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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-Vă!
In interiorul ziarului
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CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

coloanelor 
va spori
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'ilöf’Organ al Comitetului Central ai P.M.R

® Cronică literară — Valeriu Rî- 
peanu : „Cordovanii“, roman de 
Ion Lăncrănjan (pag. 2-a).

© Teodor Cazacu : Prin cîteva 
case raionale de cultură (pag. 
2-a).

® Vasile Tincu : Cu cercetăto
rii pe Retezat (pag. 4-a).

® I. Dumitriu : La încheierea 
sezonului ciclist (pag. 4-a).

e Lupte înverșunate în Hondu
ras (pag. 6-a).

a-

îndeplinirea sarcinilor de dezvol
tare a economiei naționale stabilite 
de cel de-al III-lea Congres al par
tidului cere construirea unor obiec
tive industriale de mare amploare, 
în care scop, statul nostru alocă an 
de an fonduri sporite de investiții.

Una din condițiile hotărîtoare pen
tru asigurarea utilizării cu maxi
mum de eficiență a mijloacelor ma
teriale și bănești destinate investi
țiilor o constituie concentrarea lor 
asupra obiectivelor importante, in 
scopul dării în exploatare cît mai 
devreme a noilor capacități de pro
ducție. Punerea în funcțiune a noi
lor obiective la termenele planifica
te reprezintă cel mai important in
dicator al planului de investiții. 
Tocmai de aceea fondurile de in
vestiții planificate pe anul 1963, au 
fost îndreptate în primul rînd spre 
continuarea și terminarea lucrărilor 
începute în anii precedenți, pentru 
ca unitățile respective să dea cît 
mai repede producție.

Prin eforturile comune ale benefi
ciarilor, proiectanților și constructo
rilor, în prima jumătate a acestui 
an s-au dat în funcțiune obiective 
importante în toate ramurile econo
miei. Numeroase obiective urmează 
să intre în funcțiune, conform ter- 
menulüi planificat pînă la sfîrșitul 
anului.

îndeplinirea întocmai a sarcinilor 
puse de partid în domeniul investi
țiilor cere mobilizarea tuturor forțe
lor care concură la realizarea noilor 
obiective pentru scurtarea duratei de 
execuție și respectarea riguroasă a 
termenelor de dare în funcțiune, 
în acest scop resursele mate
riale și financiare destinate investi
țiilor se cer concentrate în primul 
rînd, pe obiectivele hotărîtoare, care 
condiționează punerea în funcțiune 
la termen a noilor capacități de 
producție, evitînd dispersarea
cestora pe lucrări mărunte, care pot 
fi realizate și ulterior. în această di
recție, un instrument eficient la dis
poziția beneficiarilor, constructorilor 
și a organelor de control, îl consti
tuie graficul de eșalonare a execu
ției lucrărilor pe obiecte. Scopul 
acestui grafic este de a asigura des
fășurarea lucrărilor pe șantiere în 
ritmul și în ordinea necesară ter
minării cu precădere a obiectivelor 
care condiționează punerea în func
țiune a capacităților planificate.

Pe unele șantiere prevederile gra
ficelor de eșalonare a execuției lu
crărilor au fost respectate întocmai. 
Proiectanții au pus din timp la dis
poziția constructorilor documentația 
de execuție, iar întreprinderile fur
nizoare au livrat utilajele tehnologi
ce în termen și în concordanță cu 
necesitățile de montaj. Aceasta a 
permis începerea fără întîrziere a 
lucrărilor și desfășurarea nestînje- 
nită a activității de montaj. în ace
lași timp, constructorii au executat 
lucrările în ritm susținut, cu res
pectarea ordinei de atacare a dife
ritelor obiecte, astfel îneît obiectele 
de bază, care condiționează punerea 
în funcțiune a capacităților planifi
cate, să fie terminate Ia timp.

Totuși, și în acest an au mai fost 
cazuri cînd unii beneficiari, con
structori și proiectanți nu s-au 
preocupat în suficientă măsură de 
asigurarea concordanței necesare 
între prevederile graficului de eșa
lonare a execuției lucrărilor și ce
lelalte documente care privesc exe
cuția : contractele de proiectare, de 
antrepriză, de livrare a utilajelor și, 
în final, cu termenul planificat pen
tru punerea în funcțiune a obiecti
vului respectiv.

