
î^inleia
» • PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAi

I
Wj; - - - - - - - - - - - - -Organ al Comitetului Central al P.M.R

ssr'ffl.'vSS

'•.«UyZ.vă

s

Anul XXXII Nr. 5671 Joi 4 octombrie 1962 6 PAGINI 30 BANI
' • ?'■-

||g|

1 1$

Odată , cu des
chiderea noului 
an școlar și-au 
început' activita
tea și școlile din 
cadrul învăță- 
mîntului agri
col profesional 
și tehnic. După 
cum se știe, po

trivit Hotărîrii partidului și guver
nului, rețeaua acestor școli — 
care pregătesc cadre calificate 
pentru toate ramurile producției a- 
gricole — s-a extins conside
rabil. Au fost înființate 174 de școli 
de mecanici agricoli pe lîngă 
S.M.T.-uri, G.A.S.-uri și uzine de re
parații pentru utilaj agricol și au 
fost organizate 168 de școli pentru 
pregătirea maiștrilor mecanici a- 
gricoli, a tehnicienilor agronomi, 
horticultori și veterinari.

Numeroase școli agricole și-au în
ceput activitatea în bune condi
ții. încă înainte de deschiderea 
cursurilor, la școlile de mecanici 
agricoli de pe lîngă S.M.T. Stîlpu 
și Pogoanele, regiunea Ploiești, 
Teiu, regiunea Argeș, Aiud și Bis
trița, regiunea Cluj etc., pregătirile 
gospodărești fuseseră terminate, 
atelierele și laboratoarele erau asi
gurate cu ce e necesar procesului 
de învățămînt. Trebuie menționat 
că o serie de organe locale de partid 
și de stat, consilii agricole au rezol
vat judicios diferitele probleme le
gate de asigurarea bazei materiale 
a învățămîntului agricol, folosind 
posibilitățile și resursele locale. De 
exemplu, în regiunile Dobrogea și 
Galați, materiale de construcție 
(cărămidă, var, parchet etc.), desti
nate inițial lucrărilor mai puțin ur
gente, au fost repartizate S.M.T.- 
urilor și G.A.S.-urilor pentru termi- 
narea -construcțiilor școlare, ur- 
mind ca ele să fie restituite în lu
nile următoare.

Cu toate acestea, o serie de con
strucții noi nu,sînt încă date în fo
losință, iar în unele școli lucrările de 
reparații și amenajări întîrzie. Așa 
stau lucrurile Ia școlile de pe lîngă 
S.M.T. Corabia și Segarcea, regiu
nea Oltenia, Brateș, regiunea Ga
lați, Chișineu-Criș și Marghita, re
giunea Crișana, precum și în 
unele ’ școli din regiunile Hune
doara, București — unde șantierele 
noilor construcții nu au fost apro
vizionate cu cantități suficiente de 
materiale, deși întreprinderile de 
construcții-montaj aveau sarcina să 
execute cu prioritate lucrările pen
tru școlile agricole. Conducerile fa
bricilor de ciment din Medgidia, 
Fieni, Bicaz, Brașov, Turda, precum 
și cele ale întreprinderilor metalur
gice și forestiere care trebuie să a- 
sigure materialele necesare sînt 
chemate să ia măsuri operative 
pentru livrarea lor în celmai scurt 
timp.

Unele conduceri de S.M.T. și 
GA.S. pe lîngă oare funcționează 
școli agricole au solicitat diferite 
materiale de construcție fără a stu
dia în prealabil posibilitățile de a- 
provizionare pe plan local și abia 
ulterior, după primirea repartițiilor, 
au anunțat că renunță la ele. Așa a 
procedat, bunăoară, conducerea 
S.M.T. Tecuci, regitmea Iași. Iată ce 
înseamnă să fii gospodar numai pe 
jumătate! Acolo unde s-au petrecut

asemenea cazurb se impune ca ma
terialele de construcții rămase dis
ponibile să fie trimise neîntîrziat 
pe șantierele unde este efectiv ne
voie de ele. E de la sine înțeles că 
peste tot aprovizionarea cu mate
riale de construcție trebuie să se 
facă de la distanțe mici, valorifi- 
cîndu-se pe deplin resursele locale.

Luna viitoare, în școli se vor 
întoarce elevii din anul II aflați 
la practică în unitățile agricole so
cialiste. în acest răstimp trebuie 
muncit intens pentru darea în fo
losință a construcțiilor întîrziate și 
pentru terminarea lucrărilor de re
parații și amenajări.

La fel de actuală este în școlile 
f agricole cerința de a se procura ma

terialul didactic și mobilierul 
pentru cămine. întreprinderea „Me- 
talica”-București, Uzina mecanică- 
Buzău și alte întreprinderi care au 
obligații contractuale încă neono
rate în această privință, trebuie să 
ia măsurile care se impun pentru 
a asigura livrările respective. Este 
justificat să se pretindă mai multă 
grijă în ce privește respectarea ter
menelor contractuale și Fabricii de 
confecții și tricotaje București, Fa
bricii de tricotaje din Bacău, care 
livrează uniforme școlare.

O atenție deosebită reclamă asi
gurarea cadrelor didactice pentru 
școlile agricole în care repartizarea 
lor nu este încă terminată. Trebuie 
îndeosebi ca organele de resort ale 
Consiliului Superior al Agriculturii 
să soluționeze neîntîrziat problema 
completării numărului de profesori 
de specialitate necesari școlilor de 
mecanici agricoli, unde se constată 
cea mai mare rămînere în urmă. 
Aceasta este situația la Centrul șco
lar agricol din Șendriceni, regiunea 
Suceava, școala de mecanici agri
coli de pe lîngă S.M.T. Făgăraș, re
giunea Brașov, precum și în unele 
școli din regiunile Maramureș, 
Bacău.

Majoritatea cadrelor didactice 
care predau obiecte de specialitate, 
îndeosebi în școlile profesionale de 
mecanici agricoli, își desfășoară ac
tivitatea de bază în unitățile agri
cole socialiste. Depinde foarte mult 
de conducerile acestor unități ca 
inginerii și tehnicienii respectivi să 
beneficieze de toate condițiile pen
tru a desfășura o muncă rodnică 
nu numai în producție, ci și la 
catedră.

Deși în actualul an de învăță
mînt, școlile agricole folosesc ma-, 
nualele existente, încă de pe acum 
este necesar ca organele Consiliu
lui Superior al Agriculturii și ale 
Ministerului învățămîntului să ia 
măsurile cuvenite pentru elabora
rea noilor manuale pe bază de con
curs, cu participarea cadrelor di
dactice din învățământul superior, 
profesional și tehnic, a cercetăto
rilor din stațiunile experimentale, 
a specialiștilor din producție cu 
cea mai mare experiență.

Soluționarea operativă a cerințe
lor pe care le ridică începutul de 
an în școlile agricole, buna orga
nizare și desfășurare a învățămîn
tului agricol profesional și tehnic 
trebuie să constituie în momentul 
de față obiectul unei preocupări 
deosebite a organelor locale de 
partid și de stat, a consiliilor agri
cole regionale și raionale.

NOI PROMOȚII 
DE MUNCITORI 
CONSTRUCTORI

întreprinderea de construcții j 
(siderurgice din Hunedoara au ab-J
(solvit zilele acestea școala de califi- j 
[care 150 de muncitori electricieni, j 
fin întreprindere s-au pregătit în) 
l total anul acesta 700 de construe-j 
[tori. Aceștia au plecat să lucreze j 

___ti.__ ii__ J. I- J

Le-1
Ar- j

pori. Aceștia au plecat să lucreze j 
(pe marile șantiere industriale de la 
f. Hunedoara și Calan.

(

( 
f
( ( 
f

( - -( rului „Minerul muscelean”, organ I 
[ al comitetului de partid și al j 
f comitetului sindicatului din bazi- J 
' ’ carbonifer Cîmpulung-Mus- j

navigației civile, j

SPECTACOL AL TEATRULUI
DE MINIATURI 

DIN LENINGRAD
Teatrul de miniaturi din 

ningrad, sub conducerea lui 
kadi Raikin, artist al poporului j 
al R. S. F. S. Ruse, a prezentat j 
miercuri seara la Constanța pri- j 

, mul spectacol în cadrul turneu- j 
( lui pe care îl întreprinde în țara j 
' noastră. Publicul constănțean a ) 

răsplătit cu aplauze îndelungi pe j 
artiștii teatrului sovietic.

MINERUL MUSCELEAN" J
A apărut primul număr al zia-j

(

(nul 
[cel.

(

RADIOGRAMĂ 
DE LA ECUATOR

Direcția, La , _ .
( din Ministerul Transporturilor și J 
l Telecomunicațiilor, a sosit ieri j 
[•noapte o radiogramă transmisă). 
( de la Ecuator. Echipajul navei ) 
j „Galați" a trimis pe calea unde- j 
[ lor următorul mesaj : Prima j 
( cursă spre America Latină s-a j 
( desfășurat cu bine. Am plecat j 
[din Rio de Janeiro. Azi la prînz ] 
f am trecut, în drum spre patrie, ) 
(Ecuatorul. Nava, merge minunat.
[ Transmiteți mulțumiri construc- 
( torilor de la Galați.

Comandant VASIIJU

Sgfes

«I
•r;

ii®®?

HI

•> ■•.T • : j■
,, ■ ■■

- •

8*1

■

gg

y-

1 <wi

■iii

■

•vu

■r

Iz
■ :■ ;. ■ -,

4-

ÎBII

«OfIIIsk
• »

figs !

8 £

:
s

- B

: .
Bb

if W

!

R Mi
»?

<• 
»

S

Momente ce rämln 
întipărite In inimă
La orele 9 dimineața tn curta« 

palatelor Merdeka—Negara înainte, 
de a porni la drum mă uitasem la 
tabloul indicator al mașinii în care 
mă aflam pentru a vedea kilome
trajul. Pînă la baraj am făcut exaci 
120 km și pe toți acești 120 km am 
trecut printr-un nesfîrșit culoar viu,* 
zeci de mii de oameni care îi salur 
tau pe solii poporului romîn cu „Sa^ 
habat” — Prietenie ; „Merdeka" <—• 
Libertate ; cu urale și aclamații.

Știam că Java are una dintre cele 
mai dense populații — 417 locuitori 
pe km p, dar proaspeții mei prie*t

s o
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Radiogramă din Djakarta
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La sosirea solilor poporului romîn p» aeroportul Kemajoran din Djakarta. .(Telefoțp Kgerpres)

® La marele șantier al hidrocentralei de la Djatiluh’ur • Pe întregul 
parcurs de 120 km. solii poporului romîn au fost intimpinați 

cu aclamații de către populație

țeni indonezieni mi-au sput ci dru^ 
mul pe care mergem nu este cel. 
mai populat. Cu atît mai impresio^ 
nat am Jost văzînd ce mulțimi mari 
de oameni erau înșirate pe întreg 
parcursul. In orașele cu mai mult 
de 100 000 locuitori, cum ar fi 
Krauang sau Puruakarta, mașinile 
au trebuit să-și încetinească mersul 
înconjurate de mari mulțimi. N-am 
mai putut să iau note ; strîngeam 
din mers zeci și zeci de mîini întin-, 
se spre noi, dar nici nu e nevoie de 
note în asemenea momente care ră- 
mîn întipărite pe un material maf 
rezistent decît hîrtia, în inimă.

— Îmi place să vă văd atît de ve
seli, atît de entuziaști — am spus 
unui indonezian.

— Semănăm cu voi — a răspuns 
el. Am fost de două ori in Romînia 
și am primit aci diferiți romîni; și 
am observat că nouă ne place firea 
voastră caldă; cam același lucru vă 
place și vouă în ce ne privește.

Am trecut prin porțiuni unde se. 
află într-o aliniere perfectă nenu-. 
măr ați heveea — arbori de cauciuc^ 
Am trecut printre pădurici, cu cel 
mai rezistent lemn — tekul. Am 
mers aproape două ore printre plan-: 
tații de orez, în apa cărora înotau 
pești, printre căsuțe din împletituri 
de bambus și cocos, suspendate 
deasupra pămîntului, printre bana
nieri și palmieri, printre porțiuni 
care, ochilor noștri de europeni 
le-ar fi evocat jungla de n-ar fi 
fost mărginite de gărdulețe vopsite 
în

apreciat importanța lucrăriiDJAKARTA 3 De la trimisul spe
cial al Agerpres, Ion Gălățeanu :

Cea de-a treia zi a vizitei pe care 
o face în Indonezia tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu, a fost consa
crată vizitării marelui șantier al hi
drocentralei de la Djatiluhur, unul ' 
din principalele obiective ale pla
nului de opt ani al Indoneziei.

împreună cu înalții oaspeți ro- 
mîrii, la Djatiluhur a sosit președin
tele dr. Sukarno, precum și Ahem 
Eringradja, ministrul muncii, Kada- 
rusman, ministru al procuraturii, 
Ichsan, secretar de stat, generalul 
de brigadă Ibrahim Adjie, coman
dantul teritorial al Javei de vest, 
Mashude, guvernatorul Javei de 
vest, și alte «persoane oficiale.

De Ia Djakarta pînă 'iâ iluviul 
Tjitarum, unul din cele cinci mari 
fluvii ale insulei Java, pe care se 
construiește marea hidrocentrală, 
sînt 120 de km. Dfumul străbate 
locuri și localități de o deosebită 
frumusețe. Dar cel mal frumos, cel 
mai impresionant aspect al călăto-

entuziasmul zecilor șl 
de mii de oameni caie de-a 
întregului drum i-au aștep- 
oaspeții roniîni și i-au salu- 
însuflețire, au dansat și cîn-

munca harnicilor constructori indo
nezieni, exprimîndu-și totodată sa
tisfacția pentru explicațiile amănun
țite pe care le-a primit.

în cinstea oaspeților, la clubul 
șantierului o orchestră javaneză a 
cîntat numeroase melodii, multe cu
noscute iubitorilor de muzică din 
țara noastră.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
romîni s-au întors la Djakarta.

riet a fost 
zecilor 
lungul 
tat pe 
tat cu 
tat.

Pe șantierul marelui baraj, con
ducătorii statului romîn au fost, pri
miți de Sargito Sarwond, secretar 
general al Ministerului Lucrărilor 
Publice, care le-a dat explicații a- 
supra caracteristicilor construcției.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer s-au 
interesat îndeaproape despre diver
sele aspecte ale construcției și i-au 
informat pe specialiștii indonezieni 
despre marile construcții hidroener
getice din Romînia și despre pro
iectele privind amenajarea Dunării.

Referindu-se la experiența con
structorilor de hidrocentrale din 
R. P. Romînă, tovarășul Gheorghe 
Ghëorghiu-Dej a subliniat că ar fi 
folositor dacă specialiștii indone
zieni ar vizita țara noastră.

La rugămintea unui reporter al 
radiodifuziunii indoneziene, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a

alb din aceeași împletitură din.
S. FĂRCĂȘAN

(Continuare în pag. a V-a)
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pn curînd specialiștii .vor monta unj- 
fîcran panoramic de dimensiuni mari, j 
(instalații speciale pentru sunet ste- J 
[•reofonic, aparate de proiecție spe-j 
f ciale, pentru pelicule de 70 milime- j 
( tri etc. De asemenea, sala va fi re- J 
[•novată și modernizată.

PRIMUL CINEMATOGRAF 
CU ECRAN PANORAMIC

Sala cinematografului „Patria” din j 
Capitală s-a «închis pentru spectatori. !

Pe întinsul ogoarelor gospodăriilor 
colective șl do stat din raionul Ca
rei eäto în toi recoltatul culturilor 
tîrzll șl a început semănatul cereale
lor de toamnă. Colectiviștii, alături 
de mecanizatori, se străduiesc să facă 
semănatul la timpul potrivit $1 la un 
(nalt nivel agrotehnic. La gospodăria 
colectivă din Foeni, tractoristul Ion 
Fischer (fotografia din dreapta sus) a 
ji semănat 50 ha do griu. Nu depar
te de aici, la G.A.C. Tlream. colec- 

’ tiviștll lucrează cu mult spor. Iată-1 
pe Ion Conț șl Ion Horn (fotografia 
din stingă sus) allmenttnd semănă
toarea cu sămînța necesară. La a- 
ceeașl gospodărie, tractoristul Ștefan 
Neihof (fotografia din stingă jos) în- 
■ămtntează griul în 
pămîntul pregătit 
cu grijă.

Dar nu peste tot 
lucrurile merg așa. 
La unele gospodă
rii nici nu a în
ceput semănatul. 
Aceasta din cauză 
că nu se dă aten
ția cuvenită eli
berării terenului 
pentru a se putea 
executa lucrările, 
de .pregătire șl se
mănatul. La G.A.C. 
Moftlnul Mic, deși 
porumbul a fost re
coltat, cocenii n-au 
fost transportați 
(fotografia din 
dreapta Jos). Este 
necesar ca în toa
te gospodăriile, o- 
dată cu recoltatul, 
să se elibereze 
renul pentru a 
face aratul șl 
mănatul.

V

' >•: :

;

i

tv

I

i !
I

ani în 
octom- 
omeni- 
marto-

V:

r&>

Z

i

'Z

8

țe
se 
se l

« •••/• • ' »

-zi-'

•Z--, : <. :
> : ; •/

fes

I

»

«

I

I

'S

'A

CONCURS DE POIITETE
Pe o terasă a blocului nou, mare și 

frumos, de pe str. Brezoianu 47—49, 
a avut loc, cîtva timp în urmă, un 
concurs „Cine știe — cîștigă” cu 
totul neobișnuit, organizat de comi
sia femeilor din circumscripția nr. 5. 
Conçurent!! — puștani între șapte și 
zece ani. Temele : „Păstrarea bunu
lui obștesc” și „Reguli de comporta
re a copiilor”.

Problemele date nu erau de loc. 
simple. Dar meritau să-ți bați capul 
pentru a le dezlega, pentru a răspun
de, deoarece dacă știi — cîștigi, 
numai mingi și bomboane puse

rKtantanee,
premii. Cîștigi pentru tine, pentru

nu 
ca

•V

i

r

ZJ

premii. Cîștigi pentru tine, pentru cei 
din jur, pentru viață. „în fata liftu
lui, glășuiește o problemă, stau cinci 
persoane : o femeie, un pionier, o 
elevă în clasa a Xl-a, un bătrîn și 
o pionieră. După cum se știe, în bloc, 
regulamentul prevede că liftul nu poate 
primi decît 4 persoane deodată. In ce 
ordine se cuvine să intre în lift ?”.

Concurentul se gîndește o clipă, 
apoi răspunde răspicat : întii intră 
tovarășa, apoi tovarășul acela bătrîn, 
apoi eleva din clasa a Xl-a, apoi...

Se oprește iar o clipă, parcă nu 
l-ar conveni — dar ce să-i faci ? po
litețea obligă (a învătat și știe) :

— ...Apoi 
mine pentru

Copiii au 
blemă două 
tîi că liftul, ca bun obștesc, trebuie 
menajat, nu e permis să fie supra
încărcat I al doilea — că relațiile în- 
,tre oameni nu se desfășoară la în- 
tîmplare, ci pe baza respectului re
ciproc. Politețea este apanajul omu
lui civilizat. Ea își are regulile ei și 
aceste reguli trebuie însușite încă de 
la o vîrstă fragedă.

Au fost și întrebări „încuietoare”. 
De pildă : „La ce oră este voie să 
te plimbi cu tricicleta în apartament?” 
Obișnuit cu acest „sport”, un băie
țel a răspuns prompt : „doar dimi
neața” — aceasta în hazul tuturor, 
deoarece se știe că regulamentul in
terior, ocrotind liniștea locatarilor, 
interzice cu desăvîrșire astfel de ex- 
chibiții. Din rîsul tovarășilor săi de 
joacă și din răspunsul corect dat apoi 
de alt copil a învățat ceva în ziua 
aceea șl micul triciclist... O altă între
bare, pusă cu ironie, de asemenea 
instructivă : „Cum e mai bine să-ti 
scrii numele pe pereți sau pe bancă 
— cu cerneală sau cu briceagul ?

Va fi un punct de onoare pentru 
comisiile femeilor dacă tot mai miilti 
copii din Capitală și din tară vor 
învăța astfel să respecte bunurile 
comune, regulile conviețuirii, ale po- 
litetel. Căci cine știe toate acestea — 
cîștigă.

Sigur cîștigă I

EM. MIHÄILESCU

pioniera. Pionierul ră- 
transportul următor, 
învătat din această pro- 
lucruri deodată : mai în-

Cu cinci 
urmă. Ia 4 
brie 1957, 
rea a fost 
ra unui eveniment
epocal —lansarea 
cu succes de că
tre Uniunea So
vietică a primu
lui satelit artifi
cial al pămîntului. 
Acest eveniment 
a inaugurat o 
nouă eră, era cu
ceririi Cosmosu
lui. Niciodată o 
realizare științifi
că n-a avut un 
ecou atît de pu
ternic 1 în. lume și 
o influență atit 
de considerabi
lă asupra întregii 
vieți internațio
nale.

Realizarea sa
telitului artificial 

• al pămîntului a 
cerut rezolvarea 
unei serii de pro
bleme tehnico- 
mai complicate șlștiințifice din cale 

principial noi : construirea unei ra
chete purtătoare de o înaltă perfec
țiune mecanică, elaborarea unui sis
tem precis și eficace de dirijare auto, 
mată a rachetei, crearea unor mo
toare puternice care să funcționeze 
fără greș în condiții termice extrem 
de grele, obținerea carburantului 
necesar pentru aceasta, elaborarea 
mecanismelor de o excepțională 
precizie care să asigure propulsa
rea satelitului pe orbita stabilită, 
punerea la punct a aparatajului 
pentru cercetarea spațiului exterior 
și pentru semnalizare pe pămînt.

Pe scurt, primul Sputnik întruchipa 
rezultatul unor minuțioase cercetări 
în domeniul matematicii, fizicii șl 
astronomiei, al aerodinamicii viteze
lor supersonice și al radiotehniciv 
al electronicii, automaticii și balis
ticii. Realizarea Sputnikului n-ar fi 
fost posibilă fără uriașa înflorire a 
.tuturor ramurilor științei și tehnicii 
sovietice, fără dezvoltarea unei in
dustrii moderne șl complexe, fără 
planificare ți fără concentrarea tu- 
turOT eforturilor și resurselor națio
nale spre atingerea obiectivelor 
principale. Aceasta oferă și răspun- 

întrebarea — de ce primul 
artificial al pămîntului a fost 
de prima țară socialistă ?

forța împrejurărilor, lupta

pentru explorarea spațiului cosmic a 
devenit unul dintre târîmurile prin
cipale al întrecerii între cele douâ 
sisteme șl îndeosebi între U.H.S.S. 
și S.U.A. John Reed, ziaristul pro
gresist american care l-a cunoscut 
pe Lenin, a numit Revoluția din Oc
tombrie „Cele 10 zile care au zgr> 
duit lumea". La 4 octombrie 1957, 
lumea a fost din nou zguduită de 
fantastica realizare a oamenilor so
vietici. In America a fost un ade
vărat șoc ; a fost un șoc pentru toți 
cei care priveau U.R.S.S. prin len
tilele tulburi ale propagandei antl- 
sovietice, a fost un șoc pentru o na
țiune care fusese crescută, educată 
și îndoctrinată în mitul „suprema
ției tehnice americane". Satelitul 
care se rotea deasupra Américii 
avea un caracter atît de senzațional 
și de dramatic îneît a devenit su
biectul cel mai violent solicitat de 
consumatorul american de știri ; tre
buia deci stors maximum de piofit 
din el și, în această privință, ni
meni nu se poate măsura cu presa, 
radioul și televiziunea americană.

