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® Un pas hotâritor: tema de 
proiectare • Cu investiții 
minime, o eficiență maxima 
® Nu supraevaluări dar nici 
subevaluări ® Operativitate 
și competență la avizare

Programul econo
mic stabilit de cel 
de-al IX-lea Congres 
al partidului prevede 
pentru perioada 1966 
—1970 o puternică 
dezvoltare a indus
triei siderurgice, con
cretizată în creșterea 
de aproape două ori 
a producției de oțel. 
Investițiile sporite a- 
locșițe șiderurgiei se 
vor materializa eșa
lonat, în principal, în 
construirea Combi
natului siderurgic 
„Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ de la Ga
lați, în dezvoltarea și 
modernizarea celor
lalte unități din a- 
ceastă ramură. Nu
mai pe marele șan
tier de la Galați în 
perioada 1966—1968 
se vor utiliza în me
die anual fonduri de 
două miliarde lei. 
Pentru ca eforturile pe 
care sfatul nostru le 
face în vederea dez
voltării siderurgiei să 
dea maximum de re
zultate pozitive, o înal
tă eficlenfă economică, 
este necesar ca con
struirea noilor obiecti
ve ți înzestrarea lor cu 
tehnica modernă să se 
facă în termenele pla
nificate. Iată de ce so
cotesc că institutului 
nostru, titularilor de 
investiții, organelor 
de avizare și între
prinderilor de con- 
strucții-montaj din 
siderurgie le revine 
o responsabilitate 
sporită în ce privește 
punerea în funcțiune 
a obiectivelor la da
tele planificate, atin
gerea mai devreme a 
indicatorilor tehnici 
și economici prevă- 
zuți.

Ce probleme mai 
importante ridică, 
după părerea mea, 
creșterea nivelului 
calitativ al proiecte
lor în vederea spori
rii eficienței econo
mice a investițiilor 
în siderurgie? Spre a 
ne referi la institutul 
nostru, aș arăta că 
acesta a fost profilat 
în proiectarea și mo
dernizarea combina
telor și uzinelor si
derurgice. De-a lun
gul anilor s-au solu
ționat o serie de pro
bleme complexe pri
vind stabilirea pro
cedeelor tehnologice, 
soluțiilor constructi
ve, tipurilor și nive
lului tehnic al insta
lațiilor, organizarea 
și eșalonarea judici
oasă a executării lu
crărilor. Din practică 
,se desprinde o pro
blemă esențială. în
tocmirea pentru fiecare 
nou obiectiv industrial 
a unei teme de proiec
tare complete, care să 
precizeze oportunita
tea investifiei potrivit 
cerințelor dezvoltării 
economiei nationale, 
capacitatea optimă de 
producfie, sursele ți 
consumul de materii 
prime ți materiale au
xiliare, posibilitățile de 
desfacere a producției, 
constituie elementul de 
bază în elaborarea 
unor documentații teh
nice țl economice ca-

pabile să asigure uti
lizarea eficientă a fon
durilor. Ținînd seama 
de aceasta, apare tot 
mai conturată nece
sitatea ca titularii de 
investiții să acorde o 
deosebită atenție te
niei de proiectare, 
dînd posibilitate in
stitutului să elabo
reze soluții funda
mentate din punct de 
vedere economic și 
tehnic, evitîndu-se 
întocmirea., u.nor va
riante rupte de reali
tate, irosirea, timpu
lui de concepție.

Elaborarea de Ia 
început a unei teme 
de proiectare ■ rațio
nale constituie pri
mul pas în vederea 
îmbunătățirii activi
tății de concepție.

Dar un pas hotărîtor. 
Forțele institutului se 
pot concentra, tot de 
la început, asupra 
întocmirii unor pro
iecte de înalt nivel 
tehnic și economic, 
care să permită a- 
doptarea celei mai 
eficiente variante. 
Totodată, se poate 
astfel asigura folosi
rea mai rațională a 
capacității de proiec
tare și, ca urmare, 
reducerea ciclului de 
elaborare a proiecte
lor. Cerința pusă în 
fața noastră de Con
gresul partidului — 
cu un efort minim de 
investiții să se obfină o 
eficientă economică 
maximă ' — trebuie 
să-și găsească o de
plină reflectare în 
fiecare proiect elabo
rat de institut. De a- 
ceea, la proiectarea 
noilor obiective și in
stalații ale industriei 
siderurgice, institu
tul se străduiește să 
țină seama nu numai 
de~ aspectele de or
din cantitativ, ci își 
îndreaptă simultan a- 
tenția și spre conți
nutul științific, teh
nic și economic al 
problemelor specifi
ce acestei ramuri.(Continuare în pag. a V-a)

Specialistul 
trebuie să aibă 
o temeinică 
cultură tehnică 
generală

Prof. univ. Grigore IO ACHIM
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Republicii Socialiste România

I mportantele obiec-
* tive stabilite de 

Congresul al IX-lea al 
partidului cu privire 
la o înaltă valorifi
care a resurselor na
turale ale țării ne de
termină să medităm a- 
supra unor măsuri care 
să asigure perfecționa
rea continuă a pregătirii 
cadrelor de specialiști 
geologi. Ca în orice do
meniu de activitate, și 
în ramura explorării și 
valorificării petrolului 
se înregistrează un pro
gres științific și tehnic 
continuu, se elaborează 
metode moderne de 
mare eficacitate pentru 
prospectare și exploa
tare, precum și pentru 
utilizarea cu randament 
sporit a petrolului și 
gazelor în industria chi
mică. In formarea viito
rilor specialiști e nece
sar să se țină seamă în 
mai mare măsură de a- 
ceste cerințe. Consider 
însă că procesul de spe
cializare continuă, care se 
face simțit în pregătirea 
Inginerilor din mai toate 
ramurile științifice, nu tre
buie să se desfășoare în 
detrimentul nivelului de 
cultură tehnică generală.

In industria petrolieră, 
ca și în alte domenii, 
specializarea inginerului 
este corolarul unei soli
de pregătiri de ansam
blu și presupune asimi
larea temeinică a cunoș
tințelor fundamentale. 
Nu cred, bunăoară, că 
viitorul inginer petrolist 
va putea fi un bun spe
cialist și un inovator în 
profesiunea sa fără o 
profundă cunoaștere a ma
tematicilor superioare, fă
ră însușirea unor științe 
determinante pentru pro
gresul tehnic ca geologia, 
mineralogia, fizica, chimia, 
mecanica fluidelor, meca
nica și rezistenta materia
lelor, termotehnlca, elec
trotehnica, electronica etc. 
Ținînd seama de faptul 
că el va avea și un rol 
de organizator al pro
ducției, îi vor fi de folos 
și cunoștinfe de economia 
Industriei și a întreprinde
rilor petroliere printre 
care: organizarea și pla
nificarea întreprinderi
lor, orientarea și reali
zarea investițiilor, fac
torii de creștere a pro
ductivității muncii, căile 
concrete de reducere a 
prețului de cost etc.

Trebuie, prin urmare,

să chibzuim la o judici
oasă gospodărire a tim
pului de studiu, care să 
ne asigure că nici pre
gătirea generală, nici 
pregătirea de speciali
tate nu vor fi prejudi
ciate. După părerea mea, 
soluția cea mai plauzi
bilă pentru specificul 
Institutului de petrol, 
gaze și geologie mi se 
pare a fi crearea unor 
grupe de specializare în 
principalele direcții ale 
tehnicii petroliere. Ase
menea grupe ar urma să 
funcționeze în ultimele 
două sau trei semestre de 
studiu, avînd drept scop 
adîncirea cunoștințelor din 
disciplinele de specialita
te. Să luăm cîteva exem
ple. Facultatea de geo
logie tehnică este sin
gura facultate din 
țară care pregătește 
ingineri geologi pen
tru lucrările de pro
spectare și de explorare 
a zăcămintelor de hidro
carburi și a zăcăminte
lor de substanțe mine
rale utile. Fie că tinerii 
geologi vor lucra în în
treprinderi de exploa
tări miniere, fie că vor 
activa în exploatările de 
petrol, volumul cunoș

tințelor de cultură teh
nică generală trebuie să 
fie același. Esențială este 
o profilare mai contu
rată, pe baza căreia stu
denții să asimileze mai 
temeinic tehnica mo
dernă a exploatării ra
ționale a zăcămintelor, 
în consecință, propun 
instituirea a două grupe 
distincte în ultimele 
trei semestre. O grupă 
ar urma să aprofundeze 
cunoștințele legate de 
exploatările miniere, iar 
cealaltă — noțiunile re
feritoare la exploatările 
petroliere. Propuneri a- 
semănătoare pot fi fă
cute și în legătură cu 
celelalte facultăți. Bună
oară la Facultatea de 
exploatare a zăcămin
telor ar fi utilă con
stituirea a două gru
pe de specializare : una 
care să urmărească pro
blemele legate de ex
ploatarea zăcămintelor 
de petrol, cealaltă—pro
blemele legate de ex
ploatarea zăcămintelor 
de gaze și condensate.

(Continuare în pag. a II-a)
PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A AMBASADORULUI REPUBLICII POPULARE POLONE

LA BUCUREȘTI
In ziua de 20 octombrie, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar gé
néral al C.C. al P.C.R., a primit în 
audiență pe Wieslaw Sobierajski, 
ambasador extraordinar și pleni

potențiar al Republicii Populare 
Polone la București, la cererea a- 
cestuia.

Cu acest prilej a avut'loc o dis
cuție prietenească.

de Valentin SILVESTRU

Șantierul naval Galați. Se asamblează secțiile unui vas mineralier de 12 000 tone
Foto : M. Andreescu
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H Vești din țările 
socialiste

(pag. a V-a)

Ü8 Corespondente 
din Atena și Paris 

(pag. a Vl-a)

Caravana sanitară de radiofoto- 
graiie a Spitalului T.B.C. din Galați 
a făcut un viraj scurt in larga uliță 
principală a salului Movilita și s-a 
oprit pufăind în admirația locuitori
lor aflati prin preajmă. Din ea au 
coborî! prima soră medicală, a doua 
soră medicală, o sotie, un copil 
de șase ani. trei găini, o moto
cicletă. un geamantan. La întrebarea 
dacă a venit și doctorul, femeia și 
copilul au arătat spre partea din 
fată a mașinii, surorile medicale au 
făcut semn spre botul ei iar găinile 
au cotcodăcit vesele tot Intr-acolo. 
Intr-adevăr, de la volan a coborît, 
scot!ndu-și mănușile și îmbrăcîn- 
du-și halatul alb, doctorul Marcel 
Papadopol.

★
Prima consultație a avut loc pe 

tema cazării. Doctorul Papadopol a 
ascultai atent perefii camerei de 
oaspeți a stalului popular, i-a de
clarat sănătoși și a rechiziționai în
căperea pentru el șl lamilia sa. Pri
vind prin oilalmoscop coletul unui 
cetățean din vecinătăți, l-a declarat 
apt de a adăposti cele trei găini din 
suită și l-a prescris omului o re/etă 
de alimentare intensivă a acestora.

Apoi a anun/at întreaga popu
lație a satului că și aici, ca șl în ce
lelalte comune, se vor efectua timp 
de 12 zile radiofotogralli, radiografii

[ Universul

ȘEDIHȚA CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 20 octombrie a avut Suzana Gâdea, Ion Popescu-Pu- 

loc la Palatul Republicii ședința 
Consiliului de Stat prezidată de 
tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii : Con
stanța Crăciun, Mihai Gere, Ilie 
Murgulescu — vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu — secretarul Consiliului de 
Stat, Petre Borilă, Anton Brei- 
tenhofer, Ion Cosma, Vasile Daju,

țuri, Cristofor Simionescu, Gheor
ghe Stoica, Ludovic Takacs și Ia- 
cob Teclu — membri ai Consiliu
lui de Stat.

Consiliul a adoptat un număr de 
decrete și hotărîri privind con
struirea unor obiective industriale 
și social-culturale.

Au fost rezolvate apoi lucrările 
curente.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII TUNISIA

La 20 octombrie, 
Consiliului de Stat 
Socialiste România, 
a primit pe ambasadorul 
dinar și plenipotențiar al

președintele 
al Republicii 
Chivu Stoica, 

extraor- 
Republi-

cii Tunisia, Mahmoud Maamouri, 
care și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare. (In pagina a V-a cuvîn
tările rostite).

PREZENTAREA
DE CĂTRE TRIMISUL EXTRAORDINAR 

Șl MINISTRU PLENIPOTENȚIAR AL IRANULUI

SCRISORILOR DE ACREDITARE

octombrie, președintele 
de Stat al Republicii

La 20
Consiliului
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe trimisul extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Ira-

Ro-nului în Republica Socialistă 
mânia, Ahmad Eghbal, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare. 
(In pagina a V-a cuvîntările ros
tite).

„ESCULAP" 
LA VOLAN
ți raclioscopii DE TOATE FELURILE 
sau, mai clar, „de cap, inimă, ticat, 
splină, nas, gît ți urechi".

★
Chiar de a doua zi, surorile medi

cale au început lucrul, mtnuind cu 
lndeminare aparatul cu raze. Așezat 
pe un scaun în spatele lor, doctorul 
Papadopol diagnostica instantaneu 
și cu o Drecizie electronică. S-a sta
bilit astfel în mai puțin de o oră că : 
Dumitru Cristian are inima mărită 
din cauză că. aflîndu-se intr-o regi
une viticolă (raionul e Panciu), a 
făcut abuz de alcool care e știut că 
de la stomac se urcă spre piept și 
lărgește aparatul cardiac. Locuitorul 
replic.înd că șuieră de nefrită de 
cincisprezece ani și că n-a consumat 
de-atunci nici o picătură de alcool, 
doctorul Papadopol i-a răspuns că 
știința luptă împotriva superstițiilor. 
Alexandru Năstase, avînd hemipareză 
dreaptă a lost găsit bolnav de ochi 
și i s-a recomandat medicamentul 
Ceaparin. întrebind unde-l poate 
găsi i s-a răspuns că acesta e un 
extract de ceapă și că deci e de pre
ferat consumarea nemijlocită a le
gumei. O femeie bătrînă suferindă 
de plămîni a primit indicația să iacă 
atletism iar un tinăr agricultor care 
se plingea de dureri mușchiulare a 
fost găsit suspect de leucemie și sfă
tuit să se îmbăieze zilnic In cel mai 
apropiat rîu.

Unele cazuri mal grave au fost 
tratate de doctorul Papadopol la lo
cul de muncă sau la domiciliu. 
Aflind că Dumitru Misăilă e briga
dier in via cooperativei agricole, 
medicul caravanei s-a deplasat cu 
motocicleta proprie șl cu o traistă 
locală la sediul brigăzii, l-a prezis 
pacientului care acuza o măsea ca
riată că nu mai are mult de trăit șl 
s-a întors cu traista atlt de grea de 
struguri incit motocicleta a derapat 
în unul din șanțurile localității- La 
domiciliul unei familii cu mai multi 
copil și-a exprimat părerea că vor 
căpăta loti apendicită șl a fost de 
acord să primească in schimbul a- 
cestei frumoase proletli două kilo
grame de caș.(Continuare în pag. a II-a)

I
I
I
I
I
I
i 
i
I
8
I
I 
i
I 
!
I
i
I
I 
î
I
I
8 
i
I
8
I
8
i
I
8
8
8
8
8
I
II
8
I (Continuare în pag. a II-a)

cinema
tografic 

la 14 ani
Intr-una. din serile trecute, 

în Brașovul care făcea cunoș
tință cu primii fulgi, cam a- 
poși, ai acestui ciudat anotimp 
parcă rămas repetent, am fost 
spectatorul unor neobișnuite 
producții cinematografice. Ne
obișnuite și fără precedent — 
pentru simplul motiv că cele 
cîteva filme, avînd pe generic 
emblema cineclubului „Crava
ta roșie", sînt creația unor ci
neaști în vîrstă de 9 pînă la 14 
ani. Ad literam.

îi știam pînă acum pe copii 
frecventatori și ucenici, uneori 
de o precocitate proverbială, 
ai multor arte. Recenta ex
poziție internațională de dese
ne ale copiilor, admirată în 
Capitală, ne-a revelat paleta 
de sensibilitate a vîrstei care 
descoperă lumea plastic. Mica 
balerină sau virtuozul violo
nist în pantaloni scurți apar
țin- și ei acestei epoci de 
coaceri repezi. Iată-l pe copil 
pătruns astăzi — nu cu simplu 
bilet de spectator sau de „ac
tor minune" — și în cetatea 
celei mai moderne dintre arte. 
Să păstrăm de la început pro
porțiile : e doar o inițiere. Dar 
acest „doar" nu e sinonim cu 
puțin. Copilul dezleagă — o, 
dacă i-ați vedea în clipele a- 
celea pasiunea, curiozitatea — 
primele taine ale scenariului 
și ale aparatului de filmat, ale 
regiei, actoriei și scenografiei. 
Și nu un copil, oi 280 — atîți 
cîți frecventează, cîți pot încă
pea, pe grupe, de-a lungul u- 
nei săptămîni, în originalul 
studio amenajat la Casa pio
nierilor de sub Timpa.

Simbolul curiozității acestei 
vîrste e figurat adesea prin 
copilul care demontează un 
ceasornic. Imaginea cineaștilor 
în pantaloni scurți conferă 
aceluiași simbol un alt relief : 
ei nu se mulțumesc numai să 
demonteze mecanismul fin al 
aparatului de filmat ci, din 
toate acele „rotițe" și „șuru
buri“, manipulate cu sensibili
tatea și năzdrăvănia proprie 
vîrstei, se străduiesc să monte
ze ceva nou, care le aparține 
și-i recomandă.

Filmînd, copiii aduc acea 
inimitabilă naturalețe din de
senele și recitările lor. Astfel, 
într-un generic în care e ară
tată o mină înscriind pe carton 
titlul, se întîmplă un accident 
banal : apăsat prea tare, vir- 
ful pixului se rupe. Aparatul 
însă nu se oprește ; vedem, in 
secunda următoare, cum obiș
nuita apăsare pe capul pixu
lui repune în funcțiune instru
mentul de scris iar notarea ti
tlului continuă firesc... Amă
nuntul e de mare efect (poate 
un operator profesionist ar fi 
considerat cadrul rebut și ar 
fi filmat din nou), însă nu e 
un efect căutat, ci pur și sim
plu — explică autorii — „s-a 
întîmplat așa, și apoi, pentru 
atîta lucru, nu puteam risipi 
pelicula“.

Dar dincolo de astfel de de
talii, din care transpare cali
grafia ingenuă a vîrstei, ce ne 
prezintă cineclubul „Cravata 
roșie" ? (Filmele realizate pînă 
acum, larg cunoscute de elevii 
școlilor brașovene, totalizează 
ca timp de proiecție peste o oră 
și jumătate). întîi, varietate 
de genuri : un amplu jurnal 
de actualități care înmănun
chează aspecte din activitatea 
Casei pionierilor, zile de tabă
ră, carnavalul copiilor ; o co
medie cu un Gigel-Charlot, 
poznaș acasă și la școală ;

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Miercuri, 20 octombrie, președin

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit în au
dientă de prezentare pe trimisul

extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Iranului, Ahmad Eghbal.

A participat George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.
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CEI PATRU CURIE
Adeseori omul de știință, 

cercetătorul fenomenelor 
încă necunoscute ale natu
rii este asemuit cu Prome- 
teu — eroul legendar care, 
furînd din Olimp focul spre 
a-l aduce oamenilor, a fost 
aspru pedepsit de zei : în
lănțuit pe vecie de sfînca 
supliciului. Din galeria tu
turor deschizătorilor de dru
muri în știința mondială, 
poate că această comparație 
pu se potrivește nimănui 
mai bine decît iluștrilor fi
zicieni Pierre și Marie, Irè
ne și Frédéric Joliot-Curie.

