pe cele 
mai cuprinzătoare coor
donate ale timpului și ale 
spațiului, trecut din gură 
în gură și din tată în fîUj 
formă prin excelență a li
teraturii orale, ridică pro
bleme care țin de variate 
arii de preocupări și in
vestigare : folclor, psiho
logie a maselor, sociolo
gie, etică și morală, etno
grafie, istorie, interferen
ța și interacțiunea cultu
rilor... Dacă m-aș în
cumeta să dau o definiție, 
aș spune că proverbul 
este : o îndelungată „re
flectare" asupra lumii, 
polarizată intr-o „reflec
ție“.

Nu e domeniu al vieții 
Individului și a ObștCi, al 
relațiilor lor cu natura, cu 
orînduirea, cu „pernia- 
nentul șl imuabilul“, cu 
„trecătorul șl schimbăto
rul“, cu „localul și uni
versalul“ fenomenelor ob
servate, oare să nu se fi 
cristalizat în proverbe, în 
„cuvinte dlh batrîiîi“ său, 
cum le zicem noi, în zi
cale.

continuă să lovească și 
el... La vreo cițiva metri 
șerpuiește altă reptilă. 
Am impresia că vinăto- 
rul n-o observă. Disting 
culorile ei vii, de-o fru
musețe rară. O îmbinare 
de galben-verde-cafeniu. 
Nu mai pot rezista, țip 
și-l fac atent. Cù un salt 
omul se 
primejdiosul șarpe 
fără ‘ “
vit, 
ză 
bîntată. 
țigară și 
fără să scoată o vorbă. 
Șarpele încolăcit în ju
rul furcii se zbate. Omul 
îl privește și un zimbet 
chinuitor i se așterne pe 
față...

Vînătorul Îmi poves
tește întîmplări trăite 
de el în cei 15 ani de 
cînd se ocupă cu această 
meserie. Este o viață pli
nă de peripeții și primej
dii, o poveste tristă. La 
început erau patru frați, 
dar a rămas singur. Cei
lalți au fost mușcati de 
șerpi și au pierit. El însă 
continuă să se îndeletni
cească cu procurarea 
pieilor mult apreciate în 
marochinărie.

Dintre șerpi vreo 400 
de specii sinf veni
noși, adică a șasea 
parte din cel cunoscut!. 
Veninul lor este atît de 
puternic incit un centi
metru cub poate omorî 
15 cai. Această otravă are

depărteâză de 
insă 

Pare isto- 
Se așea- 

capota înfier- 
Iși aprinde o 

trage cu sete

Insă și întrebuințări utile, 
în Guineea, la Kindia, am 
vizitat Institutul Pasteur 
care are o mare crescă
torie de șerpi, aproape 
din toate speciile cunos
cute în Africa occidenta
lă. Sistematic șerpilor li 
se extrage veninul care 
se folosește pentru pre
pararea serurilor.

Dar să vizităm îm
preună crescătoria. Iată o 
groapă mare, adîncă de 
trei metri, zidită cu 
blocuri mari de piatră, 
înăuntru se prăjesc la 
soare viperele.

Intrăm într-un hangar 
plin cu lăzi, umplute cu 
șerpi de toate felurile. 
Mă apropii de un geam. 
Dindărătul lui mă fixea
ză un șarpe de un verde 
deschis, crud. Observ pe 
sticlă cîteva picături de 
lichid galben-verzui. Pi
căturile se înmulțesc. Ce 
se întîmplă ? Șarpele 
scuipă veninul, o otravă 
foarte puternică. Alături 
un altul de culoarea ba
nanelor coapte. Are de 
fapt forma lor. Mic, ex
trem de vioi și pericu
los. Mușcătura lui aduce 
omului moartea în numai 
o oră. De obicei, culegă
torii de banane care nu 
dispun de ser prin apro
piere, cînd sînt mușcați, 
știind ce li se va Intîm- 
pla, își retează mina sau 
piciorul cu o lovitură de 
machetă și în felul aces
ta scapă. Iată și un piton 
enorm. Șarpele acesta a- 
tinge proporții uriașe, 
fiind capabil să înghită 
un mistreț. în sfîrșit, 
un boa. Nu este mare 
— 1,5 m. îngrijitorul îl 
apucă de ceafă, se joa
că cu el. Mă îndeamnă 
să-i urmez exemplul. Iau 
reptila în mîini și cu toa
tă căldura de afară simt 
că am atins un sloi de 
gheață. Mă uit Ia corpul 
ei. Pielea este crăpată. 
Cînd năpîrlesc, șerpii ies 
din piele. E ca și cînd ai 
scoate mina dintr-o mă
nușă. Șerpii nu disting 
decît lumina și întuneri
cul și percep doar miș
cările. Cel mai important 
organ de simț este limba 
care servește la miros și 
pipăit. Micul boa cască 
gura și constat că nu mai 
are nici un dinte — este 
pentru turiști, îmi spune 
îngrijitorul. Mulți se fo
tografiază cu el. Nu re
zist tentației și procedez 
și eu la fel.

înaintea ochilor mi se 
perindă scenele văzute 
lingă Segou. „Oameni cu 
singe rece” este o expre
sie care poate își are o- 
riginea In înfruntarea 
omului cu reptila...

O Istorie a proverbe
lor, așezată crono

logic în ordinea apari
ției, duratei și depășirii 
lor (ca funcție a unui „a- 
devăr“ fundamental și u- 
nanim acceptat), ar re
constitui drumul omenirii 
de la resemnarea mistică, 
fatalistă, pînă la emanci
parea, treptată, către o 
Viziune lucidă, către o a- 
titudine activă, combati
vă, responsabilă în fața 
vieții.

Dar o asemenea crono
logie este anevoios, dacă 
nu cu neputință de alcă
tuit altfel decît cu apro
ximații de veacuri, după 
întîile atestări culte, scri
se. Culegeri de pro
verbe s-au făcut de 
cînd lumea și pămîntul, 
Sub acest înveliș „axio
matic“ au fost formulate 
primele comandamente 
civile și pénale, primele 
îndreptare etice și reli
gioase, primele norme ale 
relățiilor dintre oameni, 
consemnînd experiența a- 
cumulată sau caducitatea, 
perimarea ei pe o altă 
treaptă a evoluției, la o 
nouă etapă a cunoașterii... 
„Proverbialul“ rege Solo
mon nu a inventat el o a- 
semenea culegere de ma
xime populare, nici „sti
hurile de aur" ale lui Pl- 
tagora nu făceau, desi
gur, decît să ducă mai de
parte o tradiție mult an
terioară, Marele umanist 
al Renașterii, Erasm, s-a... 
răscumpărat de „elogiul 
închinat nebuniei“ prin- 
tr-un „omagiu adus pro
verbelor“, din care a adu
nat vreo patru mii... Ves
titul pictor Breughel 
bătrînul a personificat o 
întreagă suită de prover
be in pînzele sale... Poeți 
și filozofi, legislatori și 
reformatori și-au înteme
iat adesea opera pe a- 
ceastă înțelepciune „ano
nimă“. Anonimă nu în
seamnă a nimănui, ci a 
tuturor ! Preceptele de 
„higiena“ . a trupului, a 

. minții și a „sufletului“ au 
constituit dintotdeauna 
substanța acestor... com
primate, a acestor 
cîte o dată atât de 
la înghițit.

ml-a folosit îndeajuns 1). 
Proverbul e o MORALA 
fără fabulă, ori mai bine 
zis a cărei fabulă rămîne 
implicită) o PARABOLA 
din care nu ni se dezvă
luie decît focarul ; o MA
XIMA care presupune 
multiple stadii interme
diare, elucidate, lăsate în 
urmă pe parcurs ; o SEN
TINȚA rostită la capătul 
unui complicat proces, 
ale cărui dovezi și măr
turii s-au acumulat de-a 
lungul vremii. Dar obiec
tivul final al „sentinței", 
al judecății, este sancțio
narea (și îndreptarea) ce
lui care a nesocotit legea 
experienței și, mai mult 
decît atît, avertizarea, pu
nerea în gardă a contra
venientului posibil 1 Un 
Om prevenit face cît doi 
— spiuie franțuzul. Efec
tul „pedagogic” e învă
țătura de minte — cea do 
pe Urmă 1 — și proverbul 
nostru răspunde, ca în- 
tr-Uh ecou amplificat : 
„CINE S-A FRIPT 
CIÖR9Ä SUFLA 
IAURT”,