Prin influența pe care a exerci
tat-o și prin semnificația lui multi
plă, Sputnikul a devenit una din 
cele mai elocvente ilustrări ale noi
lor poziții cucerite de socialism și 
în special de Uniunea Sovietică pe 
arena internațională.

Savantul american Edward Teller, 
supranumit „părintele bombei H", 
este unul din cei mai ahtiați propo
văduitori ai unui război nuclear 
împotriva Uniunii Sovietice. De 
aceea mărturia lui vorbește poate 
mai mult decît a altora. în recenta 
sa carte „Moștenirea Hiroșimei“ el 
scrie „înainte de Sputnik, Statele 
Unite erau recunoscute ca liderul 
mondial în toate domeniile majore 
ale tehnicii. Superioritatea cunoș
tințelor americane, excelența meto
delor industriale și tehnice ameri
cane erau neîndoielnice. Majorita
tea americanilor considera axioma
tic că în aceste domenii Statele 
Unite vor rămîne întotdeauna pe 
primul loc. Apoi pe cerul nopții, noi 
am văzut Sputnikul ca o dovadă, 
incontestabilă că altcineva a fost în 
stare să facă un lucru pe care noi 
n-am avut viziunea sau inițiativa de 
a-1 face. Sputnik ne-a pus dintr-oda- 
tă pe locul doi".

Pentru propaganda americană s-aî
sul la 
satelit 
lansat

Prin
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ADUNĂRII DE STAT
Miercuri la amiază delegația Adu

nării de Stat a R. P. Ungare în 
frunte cu tovarășa Vass Istvanné, 
vicepreședinte al Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, a fost primită la 
Palatul Republicii Populare Romîne 
de tovarășii Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat.

SILVIU BRUCAN

(Continuare în pag. V-a)

R. P. UNGARE
întrevederea, care a decursLa 

într-o atmosferă de caldă prietenie, 
au participat Anton Moisescu, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale,. Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost de față Jeno Kuti, amlțș- 
sadorul R, P. Ungare în R. P. Ri 
mînă, și membri al ambasade^ .
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I gășani despre felul cum trebuia păstrați strugurihproaspefi 
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INTERESANTA 

DESPRE CĂSNICIE

Munca 
la nivelul

Ce plăcut este, ca, intrînd într-un 
magazin, să iîntîhiești vînzători care 
știu ïiu humai 5ă scoată din raft 
marfa cerută, dar să se și poarte 
politicos, să-ți fie sfătuitori compe
tent și binevoitori, să te ajute să-ți 
alegi cé ți se potrivește tnai bine ! 
Sînt îiisă și magazine de unde, 
chiâr dacă ai cumpărat tévà, pleci 
nemulțumit, din cauză că n-ai întîl- 
nit un vinzător care să te servească 
cum trebuie. Se mai întîmplă chiar 
să dai peste vînzători necinstiți...

Educarea lucrătorilor din comerț
— lată o sarcină de céâ mai mare _ 
răspundere a organizațiilor de par- tov. Maria Walișkâ. Dacă în fiecare 

................... ' ' fa ion ar activa cîțiva agitatori, càré 
ar Organiza convorbiri interesante, 
âr lua atitudine promptă împotriva 
oricăror manifestări înapoiate, ar ști

surlle de sancționare care se iau pe 
linie administrativă, organizația de 
bază sê îngrijește ca acèstea să fie 
puse în discuția salariaților, în ca
drul grupelor sindicale, al consfătui
rilor de producție. Dar oare este 
nevoie să așteptăm néaparat ședin
țele ? Pentru â crea o puternică 
opinie de masă împotriva atitudini
lor necoréspunzâtoare față de clienți 
nu sînt suficiente ședințele, este 
nevoie să ducem o muncă educativă 
permanentă, de zi cu zi.

— Multe ar putea face în aceas
tă privință agitatorii — a spus

antrenat în munca

tid. Biiié'aii făcut Comuniștii dé ia 
magazinul „Victoria" din BUcttrești 
că în adunarea de dare de seamă 
și alegeri' a organizației lor de bază 
au pus problemele muncii educa
tive în centrul, dezbaterilor.

Magazinul „Victoria” este bine cu
noscut bucureștenilor ca o „adevă
rată carte de vizită a comerțului 
nostru socialist”, cum a spus cineva 
cu mîndrie în adunarea de alegeri. 
Zeciié de mii de cumpărători care 
se perindă zilnic în magazin fac cu
noștință cu plăcere cu forme variate 
dé prezentare a mărfurilor și de de- 
sérvire a clientelei. Darea de seamă 
prezentată în adunarea dé alègéri a 
arătat că în ultimul an au fost or
ganizate âici 13 . expoziții. Nouă 
afnenàjâre a etajului I, undé a fost 
introdus sistemul expunerii des
chiée à țesăturilor, incintă privi
rile vizitatorilor, dînd tötodatä posi
bilitatea fiecăruia să-și aleagă în cele 
mai bune condiții marfa preferată. 
La multe raioane, cum ăr fi cei de 
tricotaje pentru copii, de articole 
de sport și altele, te întîmpină vîii- 
zătOri politicoși. plini de atenție și 
solicitudine. Toate acestea vorbesc 
déspre atitudinea înaintată față de 
muncă, despre priceperea și rîvna cu 
càtè muncesc cei mâi mulți dintre 
lucrătorii magazinului. Iar aceste 
trăsături se dezvoltă zi dé zi dato
rită muncii educative duse de 
ganizația dé bază.

Este însă munca educativă la 
velul cerințelor, tine ea pasul 
condițiile tot mai btme care 
creează pentru 6 deservire exempla
ră ? Analizînd activitatea organiza
ției eu exigentă și spirit de răspun
dere, comuniștii au arătat că mai 
este mult de făcut pe acest tărîm,

— Darea de Seamă — a spus tov 
Rëta Feraru — a menționat cazu
rile unor lucrători, care au pretins 
cumpărătorilor bacșișuri, suprataxe. 
Condicile., de reclamații ne vorbesc 
și ele despre unele incorectitudini 
Cum combatem noi asemenea mani
festări ? Este bine că, pe lingă mă-

-------- O® O--------

Adunări de dare de seama 
si alegeri în organizațiile 

de baza

să dezvolte spiritul de răspundere 
pentru munca îh comerț, fără îndo
ială că întregul colectiv ar fi antre
nat la o muncă exemplară. Avem 
destui agitatori, dar biroul organi
zației nu s-a ocupat de instruirea 
lor, nil i-a ajutat, să ducă o muncă 
vie, bine orientată. Din această cau
ză prezența lor se face prea puțin 
simțită în ràiôane.

Biroul organizației de bază n-a 
folosit în mod corespunzător în mun
ca educativă nici agitația vizuală — 
au arătat alți vorbitori, Gazeta de 
perete apare rar, neregulat, iar în 
articolele ei nu pulsează viața co
lectivului. Mai este de mirâre că éa 
tiu stîrnește interesul salariaților ?

Activînd în rîndurilé linei mase 
mari dé lucrători fără partid, orga
nizația de bază din magazin își 
poate îndeplini cU shfices sarcinile 
pe tărîm educativ numai în măsu
ra în care se înconjoară cu un larg 
activ fără partid, îndrumă și 
activizează ăiÎidiCâtuL organizația 
U.T.M., comisia femeilor. Or, după 
cum a rezultat din adunare, activul 
fără partid esté încă redus ca nu-

măr și n-a fost 
educativă.

Comitetul sindical s-a ocupat în 
mod stăruitor de întărirea discipli
nei în muncă, dar a scăpat din ve
dere o verigă esențială a muticii e- 
ducative, și anume brigăzile de bună 
deservire, n-a popularizat experien
ța brigăzilor fruntașe, n-a militat 
pentru mărirea numărului lor.

în adunare a fost apreciată pozi
tiv activitatea variată desfășurată 
de organizația U.T.M. pentru ridi
carea nivelului cultural al tinerilor, 
pentru organizarea utilă și plăcută 
a timpului lor liber. Ce au făcut însă 
organizația de partid și organizația 
U.T.M. pentru dezvoltarea în rîn- 
durile tineretului a atitudinii înain
tate față de muncă și față de avutul 
obștesc — despre aceasta nu s-a 
vorbit, deși comportarea puțin poli
ticoasă a unor tineri vînzători față 
dé cumpărători arată că munca de 
educare a tineretului trebuie mult 
îmbunătățită.

— Organizația de bază exercită o 
influență puternică asupra întregu
lui colectiv atunci cînd fiecare mem
bru de partid luptă cu toate forțele 
pentru îndeplinirea sarcinilor posé 
de partid, combate cu hotărîre orice 
mahifestărl străine moralei noastre 
— à spus tov. Sofia Cornățeanu. 
Nu ne face însă cinste faptul că 
mai sînt la hol unii membri de par
tid care nu dau exemplu în muncă. 
Se mai întîmplă chiar ca membri 
de partid să rămînă pasivi la aba
teri care se petrec sub ochii lor. 
Noul birou va trebui să facă mult 
mai mult pentru a ridica spiritul de 
combativitate al membrilor de par
tid.

Necesitatea intensificării muncii 
politieo-ëdücativé în tîiidurilé sala- 
riațiior a fost una din principalele 
concluzii ale adunării de dare de 
seamă și alegeri a organizației de 
bâză de là magazinul „Victoria4. 
Spiritul de răspundere cu care co
muniștii au dézbâtut această pro
blemă esté Un indiciu că Organiza
ția dé bază își poate ridica activi
tatea la nivelul exigențelor.

ADA GREGORIAN

:

Fructe de măceș
In aceste zile de toamnă mii de 

culegători adună de pe dealuri fruc
tele roșii de măceș. Datorită conți
nutului .lor bogat în vitamina C, mă
ceșele sînt folosite la prepararea, 
ceaiurilor medicinale, siropurilor, 
marmeladel ți vinurilor vltaminate. 
De la începutul campaniei și pînă 
tn prezent s-a achiziționat, de către 
întreprinderile de plantei medicinale, 
o cantitate de peste 1 600 000 kg 
fructe de măceș,

Măceșele sînt mult solicitate și 
peste hotare, tn ultimele zile au fost 
trimise tn vagoane frigorifice, spre 
Suedia șl Franța, aproape 100 000 
kg fructe proaspete.

Confecțiile executate 
fabrica „Steaua. Roșie" 
Sibiu se găsesc șl în maga
zinele din Brașov. ACestè 
produse se bucliră de apre
cierea cumpăfătdrildf.

— „Steaua Roșie"-Sibiu 
ne livrează, sacouri și par- 
desie lucrate mult mai în
grijit decît anul trecut, cu 
o linie elegantă — ne-a 
spus responsabilul magazi
nului nr. 46 de pe str. Re
publicii.

O părere bună despre 
produsele amintite au și

■ numeroși cumpărători.
Așadar, marca acestei fa

brici sibiene a căpătat mai 
mult prestigiu. Cu atît mai 
neplăcute sînt neglijențele 
care se constată mai ales 
tn confecționarea costume- ___ _____ „
tor bărbătești. într-un ma» ■ De ce organele, comerțului parășul 
gaein, un cumpărător și-a t . ' ‘ ' -•••- ___  _____
ales din raft un costum, gîndești iă un asemenea industriale. Relattndu-icel»

dar a fost nevoit să renun
țe la el fără 0.-1 mai proba. 
Deși stofa era de bună ca
litate, căptușeala eră urî- 
tă. nepotrivită.

— Cînd cumperi un cos
tum, a spus el, ești îndrep
tățit să pretinzi ca nu 
numai materialul, ci și 
căptușeala, nasturii, totul 
să fie de calitate. Oare cei 
de la „Steaua Roșie“ nu 
pot înțelege un lucru atît 
de simplu ?

Vn alt cumpărător, dûpi 
ce a achitat la casă costul 
pantalonului ales, a obser
vat că acesta este pătat de 
ulei șl, pe drept cuvînt, a 
cerut să i Se restituie ba
nii. De ,èè. controlul.; tehnic, _________
de calitate a dat drumul modernă.
unor asemenea mărfuri ? Am stat de vorbă eu to- 

. ' ... . ! Dumitru Bălan,
le-au primit ? $i cînd te directorul Ô.CiL. Produs»

KoaaaneMùKM

produs trëce printr-0 în
treagă f ilieră de control !

Se mai pot observa la 
unele costume șl defecte 
mici, care lasă însă a- 
ceeași proastă impresie ! 
uneori butonierele sînt cam 
destrămate, sau chiar netă
iate, alte ori manșetele

SUB LUPĂ 

pantalonilor sînt. prost Căl- 
çate, ldr reverele hainelor 
se încrețesc, La costume 
sortimentul de culori livrat 
de- fabrică, este sărac, cro
iala nu, ieste: întotdeauna

■ aflate s-a arătat foarte sinchisește de felul cum 
mirât de faptul că tn ma-

; gazine se mai primesc con- 
: fecțil necorespunzătoare.

— Aceasta se întîmplă, 
' desigur, din lipsa de exi- 
' gență a responsabililor de
■ magazine ; bine înțeles și a 
! noastră — ne-a declarat..

Dar socotesc că o vină se
rioasă o au și merceo
logii, șefii de depozite ai 
I.C.R.T.l. (întreprinderea 
Comerțului cu ridicata de 
textile-tncălțăminte). Ca să 
itu se pună rău cu fabrica, 
ei închid ochii, fac rabat 
la calitate, bineînțeles In 
datina cumpărătorului.,,

Da, așa stau lucrurile.

sînt depozitate mărfurile. 
Este limpede că ele nu vor 
fi prezentate 
corespunzător 
părătorilor.

Conducerea 
luat măsurile cuvenite pen
tru îmbunătățirea muncii în 
depozite, n-a tras la răspun
dere pe cei ce nesocotesc 
anumite obligații de ser
viciu.

Colectivul fabricii „Stea
ua Roșie" din Sibiu poate 
trage concluzii utile din 
observațiile cumpărători
lor ; ca șl toți acela care au 
datoria să vegheze la apro
vizionarea magazinelor cu 

Șeful depozitului. de con- confecții de bună calitate : 
fecțll al Î.C.R.T.I. Brașov, merce0i0gHi țe/y de depo- 
Alexandru Paiș, nu respin- lucrătorii din comerț,
ge confecțiile cu defecte 
pentru că nu vrea să albi Ö. CÂPRARÜ
bătaie de ' cap. El nu «e coresp. „Scînteil”

La poalele Vidu
lui Bucura (Mun

ții Retezai) 
-------oeo------

MAGAZIN 
UNIVERSAL 
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Cooperația de eon- 
um tșl lărgește 

continuu rețeaua de 
deservire la sate. De 
Curind in comuna 
Virfuri, raionul Cu- 
rahont, regiunea Cri- 
șana, a fost-dat tn 
folosință un modern 
magazin universal, 
înzestrat cu mobi
lier nou. magazinul 
este bine aprovizio
nat cu mărfurile so
licitate de săteni.

In noaptea aceeat la lamlnoa- 
rele de la Reșița, șerpii de foc își 
continuau, ca de obicei, göana 
prin gura cafelor. Deodată însă, 

f trosnituri surde, Inlundalé, au răzbătut prin hală...
[ Deranjament. O parte din brațele transportorului erau 
I în poziție normală, o altă parte sub nivel. Din această 
I pricină, laminatele nu mai puteau fi transportate. Era ne- 
[ voie de oprirea liniei pe timp îndelungat.
( — Alurlsilă treabă I Tocmai acum la sfîrșit de trimestru.
[ Cîțiva oameni de la întreținere, deși munciseră ore 
( în șir la reparațiile de la linia de tablă, s-au apucat de 
( lucru. In zörl ău apărut și cei din schimbul următor. Teh- 
[ nicienii au stabilit că, tn cel mal bun caz, defecțiunea va 
( putea fi remediată în 96 de ore. Asta ar fi însemnat pîer- 
f derea cîforva sute de tone de laminate. Munca nu era 
[ ușoară. Trebuiau demontate, revizuite, reparate și pe urmă 
f remontate tone de utilaje. Și toate astea, fără macara, cu 
( scripeți șl capre simple. Condițiile nu permiteau altfel. 
[ Fiecare era dornic să contribuie la înlăturarea cît mai 
( grabnică a defecțiunii,
f Ceas după ceas, mănunchiul de cîieva zeci de oameni, 

prinși în viitoarea unei munci încordate, reduceau treptat 
proporțiile deranjamentului. S-a lăsat iarăși noaptea. Cei 
de la întreținerea laminoarelor, în frunte cu comuniștii, 
erau tot la datorie. După 20 de ore de muncă, linia și-a 
recăpătat pulsul. Obosiți, oamenii simțeau din plin bucu
ria Izblntii. Pe grătare au început să alerge din nou spre 
palul de răcire șerpii de foc. Datorită muncii lor, prin 
scurtarea timpului de reparație, s-âu putut produce apro
ximativ 600 tone de laminate finite.
(Din ziarul „„Flamura Roșlc“-Reșijaj.

In coloanele ziarului de uzină 
„Flacăra Roșiei din București a 
început o interesantă dezbatere pe 
marginea articolului „Părerea u- 
nui tinăr despre căsnicie”, a-

părut In numărul 264 al ziarului. Autorul, G. Bogdan, cri
tică atitudinea nejusfă a unui tinăr de la IPROFIL-Pipera, 
proaspăt căsătorit, care interzice sofiei . Șale, recent an
gajată in seefia de articole tehnice a Țabricii de încăl- 
făminte „Flacăra Roșie", să facă parte-din echipa de dan
suri, pe considerentul că ea trebuie să se mărginească 
să fie numai o bună gospodină. Autoru.f ȘȘ întreabă dacă 
acesta poale fi unicul fel al unei tinere de. 18 anii

La această întrebare, gazeta publică îh nunîărur .urmă
tor două răspunsuri. O muncitoare din seefia marochină- 
rie Combate comportarea egoistă a soțului și pune în 
discufie principiile care trebuie să stea la baza unei 
căsnicii. Un muncitor din seefia ștanfă socotește în scri
soarea sa că intr-o anumită măsură este vinovată și 
tînăra sofle, de vreme ce acceptă o asflel de „tutelă“ 
care-i îngrădește posibilitățile de dezvoltare.

De curînd ziarul „Seceră șl 
ciocanul“ Argeș a publicat o pa
gină intéfèsàniS despfe sărbătoa
rea podgorenilor —• culésuJ viilor.

Anul acesta podgoriile argeșene sînt bogate in rod. 'Pé 
dealuri altădată sterpe, Oamenii culeg ciorchinii incărcafi 
cu boabe dulci și aromate. La rubrica „Cifre și fapte", din 
Cadrul paginii, se arată că tn raionul Drăgășani există
6 83 î hectare cu vifă de vie, reprezentlnd 10,8 la sulă 
din SUprafafa agricolă a raionului. Anul acesta a fost des
fundată suprafața de 450 ha teren din care s-au plantat 
pînă acum cu viță de vie din soiuri alese 350 hectare. 
Intr-un alt articol, brigadierul Ion N. Dumiftàche, de la 

I G.A.C. Prundeni, arată cum a reușit să obțină o recoltă 
[ mare de struguri.

Sub titlul „Am început vinilicația" directorul G.A.S.

i
(!
(
I

[ ouo unui „/im început vinnica/io uircuuiui j

( Drăgășani semnează un a-Ucol In eare arată că cele 11 j 
[ centre de vlnilicațle sînt în state de iuncționare. Din a- j

OO probleme 
și construcția drumurilor forestiere

în ansamblul de măsuri pentru 
ridicarea productivității pădurilor și 
valorificarea mai bună a masei lem
noase, un loc important îl ocupă 
construirea de drumuri forestiere.

O rețea dezvoltată de drumuri în 
pădure este necesară și pentru e- 
fectuarea lucrărilor de îngrijire a 
arboretelor, adică extragerea arbo
rilor cu defecțiuni sau atacați de 
dăunători, a celor cu creșterea în
ceată, precum și a celor care se 
elimină în mod natural pe măsura 
dezvoltării lor. Construcția rețele
lor de drumuri creează posibilități 
și de acces la pășunile alpine, per- 
mițînd îngrijirea și exploatarea lor 
rațională, asigură legături economi
ce, sociale și culturale pentru unele 
așezări omenești izolate și deschide 
noi căi de acces turistic spre masi
vele muntoase.

Directivele Congresului al III-lea 
al P.M.R. prevăd ca în perioada 
1960—1965 să se construiască peste 
8 500 km drumuri permanente 
și alte căi de transport forestiere, 
în primii doi ani ai planului de 6 
ani s-au și construit peste 1 700 km 
asemenea drumuri; anul acesta, pla
nul de stat prevede construirea a 
încă 1 363 km, adică de 2,5 ori mai 
mult decît in anul 1959.

Creșterea continuă a volumului 
lucrărilor ridică, atît in fata proiec- 
tanților, cît și a constructorilor de 
drumuri forestiere, probleme impor
tante. în cele ce urmează ne propu
nem să ne ocupăm de cîteva din
tre ele.

Este vorba, în primul rînd, de 
creșterea productivității muncii în 
proiectarea de drumuri. Părerea 
noastră este că pe măsură ce sar
cinile de construcții de drumuri 
cresc, se impune ca și în ritmul de 
proiectare să se realizeze progrese 
mai mari, să se obțină o producti
vitate mai înaltă.

Pînă acum, datorită metodelor de 
lucru prea detailate în proiectare, 
munca în acest domeniu a fost su
praîncărcată, îndeosebi cu lucrări 
de birou, proiectanților rămînindu~le 
mai puțină vreme pentni studierea ' 
soluțiilor tehnice pe teren. Execu-

ția manuală a drumurilor necesita o 
proiectare îndelungată în amănunt, 
care consuma, în mod inutil timp 
din capacitatea de proiectare. Prin 
execuția mecanizată a drumurilor 
forestiere, lucrările de proiectare a 
acestora se pot reduce. Simplifica
rea metodelor de proiectare, adap
tarea lor la condițiile de execuție 
mecanizată va permite reducerea 
consumului de ore de proiectare cu 
25—30 la sută. Socotim că revizui
rea normativelor și instrucțiunilor 
de proiectare, care se face în pre
zent, ar trebui să se axeze îndeo
sebi pe simplificarea proiectării și 
pe extinderea prefabricatelor de 
beton, în special a tuburilor, pe di
mensionarea diferențiată a poduri
lor și podețelor, în funcție de im
portanța drumurilor,

Tot atît de necesar 
dologia de elaborare, 
probare a proiectelor 
ficată, corespunzător specificului a- 
cestor lucrări care nu au comple
xitatea investițiilor industriale. în 
prezent, proiectele de drumuri fo
restiere se întocmesc și se aprobă 
ca și cele pentru combinatele in
dustriale. deși necesitatea și efica
citatea lor economică este mult mai 
simplu de demonstrat, deoarece am
plasamentul este determinat de e- 
xistența bazei de materie primă, 
ia,r densitatea rețelei ce se proiec
tează rezultă din procesul tehnolo
gic al exploatării forestiere.

Simplificarea metodologiei de e- 
laborare, avizare și aprobare a pro
iectelor de drumuri forestiere este 
necesară pentru ca și în acest do
meniu să se țină pas cu ritmul din 
ce în ce mai viu al construcțiilor 
și cu volumul mare al lucrărilor. Au 
fost cazuri cînd de la întocmirea do
cumentației și pîriă la începerea lu
crărilor de construcție a drumuri
lor au trecut 3—5 luni, timp în cate 
se făcea avizarea, atît în cadrul mi
nisterului nostru cît și în cadrul fo
rurilor superioare de avizare. După 
părerea noastră • practic acest ter
men ar putea fi cu mult redus.