Sînt bine cunoscute consecințele 
pe care le are asupra începerii lu
crărilor și ritmului de execuție ne- 
primirea la timp a documentației 
de execuție. De aceea, proiectanți
lor li se cere să acorde o grijă deo
sebită respectării termenelor

predare a documentației ; împreună 
cu beneficiarii, ei trebuie să stabi
lească judicios ordinea de predare 
a documentației către șantiere, su- 
bordonînd aceasta termenului de 
punere în funcțiune a obiectivelor. 
Institutele de proiectare și-ar putea 
spori mult contribuția la scurtarea 
termenelor de dare în funcțiune a 
unor capacități de producție, dacă 
ar înlătura definitiv cazurile care 
mai există pe alocuri cînd elabora
rea și predarea documentației nu 
se face potrivit graficelor. Mai poa
te fi oare respectat termenul de pu
nere în funcțiune planificat la lu
crările ce se execută la Fabrica de 
ulei „Oltenia“-Podari cînd date
le de predare a documentației de 
execuție pentru stația de deferiza- 
rea apei, stabilite prin contractele 
încheiate cu proiectanții, depășesc 
pe cele prevăzute în grafic ?

Realizarea unui ritm susținut de 
execuție pe șantiere, este în mare 
măsură condiționată de livrarea și 
montarea la timp a utilajelor teh
nologice, fapt confirmat în mod 
deosebit de mersul lucrărilor în 
cursul acestui an. Pe șantierele 
unde s-au înregistrat rămîneri în 
urmă în execuție, acestea s-au da
torat, în majoritatea cazurilor, lip
surilor ce au existat în contractarea 
și livrarea utilajelor tehnologice. 
La unele obiective termenele de 
livrare a unor utilaje, stabilite prin 
contracte, depășesc chiar data pla
nificată pentru punerea în funcțiu
ne a capacităților de producție res
pective. Nici ordinea de livrare a 
utilajelor către șantiere nu este în
totdeauna respectată de unele în
treprinderi furnizoare, care livrează 
cu întîrziere sau incomplet utilaje
le contractate. La unul din silozu
rile ce se construiesc în regiunea 
Argeș, utilajul principal — elevato
rul — a fost livrat incomplet de că
tre întreprinderea „Tehnometal“ 
Timișoara, întîrziindu-se montarea, 
acestuia.

Practica a dovedit rolul însemnat 
pe care-1 are aprovizionarea cu ma
teriale — pe sortimente și în can
titățile necesare — în buna desfă
șurare a activității pe șantierele de 
construcții-montaj. în acest dome
niu s-au făcut progrese vădite. Pe 
unele șantiere însă, diferite ma
teriale au lipsit sau au fost li
vrate cu întîrziere. Aceasta a creat 
greutăți constructorilor în desfășu
rarea ritmică a producției, a provo
cat întîrzieri în execuția lucrărilor. 
Uneori la acestea s-au mai adăugat 
și unele deficiențe în asigurarea cu 
utilaje și mecanisme de construcții 
și cu forțe de muncă. Este deci ca
zul să se ia din timp măsuri, pen
tru ca în viitor aceste neajunsuri să 
fie prevenite.

Justa utilizare a fondurilor aloca
te prin planul de stat implică, pe 
lîngă concentrarea acestora asupra 
obiectivelor celor mai importante, 
asigurarea de către beneficiarii de 
investiții a condițiilor pentru de
contarea ritmică a lucrărilor execu
tate de către întreprinderile de con- 
strucții-montaj.

în executarea lucrărilor de inves
tiții sînt frecvente cazurile cînd pu
nerea în funcțiune a unor capacități 
de producție este condiționată de 
realizarea la termenele stabilite prin 
plan a unor obiective ce se execută 
de alți beneficiari sau constructori. 
Semnificativă în această privință 
este situația unor centrale termo
electrice sau centrale electrice de 
termoficare, destinate să asigure e- 
nergia electrică sau termică capaci
tăților de producție ce se realizează 
în diferite ramuri ale economiei na-

TIBERIU HORVATH 
vicepreședinte 

al Băncii de Investiții

Zilele acestea, în 
unitățile stuficole Par- 
dina, Șontea, Rusca și 
Sulina din Delta Du
nării a început recol
tarea stufului. Pentru 
campania 1963/64 se 
prevede realizarea u- 
nei producții sporite 
de stuf. In acest scop

numărul 
mecanizate 
cu 10, față de cam
pania de recoltare 
precedentă. De re
marcat că în actuala 
campanie, atit recolta
rea cît și balotarea și 
expedierea stufului se 
execută concomitent.

S-a prevăzut ca 
trimestrul IV al aces
tui an să se baloteze 
și expedieze circa 30 
la sută din cantitatea 
de stuf recoltată.

O grijă deosebită s-a 
acordat îmbunătățirii 
condițiilor de trai ale 
muncitorilor stuficoli.