O eparte de mine gîn- 
dul că aș putea cu

prinde — darmite epuiza 
— problema proverbelor, 
de a-i explica toate im
plicațiile. Mi-aș atrage o 
binemeritată ploaie de 
zicale despre înfumurare, 
despre, pomul lăudat, des
pre secarea mării cu gă
leata. Dar, ca un vechi șl 
asiduu frecventator al ge
nului, îmi îngădui să re
lev un aspect „instructiv" 
al acestei cercetări : pe 
deasupra meridianelor 
timpului șl ale spațiului 
omenirea își contrapunc- 
tează experiența multimi
lenară într-un tot armo
nic, în care dominantele 
sînt și rămîn „sensibil" a- 
celeași, aflîndu-și varian
te, succedanee, corespon
dențe și corelative, ari
cind și pretutindeni. Mie
zul Incandescent al ob
servației umane se dife
rențiază de-abia și numai 
în coloratura specifică, în 
modalitatea proprie a fie
cărui „climat". Și dacă în 
proverbele indianului a- 
pare elefantul, în cele ale

un nebun încalecă, fii 
sigur că porneștt 
galop. (Spania). Să jcia 
și dragostea nu pot fi 
ascunse multă vreme 
(Danemarca). Bine și 
repede nu fac casă bună. 
Cel care e în stare să 
facă avere într-un an 
merită să fie 
nițat cu 
luni înainte.
Cită vreme nu e prins, 
hoțul trece drept 
cinstit. Erudiția 
știință, așa cum 
miiile nu sînt 
(Turcia). Nu-l întreba pe 
doctor, ci pe bolnavul 
lecuit. (Grecia). Toate 
muștele pe caii costelivii 
La cîine rău, Iff’.țul 
scurt. Dragostea face să 
treacă timpul, și timpul 
să treacă dragostea. Nu 
pierzi vremea, pregătin- 
du-ți uneltele. (Franța).
Adîncime și sfătoșenie, 

gravitate și haz, severita
te și îngăduință, macro- 
cosmosul la largul său în 
microcosm 1 Noi am mai 
putea adăuga la scurtul 
pomelnic : ride hîrbul de 
ciob 1

Așa cum spuneam, un 
mare număr de proverbe 
are O circulație universa
lă, adeseori chiar în ter
menii formulării. Să zăbo
vim la unul dintre aces
tea : Cu o rîndUnică nu 
se face primăvară. Nu îl 
aleg la întîmplare, ci pen
tru că în el s-a „decan
tat* experiența oameni
lor... despre „experiență*. 
Subtextul său înseamnă : 
să nu te încrezi tn sem
ne, în simptome, verifica
te prea sumar ; cu alte 
cuvinte t să nu tragi con
cluzii pripite. Or. tn lim
bajul stringent, riguros, al 
gîndirii noastre științifi
ce t singură acumularea 
Cantitativă duce la saltul 
calitativ, adică îi conferă 
calitate cantității. Contra
punctul proverbului de 
mai sus oare pune sub 
semnul îndoielii „premi
sele primăverii”, își gă
sește expresie tn „toam
na se numără bobocii*, la 
celălalt capăt al ciclului, 
prin „concluziile temeinic 
așezate”. Iată, așadar, cum 
își răspund și se între
gesc reciproc observațiile 
asupra dinamicii vieții, în 
opozițiile : bine și 
frumos și urît,

conformAprectind folclorul 
drept „expresia cea mai 
scurtă a simțământului și 
a gîndirii", Eminescu so
cotea că aceasta se apli
că cu deosebire prover
belor și zicătorilor româ
nești care oglindesc ma
rea înțelepciune a 
porului 
mintele 
se de el 
istorie, 
vieții de toate zilele. Ne 
incintă și astăzi „Poves
tea vorbei" în care Anton 

Pepelei", a 
„de la lu- 
și iarăși la 
— mărgări

tare ale gîndirii, senti
mentelor și năzuințelor 
poporului nostru.

*
CINE SE SCOALĂ DE 

DIMINEAȚA, DEPARTE A- 
JUNGE. Se pare că m-am 
sculat prea de dimineață 
șl am ajuns prea departe 
cu speculațiile mele teo
retice asupra proverbu
lui. Mai bine exemple con
crete. „Ajung" și acolo, 
precizînd că „ocolul face 
parte din drum și risipa 
din socoteală" și ținînd 
seama de străvechea re
comandare : „măsoară de 
șapte ori șl croiește o 
dată".

Ca fabulist am resimțit 
întotdeauna o vie atrac
ție peniru proverbe, pen
tru capacitatea lor de e- 
sențializare, pentru so
brietatea și pregnanța, 
pentru precizia, economia 
șl elocința expresiei 
(chiar dacă, val, lecția nu

arabului cămila șl în cele 
ale eschimosului ori la
ponului, renul — „fauna" 
la care se referă aluziv 
— speța omenească — se 
configurează 
Ie ei majore, 
cii, calități și 
substanțiale.

Cu voia 
stră.

dumneavoa- 
să ilustrăm 

„traductibilitatea" prover
belor, spicuindu-le de-a 
lungul și de-a largul lu
mii. Desigur, fără a putea 
poposi în toate grădinile 
și alegînd doar Ici-colo 
cîte o floare, cu parfumul 
specific al solului în care 
a crescut, dar filtrînd și 
distilînd în corolă ace
eași lumină...

„Zîmbetul regelui a- 
rată că are colți de fia
ră. Pisica e un 
pentru șoarece 
șoarece pentru 
(Persia). Degeaba
gă spiritul mai iute, nu 
va ajunge din urmă ini
ma. Cît ar fi marmura 
de poleită, tot atît de 
rece și de dură va rămî- 
ne — ca și curtenii... 
(China). La judecata de 
apoi, pana cărturarului 
va cîntări la fel cît și 
spada războinicului. (In
dia). Cu cît suie mai sus 
maimuța, cu atît își ara
tă mai tare spatele. Za
darnic ascunzi coada 
măgarului, tot i se văd 
urechile (Germania). Le
nea e asemenea ruginei. 
Cheia de care te folosești 
rămîne mereu curată 
(Anglia). Tîrnul nou mă
tură bine. (Scoția). Cind

•k
este, adică, acest 
de înțelepciune ? 

metaforă ce se o- 
a minuscu- 

*.s-

Si ce 
crîmpei 
întâia 
feră e aceea 
lului juvaer care 
frînge lumina (și căldura) 
lumii... Dar fațetele iscu
sit șlefuite și îmbinate se 
asociază 
travaliu 
artificiu 
rînd să 
să adune razele, 
cumpănit joc de inciden
țe, de unghiuri de ve
dere...

La urma-urmelor Rt*nș 
opri la o altă imagine, 
mai potrivită șl către care 
mă conduce însușirea pri
mordială a proverbului. 
Aceea de a fi „lapidar", 
pe latinește „concis ca o 
inscripție săpată în pia
tră"... Da ! o piatră din 
prundiș, grea și densă, 
numai înșelător nemișca
tă — dar netezită, rotun
jită, poleită necontenit și 
pe îndelete de scurgerea 
vremii, desăvîrșită de 
care strop al fiecărui 
fiindu-le stavilă de o 
pă și pinten pentru o 
cată de drum, trecătoa
relor și mîndrelor „gene
rații de valuri spume
gate", cum spune poetul 
nostru romantic. Și așa 
cum spune poporul, ne
muritor în ființa lui : 
Apa trece, pietrele rămîn. 
De hotar. De căpătâi. De 
temelie.
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Plecarea delegației sindicatelor 
din Republica Socialistă Romania 

la Congresul Sindical Mondial
Luni la prînz a plecat la Varșo

via delegația care va reprezenta 
sindicatele din Republica Socialis
tă România la cel de-al VI-lea 
Congres Sindical Mondial, ce va 
avea loc între 8—22 octombrie 
1965. Delegația este condusă de 
Constantin Drăgan, președinte
le Consiliului Central al Sindica
telor. La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost de față tovarășii

Ion Cotoț, Ludovic Csupor, Gheor
ghe Petrescu,. Ion Preoteasa, se
cretari ai C.C.S,, membri al Prezi
diului C.C.S., activiști ai sindicate
lor.

★
La sosirea pe aeroportul din Var

șovia, delegația a fost salutată de 
Ignacy Loga Sowinski, președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor din Polonia.

în ziua de 4 octombrie, Comisia 
electorală centrală pentru alege
rea unui deputat în Marea Adu
nare Națională s-a întrunit în șe
dință de lucru, sub președinția to
varășului Avram Bunaciu, pre
ședintele comisiei.

Comisia electorală a adoptat ho- 
tărîri, potrivit Legii nr. 9/1952, în 
legătură cu alegerea unui deputat 
în circumscripția electorală va
cantă nr. 12 Berești, regiunea Ga
lați, care va avea loc la 28 noiem
brie a.c.

științifică și tehnică între Consiliul Superior 
al Agriculturii al Republicii Socialiste România 

și Ministerul Agriculturii al Franței

Vești din R. D. Germană

Plecarea delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Chineze

Cu prilejul 
Filarmonicii

aniversării
din Cluj

Lupi dimineața a părăsit Capi
ta delegația guvernamentală a 
Rk ublicii Populare Chineze, con
dusă de Cean Lin-ci, ministrul in
dustriei cărbunelui, care a făcut o 
vizită în țara noastră cu prilejul 
deschiderii Expoziției construcției 
economice a R. P. Chineze.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Constantin Ce-

nușe, adjunct al ministrului mine
lor, Nicolae Ionescu, adjunct al mi
nistrului petrolului, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, și alte persoane o- 
ficiale.