în ce privește execuția, proble
ma care se pune în prezent este să

este ca meto- 
avizare și a- 
să fie simpli-

O

se asigure folosirea cît mai din plin 
a parcului de utilaje cu care sînt 
dotate întreprinderile de construc
ții forestiere. în ultimii ani a cres
cut simțitor, gradul de mecanizare 
a muncii pe șantiere. în prezent, nu
mărul buldozerelor este de cinci ori 
mai mare față de 1960, iar cel al 
excavatoarelor de trei ori. Cu aju
torul mijloacelor mecanizate, con
structorii au obținut rezultate în
semnate atît în scurtarea termene
lor de dare în funcțiune a drumuri
lor forestiere, cît și în reducerea 
costurilor și ridicarea calității lor.

Nu pe toate șantierele de cons
trucții de drumuri forestiere însă 
utilajele sînt folosite la întreaga lor 
capacitate. Bunăoară, în timp ce la 
I.C.F. Piatra Neamț cu un parc de 
buldozere de putere mai mică s-au 
realizat în trimestrul II al anului, 
în medie, 10 200 m c de fiecare bul
dozer parc-inventar, la I.C.F. Bucu
rești, cu un parc calitativ mult mai 
bun, s-au realizat în aceeași peri
oadă, numai 7 500 m c. Și la alte 
mecanisme există mari diferențe în
tre indicii realizați, lucru care ar 
trebui să constituie obiectul unei 
serioase analize în cadrul între
prinderilor de construcții forestiere.

între altele, folosirea insuficientă 
a capacității utilajelor este determi
nată, și de faptul că unii ingineri și 
tehnicieni se orientează încă spre 
execuția manuală a lucrărilor, în 
loc să-și îndrepte atenția către crea
rea condițiilor de lucru optime pen
tru mecanisme. Astfel, la I.C.F. 
București s-ar fi putut realiza în 
trimestrul II o productivitate mai 
înaltă, dacă s-ar fi utilizat mai 
bine capacitatea utilajelor existente. 
La folosirea incompletă a capacității 
utilajelor a contribuit și. faptul ca 
n-au fost organizate judicios repara
țiile.

Posibilități însemnate de grăbire a 
ritmului lucrărilor pe șantierele de 
construcții de drumuri pot fi va
lorificate și pe calea introducerii 
mai largi a metodelor noi de lucru. 
Experiența însăși dovedește cît de 
important este să se extindă aprin
derea electrică, în. locul aprinderii 
pirotehnice la exploziile pentru de- 
rocări și să se folosească motocom- 
presoarele cu două ciocane perfora

toare, tuburile prefabricate în locul la întreaga capacitate a mecanisme- 
podețelor deschise ș.a. Dar àsemè- lor șl utilajelor cu care sînt înzes- 
nea metode, ca șl alte metode de trate întreprinderile de construcții 
organizare mai bună a lucrărilor, se forestiere, prin lichidarea numéro«- 
introduc prea lent și nu pe măsura 
posibilităților. Organizarea lucrului 
după metoda „în lanț", de pildă, 
deși a format obiectul unei largi 
dezbateri, în cadrul unui schimb de 
experiență organizat anul trecut — 
la care au participat o bună parte 
din constructorii de drumuri fores
tiere — n-a fost introdusă decît 
pe puține șantiere și nu pentru în
treg procesul de producție.

Altă problemă importantă care 
se pune în fața constructorilor de 
drumuri forestiere este reducerea 
sistematică a prețului de cost. Este 
adevărat că prețul de cost pe kilo
metru de drum executat a scăzut 
de la an la an, ca urmare a intro
ducerii mecanizării, a îmbunătățirii 
soluțiilor de proiectare, a folosirii 
materialelor locale de construcție 
ș.a. Față de 1959, prețul de cost a 
scăzut cu 10 la sută în 1961, iar în 
1962 este planificat să se realizeze 
o reducere de 14 la sută.

Nu în toate întreprinderile de con
strucții forestiere se acordă însă a- 
tenție suficientă reducerii prețului 
de cost al lucrărilor. Astfel, la con
strucția drumului forestier Someșul 
Cald — Secueu, devizul inițial a fost 
depășit, executîndu-se și unele lu
crări inutile, ceea ce a încărcat pre
țul de cost al lucrării. Din acest mo
tiv a fost nevoie ca din fondurile 
de investiții ale Ministerului Econo
miei Forestiere să se aloce supli
mentar încă peste 800 000 lei, pen
tru ca drumul să poată fi terminat. 
Cauzele acestei depășiri a prevede
rilor din devizul inițial constă în 
aceea că întreprinderea de con
strucții forestiere Cluj n-a folosit 
mecanismele la întreaga lor capaci
tate, n-a manifestat suficient spirit 
gospodăresc în utilizarea materiale
lor și a fondurilor bănești.

Că există posibilități de reducere 
a costului lucrărilor de drumuri în 
pădure, aceasta o dovedește experi
ența întreprinderii de construcții fo
restiere București. La construcția 
drumului Bolboci, în regiunea Plo
iești, s-a reușit ca, în condiții si
milare de teren, prin buna folosire 
a mecanismelor, să se obțină o pro
ductivitate a muncii cu peste 20 la 
sută față de plan șl să se scurteze 
cu trei luni termenul de dare în 
folosință; pe această bază s-au rea
lizat importante economii. •

Există condiții ca prin folosirea

selor stagnări în funcționarea lor, 
prin folosirea cît mai rațională a 
forțelor de muncă și a materialelor 
pe șantiere, să se obțină sistematic 
economii însemnate la prețul de 
cost al lucrărilor. Tot atît de impor
tant este să se acorde mai multă 
grijă micșorării cheltuielilor indi
recte și neproductive, simplificării 
lucrărilor de organizare a șantiere
lor, să se folosească mai mult ma
terialele locale de construcții.

Reducerea prețului de cost este 
strîns legată și de calitatea lucrări
lor. Or, în unele cazuri, calitatea 
diferitelor lucrări este încă sub ni
velul cerințelor. Deficiențele se da- 
toresc atît unor lipsuri care mai- 
există în activitatea de proiectare 
cît și în cea de execuție. Ce s- a con
statat? Că nu întotdeauna se pre
văd taluze în concordanță cu na
tura terenului, un volum corespun
zător de lucrări de consolidare. Sînt 
șl cazuri cînd se aplică împietruiri 
de grosime prea mică sau se folo
sește material de împletruire de ca
litate nu prea bună. Tocmai unor a- 
semenea deficiențe se datorește ca
litatea slabă a unor lucrări de dru
muri forestiere executate în regiu
nile Bacău, Galați ș.a.

Socotim că o bună parte din, de
ficiențele arătate vor putea n eli
minate prin executarea construc
ției de drumuri eșalonată ,pe doi ani. 
Ce înseamnă aceasta? Aceasta în
seamnă că în primul an se execută 
terasamente brute, iar în cel de-al 
doilea, după tasarea naturală a a- 
cestora sub acțiunea factorilor me
teorologici — se efectuează finisa
rea lucrărilor de artă, apărare — 
consolidare și suprastructura. Acea
stă metodă a început de altfel să 
se aplice încă din acest an. Eșalo
narea construcției drumurilor pe doi 
ani asigură, totodată, și folosirea 
mai completă a parcului de utilaje 
de construcții rutiere.

Orientarea hotărîtă către folosirea 
tehnicii moderne, a metodelor avan
sate de lucru, constituie o condiție 
de bază pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor pe acest an și 
pentru pregătirea în bune condiții a 
planului pe anul viitor.

RADIO, Joi « octombrie • Vrë*ü ii 
știu — ovele 9,00 — X • Suit* „Peer 
Gynt“ de Grieg — orele 11,08 — I
• Muzici populari din Banat — oreie 12,00 
u- 1 e Soliști il Teatrului Maro Aca
demic de stat al Uniunii sovietico - 
Orele 12,15 — II • Săptămln» muzicii 
ft. D. Germane — orele 13,10 — I e Mu
zici de Mtrattl — orei* 14,10 — Ii • Din 
folclorul popoarelor — orele 18,00 — I 
e Muzici populari romineascl — orele 
16,30 — ne Recital Liana PaaqUall 
(harpă) — orele 18,45 — Ie soliști sovie
tici de muzici ușoară — orele 17,30 — I
• Danșuri clasice — orele 18,30 — I
• SI Învățăm limba ru»ft clnttnd — orele 
16,45 — II • Jurnal de întrecere — orele 
16,60 — I • cîntă corul Palatului do cul
tură din Pitești — orele 19,00 — n

• Tinerețe* ne e dragi — orele 19.56 
II • Transmisiune din studioul 
conoerte. Cîntă orchestra de studio a 
Radiotelevlzlunli condusă de Constantin 
Boboscu. In program : Suita a Il-a 
„Idncu Jlânu“ de MirCea Ohlrlac (primă 
audiție); Concertul nr. 3 Iii do major 
pentru plan șl orchestră de Prokofiev — 
solist Gabriel Amlraț;. Arii din opere 
Interpretate de iulie Bucluceanu ți 
Conntantin Dumitru ; poemul simfonic 
„Tasso" de Liszt — orele 19,50 rr
• Părinți șl copii — orele 21,45 — II
• âcene din opera „Bal mascat4 de Verdi 
— orele 22,00 — II * Mualeă de: qans — 
orele 22,10 — I • Muzică de, eameră de 
Couperin, Max Reger 'și bàrlps Mil
haud — orele 23,10 — H.

Ing. P. BRADOSCHI 
directorul Direcției Lucrări Capitale 
din Ministerul Economiei Forestiere

Ing. GH. BUMBU 
director tehnic al Institutului 

de Studii și Proiectări Forestiere

Cffoiteg* Cinematografe)
TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 

R. P. ROMINE ; CAVALERUL ROZE
LOR (premieră) — (orele 19,36),

TEATRUL DE STAT DE OPERETA : 
VlNZATORUL DE PĂSĂRI — (orele
19.36) .

TEATRUL NAȚIONAL ,,L_L. GARA

NINA
SICILIANA

TEATRUL
Magheru) :
19.36) .

■ TEATRUL ______
LANDRA“ (Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
MAMOURET — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahla nr. 76 A) : CRED 
IN TINE — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : MARIA SA BĂRBATUL — 
(orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : CINE A UCIS 
— (orele 20). (Sala pentru copil) : BĂ
IATUL DIN BANCA DOUA — (orele 18).

ANSAMBLUL DE ESTRADA „FRIE
DRICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sala 
Palatului R. P. Romlne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTA 
BUCUREȘTIUL" — (orele 17 șl orele
20.30) .

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : MU
ZICA BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu): 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAIMU
ȚA și ROCHIȚA CU ----------
16). (Sala Academiei) ; 
RAT — (orele 16).

CINEMATOGRAFE.
MONTE CRISTO — cinemascop ___
I rulează la cinematograful Lumina 
(9,30; 11,25; 13,20; 15,15; 17,10; 19,15; 21,15). 
Seria a Il-a rulează la următoarele cine
matografe : Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Alex. Sahla (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Ambele serii rulează la cinema
tograful 23 August (19; 13,30; 17; 20,30). 
AVENTURILE LUI ----------------------
FINN — cinemascop : 
10,45; 12,45; 14,45; 17;
Doja (10; 12,15; 14,30; JD,30; iu; ii,id), 
Floreasca (10,30; 16; 18.15; 20,30). CARTIE
RUL VISELOR : Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), București (9,30; 11,45; 
14; 16,45; 19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21). DRUM DE ÎNCERCARE rulează la 
cinematografele V. Alecsandrl (15; 17; 
19; 21), Tineretului (10,30; 12,30: 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), 1 Mal (10; 12; 15,30; 18;
20.30) , 16 Februarie (16; 18; 20).- ALARMA
pe INSULA : I. C. Frlmu (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30). COCOȘUL SPERIE
MOARTEA : Victoria (10,15; 12,30; 14,45; 
16,45; 18,45; 20,45). VÏNTUL SUDULUI : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Olga Banele (15,30; 18; 20,30). LAZARILLO 
De TORMES : 13 Septembrie (10; 12,15; 
14,30; 16,45; .......................
12,15; 14,30;
18,15; 20,30), ________ ________ _
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 j * " ‘ ‘ -------

19,30). ____
GIALÈ“ (Sala Comedia) ; ANNA KARE- 
------ (orele 10,30). (Sala Studio) !

' — (orele 10,30). 
„C. I. NOTTARA“ (Sala 

VLAICU VODĂ — (orele
„LUCIA STURDZA BU-

FIGURI - (orele 
ALFABET ÏMPA-

CONTELE DE 
Seria

HUCKLEBERRY
Republica (8,45; 

19,15; 21,30), Gh.
16,45; 19; 21,15),

18; 21,15), Alex. Popov (16; 
16,45; 19; 21,15), Arta (16;

PRIMA VARA FETELOR :
pînă la orele 21). M-AM SA-

TURAT DE CĂSNICIE rulează la cine
matograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
ȘAMPANIE ȘI MELODII : înfrățirea in
tre popoare (15; 17; 19; 21), B. Dela-
vraneea (16; 13; 26), ANII FECIORIEI : 
Cultural (16; 18,15; 20,30). SOARE ȘI >
UMBRA ; 8 Martie (15; 17; 19; 21), Mo- ț 
șllor (16; 18; 20). OMUL CU DOUA FEȚE:. 
Grlvlța (16; 18,15; 20,30). VÎRSTA DE AUR - 
A COMEDIEI : C-tln David (15,30; 18; 
20,30). LA NOAPTE VA MURI ORAȘUL: •• 
V. Roaltă (10,15; 12,30; 
Flacăra (16; 18,15; 20,36), 
12; 16,30; 18,30; 20,30).
ORAȘUL : Unirea (16; 
CĂTRE NECUNOSCUT : 
(16; 18; 20), M. Emlhescu 
G. Bacovla ‘(15,30; 18; I . 
ATERIZAREA: MuncaJ16_;__ 18L15; 
cinemascop : Popular (16; 18,15; 20,30). O 
VIAȚA rulează la cinematografele Donca 
Slmo (15; 17; 10; 21), 30 Decembrie (11;

■ 15; 17; 19; 21). DESTĂINUIRI rulează la 
cinematografele Ille Pintllle (16; 18; 20) 
șl Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). URME 
TĂCUTE : 8 Mal (15; 17; 19; 21). ACORD 
FINAL : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI DE 
AUR" : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 49 DE 
ZILE ÎN PACIFIC : Drumul Serii (16; 
18; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Pentru tineretul ’ 
școlar „Invitație la șah" — întîlnire în 
studio cu Elisabeta Polihronlade, maestră 
a sportului. 19,40 — 5 ani de la lansarea 
primului satelit artificial al Pămîntulul. 
19,55 — Transmisiune de la Teatrul „C. 
I. Nottara“ „VLAICU VODA“ de Al. 
Davilla. In pauze : Sfatul medicului : 
„Amlgdalltele șl prevenirea lor“ de dr. 
Neumann. Poșta televiziunii. In înche
iere : Ultimele

16; 18,15; 20.30). . 
Libertății (10; 
COPILUL ȘI

18; 20). START
T. Vladimlrescu . 
(16; 18,15; 20,30), 

20,15). 713 CERE 
__________ _________ 20,30). 
REPORTAJ CU ȘTREANGUL DE GÎT—

CUM
știri.

E VREMEA
Vremea s-a menținut înIeri în țară : Vremea s-a menținut în 

general călduroasă, cu cerul schimbător, 
mai mult acoperit în sudul șl răsăritul 
țării, unde a plouat intermitent. Vîntul 
a suflat potrivit din sectorul estic, cu 
intensificări în Moldova, Dobrogea șl 
cimpia Dunării. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 13 grade la 
Rădăuți șl 25 grade la Oradea.

In București : Vremea a fost călduroa
să, cu cerul schimbător, mai mult noros. 
Vînt potrivit, cu intensificări, Tempera
tura maximă a aerului a atins 20 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 
șl 7 octombrie : Vremea se menține 
călduroasă dar va deveni In mod trecă
tor ușor instabilă, iar pe alocuri vor 
cădea ploi slabe de scurtă durată. Cer 
schimbător. Vînt moderat. Temperatura 
staționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 6—16 grade, Iar maximele între 16— 
26 grade.

In București î vreme în general fru
moasă, cu cer variabil. Vînt moderat, 
Temperatura staționară.
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La întrebările unor colectiviști 
răspund cadre cu experiență 

■ din gospodăriile colective 
:: fruntașe

Buna organizare și conducere a treburilor ob. 
ștești are un rol hotărîtor în întărirea și dezvolta
rea economică a gospodăriilor colective. Acolo 
unde adunarea generală dezbate pe larg proble
mele obștești și ia hotărîri bine chibzuite, iar pre
ședintele, consiliul de conducere organizează te
meinic munca colectiviștilor, evidența zilelor 
muncă, a producției și a tuturor bunurilor, planu
rile de producție sînt realizate cu succes, cresc 
continuu puterea economică a gospodăriei colec
tive și veniturile colectiviștilor.

Membrii unor gospodării colective printre 
tov. Constantin Tănase, președintele G.A.C.

care 
Ver-

încheierea iiecărui tri- 
ținem o adunare geno- 
care consiliul de con- 

prezintă darea de sea

Adunarea generală a colecti
viștilor este organul suprem de 
conducere al gospodăriei co
lective. Aceasta înseamnă că 
adunarea generală este aceea 
care hotărăște în toate proble
mele privind bunul mers al 
gospodăriei. Așa cum prevede 
statutul, adunarea generală 
alege președintele, consiliul de 
conducere și comisia de revi
zie, aprobă planul anual de 
producție, bugetul de venituri 
și cheltuieli, planul de con
strucții, contractul de lucrări 
cu S.M.T.-ul, normele de lucru, 
volumul diferitelor fonduri, con
tractele de valorificare a pro
duselor și cantitățile de produ
se și sumele de bani care ur
mează să fie repartizate co
lectiviștilor etc. In toate aceste 
chestiuni consiliul de conduce
re nu poate lua hotărîri va
labile fără aprobarea adunării 
generale.

Ținînd seama de toate aces
tea, consiliul de conducere are 
obligația, ca organ de execu
ție, să convoace adunarea ge
nerală lunar și ori de cîte ori 
e nevoie, să prezinte în fața ei 
dări de seamă, să pună în dis- 
•cuția ei toate problemele.

Consiliul de conducere al 
gospodăriei noastre se strădu
iește să aplice întocmai preve
derile statutului în legătură cu 
adunarea generală văzînd îna- 
ceasta chezășia participării

Răspunde tov. Dumitru 
Vizitiu, președintele gos
podăriei colective din Ștlu- 
bieni, regiunea Suceava.

Răspunde tov. loan Dia- 
conu, brigadier de cîmp la 
G.A.C. Becicherecu Mic, 
regiunea Banat.

neșli-Buzău, Ion Mîndru, contabil, G.A.C. Rincent, 
raionul Huși, Ion Vîlcea, brigadier, G.A.C. Coteana, 
raionul Slatina, Țăran Tăicu, președintele comisiei 
de revizie G.A.C. Foeni, raionul Timișoara, s-au 
adresat redacției noastre în legătură cu unele pro
bleme privind organizarea și conducerea trebu
rilor gospodăriei colective.

Pentru a împlini dorința lor publicăm răspunsu
rile unor cadre de conducere din gospodării colec
tive care de-a lungul anilor au cîștigat o bună ex
periență în organizarea și conducerea treburilor 
obștești.

Rolul adunării generale 
în gospodăria noastră

masei largi a colectiviștilor la 
întărirea gospodăriei colective.

După 
mestru, 
rală în 
ducere 
mă trimestrială. Ne străduim să 
alcătuim și să prezentăm în fața 
adunării generale a colectiviș
tilor dări de seamă și planuri 
bine gîndite, axate pe proble
mele principale ale gospodă
riei. du multă atenție ne preo
cupăm și de antrenarea largă 
a colectiviștilor pentru a parti
cipa la discuțiile care au loc 
în adunări, pentru a face pro
puneri de îmbunătățire a mun
cii, Data ținerii adunării gene
rale și problemele ce se vor 
discuta sînt anunțate din vreme.

Anul acesta în gospodăria 
noastră au avut loc în total 8 
adunări generale care au dez
bătut numeroase probleme pri
vind planul de producție, or
ganizarea muncii etc. De exem
plu, în adunarea generală din 
28 februarie s-a prezentat și 
discutai amănunțit planul de 
măsuri privind campania însă- 
mînțărilor de primăvară. In a- 
dunarea generală din martie, 
care a avut loc după încheie
rea colectivizării în comună, s-a 
discutat și aprobat din nou 
planul de producție. Pe baza 
propunerilor consiliului de con
ducere și a discuțiilor care 
au avut loc în adunarea orga
nizației de bază s-au numit bri
gadierii, care apoi au fost a- 
probați de către adunarea ge
nerală a colectiviștilor.

Atunci cînd ne aflăm în toiul 
unei campanii, în adunarea ge
nerală analizăm mersul lucră
rilor și stabilim măsurile care 
trebuie luate pentru buna lor 
desfășurare, dar totodată ne 
gîndim și la viitoarea campa
nie agricolă, pentru a ne putea 
pregăti din vreme. De pildă, în 
adunarea generală care a avut 
loc în aprilie, consiliul de con
ducere a prezentat o informare

privind desfășurarea însămîn- 
țărilor și măsurile care trebuie 
luate pentru urgentarea lor, 
precum și planul de măsuri 
privind întreținerea culturilor, 
în această adunare și în altele 
s-a discutat mult despre apli
carea întregului complex de 
metode înaintate care duc la 
sporirea producției agricole ve
getale ' și animale. Acest lucru 
era foarte necesar. De pildă, 
prin părțile noastre era înrădă
cinat obiceiul de a face numai 
două prașile la porumb. In 
urma discuțiilor purtate în adu
narea generală s-a luat hotărî- 
rea ca toți colectiviștii să de
pună eforturi susținute pentru a 
se executa 3—4 prașile la po
rumb și 4—5 prașile la sfecla 
de zahăr. Această hotărîre a 
fost îndeplinită și lucrările fă
cute au contribuit la sporirea 
recoltei.

Noi acordăm mare atenție 
dezvoltării sectorului zootehnic. 
De aceea în unele adunări ge
nerale accentul principal îl pu
nem pe dezbaterea probleme
lor acestui sector. In luna mai- 
cînd vremea era ploioasă, în 
adunarea generală s-au stabi
lit măsurile ce trebuiau luate 
spre a se obține furaje de bună 
calitate. De pildă, la propune
rea inginerei zootehniste Ma
ria Huian, fînul de lucernă a 
fost depozitat în șire, în straturi 
alternative cu paie.

Cînd e necesar să se între
prindă o acțiune, să se facă di
ferite cheltuieli sau să se con
struiască ceva peste plan, con
siliul de conducere face propu
neri concrete adunării genera
le. In adunarea generală din 
iunie, colectiviștii au aprobat 
construirea unui grajd, care s-a 
executat din materiale locale.

Colectiviștii manifestă mult 
interes pentru buna gospodă
rire a fondurilor și mărirea a- 
vutulul obștesc. Iată un exem
plu. Noi am cumpărat anul a- 
cesta multe animale bune. Dar 
s-a cumpărat și o vacă neco
respunzătoare. Acest fapt a. pri
lejuit o discuție în cadrul unei 
adunări generale. Colectivistul 
Ilie Covălescu și alții l-au 
ticat aspru pe Constantin 
naru, delegatul însărcinat 
cumpărarea de animale.

La sfîrșitul toamnei, după 
minarea recoltării, în adunarea 
generală se analizează felul 
cum s-au realizat planul de pro
ducție și contractele încheiate 
cu statul, ce sume.de bani și 
cantități de produse se repar
tizează la diferite fonduri și 
pentru zilele-muncă.