Ca și eroul miiologic, re
prezentanții familiei Curie 
au „dat” omenirii, descope- 
rindu-l, focul incomparabil

tat și învins necunoscutul î 
în afară de Pierre Curie, a 
cărui viață a fost curmată de 
un accident tragic, ceilalți 
Curie au murit în urma ira

mai puternic al energiei
nucleare. Și, ca și el,
au căzut jertfă curaju-
lui cu care au înfrun-

dierii la care se expuseseră 
în experiențele lor asidue, 
efectuate înlr-o vreme cînd 
efectele radiațiilor și măsu
rile de protecție nu erau 
încă cunoscute. Acestor pa
sionați luptători pentru pro
gresul științei și al omenirii 
le-a consacrat Eugénie Cot
ton lucrarea Cei patru Curie 
șl radioactivitatea, apărută 
recent în traducere româ
nească, în Editura științifică.

Prietenă apropiată a fami
liei Curie, autoarea a luat 
parte la majoritatea bucu
riilor și necazurilor ei. Acest 
mare privilegiu — cum ara
tă ea însăși în prefața cărții 
— i-a înlesnit înfățișarea 
atît a contribuției capitale a 
două perechi din aceeași 
familie la dezvoltarea ace
leiași științe — fără îndoia
lă situație fără precedent în 
istorie — cît, mai ales, a 
oamenilor Curie.

Pasiunea creatoare a cer
cetării fainelor naturii, arată 
Eugénie Cotlon, i-a condus

CU SI FÀRÀ LUMINA
La redacție ne sosesc numeroase scrisori privitoare la mer

sul electrificărilor rurale. Mulți cititori de la sate își exprimă 
satisfacția pe care o încearcă, alături de consătenii lor, cînd 
în comună se aprinde becul electric. Nu puține scrisori ne 
semnalează însă că în acest domeniu activitatea unor între
prinderi regionale de electricitate lasă de dorit. O serie de 
lucrări sînt amînate din trimestru în trimestru și de la an la 
an, altele se desfășoară nejustificat de lent sau pur și sim- 

. piu sînt abandonate pe drum.

Au început
dar n-au mai terminat...

„O echipă de instalatori ai în
treprinderii regionale de electrici
tate Galați — ne scrie corespon
dentul voluntar AUREL CIORICI — 
a început să lucreze la electrifi
carea comunei Poiana (raionul 
Tecuci). Ei aveau obligația ca pînă 
la sfîrșitul anului să termine în 
întregime lucrările dar, după cum 
merg lucrurile, sînt puține speran
țe că așa va fi. Pînă acum firele 
rețelei electrice s-au întins doar 
pe distanța de 1 km. Marea majo
ritate a locuitorilor, sfatul popu
lar, căminul cultural, școala au ră
mas tot la lampa cu petrol. Con
structorii susțin că I.R.E. Galați 
nu le-a pus la dispoziție. întreaga 
sumă destinată acestor lucrări.. Se 
pare că este vorba șl de o defec
tuoasă organizare a șantierului, 
de aprovizionarea neritmică cu 
materiale etc".

Se pune întrebarea : cînd se în
cepe o lucrare, nu se știe de la în
ceput cu ce se pornește la drum 1 Șl, 
după ce lucrările au fost începute, în 
timpul desfășurării lor nu se efectuea
ză nici un fel de control în legătură 
cu realizarea obiectivelor și cu cali
tatea execuției I Adresăm aceste în
trebări atît constructorului — 
I.R.E. Galați, cît și beneficiarului 
— sfatul popular regional.

Despre lucrări lăsate baltă ne 
scrie și TIBERIU STOICUȚĂ, din

satul Rușor, raionul Hațeg. Echipa 
trimisă de I.R.E. Deva a instalat 
un transformator și a întins firele 
doar pe.., 1Q0 de metri. în rest,
satul a rămas fără lumină. Echipa 
și-a luat bagajele și dusă a fost. 
Or, cu un singur bec nu se face 
lumină... Cetățenii care au votat 
în adunările populare sumele des
tinate electrificării pretind, pe 
bună dreptate, să știe ce s-a făcut 
cu banii si cînd vor fi terminate 
lucrările.

Primim și scrisori care ne infor
mează că se produc cîteodată în
curcături birocratice. Locuitorii 
satului Cimpuri, raionul Ilia, au 
depus banii la bancă, în contul 
întreprinderii regionale de elec
tricitate Deva, pentru electrificarea 
satului lor. Banii au fost însă folo
siți la electrificarea satului vecin, 
Gurasada. Desigur, e bine ca și 
Gurasada să fie electrificată, dar 
nu din fondurile unui alt sat.

„La țară
merge oricum...“

Pentru aprecierea muncii insta
latorilor se impun cel puțin două 
criterii : calitatea lucrărilor executate 
șl respectarea termenelor prevăzute 
în plan. Probabil, însă, unii consi
deră că „la țară merge oricum“ 
și nu trebuie să-și bată capul prea 
mult. Cam în acest spirit au mun
cit instalatorii de la I.R.E. Oltenia,

care au efectuat în comuna Breas- 
ta lucrări de mîntuială.

„Cînd venim de la cîmp și vrem 
să citim un ziar sau să ascultăm 
muzică — ne scrie un grup de ci
titori — adesea ne pomenim că se 
întrerupe curentul electric. Bine
înțeles că, în asemenea momente 
nu pot funcționa instalațiile de 
muls de la Gostat și de la coope
rativa agricolă, iar muncitorii din 
sectorul zootehnic sînt nevoiți să 
facă mulsul manual. Am crezut la 
început că e vorba de defecțiuni 
trecătoare, dar constatăm că ele au 
devenit obișnuite“.

Asemenea scrisori am mai pri
mit și de la IOAN MUNTEANU, 
din satul Gîrdani, raionul Cehu 
Silvaniei, VASILICA PETCOV, din 
comuna Albești, regiunea Argeș, 
etc. Criticînd neglijențele din pri
cina cărora au loc întreruperi de 
curent, ei adaugă că, prin repeta
tele reconectări, se produc șocuri 
care defectează aparatele electro
tehnice de uz gospodăresc.

„Ca să vezi un film la cinemato
graful nostru, ne scrie VASILE 
CRIȘAN, din Aleșd, trebuie să te 
înarmezi cu răbdare. Curentul elec
tric se întrerupe după cel mult o 
jumătate de oră de la începerea fil
mului. Spectatorii părăsesc sala și 
vin la seria următoare, cînd iar se 
întrerupe curentul“.

★ */ 1
Mersul electrificărilor rurale, ritmul 

în care se desfășoară lucrările planifi
cate, calitatea lor trebuie să constituie 
obiectul unei preocupări constante din 
partea sfaturilor populare. E de la sine 
înțeles că se impune un control ri
guros asupra activității întreprinderi
lor regionale de electricitate și tra
gerea la răspundere a acelora care 
nu-și fac datoria în acest Important 
domeniu al deservirii populației să
tești.

La Centrala electrică de

pe Pierre și pe soția sa Ma
rie Sklodowska-Curie, la 
descoperirea radioactivității 
naturale a uraniului, la pu
nerea la punct a unei me
todici noi de urmărire a 
radiațiilor, iar apoi la des
coperirea a două noi ele
mente mult mai active decît 
uraniul, și anume poloniul 
și radiul. Faptul că primele 
lor descoperiri au fost efec
tuate înfr-un șopron ilus
trează condițiile foarte grele 
în care au trebuit să lucreze 
acești mari savanți. După 
moartea lui Pierre, Marie, 
dezvoltînd cu dîrzenie ope
ra comună, a studiat miste
riosul fenomen al radioacti
vității, a cărui elucidare, prin 
eforturile multor savanți din 
întreaga lume, a permis a- 
dîncirea cunoștințelor noas
tre asupra structurii mate
riei. Înalta operă științifică 
a iui Pierre și Marie Curie a 
fost continuată în mod stră
lucit de fiica și ginerele lor, 
Irène și Frédéric Joliot, care 
au descoperit radioactivita
tea artificială. în decurs de 
trei decenii această familie 
de cercetători a primit trei 
premii Nobel pentru desco
periri în domeniul radioac
tivității.

Punînd întreaga lor ener
gie și putere de muncă în 
slujba științei, cei patru Cu
rie au fost, prin simplitatea, 
curajul, devotamentul și dîr- 
zenia cu oare au luptat pen
tru progresul omenirii, re
prezentanții unei umanități 
superioare. Ei au cultivat în
totdeauna în rîndurile ele
vilor și colaboratorilor lor 
spiritul muncii asidue pen
tru îmbogățirea cunoștin
țelor asupra naturii, pen
tru punerea cuceririlor 
științei în slujba omu
lui. Ei au visat mii de 
aplicații ale energiei nu
cleare, capabile să îmbună
tățească viața, să învingă 
foamea șl bolile.

Dacă pentru Pierre și Ma
rie Curie pericolul atomic 
constituia doar o eventuali
tate depărtată, alfa a fost 
situația pentru fiica și gine
rele lor. Tn ochii acestora, 
punerea energiei atomice în 
serviciul războiului a con
stituit o adevărată crimă 
împotriva umanității. De a- 
ceea dezlănțuirea bombar
damentelor atomice din 1945 
asupra orașelor japoneze 
i-a indignat profund. Ei au 
devenit milifanți activi pen
tru interzicerea armelor nu
cleare, pentru folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri 
pașnice. Cuvînfuf lor de 
prestigiu a răsunat răspicat 
la numeroasele înfîlniri in
ternaționale consacrate pă
cii și înțelegerii între po
poare.

Cu toate că perioadei din 
timpul și de după cel de-al 
doilea război mondial i se 
rezervă un spațiu compara
tiv restrîns, lucrarea reușeș
te să înfățișeze cititorilor, 
intr-un mod viu, emoțio
nant, viața și opera acestor 
patru mari savanți, pildă 
luminoasă a închinării u- 
nor strălucite talente și 
inepuizabile energii muncii 
de cercetare științifică pusă 
în slujba progresului ome
nirii.

Conf. univ. Al. BALABAN 
membru corespondent 
al Academiei Republicii 
Socialiste România

Cetatea Devei

termoficare Craiova
Foto : Gh. Vințllă

Foto t Al. Mendrea
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Specialistul trebuie 
să aibă o temeinică 
cultură tehnică 
generală

(Urmare din pag. I)
Firește, însă, că perfecționarea 

procesului de învățămînt, Include
rea celor mai noi și mai valoroase 
descoperiri științifice și tehnice nu 
pot fi obținute numai pe calea în
ființării unor secții de specializare. 
La fel de necesară este și restruc
turarea planurilor de învățămînt sub 
raportul repartizării mai judicioase a 
numărului de ore între diferitele gru
pe de discipline, sporirea eficacității 
activității practice în laboratoare sau 
pe terenurile de producție. Bună
oară, la Facultatea de exploatare 
a zăcămintelor ar fi indicat să spo-

rească numărul de ore destinate 
predării matematicilor speciale, de 
care depinde înțelegerea noțiunilor 
asimilate la cursurile de electroni
că, de mecanica fluidelor prin me
dii poroase, de automatică. Tot de 
matematicile speciale depinde și 
aprofundarea prin lucrări de labo
rator à fizicii zăcămintelor, extrac
ției petrolului și gazelor — partea 
care se predă în semestrul II — a 
transportului petrolului și gazelor 
etc.

Aș vrea să adaug că, după păre
rea mea, activitatea desfășurată 
în cele 80 de laboratoare din insti
tutul nostru poate crește în efici
ență, în primul rînd, prin intro
ducerea în program a unor teme 
cu caracter cît mai aplicativ, care 
să dea studenților posibilitatea de 
a finaliza pe tărîmul practicii cu
noștințele predate la cursuri. Cred 
că această cerință este valabilă și 
pentru practica directă în unității« 
de producție, viitorul loc de muncă 
al tinerilor absolvenți.

Desigur, cele înfățișate mai sus 
sînt numai cîteva din posibilitățile 
de perfecționare a activității noas
tre științifice și pedagogice, activi
tate care beneficiază de toate con
dițiile pentru a fi la înălțimea sar
cinilor actuale.

Intr-adevăr, spitalul are o caravană 
sanitară în raionul Panciu. 2) Cara
vana n-are medic ci numai două su
rori. 3) Dacă există totuși și un 
medic Papadopol Marcel, atunci e o 
coincidență surprinzătoare cu șoferul 
caravanei, care poartă exact același 
nume. Șoferul nu are, evident, cu
noștințe medicale. Spitalul știe că e 
priceput in stringerea de produse 
naturale, obiecte de artizanat și ani
male mici de la locuitorii satelor pe 
unde trece, dar aceasta e o specia
litate secundară, profesiunea sa de 
bază rămînînd automobilistica.

A
Caravana continuă să călătorească

prin raioanele gălățene, șoferul dînd 
mai departe consultații din cutia de 
viteză, sub privirile binevoitoare ale 
celor două surori medicale. Pe spa
tele mașinii e zugrăvit anticul 
Esculap, avind alături un cocoș, 
simbol al veghei, și un toiag cu un 
șarpe încolăcit pe el, simbol al pru
denței, In interiorul mașinii se mai 
află și un cocoș in carne și oase. Să 
sperăm că măcar glasul ascuțit al 
acestui ga/inaceu va fi auzit de către 
cei care ar trebui să oprească ma
șina falsului Esculap și n-o fac.

Doar nu va fi lăsat să vindece 
chiar toate raioanele...

„Esculap“ la volan
(Urmare din pag. I)

Intre timp surorile medicale au 
făcut peste 300 de radiofotografil iar 
familia doctorului Papadopol și 
găinile au vizitat satul și imprefuri- 
mi le.

ale colegului său gălățean, a Încer
cat să poarte cu el o discuție de 
specialitate. Medicul comunal a in
vocat autoritatea lui Hipocrat, re
țetele lui Dioscorides, cercetările lui 
Vésale, creatorul anatomiei moder
ne, observațiile lui Paracelsus și mi
crobul turbării descoperit de Pasteur 
și anihilat de Babeș. Medicul oaspete 
s-a interesat in replică dacă poate 
găsi la vreunul din cei citați cinci
zeci de ouă ieftine și eventual proas
pete. Medicul comunal a considerat 
că e bine să continue convorbirea, 
dar nu cu interlocutorul mai sus

B*
Doctorul din comună, foarte sur

prins de diagnosticele ultramoderne

menționat ci direct cu spitalul T.B.C. 
din Galați.

Cu acest prilej s-a aflat eăt 1)

Universul 
cinematografic 
la 14 ani

(Urmare din pag. I)
un film de aventuri brodat în 
jurul descoperirii unei misterioa
se comori care, la capătul u- 
nui șir de peripeții, e predată de 
pionieri muzeului de istorie ; o 
emoționantă peliculă fixînd, cu 
virtuțile documentarului, o vizită 
și un spectacol pionieresc la. cămi
nul de bătrîni. Uimitor cu cită 
pătrundere a reușit micul opera
tor, camuflîndu-și aparatul, să 
surprindă expresiile de pe unele 
chipuri. Ca o adevărată retină de 
copil, obiectivul înregistrează tul
burarea bătrînilor în momen
tul cînd în viața lor pătrunde raza 
de lumină adusă de pionieri. Dar 
multe altele, în spațiul cuvenit,

le-ar putea adăuga cronicarul cine
matografic, oaspete atît de rar — 
de ce ? — al cinecluburîlor...

Apel și la dumneata, tovarășe 
director de studio, regizor, opera
tor și actori Iți amintești de anii 
copilăriei cînd visai, în întuneri
cul sălii de spectacol, să pătrunzi 
pe tărîmul miraculos pe care-l 
întrezăreai, vrăjit, dincolo de pîn- 
za ecranului ? Cîteva sute de copii, 
care au reușit să facă primii pași 
acolo unde n-ai putut să calci ia 
vîrsta lor, din motive lesne de în
țeles, te așteaptă cu un „salut vo
ios de pionier", în. liliputanul lor 
studio, tapetat cu imagini din fil
me celebre și cu fotografii ale 
marilor actori. (Firește, ca toți co
piii, s-ar bucura dacă le-ai aduce 
—• știi desigur cam ce le-ar trebui 
— și un dar care să le sporească 
zestrea de început, de pionierat a 
cineclubului). Vei întîlni acolo, 
printre copii, doi inimoși îndrumă
tori, dispecerul Elefterie Voicules- 
cu, inițiator al cineclubului „Cute
zătorii" de la uzinele „Tractorul", 
și profesorul. Vladimir Bîrsan, dor
nici cu toții de prezența, de spri
jinul tău,

Poate că mîine, dintre ei, dintre 
sute de catarge...

• Teatrul de Operă și Balet : 
TRUBADURUL — 19,30.
• Teatrul de stat de Operetă ; 
PRINȚESA CIRCULUI — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Stu
dio) : TEZAURUL LUI JUSTI
NIAN — 19,30.
0 Teatrul da Comedie : FIZICIE
NII — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE VIA
ȚA — 19,30. (sala din str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : FII CUMINTE, 
CRISTOFOR ! — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA — 19,30. (sala 
Studio) : OPT FEMEI — 20.
o Teatrul „Barbu Delavrancea' : 
NUNTA LA REVISTĂ — 20.
0 Teatrul Mic : VULPILE — 20.
o Teatrul evreiesc de stat : CIN- 
TAREȚUL TRISTEȚII SALE — 
20.
0 Teatrul „Țăndărică' (sala Aca
demiei) : UMOR PE SFORI — 9, 
AMNARUL — 16, (sala din calea 
Victoriei) : DOCTORUL ÂUMA- 
DOARE — 16.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase* (sala Victoria) : CU MUZI
CA... E DE GLUMIT — 20.
0 Circul de Stat : O SEARA LA 
CIRC — 20.

0 19,00 — Jurnalul televiziunii 
(I) O 19,20 — Povestiri pe degete
— emisiune pentru copii a 19,45
— Clubul tinereții ® 21,00 — Din 
toată inima o în încheiere : Jur
nalul televiziunii (li) și Buletinul 
meteorologic.

« CINE EȘTI DUMNEATA DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : 
Patria — 9; 11,30: 14: 16 31: 19; 
21.30.
0 CARTIERUL VESELIEI : /Bucu
rești — 9; 11,30; 13.30; 16; 'T8.30:

• DULCEA PASARE A TINE
REȚII — cinemascop : Republica
— 8,45; 11,15; 13,45: 16,15: 18.45;
21,15, Festival — 9; 11,30; 13.45;
16,15; 18,45; 21,15, Excelsior I— 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. Grivlta
— 10,30; 12,45; 15.15: 17,45: 20.
O JUDEX : Luceafărul — 9,15;
1130; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Capitol
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45: 21.
Floreasca — 9,30: 11,45; 14; 16,15:
18,45; 21, Flamura — 10; 12: 14: 
16; 18,15: 20 30. Stadionul Dlnamo
— 18. »
o LA ORA 5 DUPA-AMIAZA t 
Victoria — 10; 12; 14: 16,15: 18.30; 
20,45, Buzești — 11; 15.15; 17,45: 
20,15.
a CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Central — 9.30; 12,15: 15; 
17,45; 20,30, înfrățirea între po
poare — 10; 15,30; 18; 20,30, Bucegl 
— 9; 11,30; 14; 16.30; 19; 21,30 (la 
toate completare Știați că...).
0 OMUL MAFIEI : Lumina (com
pletare Simetric) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Unirea (com
pletare Sport nr. 4/1965) — 11: 16 t 
18,15; 20,30,
0 AH, EVA ! : Union — 11; 16; 
18,15; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII :

0 UNORA LE PLACE JAZUL :
u,15i 13<45: 46.15; 18.45;21,15, Progresul - 15,30: 18; 20,15, 

Ciîngași — 10,30; 16; 18,15; 20.30. 
? AIIVIE™CA> AMERICA (ambele 
RnMi.n No1 (completareSoclul) — io—20 în continuare.
© HATARI (ambele serii) ; GIu- 
leștl (compietare Totul pentru 
viață) — 10; 14,30; 17,39; 20,30.
1*5,3^ 20D3I0FICILĂ! CUltUral - 

0 CEI MAI FRUMOȘI ANI —. 
cinemascop : Feroviar — 9,30:
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
nrO£?rLyL PAMÎNTULUI IN 80

LE ~ , cinemascop (ambele 
7?*fca (completare Gura lumii) — 9,45—20 în continuare.