Au fost de față Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la București, 
și alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

sala Casei uni- 
avut loc un 
în cadrul 

de împlini-

Luni seara, în 
versitarilor din Cluj a 
concert extraordinar 
festivităților prilejuite
rea a 10 ani de la înființarea Fi
larmonicii de stat din localitate. 
Dirijorul orchestrei a fost oaspete
le francez Roberto Benzi, iar so
listul concertului — pianistul Gh. 
Halmoș, artist emerit.

(Agerpres)

Luni, 4 octombrie, la Consiliul 
Superior al Agriculturii a avut loc 
semnarea aranjamentului de cola
borare științifică și tehnică între 
Consiliul Superior al Agriculturii 
al Republicii Socialiste România 
și Ministerul Agriculturii al Fran
ței. ■

Aranjamentul a fost semnat din 
partea română de Nicolae Giosan. 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, iar din partea 
franceză de Edgard Pisani, minis
trul agriculturii.

La semnare au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului Econo
miei Forestiere, Ministerului In
dustriei Alimentare, Ministerului 
Afacerilor Externe, Comitetului de 
Stat al Apelor și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
precum și Armand Wallon, inspec
tor general în Ministerul Agricul
turii al Franței.

Aranjamentul de colaborare

științifică și tehnică între Consiliul 
Superior al Agriculturii al Repu
blicii Socialiste România și Minis
terul Agriculturii al Franței pre
vede schimburi de specialiști pen
tru studii și documentare în 
domeniul agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare și economiei fi 

.^apelor, de informații științifice, | 
^tehnice și material biologic, pre- R 
cum și teme de cercetare științi- | 
ficș care prezintă interes reciproc. |

După călătoria făcută în țară, 
Edgard Pisani, ministrul agricul
turii al, Franței. împreună cu 
Nicolae Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, 
precum și Jean Louis Pons, am
basadorul Franței la București, 
s-au reîntors luni în Capitală. în 
drum spre Bugutpști, oaspeții au 
vizitat Combinatul de industriali
zare a lèmnului de la Pitești, unde 
Ion Rîmbu, adjunct al ministrului 
economiei forestiere, a prezentat 
procesul de producție al acestei 
unități complexe.

Laminor 
în probe 
tehnologice

tn preajma celei de-a 
XVI-a aniversări a pro
clamării R. D. Germane, 
la uzinele siderurgice 
de la Zeithain a intrat 
in probe tehnologice 
laminorul de țevi nr. 3. 
Procesul de producție 
este dirijat de la cabine 
de comandă termoizo- 
late. Cind obiectivele 
In construcție vor fi 
complet terminate, uzi
na va produce anual 
80 000 de tone de țevi 
fără cusătură, necesare 
construcției de mașini, 
de autovehicule, in
dustriei chimice etc.

îelescop 
manevrat

Cronica zilei
DESCHIDEREA CONFERINȚEI 

MEDICO-MILITARE
Luni au început în Capitală lu

crările celei de-a Vil-a conferințe 
medico-militare a Armatei Repu
blicii Socialiste România la care 
iau parte academicieni, profesori, 
cadre medico-militare, specialiști 
ai diferitelor instituții medicale 
din țară. Participă ca invitați me
dici militari din armatele țărilor 
socialiste frățești. După cuvîntul 
de deschidere, care a fost rostit de 
general-colonel Mihail Burcă, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate. conferința a fost salutată de 
acad. Șt. S. Nicolau, președintele 
secției de științe medicale a Aca
demiei, și de acad. Șt. Milcu, pre
ședintele Uniunii Societăților de 
științe medicale. în cele peste 100 
de comunicări aparținînd specialiș
tilor români se vor trece în revistă 
realizările medicinei militare ob
ținute în domeniul chirurgiei de 
campanie, radiobiologiei și micro- 
biologiei.

CONGRESUL ȘI FESTIVALUL 
INTERNAȚIONAL

AL FILMULUI ȘTIINȚIFIC
Ieri au continuat lucrările Con

gresului Asociației internaționale 
a cinematografiei științifice și 
Festivalului internațional al filmu
lui de știîîiță popularizată, în ca
drul secțiilor de cercetare științifi
că, știință''-'popularizată, învăță-’ 
mint superior, precum și în cadrul 
Festivalului filmului de știință 
popularizată, delegații și invitații 
au vizionat 35 de filme de scurt 
metraj. Specialiștii români au 
prezentat peliculele „Noi și soare
le",^„Fiziologia și fiziopatologia re
nală“ și „Temă cu variațiuni“.

★
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a oferit luni seara la 
restaurantul Athénée Palace un 
cocteil cu prilejul celui de-al XIX- 
lea Congres al Asociației interna
ționale a cinematografiei științifi
ce, la care au luat parte delegați și 
invitați de peste hotare, oameni 
de cultură, ziariști români și 
străini.

în meci revanșă

România-Cehoslovacia 8-6
A doua întîlnire dintre selecțio

natele feminine de handbal ale 
României și Cehoslovaciei, desfă
șurată ieri seară în sala Floreasca 
din Capitală, a revenit din nou re- 
prozentantelor noastre cu scorul de 
8—6 (5—-2). Punctele au fost înscri
se de Boțan (5), Floroianu, Leonte 
și Șramco — pentru învingătoare, 
Cifranikova (2), Kyryanova (2), 
Schifferova și Koșikova — pentru 
învinse.

Ca și în meciul de sîmbătă, se
lecționata țării noastre și-a impus 
superioritatea datorită unui ritm de 
joc mai susținut, cu contraatacuri 
rapide și o circulație accelerată a 
balonului. Acțiunile lor n-au purtat 
însă această amprentă de-a lungul 
întregii partide. Du.pâ cum s-a pu- 

"fut vedea, mi din cauza unei in
suficiente pregătiri fizice, ci ca ur
mare a unei automulțumiri în mo
mentul cînd conduceau cu 5—1. De

MOÄ3CICIISM

Mîine pe stadionul

Dinamo

Concurs internațional 
de dirt track

la acest scor, slăbind alura de țoc, 
handbalistele noastre au permis 
adversarelor să-și organizeze ac
țiunile de atac și să reducă dife
rența la 5—4. Pînă la urmă ele au 
revenit la ritmul inițial și au în
cheiat meciul cu un avantaj de 
două puncte. Din păcate, fenome
nul de automulțumire amintit nu 
este deloc nou, îneît surprinde fap
tul că jucătoarele noastre și, bine
înțeles, antrenorii- care le pregă
tesc, nu au reușit încă să-l înlătu
re. Sperăm că acest lucru va sta 
în atenția lor în răstimpul de o lună 
care a mai rămas pînă la Startul 
în campionatele mondiale. Un bun 
prilej îl oferă’apropiatul’tumeu-pe 
care echipa noastră urmează să-l _ ________ ___ __ _____
întreprind^ în Polonia'. și ‘ UXS.S. rești,'concurcuții vor evolua ~du- 
(6—18 octombrie). ......... minică la Sibiu.

Amatorii alergărilor de dirt- 
track din Capitală vor putea ur
mări miercuri după-amiază, din 
tribunele stadionului Dinamo, o 
interesantă întrecere internațio
nală la care participă specialiști 
ai. acestui. sport din Polonia, 
Iugoslavia, Danemarca, R. F. 
Germană și România. Concursul 
constituie revanșa celui care a 
avut loc duminică pe același sta
dion. Primul start este programat 
de la ora 16.

A*-;?’-“
După întrecerile de la Bucu-

Cu prilejul vizitei în România a 
ministrului agriculturii al Franței, 
Edgard Pisani, ambasadorul Fran
ței la București, Jean Louis Pons, 
a oferit luni un cocteil. Au luat 
parte Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, Mihai Suder, ministrul econo
miei forestiere, Bucur Șchiopu, 
ministrul industriei alimentare, 
Gheorghe Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale. Au participat 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

Franței la București a oferit un 
dineu la care au luat parte Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, și alte 
persoane oficiale. (Agerpres)

prin 
telecomandă

La observatorul „Karl 
Schwarzschild" din Tau
tenburg al Academiei 
germane de .știință a 
fost Încercată cu succes 
o instalație de teleco
mandă prin radio, con
struită la uzinele „Cari 

'■ Zeiss" din Jena. Aceas
tă instalație este

■ sită la manevrarea 
scopului universal 
oglindă, avind un
metru de 2 metri, insta
lat la . acest observator.

folo- 
tele- 

cu 
dia-

„Dederon"
La combinatul de 

sintetice din Wilhelm
fire

CONFERINȚĂ de presă 
CU PRILEJUL SÄRBÄTORn 

NAȚIONALE A R. D. GERMANE
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a R. D. Germane, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Ewald 
Moldt, a organizat o conferință de 
presă, la care au participat ziariști 
români și corespondenți ai presei 
străine.

★
Cu prilejul turneului Teatrului 

Național din Atena în țara noa
stră, Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, a oferit duminică la 
restaurantul Pădurea Băneasa un 
dejun. Au participat, alături de alți 
invitați, Alexandre Cimon Argy- 
ropoulo, ambasadorul Greciei la 
București.