Acestea sînt desigur numai o 
-mică parte din problemele care 
se dezbat în adunările generale, 
pentru dezvoltarea gospodăriei 
colective și creșterea continuă 
a nivelului de trai al colecti
viștilor.

cri-
Ba- 

cu

tei-

ultimii ani gospodăria 
noastră colectivă a obținut suc
cese importante. Strîngem re
colte bune, veniturile bănești 
sînt tot mai mari, cîștigul co
lectiviștilor crește. Anul acesta, 
de pildă, am obținut în medie 
la hectar 2 280 kg grîu, 1850 
kg floarea-soarelui, peste 4 000 
kg porumb boabe etc. A crescut 
numărul animalelor și produc
ția lor. Acum avem 750 bovine 
din care 217 vaci de lapte, 
peste 1 300 de porci, 1 590 de oi 
etc. Venitul bănesc al gospodă
riei se va ridica la 6 milioane 
lei.

La obținerea acestor rezultate 
a contribuit faptul că la noi se ' 
aplică tot mai bine metodele 
agrozootehnice înaintate. Dar 
acest lucru nu se realizează de :

la sine ; 
nevoie 
astfel de orga
nizare a mun
cii încît colec
tiviștii să ac
ționeze ca un singur om atunci 
cînd trebuie să se execute o lu
crare.

Experiența ne-a arătat că bri
gadă permanentă este veriga, 
principală în organizarea mun
cii în gospodăria colectivă. La 
început în gospodăria noastră 
s-au format brigăzi multe și 
mici. Aceasta ducea la fărîmi- 
țarea tarlalelor, la împrăștie- 
rea mijloacelor de lucru. în
drumat de organele de par
tid și de stat, consiliul de 
conducere a trecut în anul 1959 
la reorganizarea brigăzilor. Cînd 
s-a pus în discuție această pro
blemă s-a ținut seama de mai 
mulți factori : de mărimea cea 
mai potrivită ce trebuie dată 
brigăzii pentru ca brigadierul 
și șefii de echipă să cuprindă 
bine munca, de preferințele oa
menilor de a lucra într-o echipă 
sau alta, de necesitatea ca în 
brigăzi să lucreze în egală mă
sură bărbați, femei, tineri și 
vîrstnici, romîni și germani. De 
asemenea, membrii de partid au 
fost repartizați mai just în bri
găzi. S-au organizat două bri
găzi de cîmp, o brigadă legu
micolă și două zootehnice. In 
cadrul brigăzilor s-au organizat 
echipe care numără în jur 
25 oameni.

O mare însemnătate are 
brigada să fie permanentă, 
noi oamenii nu se schimbă din-

de

ca 
La

Cum își desfășoară activitatea

denumai

Răspunde tov. Alexandru 
Grigore, președintele gos
podăriei agricole colec
tive din Sărățeni, regiunea 
București.

patru am 
la înființare, gospodăria noas
tră colectivă s-a întărit și dez
voltat din punct de vedere eco
nomic și organizatoric, numă- 
rîndu-se astăzi printre gospo
dăriile fruntașe din raionul Ur- 
ziceni. Avem astăzi 365 taurine 
din care 120 vaci cu lapte, a- 
proape 1 000 porcine din care 
220 scroafe, 1 900 oi cu lină fină 
și semifină și peste 50 000 de 
păsări din care 7 800 rațe și 
gîște. De la 60 076 lei cît. era 
în 1959 venitul la 100 ha de te
ren am ajuns să realizăm 
anul acesta, cu tot timpul 
nefavorabil, un venit de peste 
200 000 lei la 100 de hectare.

Un rol de seamă în obținerea 
acestor" succese l-a avut consi
liul de conducere. In gospodă
ria voastră consiliul de condu
cere este format din 9 membri. 
In afară, de președinte și vice
președinte, toți ceilalți membri 
ai consiliului lucrează. în dife
rite sectoare ale gospodăriei.

Ca organ de execuție, con
siliul de conducere își desfă
șoară activitatea pe două mari 
planuri, adică pe de o parte în
tocmește, cu ajutorul specialiș
tilor și al organelor raionale, 
planuri de producție și de pers
pectivă pe care le supune apro
bării adunării generale, iar pe 
de altă parte conduce zi de zi 
treburile obștești luînd măsuri 
pentru realizarea planului. A-

am

ducere a prevăzut în proiectele 
de plan de producție măsuri 
pentru sporirea producției la 
hectar și pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor și păsărilor. 

In primul rînd vreau să mă 
refer la măsurile pentru spori
rea recoltei de cereale. In anul 
1960 gospodăria noastră a obți
nut o producție medie de 1 270 
kg grîu la hectar ; anul acesta, 
cu toată seceta, am obținut în 
medie la hectar 1 700 kg de 
grîu. Acest rezultat nu-i deloc 
întâmplător. Consiliul de con
ducere a luptat pentru aplica
rea unei agrotehnici superioare 
prin extinderea mecanizării, 
folosirea îngrășămintelor, in
troducerea în cultură a soiuri
lor care în condițiile noastre de 
climă și sol s-au dovedit a fi 
cele mai productive. Astfel
ajuns ca în toamna aceasta în
treaga suprafață de 850 ha 
însămânțăm. cu grîu din 
rile de mare producție. Pînă în 
prezent, pe 80 la sută din su
prafață s-au executat în bune 
condiții lucrările de pregătire a 
terenului, toată sămînța este 
tratată și am semănat peste 200 
ha cu grîu.

O parte d.in terenul gospodă
riei (circa 600 de ha) se află în 
lunca Ialomiței. In 1960 consi
liul de conducere a propus a- 
dunării generale extinderea su
prafețelor irigate. Am mărit su
prafața irigată de la 90 ha cît 
era atunci la peste 200 ha anul 
acesta.

La înființare gospodăria noas
tră avea doar cîteva animale 
de muncă. Consiliul de con
ducere a făcut propuneri con
crete în adunarea generală 
pentru procurarea de vaci, oi și 
porci, pentru ridicarea con
strucțiilor necesare. Și după ce 
s-a aprobat planul, s-a preocu
pat cu grijă de realizarea lui. 
In toamna anului 1960, consi
liul de conducere a propus adu
nării generale ca pe lingă cele
lalte ramuri să dezvolte și creș
terea păsărilor. Tov. Coman loan, 
membru în consiliul de condu- 

plicînd în viață, indicațiile date cere și vicepreședinte al gospo- 
de partid și guvern, cu spri- dăriei colective, a primit sar- 
jinul efectiv dat de organi- cina să se ocupe în mod deose- 
zația de bază, consiliul de con- bit de această problemă. In mo

s-o
soiu-

mentul de față gospodăria 
noastră are peste 50 000 de pă
sări. Din acest sector vom rea
liza anul acesta un venit bănesc 
de circa 750 000 lei.

Și acum vreau să arăt cum 
își desfășoară consiliul activi
tatea de zi cu zi pentru reali
zarea sarcinilor din planul de 
producție. Un lucru foarte im
portant este ca activitatea con
siliului să se desfășoare pe baza 
unui plan bine gîndit, pentru a 
nu pierde din vedere lucrurile 
principale. Cel puțin la două 
săptămîni, 
multe ori în fiecare săptămî- 
nă, consiliul de conducere se 
întrunește și ia în discuție di
verse probleme „la zi“ sau 
analizează activitatea unor sec
toare de producție. In luna sep
tembrie, de exemplu, în ședin
țele consiliului am analizat si
tuația bazei furajere, mersul 
lucrărilor în campania de toam
nă, repartizarea produselor la 
diverse fonduri prevăzute de 
statut și a avansurilor în natu
ră pe zile-muncă etc.

Viața ridică însă uneori și 
probleme neprevăzute în planu
rile noastre pe care consiliul 
de conducere trebuie să le re
zolve operativ și cu simț de 
răspundere. Cînd se ivesc ase
menea situații consiliul de con
ducere se întrunește imediat 
și, pe baza discutării problemei 
respective, ia măsurile cuvenite 
sau face propuneri adunării ge
nerale atunci cînd, potrivit sta
tutului, este nevoie de aproba
rea acesteia.

Una din preocupările princi
pale ale consiliului de condu
cere este aceea de a veghea la 
respectarea prevederilor statu
tului, privind drepturile și 
datoririle colectiviștilor, 
sprijinul dat de organizația 
partid, ne-am ocupat Și 
ocupăm de educarea colectiviș
tilor în spiritul atitudinii noi, 
socialiste față de muncă și avu
tul obștesc.

Problema normării, a eviden
ței corecte a muncii și a pro
ducției a constituit de aseme
nea una din preocupările noas
tre permanente.

In încheiere vreau să arăt că 
consiliul de conducere al gos
podăriei noastre își desfășoară 
întreaga activitate pe baza pre
vederilor statutare, făcînd tri
mestrial dări de seamă în fața 
adunării generale a colectiviș
tilor despre activitatea depusă.

pentru fiecare campanie a- 
gricolă în care stabilim cum se 
vor executa lucrările, cum se 
vor folosi mașinile S.M.T.-ului 
etc. La data stabilită pentru 
fiecare lucrare, prin șefii de e- 
chipă dau semnalul de începe
re ; fiecare om știe dinainte 
unde merge și ce are de făcut. 
Seara discut cu șefii de echipă 
cum s-a muncit în ziua res
pectivă și ce trebuie făcut a 
doua zi. La aceste ședințe de 
lucru participă de regulă, 
prin rotație, președintele, care 
este inginer agronom, sau vi
cepreședintele gospodăriei. Sîm- 
băta, conducerea gospodăriei 
analizează felul cum am mun
cit, realizările și lipsurile ob
servate în brigăzi etc. Totodată 
se stabil< ;c și sarcinile pentru 
săptămîna viitoare.

Trebuie să spun că atît con
ducerea gospodăriei, cît și noi 
brigadierii sîntem continuu în 
mijlocul brigăzii, îndrumăm oa
menii, controlăm felul cum se 
muncește. Dacă sesizăm lipsuri 
luăm pe loc măsuri pentru în
depărtarea lor. Iată un caz. In 
primăvară, la prășitul porum
bului, la una dintre echipe nu 
se lucra peste tot cum trebuie. 
I-am adunat pe colectiviști și 
am discutat cu ei. S-a ho- 
tărît ca acei care făcuseră 
muncă de mîntuială , să refacă 
lucrarea, fără plată. Nici nu se 
putea proceda altfel căci era 
vorba de recolta pentru care 
luptăm cu toții.

Cîteva cuvinte și despre felul 
cum ținem noi evidența zilelor- 
muncă. Aceasta este o proble
mă de mare însemnătate. Pe 
baza experienței cîștigate în 
gospodăria noastră s-au stabilit 
norme corespunzătoare de lu
cru. Șefii de echipă ajută la ți
nerea evidentei notînd zilnic cît 
lucrează fiecare om din echipă. 
Unii dintre ei ajută și la cal
cularea zilelor-muncă. La noi 
s-a stabilit o regulă obligatorie 
— ca fiecare colectivist să sem
neze fișa de lucru. Prin aceasta 
se previn greșelile în calcula
rea zilelor-muncă.

Noi ne străduim să întărim 
brigada pentru a obține astfel 
rezultate tot mai bune în înde
plinirea și depășirea planului de 
producție.

tr-o brigada m 
alta sau de la 
o echipă la 
alta.

Din 1960, la 
noi nu s-a mai 

schimbat terenul atribuit bri
găzilor. Știind bine ce fel de 
pămînt lucrăm, putem organiza 
o amplasare rațională a cultu
rilor, îngrășarea terenului etc. 
întregul inventar — 30 de ate
laje, diferite mașini și unelte 
agricole — este dat în primire 
brigadierului și conductorilor 
pe bază de proces verbal. A 
crescut răspunderea fiecăruia 
dintre noi. Cazurile de neglijen
ță, de pierdere sau stricare a 
diferitelor unelte, căruțe etc. 
sînt tot mai rare.

Toți colectiviștii din brigada 
pe care o conduc cunosc de la 
începutul anului sarcinile de 
plan. Iată cum am procedat 
anul acesta. Imediat după a- 
probarea sarcinilor de produc
ție pe brigadă s-a trecut la de- 
falcarea lor pe echipe. Am or
ganizat apoi o adunare la care 
au luat parte toți colec
tiviștii din brigadă. In cadrul 
adunării le-am arătat ce su
prafețe vom cultiva cu porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă etc., lo
cul unde am amplasat fiecare 
cultură, ce producție trebuie să 
realizăm, cum trebuie să mun
cim etc. Totodată s-a anunțat 
ce retribuție suplimentară se 
acordă pentru depășirea planu
lui de producție.

Legat de planificarea produc
ției vreau să subliniez un lu
cru. După cum se știe într-o 
gospodărie nu tot terenul este 
la fel. Ar fi nedrept ca unei 
echipe ce lucrează un pămînt 
mai slab să-i planifici aceeași 
producție ca și uneia care are 
în primire teren foarte bun. De 
aceea noi stabilim producția 
pe tarlale și pe echipe. Am a- 
vut, bunăoară, echipe cărora 
le-am planificat să realizeze 
2 800 kg porumb boabe la hec
tar, dar și 
la hectar.

Și acum 
felul cum 
întreaga activitate a brigăzii 
se desfășoară pe bază de plan. 
Ținînd seama de sarcinile sta
bilite și de indicațiile consiliu
lui de conducere eu întoc
mesc împreună cu șefii de 
echipă uh plan muncă

să vorbim despre 
muncește brigada.

dar de cele mai

echipe cu 3 500 kg

și

Sarcinile comisiei de revizie
Consiliul de conducere al G.A.C. Sărățeni, din raionul Urzlcenl dlscutind despre mersul 

muncilor agricole de toamnă.

tn- 
Cu 
de 
ne

Articolul 39 din statutul gospo
dăriei agricole colective prevede 
amănunțit care sînt atribuțiile co
misiei de revizie și modul cum să 
le îndeplinească. Ea trebuie să 
verifice activitatea gospodărească 
și financiară a consiliului de con
ducere, cum se păstrează bunu
rile proprietate obștească, modul 
cum se achită gospodăria de obli
gațiile fafă de stat, cum se fac 
decontările cu colectiviștii, calcu
larea zilelor-muncă etc., 
măsuri pentru înlăturarea 
lor ivite.

Experienfa gospodăriei
arată că dacă comisia de revizie 
își face datoria, sfrăduindu-se să 
răspundă încrederii acordate de 
adunarea generală a colectiviști
lor, atunci ea are un rol deose
bit de important în îmbunătățirea 
întregii activifăfi a gospodăriei, în 
dezvoltarea și apărarea proprie
tății obștești. Vreau să povestesc 
cîte ceva din activitatea comisiei 
de revizie a gospodăriei noastre

propune 
greșeli-

noastre

a zilelor muncă
Răspunde Eugen Rusu, 

contabil, gospodăria co
lectivă din comuna Luna 
de jos, regiunea Cluj

Răspunde tov. Traian 
Grama, președintele comi
siei de revizie a gospodă
riei colective din Codlea, 
regiunea Brașov.

Codlea, regiuneacolective din
Brașov. Din comisie mai fac parte 
tov. Ion Alexandru și Praid Otto.

Mai întîi vreau să arăt că acti
vitatea comisiei de revizie trebuie 
să se desfășoare în așa fel încît 
să prevină lipsurile și greșelile, nu 
numai să le dezvăluie. Dar ca să 
le poată preveni, are o mare 
însemnătate respectarea prevede
rilor statutului de a face de 4 
ori pe an revizii generale, iar re
vizii parjiale de cîte 
nevoie. Noi am făcut 
care trimestru revizie 
precum și multe revizii 
Așa, de pildă, la 27 februarie am 
făcut controlul asupra inventarului 
bunurilor repartizate pe brigăzi, a 
stocurilor de cereale — sămînja 
și fondul de ajutorare ; am con
trolat apoi scriptele contabile în 
ce privește felul cum sînt calcu
late zilele-muncă etc.

La începutul lunii iunie, înainte 
de începerea recoltatului am făcut 
o revizie a stocurilor de produse.

De fiecare dată, constatările 
noastre sînt puse în discuția adu
nării generale, nu atît pentru că 
ar fi fost vorba de lipsuri serioa
se pentru a căror înlăturare ar fi 
trebuit să ia hotărîri adunarea 
generală, ci pentru a putea trage 
învăfăminfe loji colectiviștii.

La una din revizii, am constatat 
neglijentă în întreținerea căruțe
lor de către unii colectiviști. Dar 
am găsit că nici rotarii nu lu
crau cu simt de răspundere. Toate 
acestea s-au luat în discuție de 
către adunarea colectiviștilor care 
a hotărît să se aplice sancțiuni

ori este 
la fie- 

generală 
partiale.

celor care nu foloseau rational a- 
felajele sau lucrau de mîntuială. 
Acum se observă o alfă atitudine 
la conducătorii de atelaje ; lu
crează mult mai bine și rotarii.

Atunci cînd e sesizată de anu
mite abateri sau nereguli comi
sia de revizie acționează opera
tiv. Colectiviștii au încredere în 
noi și cînd observă că un lucru 
nu merge bine ne anunfă ime
diat. Pe baza sesizărilor comuniș
tilor Mihai Covaci, Crăciun Ma- 
fică, Gheorghe Petroșan, Gheor
ghe Munteanu și alfir am putut 
interveni pentru înlăturarea mul
tor lipsuri. Ni s-a atras atenfia, de 
pildă, că unele oi aveau rîie sau 
rămăseseră sterpe din cauză că 
ciobanii nu respectau regulile de 
îngrijire și hrănire. Am făcut un 
control și totul s-a adeverit. Cio
banii neglijenfi au fost schimbați, 
iar șeful de fermă a fost sanc
ționat de către consiliul de con
ducere pentru că n-a exercitat 
controlul cuvenit. Rezultatul mă
surilor? Astăzi treburile 
drepfat.

Noi ne-am străduit să 
tem cît mai bine normele 
și calcularea lor în
diferite operafii ce trebuie făcute 
la magazii și contabilitate. Astfel 
am putut să controlăm mai bine 
felul cum sînt respectate normele 
de atribuire a zilelor-muncă.

Activitatea comisiei de revizie 
din gospodăria noastră este rod
nică și pentru faptul că se bucură 
de sprijinul organizației de bază. 
In adunări deschise ale organi
zației de bază au avut loc discu
ții și conferinfe despre marea în
semnătate a dezvoltării proprietă
ții obștești pentru creșterea pro
ducției vegetale și animale, a ve
niturilor gospodăriei colective și 
cJe fiecărui colectivist.

s-au în-

cunoaș- 
de lucru 

zile-muncă,

Experiența ne-a arătat că ți
nerea unei evidențe clare și 
exacte a zilelor-muncă, a pro
ducției și a tuturor bunurilor 
obștești are o mare însemnăta
te în viața unei gospodării co
lective. O bună evidență asigu
ră repartizarea veniturilor între 
colectiviști după cantitatea și 
calitatea muncii depuse de fie
care, contribuie la întărirea și 
dezvoltarea proprietății obștești 
căci evidența este un mijloc 
principal de control asupra fe
lului cum sînt folosite produ
sele și alte bunuri obștești, pre
vine risipa sau sustragerile de 
bunuri. Iată de ce în fiecare 
gospodărie este necesar ca con
siliul de conducere, contabilii și 
brigadierii să se ocupe cu toată 
răspunderea de organizarea 
evidenței.

In anii începutului am avut 
unele greutăți din cauza slabei 
evidențe. Acum, în orice mo
ment în registrele și actele de 
la contabilitate, fiecare colecti
vist poate vedea cîte zile-mun
că are, rezultatele muncii lui și 
ale tuturor colectiviștilor. La 
tinerea evidenței pornim întot
deauna de la planul de produc
ție în care se prevede necesa
rul de zile-muncă pentru toate 
lucrările, producțiile ce urmea
ză să fie obținute, veniturile și 
cheltuielile.

Evidența zilelor-muncă efec
tuate se ține de către brigadieri. 
Aceștia sînt oameni pregătiți la 
diferite cursuri și fiecare are o 
vechime de 5—-6 ani în această 
muncă. Brigadierii înregistrează 
zilele-muncă în fișa individuală 
de evidență. Urmărim ca fișele 
individuale să corespundă cu ac
tele de recepție a lucrărilor. La 
fermele de animale situația cu 
zilele-muncă întocmită de bri
gadierul zootehnic sau respon
sabilul fermei este verificată cu 
jurnalul de mulsori, procesele 
verbale de fătări, de creștere 
în greutate a animalelor etc.''1

Toate documentele enumera
te mai sus se predau de către 
brigadieri la contabilitate unde 
sînt verificate, confruntate cu 
volumul lucrărilor. Prin aceasta 
se împiedică risipa de zile-mun
că. Iată un exemplu. La conta
bilitate ne-a'fost adusă situația

zilelor-muncă și a lucrărilor de 
la atelierul de tîmplărie. Exa- 
minînd ambele documente a re
ieșit că ceva nu-i în ordine. Am 
anunțat comisia de revizie. A- 
ceasta a descoperit că doi meș
teri rotari au înșelat pe briga
dieri la executarea unor lucrări. 
Ei au fost aspru criticați și 
sancționați.

Numai după ce contabilul este 
convins că actele sînt întocmite 
fără greșeli, zilele-muncă se 
trec în registrul special, în care 
se ține evidența muncii fiecărui 
colectivist.

La 15 și 30 ale lunii zilele- 
muncă se afișează la sediul bri
găzilor, unde fiecare colectivist, 
poate să verifice dacă i s-a so
cotit sau nu tot ce a lucrat. In 
cazul cînd constată greșeli, el 
face contestație.

O deosebită importanță are 
felul cum se ține evidența pro
ducției și întocmirea tuturor ac
telor la timp. Tot ce se produce 
în gospodărie este munca co
mună a tuturor colectiviștilor și 
deci fiecare trebuie să cunoască 
ce și cî't se produce.

La noi orice produs este cîn- 
tărit și cînd produsele se tri
mit la magazie sau sînt scoase 
de acolo spre a fi vîndute, se 
întocmește un document numit 
„notă de însoțire".

Organizația de partid din gos
podăria noastră desfășoară o 
muncă politică susținută în rîn- 
dul colectiviștilor ca aceștia 
să-și controleze singuri munca, 
să respecte munca altora, să 
păstreze cu grijă și să sporească 
averea obștească.

sume.de
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Comunicări științifice

In două comune apropiateMăsuri concrete, operative
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multmai

TRAIAN ȘELMARU

ale co-

prezint, deși e 
teatru obișnuit 

despre reperto- 
Și fiecare își

propunerile 
noi : „Isto- 
„Ansamblul

Se apropie iarna

Un colectiv al Teatrului ds Come
die din Capitală a plecat zilele aces
tea tn turneu. Timp de două săptă- 
mtnl, artiștii vor prezenta o serie de 
Bpectacole cu piesa „Celebrul 702” la 
Piatra Neamț, Bacău, Vatra Dornei, 
Huși, Brăila șl alto localități.

Echipa 
e mică.

ceva din sensul larg și 
miniaturistului.
venit la noi, Arkadii

despre
tn limba romînă", 
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— Ia secția de 

istorie 
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ȘT. LU CHIAN : Un zugrav" (crutoporiret)
din Galeria Națională a Muzeului de artă al R. P. Romîne

Deschiderea stagiunii 
la Teatrul muzical

WS®

m 8

Marți teara, la deschiderea stagiu
nii, Teatrul muzical „Gheorghe Dima” 
din Brașov a prezentat opera „Evghent 
Oneghin” de Cealkovski. In reperto
riul actualei stagiuni au fost Incluse 
noi lucrări muzicale printre care : 
tripticul de balet „Șefrerazada” de 
Rimski-Korsakov, „Mica serenadă” de 
Mozart' și „Rapsodia I-a” de G. Enes- 
cu. In premieră vor fi prezentate 
„Lyslstrata” de Gherase Dendrlno și 
„Nunta lui Figaro” de Mozart.