® ONORABILUL STANISLAS A- GENT SECRET ; Tomfs - 9.A; 
—,39'30?’4H 45®’ w’.15i-2--'30,.Melodia 
Modern — ' 9,45;
18,45; 21 (la toate 
ma zi).
a CAPORALUL
Flacăra — 14; i„ , 
Munca - 16; 18,15; 20,3o’.
0 UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Vltan (completare Lecție în infinit! : 15; 17; 19: 21.

16,30; 18.45: 21. 
12; 14,15; 16.30;
completare Prl-

ȘI CEILALȚI :
16; 18,15; 20.30,

® CAMERA ÎN FORMA DE „L" : 
Miorița — 10; 12.30: 16; 18.30: 21. 
0 HOȚUL DE PIERSICI : Popu
lar (completare Fata de pe So. 
meș) — 16; 18,15; 20.30.
O VESELIE LA ACAPULCO : 
Arta (completare Artiști amatori) 
— 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18,15: 20.45. 
0 UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: 
Moșilor (completare La ce] mal 
înalt nivel) - ii; 15,30; 18: 29.39. 
0 CARAMBOL : Viitorul (com
pletare Casa cetate) -. 16: 18,15: 
20,30.
© LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Coieptina (completare
Vizita delegației de partid șl gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România îp U.R.S.S.) - 10; 
14; 17; 20. Drumul Sării (comple
tare Vizita delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii Sn- ‘ 
ciallste România în R. P. Bulga-- 
ria) - 11: 15: 17.30. 20. -
® RUNDA 6 : Volga (completare- 
Vizita delegației de partid sl gu
vernamentale a Republicii Sogij-’' 
liste România în U.R.S.S.) A ;o;- 
12,15; 16; 18.15; 20.30. Pacea (com- ' 
pictare Vizita delegației de partid ’ 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în R. P. Bul
garia) — 16; 18- 20.
0 PlNA LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — cinemascop ; Rahova (com
pletare Călătorie spre inima Re- 
șiței — cinemascop) — 16; 18.15:
20.30.
0 A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop : Lira (completare Elevul 
de serviciu) — 15; 17; 19; 2J.
0 FEMEIA NECUNOSCUTA: Cos
mos — 10,30; 13; 15,30; 18: 20.30.
O CORBII i Cotrocenl — 16; 18,15;
20.30,
0 DANSUL ETERN — cinemascop 
(completare Muzeul Zambaccian): 
Ferentari — 15.30; 18; 20,30,
0 CONTELE DE MONTE CRIS
TO : Grădina Buzești — 18.

»nhCi™iÂnt,Jarâ ! Xremea a devenit 
schimbătoare. Cerul a prezentat 
Innorărl temporare, mai accen
tuate în Moldova. Au căzut ploi 
izolate șl averse în nordul Moldo
vei și în regiunea Carpaților de 
curbură. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, predominînd din sec
torul nordic. Temperatura aeru
lui a înregistrat o ușoară scădere. 
La ora 14 era cuprinsă între 
6 grade la Avrămeni și Cîmpu- 
lung Moldovenesc și 16 grade la 
Tirgu Jiu. In București : Vremea 
a fost schimbătoare cu cerul 
temporar noros Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit Tempera- 
tura maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 octombrie. în țară : 
Vreme relativ rece, cu cerul va
riabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 5 șl plus 5 grade, iar ma
ximele între 5 șl 15 grade. Brumă 
șl ceață locală dimineața. In 
București : Vreme relativ rece cu 
cerul variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară. Brumă și ceată slabă di
mineața.



SClNT EIA PAGINA 3

Una din ramurile de producție importante 
ale agriculturii noastre o reprezintă legumicul
tura. în Raportul prezentat la cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. s-a subliniat necesitatea luă
rii tuturor măsurilor în vederea creșterii produc
ției de legume pentru satisfacerea pe scară mai 
largă și în condiții mai bune a nevoilor popu
lației. în acest scop trebuie să continue concen
trarea producției în noi bazine și unități specia
lizate, să se lărgească suprafețele irigate și să 
se dezvolte construcția de sere și răsadnițe.

în ultimul timp au fost obținute rezultate bune 
în sporirea producției de legume, piața fiind tot 
mai bine aprovizionată cu aceste produse. Va- 
lorificînd pe bază de contract și pe piața liberă 
cantități mari de zarzavaturi, numeroase coope
rative agricole realizează importante venituri bă
nești. Acest sector are încă serioase rezerve de 
creștere a producției, a căror punere în valoare
va asigura satisfacerea cerințelor mereu cres- 
cînde ale populației și nevoile de materii prime
ale industriei de conserve. Ce trebuie întreprins 

j pentru ca producția de legume să crească con
tinuu î

Intr-o ședință a secției de hortiviticultură din
cadrul Consiliului Superior al Agriculturii, la care 
au participat și reprezentanți ai organelor de
contractare, s-au analizat pe larg cauzele care 
iac ca producția de legume să se mențină la un 
nivel necorespunzător. Cu acest prilej au fost sta
bilite o serie de măsuri tehnice și organizatorice

O Importantă 

ramură a agriculturii 

care contribuie

la satisifaejerea 

cerinf0lclr ;

alimentare 

ale populației
Răsadnițe cu încălzire termică la G.A.S. 30 Decembrie-Bucureștl

menite să ducă la îmbunătățirea activității în
acest important sector al producției agricole. Pu
blicăm mai jos părerile unor tovarăși care lu
crează în acest domeniu cu privire la mijloacele 
și căile de ridicare rapidă a producției de le
gume.

LEGUMICULTURA
■f

Profilarea zonelor
legumicde—baza unei 
producții raționale 
si eficace
A

poate produce mai mult
Una din măsurile care a- 

sigură sporirea producției 
de legume este concentra
rea acestor culturi în acele 
zone și unități agricole care 
dispun de condiții favora
bile : terenuri potrivite,
surse de apă în vederea 
irigării și brațe de muncă. 
In legătură cu avantajele 
concentrării — și-a spus 
părerea tov. VASILE VE- 
DEANU, președintele consi
liului agricol regional Bucu
rești :

„în regiunea Bucu
rești există condiții na
turale și economice fa
vorabile pentru dezvol
tarea culturii legumelor, 
precum și o veche tra
diție în această direcție. 
Consiliul agricol s-a 
preocupat de sporirea 
producției de legume 
pentru a se asigura atît 
buna aprovizionare a 
populației Capitalei, cît 
și materie primă pentru 
industria conservelor. 
Pe >lîngă dezvoltarea le- 
gumiculturii în bazinele 
existente, au fost create 
zone noi, mai îndepărta
te (cum sînt cele din ra
ioanele Alexandria, Zim
nicea, Turnu Măgurele), 
unde condițiile naturale 
permit extinderea cu 
bune rezultate a acestor 
culturi. îndeosebi au 
crescut suprafețele cul
tivate cu legume tim
purii, de la 4 500 ha în 
1962 la 6 900 ha în 1965. 
Datorită acestor măsuri, 
precum și realizării u- 
nor producții sporite la 
hectar, veniturile reali
zate de cooperativele a- 
gricole din această ra
mură s-au mărit de la 
87 milioane lei, în 1962, 
la 255 milioane lei în 
1964; în acest an pe ba
za măririi producției se 
va depăși cifra de mai 
sus“.

Despre avantajele profi
lării cooperativelor agrico
le în cultivarea legumelor 
pentru care au cele mai 
bune condiții a vorbit și 
tcv. CONSTANTIN IORDA- 
ÖHE, președintele Consiliu
lui agricol raional Slatina :

„în raionul Slatina le
gumicultura s-a dezvol
tat doar în ultimii ani. 
După o ședință a secției 
de hortiviticultură, care 
a avut loc la începutul 
anului 1963 la Arad, 
ne-am dat seama că tre
buie să punem mai bine 
în valoare condițiile fa
vorabile existente în u- 
nitățile agricole din ra
ion privind dezvoltarea 
legumiculturii. Rezulta
tele bune obținute în 
sporirea producției și a 
veniturilor au făcut ca 
suprafețele ocupate cu 
grădini să se dubleze în 
scurtă vreme. O dată cu 
creșterea suprafețelor, 
cooperativele agricole 
s-au profilat în cultura 
acelor specii pentru care 
au condiții mai bune. 
Astfel, unele au mai 
multe roșii, altele — ar
dei etc. Totodată, s-a ur
mărit ca terenurile des
tinate legumiculturii să 
nu fie fărîmițate în prea 
multe unități. Cele mai 
multe cooperative agri
cole cultivă zarzavaturi 
pe cîte 50—60 ha și 
chiar mai mult. Aceasta 
a dus la specializarea 
celor care lucrează la 
grădină, realizarea unor 
producții mari (media la 
hectar a ajuns la 18 600 
kg) și la obținerea de

de apă 
întreaga 

de

getațle, surse 
sigure pentru 
perioadă, brațe 
că spre a asigura efec
tuarea lucrărilor la timp. 
Consiliile agricole, cu spri
jinul specialiștilor de la 
stațiunile experimentale să 
analizeze ce posibilități 
concrete există în cadrul 
fiecărei regiuni sau raion 
pentru extinderea culturii 
legumelor. Aceeași atenție 
trebuie acordată și specia
lizării unităților în cultiva
rea acelor specii care pot 
da cele mai bune rezultate. 
Subliniem acest lucru de
oarece numeroase coopera
tive agricole cultivă un nu
măr prea mare de specii și 
soiuri, pe suprafețe

mun-cantități sporite de pro- 
duse-marfă“.

Sînt numeroase alte e- 
xemple care demonstrează 
avantajele mari pe care le 
prezintă crearea unor zone 
legumicole puternice, iar în 
cadrul acestora profilarea 
unităților agricole în culti
varea acelor specii pentru 
care au cele mai bune con
diții. Cooperativa agricolă 
din Tomnatec, regiunea 
Banat, s-a profilat pe culti
varea roșiilor timpurii rea- 
lizînd astfel producții mari, 
de 30 000 kg la hectar. în 
bazinele legumicole Arad și 
Sînnicolau Mare profilarea 
mai accentuată a unităților 
în cultura roșiilor timpurii se și numai într-un .singur 
a permis să se obțină re
colte mai mari cu 3 000— 
4 000 kg la hectar decît în 
cele din raioanele Zimnicea, 
Alexandria, Tr. Măgurele, 
deși acestea din urmă au 
condiții pedoclimatice mai 
bune.

Trebuie arătat că în a- 
cest an, în unele regiuni și 
raioane, datorită slabei 
preocupări pentru organi
zarea producerii legumelor, 
suprafețele ocupate cu a- 
ceste culturi au scăzut. Au 
fost restrînse suprafețele 
îndeosebi în regiunile Ba
nat, Crișana și Argeș. Cau
zele sînt: organizarea de
fectuoasă a desfacerii, ob
ținerea de producții mici, 
nerentabile, întîrzierea 
tractăril.

Prima măsură care 
buie luată in direcția 
ririi producției globale de 
legume și pe unitatea de 
suprafață este concentrarea 
acestor culturi în acele zone 
și unități care dispun de 
condiții favorabile: perioa
dă cît mai lungă de ve-

Irigarea

con-

tre- 
spo-

restrîn-

Acest 
și de

ciclu de vegetație, 
sistem este generat 
practica unor organe con
tractante. Astfel, cooperati
va agricolă din Vărăști, re
giunea București, a contrac
tat 17 culturi cu 4 unități. 
Chiar și cooperativele agri
cole din bazinele speciali
zate în cultura roșiilor tim
purii din regiunea Bucu
rești au introdus în grădina 
de legume și alte sortimen
te : ceapă, fasole, mazăre, 
rădăcinoase. Un număr 
prea mare de culturi creea
ză neajunsuri în executa
rea lucrărilor, îngreunează 
mecanizarea acestora și 
desfacerea produselor.

In ceea ce privește pro
filarea zonelor legumicole, 
ca și în stabilirea altor mă
suri menite să ducă la mă
rirea și îmbunătățirea ca
litativă a producției de le
gume se simte nevoia unul 
sprijin mai substanțial din 
partea Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

pe toate căile,

Prin natura lor biologică, 
culturile legumicole recla
mă cantități mari de apă 
pentru a crește și a asigura 
recolte sporite și de bună 
calitate. Iată de ce irigarea 
este absolut necesară la a- 
ceste culturi. Unitățile agri
cole care au extins terenu
rile irigate au reușit să ob
țină producții și venituri 
mari din această ramură. 
Semnificativă este expe
riența cooperativei agricole 
Dobrești-București. în legă
tură cu aceasta, tov. MIHAI 
MARIN, președintele coope
rativei, ne spune :

„Cooperativa noastră 
fiind situată în apropie
rea Capitalei a dezvol
tat, an de an, cultura le
gumelor. De la 16 ha în 
1958, am ajuns în acest 
an la 150 ha. Sporirea 
producției la hectar a 
mers mînă în mînă cu 
extinderea suprafețelor 
irigate. în 1962, cînd din 
cele 150 ha ou legume, 
am irigat doar 69 ha, 
producția a fost de 
13 000 kg la hectar ; în 
1964, suprafața irigată a 
crescut la 120 hectare, 
iar recolta medie la hec
tar — la 18 000 kg ; anul 
acesta cînd am udat 
toată suprafața am a- 
juns la 20 000 kg la hec-

tar. îndeosebi la cultura 
roșiilor această metodă 
a sporit foarte mult re
colta. La cele de vară 
am obținut 28 000 kg la 
hectar, din care aproape 
jumătate au fost de ca
litate superioară. Pînă 
la 1 octombrie, coopera
tiva noastră a obținut 
cu 400 tone legume 
mult decît în anul 
cut.

Ținînd 
periența 
creșterea 
fesionale 
cooperatori, de sprijinul 
primit din partea spe
cialiștilor, ne-am pro
pus să extindem supra
fețele cultivate cu legu
me din care 70 ha 
roșii timpurii și să ob
ținem o producție de 
30 000 kg la hectar. în 
acest scop, vom îmbună
tăți sistemul actual 
irigare înlocuind cele 
moto și electropompe 
două stații puternice 
pompare și căptușind 
canalele de aducțiune, 
pentru a evita pierderea 
apei prin infiltrații“.

Foarte bune sînt și rezul
tatele gospodăriei de stat 
„Dunărea", regiunea Galați. 
Iată ce a relatat tov. CON-

mai 
tre

ex-
de

seama de 
cîștigată, 

calificării pro- 
a membrilor

cu

de
25 
cu 
de

STANTIN DRÄGHICESCU, 
directorul acestei unități :

„Situată în incinta în- 
diguită Brăila-Dunăre- 
Siret, gospodăria de stat 
„Dunărea“ este profilată 
pe culturi irigate. în a- 
fară de porumb și lu- 
cernă cultivăm în con
diții de irigare 530 ha cu 
legume, din care roșiile 
ocupă aproape jumă
tate. Ca urmare a apli
cării acestei măsuri, 
producția de legume a 
crescut în ultimii ani de 
la 11 000 kg la hectar la 
17 — 18 000 kg, ceea ce 
a făcut să se realizeze 
din acest sector benefi
cii importante. în ce 
privește prețul de cost 
al produselor, ar putea 
fi mult micșorat dacă 
ar fi reduse cheltuielile 
cu irigarea. Irigatul cul
turilor legumicole se 
face de multe ori irațio
nal și nu la timp din 
lipsa agregatelor de iri
gat. în acest sens este 
bine ca pentru unitățile 
cu sectoare legumicole 
mari să se extindă iriga
tul prin jet mediu iar 
jetul lung să se folo
sească numai la unele 
culturi • ca rădăcinoase, 
vărzoase etc. De aseme
nea, este necesar să se 
asigure și cadre cores
punzătoare care să lu
creze în acest sector. La 
o suprafață de 530 ha 
grădină irigată nu a- 
vem nici un specialist 
hortiviticol, nici un ca
dru cu pregătire supe
rioară în legumicultură“.

Unele unități folosesc cu 
succes la irigarea grădini
lor apa din pînza freatică. 
Pe această cale cooperati
vele agricole din Sîntana, 
regiunea Crișana, Tomna
tic, regiunea Banat, Vărăști, 
regiunea București, au ex
tins an de an cultura legu
melor, obținînd recolte bune 
și venituri mari. La Scitin, 
regiunea Banat, cu o chel
tuială de 2 800 lei la hectar 
în investiții pentru, irigații, 
cooperatorii 
chiar în 
13 000 lei 
tar, față 
gata.

au obținut 
primul an cu 
mai mult la hec- 
de cultura neiri-

Pentru

tru producerea semințelor 
de legume ar trebui să se 
specializeze un număr de 
unități sub a căror firmă să 
al certitudinea că iolosești o 
sămînță de bună calitate.

de roșii. Pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri s-a sta
bilit ca unitățile care dau 
semințe necorespunzătoare 
să nu se mai 
producerea

■losi mijloace mai simple 
pentru producerea legume
lor extratimpurii. în această 
direcție are o bună expe
riență cooperativa agricolă 
din Șimand, vecină cu cea 
din Sîntana. Ea a fost re
latată de tov. I. CORBACI, 
președintele cooperativei : 

„în scopul obținerii 
unor producții extra
timpurii și în special la 
roșii, am trecut la culti
varea lor în solare — 
adăposturi simple, aco
perite cu folii de polieti
lenă. în acest an, pe lin
gă cele 40 ha cu roșii 
timpurii cultivate în 
cîmp am amenajat un 
solar cu p suprafață de 

Construcția
lui s-a făcut din rame 
de răsadniță și s-a ase
mănat cu un bloc de 
seră, iar prețul de cost 
a fost de numai 5 lei la 
metrul pătrat. îngriji
te în bune condiții a- 
grotehnice, roșiile 
dat o producție 
45 000 kg la hectar, 
ind mai timpurii 
10—15 zile decît 
cultivate în cîmp, 
fost valorificate la
preț bun, realizîndu-se 
de aici un venit de 
360 000 lei. Intenționăm 
ca anul viitor să mărim 
suprafața de solar la 10 
hectare. Pentru 
semenea solarii 
tă fi extinse 
cesar să se 
cooperativelor

Cu toate că se cunoaște 
importanța udărilor, anul a- 
cesta au fost irigate numai 
jumătate din suprafețele o- 
cupate cu legume. Aceasta 
explică, în bună măsură, 
cauzele pentru care se ob
țin recolte mici și de calita
te necorespunzătoare, 
multe cazuri instalațiile 
sistemele de irigat sînt 
o capacitate redusă, nu 
sigură irigarea întregii 
prafețe într-un timp 
de 7—8 zile. La cooperati
vele agricole Crețești, Co- 
păceni, Vidra etc., din re
giunea București se folo
sesc motoare de 2—4 CP și 
pompe de 1—2 țoii cu care 
un hectar de legume se 
poate uda abia în 10—12 
ore. De asemenea, irigatul un. hectar, 
nu se face zi și noapte, ci 
numai cîteva ore pe zi.