Cu același prilej, ambasadorul 
Greciei a oferit un dineu.

A apărut

Revista de filozofie
nr. 7|1965

Acest număr al revistei cu
prinde studiile și articolele : 
Noua constituție — expresie a 
adîncirii democratismului statului 
nostru socialist de TRAIAN 10- 
NAȘCU, Statul și națiunea (cîte- 
va reflecții) de CONSTANTIN 
VLAD, Tema omului de NICU- 
LAE BELLU, Recitind LOGICA 
lui Hegel (I) de D. D. ROȘCA, 
Epoca și conștiința ei- de N. 
KALLOS, A. ROTH, Reflecții pe 
marginea interpretărilor „Lucea
fărului“ de MIHAI CIURDA- 
RIU.

La rubrica „700 de ani de la 
nașterea lui Dante“ sînt inserate 
articolele : Dante și filozofia de 
NINA FAÇON, Dante Alighieri 
— doctrinar politio de OVIDIU 
TRÄZNEA. Revista mai publică 
comunicarea : Ludwig Feuerbach, 
critic al idealismului hegelian de 
NADIA STAHOVSKI. Rubrica 
„Probleme de metodică a cerce
tării sociologice concrete“ cu
prinde articolul Despre interviul 
sociologic. Valoarea si limitele lui 
de ELENA FLOREA, MARIA 
MICU. Revista mai cuprinde ru
bricile „Cronica ideilor“ și „Cri
tică și bibliografie“.

Pieck Stadt Guben t-a 
terminat montarea com
plexului de ateliere 
pentru producerea fl- 

sintetice). Noua unitate^ 
va produce 4 000 tond 
de fire pe an și urmea
ză să intre în funcțiune 
în a doua jumâtajÿïÿt 
anului 1966. ți V 

Pe aeroportul 
Schönefeld

In cinstea celei de-a 
16-a aniversări a R.D.G. 
va fi daCin exploatare 
la aeroportul Schöne
feld dip. Berlin la 5 oc
tombrie f,cea de-a doua 
pistă de decolare și ate
rizare, care are o lun
gime de 3 180 m și o lă
țime de 60 m, cu o rezis- 
tppță la greutate de 200 
/'ope. Pista este dotată 
cu radar și alte insta
lații moderne care asi
gură securitatea avioa
nelor.

La muzeul 
pcziliu fJL UUULC1CU -Jiii Dresda 
relor de dederon (fire (ț

■In centrul Dresde!, la 
muzeul „Albertinum“, 
sînt in plină desfășura
re lucrările în vede
rea inaugurării gale
riei de artă 
noi“, 
oară această galerie, 
care posedă prețioa
se capodopere dim ar
ta plastică internațio
nală din ultimii 150 de 
ani, va fi prezentată vi
zitatorilor in Întregime. 
Aici vor putea fi admi
rate peste 500 lucrări 
lncepind cu epoca ro
mantismului plnă la 
creația socialista con
temporană. 

Colecție 
de partituri

Cea mai mare colec
ție de partituri din 
R.D.G. este aceea a sec
ției de muzică a Biblio
tecii germane de stat 
din Berlin. Aici pot fi 
consultate 400 000 de 
partituri, precum și 
60 000 de manuscrise ale 
unor renumit! maeștri, 
printre care 
Sebastian Bach, 
gang Amadeus 
șl Ludwig van 
ven. Secția de muzică a 
Bibliotecii germane de 
stat din Berlin se bucu
ră de o mare apreciere 
in rindul muzicologilor, 
compozitorilor și stu
denților. tn fiecare am 
ea este vizitată de circa 
7 500 de muzicologi, 
dintre care mulți sosiți 
din străinătate.

denwntabil
Un colectiv de la fa

brica de piane „Sächsi
sche Pianofortefabrik“ 
din Seifhennersdorf a 
construit un pian de- 
montabil de tip „Zim
mermann“, care poate 
fi montat In circa 20 
de minute. Piesele pia
nului sînt fixate cu a- 
jutorul a 10 dispozitive 
construite pe principiul 
șuruburilor. Cu aceleași 
cheltuieli pot fi acum 
transportate intr-un sin
gur vagon 25 de piane 
in loc de 17.

Pentru
„Maeștrii 
i prima

Johann
Wolf- 

Mozart 
Beetho-

In vederea celui de-al doilea 
meci cu formația daneză „B. 1909“- 
Odense, din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni“, echipa Dinamo 
București a plecat ieri în Dane

Echipa Dinamo București în Danemarca
marca pe calea aerului. Meciul va 
avea loc miercuri după-amiază. 
După cum se știe, dinamoviștii au 
cîștigat întîlnirea de la București 
cu scorul de 4—0.

7 km în mare
De la Administrația fluvia

lă a Dunării de jos, cil sediul 
la Galați, am fost anunțați că 
a fost terminată partea de 
construcție a. digului de la 
Sulina in lungime de 250 m. 
Muncitorii-fluviali, dragorii și 
marinarii unității au reușit In 
mai puțin de trei trimestre să 
prelungească uscatul inspre 
mare cu Încă un sfert de km, 
asigurind astfel noi condiții 
pentru desfășurarea normală 
a traficului in porțiunea . nu
mită „bara de la Sulind", ex
pusă depunerilor de aluviuni.

Din datele administrației 
rezultă că in ultimii 40 de 
ani digul de la Sulina a Înain
tat in mare 7 km — cele mai 
importante amenajări făcîn- 
du-se în ultimul deceniu.

(Agerpres)

Anul acesta orașul Leipzig a împlinit 800 de ani de existență. După 
eliberare, vestitul oraș al tîrgurilor a devenit un important centru in
dustrial. S-au efectuat mari lucrări de construcții edilitare, au apărut 
cartiere noi, s-au construit școli, spitale, magazine, hoteluri. în foto

grafie : clădiri noi în Karl-Marx-Platz

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Dispută sub panou în meciul de 
baschet Rapid—I.C.F. (81—83). Anca 
Racoviță (Rapid) încearcă o arun

care la coș

© Tradiționalul maraton internațio
nal de la Kosice, ajuns la cea de-a 35-a 
ediție, a fost cîștigat de atletul belgian 
A. Vandenbriessche. El a parcurs cel 
42,195 km in 2h 23'47”. Pe echipe vic
toria a revenit Angliei, urmată de R. S. 
Cehoslovacă și Ungaria.

• Marele premiu automobilistic al 
S.U.A. de la Watkins Glen a fost cîști
gat de Graham Hill (Anglia). După des
fășurarea acestei probe, in clasamentul 
general al campionatului mondial con
duce Jim Clark (Anglia) cu 54 de punc
te, urmat de Graham Hill (Anglia) — 
40 de puncte, Jackie Stewart (Anglia)
— 33 de puncte, și Dan Gurney (S.U.A.)
— 19 puncte.

e Întîlnirea atletică Cerveno Zname 
(Sofia) — Dukla (Praga) a revenit spor
tivilor cehoslovaci cu 101—90 puncte. 
Cîteva din rezultatele înregistrate : 100 
m — Șipokliev (C.Z.)) 10”3/10 ; 400 m
— Jungwirth (D) 48”3/10 ; 800 m — 
Jungwirth (D) t’47”7/10 ; 3 000 m ob
stacole — Jelev (C.Z.) 8'48”8/10 i cio
can — Rehan (D) 60,19 m.

© în U.R.S.S. s-au desfășurat primele 
meciuri ale noului campionat unional de

hochei pe gheață. Dinamo Kiev a în
trecut cu 3—1 pe Lokomotiv Moscova, 
Sibir Novosibirsk a pierdut pe teren 
propriu cu 1—2 la S.K.A. Leningrad. 
Celelalte două partide s-au terminat la 
egalitate : Torpedo Gorki — Aripile 
Sovietelor Moscova 2—2 ; T.S.K.A. — 
Spartak Moscova 4—4.

o într-un meci internațional de ho
chei pe iarbă, desfășurat la Linz, echi
pa Austriei a învins cu scorul de 2—0 
(0—0) echipa Ungariei.

• Intre 14 și 17 octombrie vor avea 
loc la Rio de Janeiro campionatele 
mondiale de judo. La competiție și-au 
anunțat participarea sportivi din 41 de 
țări. Campionatele sînt programate în- 
tr-o sală cu capacitatea de 30 000 de 
locuri.

© Ziarul „Daily Telegraph“, care a- 
pare la Londra, a publicat clasamentul 
celor mai buni jucători de tenis din 
lume pe anul 1965. La masculin pri
mele locuri sînt ocupate de Einerson 
(Australia), Santana (Spania), Stolle 
(Australia) etc., iar la feminin de Mar
gareta Smith (Australia), Maria Esther 
(Brazilia) și Lesley Turner (Australia).