In scopul răsplndlril cunoștințelor 
muzicale, teatrul muzical va organiza 
cursuri de initiera muzicală.

cîteva zile
Raikin
minia-

de a des- 
o bogată

Posibilitățile 
fășura la sate 
activitate cultural-artis- 
tică sînt mai mari în 
timpul iernii. Spre a fo
losi din plin aceste posi
bilități trebuie însă să 
ne pregătim din timp. 
Aceasta este, în prezent, 
una din. preocupările 
centrale ale Comitetului 
regional de cultură și 
artă Suceava.

Unul din aspectele pro
blemei constă în a-i in
strui temeinic în primul 
rînd pe activiștii cultu
rali. La nivelul regiunii, 
între 6 și 11 septembrie, a 
avut loc un curs de instru
ire a activului cultural de 
la sate. O parte din lecții
le predate s-au referit la 
sarcinile actuale ale că
minelor culturale, ale bi
bliotecilor, la felul cum 
trebuie alcătuite planu
rile de activitate pentru 
perioada de iarnă. Acum 
întreaga bogăție de mij
loace ale muncii cultu
ral-educative trebuie fo
losită pentru a stimula 
și dezvolta puternic în 
conștiința maselor țără
nimii spiritul colectivist, 
dragostea pentru avutul 
obștesc, pentru a lărgi 
cunoștințele culturale și 
tehnico-științifice 
lectiviștilor.

Alte expuneri, 
de exemplificări, 
prins îndrumări 
organizarea unor mani
festări variate cum ar fi 
„serile de calcul”, pentru 
a demonstra colectiviști
lor avantajele aplicării 
metodelor 
agricultură și creșterea 
animalelor, 
de experiențe 
fice și alte forme de 
activitate. Multe din as
pectele muncii culturale 
în perioada ce urmează 
vor fi discutate și în se- 
minariile raionale cu ac
tiviștii culturali.

Recent au fost reorga
nizate colectivele de con
ferențiari de la sate. Cu 
responsabilii acestora se 
va ține, în luna octom
brie, o consfătuire pe re-

■urmate 
au cu- 
privind

înaintate în

sau serile 
științi-

giune pentru a-i îndru
ma practic cum să-și or
ganizeze activitatea și să 
participe activ la răspân
direa cunoștințelor poli
tice, științifice, agro-zoo- 
tehnice. De asemenea, 
responsabilii brigăzilor 
științifice vor fi invitați 
la un schimb de experien
ță pe plan regional. Comi
sia pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-știin
țifice se îngrijește de 
elaborarea unor confe
rințe pe teme agricole, 
pe teme de politică in
ternă și internațională, 
educative.

Ne-am propus ca în 
fiecare gospodărie colec
tivă să activeze o briga
dă artistică de agitație. 
Pînă la sfîrșitul anului 
toți instructorii acestor 
formații vor absolvi un 
curs de îndrumare pri
vind organizarea brigă
zii. pregătirea și orien
tarea programelor spre 
viața gospodăriei colec
tive, a satului respectiv. 
Pînă acum au fost ținute 
astfel de cursuri în ra
ioanele Săveni, Dorohoi, 
Fălticeni. Pentru cele
lalte formații artistice de 
amatori s-au dat reco
mandări de repertoriu.

Sfatul, popular regional 
ne sprijină în asigurarea 
condițiilor materiale ale 
activității culturale. Anul 
acesta, 12 cămine cultu
rale s-au. mutat în sedii 
noi, ridicate prin contri
buția cetățenilor, iar pînă 
la sfîrșitul lunii decem
brie numărul noilor că
mine va fi de peste 30. 
Un mare număr de că
mine culturale și biblio
teci s-au aprovizionat cu 
combustibil și au termi
nat reparațiile necesare.

Ne vom îngriji ca pre
gătirea condițiilor mate
riale pentru activitatea 
pe timpul iernii la că
minele culturale să se 
încheie cît mai repede.

Cînd intri în căminul 
cultural din comuna Mol- 
dova-Veche, raionul Mol
dova Nouă, te impresio
nează mai întîi sala biné 
amenajată și frumos zu
grăvită.

Sfatul popular comu
nal a luat toate măsuri
le pentru a asigura in
stituțiilor culturale din 
sat lemne de foc.

Colectiviștii vitî'cu plă
cere la manifestările care 
au loc la cămin. Numă
rul spectatorilor care 
participă la programele 
artistice, la filme, crește 
mereu.

Activitatea culturală 
s-a îmbunătățit în ulti
ma vreme șl în comuna 
Liubcova. Căminul cul
tural este frecventat de 
mulți colectiviști. O

muncă interesantă desfă
șoară aci artiștii amatori. 
Cum va fi însă la iarnă ? 
De la tovarășul Stoico- 
vici Milan, instructorul 
de partid din această co
mună, am aflat că anul 
trecut Sfatul popular din 
Liubcova. al cărui pre
ședinte este tov. Dimici 
Iosif, a lăsat căminul cul
tural și biblioteca fără 
lemne. Directorul cămi
nului a fost nevoit să 
care toată iarna lemne cu 
coșul ba de la sfat, ba de 
la gospodăria colectivă. 
Cu toate acestea, nici a- 
cum sfatul popular nu 

. s-a îngrijit să repartize
ze lemne pentru iarnă la 
cămin și la bibliotecă.
LILIANICI BOJÏDAR 

activist de partid

ORADEA (coresp. „Sctnteii”). — 
Recent, la filiala din Oradea a Socie
tății de științe istorice șl filologice, 
s-a ținut comunicarea : „Arta poves
tirii lui Ion Creangă”.

în cadrul filialei se află în pregă
tire comunicări despre „Forma
rea unor cuvinte 
„Motive și elemente folclorice 
poezia contemporană” 
literatură, iar la secția de 
„Studierea documentelor privitoare 
Cetatea Biharlei”,

Așteptăm
de la căminul nostru

Zilele acestea, In sala Ateneului 
R. P. Romîne, a avut Ioc deschiderea 
anului de învățăarint pentru cursanții 
din anul II al Universiiății muncito
rești de cultură muzicală. Lecția In
troductivă a fost consacrată dezvol
tării muzicii în epoca modernă și con
temporană. Cursurile anului II vor fi 
frecventate de 880 de cursanțl, iar 
ale anului I de circa 1 500. în progra
mul de tnvățămlnt au fost introduse, 
țintndu-se seama de 
cursantiior, două cicluri 
ria muzicii romînești” și 
coral șl noțiuni de cînt”.

Colectiviștii din comu
na Brusturi, raionul Tg.- 
Neamț, sînt dornici să 
participe la activitatea 
culturală și artistică. Rar 
au loc însă la cămin 
vreo conferință ori vreo 
recenzie. De mult nu s-a 
mai gîndit nimeni să ne 
invite la vreo seară edu
cativă și- distractivă. Pen
tru a-și petrece timpul 
liber, tinerii merg îndeo
sebi în satele vecine unde 
se fac serbări, hore. S-a 
destrămat și echipa ar
tistică formată mai ales 
din tineret care a activat 
cîndva la cămin. Cînd 
mai are loc cîte o 
manifestare culturală, nu 
ai unde sta. In cămin 
sînt doar cîteva bănci.

Cite n-ar putea face 
căminul cultural pentru 
a răspunde preocupări
lor actuale ale colectiviș
tilor privitoare la dezvol
tarea gospodăriei colec
tive ? Acuși vine iarna 
și avem timp berechet 
să citim, să vedem spec
tacole. Dar pentru asta 
conducerea căminului 
cultural, sfatul popular 
comunal trebuie să ia 
măsuri ca viața culturală 
din săt să se desfășoară 
în cele mai bune condiții, 
în această privință are 
un cuvînt de spus și or
ganizația de bază din 
sat.

PETRE TARABOANȚA 
colectivist

Este de maro importanță ca organele locale sä 
ia toate măsurile pentru a asigura din timp con
dițiile materiale necesare desfășurării activității 
căminelor culturale și bibliotecilor sătești pe timpul 
iernii. Dar aceasta nu este suficient. Căminul cul
tural este cu adevărat pregătit pentru Iarnă numai 
atunci cînd are un plan de activitate cuprinzind 
manifestări numeroase șl variate, bogate în conți
nut, organizate diferențiat pentru diferite categorii 
de oameni ai muncii și axate pe problemele ac
tuale ale întăririi șl dezvoltării gospodăriilor co
lective.

Se află 
printre noi Arkadii 
cu teatrul său de 
turi din Leningrad.

Să încerc să vi-1 
foarte greu. Cu un 
e altceva. Vorbești 
riu; desipre trupă... 
imaginează restul. Teatrul o teatru !

Mai simplu e și cu un actor obiș
nuit. Cîte ceva despre începuturi, 
cite ceva despre roluri, despre ca
rieră... Gata. Un actor e un actor 1

Dar Raikin î „Miniaturile* lenin- 
grădene ? Un teatru cu treisprezece 
oameni, cu un repertoriu propriu, al
cătuit de-a lungul anilor — douăzeci 
și trei la număr — în fond dintr-un 
fel de unic și imens spectacol, 
nesfîrșit și variat ca viața în conti
nuă schimbare, mereu ținut la zi. 
Concepute, spuse, cîntate, dansate, 
mimate, rolurile lui Raikin sînt ins
pirate din miile de aspecte și tipuri 
ale realității. La prima vedere, un 
teatru de estradă. „Miniaturile" vor
besc însă despre cele mai impor
tante lucruri, ele comentează cele 
mai arzătoare probleme. Cîte puțin 
despre toate. Despre TOT în minia
tură. Cu vervă, cu humor, cu lirism, 
Raikin te cheamă să gîndeșli cu el 
despre viață, îți amintește prin pre
zența, lui, spirituală, inteligentă, 
plină de farmec, că omul e făcut 
să fie deștept, superior, nobil, că 
viciul și prosiia există ca să-ți bați 
joc de ele, că viața trebuie să fie 
un prilej de emoție în fața frumosu
lui, o cascadă de rîs fală de tot ce 
e urît, depășit, anacronic.

De douăzeci și trei de ani, Raikin 
a părăsit teatrul „major“ pentru a 
se dărui „miniaturilor" sale. L-a 
părăsit pe HIestakov și alte mari 
roluri ale repertoriului, pentru a in
venta seară de seară — gîndiți-vă 
bine : douăzeci și trei de ani ! — 
sute de roluri, sute de chipuri ome
nești, de momente de viață, unele 
ținînd mai puțin de un minut, dar 
de neuitat.

L-am văzut de nenumărate ori. în 
Leningradul lui natal de care e în
drăgostit cu pasiune de adolescent, 
la teatrul de vară din parcul „Gorki” 
sau în cochetul „Ermitaj" din Mos
cova, în sala ticsită din piața Ma- 
iakovski sau la Lujniki, cu prilejul 
marilor festivități. E așteptat. Cozi 
interminabile. Bătaie pe bilete, cu 
luni de zile înainte. Iată-1 în lumina 
reflectoarelor, întîmpinat cu ovații, 
așteptînd cu zîmbetul lui inegalabil 
să se potolească sala, să poată în
cepe. îl regăsești de fiecare dată,

mereu nou, mereu altul. E în stare 
să joace singur, fără grimă, fără 
nici un artificiu, fără decor, o sce
netă cu zece personaje. Fără să-și 
schimbe măcar haina. Pentru ca la 
sfîrșitul micii scenete interpretate, 
să fie din nou el, în fața cortinei, 
în bătaia albă a reflectoarelor, cu 
ochii mari și calzi și buni, puțin 
zîmbitori, puțin umezi de o perma-
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nentă emoție. Uneori, Raikin își 
joacă rolurile în costume diferite pe 
care le schimbă cu viteza unui pre
stidigitator. Probabil că va prezenta 
și la noi celebrul său număr „Hotel 
Inturist”, într-adevăr un record de 
virtuozitate scenică. Rari sînt artiștii 
care să îmbine atît de organic emo
ția lirică și verva satirică. Raikin te 
face să înțelegi pe viu că trebuie 
să iub’ești foarte tare, foarte pasio
nat, ca să poți șfichiui arzător, din 
toată inima, tot ce întunecă strălu
cirea a ceea ce iubești. Un specta
col al lui e o gimnastică a spiritu
lui. Inepuizabilă.

Fiecare spectacol al lui Raikin ține 
afișul luni întregi, adesea ani. Dar 
dacă l-ai văzut la premieră și-l re
vezi după un timp, îl găsești schim
bat. Deși cu același titlu, conține 
mereu scene noi, dictate de via
ță. împreună cu colaboratorii săi 
literari și artistici, Raikin e un seis
mograf țn permanentă funcțiune, vi- 
brînd la cele mai fine unde ale ac-

tualitățli. Nu întîmplator 
vorbește el cu atîta pa
siune despre „Commedia 
dell-arte". Arta lui repre

zintă, într-un fel nou și original, 
o reeditare a genului, 
teatrului de miniaturi 
Poate cea mai mică din lume. 
Dar are în jurul el o 
de colaboratori, risipiți în toa
te colțurile Uniunii Sovietice, un fel 
de corespondenți voluntari care o 
însoțesc și-i alimentează repertoriul, 
împrospătîndu-l necontenit. Autori 
dramatici, umoriști, publiciști, co
respondenți de presă, dqr mai ales 
oameni talentați de diferite profesii, 
dau idei, trimit texte, scheciuri, frag
mente de spectacol. Se vorbește 
mult la noi despre „munca cu au
torii". Exemplul lui Raikin e grăi
tor. Cîți autori de azi ai teatrului 
de miniaturi n-au debutat scriind 
la început o simplă „miniatură’, 
apoi spectacole întregi 1 Marea am
biție a lui Raikin și a colaboratori
lor săi este nu să „ilustreze“ as
pecte de mult știute ale vieții, dis
cutate in ziare sau consfătuiri, ci 
să le descopere, să determine dis
cutarea și rezolvarea lor. Cu cîtă 
mîndrie îmi povestea odată despre 
probleme însemnate ale vieții so
vietice care au fost ridicate mai 
întîi pe scena teatrului de miniaturi 
și numai peste cîtva timp au fost 
dezbătute de presă. Important e — 
spunea el — să fii mereu înaintea 
vieții, să ajuți la rezolvarea proble
melor timpului tău. De aceea în tea
trul lui se creează fără încetare, se. 
caută material și forme de expre
sie artistică noi. De aceoa, Raikin 
însuși e mereu nou. E nu numai un 
virtuoz al scenei, un actor complet, 
artist al cuvîntului, dansator, cîntă- 
reț și mim. E mai ales un crea
tor de gen, al unui anumit tip de 
actor foarte contemporan, înainte de 
orice un gînditor.

Marii maeștri ai scenei au avut 
și au urmași. Ai lui Raikin sînt de 
un fel special. Nu atît actori, ci 
teatre, risipite pe tot întinsul Uniu
nii Sovietice. De aici se vor naște 
Raikin-ii de mîine. „Miniaturile* 
sînt contagioase. După modelul ce
lor leningrădene, au apărut aseme
nea teatre în multe alte orașe. Și 
mai ales în mișcarea de amatori. 
Despre ele Raikin vorbește întot
deauna cu o nespusă tandreță. E 
și în asta 
original al

Bine ai 
Raikin 1

Pe urmele materialelor publisate

Teatrului „C. I. Not- 
trimite următorul răs- 

și consiliul 
.Constantin I.

Direcția 
tara" ne 
puns : Conducerea 
artistic al Teatrului „1 
Nottara” au studiat cu deosebită 
atenție articolul „înainte de deschi
derea stagiunii“, apărut în „Scîn- 
teia' din 2 septembrie 1962. Artico
lul ne-a ajutat să înțelegem esența 
neajunsurilor noastre artistice, am
ploarea lor,

Discutînd în cîteva ședințe con
secutive, în cadrul consiliului ar
tistic, o serie de aspecte legate de 
activitatea noastră în lumina arti
colului 
traiul 
menite să pună capăt situației 
create.
a hotărît să organizeze o ședință cu 
întreg colectivul teatrului în care 
să se dezbată pe larg, pe bază de 
referate, articolul apărut în „Scîn- 
teia”. S-au luat măsuri pentru a se 
spori exigența și eficacitatea consi
liului artistic în alegerea pieselor

menționat, conducerea tea- 
a luat o serie de măsuri

GH. PINTILESCU 
secretar al Comitetului 

regional de cultură 
și artă Suceava

Astfel, conducerea teatrului

m ûdui eôipiilûi

din repertoriu, în definitivarea 
tribuțiilor și în vizionarea specta
colelor în avantpremieră. Concomi
tent cu aceasta, s-au luat măsuri 
pentru revizuirea spectacolelor din 
repertoriul actual al teatrului.

în vederea îmbunătățirii activi
tății regizorilor din teatrul nostru, 
activitate care pînă în ultimul timp 
a avut un caracter sectar, indivi
dualist, s-a trecut la crearea unui 
organism al regiei pe baza princi
piului muncii colective.

în vederea cotiturii artistice, pe 
care trebuie să o 
stagiunea 1962—1963, au fost reexa
minate repertoriul și șantierul lite
rar al teatrului. în 
analize, repertoriul a fost completat 
cu noi piese pentru a se atrage în 
circuitul artistic al viitoarei stagiuni 
cele mai valoroase forte actoricești 
de care dispunem.

în cadrul repertoriului original, 
în afara piesei „Steaua polară”, 
teatrul lucrează în momentul de 
fată cu o serie de dramaturgi.

realizăm în

urma acestei

Problema deosebii de însemnată a 
conflictului formează obiectul unui șir 
de articole apărute în ultima vreme în 
publicațiile literare, în cadrul unei 
discuții la care au participat pînă 
acum scriitori și critici din diferite 
generații,

După cum se știe, eslefica marxist- 
leninistă respinge în mod hotărît teo
ria falsă a lipsei de conflict. Numai 
Infățișînd în toată intensitatea ei lupta 
care se desfășoară între nou și vechi, 
poate fi relevată în chip edificator, 
emoționant, întreaga forță și frumu
sețe a noului biruitor. In înfruntarea 
dintre noile trăsături morale specifice 
orînduirii noastre și rămășiței,e men
talității perimate a trecutului, ies în 
evidentă pasiuni, adinei frămîntări in
terioare, se conturează caractere pu- 

’ ! oameni

Cînd citaști noul volum al lui Ion 
Brad, nu o dată io întîmpină măr
turisirile poetului care vrea să arata 
cititorilor de unde vin izvoarele 
versurilor Sale și cui i se adresea
ză ele. Dintre toate aceste succinte 
„profesiuni de credință" mi-a reți
nut cu deosebire atenția o strofă a- 
flată în poezia „Calmul luptători
lor“ : „Ca să nu scriu ver
suri sibilinice, reci, / Trecînd pe 
lînqă Inimi indiferente / Ca ghețarii 
pe lîngă țărmuri cu flori, / 
mea e zguduită-n adine de 
zii / Pe care calm încordat 
leaptă".

într-adevăr, poetul nu 
versuri „sibilinice", tîlcul poeziei 
sale na este totdeauna clar. Nici 
versuri „reci" nu vrea să scrie, ci 
o poezie care să se adreseze inimii 
în chip firesc, familiar aș spune. 
Poetul se 'simte în largul său atunci 
cînd le vorbește cititorilor „cu su
fletul deschis" de la inimă la ini
mă. Numai că această strădanie a 
sa nu se împlinește totdeauna așa 
cum năzuiește în versurile citate 
mai sus. Și aceasta pentru că une
ori „exploziile" de care este zgu
duită în adînc inima sa nu reușesc 
să se materializeze în imagini pe 
deplin emoționante. De ce am făcut 
această precizare de la bun în
ceput ? Deoarece răsfoind și volu
mele anterioare ale lui Ion Brad, 
cititorul poate remarca permanenta 
luptă între versul simplu, cald, care 
transmite inteqral șl direct senti
mentele scriitorului și între acele 
strofe reci ce vădesc o anumită di
ficultate în comunicarea emoției ar
tistice. Dar poetul dovedește o evo
luție continuă și versurile care trec 
precum „ghețarii pe lîngă țărmuri 
cu flori' sînt din ce în ce mal rare. 
De aceea, actualul volum marchea
ză, credem, o etapă superioară 
fată de ultima sa culegere de ver
suri apărută în urmă cu patru ani.

Ceea ce no reține de la bun în
ceput atenția este dragostea pen-

Inima 
explo- 
ie aș-

scrie

tru diferitele întruchipări ale fru
mosului din patria noastră. Poetul 
ne apare deseori în postura unui 
călător care colindă de-a lungul 
țării „cu plete-n vînt, rebele“ și se 
îneîntă, cum singur spune : „De vi
suri, de iedera de schele, / De zbo
ruri, de cupole, de sorii din oțel, / 
De trandaiiri și stele". Noul său 
volum constituie un moment supe
rior în creația lui Ion Brad și din 
alt punct de vedere. în urmă cu 
cîțiva ani, poetul a publicat un vo
lum intitulat „Cîntecele pămîntului 
natal". De atunci și pînă astăzi a- 
ceastă noțiune a devenit în poezia 
lui mai cuprinzătoare. îl simțim pe 
Ion Brad la el acasă și atunci cînd 
poposește pe cîmpia ardeleană și 
cînd înscrie stanțe pe monumentul 
Griviței luptătoare. Ceea ce ni s-a 
părut remarcabil în volumul „Mă 
uit în ochii copiilor" este naturale
țea cu care poetul realizează a- 
ceastă fuziune între sentimentul na
turii și acela al „marilor orașe". 
Totul este firesc îngemănat : „Aș
tept zilnic porumbeii călători ai 
scrisorilor/ Să treacă, printre vul
turi, Carpații bătrini, / încoace, spre 
moderna Cetato-a lui Bucur, / Să-mi 
bată cu aripi!e-n fereastră”. De a- 
ceea fon Brad cîntă și pe zidarul 
care „așează cărămizi, / Visuri și 
iar cărămizi, pînă-n soare", și pe 
dulgherul „cioplitor de gîndurl în 
formă de schele", șl pe agronomul 
care citește „în palma pămîntului", 
și pe meșterul din Maramureș, și pe 
cei rămași în satul său unde acum 
„foile au miros de griu șl trifoi,/ 
De porumb înalt ca plopii, umbros".

In această călătorie printre oame
nii de astăzi ai patriei poetul vede 
prezentul în continuitatea lui is
torică. De aceea amintirea acelui 
trecut în care poezia satului era 
scrisă de plugul cu brăzdat de 
lemn îl însoțește mereu. Mergînd 
prin Transilvania, poetul zărește 
parcă, în nimbul soarelui aflat în 
amurg, coroana de foc a lui Doja, 
roata care a zdrobit oasele lui Ho- 
ria,. ochii rătăciți ai lui Avram Ian-

Cronică literară

cu. Sînt amintirile unei istorii da su
ferință și de luptă. Pe întin
sul acelorași cîmpuri ardelene, 
astăzi el se îneîntă de „Mirajul au
rului îngropat în grîne, / Minunea 
orașelor ce-și schimbă fața și ros
tul".