Pentru ca pe viitor să 
obțină recolte bogate 
legume, este necesar să 
creeze condiții pentru iri
garea tuturor suprafețelor 
cultivate cu aceste plante. 
Este o problemă de mare 
însemnătate căreia consi
liile agricole trebuie să-i 
acorde cea mai mare 
atenție. In acest scop este 
bine ca în timpul cel mai 
scurt, consiliile agricole și 
conducerile unităților agri
cole, împreună cu distric
tele și direcțiile de gospo
dărire a apelor, să identifi
ce toate posibilitățile de a- 
provizionare cu apă și în
deosebi apa din pînza 
freatică.

De mare însemnătate es
te folosirea tuturor mijloa
celor locale pentru extinde
rea suprafețelor irigate. Ex
periența a numeroase uni
tăți arată că amenajarea 
de mici bazine de apă, u- 
tilizarea roților de irigat și 
a altor mijloace simple, ca
re nu necesită investiții 
mari, asigură apa necesară 
pentru mărirea producției 
de legume.

De asemenea, Consiliul 
Superior al Agriculturii 
trebuie să ia măsuri pentru 
înzestrarea S.M.T.-urilor și a 
gospodăriilor de stat cu u- 
tilaje pentru nivelarea te
renului, iar a cooperativelor 
agricole cu utilaje de irigat.

In 
Și 

de 
a- 

su- 
scurt,

se 
de
se

au
de

Fi- 
cu 

cele 
au 
un

ca a- 
să poa- 
este ne- 
asigure 
agricole

contra cost materialul 
necesar : țevi metalice, 
lemn din esențe rășinoa- 
se, folii de polietilenă“.

Este o experiență bună, 
care merită să fie aplicată 
și de alte unități agricole. 
Institutul de cercetări hor- 
tiviticole, venind în spriji
nul cooperativelor de pro
ducție, a întocmit proiectul 
unui solar simplu, care 
poate fi amenajat cu ușu
rință în fiecare unitate. Se 
cere însă mai multă iniția
tivă în această privință, 
astfel ca și în perioada rece 
a anului să se producă le
gume proaspete în cantități 
tot mai mari.

în ultimii ani s-a extins 
mult cultivarea legumelor 
sub folii de polietilenă. Cu 
ajutorul acestei metode, 
gospodăria agricolă de stat 
Domnești a realizat, pînă 
la data de 10 iulie, o recol
tă de circa 18 000 kg toma
te la ha valorificate cu pes
te 100 000 lei.

Cu toate avantajele aces
tei metode, ea a fost prac
ticată pe suprafețe foarte 
mici, îndeosebi în regiunile 
mari cultivatoare de legu
me timpurii : București, Ol
tenia, Galați, Crișana, Ba
nat și Ploiești. In funcție de 
posibilitățile pe care le au, 
cooperativele agricole sînt 
chemate să prevadă în pla
nurile de producție pe 1966 
extinderea serelor, solarii- 
lor, răsadnițelor și a cultu
rilor adăpostite sub 
material plastic.

folii de

ocupe de 
acestora. Pen-

Cu cheltuieli mici
recolte mari

în toate

mai bună apro- 
cu

sezoanele

Cum se asigură
semințele necesare

Grădinăritul
este o meserie complexă 
care trebuie bine

stăpinită

o
vizionare a populației 
legume proaspete în peri
oadă de iarnă și primăva
ră este necesară extin
derea serelor, solarelor și 
a culturilor de legume 
protejate cu folii de polieti
lenă. în această privință 
trebuie folosite toate resur
sele de care dispun coope
rativele agricole. Există po
sibilități să se facă acest 
lucru ? Iată ce a relatat tov. 
VICTOR FERICEANU, bri
gadier la cooperativa agri
colă „Viață Nouă" din Sîn- 
tana, raionul Criș.

„în 1964, cu sprijinul 
Consiliului Superior al 
Agriculturii am cons
truit o seră în suprafață 
de un hectar. Materialele 
necesare au fost prelu
crate în cadrul coopera-

tivei noastre. în 
acesta sera a putut 
înălțată cu investiții mai 
mici. Producțiile și ve
niturile pe care le reali
zăm vor acoperi în 
scurtă vreme cheltuieli
le făcute. In acest an, 
în al doilea ciclu de ve
getație am obținut o 
producție de 91 684 kg 
roșii, din valorificarea 
cărora s-au încasat 
peste un milion de lei. 
în cele două cicluri de 
producție s-au înca
sat 1 500 000 lei. In urma 
rezultatelor obținute, 
am trecut la construirea 
altei sere, tot în supra
față de un hectar“.

Nu toate cooperativele a- 
gricole au însă posibilita
tea să facă asemenea in
vestiții în sere. Ele pot fo-

felul 
fi

Folosirea unor semințe 
din soiuri valoroase asigu
ră obținerea unor recolte 
mari, de bună calitate. în 
acest an au fost asigurate, 
prin „Agrosem", cantități 
mai mari de semințe și s-au 
făcut progrese în ce priveș
te îmbogățirea sortimentu
lui. Au fost întroduse în cul
tură 30 de soiuri valoroase, 
iar altele se găsesc în cîm
purile experimentale ale 
Comisiei de stat pentru 
încercarea soiurilor. Dar 
sînt o serie de proble
me actuale în ce privește 
aprovizionarea unităților cu 
semințe de bună calitate, 
care trebuie rezolvate cu 
toată răspunderea de către 
organele Consiliului Supe
rior al Agriculturii. La coo
perativa agricolă din Curți- 
șoara — după cum a rela
tat tov. C. IORDACHE, pre
ședintele consiliului agricol 
raional Slatina — jumătate 
din roșiile cultivate pe cele 
40 ha nu au corespuns din 
punct de vedere al formei 
fructului. La gospodăria de 
stat „Dunărea", regiunea 
Galați, din cauza seminței 
necorespunzătoare, fructele 
au fost neuniforme, cu în
crețituri, ceea ce a cauzat 
greutăți la valorificare.

Am solicitat pe tov. JEAN 
KEIS, directorul „Agrosem”, 
să ne arate care sînt cau
zele care duc la această si
tuație. Din răspuns aflăm 
că producerea de semințe 
se face într-un număr mare

de unități. Cînd sînt trimise 
unităților, din fiecare parti
dă se rețin probe care 
însămînțează separat 
cîmpurile de încercare 
la Bragadiru-București.
rificîndu-se aceste culturi 
de către specialiști s-au 
constatat aceleași impuri
tăți, mai ales la semințele

se 
în 
de 

Ve-

Cultivarea legumelor pe 
suprafețe din ce în ce mai 
mari impune formarea din 
vreme a unor cadre cu o 
pregătire corespunzătoare, 
în această privință mai sînt 
multe de făcut. Iată ce spu
nea tov. BLÄNARU, preșe
dintele cooperativei agrico
le de producție Huși :

„Noi avem absolvenți 
ai școlii tehnice. Deoa
rece n-au încă o pregă
tire corespunzătoare 
nu-i putem pune în 
funcția de brigadieri. 
Trebuie să mai cîștige 
experiență în producție. 
Apoi, cred, vor face 
treabă bună“.

Despre pregătirea viitori
lor specialiști și-a spus cu- 
vîntul și tov. ION MAIER, 
profesor la Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu” 
din București :

„în legumicultură ai 
de-a face cu un sorti
ment foarte variat de 
legume. De aceea „pla
nul de învățămînt“ 
această 
putea 
Pentru 
bună 
elevii 
gospodării de stat. în 
unitățile respective ei 
sînt puși să execute 
acele lucrări care in
teresează cel mai mult 
gospodăria. Nu-i mai 
puțin adevărat că și ei 
sînt tentați să le execute 
pentru că sînt plătiți. 
Rezultatul este că în loc 
să muncească efectiv în

la 
disciplină ar 

îmbunătățit, 
mai 

cunoștințelor,

fi
însușirea

a
fac practică în

legumicultură el fac alte 
lucrări și cînd termină 
școala și sînt repartizați 
în cooperativele agrico
le, nu au pregătirea co
respunzătoare. în ce 
privește practica situ
ația este asemănătoa
re și în învățămîntul 
superior. Trustul Cen
tral Gostat după ce 
își alege absolvenții 
îi trimite prima dată la 
combinatul din Arad 
sau la combinatul „30 
Decembrie“ ca să mai 
facă o practică. De ce 
nu se poate ca studenții 
să primească această 
pregătire în timpul prac
ticii lor de an și apoi în 
practica de producție 
din anul V, astfel ca 
după terminarea facul
tății să intre imediat în 
producție ? Mai există și 
o lipsă a noastră. Minis
terul Invățămîntului nu 
a mai normat îndruma
rea și controlul practi
cii, ci recomandă cadre
lor didactice să viziteze 
pe studenți cît mai des 
posibil în unitățile unde 
lucrează. Aceste vizite 
sînt foarte rare. Sînt 
probleme ’ care trebuie 
rezolvate în interesul 
bunei pregătiri a cadre
lor de specialiști“.

Introducerea metodelor 
înaintate în cultura legu
melor și obținerea de pro
ducții mari în acest sector 
impun pregătirea unor ca
dre corespunzătoare de 
tehnicieni și specialiști.cu legume în-Buna aprovizionare a populației 

tr-un sortiment variat și in tot cursul anului impune 
aplicarea, în continuare, a unui șir de măsuri care 
să ducă Ia sporirea continuă a producției. în pri
mul rînd trebuie stabilite măsuri corespunzătoare 
menite să ducă la realizarea in întregime a supra
fețelor care urmează a ii cultivate cu legume. Tre
buie combătută tendința de a diminua aceste su
prafețe, așa cum s-a întîmplat în unele regiuni.

în legumicultură principalele eforturi trebuie în
dreptate spre aplicarea întregului complex de mă
suri agrotehnice care să asigure obținerea unor 
producții mari Ia hectar :

Amenajarea terenului în vederea irigării culturi
lor, folosind în acest scop toate sursele de apă, a- 
sigurarea utilajului necesar : pompe, conducte, 
aspersoare ca și instalații mai simple cum sînt roți 
grădinărești etc.

Procurarea de către fiecare unitate cultivatoare 
a semințelor din speciile și soiurile pe care ur
mează să le cultive, avînd de grijă ca prin aceasta 
să se realizeze îmbogățirea sortimentului și eșalo
narea producției pe o perioadă cît mai lungă.

Pregătirea din timp a materialelor necesare ame
najării de răsadnițe, solarii și sere.

Terminarea într-un timp cît mai scurt a încheierii 
contractelor între unitățile producătoare și cele de 
valorificare. Prin această măsură, cooperativele 
agricole vor putea să-și prevadă suprafețele care 
urmează să le cultive, materialele și fondurile ne
cesare pentru realizarea producției.

Organele și organizațiile de partid, sfaturile 
populare și consiliile agricole, conducerile unită
ților agricole sînt chemate să acorde cea mai mare 
atenție problemelor legate de sporirea producției 
de legume, condiție de mare însemnătate pentru 
aprovizionarea populației cu aceste produse.

Pagină realizată de Ion HERȚEG
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subliniază în același timp 
că prezentarea valori
lor autentice într-un 
spectacol de cîntece și 
dansuri, reliefarea lor 
trebuie făcută după le
gile impuse de arta sce
nică. Aceasta însemnea
ză selecționarea mate
rialului folcloric, orga
nizarea și gradarea a- 
cestuia etc., termeni prin 
care se înțelege prelu
crarea lui.

Pentru a realiza o 
bună prelucrare este 
nevoie însă de a păstra 
tot timpul legătura strîn- 
să cu materialul viu, 
este nevoie de o bună 
cunoaștere a lui, a re
giunii și zonei din care 
a fost extras.

Întîlnim însă tendința 
unor activiști culturali, 
instructori muzicali sau 
coregrafi de a introduce, 
sub pretextul prelucră
rii, producții proprii 
care nu au nimic comun 
cu spiritul popular, cu 
creațiile sale cristaliza
te de-a lungul a sute și 
mii de ani. După cum 
ne semnalează MIHAI 
NEGULESCU, un ase
menea „zel popular“ a 
dus la editarea recentă 
a unui volum de așa-zis 
folclor, — de fapt neau
tentic — intitulat „Cîn- 
tecele țării“ și semnat de

Diletantismul, lipsa de pregătire științifică a multora dintre cei care se ocupă de îndrumarea și instruirea formațiilor artistice profesioniste și de a- matori este una dintre cauzele principale ale fenomenelor de falsificare, de abatere de la spiritul artei noastre populare. Majoritatea ansamblurilor de cîntece și dansuri nu consultă pe specialiștii Institutului de etnografie și folclor al Academiei, nu folosesc bogata colecție a acestui institut, nu desfășoară ele însele o activitate colectivă de cercetare, nu organizează dezbateri serioase asupra problemelor transpunerii scenice a folclorului-în ce privește pregătirea profesională a instructorilor muzicali și coregrafici, ea lasă, în general, de Este timpul respect pentru ra folclorului în munca tuturor celor care îndrumă și pre-
dorit, ca, din comoa- nostru,

ADMITEM
COMOARA

DE NESTEMATE A POPORULUI
Poporul nostru este depozitarul unor filoane 

folclorice imense, vestite în lume prin varie
tatea, prospețimea și frumusețea lor. La valorile 
cunoscute în trecut datorită strădaniei pasionate 
a unor cercetători, adesea izolați, în general în
conjurați de indiferența stăplnirii, s-au adăugat 
în anii regimului nostru, ca urmare a activității 
de cercetare și valorificare atentă, sistematică și 
larg desfășurată sub îndrumarea partidului, noi 
șt inestimabile comori folclorice al căror studiu 
este încă departe de a se ii încheiat. Folclorul 
nostru n-a fost înăbușit de viața modernă, stu
dierea sa nu a devenit operă de arheologie. Vi
talitatea lui se afirmă neobosit sub ochii noștri.

în anii socialismului, grija pentru descoperirea, 
valorificarea creatoare și difuzarea largă a fru
museților artei populare este concretizată, prin
tre altele, în mișcarea artiștilor amatori, cuprin- 
zînd sute de mii de persoane, care dispun de 
toate mijloacele pentru continua dezvoltare și în
florire a talentului lor. Arta populară este culti
vată cu deosebită dragoste și în cadrul nume
roaselor ansambluri profesioniste de cîntece și 
dansuri, la radio și televiziune, ea constituie o 
sursă inepuizabilă do inspirație pentru poeții, 
pictorii, dansatorii și muzicienii noștri. Tot mai 
des auzim aprecieri superlative despre folclorul 
nostru care, fie prin intermediul unor formații ar
tistice în turneu, fie prin mijlocirea discului, a 
filmului, stîrnește admirație peste hotarele țării.

în cadrul activității ample și rodnice de valori
ficare a folclorului și-au făcut loc însă și unele 
erori sau denaturări. Redacția noastră a solicitat 
părerea mai multor specialiști în legătură cu 
aspecte ale răspîndirii creației populare în spec
tacolele muzicale și coregrafice.

fru-

Frumuseți
care
trebuie
valorificate

Numeroase spectacole pre
zentate de cele mai bune 
ansambluri de cîntece și dan
suri ilustrează succesul de 
care se bucură aria noastră 
populară în masele largi.

Printre operele stră
lucite ale folclorului ro
mânesc se numără ase
menea valori nepieri
toare ca Doina Olteneas
că, Ciocîrlia, Călușul, 
Purtata fetelor din Că- 
pîlna, 
țene, 
rești 
telele 
feciorilor din Țara Oa
șului, Arcanul din Mol
dova. Referindu-se la 
formații care prezin
tă cu deosebită artă și 
autenticitate creațiile 
folclorice, maestrul co
regraf GH. POPESCU- 
JUDEȚ și ANCA GIUR
CHESCU, cercetător la 
Institutul de etnografie 
și folclor, au citat dan
suri ca „Nunta de pe So
meș“, pusă 
Ansamblul 
spectacolul 
nul trecut 
cîntecului și dansului de 
către formațiile mara
mureșene, 
formațiilor 
culturale 
Mare și 
giunea Cluj), 
ra (Banat), 
(regiunea 
Dăbuleni și Săpata (Ol
tenia), Lueriu (regiunea 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară), al corului din 
Alămar, al formației de 
tulnice din Avram Ian- 
cu, dansurile călușilor 
din Osica și Balș și mul
te altele, apreciate de

Brîurile bănă- 
Jocurile fecio- 

din Ardeal, Ruș- 
oltenești, Roata

în scenă de 
„Ciocîrlia", 

prezentat a- 
la festivalul

programele 
căminelor 

din Ceanu! 
Coruș (re- 

Vălișoa- 
Răzmirești 
București),

spectatori pentru 
musețea lor.

Dar pe lingă multe reali
zări remarcabile — ne-a de
clarat prof. MIHAI POP, di
rector adjunct al Institutu
lui de etnografie și folclor 
al Academiei — întîlnim a- 
desea în concertele orches
trelor populare, în pro
gramele radiotelevizate, în 
spectacolele ansamblurilor și 
chiar la multe echipe de ama
tori tratări schematice, lipsite 
de autenticitate, care răpesc 
cînfecelor și dansurilor pu
terea de a emoționa. Voi 
aminti cîteva din aceste de
naturări: încărcarea excesivă a 
orchestrelor de muzică popu
lară pînă la a le da aspectul 
de formații pseudo-simfonice 
(la unele, primul violonist al 
tarafului a devenit dirijor cu 
baghetă); introducerea în in
terpretarea suitelor de cîntece 
populare a unor elemente ale 
muzicii de cafepea cenfral- 
europeană sau din vechiul re
pertoriu al fanfarelor milita
re ; prelucrarea armonică a 
unor cîntece cărora numai li
nia melodică simplă le con
ferea autenticitate ; așezarea 
dansatorilor față în față în 
rînduri drepte, formațiile în 
diagonală, trecerea coloanei 
de fete pe sub brațele băie
ților, într-un iureș de fluie
rături și țipete stridente (în 
timp ce dansurile noastre sînt 
de regulă în cerc, în linie 
șerpuitoare plină de euritmie 
și discreție) ș.a. La Festivalul 
de la Mamaia de anul 
acesta echipele de dansuri 
ale palatelor culturii din Cluj 
și Brașov, folosind asemenea 
false stilizări, au înfățișat 
dansurile românești și cele 
ale naționalităților conlocui
toare în scheme hibride, ne
autentice",

După cum arată compozito 
rul DUMITRU CAPO’ANU, 
„din cauza fanteziei necontro- 
lale a instructorilor se recurge 
adesea la o serie de proce
dee „spectaculoase" de prost 
gust cum ar fi, de pildă, ac
celerarea dansurilor pînă la 
performanța sportivă, abuzul 
de strigături, confruntarea 
hazlie înfre un voinic uriaș 
dar neajutorat cu un ține is
cusit, finalurile „în poză", la 
rampă, însoțite de un strigăt 
de „hei", semnal și invocație 
pentru aplauzele sălii. Se ig
norează adesea faptul că

multe jocuri românești se 
dansează într-o tensiune inte
riorizată, de gingașă trăire 
sufletească".

Mulți telespectatori ne 
semnalează că în cadrul 
emisiunilor intitulate „A- 
flas folcloric” apar uneori 
formații de slabă calitate, 
incapabile să redea bogă
ția folclorului. Astfel, pro
fesorul de muzică PAUL 
VALENTIN BĂINȚAN 
din Baia Mare își expri
mă nemulțumirea pen
tru modul sărac și ne
concludent în care a fost 
ilustrată la televiziune 
creația populară a re
giunii Maramureș.

„în multe spectacole — 
remarcă poetul TEODOR 
BALȘ — dansurile populare 
sînt concepute într-o viziune 
idilică, semănătorisfă, de în
ceput de secol. Am văzut la 
televiziune formații profesio
niste sau de amatori prezen- 
tînd aceleași interminabile 
idile sau scene cîmpeneșfi de 
gust operetisfic (la fîntînă, la 
portiță, sub copacul luminat 
de luna plină) cu decoruri și 
comentarii de un convențio
nalism desuet. Și e cu atît mai 
regretabil, cu cît unele din 
aceste emisiuni erau organi
zate, pe cîte știu, de colabo
ratori ai institutului de fol
clor".