îndeplinirea 
exemplară 
a planului pe 1965

(Urmare din pag. I-a)

Pe apele Iacului Herăstrău din Capitală au luat sfîrșit 
campionatele republicane feminine de canotaj acade
mic. Competiția a fost dominată de vîslașele bucureș- 
tene, învingătoare în 4 din cele 5 probe incluse în pro

gram. Iată rezultatele înregistrate : 44-1 rame : Știința 
București ; simplu : Crista Clos (Știința București) ; 
4-ț-l vîsle : Metalul București ; dublu : U. T. Arad ;
8 4-1: Știința București Foto : M. Andreescu

realizarea sporurilor de producție 
în diferite ramuri industriale. Este 
necesar ca ritmul de execuție să 
fie intensificat pe toate șantierele 
de construcții industriale și, în 
mod deosebit, pe acele șantiere ale 
industriilor chimică, constructoare 
de mașini, ușoară, care au rămî- 
neri în urmă. Colaborînd strîns, 
beneficiarii de " investiții, proiec- 
tanții și furnizorii de utilaje au 
datoria de a analiza minuțios pe 
șantiere stadiul lucrărilor și a lua 
operativ cele mai eficiente măsuri 
pentru accelerarea ritmului de exe
cuție a obiectivelor cu termene de 
punere în funcțiune pînă la sfîrțitul 
anului.Uzinele constructoare de 
mașini trebuie să îndeplinească 
exemplar comenzile pentru ., șan
tierele industriale, să grăbească li
vrarea mașinilor și instalațiilor 
contractate. Concomitent, eforturi
le trebuie îndreptate spre urgen
tarea elaborării documentației 
tehnice și asigurarea frontului de 
lucru la obiectivele prevăzute pen
tru anul viitor, creîndu-se premi
sele necesare trecerii la îndeplini
rea vastului program de investiții 
ale cincinalului.

Se impune intensificarea lucrărilor 
pe șantierele construcțiilor de locuinfe, 
mai ales în regiunile Argeș, Ba
nat, Brașov, Oltenia, Ploiești, unde 
în răstimpul trecut din acest an 
s-au înregistrat importante rămî- 
neri în urmă în darea în folosință a 
apartamentelor planificate. Sarci
na principală care stă în fața con
structorilor de locuințe este de a 
preda pînă la sfîrșitul anului toa
te apartamentele planificate, de a 
începe neîntîrziat toate lucrările 
care constituie front de lucru pen
tru 1966, sfaturile populare tre
buind să le acorde întreg sprijinul 
în stabilirea amplasamentelor și a- 
sigurarea întregii documentații.

O deoseb.îtă atenție este necesar 
să fie acordată de către colective
le întreprinderilor realizării integra
le a sarcinilor de livrări pentru export

Fabricarea produselor la nivelul 
tehnicrcalitativ solicitat de bene
ficiari, livrarea cu promptitudine 
a mărfurilor la termenele contrac
tuale prevăzute, ambalarea și ex- 

, pedierea lor în condiții ireproșa
bile constituie cerințe esențiale ce 
se pun în fața tuturor fabricilor 
și uzinelor ale căror produse merg 
la export, a ministerelor tutelare, 

îndeplinirea exemplară a planu
lui pe 1965 trebuie să stea în cen
trul atenției organelor și organi
zațiilor de partid. Bine procedează 
acele comitete regionale, raionale 
și orășenești de partid care nu se 
mulțumesc cu rezultatele obți
nute pe ansamblu, ci se ocupă cu 
stăruință de fiecare unitate eco
nomică, sprijină prompt acele 
întreprinderi care, au rămîneri 
în urmă în realizarea unuia sau 
altuia dintre indicatorii planu
lui. Organele și organizațiile de 
partid, examinînd împreună cu 
conducerile întreprinderilor rezul
tatele dobîndite, au datoria de a 
le sprijini în stabilirea și aplica
rea celor mai eficiente măsuri în 
vederea lichidării neajunsurilor, 
de a pune în centrul muncii po
litice îndeplinirea tuturor obiecti
velor planului, de a răspîndi larg 
experiența înaintată și a stimula 
energia creatoare a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor. Adună
rile de dare de seamă și alegeri 
în organizațiile de partid din în
treprinderi și de pe șantiere, care 
se vor desfășura în curînd, să 
constituie un prilej de analiză te
meinică a mersului realizării pla
nului.

Sprijinite și îndrumate de orga
nizațiile de partid, comitetele sin
dicatelor din întreprinderi și de 
pe șantiere sînt chemate să ridice 
pe o treaptă mai înaltă întrecerea 
socialistă, orientînd-o spre obiec
tivele majore ale producției, spre 
îndeplinirea exemplară a planului 
și a angajamentelor luate.

Rezultatele de pînă acum consti
tuie o bază temeinică pentru do- 
bîndirea de noi realizări în tri
mestrul în care am pășit. Cu sa
tisfacția de a se ști făuritorii unor 
noi izbînzi în muncă, colectivele 
întreprinderilor industriale și șan
tierelor își mobilizează întreaga 
lor capacitate și inițiativă pentru 
a obține noi succese în îndeplini
rea la toți indicatorii a planului 
pe 1965 — premisă esențială pen
tru trecerea cu toate forțele la în
făptuirea mărețelor sarcini ale vi
itorului cincinal, trasate de Con
gresul partidului.

DE PESTE HOTARE
P. U. R. $. și-a schimbat 
denumirea in Partidul 
Comunist Cuban

HAVANA 4 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la adunarea festivă din 
seara zilei de 3 octombrie, Fidel 
Castro a anunțat că în cadrul pri
mei sale ședințe din 2 octombrie, 
Comitetul Central al partidului a 
aprobat hotărîrea cu privire la 
schimbarea denumirii Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba în Partidul Comunist Cuban 
și cea cu privire la crearea ziarului 
„Granma“, organ de presă al parti
dului, în lo.cul celor două ziare 
„Hoy" și „Revolucion“, care au e- 
xistat pînă în prezent. La 4 octom
brie, la Havana a apărut primul 
număr al ziarului „Granma“.

Plenara C. C. 
al P. C. din Finlanda

HELSINKI 4 (Agerpres). — Ziarul 
k „Kansan Uufisef" anunță că în zilele 
fede 2 și 3 octombrie a avut loc ple- 

'nara Partidului Comunist din Finlanda.
Raportul a fost prezentat de secreta- 
rUft5ene,'ai al partidului, Viile Pessi. 
Pletora a adoptat o serie de rezolufil 
legata de problemele economice și 
interne, ale țării. A fost dezbătută 
problema pregătirii alegerilor parla
mentare -ți s-a examinat raportul de 
activitate al Comitetului Central, care 
va fi prezentat la cel de-al XlV-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Finlanda.

KHARTUM. Primul ministru su
danez, Mohamed Ahmed Mahgoub, 
a declarat că situația din Sudanul 
meridional este acum satisfăcătoa
re, iar alegerile generale în cele 
trei provincii — Bahr El Ghazal, 
Equatoria și Nilul Superior — vor 
avea loc în ianuarie sau februarie 
1966.
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autoritățile rasiste fhodêsiene se 
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WASHINGTON. Luni au Început lucrările unul congres
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SCURTE ȘTIRII-

de eliberare împotriva 
reprezentanții a-

președinți ai adunării, și alți mem
bri ai delegației, și a avut cu ei <s 
convorbire cordială la care au 
ticipat vicepremierul Cen I și 
persoane oficiale.

BONN, Au fost date publicității re
zultatele oficiale ale alegerilor par
țiale care au avut loc duminică In 
circumscripțiile electorate Taunus și 
Schweinfurt. Agenția France Presse 
relatează că, așa cum era de așteptat, 
aceste alegeri nu au adus nici o mo
dificare tn conformația noului Parla
ment vest-german, ales la 19 septem
brie.

teres pentru cele două" 
precum și unele probleme 
ale situației internationale 
cării comuniste.

ADEN. Situația din Aden continuă 
să rămînă încordată. Agenția Reuter 
transmite că sute de soldați britanici 
și unități ale gărzilor naționale au fost 
alăturate poliției pentru a asigura 
„strictele măsuri de securitate“. Pes
te 760 de persoane au fost arestate.

Aii Sastroamid- 
Puspojudo, vice-

bifschek, s-a înapoiat 
da Janeiro, după ce a 
ris într-un exil voluntar 
luni. Pe aeroport el a 
pinat de aproximativ F 
soane și sute de ziari: 
masate puternice forfe {polițienești. 

După cum se știe, Kubitscjjek a pă
răsit Brazilia la scurt timp după ce 
a fost răsturnat președintele Joao 
Goulart.

Kubitschek a revenit 
în Brazilia

Intre ciocan

NOTE

_ în problema’desa
linizării apei de mare. Cei peste 1 500 de delegați din 64 de țări vor discuta 
timp de o săptăhiînă despre posibilitățile .de transformare a Oceanelor și 
mărilor în surs^' de apă potabilă și industrială. înainte de congres, la Wa
shington s-a desfășurat timp de două săptămîni un seminar în această pro
blemă în cursul căruia Fondul special al O.N.U. pentru programul de asistență 
tehnică s-a oferit să finanțeze în parte lucrările de cercetări Întreprinse în 
acest scop.