Din această antiteză între trecut 
și prezent, între tot ceea ce a mu
tilat viața omului simplu și ceea ce 
o înfrumusețează astăzi, între tim
purile cînd „a fost roșu pămîntul,/ 
Șl roșu ogorul" și între zilele cînd 
„fluviul Istoriei s-a limpezit, / Șl-a 
schimbat pasul și glasul", își trage 
seva poezia Iul. Acesta este de fapt 
și tîlcul titlului „Mă uit în ochii co
piilor". In privirile lor : „Toafe do
rințele vechi ale noastre / în dulbl- 
nele lor I Zvîcnesc — păstrăvi de 
foc —/în Iezere adinei șl albastre".

Urmărind această permanentă 
lărgire a orizontului poeziei tale.

Ion Brad caută și mijloacele artis
tice potrivite: „Dragostea mea,.,/Nu 
mal poți fi o floare de cîmp oare-1 
care / Ori cuprinzi tot cerul în bra
țe I Ori te usuci, sub cer, ca sub un 
clopot de vid". Ceea ce trebuie re
marcat este faptul că dorința de 
înnoire nu se transformă într-o goa
nă sterilă după efecte lipsite de con
ținut, ci într-o căutare creatoare care 
se soldează cu o reală îmbogățire 
a procedeelor artistice.

Ion Brad ține pasul cu timpul său, 
căutînd să-i răspundă cerințelor cu 
o poezie în măsură să cuprindă în 
imagini corespunzătoare gama bo
gată de sentimente ale omului nou. 
El nu renunță nici la imaginile cu
lese din lumea satului, dar nici nu 
se află cantonat într-o viziune pă- 
șunistă, desuetă. Și acest volum ne 
arată că Ion Brad îmbină tradițiile 
folclorice cu ceea ce este nou în 
viața de astăzi a țării. împrospăta
rea mijloacelor sale de expresie se 
realizează deci firesc.

Poetul este conștient de faptul că 
versurile sale au rădăcinile împlîn- 
tate în pămîntul patriei : „Din as
primea acestui pămfnt / Și-au des
prins aripile șl cîntecul/ Izvoarele 
mele". Dar Ion Brad nu rămîne la 
o viziune 
satului, a 
că poezia 
dical alta
în versurile lui : „Acum, cu noi brăz- 
dare potrivite, / Cu fruntea-n stele... 
O scrieți voi, feciorii mei,/ Jn ver
suri de poem homeric, / Fie câ-I 
«oare,/ Ori întuneric./ De fulgere

decorativă, pltorescă a 
naturii în genere. El știe 
satului de astăzi este ra- 
— și pe aceasta o cîntă

nu vă temeți nicicînd 1 / Lăsați-le să 
zvîcnească în vers".

„Mă uit în ochii copiilor' este vo
lumul unui poet care dovedește pa
siune pentru temele actualității. De 
aceea cititorul întîlnește, necontenit 
afirmat, sentimentul responsabilității 
scriitorului față de poporul său, al 
comuniunii depline cu oamenii că
rora le sînt adresate versurile lui. 
Este prezentă în întreaga culegere 
dragostea nobilă pentru poporul care 
„croiește aripile fericirii''. Luptător 
pentru cauza socialismului, poetul 
are sentimentul unei îndreptățite 
mîndrii pe care o afirmă în versurile 
sale: „Ostașul de rînd al partidului mi 
se spune, / Și ini-i drag să aud. / Sînt 
responsabil cu fericirea/ După pre
vederile din statul". Poezia lui Ion 
Brad, după cum arată șl titlul pre
cedentului volum, est© ° poezie a 
„timpului său", oare cîntă „șl meta
lul cel nou, și aurul din holde, și vi
nul din vechime'.

De unde încep însă slăbiciunile 
acestui volum ? Așa cum arătam la 
început, simțim 
rămîne uneori 
„demonstrării“ 
Alegînd calea 
a unor constatări neconvertite în 
poezie, alunecînd pe panta anec
doticii, poetul dă versuri mai puțin 
inspirate cum ar fi : „Din amfore de 
stele', „Țiganii*, „Urîtul". Alteori se 
îneîntă de jocuri de cuvinte și co
incidențe („Inscripție pe un arbore"). 
Poetul trădează arareori aonclziunea 
și simplitatea și se lasă furat de 
grandilocvență și retorism. („După 
victorie" și „Orație în zi de lucru".)

Culegerea de versuri a lui Ion 
Brad dovedește că orientarea fer
mă spre problemele majore aile ac
tualității, strădania de a le exprima 
în imagini artistice vil, emoționant«, 
dă naștere unei poezii cu adevărat 
contemporane. O asemenea poezie 
oîștigă prețuirea cititorilor.

VALERIU RÎPEANU

că poezia lui Brad 
numai la stadiul 

unei anumite idei, 
exprimării directe

1 
j

exprimate păreri diferite pe marginea 
unor piese de teatru apărute recent ; 
din mai toate articolele s-a desprins 
însă nemulțumirea publicului în fața 
unor lucrări schematice, necesitatea de 
a combate idilismul, zugrăvirea super
ficială, pur ilustrativă, a realității.

Pe lingă- dezbaterea din „Gazeta 
literară", puncte de vedere interesan
te au fost exprimate și în alte, reviste, 
cum ar fi, de pildă, în „Contempora
nul", privitoare la problemele tea
trului.

Conflictul constituie nervul oricărei 
lucrări -dramatice. Dar importanța dis
cuției despre conflict depășește gra
nițele dramaturgiei. In „Gazeta litera
ră" au apărut si unele articole con. 
sncrate conflictului în schiță și poves
tire. Aici au fost, de asemenea, cri. 
ficate unele conflicte artificiale, mi. 
nore, soluțiile facile. Abordarea în
drăzneală a conflictelor esențiale, 
autentice ale vremii noastre consti
tuie o condiție de frunte a realizării 
marilor opere literare de actualitate, 
pe care publicul le așteaptă.

Foarte pozitivă ca intenție, -discu
ția pe această temă merită să fie lăr
gită, antrenînd înfr.o măsură mult 
mai mare prozatorii, dramaturgii la 
un schimb de opinii fertil pentru crea
ția literară. Totodată, este in mod vă
dit necesară atragerea la aceste dis
cuții și a altor iubitori de literatură 
din rindul maselor de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, care pot 
aduce elemente noi, interesante, iz- 
vorîte din propria și bogata lor expe
riență de viață, din nenumăratele lap
te care se petrec zilnic pe frontul 
construcției socialiste. Firește, aceas
ta nu poale substitui cunoașterea di
rectă, nemijlocită de către scriitori 
a vieții noi, cunoaștere care cheză- 
șuiește sesizarea și înțelegerea justă, 
aprofundată a conflictelor cu adevă
rat caracteristice pentru stadiul actual 
al desăvîrșirii construcției socialiste.

cîU

mod

unor

ÎN VITRINELE LIBRĂRIILOR
MÏHA1 BENIUC

capăt ; escamotarea 
ciocnirilor care au loc 
la rezolvări „călduțe",

contra-

[CULORILE TOAMNE^

ternice, chipuri autentice de 
al epocii noastre.

Desigur în timpul discuției s-au a- 
flrmat și puncte de vedere 
dictorii. Nota de față nu urmărește să 
le înfățișeze și să le elucideze, ci să 
semnaleze utilitatea dezbaterilor pe o 
problemă deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea literaturii noastre.

Atrage atenția discuția despre con
flict în dramaturgie, care se des
fășoară în paginile „Gazetei literare". 
Participanțil au remarcat încercarea 
unor autori dramatici de a dezvălui 
conflicte actuale, proprii epocii 
noastre — și îndeosebi tendința spre 
conflicte de ordin etic, inspirate din 
lupta pentru formarea conștiinței so
cialiste. In același timp însă, ei au 
subliniat că de multe ori aceste con
flicte nu sînt aprofundate în 
curațos, nu sînt dezvoltate în toată in
tensitatea lor, nu sînt duse-pînă la 

sau diluarea 
în viață duc 

neconvingă
toare, micșorează dramatismul 
lucrări, coboară însăși valoarea 
artistică. în cadrul discuției au

■.I
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fîții de bambus sau cocos. Și pretu- 
titiâéliii în dcëst décor atît 'dé itèô- 
bișniiit pentru noi, flutură sute dé 
stegulețe cu culorile pattiei noastre, 
pé care lé agitau mîinile arse dé 
soare ale javanezilor, alături dé dra
pele albe-roșii alé indonezienilor. 
Albul evOCînd pentru ei puritatea, 
conștiința curată, itir roșul — 
pulsația viéfii, sîngelé, simboluri pe 
'■rre-indoneziënii lé folosesc de 6 000 

! ani.
Multe din orașele de aci își ter

mină numêlé în „Ckărta”, ceea ce 
înseamnă cetățuie. Sînt denumiri ră
mase din Dréméa colonialiștilor cînd 
istoria fiecărei localități era legată 
dé lupte sîngerôasé, dar ele și-au 
schimbat azi semnificația. Sînt for
tărețe ale independenței — după 
cum am putut constata trecînd prin 
àéeste mari „porți’* de 120 km — 
sîM orașe ale prieteniei cu popoa
rele iubitoare de pace și progres. 
Ba chiăr unul dintre orașele prin 
care am trecut, se cheamă Bekasi 
KOta Patriotic, adică orașul patriotic 
Bekasi ; el și-a cucerit acest titlu 
în luptele cu colonialiștii.

E cald. E anotimpul secetei 
Șv cu atît mai impresionați Sin
tern de lipsa prafului, de cu
rățenia perfectă pe care o întîl- 
nim pretutindeni. Există, o explica
ție : orașele și satele sînt în între- 
ceré pentru Curățenie, o întrecere die 
cărei rezultate se dau în fiecare an. 
Multe căsuțe sînt modeste, unele au în 
loc de țiglă, împletitură. Ele poartă 
ca apărători jaluzele din bambus 
dar strălucesc, te farmecă, prin gus
tul lor artistici Am trecut și prin 
cit.eva locuri pline de praf și tocmai 
acéstèa mi-àU plăcut cel mai mult. 
È praful șantierelor, al construcțil-

Recepție în cinstea delegației 
Adunării de Stat a R. P. Ungare
Președintele Mâții Adunări Na

ționale, tovarășul Ștefan Voitéc, a 
oferit miercuri seara o recepție la 
palatul Marii Adunări Naționale, in 
cinstea delegației Adunării de Stat 
à R. P. Ungare, în frunte cu tova
rășa Vass Isțvanne. vicepreședinte 
al Adunării de Stat a R. P. Ungare.

Au luat paite Alexandru Moghio- 
roș, membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
deputâți ăi Marii Adunări Națibnale, 
reprezentanți ai conducerii Ministé_ 
rului Afacerilor Externe, conducă
tori ai unor instituții centrale și or

--------------O» O

Vizitele delegației de parlamentari italieni
Delegația Comisiei pentru indus

trie și comerț a Camerei Deputâți- 
lor din Italia, care ne vizitează țara, 
a fost primită miercuri dimineața 
la Palatul Marii Adunări Naționale 
de membrii Comisiei economico-fi- 
nanciare. Parlamentarii italieni au 
fost salutați de prof. Manea Mă- 
nescu, președintele acestei comisii.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat

In „Cupa orașelor fîrguri"

Petrolul a debutat victorios ; 4-0 
cu Spartak-Brno

Startul echipei Petrolul, victoria 
obținută în „Cupa orașelor tîrguri” 
au mulțumit pe iubitorii fotbalului. 
Printr-un joc combativ, cu pase 
precise, cu șuturi dese la poartă, Pe- 
trolul-Ploiești a reușit ieri să con
tracareze superioritatea atletică a 
formației cehoslovace Spartak-Brno, 
obținînd un rezultat favorabil, con
cludent. Condiția fizică excelentă a 
jucătorilor ploieșteni le-a permis să 
imprime jocului un ritm viu, pe toa
tă durata partidei. Oaspeții, cu toa
tă experiența ce o posedă, n-au reu
șit de această dată să presteze de
cît un joc defensiv, cu rare con
traatacuri la poarta apărată de 
Sfetcu.

Petrolul a înscris ieri patru go
luri, fără să primească vreunul.

1- 0. După ce au presat insistent 
.Vreo cinci minute, ploieștenii bene
ficiază de o lovitură de corner în 
minutul 7. Badea execută impeca
bil, la semiînălțime, mingea ajunge 
în fața porții oaspeților, unde se 
afla Dridea I. Atent și calm, acesta 
trimite mingea în plasă.

2- 0. La înaintare, frații Dridea, 
^Tabarcea și Badea, cărora le dau un 
Sprijin serios ceilalți doi... frați (A. 
Și D. Munteanu) pătrund des în ca
reul oaspeților, pasează cu precizie 
și în viteză. Finalizarea acestor ac
țiuni frumoase dar ineficace a în- 
tîrziat majorarea scorului pînă în 
minutul 38, cînd, la capătul unei 
acțiuni colective a înaintării, Badea

marcat.
3- 0. Ploieștenii au reluat meciul 

Supă pauză într-un ritm mai lent. 
Fotbaliștii cehi sînt acum ceva mai 
ofensivi, dar nu pentru multă vre
me. Echipa locală înscrie din nou. 
O acțiune bine inițiată de Badea, 
pe partea dreaptă a terenului, o 
pasă a gcestuia către Tabarcea,~ și 
tabela de marcaj se modifică iarăși

4- 0. Badea, care a făcut ieri un

Progresul — Gwardia 3-1
Pe stadionul Republicii s-a disputat 

miercuri întîlnirea Internațională de fot
bal dintre echipele Progresul București 
și Gwardia Varșovia. Fotbaliștii romîni 
au terminat învingători cu scorul de 3-1 
(1-1).

Mffl întipărite în inimă
lor pașnice pe care încep să le ri
dice indonezienii, dornici să-și con
solideze independența, să înainteze 
pe calea progresului.

In mulțimea de pe margine. între 
țăranii cu pălăriile lor de paie ca
racteristice, între Cicliștii cu căru
cioare care au luat în ultipiii ani 
locul vechilor oamenî-cai din vre
mea colonialiștilor, între femeile 
care ne întîmpindu zîmbind, îmbră
cate în mătase, dansînd pe celé ci- 
téva estrade ridicate pe marginea 
drumului sau purtînd uniforma mi
liției, sau avînd copilul la piept, 
între fetele care purtau discret um
breluțe colorate. între zecile de mii 
de javanezi, se vedeau mulți, foarte 
mulți copii. Școala are o însemnă
tate vitală pentru tinerii indone
zieni, Cînd am sosit la Djakarta 
sîmbătă spre prînz, pentru prima 
oară am întîlnit pe străzi mașina 
președintelui Sukarno, care tocmai 
se întorcea de la o cuvîhtare ținută 
în fața absolvenților de școli supe
rioare. El a spus că pe vremea cînd 
își terminase studiile inginerești sub 
colonialism nu au absolvit odată cu 
el decît 11 oameni. Azi,. .Indonezia 
a dobîndit progrese rapide în lichi
darea analfabetismului care cuprin
sese Circa 80 la sută din populație 
și mulți speră că planul de alfabe
tizare va fi terminat înainte de ter
men, prin 1964. Se înțelege de la 
sine ce importanță are pregătirea 
de cadre superioare, în toate dome
niile de activitate. cît de minări sînt 
indonezienii de universitățile lor.

Corespondentul „Agerprës*' a 
transmis primele ecouri pe care le 
are în opinia publică de aci vizita 
oaspeților roniini. Opinia publică am 
găsit-o insă prezentă nU numai în 
articolele publicate în ziare, ci și 
aci, pe șosea. în rtndul oamenilor 

ganizații obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali, ziariști.

Au participat Jeno Kuti, ambasa
dorul R. P. Ungare în R. P. Ro- 
mînă și mémbri ai ambasadei.

în timpul recepției au rostit 
toasturi Ștefan Voitec și Vass Ist- 
vanne.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

■Ar

în cursul dimineții membrii de
legației au vizitat Muzeul de Istorie 
a Partidului și Muzeul de Artă a 
R. P. Romine.

(Agerpres)

parte deputâți ai Marii Adunări Na
ționale, membri ai Comisiei econo- 
micô-financiare, funcționari supe
riori din Marea Adunare Națională, 
Ministerul Afacerilor Externe, Mi
nisterul Comerțului Exterior.

în cursul dimineții deputății ita
lieni au vizitat uzinele metalurgice 
„23 August" și Complexul de in
dustrializare a lemnului Militari, iar 
după-amiază, unele cartiere ale Ca
pitalei. (Agerpres) 

joc excelent pe postul de extremă 
dreaptă, a pătruns impètuos la un 
contraatac al echipei sale, și cu un 
șut imparabil, de la circa 15 m, a 
înscris din nou, în minutul 69.

Partida a fost condusă cu com
petență de arbitrul Balla Gyula 
(R. P. Ungară) care, după meci, ne-a 
declarat : „Am condus un joc spec
taculos, cu multe faze de fotbal do 
calitate. Ploieștenii, cărora le revi
ne marele merit pentru aceasta, 
s-au întrecut pe sine în crearea 
unor acțiuni ofensive. Cehii mi s-au 
părut cam dezorientați. I-am re
marcat pe frații Munteanu, Badea, 
Tabarcea (de la Petrolul) și pe 
Schmucker, demn secund al lui 
Schroif în poarta naționalei ceho
slovace”.

Victoria de ieri a ploieștenilor, 
comportarea bună ce au avut-o cu 
această ocazie — sperăm că pînă la 
meciul viitor, (10 octombrie, la 
Brno) nu-și vor ieși din formă — 
ne îndreptățesc să considerăm ca 
absolvit cel dintîi examen al fotba
liștilor noștri în această importantă 
competiție europeană. 

I. DUMITRIU

Fază din întîlnirea Petrolul-Spartak-Brno

simpli care așteptau sub soarele 
tropicelUi cu ătîta însuflețire tre
cerea oaspeților.

...Am ajuns la fluviul Tjitarum, 
unul dintre cele cinci fluvii mari 
ale acestei insule. Mergeam pe dea
luri parțial golite din cauza inun
dațiilor care pustiesc această re
giune ; pe șantierul barajului am 
trecut printre pilonii înalți de be
ton pe care stăteau constructorii sub 
un mare baldachin de bambus, în 
vreme ce de la vreo 30 de metri de
desubt ne parveneau sunetele unei 
orchestre instalate pe o căsuță plu
titoare. Reprezentantul Ministerului 
Lucrărilor Publice a dat lămuriri 
ample asupra construcției. Barajul 
va opri inundațiile păgubitoare, va 
permite, prin irigări, obținerea a 
două recolte de orez pe an. Acest 
complex energetic va furniza în faza 
finală 150 000 kW energie electrică, 
3 milioane metri cubi apă potabilă 
pentru îmbunătățirea aprovizionării 
cu apă a Djakartei iar pe malul la
cului de acumulare Djatiluhur se 
Va amenaja lin mare centru turistic.

Tovarășul Gheorghiu-Dej i-a feli
citat pe constructori pentru această 
frumoasă lucrare, a apreciat impor
tanța ei și munca harnicilor cons
tructori indonezieni.

...Oaspeții trec printre șiruri lungi 
de constructori, în vreme ce din 
înaltul pilonilor de beton nenumă- 
rați oameni flutură mîinile spre nou 
După o gustare la clubul de pe șan
tier, o orchestră a cîntat mai bine 
de o oră fără întrerupere nenumă
rate melodii, dintre care multe sînt 
binecunoscute iubitorilor de muzică 
din Romînia.

Pé drumul spre Djakarta, deși nu 
se știa precis ora înapoierii, aceleași 
mulțimi fremătătoare i-au salutat 
cu entuziasm și nesfîrșite aclamații 
pe solii poporului romîn.

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Stat al S. P. domine 

Avram Bunan«, a ministrului S.U.A. 
la București

Miercuri la amiază, Avram Bu- 
naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al R. P. Romine, a primit 
într-o vizită protocolară pe trimisul 
extraordinar și ministrul plenipo
tențiar al Statelor Unite ale Ameri- 
cii la București, William A. Craw
ford. (Agerpres)

-------O»O-------

Informații
® Miercuri seara s-a înapoiat din Ita

lia delegația condusă de acad. Ilie Mur- 
gulescu, ministrul învătămintului, vice-, 
președinte al Academiei R. P. Romine, 
care a participat la cea de-a 13-a Re
uniune a Comitetului international de 
termodinamică și cinetică electrochi- 
mică.

® La invitația Societății franceze de 
endocrinologie, miercuri dimineața a ple
cat la Paris o delegație a Societății de 
endocrinologie pentru a participa la Con
ferința asupra insuficientei paratifoidel.

Din delegație făc parte conf. dr. Mar
cela Pitiș și dr. Ion Negoescu, director 
adjunct al Institutului de endocrinologie.

• A apărut PRESA NOASTRĂ nr. 
8 — 1562.

• La tragerea Pronoexpres din ziua de 
3 octombrie 1962 au fost extrase din 
urnă următoarele numere i
5 8 17 43 39 16 Numere de rezervă: 10 47 

Fond de premii : 402 897 lei

Olimpiada da la Varna
Varna 3 (Agerpres), — Miercuri dimi

neața au continuat partidele Întrerupta 
din cea de-a 5-a rundă a Olimpiadei de 
șah. S.U.A. au cîștlgat cu 2 1/2 — 1 1/2 
puncte întîlnirea cu echipa R. P. Romîne. 
Campionul romîn Victor Ciocîltea a ob
ținut o victorie de prestigiu în fața ma
relui maestru international Fischer, în
tr-o partidă siciliană. Ciocîltea a jucat 
cu albele și Ia întrerupere avea un ușor 
avantaj, pe care l-a realizat la reluare 
în urma unei serioase analize. Fischer 
a cedat la mutarea 69-a. După cum trans- 
mite corespondentul agenției France 
Presse, „publicul a salutat cu o salvă de 
aplauze victoria romînului”. Benko a 
cîștigat la Ghitescu, iar R. Byrne l-a în
vins pe Radovici.

Alte rezultate : R. P. Bulgaria — R. D. 
Germană 2 1/2—1 1/2 ; U.R.S.S. — 
R. S. Cehoslovacă 3 1/2 — 1/2 ; Argen
tina — Iugoslavia 2-2 ; R. P. Ungară — 
Austria 3-1 ; R. F. Germană — Olanda 
3 1/2 — 1/2.

Turneu internațional 
de handbal in 7

Sala Floreasca din Capitală va 
găzdui de la 9—14 octombrie un 
atractiv turneu internațional de 
handbal în 7.

Protagonistele acestui turneu sînt 
cunoscutele echipe Ț.S.K.A. Moscova, 
Honved Budapesta, T.D.N.A. Sofia, 
Dukla Praga, precum și formația 
bucureșteană Steaua.

5
ANUL I (1957). La 4 octombrie 

Uniunea Sovietică a deschis èra zbo
rurilor cosmice. In această zi a fost 
lansat primul satelit artificial al Pă- 
mîntului în greutate de 83,6 kg.

ANUL II (1959). Este anul In care 
și.au luat startul rachetele cosmice 
sovietice.

• La 2 ianuarie 1959 în U.R.S.S. 
a fost lansată în direcția Lunii o 
rachetă cosmică.

» La 14 septembrie o navă sovie
tică a ajuns în Lună, purtînd fanionul 
cu stema U.R.S.S,

9 In octombrie o stațiune automa
tă interplanetară a efectuat un zbor 
în jurul Lunii. De la bordul ei a fost 
fotografiată, pentru prima dată, fafa 
invizibilă a Lunii. ■

ANUL III (1960). Una după alta 
sînt plasate pe orbită în jurul Pă
mîntului nave cosmice-safeliji, în 
greutate de cîfeva tone.

® La 19 august în U.R.S.S. a fost 
lânsâfă cea de-a doua navă cosmică, 
avînd la bord clinii „Belka” și 
„Sfrelka". Ea s-a înapoiat cu biné pe 
Pămînt, în regiunea dinainte stabilită.