Goana după aplauze și 
falsă originalitate duce 
la abandonarea bunului 
gust, a 
porțiilor și frumuseții 
atît de I 
jocurilor

„Introducerea 
bărbătești în jocul fetelor — 
arată maestrul coregraf 
GH. POPESCU-JUDEȚ — 
aducerea pe scenă a unor gru
puri de fete, despletite și 
exuberante, care evoluează 
pe scenă în mișcări brusce și 
dezordonate, cum se întîm
plă în programul unora dintre 
formațiile noastre de amatori, 
duce la exhibiții ieftine. 
Chiar dacă în unele zone, 
cum ar fi bunăoară Slatina, au 
existat femei călușari, — a- 
cesta mi se pare un feno
men fortuit și atipic, care nu 
poate fl preluat aidoma. De 
multe ori echipele de amatori 
imită pe profesioniști și îm
prumută modele care nu tot
deauna sînt de bun gust. Un 
exemplu este așa-numitul 
„break", fragment de dans 
bătut, executat pe pauză mu
zicală, pentru a stîrni efect 
imediat. Este un truc pe care 
l-am aflat la toate echipele 
de amatori concurente la fi
nala pe țară a celui de-al 
Vll-lea concurs republican. 
Un truc de gust îndoielnic 
este și aglomerarea scenei 
prin antrenarea mai multor 
generații în interpretarea 
jocurilor populare. Acum cîți- 
va ani se aduceau în scenă 
două generații de artiști ama
tori, acum „se poartă" jocul 
la care participă trei pînă la 
cinci generații, de la copii 
năzdrăvani de 3 ani, pînă la 
băfrîni de 70—75 de ani. 
Acest sistem depășește ca
drul artisticului, mai ales cînd 
participarea numerică este e- 
xageraf de mare (60-80 de per
soane) urmărind mai degrabă 
o demonstrație de amploare 
decorativă. Panorama revuis
tică nu este în spiritul folclo
rului nostru”.

Problema nerespectă- 
rii autenticității și ceda
rea în fața unor „mode“ 
revin și în cele spuse de 
ANCA GIURCHESCU. 
Necunoașterea realită
ții folclorice, lipsa de

simțului pro-

caracteristice 
românești. 

I mișcărilor

Teodor Balș, Dumitru Capoianu, 
< u Anca Giurchescu, Corneliu 

Negulescu, 
Mihai Pop,

Geo rgescu, Tudor Jarda, Mihai 
Marin Constantin, N. Parocescu, 
Gh. Popescu - Județ, Vera Proca - Ciortea, N.

Radulescu, Paul Valentin Băințan

multe cazuri, — ne 
maestra dc balet

interes pentru desco
perirea elementelor e- 
sențiale, ca și goana 
după spectaculos cu 
orice preț sînt cau
zele care fac, de pil
dă, ca numeroase e- 
chipe să prezinte dan
surile din Oaș într-o 
manieră care s-ar putea 
caracteriza prin accen
tuarea pînă la grotesc a 
mișcărilor de trepidație 
verticală a corpului, prin 
țipuriturile exagerate.

„în 
spune
VERA PROCA-CIORTEA, 
— temperamentul și vigoarea 
dansatorilor populari au fost 
substituite la dansurile fecio
rești cu o execuție gălăgioa
să, ostentativă și exterioară, 
iar nobleței dansurilor feme
iești i-a fost preferat 
sentimentalism siropos, 
grație salonardă, de 
gust foarte dubios. Că 
văzută superficial 
de prelucrare 
din faptul 
frumusețea costumelor acestor 
dansuri au fost supralicitate 
prin elemente de efect ca 
paiete, exces de beteală și 
altele". Dansatoarele din e- 
chipa Palatului cultural din 
Cluj au apărut într-o suită 
purtînd pălării de nailon o- 
ranj și bleu, ornamentate cu 
flori stridente ce contrave
neau cromaticii populare. La 
cel de-al Vll-lea Festival mU- 
zical-coregrafic al artiștilor 
amatori, multe echipe din re
giunea Ploiești s-au prezentat 
în costume care gemeau de 
paiete și fluturași aurii, apli
cați cu dărnicie și incompe
tență de cooperativele meș
teșugărești unde au fost con
fecționate. Procedeul este 
din păcate larg răspîndif, vă
dind dorința de-a „lua ochii". 
„Rămîi consternat — spune 
poetul MIHAI NEGULES
CU — văzînd ce au putut de
veni minunatele costume oșe- 
neșfi, adevărate opere de arfă 
vestimentară, sub mîinile croi- 
foreselor ansamblului de cîn
tece și dansuri din reședința 
regiunii Maramureș, la numai 
50 km de Țara Oașului".

Din cele arătate, re
iese că mulți conducă
tori de ansambluri și 
instructori artistici în
țeleg simplist transpu
nerea scenică a valori
lor tradiționale. Lipsiți 
de o cultură temeinică 
de specialitate, ei ape
lează nu la izvorul crea
ției ci la ceea ce fac co
legii lor de breaslă, îm- 
prumutînd și modificînd 
după bunul lor plac și 
trecînd peste confrunta
rea obligatorie cu reali
tatea.Activitatea de valorificare și răspîndire a folclorului românesc impune respectarea și păstrarea riguroasă a trăsăturilor sale caracteristice, care exprimă

un 
o 

un 
este

munca 
se vede și 

că bogăția și

— într-o largă diversitate de forme — valori permanente de o mare prospețime și frumusețe. Dintre aceste trăsături amintim armonia cromatică și eleganța simplității, care exclude stridențele, topind într-o linie generală discretă, sobră și sugestivă o mare varietate melodică și ritmică, o rară bogăție plastică a costumelor ; expresivitatea cîntecului și dansului, optimismul robust, profunzimea sentimentelor și emoțiilor omenești pe care le transmit ; capacitatea de a reda printr-o extremă economie de mijloace o gamă largă și complexă de idei și simțăminte ; stilul specific de interpretare, dramatic, interiorizat, împletind organic măsura, delicatețea sufletească, spontaneitatea și puterea de improvizație, într-o expresie artistică originală, plină de sinceritate ș.a.m.d. Abaterea de la spiritul creației populare, ignorarea caracteristicilor sale, duc în mod fatal la falsificări, care trebuie eliminate din activitatea formațiilor noastre.
Prelucrări
sau contra 
faceri ?

Este nevoie întotdea
una de 
terialul 
rerea
TUDOR

a prelucra ma- 
folcloric ? Pă- 

compozîtorului 
.TARDA este că

„nu se poate da un răspuns 
general valabil. Este cert 
însă că sînt unele piese ar
tistice ca 
Căpîlna 
Precup 
adăuga 
a creat

„Este

„Purtata fetelor din 
sau solo-ul Măriei 

cărora nu li se poate 
nici un ac peste ce 
poporul".
adevărat — ne spune 

și dirijorul MARIN 
STANTIN că unele 
sătești, formate din 
rafi virtuoși inferpreți 
lari, au obfinut succese ră
sunătoare și în trecut și în 
prezent, atît pe plan intern 
cît și international cu apari
ții prezentate „ca la hora sa
tului",Interlocutorul nostru

CON- 
echipe 
adevă-
popu-

gătesc formațiile artistice să dispară o- rientarea „după ureche“, să se instaureze cea mai deplină rigoare științifică.

folclorului
Ion Socol, în Editura 
pentru literatură.

Și în prelucrarea dansu
rilor se manifestă uneori 
tendința de a modifica tră
sături esențiale. „Integrarea 
horei lente de 6/8 în dan
suri este adesea întîlnifă la 
formațiile noastre — spune 
GH. POPESCU - JUDEȚ. 
Dacă în muzica populară 
există modelul • acestei hore, 
nu la fel se întîmplă și în 
dansul popular, unde ea nu 
se joacă. A pătruns în core
grafia actuală născînd un hi
brid, un compromis între ba
let și dans popular, pe care-l 
întîlnim de obicei în mijlo
cul suitei, ca joc de fete. I 
se atribuie mișcări stilizate 
de balet ce au devenit cu 
timpul un limbaj falsificat, 
dar acceptat prin uzanță".

«Marile coruri amatoare 
(cele de la Reșița, C.F.R.- 
lași, Republica-București, Dă
buleni, Chizătău) au atins o 
treaptă polifonică remarca
bilă, o mare finețe a nuan
țării și interpretării 
TEODOR BALȘ. 
așteptat ca posibilitățile lor 
să excludă aranjamentele și 
prelucrările simpliste. Cu toa
te acestea, coruri sindicale, 
ale căminelor culturale, case
lor de cultură, le difuzează 
cu o perseverență demnă de 
o cauză mai bună. Este un 
anacronism faptul că adesea 
ansamblurile adoptă prelu
crări schematice, expediate în 
vîrful condeiului, cu reduc
ții pentru două voci, pe care 
le mai oferă publicațiile ca
selor de creație (broșuri, 
știma etc.)".Mulți dintre instructorii artistici caută să apropie în mod forțat folclorul de arta cultă, prin „stilizarea“ o- peretistică, prin încărcarea scenei cu elemente luate din arsenalul baletului clasic, prin tratarea muzicii după șabloane concer- tistice. Asemenea practici, frecvente în activitatea ansamblurilor profesioniste și imitate uneori de echipele amatoare, duc la alterarea frumuseților artei populare. Adaptarea la cerințele scenei e menită să pună în evidență valorile artistice ale folclorului, nu să le deformeze.

Majoritatea interlocu
torilor noștri au obser
vat că din revistele de 
specialitate (revista In
stitutului de etnografie 
și folclor, revista Insti
tutului de istorie a 
artei, „Contemporanul", 
„Muzica“ și altele) lip
sesc de multă vreme 
articolele și discuțiile 
privind problemele ac
tuale, de un mare inte
res, ale prelucrării și di
fuzării folclorului.

și sărăcia
repertoriilor

— arată 
Era de

„După exemplul marilor 
ansambluri centrale, toate 
echipele artistice aplică un 
clișeu comod și nu întot
deauna fericit : montajul. De 
ce se abuzează de acest pro
cedeu ? — se întreabă
muzicologul NICOLAE PA- 
ROCESCU. Ansamblul Sfa
tului popular al Capitalei a 
pus în scenă montajul „Nuntă 
oltenească". Neîntîrziat, alte 
cîteva ansambluri și forma
ții de amatori, cu mijloace 
mai modeste, au reluat la 
rîndul lor alte „nunți", în 
exact aceeași evoluție sceni
că. Așa se repetă și suitele 
orchestrale care, încercînd 
să cuprindă într-un tot geo
grafia folclorică a patriei, nu 
reușesc să redea corect mul
te dintre melodiile
cătuiesc suita {cazul 
bucăți interpretate de An
samblul 
bescu"

care al-
unor

„Ciprian Porum- 
din Suceava și al-

fele). De altfel, fără a fo
losi întotdeauna montajul, șl 
alte ansambluri de cîntece și 
jocuri (ca acelea din Baia 
Mare șl Constanța), se stră
duiesc să prezinte asemenea 
„expoziții coregrafice și mu
zicale" din toate regiunile 
țării, fără să transmită însă 
autentic materialul folcloric 
interpretat".

La scurt timp după ce s-a 
montat la Ansamblul Arma
tei dansul „Carnaval popu
lar", a apărut și la Ansam
blul M.A.I. un 
ceeași temă 
„Obiceiuri de 
astfel, tema „Holde de aur” a 
circulat succesiv la toate cele 
patru mari ansambluri din 
Capitală. „Formula", șablo
nul se simt în multe dintre 
prelucrările dansurilor popu
lare prezentate în programe
le Ansamblului C.C.S., ale 
ansamblurilor din Craiova, 
Timișoara, Cluj.

„Sînt clișee supărătoare 
iar, dintre ele, unele sînt în 
contradicție totală cu carac
terul folclorului 
ne-a spus 
GEORGESCU, 
științific Ia 
etnografie și folclor. Printre 
acestea voi aminti : uniformi
zarea formațiilor (înlocuirea 
tarafurilor mici și atît de co
lorat alcătuite în diferite re
giuni cu orchestra mare de 
tip clasic), acompaniamentul 
obligatoriu la fiecare piesă 
(fie chiar o doină cu ritm 
„rubato”), lipirea la începu
tul piesei a unei „introduceri” 
și la sfîrșit a unui „final”, 
inexistente în muzica popu
lară".

Un exemplu de preluare 
a unei maniere-tip și de 
generalizare a ei ca sin
gură valabilă ni l-a dat 
dirijorul MARIN 
TANTIN ; „Dansul 
țional „Călușul” 
în aproape toate 
folclorice ale patriei, 
forme specifice bine distinc
te, ba avînd chiar nume
roase variante în interiorul 
aceleiași zone, este prezen
tat pe scenele noastre în
tr-o singură variantă — cea 
argeșană". în ce privește cos
tumul — arată ANCA GIUR
CHESCU — tendința de șa- 
blonizare a dus la folosirea 
exclusivă de către toate for
mațiile din Oltenia a portu
lui gorjenesc, care a devenit 
o uniformă generală. Aceeași 
tendință a făcut ca toate 
„Brîurile" din regiunea Bucu
rești (îmi vine în minte e- 
chipa căminului cultural din 
Dragomirești-Zurbana) să fie 
prezentate identic, deși rea
litatea cunoaște o varietate 
deosebit de mare".

Nu toate genurile și 
speciile artei populare 
se bucură în aceeași mă
sură de atenția conducă
torilor de formații ar
tistice. Compozitorul 
GHEORGHE DUMI
TRESCU s-a oprit în
deosebi asupra acestui 
aspect :

„Sînt creații populare de o 
valoare neprețuită care au 
rămas la periferia preocupă
rilor noastre. Unui 
nizator de spectacol 
pare nepotrivit să 
în fața auditoriului, de 
bocetul. De ce ? 
sesia unui bocet 
mește „Soarele 
și care exprimă, 
artistică impresionantă, rostul 
creator al omului pe pămînf. 
Este o piesă de valoare ce 
cred că n-ar trebui să rămînă 
necunoscută publicului larg. 
Interesante mi se par, de a- 
semenea, o serie de deseîn- 
tece (descîntec pentru ploaie, 
pentru ciumă etc.). Multe 
dintre colinde —- a căror ve
chime, este știut, depășește 
vîrsta creștinismului, au un vă
dit caracter laic (vezi colin
dul „Cerbul fermecat” și al
tele), oglindind probleme so
ciale acute, suferințe și nă-

dans cu a- 
sub numele 

iarnă'’. Tot

nosfru —
CORNELIU 

cercetător 
Institutul de

CONS- 
tradi- 

exisfenf 
zonele 

în

orga- 
i se 

aducă 
pildă,

Sînt în po- 
care se nu* 
și moartea" 
într-o formă

zuinje umane, dezvăluind 
raporturile de clasă din so
cietatea respectivă. Frumuse
țea acestor piese ne îndrep
tățește să le scoatem în con
cert, la radio și televiziune, 
după o atentă reconsiderare 
critică".

în aceeași ordine de 
idei, folcloristul COR
NELIU GEORGESCU 
consideră că, atît pe es
tradele de concert cît și 
în concursuri, la radio 
și televiziune nu apar 
decît foarte rar genuri 
prețioase ca baladele, 
strigăturile de joc din 
Maramureș, Făgăraș. 
Bihor, instrumente 
populare specifice ca 
cimpoiul, drîmba, fluie
rele mari etc.

„La radio s-a popularizat 
multă vreme în programele 
de concert mai mult folclo
rul lăutăresc. Dintre diferitele 
tipuri de piese populare 'trp- 
sesc însă doinele și „cîrj,re
cele de băut" maramureșene, 
vechile cîntece bănățene sau 
făgărășene, cînfecele 
oltenești etc.".

Arătînd că la 
s-au organizat 
speciale de 
(„Din comoara folcloru
lui nostru“, „Din arhiva 
Institutului de etnogra
fie și folclor“ etc.) 
N. RADULESCU de la 
Institutul de etnografie 
și folclor consideră că se 
vădește încă în emisiu
nile muzicale o îngusta
re a noțiunii de folclor, 
o restrîngere a ei mai 
ales la două specii 
folclorice : cîntecul pro- 
priu-zis și jocul.

„Uneori, e drept, 
programează o 
o romanță populară, 
ascultătorul este lipsi 
posibilitatea de a-și face o 
imagine reală despre bogăția 
de genuri și specii a folclo
rului nostru muzical, care 
este mult mai mare decît spe
ciile citate, cuprinzînd, în a- 
fară de acestea, cîntece de 
nuntă, de leagăn, balade și 
cîntece epice, cîntece legate 
de vechi ceremonii agrare, 
piese instrumentale de ascul
tat etc. Repunerea lor în cir
cuitul audiției ml se pare o 
sarcină imperioasă și nece
sară”. Numeroase exemple relevă o tendință de îngustare și sărăcire a repertoriului muzical și coregrafic. Este nefiresc ca, pe măsură ce specialiștii descoperă noi valori folclorice, varietatea lor fiind literalmente nelimitată, iar repertoriul viu îmbogățindu-se neîncetat, în spectacole să fie prezentate de ani în șir aceleași și aceleași producții care, prin prelucrări succesive, au ajuns să semene între ele, fie că proveneau inițial din- tr-un colț sau altul al țării. înlănțuirea, de multe ori artificială, a dansurilor și a piese- lor muzicale în suite, montaje, mozaicuri etc, tratarea lor regizorală superficială, uniformizarea costumelor în așa fel îneît ele nu mai reprezintă portul nici unei regiuni folclorice au făcut ca farmecului și originalității caracteristice folclorului nostru să le ia locul adesea linia cenușie, gestul repetat pînă la obsesie, șablonul idilic golit de trăire, de spontaneitate.

hă u life

radio 
cicluri 

emisiuni

se
doină

de

Răspunsurile primite în cadrul anchetei noastre atrag aten
ția asupra tendinței negative — constatate îndeosebi la ma
rile ansambluri, dar care pătrunde tot mai mult și în alte 
iormații de cîntece și jocuri — de a deforma, sub pretextul 
,, prelucrării", valorile autentice ale folclorului nostru, l 
Această tendință se manifestă prin nesocotirea caracteristi
cilor artistice specifice folclorului românesc, prin încercarea 
de a substitui artei populare forme ale artei culte, prin uni
formizarea și sărăcirea repertoriului.

Care sînt cauzele acestor neajunsuri ? După cum reiese din 
părerile exprimate mai sus, ele se datoresc în primul 
rînd lipsei de pregătire științifică a multora din cel care în
drumă și pregătesc colectivele artistice, diletantismului larg 
răspîndit în munca instructorilor, dirijorilor, coregrafilor.

Credem că în activitatea tuturor ansamblurilor și echipelor 
artistice, profesioniste sau amatoare, trebuie introdusă cea 
mai mare rigoare și exigență științifică. Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă — prin intermediul Consiliului Muzicii 
și Consiliului Așezămintelor Culturale — îi revine misiunea de 
a organiza largi dezbateri, schimburi de experiență spre a 
elucida cele mai actuale probleme din acest domeniu, precum 
și de a asigura o îndrumare competentă a formațiilor de toate 
categoriile, de a combate denaturări de felul celor semna
late, veghind Ia înalta ținută artistică a spectacolelor fol
clorice.