RIO DE JANEIRO. — Fostul 
ședințe al Braziliei, Juscelino 

luni la 
stai la
timp de 16 
fost înfîm- 

^.000 de per- 
ifö. Se aflau 

polițienești, 
■çfeek a pă-

VIETNAMUL DE SUD
™ ......... ........................................ .............. ....................—

• Lupte lingă" Saigon și în cîteva alte regiuni
• Pierderi grefe suferite de trupele 

guvernamentale.'
SAIGON 4 (Agerpres)- — Lupte îndirjite au avut loc luni in 

raionul trecătorii Phu Cu.j.^în provincia Binh Dirih, la aproximativ 
420 kilometri nord-est de ‘Șaifaon — relatează corespondenții agenții
lor de presă din capitala sițd-Uie tnameză.

După un puternic tir de mortïe- 
re, unități ale forțelor patriotice; 
au atacat trupele guvernamentale,' 
cu un efectiv de două batalioane, 
începînd de la podul Fu Ly de 
lingă trecătoare. Luptele au durat 
timp de mai multe ore, și, potri
vit agenției Reuter, forțele guver
namentale au înregistrat pierderi 
grele. Aceasta a fost cea de-a treia 
luptă desfășurată în această regiu
ne, din provincia Binh Dinh, în ul
timele două săptămîni.

Ciocniri importante au avut loc 
și în jumătatea de sud a țării, în 
apropiere de Saigon și în^ delta flu
viului Mekong. Lupte violente au 
fost semnalate între o unitate a 
Armatei de Eliberare și un bata
lion saigonez, la 200 kilometri sud 
de capitală. In imediata apropiere 
a Saigonului au continuat pînă 
seara tîrziu luptele dintre patrioți 
și; forțele americano-saigoneze.

HANOI 4 (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității la 3 oc
tombrie, Prezidiul C.C. al Frontu
lui Patriei din Vietnam condamnă 
actele inumane comise de forțele 
armate americane în Vietnamul de 
sud. In declarație se subliniază că 
oficialitățile americane trimit nave 
de război să bombardeze și să mi
tralieze regiuni populate de coastă; 
avioane de bombardament cu reac
ție lansează mii de tone de bombe 
asupra localităților populate, fac uz 
de substanțe toxice, de napalm și 
de substanțe bacteriologice pentru 
a distruge întinse suprafețe de ce
reale și vegetația din Vietnamul de 
sud.

NEW YORK 4 (Agerpres). — Cu
noscutul comentator’-Walter Lipp
mann, care a luat de mai multe 
ori poziție împotriva războiului din 
Vietnamul de stid, subliniind im
plicațiile sale nefaste, pentru S.U.A., 
semnează un nou articol pe aceas
tă temă în ziarul „New*$Jfbrk

ÎNTRUNIREA 
COMANDAMENTULUI

DJAKARÏA 4 (Agerpres). — In 
cursul zilei de luni postul' de radio 
Djakarta a difuzat un decret al 
președintelui Sukarno prin care 
festivitățile ce urmau să aibă loc 
la 5 octombrie, cu prilejul zilei for
țelor armate, sînt amînate pentru 
o dată ulterioară. Decretul mențio
nează că „fiind informat despre ul
timele evenimente și după ce le-a 
examinat“, președintele a „consi
derat că nu este momentul oportun 
pentru a se sărbători ziua forțelor 
armate, așa cum era prevăzut“. 
Postul de radio citat a anunțat, de 
asemenea, că președintele Sukarno 
a convocat pentru miercuri, la pa
latul său de la Bogor, pe membrii 
cabinetului de miniștri indonezian.

Președintele Sukarno l-a primit 
luni dimineața pe Subandrio, prim- 
vicepreședinte ai guvernului și mi
nistru al afacerilor externe, la în
trevedere luînd parte și Johannes 
Leimena, al doilea vicepreședinte 
al guvernului indonezian — a a- 
nunțat radio Djakarta.

Același post de radio a anunțat 
că în orașul Djogdjakarta și în anu
mite zone rurale din împrejurimile 
capitalei au avut loc ciocniri între 
diferite grupări ale armatei.

„Comandamentul operativ su
prem“ s-a întrunit luni la Djakarta, 
sub președinția generalului Ach- 
madi, vicepreședintele comanda
mentului, pentru a examina situa
ția actuală din țară — anunță ra
dio Djakarta, menționînd că pre
ședintele acestui organism este 
președintele Sukarno.

MOSCOVA. După cum anunță a-j^j' 
genția TASS, la 4 octombrie a avut " 
loc la Moscova o întrevedere între 
Leonid Brejnev, prim-secretar «al
C.C.  al P.C.U.S., și Jânos Kâdfăr, 
.prim-secretar al C.C. al P.M.Ș.U., 
care se află în prezent in capitala 
sovietică în drum spre patrie;'după 
vizita efectuată în R. P. Mongolă, 
în cursul convorbirii au fost dis
cutate probleme care prezintă in- 

J partide, 
actuale 
și miș-

Herald Tribune", Întitulat „Impas 
în Vietnam". După ce menționează 

o considerabila sporire a efectivelor 
americane în Vietnamul de sud și 

•' făptui că aceasta nu a dus la re
zultatele scontate, Lippmann scrie : 
,țPoziția Vietcongului este încă și 
mai. dîrză decît în primăvara 
cută".

„De.,ce, se întreabă autorul 
ticolului, în ciuda faptului că
am introdus tot mai multe din cele 
mai bune forțe ale noastre în 
VietnamT'că am escaladat violența 
atacurilor- noastre, adversarii noș
tri disprețuiesc și mai mult poziția 
noastră î”. „Convingerea lor, scrie 
Lippmann, este că americanii nu 
pot cîștiga războiul terestru. Or, 
tocmai aici războiul trebuie cîști- 
gat ; în satele Vietnamului va fi 
hotărît sfîrșitul luptei. Faptul esen
țial, care începe să se întrezăreas
că și din telegramele corespon
denților americani, este că deși 
americanii- pot cuceri jocurile pe 
care le atacă, Vietcongul se îna
poiază aproape imediat după ce 
americanii le părăsesc... In teorie, 
armata saigoneză ar trebui să 
ocupe aceste locuri. Dar armata 
saigoneză nu poate face acest 
lucru, pentru că este prea mică și 
prea dezgustată de război. Ea este 
prea mică pentru că satele, rezer
vorul efectivelor disponibile, sînt 
în cea mai mare parte în favoarea 
Vietcongului. Armata saigoneză 
este prea deziluzionată și demora
lizată pentru ,a ocupa teritoriile 
capturate de americani".

O nouă rundă de convorbiri 
între Londra și Salisbury

LONDRA 4 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Rhodesiei de sud, 
Ian Smith, care a sosit luni în ca
pitala Marii Britanii, a avut pri
mele întrevederi cu ministrul bri
tanic pentru problemele Common- 
wealthului, Arthur Bottomley.

Intr-o cuvîntare rostită la pos
turile de radio și televiziune înain
tea plecării sale la Londra pre
mierul rhodesian a spus că, dacă 
riu va fi posibilă o soluție de com
promis, el este în favoarea pro
clamării unilaterale a independen
ței Rhodesiei. Această declarație 
constituie un adevărat ultimatum 
adresat Angliei. Oficialitățile bri
tanice, scrie agenția Reuter, nu 
sînt optimiste ; în legătură cu re
zultatul tratativelor cruciale de 
săptămîna aceasta dintre Smith și 
guvernul britanic. Se știe că acesta 
din urmă Sj-a.angajat să nu acorde 
independență Rhodesiei decît dacă 
majoritatea populației teritoriului 
capătă acces la viața politică și la 
conducerea, țării. Of, în prezent,

SALISBURY

AFRICA

MADRID. Patriotul spaniol 
Justo Lopez de la Fuente, unul 
din conducătorii P. G. din Spania, 
este' grav bolnav in infirmeria în
chisorii Carabanchel. Autoritățile 
spaniole refuză să accepte transfe
rarea sa, pentru asistență medica- 
.la urgentă la unul din spitalele 

.,din capitala Spaniei, condamnîn- 
du-l în acest fel la o moarte len
tă. Justo Loriez de la Fuente a fost 
condamnat în decembrie 1964 la 23 
ani închisoare fiind învinuit 
„propagandă ilegală".