ANUL IV (1961). La 12 aprilie, 
pentru prima dată în lume, omul a 
pătruns în spațiul cosmic. La ora 9. și 
7 minute, oră Moscovei, cetățeanul 
Uniunii Sovieficê pilotul cosmonaut 
luri Gagarin, la bordul navei „Vos- 
fok", și-a început zborul în jurul glo
bului pămînlesc și a aterizat cu bine 
în regiunea dinainte stabilită.

6—7 august. Din nou un om soviefic 
a luat cu asalt cosmosul. Maiorul 
Gherman Titov à efectuat un zbor 
cosmic la bordul navei „Vosfok-2". In 
25 de ore și 11 minute el a efectuat 
peste 700 000 kilometri de zbor oco. 
lind Pămîntul de 17 ori (în timp ce 
cosmonaufii americani Glenn și Car
penter, lansați în prima jumătate a 
anului următor, au efectuat cîte trei 
rotații fiecèrë și au parcurs Cite 
120 000 km).

ANUL V (1962). La 11 august a 
fost plasată pe o orbită circumteres- 
tră nava cosniică-safelif „Vostok-3", 
pilotată de maiorul Andrian Nikolaev, 
iar scurt timp după aceea a lost lan
sată o a doua navă cosmică „Vosfok- 
4" condusă de pilotul cosmonaut Pa
vel Popovici. Primul zbor cosmic în 
grup a tost efectuat cu succes. Zborul 
navei cosmjce-safelif „Vostok-3" con
dusă de Andrian Nikolaev a durat 
95 de ore. Pilotul cosmonaut a par
curs o distanță de 2 600 000 km și 
a făcut o4 de ocoluri ale Pămîntului.

Nava-satelit „Vostok-4" pilotată de 
Pavel Popovlci a parcurs circa 
2 000 000 km.

Un Snterviu 
al acad. M. KeSdîș

MOSCOVA 3 (Agerpres). — în- 
tr-un interviu acordat unui cores
pondent al agenției TASS, în aju
nul împlinirii a 5 ani de la lansarea 
primului satelit artificial sovietic al 
Pămîntului, Mstislav Keldîș, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a declarat că „zborul omu
lui spre alte planete este cea mai 
importantă dintre perspectivele care 
stau în fața cercetărilor cosmice 
sovietice".

Vorbind despre programul cerce
tărilor cosmice savantul sovietic a 
arătat că una din direcțiile princi
pale ale acestor cercetări este tri
miterea în Lună și pe planetele sis
temului solar a unor aparate știin
țifice și crearea acolo de stațiuni 
științifice care să funcționeze timp 
îndelungat.

SPRE NOI ZBORURI COSMICE
MOSCOVA 3 (Agerpres). — Con

ducătorul grupului de cosmonauți 
sovietici a declarat unui corespon
dent al ziarului „Izvestia“ :

„Este foarte posibil ca într-un 
viitor relativ apropiat unul din cei 
patru „frați cosmici“ să intre din 
nou în componența grupului gata 
de zbor. Un om care a mai fost în 
Cosmos va putea vedea și înțelege 
mai mult decît un novice".

La întrebarea dacă a fost consti
tuit un astfel de grup de zbor 
imediat în vederea unor noi zbo
ruri, conducătorul a răspuns : 
„Zborurile lui Nikolaev și Popovici 
au furnizat atît de multe materiale 
prețioase îneît băieții noștri abia 
acum au terminat cu predarea lui 
pentru a fi prelucrat de institutele 
de cercetări științifice. Atîta timp 
cît această cantitate imensă de ma
teriale valoroase nu a fost prelu
crată este prematur să se vorbeas
că de alte zboruri. Dar nu-i departe 
timpul cînd aceste zboruri vor fi 
efectuate”.

TELEGRAME EXTERNE
O moțiune de neîncredere 

în guvernul Pompidou
Apariția primM număr al ziarului Uuuriyai6 

organul oentra! a! Ä L din Algeria
ALGER 3 (Agerpres). — La 1 oc

tombrie a apărut primul număr al zia
rului „El-Houriya", organul central al 
Partidului Comunist din Algeria.

într-un articol intitulat „Să aefionăm 
alături de popor", primul secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Alge
ria, Larbi Buhali, scrie despre alegerile 
de la 20 septembrie, despre crearea 
Adunării Nationale Constituante, despre 
sarcinile care stau în fa(a Algeriei.

„Poporul așteaptă cu nerăbdare din 
partea primului său guvern o astfel de 
organizare a viejii tării care să ofere 
fiecărui cetăjean posibilitatea de a lu
cra, de a-și întreține familia, de a-și 
da copiii la școală, de a-și exprima li
ber părerea, în condițiile orînduirii re
publicane și ale respectării instituțiilor 
republicane“. ,

Vestitorul erei cosmice
(Urmare din pag. I-a)

ptts o problemă spinoasă : cum să 
micșoreze ecoul uriaș al acestei 
realizări în rîndul tuturor popoare
lor lumii, nu numai în noile state 
care-și caută calea de dezvoltare 
ci și chiar în S.U.A. Legiunile de 
„sovietologi" și de predicatori ver- 
sați ai anticomunismului care mi
șună prin presa, prin universitățile 
și bisericile americane s-au găsit 
într-o încurcătură penibilă : cum să 
împace imaginea 'de țară „înapo
iată“ cu o industrie ■.primitivă" și 
organizare „ineficientă“, imagine pe 
care o atribtlisetă de decenii 
Uniunii Sovietice cu imaginea reală, 
proiectată de primul Sputnik pe 
ecranul universului — a unei țâri 
înaintate, cuite și cu o otganizare 
capabilă să acționeze cu precizia 
unui ceasornic.

Dilema era reală, deoarece ame
ricanul a înțeles poate’ mai repede 
decît alții că lansarea unui satelit 
artificial al pămîntului, departe de 
a fi un fapt accidental și izolat, 
este produsul unei industrii com
plexe, modern echipate, al unui în- 
vățămînt de factură superioară și 
al unul stadiu dezvoltat al științei 
și tehnicii. Conducătorii mașinii de 
propagandă au sesizat pericolul ca 
cetățeanul american să piardă com
plet încrederea în întreg sistemul lor 
de informare și, cu acea zarvă zgo
motoasă care-i caracterizează în mo
mente de derută, au început să dea 
publicității tot felul de documente, 
Tapoàrte, expertize care dădeau 
pentru piima dată cititorului ame
rican un tablou mai apropiat de 
realitate al științei și tehnicii, in
dustriei șl școlii sovietice. S-a în
mulțit simțitor numărul delegațiilor 
trimise în grabă să viziteze Uniunea 
Sovietică și să raporteze ce a 
determinat „inexplicabila* rămînere 
în urmă a S.U.A. întors din U.R.S.S. 
după o vizită de o lună, senatorul 
Benton se exprima într-o manieră 
proprie politicienilor americani : 
„Școala sovietică este o amenințare 
mai mare decît bomba cu hidrogen". 

Devenise clar că cercurile condu, 
cătoare americane, odată cu „tra
gica reevaluare" asupra U.R.S.S., 
urmăreau să sperie pe cetățeanul 
de rînd pentru a-i stoarce noi im
pozite în vederea intensificării cursei 
înarmărilor. Totodată au început 
să apară puzderie de „programe de 
șoc", menite a reforma radical și 
peste noapte starea școlii (al cărei 
scop este de a face elevilor viața 
cît mai ușoară, scutindu-i de materii 
„aride", ca matematica, fizica, chi
mia, biologia etc.), a activității știin
țifice (care subapreciază cercetarea 
teoretică), a statutului social al in- 

v teleciualului (socotit ca un personaj 
ciudat și suspect, care nu se pricepe 
„să facă bani") etc. Dar în cei cinci 
ani care s-au scurs de atunci situa
ția în ce privește școala; cercetarea 
științifică, statutul intelectualului în 
S.U.A. nu s-a schimbat esențial, 
pentru bunul motiv că deficiențele 
ieșite la iveală își au rădăcinile în 
însuși sistemul social-economic a- 
merican. în schimb au iost sporite 
cu multe miliarde de dolari chel
tuielile militare.

Sputnikul a pus sub lumina reflec
torului, într-un spectacol extraordi
nar urmărit de lumea întreagă, a- 
vantajele societății socialiste în a- 
semenea domenii hotărîtoare ca 
școala, formarea cadrelor de tehni
cieni și oameni de știință, organiza
rea muncii de cercetare științifică, 
situația intelectualului în societate, 
planificarea economică etc. Societa
tea socialistă a apărut ca aceea

—■ș^oxș

Buhali scrie în continuare că, în con
dițiile primejdiei care continuă să a- 
meninfe fara din partea neocolonialiști-. 
lor, partidul comunist face apel la 
unirea tuturor forțelor democratice 
într-un singur front antiimperialisf.

Adunarea Națională Constituantă și 
guvernul trebuie să se ocupe de pro
blemele viitorului tării, care trebuie 
să se dezvolte pe caisa necapifalistă.

„El Houriya“ relatează de asemenea, 
că, la 27 septembrie, Biroul Politic al 
Partidului Comunist din Algeria a pre
zentat tuturor deputafilor Adunării Na
ționale Constituante programul ela
borat de partidul comunist în vederea 
„luptei pentru independentă deplină, 
pentru pămînt și pîine, penfru pace 
și adevărată democrație, penfru a se 
deschide calea spre socialism". 

care oferă omuluf cele mai favora
bile condiții pentru a-și desfășura 
și aiirma capacitățile sale crea
toare.

Perioada care s-a scurs din toam
na anului 1957 a însemnat o impe
tuoasă și necontenită serie de 
triumfuri ale Uniunii Sovietice în 
domeniul explorării spațiului cos
mic : o rachetă sovietică a învins 
cea dintîi atracția Pămîntului și s-a 
transformat într-o planetă artificială 
a sistemului solar, o rachetă sovie
tică a atins prima Luna, iar alta a 
fotografiat iața ei nevăzută, în sfîrșit 
primii cosmonauți au fost Gagarin 
și Titov. Recent, navele cosmice 
„Vostok;3" și „Vostok-4", avînd la 
bord pe cosmonauțil Nikolaev și 
Popovici, au realizat pentru prima 
dată un zbor colectiv în Cosmos.

în S.U.A., după o serie de încer
cări infructuoase de a se desprinde 
din întrecere (Eisenhower : „în defi
nitiv nu trebuie să fim primii în 
toate domeniile" ; Kennedy : „să a- 
legem alte domenii în care America 
să fie pe locul întîi"), problema a- 
jungerii din urmă a Uniunii Sovie
tice în explorarea Cosmosului s-a 
impus, vrînd-nevrînd, că o problemă 
nr. 1 pentru S.U.A. Au fost făcute 
eforturi febrile pentru forțarea lu
crărilor în domeniul construcției de 
rachete, au fost amenajate labora
toare de cercetări, stațiuni experi
mentale, cosmodroame și uzine, au 
fost lansați mici sateliți artificiali, 
rachete cosmice, sateliți-spion și 
Telstarul, precum șl cosmonauți. 
Totuși cuvîntul „gap" (decalaj) a 
continuat să caracterizeze rămîne- 
rea în urmă a S.U.A. în acest do
meniu de însemnătate vitală. Trep
tat, americanii s-au convins că pre
supunerea că în timp ce S.U.A. fac 
eforturi pentru a lichida rămînerea 
în urmă, U.R.S.S. va sta pe loc și îi 
va aștepta, este una din acele iluzii 
naive pe care le cultivă guvernanții 
lor pentru a-i împiedica să tragă 
concluziile de rigoare.

Două particularități fundamentale 
continuă să deosebească zborurile 
lui Glenn și Carpenter de ale lui 
Gagarin, Titov, Nikolaev șl Popovici : 
în ce privește lansarea, puternicele 
rachete purtătoare sovietice pot 
plasa pe orbită nave de peste cinci 
tone, capabile să transporte un apa- 
rataj complex, tuburi de oxigen pen
tru o durată lungă de peste 10 zile 
și sisteme duble de bord, care oieră 
garanții superioare de securitate a 
zborului, în timp ce rachetele ame
ricane nu au putut plasa pe orbită 
decît capsule de o tonă și jumătate, 
care și-au epuizat posibilitățile după 
ce au înconjurat Pămîntul de cîteva 
ori ; în ce privește recuperarea, 
cosmonautica sovietică stăpînește 
la perfecție tehnica aterizării, în 
timp ce americanii s-au văzut ne- 
voiți să recurgă încă la amerizare 
pe întinsul oceanelor (care nu pre
supune puncte fixe) cu toate riscu
rile și nesiguranța pe care aceasta 
le comportă. Chiar în zborul cosmic 
al comandantului Schirra cu o 
capsulă Mercury s-a prevăzut în
conjurarea Pămîntului de numai 
șase ori și recuperarea tot prin 
amerizare. Deci o serie de pro
bleme pe care tehnica cosmi
că sovietică le-a rezolvat cu 
succes încă de la zborurile lui Ga
garin și Titov continuă să rămînă și 
astăzi nerezolvate în S.U.A. Zborul co
lectiv al lui Nikolaev și Popovici a 
mărit și mai mult decalajul în între
cerea pentru a ajunge în Lună, de
oarece — așa cum a observat pe 
bună dreptate presa americană — 
primul a zburat de șapte ori dis
tanța Pămînt—Lună, iar al doilea

PARIS ■ 3 (Agerpres). — TASS : 
în seara zilei de 2 octombrie, după 
reluarea ședinței parlamentului, un 
grup de deputâți ai Adunării Națio
nale a depus o moțiune de neîn
credere în guvernul Pompidou. A- 
ceastă moțiune a fost sprijinită de 
cinci grupări parlamentare' — co
muniști, socialiști, membrii partidu
lui M.R.P., membrii grupului „Con
cilierea democratică" și ai Centru
lui național al republicanilor și 
țăranilor independenți — care re
prezintă aproximativ 250 de depu- 
tați ai Adunării Naționale.

Moțiunea de neîncredere a fost 
depusă în legătură cu faptul că gu
vernul a sprijinit propunerea pre
ședintelui de Gaulle cu privire la 

de cinci ori. în plus, apare destul 
de riscant ca să se conteze și în
tr-un zbor spre Lună pe soluția... 
amerizării, care, așa cum arată ex
periența, necesită intervenția unui 
helicopter pentru a salva situația...

De fapt, aici nu este vorba de o 
simplă problemă tehnică. Dacă pro
blema se reducea numai la aceasta. 
America, cu înalta ei capacitate teh
nică, ar fi rezolvat-o de mult. Ex
plorarea Cosmosului implică rezol
varea unor probleme majore în ma
tematică, fizică, astronomie, chimie, 
balistică, iar cercetarea teoretică în 
aceste domenii științifice a fost și 
rămîne în S.U.A. la un nivel inferior 
Uniunii Sovietice. Succesele remar
cabile dobîndite de știința sovietică 
în aceste domenii explică siguranța 
desăvîrșită în funcționarea motoa
relor și a întregii tehnici cosmice, 
precizia nemaipomenită a calcule
lor pe care se bazează. în S.U.A. 
activitatea științifică este finanțată 
în principal de marile companii care 
sînt interesate în acele cercetări 
care pot da rezultate practice ime
diate și deci nu sînt înclinate să fi
nanțeze cercetări teoretice, ale căror 
rezultate sînt îndepărtate sau în
doielnice. Numai statul poate face 
asemenea investiții asupra viitoru
lui, iar un stat ca cel american a- 
locă sume insuficiente în acest scop. 
Golurile în cercetarea teoretică nu 
pot fi umplute în grabă cu improvi
zații tehnice și nici cu „programe 
de șoc", oricîte miliarde de dolari 
s-ar cheltui pentru efectuarea lor. 
Tocmai pripeala și recurgerea la 
încercări și soluții insuficient stu
diate caracterizează programul a- 
merican de 30 miliarde de dolari, 
lansat de președintele Kennedy în 
1961 sub lozinca : cîne controlează 
Luna, Controlează Pămîntul.

Tehnica cosmică sovietică este 
profund pașniaă prin menirea ei. 
Dar în mod evident, ea spune multe 
și despre nivelul la care a ajuns 
tehnica militară sovietică pusă în 
slujba păcii. Aceeași siguranță de 
funcționare și precizie nemaipome
nită caracterizează rachetele de 
luptă lansate la peste 10 000 de km 
în zone precis determinate în Ocea
nul Pacific, precum și arma supremă
— racheta globală. în zilele noastre 
amatorii de acțiuni agresive sînt 
nevoiți să se gîndească de cîteva 
ori înainte de a le întreprinde. Ace
lași maniac atomic Edward Teller 
scrie în această ordine de idei : 
„Sputnik a cauzat frică (este lim
pede cul — N.R.). El a arătat în mod 
vizibil că Rusia, capabilă să lanseze 
un satelit în jurul pămîntului, poate 
de asemenea să trimită o rachetă 
înarmată cu o hombă atomică sau 
hzdrogenică. Plivind Sputnikul apă- 
rînd în noapte deasupra capului 
lor, americanii au înțeles ca nici
odată în trecut că națiunea noastră 
se atlă în raza rachetelor sovietice
— rachete care pot purta teribila 
forță destructivă a armelor nucleare 
de Ia rampa de lansare la țintă, de 
la continent la continent, de Ia 
emisferă la emisferă în 20 de mi
nute. Sputnik a restrîns lumea și a 
anulat garanția izolării sigure pe 
care ne-au creat-o marile oceane“,

Sputnik — epocala creație a 
Uniunii Sovietice — a fost deci nu 
numai vestitorul noii ere a cuceririi 
Cosmosului. El a îndeplinit și func
ția de temperare a planurilor agre
sive ale imperialismului, de mesager 
al păcii, al capacităților construc
tive ale omului liber. Pentru ambele 
motive, Sputnik își merită pe deplin 
dragostea cu care popoarele din 
toate continentele îi pronunță astăzi 
numele.

modificarea pe calea referendumu
lui a actualei constituții a Franței, 

însemnătatea acestei moțiuni de
pășește cadrul parlamentului : ob
servatori politici din Paris sînt 
unanimi asupra faptului că, luînd 
atitudine împotriva guvernului 
Pompidou, deputății care au depus 
moțiunea de neîncredere exprimă 
protestul lor împotriva acțiunilor 
președintelui de Gaulle ca autor al 
proiectului antidemocratic de re
formă a constituției.

Consfătuirea reprezentanților gru
purilor parlamentare a propus or
ganizarea, în ziua de 4 octombrie, a 
unor dezbateri asupra acestei moți
uni de neîncredere.
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Manifestări pentru dezarmare 
și pace la Delhi

DELHI 3 (Agerpres). — La 2 oc
tombrie, cu prilejul împlinirii a 93 
de ani de la nașterea lui Mahatma 
Gandhi, care în India este sărbăto
rită ca „Ziua dezarmării și luptei 
împotriva experiențelor nucleare", 
în capitală a avut loc un mare 
miting, organizat de Comitetul din 
Delhi de luptă pentru interzicerea 
armei nucleare.

Mii de locuitori ai orașului Delhi 
s-au adunat seara într-una din pie
țele centrale ale capitalei pentru 
a-și exprima dorința și năzuința lor 
spre o lume fără războaie și arme, 
în fața celor prezenți au luat cu
vîntul Nehru, primul-ministru al In
diei, N. Ahmed, primarul orașului 
Delhi, Faruki, președintele Comite
tului din Delhi al P.C. din India și 
alții.

Primejdia războiului este foarte 
reală, a declarat primul-ministru 
Nehru, războiul poate începe chiar 
dintr-o greșeală sau o imprudență. 
Semnînd apelul care îndeamnă la 
dezarmare și încetarea experiențe
lor nucleare, a declarat primul-mi-

nistru, trebuie să vă dați seama de 
întreaga importanță a acestei lupte 
pentru pace.

La miting s-a dat citire mesajului 
Comitetului Sovietic pentru apărarea 
păcii adresat luptătorilor pentru 
pace din India, precum și rezoluției 
adoptate în unanimitate în care se 
subliniază că Comitetul de luptă 
pentru interzicerea armei nucleare 
„ia hotărîrea de a continua cauza 
nobilă a lui Gandhi pentru a se 
înfăptui visul lui și anume o lume 
în care să iie interzise pentru tot
deauna armele".

Participanții la miting, se spune 
în continuare în rezoluție, salută e- 
forturile celorlalte persoane, organi
zații și guverne în scopul încetării 
imediate a experiențelor nucleare, 
interzicerii armei nucleare și pentru 
realizarea dezarmării. Ei sprijină în
tru totul aceste eforturi. Participanții 
la miting adresează popoarelor din 
toate țările chemarea de a acționa 
într-un frönt unit pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor.

O®0----------

MOSCOVA 3. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Ieri la 
aeroportul Vnukovo din Moscova 
mii de pasageri au salutat noul 
avion turboreactor „Tu-124”, care 
și-a luat startul în prima lui 
cursă.

„Tu-124" se deosebește de fra
ții lui „Tu-104" și „Tu-114” prin 
dimensiuni reduse. La bordul lui 
pot lua loc 44 de persoane. în 
schimb el poate ateriza și decola 
pe aerodromurile cele mai obiș
nuite, fiind astfel util pentru 
curse în cele mai îndepărtate col
țuri ale Uniunii Sovietice. Viteza 
avionului atinge 900 de km pe 
oră, iar plafonul de zbor este 
10 000 m înălțime.

Academicianul A. N. Tupolev, 
constructorul avionului, a urat 
personal pasagerilor primei curse 
„călătorie bună".

„Tu-124" a parcurs ieri distan
ța Moscova—Tallin în 90 de mi
nute.
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NEW YORK 3 (Ager- 
f preș). — Ansamblul ro- 
l mînesc da cînfece țl 
[ dansuri „Rapsodia Ro- 

mînă“ își continuă tur
neul în Statele Unite. 
Referindu-se la specta
colele prezentate în o- 
rașul Seattle, ziarul „The 
Seattle Times“ a publi- 

'( cat, sub titlul „Debutul 
l romlnilor în America 
ț reprezintă un succes ră- 
f sunător*, un articol în 
f care scrie printre allele: 
[■ „Ansamblul folcloric 
( „Rapsodia Romînă“ din 
( București ți-a făcut de- 
( buful printr-un speefa- 
( col prezentat la Tîrgul 
( Internațional din orașul 

Seattle. Spectatorii din 
acest oraș au văzut dan
satori și muzicieni fol
clorici din mal multe 
țări, dar romtnll i-au in-

trecut pe toți. Ionel Bu- 
dișfeanu țl orchestra 
„Barbu Lăutaru“ au fă
cut posibilă această di
ferență. Ei au punctat 
programul cu un ritm 
extraordinar, neegalat 
de alte ansambluri. Ro- 
mtnli au prezentat cel 
mai original țl mal a- 
fractiv spectacol văzut 
la Seattle*.

După ce elogiază 
continuare diferitele 
blouri prezentate de 
tițtii romîni, autorul 
ticolului scrie :

„Senzafia serii a cons- 
fituit-o prezentarea de 
către întregul ansamblu 
a dansului numit „Călu
șarii“. A fost o expune
re de strălucire teatra
lă, un spectacol fără 
comparafie. Alte dan-

suri de o excepțională 1 
frumusețe și compoziție ] 
ritmică — scrie ziarutîn J 
continuare — au indus 1 
minunatul final „Nunta j 
de pe Someș", „Dansul J 
felelor, din Capî.lna“ și -j 
„Holdele aurii". în ce j 
privește orchestra con- J 
dusă de Ionel Budiștea^J 
nu, ziarul subliniază c.^ 
„cei opt violoniști a, 
interpretat „Hora stac--j 
cato“ cu o unitate și o j 
măiestrie artistică 
toare. 1 
balelor, llie Alecu 
Nicolae 
obținut o furtună de 
aplauze pentru dexteri
tatea lor, în timp ce. Da
mian Luca, la nai, a de
monstrat o tehnică de- 
săvîrșită în executarea 
doinelor, horelor și sîr- 
belor*.