Este de așteptat ca Institutul de etnografie și folclor să-și 
lege activitatea, mult mai strîns decît pînă acum, de actua
litate, să fie prezent în viața artistică, să ofere asistență ca
lificată formațiilor de cîntece și jocuri. Intervenția specia
liștilor, discuțiile competente vor contribui la ridicarea nive
lului de abordare a multora dintre problemele artei popu- < 
lare. Una dintre cerințele Urgente este aceea de a se ajunge 
la un sistem unic de notare în coregrafia populară, în scopul 
înlăturării falselor interpretări și a improvizației.

Instituțiile chemate să difuzeze în masele largi creația 
populară. Radioul, Televiziunea, Casa de discuri ,,Electre
cord", Studioul cinematografic „Alexandru Sahia", ansam
blurile artistice, să selecteze cu mai mult discernămînt cele 
mai valoroase creații, dovedind permanentă exigență pentrr 
calitatea și autenticitatea producțiilor pe care le promovează 

„Strasurile" — bijuterii false care înlocuiesc nestematele 
ca sticle colorate —- nu au ce căuta printre comorile nespur 
de bogate ale folclorului nostru.

Anchetă realizată de Mircea SIMIONESCU, 
Ion CIUCHI, Radu CONSTANTINESCU, 
Sorin MOVILEANU, Adrian ANGHELE5CU
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Republicii Tunisia 

CuvîntârlEe rostite
în cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Mahmoud 
Maamouri a transmis președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, guvernului și 
poporului român, din partea pre
ședintelui Republicii Tunisia, a gu
vernului și poporului tunisian, 
urări de fericire și prosperitate.

Reafirmînd sentimentele de a- 
dîncă prietenie ale poporului tuni
sian față de poporul român, am
basadorul tunisian și-a exprimat 
convingerea că relațiile de coope
rare amicală stabilite între Repu
blic^ Tunisia și Republica Socia
lisai România se vor dezvolta mul
tilateral.

Ambasadorul Mahmoud Maamo
uri, referindu-se la colaborarea în
tre cele două țări pe plan interna
țional, a scos în evidență existența 
unor puncte de vedere comune în- 
tr-o serie de probleme importante 
ale contemporaneității.

Menționînd aspirațiile profunde 
de pace ale popoarelor român și tu
nisian, ambasadorul a subliniat ne
cesitatea continuării și întăririi 
cooperării în vederea apărării și 
consolidării păcii.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru urările adresate, 
rugind pe ambasadorul Mahmoud 
Maamouri să transmită președin
telui Republicii Tunisia urări de 
sănătate și fericire personală, de 
pace și prosperitate pentru poporul 
tunisian.

Președintele Consiliului de Stat 
a declarat că poporul român nu
trește sentimente de prietenie și 
stimă față de poporul tunisian și 
urmărește cu simpatie eforturile a- 
cestuia pentru dezvoltarea econo
mică. culturală și socială a patriei 
sale.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către trimisul extraordinar 

și ministru plenipotențiar al Iranului 
Cuvîntăriie rostite

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, trimisul extraordinar și mi
nistru plenipotențiar, Ahmad 
Eghbal, a arătat că poporul și 
guvernul iranian au urmărit cu 
mare interes și profundă admirație 
realizările din ultimii ani ale po
porului rppjân.

Subliniind' progresele înregistra
te în' relațiile dintre România și 
Iran, ministrul iranian a exprimat 
convingerea că apropiata vizită în 
Iran a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România va contribui la întărirea 
legăturilor de prietenie dintre cele 
două popoare și la dezvoltarea co
laborării bilaterale.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a mulțumit ministrului iranian 
pentru frumoasele cuvinte expri
mate la adresa poporului român, 
manifestîndu-și satisfacția pentru 
prețuirea acordată de către guver
nul și poporul iranian dezvoltării 
relațiilor dintre România și Iran.

Menționînd că Republica Socia
listă România dorește să dezvolte 
multilateral relațiile sale cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
social-economică, pe baza respec
tării independenței și suveranității 
naționale, a egalității în drepturi, a

Proiectarea si 
concepția modernă 
în siderurgie

(Urmare din pag. I)

De exemplu, corespunzător pro
gresului tehnic-științific, la com
plexele industriale și obiectivele 
importante ale căror cicluri de 
proiectare și durate de execuție 
sînt relativ lungi, noi revedem pe
riodic soluțiile tehnologice și con
structive și propunem îmbunătăți
rea unor proiecte. Asemenea per
fecționări privind sporirea capaci
tății de producție, procesul tehno
logic s-au adus cuptoarelor Martin 
de la Hunedoara și Reșița, instala
țiilor pentru dezghețarea minereu
rilor, precum și unor agregate de 
bază prevăzute în proiectele 
combinatului de la Galați. Institu
tul are în vedere necesitatea ca 
în momentul intrării în execuție a 
proiectelor în uzine sau pe șantiere 
ele să se situeze la nivelul celor mal 
bune realizări similare pe plan mon
dial.

Firește, cele de mai sus nu în
seamnă că ar fi de dorit ca do
cumentația inițială, propusă spre 
avizare, să fie aproximativă, cu so
luții provizorii. Permanent, proiectele 
trebuie să reflecte fot ceea ce este 
mai înaintat în tehnică, fiind în a- 
celași timp adaptate necesităților, po
sibilităților reale ți condițiilor speci
fice ale economiei țării noastre.

Confruntarea continuă a soluții
lor adoptate cu nivelul de dezvol
tare a tehnicii constituie pentru noi 
o cerință de prim ordin. Numărul 
mare de probleme tehnice și econo
mice, complexitatea lor, nivelul 
tehnic și eficiența economică ce 
trebuie obținute, necesitatea com
parării cu realizările similare din 
țară sau de peste hotare impun 
perfecționarea perseverentă a do
cumentării proiectanților institutu
lui. Socotesc că ar fi ufll ca docu
mentarea să capete un caracter mai 
organizat, să aibă la bază programe 
mai judicios stabilite, care să per
mită cunoașterea realizărilor și

Menționînd că Republica Socia
listă România militează activ pen
tru dezvoltarea colaborării inter
naționale, pe baza respectării su
veranității și independenței națio
nale, a egalității în drepturi, avan
tajului reciproc și a neamestecului 
în treburile interne, președintele 
Consiliului de Stat a exprimat con
vingerea că relațiile de prietenie 
dintre România și Tunisia se vor 
dezvolta multilateral în folosul 
ambelor popoare.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că, exprimînd năzuințele 
de pace ale poporului român, gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia militează activ pentru apă
rarea păcii și crearea unui climat 
internațional care să permită fie
cărui popor să-și afirme personali
tatea și să se bucure nestingherit 
de toate condițiile necesare pro
gresului său material și spiritual,

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România a urat ambasadoru
lui tunisian succese în activitatea 
sa, asigurîndu-1 că în îndeplinirea 
misiunii sale se va bucura de în
tregul sprijin al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
al guvernului român și al său per
sonal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Tunisia, 
Mahmoud Maamouri.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat par
te Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

(Agerpres)

avantajului reciproc și neameste
cului în treburile interne, preșe
dintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și-a exprimat convingerea 
că, întemeiate pe aceste principii, 
relațiile româno-iraniene au pers
pective de dezvoltare și că vizita 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România 
în Iran, precum și vizita Majestății 
Sale Imperiale Mohammed Reza 
Pahlevi, așteptată în România în 
anul viitor, vor aduce o contribu
ție însemnată la întărirea și lărgi
rea acestor relații

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România a urat ministrului 
iranian succes în activitatea sa, 
asigurîndu-1 că se va bucura de 
tot sprijinul Consiliului de Stat, 
al guvernului român și al său per
sonal,

între președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și trimisul ex
traordinar și ministru plenipoten
țiar, Ahmad Eghbal, a avut apoi 
loc o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

tendințelor în soluționarea proble
melor specifice siderurgiei.

De o deosebită însemnătate este 
ridicarea părții economice a pro
iectelor privind costul investițiilor 
și mărimea eficienței la nivelul 
concepției tehnice. în munca in
stitutului nostru, a filialelor sale 
se constată că dintr-o insufi
cientă documentare există în unele 
cazuri tendința întocmirii de pro
iecte cu indicatori economici care 
nu se pot realiza în practică. Unii 
proiectanți și beneficiari propun 
realizarea de instalații supradimen
sionate sau rezerve exagerate de 
siguranță în exploatare. Ei pierd 
însă din vedere un lucru esențial 
— anume faptul că prin proiecta
rea și intrarea în funcțiune a unor 
capacități potențiale care depășesc 
necesarul de produse pe economie, 
se imobilizează fonduri, se limi
tează posibilitățile de desfacere a 
producției. Iată de ce este necesară 
o mal mare grijă din partea proiec
tanților la întocmirea studiilor econo
mice care să permită aprecierea rea
listă a mărimii indicatorilor economici, 
la stabilirea rezervelor de funcționare, 
la achiziționarea din import a unor li
cențe tehnologice, Instalații ți utilaje.

întrucît obiectivele siderurgice 
se caracterizează printr-o mare 
durată de funcționare consider e- 
sențial ca la studierea și propune
rea diferitelor variante să se țină 
seama de calitatea și diversitatea 
materiilor prime, corespunzător 
surselor posibile de aprovizionare, 
de eventuala dezvoltare în per
spectivă a capacităților de produc
ție. Totodată, este important ca 
elasticitatea soluțiilor tehnice să 
nu mărească costul investiției. 
Asemenea probleme nu pot fi so
luționate realist decît prin elabora
rea unor proiecte și documentații 
tehnice-economice în mai multe 
variante, de sine stătătoare. Con
sider neindicat să se absolutizeze 
o soluție sau alta ; varianta opti
mă poate rezulta uneori chiar din 
sintetizarea variantelor prealabile.

Urmărim ca eficiența economică 
a investițiilor principale, de bază, să 
fie corelată cu cea a lucrărilor conexe. 
Este un aspect important, deoarece 
practica arată că nu este exclus 
ca obiectivul principal, privit se
parat, să asigure obținerea unei 
eficiențe economice ridicate, dar 
luînd în considerare și lucrările

Vizita ministrului
forțelor armate 
în Iugoslavia

La invitația locțiitorului co
mandantului suprem al forțelor 
armate, secretar de stat pentru 
Apărarea Națională a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
general de armată Ivan Gosnjak, 
la sfîrșitul lunii octombrie și în
ceputul lunii noiembrie 1965, o de
legație militară condusă de minis
trul forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, general de 
armată Leontin Sălăjan, va face o 
vizită oficială și prietenească în 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Sărbătorirea 
academicianului 
Al. Rosetti

In aula Academiei a avut loc 
miercuri după-amiază o ședință 
festivă, ■ organizată de Academia 
Republicii Socialiste România și 
de Uniunea scriitorilor, consacrată 
sărbătoririi acad. Alexandru Ro
setti cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani. Acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei, a fe
licitat călduros pe sărbătorit. Des
pre personalitatea acad. Al. Rosetti, 
ca om de știință, profesor și scriitor 
au vorbit prof. Boris Cazacu, acad. 
Emil Petrovici și prof. Șerban Cio- 
culescu. Au mai luat cuvîntul prof. 
Ion Coteanu, din partea foștilor 
elevi ai sărbătoritului, și conf. 
Emanuel Vasiliu, din partea colec
tivului Centrului de cercetări fo
netice și dialectale.

Acad. Al. Rosetti a mulțumit 
pentru cinstirea acordată, pentru 
condițiile de cercetare create oa
menilor de știință din țara noastră 
și a asigurat conducerea de partid 
și de stat că își va pune și de aici 
înainte toată puterea de muncă în 
slujba progresului științei în țara 
noastră.

în cadrul ședinței, sărbătoritului 
i-a fost înmînată o mapă conținînd 
scrisorile unor specialiști străini 
care au trimis articole ce vor fi 
incluse în volumul omagial „Al. 
Rosetti“.

(Agerpres)

Erată
In articolul „Ce se înttmplă etnd 

cumperi un articol defect", publicat 
în ..Scîntela" nr. 6778, rlndurile 4—6 
ale alineatului 3, coloana a 4-a din 
pagina a 3-a, se vor citi astfel : „...ne 
orientăm după indicațiile ordinului 146 
emis de fostul. Minister al Metalurgiei 
șl Construcțiilor de Mașini, ordin în 
vigoare șl astăzi".

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 42 din 20 octombrie 1965, au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

4 37 1 3 45 2. Numere de rezervă : 
33 18. Fond de premii : 896 325 lei din 
care 247 982 lei report categoria I.

conexe sau cele colaterale întreaga 
investiție să fie mai puțin renta
bilă. în această privință, s-ar con
tura necesitatea ca C.S.P. ți C.S.C.A.S., 
în colaborare cu ministerele be
neficiare, să stabilească o me
todologie unitară de determinare a 
volumului investițiilor conexe ți cola
terale, a influențelor pe care aces
tea le au asupra rentabilității în
tregii producții a obiectivelor pro
iectate.

După cum se știe, nivelul inves
tițiilor trebuie evaluat cît mai a- 
proape de realitate, însemnătatea 
acestei cerințe puse de partid este 
astăzi bine cunoscută. De aceea, se 
impune lichidarea deopotrivă a 
deficiențelor ce decurg din sub
evaluarea costurilor de deviz și din 
omisiuni — care comportă lucrări 
suplimentare și depășirea fonduri
lor aprobate, cît și a celor prove
nite din supraevaluarea costului 
investiției. Acestea din urmă, deși 
izolate, sînt uneori mai dăunătoare 
decît subevaluările, deoarece pro
voacă irosirea de fonduri prin con
sumarea lor neproductivă, cu lar- 
gheță, prin realizarea — în unele 
cazuri — a unor lucrări cu utilitate 
scăzută.

De un real folos pentru ridicarea 
nivelului calitativ al proiectelor, 
pentru scurtarea timpului de 
proiectare și reducerea cores
punzătoare a cheltuielilor de 
concepție ne sînt standardele, ele
mentele tipizate, normele interne 
și normativele de proiectare. Ele 
facilitează stabilirea rapidă a so
luțiilor tehnice moderne, genera- 
lizînd experiența bună acumulată 
în alte institute. Sfandardele ți nor
mativele de proiectare sînt un 
îndreptar indispensabil, reflec- 
tînd evoluția progresului tehnic. 
Unele dintre ele sînt însă ră
mase în urmă. Este cazul nor
mativelor și standardelor referi
toare la lucrări în terenuri sensi
bile la înmuiere, la sortimente și 
calități de materiale de construcții, 
al unor dispoziții ale C.S.C.A.S. pri
vind întocmirea devizelor.

Din practică ne-am convins că 
avizarea în timp util a proiectelor, cu 
competență, constituie o premlză e- 
senflală pentru trecerea de la o fază 
de proiectare la alfa. De exemplu, 
dacă Comitetul de Stat al Planifi
cării nu ar fi revenit mai demult 
de două ori asupra capacității de

La uzina do alumina din Oradea

întîlniri internaționale 

ale sportivilor noștri

o Simbătă se va desfășura la Ti
mișoara întilnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele masculine 
Banatul și Vorwärts Berlin.

• Echipa de rugbi Lokomotiv 
Leipzig din R. D. Germană va între
prinde un turneu în țara noastră, ca 
răspuns la turneul efectuat in vara 
acestui an de rugbiștii clubului Rapid 
în R. D. Germană. Oaspeții vor juca 
la 24 octombrie la Bîrlad cu Rul
mentul, la 26 octombrie la București 
cu Olimpia și la 28 octombrie la 
Giurgiu cu Rapid București.

o Echipa bucureșteană de fotbal 
Steaua susține astăzi primul joc din

AIn c î t e v a
ATLETISM. — Comitetul executiv al 

federației internaționale de atletism a 
omologat următoarele 14 noi recorduri 
mondiale : 21,51 m la aruncarea greu
tății — Randy Matson (S.U.A,) : 8’22” 
6/10 la 2 mile — Michel Jazy (Franța) ; 
13'00” 4/10 la 3 mile, 13’25” 8/10 la 
5 000 m și 47’12” 8/10 la 10 mile — Ron 
Clarke (Australia) ; 27’11” 6/10 la 6 
mile — Bill Mills (S.U.A.) și Gerry Lind
gren (S.U.A.) , 2’16” 2/10 la 1 000 m — 
Juergen May (R. D. Germană) ; 4h 02'33” 
la 30 mile marș și 4h 10’51” 8/10 la 50 
km marș — Christophe Hone (R. D. 
Germană) ; 8,35 m la săritura în lungime 
— Ralph Boston (S.U.A.) ; 71,06 la a-

proiectare a turnătoriei de oțel a R 
Uzinei metalurgice București, nu | 
s-ar fi întîrziat avizarea proiec- g 
tului de ansamblu. Institutul ar fi | 
avut astfel posibilitatea să se gă- I 
sească cu proiectele de execuție g 
într-un stadiu avansat. Cred că g 
este bine să se solicite proiectan- | 
tului elaborarea unor variante noi | 
sau detalierea lor numai în cazuri g 
justificate, după ce s-au precizat g 
elementele temei de proiectare.

Tot. atît de importantă pentru g 
creșterea eficienței economice a g 
investițiilor este și dezvoltarea | 
perseverentă a colaborării dintre | 
proiectant, beneficiar și construc
tor, prin punerea în valoare, cu 
operativitate, a măsurilor din ana
lizele comune pe șantiere. Ar fi 
util să se extindă această conlucra
re încă din etapa elaborării proiecte
lor, fiind posibilă o mai deplină valo
rificare a bogatei experiențe dobîndi- 
te de întreprinderile de construcții- 
montaj ți de beneficiari. In procesul 
realizării oricărei investiții, constructo
rul nu poate fi un factor cu activitate 
de sine stătătoare ci un colaborator di
rect, un continuator al activității pro
iectantului. Prin analiza sistematică 
a aplicării soluțiilor prevăzute în 
proiecte, pe șantiere, acolo unde 
ele se materializează, beneficia
rii au posibilitatea să-și aducă o g 
mai mare contribuție la realizarea H 
unor lucrări de un nivel tehnic g 
înalt și în condiții de economici- | 
täte. Noi, proiectanții, nu tre- | 
buie să privim eficacitatea unei g 
soluții tehnice în mod exclusivist, g 
ci trebuie să fim receptivi față de | 
propunerile, sugestiile constructo- g 
rilor și beneficiarilor în timpul g 
realizării lucrărilor. Aceasta justi- g 
fică, de altfel și prezența la Galați, | 
Hunedoara și Reșița a unor filiale | 
ale institutului. Experiența acumu
lată de colectivul institutului, a- 
plicarea în continuare a unor mă
suri care să contribuie la perfec
ționarea activității de proiectare 
constituie premize importante pen- Ê 
tru îndeplinirea sarcinilor stabilite I 
de Congresul al IX-lea al partidu- | 
lui, privind punerea în funcțiune g 
la termen și la un înalt nivel teh- ! 
nie și calitativ a obiectivelor, în I 
condițiile ridicării eficienței econo- È 
mice a investițiilor, corespunzător g 
eșalonării stabilite, necesităților e- | 
conomiei în cincinal. 

cadrul turneului pe care-1 întreprin
de în R. D. Germană, întîlnind la 
Magdeburg formația locală Aufbau.