PEKIN. După cum anunță agen
ția China Nouă, premierul Ciu En- 
lai i-a primit luni dimineața pe 
Chaerul Saleh, președintele Adu
nării Populare Consultative Provi
zorii a Indoneziei, conducătorul de
legației adunării, 
jojo și Wilujo

VIZITA DELEGAȚIEI C. C. AL P. C. R 
ÎN FRANȚA

PARIS 4. — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul Alexan
dru Drăghici, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care face o vizită în Franța 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, /s-a 
reîntors duminică la Paris după o 
călătorie de cîteva zile în provin
cie. ?In cursul acestei călătorii, 
membrii delegației au vizitat oră
șele Nîmes, Ales, Marsilia, Arras, 
Lens, Boulogne-sur-Mer, precum 
și mai multe localități' din depar
tamentele Gard, Bouche du Rhone 
și Pas-de-Calais. Ei au luat cu
noștință de actiyitatea organiza
țiilor locale ale,/Partidului Comu-

ATENA 4 (Agerpres). — Liderul 
Uniunii de centru, Papandreu, și-a 
încheiat călătoria sa în insula 
Creta, participînd la uh mare mi
ting,de masă în orașul Cania. Zia
rele anunță că, lâ acest miting au 
fost prezenți mai mult de 50 000 de 
locuitori- véniti din cele mai în
depărtate orașe' și sate ale insulei. 
Participanții la miting și-au expri
mat voința dé a lupta cu hotărîre 
pentru apărarea constituției. Luînd 
cuvîntul la miting, Papandreu a 
chemat întregul popor grec să cea
ră organizarea de alegeri parla
mentare pentru a pune capăt cri
zei politice. Alte trei mari mitin
guri au avut loc la 3 octombrie în 
cele mai mari orașe ale Fesaliei, 
Larissa, Karditsa și în Voios. La 
aceste mitinguri au luat cuvîntul 
membrii Comitetului executiv al 
Uniunii Democratice de Stînga

Declarație comună 
chino-cambodgiană

PEKIN 4 (Agerpres). — La Pe
kin a fost dată publicității decla
rația comună chino-cambodgiană 
cu privire la vizita prințului No
rodom Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia, în R. P. Chineză.

în declarație se subliniază că, în 
timpul vizitei, prințul Norodom 
Sianuk a avut convorbiri cu Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chineze, 
și Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat, cu privire la dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, si
tuația din Indochina, în special din 
Vietnam, și cu privire la situația 
internațională.

Cele două părți — se arată în 
declarație — constată cu satisfac
ție dezvoltarea cu succes a rela
țiilor dintre cele două țări în do
meniile politic, economic și cultu
ral. Ele își exprimă îngrijorarea 
profundă față de situația din Viet
nam și consideră că bombarda
mentele efectuate de forțele ame
ricane asupra R. D. Vietnam și a- 
gresiunea din Vietnamul de sud 
constituie o violare a acordurilor 
de la Geneva din 1954. Comunica
tul exprimă sprijinul ferm pentru 
lupta poporului vietnamez de a- 
părare a independenței naționale, 
pentru declarația din 22 martie a 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și propu
nerea din 8 aprilie a guvernului 
R. D. Vietnam cu privire Ta rezol
varea problemei vietnameze.

La 3 octombrie, prințul Noro
dom Sianuk și-a încheiat vizita o- 
ficială în R. P. Chineză, plecînd în 
R. P. D. Coreeană.

partizani angolezide

.>
nist, au avut convorbiri cu con
ducători ai federațiilor departa
mentale ale partidului și ai orga
nizațiilor locale, s-au întîlnit cu 
conducători ai municipalităților, 
membri ai P.C.F., ai Partidului So
cialist Unificat și ai S.F.I.O., cu 
numeroși oameni ai muncii din lo
calitățile vizitate. Delegația a de
pus jerbe de flori la monumentul 
ridicat la Arras în memoria a 218 
patrioți francezi executați de ocu- 
panții naziști și la monumentul din 
Montignyen-Gohelle, închinat me
moriei minerilor căzuți în timpul 
celui de-al doilea război mondial 
în lupta revendicativă șl pentru 
libertate.

Luni după-amiază oaspeții ro
mâni au vizitat uzinele de auto
mobile „Renault“ din Paris.

(E.D.A.) Manolis Glezos, N. Kitsi- 
kis, A. Brillakis și alții.

ATENA. Guvernul grec a ordo
nat mobilizarea celor 4 600 de lu
crători și tehnicieni de la căile fe
rate, care declaraseră o grevă de 
48 de ore. Greviștii cereau majora
rea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

NEW YORK 4. — Trimisul
special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

Luni a sosit la New York pe ca
lea aerului Papa Paul al VI-lea. 
După ce a avut o întrevedere cu 
președintele S.U.A., Johnson, Papa 
Paul al VI-lea a rostit o cuvîntare 
în fața Adunării Generale a 
O.N.U. El s-a referit la problemele 
menținerii păcii și la contribuția pe 
care Națiunile Unite pot să o aducă 
la realizarea acestei năzuinți.

Papa Paul al VI-lea a vorbit 
despre necesitatea perfecționării 
O.N.U., despre importanța colabo
rării între state, a înfăptuirii 
dezarmării, a folosirii energiilor 
prodigioase ale pămîntului și a in
vențiilor magnifice ale științei, nu 
ca instrumente ale morții, ci ca 
instrumente ale vieții. El a subli
niat importanța respectării princi
piului egalității în relațiile dintre 
state și a reglementării raporturi
lor între state pe baza rațiunii, 
justiției, a dreptului și a negocie
rilor.

Luni seara, Papa Paul al VI-lea 
a părăsit New York-ul, îndreptîn- 
du-se pe calea aerului spre Roma.

■
BRUXELLES. La 

Bruxelles a fost dată 
publicității o statisti
că cu privire la inves
tițiile de capital străin 
în economia Belgiei. 
Pe primul loc în rîn- 
dul țărilor exporta
toare de capital în 
Belgia se situează Re
publica Federală Ger
mană cu suma de 
4 069 milioane franci 
belgieni, depășind în 
mod surprinzător Sta
tele Unite ale căror 
investiții sînt evalua
te la 3 476 milioane 
franci. Pe locurile ur
mătoare se situează 
Suedia cu 594 milioa
ne și Marea Britanie 
cu 370 milioane.

GENEVA. într-o co
respondență din Ma
drid, publicația elve
țiană „La Tribune de 
Genève“ se referă la 
criza industriei textile 
spaniole. în ultima

vreme, se subliniază 
în corespondență, in
dustria textilă spanio
lă, ca de altfel indus
tria textilă vest-euro- 
peană în general, se 
află în impas. Posibi
litățile reduse de des
facere pe piața inter
nă, precum și dificul
tățile întîmpinate în 
găsirea de debușee în 
străinătate au con
struis această impor
tantă industrie a Spa
niei să-și restrîngă 
producția. De la 3,51 
la sută cît reprezenta 
în 1954 ponderea in
dustriei textile în an
samblul economiei 
spaniole, ea a scăzut 
în 1964 la numai 2,10 
la sută.

---- -------------------------------
informează că 
vernul britanic 
tenționează să 
ceapă tratative cu cel 
american spre a obți
ne sporirea exporturi-

O unitate 
studiază planul unei acțiuni de 
luptă împotriva trupelor 
gheze.

In timp
gheze din jȘ.fricct continuă lupta 
mișcărilor 
colonialiștilor,
cestor mișcări s-au întrunit în ca
pitala Tanzaniei, Dar-es-Salaam 
pentru a-și coordona lupta și a 
întări unitatea de acțiune.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — In 
conformitate cu programul de 
studiere a spațiului cosmic și a 
planetelor sistemului nostru so
lar, la 4 octombrie 1965 în Uniu
nea Sovietică a fost lansată în 
direcția Lunii o rachetă cosmică 
avînd la bord stația automată 
„Luna-7“, în greutate de 1 506 kg, 
înzestrată cu aparatură de măsu
rat pentru efectuarea cercetărilor 
științifice.

Lansarea stației automate a fost 
efectuată cu ajutorul unei rache
te cu mai multe trepte, dintre 
care ultima a fost plasată în 
prealabil pe o orbită intermedia
ră de satelit artificial al Pămîn- 
tului, iar apoi, după un program 
dinainte stabilit, aceasta a plasat 
stația automată pe o traiectorie 
în direcția Lunii.

La 4 octombrie 1965 la ora 17,00 
— ora Moscovei — stația „Luna- 
7“ se afla la o distanță de 67 300 
km de Pămînt într-un punct si
tuat deasupra Pămîntului la 113 
grade 02' latitudine estică și 13 
grade 20' longitudine vestică. în
treaga aparatură instalată pe 
bordul stației automate funcțio
nează normal. Un centru de 
coordonare și calcul prelucrează 
toate informațiile recepționate.

Grilaje de fier 
pentru 

a face fată 
demonstrațiilor

TOKIO 4 (Agerpres). — în ulti
mele zile echipe de muncitori au 
început să lucreze intens ia întă
rirea grilajelor de fier care încon
joară clădirea Parlamentului japo
nez, reședința oficială a primului 
ministru, precum și Ministerul Afa
cerilor Externe pentru a face față 
demonstrațiilor împotriva ratificării 
tratatului japono-sud-coreean. Fie
care cărămidă sau bucată de zidă
rie desiipită și orice alte eventuale 
„proiectile" au fost îndepărtate din 
imediata vecinătate a acestor clă
diri pentru a evita posibilitatea ca 
demonstranții să facă uz de ele. 
Parlamentul japonez se întrunește 
la 5 octombrie și are pe ordinea sa 
de zi ratificarea tratatului japono- 
sud-coreean semnat la Tokio la 22 
iunie. După cum se știe, și în rîndul 
membrilor Parlamentului japonez se 
manifestă o puternică împotrivire 
față de ratificarea acestui tratat.

lor britanice în State
le Unite în schimbul 
unor tranzacții milita
re între cele două țări. 
„Guvernul englez, 
scrie ziarul, .insistă ca 
Statele Unite să cum
pere produse britanice 
mai multe, drept com
pensație pentru achi
ziționarea de către a- 
viația britanică a unor 
avioane de bombarda
ment americane 
tipul „F-111“.