Ședmța subcomitetului celor trei puteri 
pentru încetarea experiențelor nucleare

Vizita !ui !.. !. Brejnev 
în JL P. F. Iugoslavia

La Havana a fost semnat recent un acord în baza căruia Uniunea 
Sovietică va oferi Cubei ajutor tehnic în problema pescuitului. In foto
grafie : Fidel Castro și A. Ișkov semnînd acordul.

o«o

Nebcolonialismul este ostil 
intereselor Africii

Declarațiile președintelui Ghanei, Nkrumah'

GENEVA 3 (Agerpres). — TASS. 
Ședința din seara zilei de 2 octom
brie a subcomitetului celor trei pu
teri pentru încetarea experiențelor 
nucleare s-a încheiat fără nici un 
rezultat, din cauza poziției adoptate 
de reprezentanții S.U.A. și Angliei.

Delegatul american Stelle, urmat 
de colegul său englez, Smithers, care 
a prezidat ședința, au insistat din 
nou asupra propunerilor lor privind 
controlul internațional și inspecția 
obligatorie la fața locului.

Expunerile reprezentanților 
dentali în cadrul ședinței au
monstrat încă o dată lipsa lor de 
dorință de a ajunge la un acord și 
tendința lor de a face ca lucrările 
subcomitetului să se împotmolească 
în discuții interminabile și inutile.

Reprezentantul sovietic, S. K. Ța- 
rapkin, a declarat că delegația so

occi- 
de-
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Mesajul T. §. N. în legătură 
cu ralul de condamnări 

din Spania
PRAGA 3 (Agerpres)'. — Secreta

riatul Federației Sindicale Mondiale 
a adresat sindicatelor și oamenilor 
muncii din toate țările un mesaj în. 
care îl cheamă să acorde un larg 
sprijin frățesc curajoșilor reprezen
tanți ai clasei muncitoare șl ai in-, 
telectualității din Spania condam
nați de tribunalul militar franchist' 
la închisoare pe diferite termene 
pentru participare la grevele din 
primăvara acestui an.

Guvernul lui Franco s-a 'demascat 
'din nou ca un guvern fascist, ca un 
guvern care ignorează complet 
drepturile și libertățile elementare 
ale omului, se spune în mesaj.

F.S.M. protestează cu hotărîre îm
potriva încălcării drepturilor și li
bertăților cetățenești în Spania și 
cheamă oamenii muncii și sindicate
le să adopte de urgență măsuri ener
gice pentru a obține anularea sen
tințelor.

vietică nu poate lua drept bază 
proiectul anglo-american de tratat 
cu privire Ia încetarea experiențe
lor nucleare. Există posibilitatea 
deplină, a subliniat el, de a se a- 
junge la un acord cu privire la în
cetarea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară și asigurarea contro
lului prin mijloace naționale de de
tectare existente.

S. K. Tarapkin . a reafirmat că 
delegația U.R.S.S. este dispusă să 
caute soluția problemei pe baza 
realistă a memorandumului țărilor 
neutre.

Viitoare ședință a subcomitetului 
va avea loc la 4 octombrie.

GORNI MILANOVAT 3 (Ager
pres). — După cum anunță TASS, 
la 2 octombrie L. I. Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și persoanele care 
îl însoțesc, I. Broz-Tito, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, și alți conducă
tori ai Iugoslaviei, precum și repre
zentanți ai organelor locale ale pu
terii, ai organizațiilor politice și 
obștești, peste 25 000 de locuitori din 
orașul Gorni Milanovat și din îm
prejurimi au participat la ceremonia 
reînhumării rămășițelor pămîntești 
ale celor 408 soldați, sergenți și ofi
țeri sovietici căzuți pe aceste me
leaguri în luptele din toamna anu
lui 1944.

Cu acest prilej L. I. Brejnev și 
I. Broz-Tito au rostit cuvîntări.

Congresul național al Federației unice 
a femeilor cubane

HAVANA 3 (Agerpres). — TASS 
între 27 septembrie și 1 octombrie, 
la Havana a avut loc primul Con
gres național al Federației unice a 
femeilor cubane, la lucrările căruia 
au participat peste 4 000 de delegate 
din toate provinciile țării.

La congres au asistat delegații de 
femei din Argentina, Chile, U.R.S.S., 
Republica Populară Chineză, R.D.G., 
R. P. Romînă și din alte țări.

Congresul a dezbătut rezultatele 
activității federației pe ultimii doi 
ani și a adoptat programul de ac
țiuni pe perioada următoare. Fidel 
Castro, primul ministru al guvernu
lui revoluționar al Cubei, a rostit

întă-
din

timp

la congres o amplă cuvîntare. El a 
subliniat importanța uriașă a con
gresului pentru dezvoltarea și 
rirea organizațiilor de femei 
Cuba.

Fidel Castro a relevat că, în
ce in țările, capitaliste față de -fe
mei se iau măsuri discriminatorii, 
pentru femeile cubane revoluția a 
deschis largi perspective.

Referindu-se la planurile agresi
ve ale imperialiștilor față de Cuba, 
Fidel Castro a subliniat că poporul 
cuban nu se teme de amenințări. 
Noi vrem să trăim în pace, a spus 
el. De aceea toate măsurile guver
nului revoluționar sînt îndreptate 
spre asigurarea păcii. In condiții de 
pace vom putea munci și crea.

și externe ale

interne pre- 
trecut în re-

ACCRA' 3 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că la 2 oc
tombrie președintele Ghanei, Nkru
mah, în discursul inaugural al celei 
de-a treia iegislaturi a Parlamentu
lui ghanez s-a ocupat de principa
lele probleme interne 
Ghanei.

Pe planul politicii 
ședințele Nkrumah a
vistă realizările obținute anul aces
ta de Ghana în domeniul învăță- 
mîntului, asistenței medicale, locuin
țelor.

în domeniul politicii externe, a 
spus Nkrumah, Ghana va continua 
să militeze pentru apărarea păcii în 
lumea întreagă, pentru eliberarea 
întregii Africi și pentru victoria po
liticii de neutralitate.

în discursul său președintele Gha
nei a condamnat din nou încercă
rile puterilor occidentale de a atra
ge țările Africii în Piața comună 
vest-europeană și a cerut adoptarea 
unei politici ferme împotriva guver
nului rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane.

Noi în Africa, a spus președintele, 
trebuie să înțelegem că o dată cu 
obținerea independenței pășim în- 
tr-o nouă'etapă a luptei împotrivă 
colonialiștilor în care întîmpinăm nu 
o putere colonială oarecare, ci în
treaga putere a imperialismului și 
colonialismului colectiv, întrucît im
perialiștii și colonialiștii sînt hotă- 
rîți să mențină cu orice preț sfera 
influenței lor politice și economice. 
Neocolonialismul în orice formă a 
sa este ostil intereselor Africii și 
trebuie să fie respins cu hotărîre. 
Să-1 accepți sau să cochetezi cu a- 
cesta este 
îndată ce 
cochetării 
lismul se
sale blinde și cuvîntările fățarnice 
vor fi înlocuite printr-un control și 
o dominație de fier.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, Nkrumah a refuzat propu
nerea Parlamentului de a fi ales 
președinte pe viață. El a declarat' 
că în conformitate cu prevederile 
constituției președintele Ghanei tre
buie să fie ales pe cinci ani.

o adevărată primejdie, 
se va încheia perioada 
și îndată ce neocolonia- 
va consolida, zîmbetele

taxele la transportul pe calea

internaționale 
și televiziune 
la înțelegerea 
la lichidarea

și naționale 
pentru a 
între po- 
„războiului

In semn de protest împotriva hotarîrll autorităților de a majora 
ferată, țăranii din Bretagne (nord-vestul Franței) au ridicat baraje blocînd circulația trenurilor.

TAȘEENT. în dimineața zilei de 
3 octombrie N. S. Hrușciov a sosit 
la Tașkent, capitala Uzbekistanului. 
Șeful guvernului sovietic a vizitat 
Institutul unional de cercetări știin
țifice în domeniul culturii bumbacu
lui, care se află lîngă Tașkent, unde 
e-a întreținut cu oameni de știință.

PARIS. După cum transmite A.F.P., 
Ministerul Informațiilor al Algeriei a 
comunicat că la 2 octombrie organul 
executiv provizoriu al Algeriei a trans
mis în mod oficial împuternicirile sale 
primului guvern al Republicii Demo
crate Populare Algeria, în frunte cu 
Ben Bella.

HELSINKI. La 3 octombrie a ple
cat din Helsinki în Uniunea Sovie
tică, la odihnă, președintele Repu
blicii Finlanda, Urho Kekkonen, cu 
soția. Președintele . face această că
lătorie care va dura două săptămîni 
în urma invitației președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

BERLIN. La Berlin au luat sfîr- 
șlt lucrările Consiliului administra
tiv al Organizației internaționale de 
radiodifuziune și televiziune. Consi-
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liul administrativ a adoptat o hotă- 
rîre cu privire ,1a schimbul de pro
grame de radia și televiziune și a 
declarat că este de acord să cola
boreze multilateral cu celelalte or
ganizații 
de radio 
contribui 
poare și 
rece”.

NEW YORK. La 2 octombrie, Co
misia pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că Statele Unite au 
efectuat o nouă explozie nucleară în 
Oceanul Pacific. Dispozitivul nu
clear a fost lansat din avion în a- 
propiere de insula Johnston.

Aceasta a fost cea de-a 28-a explo
zie din actuala serie de experiențe 
nucleare a Statelor Unite efectuate 
în Oceanul Pacific.

HAVANA. Agenția Prensa Latina 
anunță că în orășelul La Pera (pro-

M voMe nu ^corespund realității99
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vincia Las Villas) à fost i'drobită b 
bandă contrarevoluționară care asa
sina muncitori și țărani cübani. Trei 
contrarevoluționari au fost uciși și 
patru răniți ; șapte bandiți' au fost 
arestați. (

MOSCOVA. Sam A. Juffe, cores
pondentul societății „American 
Broadcasting Company* la Moscova, 
a oferit la 2 octombrie o recepție în 
cinstea vicepreședintelui acestei so
cietăți, James Hagerty, care se află 
la Moscova. La recepție au parti
cipat Pavel Satiukov, redactor șef al 
ziarului „Pravda“, Dmitri Goriunov, 
directorul general al agenției TASS, 
și alți ziariști sovietici, precum și 
corespondenți străini.

LONDRA. La 2 octombrie a fost 
arestat pe aeroportul din Salisbury, 
Joshua Nkomo, cunoscut fruntaș al 
mișcării de eliberare din Africa.

—-----o®o--------

Lansarea unei nave cosmice în S.U.A,

In Grecia antică, Herostrat a 
dat foc templului Dianei din Efes 
pentru a deveni celebru. Numele 
lui a devenit un simbol 
nagiu care își caută 
orice preț.

Se pare că există și 
noastre unele personaje 
nesc la o celebritate de tip he- 
rostratic. Așa, de pildă, lordul 
Home, reprezentantul Angliei, în 
discursul rostit în Adunarea Gene
rală și-a propus să-i „nimicească" 
pe Marx și Engels, dar nu a reu
șit să fie mai original decît alți 
ași ai „teoriilor" antimarxiste. Lor

dul a pierdut astfel în mod ire
mediabil șansa de a intra în isto
rie ca „sfărîmător" al marxismului.

Discursul său, îndreptat de la 
început pînă la sfîrșit împotriva 
țărilor socialiste, nu constituie însă 
decît o mică parte din ansamblul 
unei politici care urmărește să in
tensifice climatul războiului rece 
la O.N.U.

„Contribuția" lui Home este re
dusă față de vasta agitație diplo
matică declanșată de Departa
mentul de Stat pentru a atrage 
țările latino-americane într-o coa
liție împotriva Cubei. Profitînd de 
prezența la Adunarea Generală a 
O. N. U. a miniștrilor afaceri
lor externe ai țărilor din A- 
merica Latină, dl. Rusk și-a ocu
pat timpul mai puțin cu proble
mele de pe agenda sesiunii și și-a 
consacrat activitatea în special în 
direcția exercitării de presiuni a- 
supra reprezentanților latino-ame- 
ricani. Așa s-a ajuns la întîlnirea 
O.S.A. (Organizația Statelor Ame
ricane) convocată zilele acestea la 
Washington.

Senatorul Javits, care îndeamnă 
la o „acțiune colectivă" a O.S.A. 
împotriva Cubei, vine și cu o al-

ds perso- 
faima cu

în zilele 
care rîv-

ternativă „de compromis“, cerînd 
ca în cazul în care țările latino- 
americane vor refuza „invitația* la 
agresiune. Statele Unite să înjghe
beze o coaliție militară măcar cu 
micii săi sateliți din America cen
trală și regiunea Caraibilor.

Asemenea planuri nu par însă 
să entuziasmeze țările membre ale

Corespondenjă telefonică 
din New York

O.S.A. și ziarele new-yorkeze pre
văd de pe acum că, la conferința 
de la Washington „nu sînt de aș
teptat rezultate senzaționale" („New 
York Herald Tribune"). De altfel, 
numeroși observatori politici de la 
O.N.U. au remarcat că, spre deo
sebire de cuvîntările reprezentan
ților S.U.A. sau Marii Britanii în 
cadrul discuției generale de la 
O.N.U., din cuvîntările reprezentan
ților latino-americani absentează 
tocmai „problema . cubană", în 
orice caz în contextul dorit de 

Washington. încă odată apare 
clar că opinia publică din țările 
latino-americane este ostilă planu
rilor Washingtonului față de Cuba 
și că guvernele unor țări la
tino-americane din cele mai im
portante nu pot să nu țină 
seama de acest factor.

Astăzi s-a aflat că președintele 
Cubei, Osvaldo Dorticos, va sosi 
la New York, și va lua cuvîntul, 
probabil vineri, în Adunarea Ge
nerală. încă de pe acum, în presa 
americană se simte o oarecare 
neliniște și teamă de ceea ce A- 
gențla U. P. I. numește „o fermă 
denunțare a planurilor' S.U.A.".

înO altă problemă care revine 
cuvîntările rostite în cadrul discu
ției generale de la O.N.U. este 
problema germană. Delegații țări
lor socialiste, care au luat cuvîn- 
tul, au subliniat însemnătatea re
glementării el pentru destinderea 
generală. Cuvîntările delegaților 
puterilor occidentale, dimpotrivă, 
folosesc problema Berlinului occi
dental pentru a încărca atmosfera. 
Iar poziția de la O.N.U. este com
pletată cu activitatea diplomatică 
extra O.N.U.

In cercurile O.N.U. mulți își pun, 
pe bună dreptate, întrebarea ce 
rost a avut întîlnirea dintre Ken
nedy și lordul Home la care, de 
fapt, s-a repetat cunoscuta formulă 
rigidă a „fermității" occidentale ? 
Și de ce s-a găsit necesar ca 
McNamarra să țină din nou un 
discurs cu amenințări, deși se știe 
că ele n-au speriat și nu sperie 
țările socialiste ? De asemenea, ce 
se urmărește prin prezența de
monstrativă a lui Brandt, primarul 
Berlinului occidental în S.U.A. ? 
Observatorii realiști sînt de pă
rere că toată această zarvă por
nește de la teama Washingtonului 
că problema Berlinului occidental 
ar putea fi adusă în discuția 
Adunării Generale, ca punct pe 
ordinea de zi, și că puterile 
N.A.T-O. se vor găsi într-o situație 
extrem de dificilă.

Sînt comentate aci și alte fapte 
menite să ducă la sporirea încor
dării în alte regiuni, de pildă, în 
Orientul mijlociu. S-a anunțat ast
fel că Israelul va primi rachete 
americane. Ziarele au scris tot
odată că secretarul Departamentu
lui de stat, Dean Rusk, s-a întîlnlt 
cu reprezentanții la O.N.U. ai țări
lor membre ale blocului militar

C.E.N.T.O. în vederea activizării 
lui.

Oricui îl stă la îndemînă să 
pună față în față toate aceste 
fapte cu discursurile rostite de re
prezentanții apuseni la tribuna 
Adunării Generale. Aceștia dau o 
mare sonoritate frazelor apologe- 

. tice despre „lumea liberă", vor
besc din abundență despre pace, 
tratative, despre libertatea po
poarelor, despre .egalitatea în 
drepturi etc. Desmințirea practică 
a acestei frazeologii e însă ușor 
de .găsit în Berlinul occidental, în 
marea Caraibilor, în sud-eslul A- 
siei și în altei regiuni ale globului. -

Contrastul dintre vorbe și- fapte lâră însă a se 
apare, și într-o- serie de. alte as- '*•-----
pecie. Cele .peste 100 de delegații 
aflate la O.N.U. se pregătesc să 
înceapă în Comitetul nr. 3 discu
tarea unor probleme sociale ac
tuale, între care și- probleme pri
vind discriminările rasiale .etc. Nu 
este cîtuși de puțin greu de pre
văzut că și la aceste dezba
teri delegații S.U.A. și ai aliCtților considerente 
lor vor rosti cuvinte mari despre 
„d-emociație", „lumea liberă“, cu
vinte îndeosebi pentru uzul acelor 
delegații care vin din tinerele state 
recent eliberate din jugul colonial. 
Dar nu este nici greu de bă'nuit-ce 
ecou pot. avea asemenea cuvinte 
în rîndul delegaților statelor afri
cane, cînd tocmai în aceste zile

mult pînă la o Încăierare sln- 
geroasă. Barnett și-a permis „li
bertatea" de a sfida legile fede
rale și ordinele superioare, în 
ciuda a trei convorbiri telefonice 
cu președintele Kennedy șl a mal 
multor somații. Operațiunea arma
tă s-a desfășurat după un adevă
rat plan strategic.' elaborat de 
președinte cu consultarea gene
ralului Taylor și a Pentagonului. 
In cursul violentelor ciocniri au 
fost ucise trei persoane, iar circa 
două sute au fost rănite.

Pînă la urmă cetele de huligani 
au cedat în fața forței, după a- 
proape zece ore de încăierare, 

: declara' definitiv 
înfrînte. Corespondenții de presă 
transmit din Oxford că James Me
redith a asistat la primele cursuri 
într-o atmosferă calmă și. că, prin- 
tr-o coincidență, tema primei ore- 
de . curs a fost „istoria trecutului 
colonial al Americii". Ziarele scriu 
că intervenția, tardivă, a autorită- ' 
ților federale a fost determinată de.

') electorale, urmărin- 
du-se să se obțină un capital po
litic pentru apropiatele alegeri 
parlamentare. Fapt este că „cazul 
Meredith“ nu eete o simplă ma
nifestare rasistă, ci reflectă o pro
blemă mult mai profundă, și anu
me problema democrației- în așa 
zișa „lume liberă". Tocmai Ll_ 
această-cauză „Cazul Meredith“ a 

în S.U.A. au loc incidente-rasiste produs o Impresie atît de .penibilă 
în rîndul delegațiilor afro-asiatice 
de la O.N.U. După toate cele în- 
tîmplate, ziariștii de la O.N.U. nu 
se îndoiesc asupra adevăratului 
motiv pentru care delegațiile occi
dentale ar dori ca tocmai proble
mele sociale aflate pe agenda Co
mitetului nr. 3, între care și cele 
privind discriminările rasiale, să 
fie discutate, cît se poate mai spre 
sfîrșitul actualei sesiuni. Sînt de
sigur unii care ar prefera, ca, în 
genere, asemenea teme să fie tre
cute sub totală tăcere.

L. RODESCU’. . . — I •

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 
3 octombrie, ora 14,15, Statele Unite 
au lansat pe orbită de pe poligonul 
lor de rachete de la Cap Canaveral 
capsula „Sigma-7” cu cosmonau
tul Walter Schirra.

★

MOSCOVA 3 (Agerpres). — TASS: 
La 3 octombrie, la Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a fost 
făcută următoarea declarație lui J'. 
McSweeney consilier — ministru 
plenipotențiar-al S.U.A. la Moscova :

în legătură cu nota din 2 octom
brie ac. a Departamentului de 
Stat, în care se anunță apropiata 
lansare în S.U.A. a navei cosmice 
avînd la bord un om, Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. a fost 
împuternicit să declare că Uniunea 
Sovietică nu va întreprinde, bine 
înțeles, nici un fel de acțiuni care 
ar putea crea dificultăți zborului 
cosmonautului american.

Urăm cosmonautului Schirra suc
ces în zborul său și aterizarea în 
bune condiții. ’ ’
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AngJia • Cea mai mare grevă din ultimii 
36 de ani

LONDRA 3 (Agerpres). — După cum anunță corespondenții din 
Londra ai agențiilor de presă, în noaptea de 2 spre 3 octombrie a în
ceput în Anglia greva de 24 de ore a celor peste 350 000 de feroviari 
englezi. Greva, a fost declarată în semn de protest împotriva hotărî- 

------ ' a căl
inii de mun-

de o amploare nemaicunoscută. 
Ziăiele americane din ultima săp- 
tămînă au umplut zeci de pagini 
cu relatări și fotografii privind „bă
tălia“ celor trei mii de soldați fe
derali pentru a obține... înscrierea 
studentului negru James Meredith 
la universitatea din Oxford (Mis
sissippi).

Se știe că la un moment dat, 
trupele federale trimise de Penta
gon au stat față în față ■ cu cele 
ale guvernatorului rasist Barnett, 
lax. ziarele scriau că nu lipsește

din

rii guvernului Macmillan cu privire la o așa-zisă „reorganizare" 
lor ferate, care atrage după sine concedierea a zeci de 
citori feroviari.
Greva feroviarilor englezi se 

bucură de un larg sprijin din partea 
muncitorilor de la metrourile mari
lor orașe engleze, precum și din 
partea muncitorilor de la serviciile 
de autobuze. In cursul dimineții de 
3 octombrie ziarele care apar la 
Londra au trebuit să fie transpor
tate spre centrele provinciale cu 
autobuze speciale.

Agenția Reuter anunță că greva a 
paralizat complet transporturile fe
roviare. Din cauza grevei de solida-

ritate a muncitorilor 
din Londra, circa un 
sagèri obișnuiți ai metroului au fost 
nevoiți să aleagă un alt mijloc de 
transport. Mii de întreprinderi, re
latează Reuter, și-au închis porțile. 

Această grevă a feroviarilor, care 
se datorește politicii antisociale a 
guvernului conservator și care a 
produs prejudicii mari economiei 
engleze, a fost cea mai mare grevă 
din ultimii 36 de ani.
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O înfrîngere a liderilor de dreapta 
la conferința partidului laburist

BRIGHTON. La Brighton își con
tinuă lucrările conferința anuală a 
partidului laburist. Conferința a luat 
în discuție moțiunea propusă de li
deri de dreapta ai partidului labu
rist cu privire la modificarea statu
tului. partidului. Agenția France 
Presse -menționează că această în
cercare-a liderilor de dreapta labu
riști în frunte cu Georges Brown

de la metroul 
milion de pa

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA J București, Piața „Sclnțeii”, Țel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzorll voluntari din întreprinderi șl instituții, Țiparulf Combinatul Poligrafic Casa Scinteil

avea ca scop introducerea în statut 
a unei prevederi care să interzică 
membrilor partidului laburist să 
aibă legături cu organizațiile parti
dului comunist sau cu alte grupări 
de stînga. Această încercare a fost 
însă spulberată. Participant! la 
conferință au respins cu o majorita
te de 700 000, de voturi moțiunea.
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