• Ieri la Pireu, în cadrul „Cu
pei balcanice" la fotbal, s-a dis
putat primul meci dintre echipele 
Olimpiakos Pireu și Farul Cons
tanța. Victoria a revenit formației 
gazdă cu scorul de 1—0 (0—0). Re
turul acestei întîlniri va avea loc 
în luna noiembrie la Constanța, 
în grupa a 2-a a Cupei balcanice 
conduc echipele Spartak Plovdiv 
și Farul Constanța cu cîte 7 punc
te din 5 partide.

r î n d u r i j 
runcarea ciocanului — Harold Connoly 
(S.U.A.) I 3’04” 5/10 la ștafeta 4x440 9 
yarzi echipa Southern University g 
(S.U.A.) ; 52”4/10 la 440 yarzi femei - 
Amoore-Pollock (Australia) i 10”5/10 la ■ 
80 m garduri — Stamejcic (Iugoslavia). ■

Pentru a doua oară în acest sezon, ■ 
săritorul în înălțime Czernik (Polonia) 
a trecut peste ștacheta ridicată la 2,17 E 
m. în cadrul aceluiași concurs, disputat § 
la Varșovia, sprintera Klobukowska a 
alergat 100 m plat în ll”4/10, iar Bed- B 
narek a fost cronometrată la 80 m gar- § 
duri în 10’8/10. Ö

HOCHEI. — Continuîndu-șl turneul 
In R. F. Germană, selecționata Iugo
slaviei a jucat la Düsseldorf cu o re
prezentativă locală. Gazdele au repurtat 
victoria cu scorul de 8—2 (2—0 -, 3—1 i 
3-1).

* Iîn continuarea turneului pe care-1 In- 8 
treprinde în R, D. Germană, selecțio- g 
nata de hochei pe gheață a Finlandei n 
a jucat cu Dynamo Weisswasser. Oas- g 
peții au terminat învingători cu scorul 
de 9—5 (3—1 I 3—0 > 3—4).

FOTBAL. — în meci retur pentru “ 
„Cupa orașelor tîrguri“, echipa suedeză ■ 
Aik Stockholm a terminat la egalitate : S 
0—0 cu Daring Bruxelles. Fotbaliștii I 
suedezi, învingători In primul meci cu _ 
3—1, s-au calificat pentru turul urmă- H 
tor al competiției.

*

într-un meci amical desfășurat la ■ 
Varna, formația locală „Cerno More" a „ 
terminat la egalitate : 2—2 (0—1) cu I 
echipa sovietică Zenit Leningrad.

BOX. — Echipa selecționată de box S 
a Angliei a susținut a doua întjlnire la g 
Varșovia primind replica echipei se- “ 
cunde a R. P. Polone. Pugiliștii polo- a 
nezi au învins cu 10—8.

HANDBAL. — Echipele feminine ale 
R. F. Germane și R. S. Cehoslovace au S 
susținut două întîlniri amicale In ve- | 
derea campionatului mondial. în primul “ 
joc rezultatul a fost egal : 7—7 (4—4), n 
iar In al doilea victoria a revenit echi- a 
pei vest-germane cu rezultatul de 9—7 U 
(7-3).

TENIS. — După prima zi a Intllnirii I 
internaționale de la Verona, echipa Ita- “ 
liei conduce cu 2—1 în meciul cu n 
Franța. Rezultate tehnice : Jauffret | 
(F) — Obviera (I) 6—0 i 6—4 i 10—8 i | 
Tacchini (I) — Barclay (F) 6—0 i 6—1 > 
6—1 ( Maioli (I) — Contat (F) 6—0 i 9
6—4 î 6—0.

ȘAH. — A fost continuată cea de-a a 
11-a partidă a meciului pentru titlul Q 
mondial feminin dintre Nona Gaprin- 0 
dașvili și Alia Kușnir. După 12 mutări, 
victoria a revenit lui Gaprindașvili, g 
care conduce acum cu 7,5—3,5 puncte, g 
Gaprindașvili mai are nevoie de un sin
gur punct pentru a-și menține titlul. Au B 
mai rămas de jucat 5 partide.

BASCHET. — Selecționatele mascu- n 
line ale U.R.S.S., Iugoslaviei, Spaniei, | 
S.U.A., Mexicului, Braziliei, Argentinei, g 
Perului, Uruguayului și Porto Rico și-au 
confirmat participarea la viitoarea edi- B 
ție a campionatului mondial de bas- ij 
chet, care va avea loc între 16 și 30 “ 
aprilie 1966 în Chile. în vederea aces- ra 
tui campionat, echipa Chile va fi pre- | 
gătită de antrenorul sovietic Spanda- B 
rian.

„Stalova -
Vola-2"

La centrala electrică 
„Stalova-Vola-2", din 
voievodatul Rzeszow, 
R. P. Polonă, a intrat 
în funcțiune primul 
turboagregat produs în 
țară, cu o putere de 
125 MW. Centrala e- 
lectrică va avea o pu
tere totală de 450 MW 
și va alimenta cu e- 
nergie electrică toată 
partea de sud-est a Po
loniei.

Sistemul 
„Amnokan"

O rețea de lacuri 
de acumulare, de ca
nale mari și mici îm- 
pînzește astăzi terito
riul R. P. D. Coreene. 
Sistemul de irigații de 
la Phenian, intrat în 
funcțiune în 1958, iri
gă 50 000 ha. Și în alte 
raioane s-au construit 
sisteme de irigații : 
dealurile au fost 
străpunse de nume
roase tunele de tre
cere a apei, au fost să
pate 28 000 km de ca
nale și ridicate pesta 
4 000 km de baraje și 
diguri. Acțiunea con
tinuă intens și in pre
zent. In nord se în
cheie lucrările de 
construcții ale celui 
mai mare sistem de

irigații din țară — 
Amnokan, care va ali
menta cu apă o supra
față de 90 000 ha. In 
prezent, suprafața a- 
gricolă irigată însu
mează peste 800 000 
ha, de 7 ori mai mult 
decît cea existentă 
înainte de eliberarea 
țării.

în Ungaria se d,es- 
fășoară în octombrie 
„luna muzeelor“. Cu 
acest prilej, Muzeul 
național din Buda
pesta a organizat o 
expoziție de bijuterii 
și vase din aur, iar 
muzeul „Hopp Ferenc“ 
prezintă mătăsuri și 
porțelanuri din țările 
Asiei. Presa ungară 
relatează că anul tre
cut muzeele din țară 
au fost vizitate de 5 
milioane ' de oameni.

antifasciste
La Ruse (R. P. Bul

garia) a avut loc pre
miera unei noi opere 
bulgare, „Podul", a 
compozitorului Ale- 
xandăr Raicev, pe 
libretul poetului Vla

O CETATE DE 4 000 DE ANI

Grupul de arheologi italieni care 
efectuează cercetări în Siria a în
cheiat recent a doua campanie de 
săpături la Tel Mardikh, unde s-a 
descoperit anul trecut o mare ce
tate care s-a dezvoltat în jurul a- 
nului 2 000 î.e.n. Săpăturile iăcute 
în jurul zidului au scos la iveală 
o parte din sistemul de apărare 
care încadra poarta spre Damasc 
a cetății. Bastionul, construit din 
blocuri de piatră de o grosime de 
aproximativ 20 metri, datează de 
la sfîrșitul celui de-al treilea mi
leniu î.e.n. In orașul propriu-zis 
s-a descoperit un templu cu ziduri 
foarte groase de piatră, acoperite 
în întregime cu plăci. S-a găsit și 
un al doilea templu, de dimensiuni 
mai mari, construit din bazalt. In 
decursul secolelor, templul a fost 
reconstruit de mai multe ori.

TN AFARA TIMPULUI

O firmă americană de ceasuri a 
realizat o operație ' publicitară 
care a dat prilejul unor interesan
te observații. Cu asentimentul lo
cuitorilor din localitatea North 
Conway, toate ceasurile au fost 
depozftate într-un singur loc timp 
de două zile. Stația locală de 
transmitere a orei exacte a încetat 
să mai funcționeze în această pe
rioadă, așa îneît, în cele două zile, 
populația a trăit complet în afara

Se știe că Gioconda lui Leonardo da Vinci a 
fascinat de-a lungul secolelor zeci și zeci de 
generații. O expoziție deschisă miercuri la 
Paris arată că celebrul tablou este repro
dus chiar și pe obiectele pe caro te aștepți 
cel mai puțin să-l întîlnești. Iată, în fotografie, 
copii ale Glocondel pe o cutie de sardele șl 

pe un borcan de dulceață

dimir Bașev. Opera 
oglindește episoade din 
lupta clasei munci
toare bulgare împo
triva fascismului.

de materiale 
de constricții

In R. P. Albania se 
acordă o mare atenție 
producției de mate
riale de construcții. 
Recent a intrat în pro
ducție o fabrică de 
cărămizi și țiglă în 
districtul Tirana. La 
Tirana, Vlora și în 
alte orașe se constru
iesc noi fabrici de pa
nouri prefabricate, de 
cărămizi, de ciment și 
alte materiale de con
strucții.

Complex nautic
La Praga, pe malul 

drept al Vltavei, a fost 
inaugurat un complex 
nautic, destinat atît 
sportivilor de perfor
manță cit și amatori
lor. Oomplexul este 
format dintr-un bazin 
de înot acoperit, un 
bazin descoperit și al
tul destinat jocului 
de polo pe apă și să
riturilor de pe tram
bulină. în fotografie : 
noul complex nautic 
praghez.

timpului. In prima dimineață, copiii 
s-au dus la școală cu o jumătate 
de oră mai devreme decît deobicei 
dar a doua zi, dobîndind un oare
care simț de orientare s-au prezen
tat aproximativ la ora normală. S-a 
constatat că simțul de orientare cel 
mai sigur l-au manifestat copiii. în 
schimb, unele persoane mature au 
dat semne evidente de neliniște 
din pricina incertitudinilor pe care 
le aveau în privința orei exacte.

ERUPȚIA UNUI VULCAN

Vulcanul Pacaya din Guatemala, 
situat la aproximativ 31 km sud de 
capitala țării, a erupt marți noaptea, 
aruneînd în aer mari bucăți de rocă 
antrenate de lavă. Coloana uriașă 
de lavă a putut fi văzută la zeci 
de kilometri. Asupra orașului Ama- 
titlan, situat la aproximativ 16 km 
de vulcan, a căzut o adevărată 
ploaie de zgură vulcanică. Autori
tățile locale au luat măsuri pentru 
evacuarea locuitorilor din regiunile 
din apropierea vulcanului. Nu se 
semnalează victime.

TABLOURI DISPĂRUTE

In timpul celui de-al doilea răz
boi mondial au dispărut din muzee
le italiene 810 opere, iar humeroa- 
se tablouri au fost complet distru
se. Printre lucrările dispărute se 
numără opere de Tintoretto, Tizia
no, Veronese, Andrea del Sarto,

Annibale Carracci, sculp
turi din Renaștere, prin
tre care și o lucrare de 
Michelangelo, precum și 
fragmente ale unor mo
numente din epoca ro
mană. Agenția Ansa a- 
firmă că ultima dată au 
fost recuperate în anul 
1963 două pînze de Pol- 
laiolo, care se găseau la 
Los Angeles. Ele au fost 
înapoîate unui muzeu 
din Florența.

DIN NOU DESPRE 
VIKINGI

Un grup de arheologi 
englezi efectuează cer
cetări asupra unor ves
tigii care ar fi putut a- 
parține unei vechi co
răbii a vikingilor. Re
licvele au fost scoase la 
iveală de către un insta
lator de apă, în timp ce 
săpa un puț iîngă rîul 
Debe, în comitatul Suf
folk. Potrivit afirmațiilor 
făcute de specialiști de 
la British Museum, lem
nul corăbiei ar avea o 
vechime de aproximativ 
1 200 de ani.



B o n n

ERHARD A PRIMIT
ÎNVESTITURA 
PARLAMENTULUI

Vizita delegației parlamentare române
in R. P. Mongolă
• Delegația a fost primită de J. Țedenbal
• Mitingul de la Ulan Bator

Persistâ dificultăți 
în formarea guvernului

20; — Trimisul 
L. Duță, trans- 
Marii Adunări

BONN 20 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc ședința noului Bundes
tag vest-german, ales la 19 septem
brie, care a desemnat pe noul can
celar federal, Ludwig Erhard, sin
gurul candidat la acest post. El a 
obținut majoritatea absolută de 
voturi din primul tur. Din cei 487 
de deputați prezenți la scrutin, 272 
au votat pentru, 200 contra, iar 15 
s-au abținut. Se crede că vo
turile albe au fost introduse în 
urnă de unii deputați ai aripii ba
vareze a U.C.D., nemulțumiți de 
condițiile acordului de coaliție cu 
partidul liber-democrat. Pentru 
Erhard au votat deputății U.C.D.- 
U.C.S. și liber-democrații. Depută
ții social-democrați au votat în 
bloc împotriva învestirii lui Er
hard.

Deși Erhard a trecut principalul 
obstacol care se ridica în calea for
mării noului guvern, și anume nu
mirea lui Gerhard Schroeder în 
funcția de ministru al afacerilor 
externe, mai rămîn încă unele pro
bleme de rezolvat. După cum se 
știe, atît aripa bavareză a U.C.D. 
cît și liber-democrații cer o parti
cipare mai largă a lor în noul cabi
net. Totodată, reprezentanții U.C.S. 
au cerut să li se asigure o mai 
mare influență în domeniul poli
ticii externe a R.F.G.

o con-

ședințe 
a avut 
muncii

ULAN BATOR 
special Agerpres, 
mite : Delegația 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, aflată în vizită în R. P. 
Mongolă, a fost primită miercuri 
dimineața de J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole. A avut loc 
vorbire prietenească.

După-amiază, în sala de 
a Marelui Hural Popular 
loc un miting al oamenilor
din Ulan Bator, în cinstea priete
niei mongolo-române, la- care au 
participat : D. Maidar, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, N. Luvsanravdan, B. Al- 
tangherel și alte persoane oficiale, 
precum și șefii 
matice acreditați la 
Mitingul a fost deschis 
președintele Comitetului 
al Huralului Popular 
Bator.

în cuvîntul său, acad. B. Șiren- 
dîp, vicepreședinte al Marelui 
Hural Popular, a subliniat succe
sele obținute de poporul român 
sub conducerea P.C.R. în opera de 
desăvîrșire a construcției socia
liste.

A luat apoi cuvîntul tov. Kovacs 
György, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, care a mulțu
mit pentru prilejul oferit delega
ției parlamentare române de a vi-

misiunilor diplo- 
Ulan Bator, 

de Țedev, 
Executiv 

din Ulan

n o u I u ■
I cabinet

zita Mongolia și de a cunoaște ne
mijlocit preocupările și realizările 
poporului mongol în opera de con
struire a socialismului. El a subli
niat că relațiile româno-mongole, 
bazate pe principiile marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
socialist, pe principiul egalității în 
drepturi și neamestecului în tre
burile interne, ale avantajului re
ciproc, se vor dezvolta și pe viitor.

Seara, Marele Hural Popular a 
oferit în Sala de recepții guverna
mentală un cocteil în cinstea dele
gației parlamentare române. Au 
participat J. Sambu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole, 
S. Luvsan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.P.R.M., prim- 
vi.cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, D. Maidar, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

La miting și la cocteil au parti
cipat Petre Niță, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Ulan Bator, precum și colaboratori 
ai ambasadei.

Au toastat în cinstea prieteniei 
româno-mongole tovarășii J. Sam
bu, B. Altangherel, Kovacs 
György, și Vasile Mateescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru agricultură și silvicultură 
a Marii Adunări Naționale.

* * *

„Puneți capăt războiului din Vietnam 1’. Sub astfel de lozinci s-au desfă
șurat în numeroase orașe din S.U.A. mitingurile și demonstrațiile organi
zate în cadrul „Zilei internaționale a Vietnamului". Fotografia reprodusă 
mai sus a fost făcută în fața centrului de recrutare al forțelor armate ale 

S.U.A. din cartierul new-yorkez Manhattan

VIETNAM

® Baze militare atacate

mœdh la im depozit
SAIGON 20 (Agerpres). — în 

cursul zilei de miercuri, forțele pa
triotice din Vietnamul de sud au 
lansat noi atacuri împotriva forțe
lor speciale guvernamentale de la

EEEiB „Distracțiile aeriene"
Q r

de patrioți ® Ib mare

CONGRESUL SINDICAL MONDIAL
Expunerea punctului de vedere al delegației romane

Activitatea noului 
cabinet al Greciei este 
grevată de mica majo
ritate de voturi pe care 
se sprijină în parla
ment. După cum ara
tă presa, pe de o par
te, premierul Stephano
poulos se vede nevoit 
să 
tul 
de 
ce 
care se pronunță pen
tru apărarea cuceriri
lor democratice și 
respectarea constitu
ției, ar duce la spori
rea criticilor și ar mic
șora șansele de a a- 
trage de partea sa alțl 
deputați din Uniunea 
de centru ■— scop ur
mărit pentru consoli
darea poziției cabine
tului său. Pe de altă 
parte, premierul tre
buie să țină seama de 
voința partidelor de 
dreapta, care formea
ză majoritatea covîr- 
șitoare a grupului par
lamentar pe care-și 
bazează existența.

După cum apre
ciază ziarele ateniene, 
unele măsuri adopta
te recent de noul gu
vern oglindesc tocmai 
acest aspect al situa
ției. Presa se referă, 
bunăoară, la schimba-

țină seama de Jap
ca orice ■ măsură 
natură să intensifi- 
opoziția maselor,

rea survenită în con
ducerea statului ma
jor al armatei: gene
ralul Ghenimatas, cu
noscut pentru particb 
parea sa activă la 
puciul electoral din 
1963, numit 
nul Pericle", 
înlocuit cu 
general de 
Spandidakis.
tarea lui Ghenimatas 
era una din cererile 
Uniunii de centru și 
ale partidului E.D.A., 
însă — după cum 
scriu ziarele de centru 
— numirea lui Span
didakis nu schimbă cu 
nimic situația. Totoda
tă a fost pus în retra
gere generalul Luka- 
kis, care a condus co
misia de anchetă pen
tru cercetarea „aface
rii Pericle". Cotidienele 
de centru din Atena 
consideră că proble
ma „depolitizării" ar
matei este acum mai 
acută ca oricînd, în- 
trucît schimbările sur
venite demonstrează, 
după cum scrie „To 
Vima", că „guvernul 
a cedat presiunilor 
dreptei”.

Partidul național ra
dical (E.R.E.) conside
ră însă că Stephano
poulos „nu înaintea-

și „Pla- 
a fost 

un alt 
dreapta, 
Indepăr-

a- 
de

de 
precum, și U- 

democratică

ză destul de rapid 
spre înlăturarea din 
aparatul militar și de 
stat a elementelor 
propapandreiste" și 
„nu adoptă măsuri e- 
nergice pentru dizol
varea organizațiilor 
democratice”, mai 
les a organizației 
tineret Lambrakis.

Partidul Uniunea 
centru 
niunea
de stînga continuă să 
organizeze mitinguri 
și demonstrații de 
masă în sprijinul or
ganizării alegerilor și 
apărării cuceririlor 
democratice.

Observatorii 
din capitala 
consideră că 
le guvernului 
nopoulos 
ca un 
mențină 
infimă de care 
dispune în prezent în 
parlament. Deoarece 
această majoritate 
este formgtă din de
putați de dreapta, 
ea nu poate fi menți
nută decît prin dùce- 
rea ünei politici inter
ne și externe conve
nabile E.R.E., fapt care 
creează nemulțumiri 
și proteste în rînduri- 
le maselor populare.

N. LANITIS

politici 
greacă 

eforturi- 
Stepha- 

urmăresc, 
minimum, să 

majoritatea 
se

„Pan American Air
ways", una din cele mai 
mari companii aviatice 
internationale, a introdus 
de curînd, în avioanele 
sale ce zboară pesle 
Atlantic, un program 
distractiv : pe un mic 
ecran se poate viziona 
la o altitudine de 10 000 
metri, fără a deranja pe 
nimeni, filme dintre care 
unele chiar în avanpre
mieră. De asemenea, se 
poate asculta un co
mentariu la casca indivi
duală sau alege pro
gramul muzical preferat.