SANAA. Potrivit 
datelor publicate la 
Sânaa, producția de 
bumbac a Republicii 
Arabe Yemen a fost în 
perioada 1964—1965 de 
4 000 tone față de nu
mai 768 tone în 1961— 
1962, înainte de in
staurarea regimului 
republican. Se așteap
tă ca anul acesta ve
niturile realizate din 
desfacerea bumbacului 
să atingă pentru pri
ma oară în istoria 
Yemenului suma de 1 
milion sterline.

MOSCOVA. La 4 octombrie a 
sosit la Moscova Intr-o vizită ofi
cială, Modibo Keita, secretar ge
neral al Partidului Uniunea Suda- 
neză, președintele Republicii Mali. 
Pe aeroportul Vnukovo oaspetele 
a fost intimpinat de L. Brejnev,
A. Mikoian și alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

BRUXELLES. Cămile Tluysmans, 
vechi activist al mișcării muncito
rești belgiene, a declarat că inten
ționează să se retragă din Partidul 
Socialist din Belgia și să creeze un 
nou partid socialist în Flandra, 
partid care va fi compus din ele
mente de orientare progresistă. El 
a motivat această hotărîre prin ne
cesitatea unificării numeroaselor 
grupări socialiste de stînga, cate 
și-au manifestat nemulțumirea față 
de politica liderilor de dreapta ai 
Partidului Socialist din Belgia. ,

SOFIA. La punctul de frontieră 
bulgaro-grec Rulata s-au încheiat 
lucrările de construire a unui pod 
peste rîul Pirinska-Bistrița. Podul, 
lung de 92,40 m, și lat de 12 m, a 
fost întocmit după proiectele spe
cialiștilor greci, cheltuielile de 
construcție fiind suportate în mod 
egal de cele două țări.

Președintele guvernului provizoriu 
dominican a anunțat apropiata 
Integrare a forțelor militare con- 
stituționaliste în cadrul trupelor 
guvernamentale. Din zona rebeli
lor (fotografia de mai bus) conti
nuă transportarea materialului 

capturat.

INCHEIEREA 
CONVORBIRILOR 
IUGOSLÂVO- INDIENE

BRIONI 4 (Agerpres). — în co
municatul cu privire la vizita ofi
cială a președintelui Indiei, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan, în Iu
goslavia, se arată că cei doi preșe
dinți au constatat dezvoltarea cu 
succes a colaborării dintre cele 
două țări, 
continuării 
dezvoltării colaborării bilaterale. 
Comunicatul arată, de asemenea, că 
cei doi președinți subliniază nece
sitatea înfăptuirii de urgență a de
zarmării generale și totale, pronun- 
țîndu-se pentru convocarea de 
către Adunarea Generală a O.N.U. 
a unei conferințe mondiale cu pri
vire la dezarmare.

Președintele Radhakrishnan a 
reînnoit invitația ca președintele 
Iosip Broz Tito să viziteze India. 
Invitația 
tisfacție.

PRAGA 
vitația lui A. Novotny, la 4 oc
tombrie a sosit în Cehoslovacia 
într-o vizită oficială dr. Sarvepalli 
Radhakrishnan, președintele In
diei. El a fost salutat pe aeroport 
de A. Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace, J. Lenart, președin
tele guvernului R. S. Cehoslovace,
B. Lastovicka, președintele Adu
nării Naționale, și de alte persoane 
oficiale.

Ziarul „II Giorno" a reprodus după 
„Financial Times" acest grafic : 
gradul de concentrare a producției 
de automobile din S.U.A. în com
parație cu cea din țările vest- 

europene

CARACAS. Noi schimburi de 
focuri s-au semnalat zilele aces
tea , între trupele guvernamentale 
venezuelene și unități de parti
zani în apropierea localității Tos- 
tos, statul Trujillo.

PARIS. La invitația Adunării Na
ționale Franceze, la Paris a sosit 
la 4 octombrie,. într-o vizită de 7 
zile, o delegație a Skupștinei Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia, condusă 
de Vladimir Popovici, președintele 
Comitetului pentru afaceri externe 
și relații internaționale al Vecei 
Federale a Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

BAGDAD. Autoritățile irakiene 
au hotărit suspendarea pe alte 
două săptămini a săptămânalului 

.„Saut Al-Ummal", organul Federa
ției Generale a Sindicatelor din 
Irak, sub acuzația de încălcare a 
legii cu privire la presă.

Divergențele, care dure- ;ă de 
cîțiva ani, dintre suveraritș. mi
nusculului principat Morîaco, 
prințul Rainier al lll-lea, și „So
cietatea băilor de mare" (S.B.M.), 
al cărei acționar principal este 
armatorul grec, miliardarul Aris
tote Onassis — au ajuns într-un 
punct critic.

Săptămîna trecută a avut loc 
adunarea anuală a acționarilor 
S.B.M., de la care prințul Rai
nier aștepta deschiderea, în sfîr- 
șit, a băierilor pungii pentru ca 
societatea să contribuie masiv la 
proiectele de modernizare ur
banistică a principatului. Prințul 
este convins că aceasta ar atrage 
noi turiști, al căror număr . s-a 
micșorat în ultimii ani datorită 
altor „Coaste de Azur". Toate 
acestea, firește, ar aduce și o 
sporire a veniturilor vistieriei 
princiare.

Guvernul din Monaco ar fi dat 
de înțeles că ar putea să meargă 
pînă la a se hotărî să reducă 
influența lui Onassis, fie natio
nalized „Societatea băilor de 
mare", fie mărind numărul ac
țiunilor, în așa fel ca principalul 
ei acționar să nu mai dispună de 
o majoritate.

Deocamdată, • însăr armatorul 
grec este încă stăpîn pe situa
ție — cu cele 52 la sută din în
tregul pachet de acțiuni — ig
nored doleanțele prințului. Pen
tru a-și accentua poziția, el nici 
n-a participat la adunarea „So
cietății băilor de mare".

Dar, paralel cu lupta între cel 
doi „mari”, au început să se ne
liniștească micii acționari. Ipo
teza unei naționalizări i-a speriat 
de-a binelea. „Lupta între cei 
doi «coloși» — a declarat unul 
din ei, ne-a prins la mijloc. în 
ultimul an, de cînd disputa din
tre prinț și armator a devenit 
publică, acțiunile au scăzut cu 
30 la sută”. Micii acționari s-au 
organizat într-un „comitet de 
apărare". Cu toate acestea, ei 
sînt neputincioși față de inten
țiile lui Rainier sau Onassis.

Coșmaruri in 
lumea presei

Un nou ziar de dimineață își 
face apariția la Paris in cursul 
acestei săptămîni. Titlul său : 
„24 Heures". Proprietarul : ma
rele om de afaceri, constructorul 
avioanelor „Mirage" și „Mystè
re” și unul din magnații piesei 
comerciale, Marcel Dassault.

Interesul cu care este înfîmpi- 
naiă în lumea presei franceze 
apariția acestui cotidian provine 
din faptul că acesta vine pe 
lume într-o perioadă de regru
pări și de dispariții (în 
anii postbelici au sucombat 12 
ziare, dintre care unele cilMra- 
difie) datorită luptei de concu
rență din „marea presă".

Se remarcă faptul că publica
țiile din proprietatea lui Das
sault dispun de mari fonduri. De 
unde — coșmaruri pentru pa
tronii altor ziare. Se consideră 
că principalul ziar de dimineață 
„Le Parisien Libéré” împre
ună cu „Paris Jour" vor suferi 
greul noului atac al lui Dassault. 
Se zvonește de asemenea că 
„Les Echos", cotidian ecoho- 
mico-financiar, aparținînd fami
liei Servan-Schreiber, ar fi fost 
pus în vînzare.

Cînd doi se ceartă — ce se 
întîmplă cu al treilea ? Răspun
sul nu e fără rost, înfrucît „24 
Heures" va vedea lumina tipa
rului în timp ce grupurile Prou- 
vost și Beghin — alți doi mari 
industriași — duc între ele o 
înverșunată luptă în legătură 
cu proprietatea ziarului „Le Fi
garo". Competiția în jurul Iui 
„Figaro" a început acum nouă 
luni, o dată cu moartea fostului 
redactor-șef Brisson. După ce 
Dassault a încercat fără succes 
să cumpere acțiunile lui Beghin 
la „Figaro", la rîndul său Prou- 
vost a suferit aceeași deziluzie.

Apariția lui „24 Heures" este, 
astfel, o îndelung plănuită răz
bunare ? In fot cazul, cîteva re
dacții pariziene studiază de pa 
acum consecințele apariției nou
lui ziar, așteptînd ca rotativele 
să lanseze primele sale numere 
pe piață.
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