„Pan American" a- 
nunfase inițial că aceste 
programe vor fi oferite 
gratuit pasagerilor săi, 
dar acum se pare că se 
va percepe totuși un su
pliment la costul biletu
lui. Inițiativa de a in
troduce asemenea pro
grame constituie în 
realitate o adevărată de
clarație de război împo
triva concurenților lui 
„Pan American". Astfel, 
la rîndul său, compania 
australiană „Quantas", 
adversară declarată a 
cinematografului la bord, 
a reacționat prompt, o- 
ferind în schi 
felei sale un 
de... confort,

mb clien- 
supliment 

prin lărgi-

SCURTE ȘTIRI
BUENOS AIRES. Argentina se află, după incidentele petrecute dumi

nică la Buenos Aires, în fața amenințării unei greve generale. După cum 
se știe, guvernul a luat măsuri de interzicere a activității organizațiilor 
sindicale, care numără aproximativ 2 milioane de membri. Ca urmare, 
secretarul de presă al Confederației generale a sindicatelor din Argentina, 
Luis Ageleri, a declarat că protestul lor va lua forma unei greve generale.

PHENIAN. S-a încheiat tur
neul ansamblului artistic al 
Circului de stat din București 
in R. P. D. Coreeană. Specta
colele, prezentate în capitală 
și provincie, s-au bucurat de 
succes. La 18 octombrie, mem
brii ansamblului au fost pri
miți de Țoi En Ghen, preșe
dintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R. P. D. 
Coreene. In seara aceleiași 
zile, ansamblul a prezentat un 
spectacol de gală, la care au 
asistat conducători de partid 
și de stat ai R. P. D. Coreene.

numără prof. D. Plppldl, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România,

BELGRAD. La 20 octombrie, ca
pitala Iugoslaviei a sărbătorit 21 
de ani de la eliberarea de sub 
ocupația fascistă. Cu acest prilej a 
avut loc solemnitatea depunerii de 
coroane la cimitirul eliberatorilor 
Belgradului.

HAVANA. La 19 octombrie, la 
invitația guvernului revoluționar 
aî Cubei a sosit la Havana, venind 
de la New-York, Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.

PARIS. Marți după-amiază a avut 
loc în aula mare a Universității din 
Lyon festivitatea decernării unor di
plome de doctor honoris causa unor 
personalități din viața științifică in
ternațională. Printre cei distinși se

Val de Indignare 
provocat de punerea 
in libertate a unui 

fost comandant nazist
VIENA. S-a anunțat că a fost pus 

în libertate temporară fostul coman
dant S.S. Erich Rajakowifch, adjunct 
al lui Eichmann și principal colabo
rator al acestuia la alcătuirea planu
lui Madagascar, condamnat în mar
tie a.c. de către tribunalul din Viena 
la doi ani și jumătate închisoare 
sub acuzația de a fi participai la 
asasinarea și deportarea populației

rea spațiului dintre fo
toliile avionului pe toa
te liniile sale din jurul 
lumii. Și alte societăți 
aviatice internaționale 
au început să studieze 
măsuri de represalii.

Această dispută co
mercială dintre marile 
companii internaționale 
de transport de călători 
nu este ceva nou. Cu 
trei ani în urmă, o altă 
mare companie ame
ricană internațională — 
T.W.A. - 
ofensivă, 
matograf 
sale cu 
atlantice,
„Jets". Inițiativa T.W.A. 
a dat evident rezultate 
spectaculoase, iar con
curență săi au intrat 
imediat în panică. „Ra- 
colajul" comercial aerian 
a devenit atîf de intens, 
încît el a trebuit 
reglementat în
strict de I.A.T.A. (Aso
ciația Internațională a 
Transporturilor Aeriene). 
Pentru limitarea acestei 
concurențe, pînă și lun
gimea sau grosimea 
sandvișurilor ori calitatea 
țigărilor oferite fac îr> 
fiecare an obiectul unor 
lungi discuții internațio
nale în cadrul I.A.T.A.

- lansa prima 
insfalînd cine- 
pe avioanele 

reacfie trans- 
așa-numitele

să fie 
mod

Dar asupra „cinema
tografului aerian", care 
reprezintă un mij
loc puternic de atracjie 
pentru pasageri, nu s-a 
putut ajunge la o înțe
legere. Directorii gene
rali ai companiilor in
ternationale ce asigură 
traficul aerian deasupra 
Atlanticului de nord 
s-au întrunit ulterior la 
Paris spre a discuta și a 
găsi 
dul 

în
sive 
paniile europene au ho
tă rîf să 
imediat.
apropiata 
nerală a 
se întrunește peste cî- 
teva zile la Viena. Se 
nutresc speranfe de a 
se ajunge la un acord 
între societățile respec
tive pentru a se curma 
acest război comercial 
costisitor. Genul acesta 
de distracție filmată 
sau muzicală aeriană im
plică investiții ridicate, 
în orice caz, episo
dul este o manifestare 
a aprigei lupte de 
concurență dintre com
paniile aeriene interna
ționale.

o soluție, dar acor- 
n-a fost respectat, 

faja noii ofen- 
americane, corn-

nu riposteze 
Ele așteaptă 
adunare ge-

I.A.T.A., care

AL GHEORGHIU

evreiești din Olanda. După 
cum arată presa vieneză, punerea 
temporară în libertate a lui Raja
kowitch a provocat un val de in
dignare în întreaga Olandă, unde 
crimele sale nu au fost uitate.

ROMA. Peste 30 000 de munci
tori metalurgișfi din localitatea Seffo 
San Giovanni (sifuafă în apropiere 
de Milano) au declarat miercuri o 
grevă de 24 de ore, protesfînd îm
potriva concedierilor și împotriva 
reducerii orarului de muncă cu scă
derea salariilor.

VIENA. Ea Viena a avut loc șe
dința Biroului Federației interna
ționale a luptătorilor din rezisten
tă. La ședință au fost dezbătute 
probleme legate de pregătirea ce
lui de-al V-lea Congres al Federa
ției internaționale a luptătorilor 
din rezistentă, care va avea loc în
tre 9 și 12 decembrie anul acesta 
la Budapesta.

BELGRAD. Hassan al-Amrl — 
președintele guvernului Republicii 
Arabe Yemen, a sosit într-o vizită 
de prietenie în Iugoslavia..

ADEN : In timpul violentelor ciocniri care au avut loc recent pe străzile 
orașului

al trudelor americane
Piei 
km sud-est de Pleiku.

După cum au anunțat agențiile 
de presă, forțele patriotice au în
cercuit această regiune încă de 
marți seara. Trupele guvernamen
tale au fost susținute de 31 de 
avioane americane din care patrio- 
ții vietnamezi au doborît un bom
bardier cu reacție de tip B-37 și 
un elicopter. Agenția Reuter a a- 
nunțat că lupte grele s-au desfă
șurat și în valea Long Ba, situată 
în apropierea frontierei cu R. D. 
Vietnam. Patrioții au lansat marți 
noaptea și miercuri dimineața a- 
tacuri continue împotriva a două 
baze militare americano—sud-viet- 
nameze.

Pe de altă parte, A.F.P. subli
niază că marți seara la un depozit 
al armatei americane care se află 
pe docurile din apropiere de Sai
gon a izbucnit un mare incendiu. 
Au fost distruse 90 000 de lăzi cu 
alimente și muniții destinate forțe
lor americane ce acționează 
Vietnamul de sud.

Me, localitate situată la 37

Regim militar 
in Burundi

în

BUJUMBURA 20 (Agerpres). — 
După încercarea nereușită de lo
vitură de stat din capitala statului 
Burundi, miercuri regele Mwam- 
butSa a anunțat într-un discurs 
radiodifuzat instaurarea unui re
gim militar. Au fost instituite, de 
asemenea, restricții de circulație 
în cursul nopții și a fost închis 
aeroportul din Bujumbura. Popu
lația a fost invitată să-și reia ocu
pațiile.

Situația din
DJAKARTA 20 (Agerpres). — 

în Indonezia, după cum anunță a- 
gențiile străine de presă, elemen- 

“ * con- 
îm- 
și a 

de 
(Su

tele de dreapta desfășoară, în 
tinuare, campania îndreptată 
potriva partidului comunist 
altor organizații democratice 
masă. Postul de radio Medan 
matra de nord) anunță că genera
lul Dariatmo, comandantul militar 
al regiunii de nord a insulei Su-

PARIS. Miercuri au început in 
cadrul Adunării Naționale France
ze dezbaterile de politică externă. 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe, a rostit un discurs 
consacrat Îndeosebi 
Pieței comune.

problemei

SOFIA. Ea Sofia s-a
tivalul internațional 
tehnico-științifice consacrate indus
triilor constructoare de mașini, de 
aparataj și electrotehnice. La .fes
tival vor fi prezentate 80 de filme 
din Anglia, Bulgaria, Canada, Ce
hoslovacia, Franța, R. D. Germană, 
R.F.G., Polonia, Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S. Cinematografia româneas
că participă cu filmele „Miniaturi 
în tehnică" și „Simetria”.

deschis Pes
ai filmelor

PARIS. Sub auspiciile delegației 
permanente a Republicii Socialiste 
România la UNESCO și ale Asocia
ției personalului UNESCO, 
seara a fost prezentat la 
UNESCO din Paris filmul 
rea spînzuraților".

marți 
Palatul 
„Pădu-

PRAGA. La 20 octombrie, A. No
votny, prim-secrétar .al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, s-a întîlnit cu repre
zentanți ai Uniunii tineretului ce
hoslovac — muncitori fruntași din 
industrie și agricultură. Tinerii au 
informat pe A. Novotny despre re
zultatele celei de-a 9-a ședințe ple
nare a C.C. al Uniunii Tineretului
Cehoslovac, ale cărei lucrări s-au 
încheiat la 19 octombrie.
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cu privire la modificarea
VARȘOVIA 20. Corespondentul 

Agerpres Gh. Gheorghiță trans
mite : La cel de-al 6-lea Congres 
Sindical Mondial continuă discu
țiile pe marginea rapoartelor pre
zentate. Delegații și invitații la 
congres au dezbătut timp de 12 
zile cele mai arzătoare probleme 
ale mișcării sindicale și muncito
rești internaționale, expunînd 
punctele de vedere ale organiza
țiilor sindicale pe care le repre
zintă.

în ședința -de miercuri au fost 
discutate problemele legate de 
modificările ce trebuie aduse sta
tutului F.S.M., pentru a-1 pune în 
concordanță cu evoluția din ulti
mii 20 de ani a mișcării sindicale 
și muncitorești internaționale, pen
tru a face din el un instrument 
mai eficace de îmbunătățire a ac
tivității generale a Federației Sin
dicale Mondiale. L. Saillant, pre
ședintele Comisiei pentru revizui
rea statutului F.S.M., a prezentat 
delegațiilor raportul comisiei în 
această problemă, precum și un 
proiect de rezoluție. Pe marginea 
raportului au luat cuvîntul dele
gați ai sindicatelor din R. P. Chi
neză, R. P. Albania, Indonezia, Ve
nezuela, Italia și Congo, care au 
propus unele amendamente la 
proiectul de rezoluție ; delegația 
bulgară a susținut în întregime 
proiectul.

Dumitru Bej an, secretar al 
C.C.S., a exprimat punctul de ve
dere al delegației sindicatelor ro
mâne, propunînd unele amenda
mente la proiectul de rezoluție. 
Delegația sindicatelor din Repu
blica Socialistă România — a spus 
vorbitorul — este în general de 
acord cu multe din aprecierile și 
relatările raportului prezentat 
congresului de către Louis Sail
lant asupra activității comisiei de
semnate de Consiliul General pen
tru a elabora propuneri de revi
zuire a statutului F.S.M. Reprezen
tantul român a arătat că membrii 
comisiei au depus o muncă stărui
toare, importantă, au procedat la 
confruntarea multor păreri intere
sante. Sperăm sincer — a spus 
el — să continuăm pe acest drum. 
Dificultățile care au apărut în ac
tivitatea comisiei nu sînt de netre
cut, ele pot fi depășite prin spiri
tul de înțelegere, colegial, care 
trebuie să caracterizeze munca 
comisiei.

Delegația română s-a pronunțat 
pentru prelungirea mandatului Co
misiei de revizuire a statutului 
F.S.M. și pentru convocarea Con
siliului General într-o sesiune ex
traordinară în anul 1966, în scopul 
adoptării statutului revizuit. Tot
odată, ea ă propus ca rezoluția să 
stabilească în legătură cu revizui
rea statutului F.S.M. următoarele 
directive :

— să asigure punerea de acord 
a prevederilor statutului F.S.M. cu 
transformările politice, economice 
și sociale care au avut loc în lume 
în ultimii 20 de ani; — să stabileas
că mai clar caracterul F.S.M., sar
cinile și obiectivele F.S.M., astfel

Indonezia
matra, a emis un ordin prin care 
se interzice temporar tuturor mem
brilor Partidului Comunist din In
donezia și ai altor organizații de
mocratice să-și continue activita
tea în organismele guvernamentale 
din această regiune. Agenția An
tara a anunțat suspendarea activi
tății Partidului Comunist din In
donezia și a altor organizații poli
tice în orașele Pati și Madiun din 
estul și centrul insulei Jawa. Se 
anunță, de asemenea, interzicerea 
partidului comunist și în insula 
Celebes. /

La Djakarta șl în alte orașe, 
grupuri înarmate au atacat și in
cendiat sediile organizațiilor parti
dului comunist și ale altor partide, 
în același timp, la redacțiile unor 
ziare progresiste, organele militare 
au făcut descinderi și percheziții. 
Comandamentul militar din Dja
karta a impus o cenzură strictă 
asupra tuturor telegramelor de 
presă trimise din Indonezia. Se o- 
perează noi arestări. Autoritățile 
militare au anunțat că numai la 
Djakarta au fost arestați 1 344 de 
comuniști și alte personalități cu 
convingeri democratice. S-a anun
țat, de asemenea, închiderea altor 
trei universități. Astfel, începînd 
de la 11 octombrie, în Indonezia 
au fost închise, din dispozițiile Mi
nisterului învătămîntului Superior, 
17 instituții de învățămînt supe
rior.

în acest timp, după cum trans
mite postul de radio Djakarta, 
mărfi a avut loc o nouă reuniune 
restrînsă a Cabinetului indonezian, 
în cadrul căreia președintele Su
karno a prezentat încă o dată 
propuneri pentru reglementarea si
tuației create în țară după eveni
mentele de la 30 septembrie. Intr-o 
declarație făcută la postul de ra
dio Djakarta, Chaerul Saleh, cel 
de-al treilea viceprim-ministru al 
Indoneziei, a subliniat că în pre
zent sarcina principală a Indone
ziei este de a menține legături 
strînse cu țările prietene în fața 
pericolului neocolonialismului, co
lonialismului și imperialismului, 
care încearcă să submineze pres
tigiul tării. Avem cunoștință, a de
clarat Saleh, că cercurile imperia
liste americane depun eforturi 
pentru a desprinde Indonezia de 
prietenii săi apropiați.

statutului F.S.M.
încît acestea să favorizeze într-un 
grad înalt consolidarea mișcării 
sindicale internaționale, să ridice 
pe o treaptă mai înaltă lupta oa
menilor muncii organizați în sin
dicate din întreaga lume, împotri
va monopolurilor, pentru satisfa
cerea eficientă a revendicărilor lor 
economice, sociale și politice, li
bertăților democratice și drepturi
lor sindicale, împotriva imperialis
mului, colonialismului și ne^colo-, 
nialismului, pentru eliberarevna- 
țională ; — să asigure perfecționarea 
principiilor și metodelor de mun
că, astfel încît în cadrul F.S.M. să 
acționeze larg normele democra
ției muncitorești, munca colectivă; 
relațiile și consultările cu centra
lele naționale afiliate să se desfă
șoare în fapt pe baza respectului 
reciproc, a deplinei egalități în 
drepturi, a independenței și nea
mestecului în treburile interne ; să 
se asigure în raporturile dintre 
organele F.S.M. și centralele afi
liate dreptul acestora de a nu fi 
obligate să aplice în viață o hotă- 
rîre cu care nu s-au declarat de 
acord; — extinderea și perfecționa
rea formelor de activitate regio
nală, a relațiilor de colaborare cu 
toate organizațiile sindicale neafi
liate, pe bază de obiective comune, 
precum și a relațiilor de înțelegere 
și acțiune cu toate forțele progre
siste și democratice din lume, în 
vederea consolidării și întăririi 
păcii mondiale.

în susținerea acestei propuneri 
— a spus D. Bejan — noi pornim 
de la dorința de a contribui la 
îmbunătățirea activității de viitor 
a F.S.M., la asigurarea îndeplini
rii în condiții optime a sarcinilor 
pe care le va stabili Congresul al 
6-lea. Aceasta va duce la întărirea 
unității F.S.M., a unității de acțiu
ne a oamenilor muncii și sindica
telor, pentru înfăptuirea obiecti
velor lor comune, la creșterea 
prestigiului F.S.M. în mișcarea 
sindicală internațională. La pro
iectul de rezoluție prezentat sin
tern de părere să se precizeze că 
Consiliul General „se va întruni" 
și nu așa cum este propus : „s-ar 
putea întruni", iar formularea din 
proiectul de rezoluție : „Să adopte 
orice hotărîri corespunzătoare în 
legătură cu revizuirea statutului", 
să fie modificată în sensul că 
Consiliul General „va adopta sta
tutul revizuit al F.S.M.“.

Supusă aprobării congresului, 
rezoluția privind revizuirea statu
tului F.S.M. a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. Deoarece a- 
mendamentele delegației sindica
telor noastre, susținute și de alte 
delegații, nu au fost incluse în re
zoluție, delegația română s-a ab
ținut de la vot.

în ședința din după-amiaza de 
miercuri, la dezbaterile generale 
au mai luat cuvîntul: Hussoon Mo- 
madu, secretar general al Uniunii 
muncitorilor din transporturile a- 
eriene din Nigeria, Horaldo Raja 
Perez, din partea Confederației 
educatorilor americani, Honja Ka- 
kuo, președinte al unei organizații 
sindicale din Japonia, Li Su-ping, 
conducător adjunct al delegației 
sindicale din R. P. Chineză, Gar- 
cia Cecena Sostenes, secretar al 
Uniunii generale a muncitorilor și 
țăranilor din Mexic. Tot miercuri 
după-amiază a fost prezentat con
gresului și raportul comisiei de 
mandate.

Noi persecuții împotriva
Partidului Comunist 
din S. U. Ä.
WASHINGTON 20 (Agerpres).— 

împotriva partidului comunist, 
care cu patru ani în urmă a fost 
condamnat, dar sentința a fost a- 
nulată de Curtea Federală de Apél, 
Ministerul Justiției al S.U.A. a 'in
tentat un nou proces. De astă dată 
procesul este îndreptat împotriva 
unor membri ai partidului. La Tri
bunalul Suprem al S.U.A., avoca
tul partidului comunist, John 
Abt, pledînd pentru Wiliam Al
bertson și Roscow C. Proctor, a 
arătat marți esența anticomunistă 
a legii „controlului asupra activi
tății subversive“, pe baza căreia 
sînt urmăriți comuniștii americani. 
Acceptarea înregistrării, a spus el, 
ar însemna un act de autoacuzarp 
care ar fi în contradicție cu con
stituția.

Hotărîrea Tribunalului Suprem 
va fi pronunțată, probabil, peste 
cîteva săptămîni.

Proces antimunciioresc 
la Madrid ■n

MADRID 20 (Agerpres). — în 
fața Tribunalului din Madrid a 
început un nou proces intentat de 
autoritățile spaniole unor munci
tori învinuiți de a fi membri ai 
Partidului Comunist din Spania. 
Pe banca acuzaților au apărut 
Francisco Garcia Colorado, Julian 
Pascual, Anton Fariedo Gonzales, 
Jesus Rodea și Leandro Sanchez. 
Toți cei cinci sînt muncitori la 
firma suedeză de material telefo
nic „Ericsson“.
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