*
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Pregătiri
CONSTANȚA (co

resp. „Scînteii“). — In 
aceste zile, în între-, 
prinderile din Dobro- 
gea-/se- fac • intense 
pregătiri pentru iarnă. 
La Uzina de sțiper-

La Ploiești, în 
apropiere de gara 
de sud, s-au dat 
recent în folosință 
200 de apartamen
te și o școală de 
16 clase a căror 
construcție a în
ceput în acest 
an. întreprinderea 
de construcții 
nr. 1-Ploiești, care 
a realizat 
construcții, 
tinuă

aceste 
con- 

aceste 
a

în 
finisajul 
apartamente 

urmează a fi 
în folosință 

acest an. în 
fotografie : Se
execută lucrări de 
finisaj la 
cu 190 
mente.

un bloc 
aparta-

de iarnă în întreprinderi
magazi-acoperișurile

ilor au fost reparate.
Pregătiri pentru iar

nă se fac și la Fabri
ca de ciment din 
Medgidia,"'' la-’Șantie-

fosfat și acid sulfuric 
din Năvodari, de pil
dă, au fost completate 
stocurile de fosforită 
măcinată- și pirită fio- 4.YXC.kAg,lVllCt j ACI KjPCAlAVAK-- 
tată. Drumurile de. ac- ruț naval Constanța 
ces în cadrul uzinei și etc.

Sortimente noi de produse chimice
Activitatea cercetătorilor din industria 

chimică se împletește sirius cu aceea 
a colectivelor din unitățile productive. 
Rezultatul este crearea unor noi pro
duse care îmbogățesc gama sortimente
lor existente.

Printre colectivele cu activitate rod
nică în acest domeniu se numără și cel 
al Combinatului chimic Făgăraș. Iată 
cîteva din sortimentele realizate recent 
sau în pregătire :

Mase plastice
cu rezistență deosebită

redusă din acest îngrășământ aduce un 
spor de recoltă egal cu cel obținut prin 
folosirea îngrășămintelor simple, admi
nistrate prin mai multe operații.

în agricultura noastră s-a experimen
tat anul acesta și un alt tip de îngrășă
mânt : îngrășămîntul chimic lichid. 
Produs al Combinatului chimic Făgă
raș îngrășămîntul chimic lichid carbo- 
amoniacat a dat rezultate bune datorită 
însușirilor lui : e mai concentrat, se 
transportă mai ușor și se administrează 
bine la sol.

Consfătuire pe tema îmbunătățirii 
calității cherestelei

BAIA MARE (coresp. „Scînteii"). 
— La Baia Mare s-a deschis ieri o 
consfătuire pe țară a lucrătorilor 
din ramura prelucrătoare a fagului 
și stejarului. Participă delegați din 
partea Ministerului Economiei Fo
restiere, conducerile direcțiilor re
gionale ale economiei forestiere și 
ale fabricilor de cherestea din re

giunile Banat, Crișana, Cluj, Hu
nedoara, Mureș-Autonomă Maghia
ră, Suceava și Maramureș.

Organizată de Ministerul Econo
miei Forestiere, consfătuirea va 
dura două zile și va discuta măsu
rile privind îmbunătățirea calității 
cherestelei de foioase.

Deschiderea cursurilor la Universități serale 
de marxism-leninism

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Des
chiderea cursurilor Universității se
rale de marxism-leninism din Iași 
a avut loc luni după-amiază în 
aula Bibliotecii centrale universi
tare „M. Eminescu“. în fața celor 
peste 500 de studenți care urmează 
în acest an cursurile universității 
serale — activiști de partid și de 
stat, directori de întreprinderi și 
instituții, secretari de comitete de 
partid și organizații de bază, mun
citori, tehnicieni și ingineri frun
tași în producție, conducători 
organizații de masă — a vorbit 
varășul Vasile Potop, secretar 
comitetului regional de partid.

Studenții au audiat apoi prima 
lecție din programa de învățămînt.

★
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

în sala de festivități a cabinetului 
regional de partid Crișana s-au

de 
to

cii

deschis luni după-amiază cursurile 
Universității serale de marxism-le
ninism cu cele trei secții : economie, 
filozofie și istorie, precum și cursul 
cu directorii și inginerii șefi din u- 
nitățile economice orădene.

La aceste forme de învățămînt și 
la studiul individual sînt înscriși 
peste 700 de tovarăși, activiști de 
partid și de stat, muncitori, tehni
cieni, ingineri. Cu prilejul deschide
rii festive a acestor cursuri a luat 
cuvîntul tov. Dumitru Turcuș, se
cretar al Comitetului regional de 
partid Crișana, care a subliniat im
portanța însușirii învățăturii mar- 
xist-leniniste, a' politicii partidului 
nostru de către toți cursanții.

Tot în cursul zilei de luni în o- 
rașul Oradea s-a deschis învăță- 
mîntul de partid în peste 300 de 
cercuri din întreprinderi, instituții 
și cooperative meșteșugărești.

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, a adresat președintelui Republicii Federale 
Nigeria, dr. Nnamdi Azikiwe, o telegramă cu prilejul proclamării repu
blicii și a alegerii sale în funcția de președinte al Republicii Federale 
Nigeria. In telegramă sînt exprimate cordiale felicitări și cele mai bune 
urări pentru președintele Republicii și poporului nigerian.

Printre, sutele <le evidențiați în în
trecere din cadrul uzinelor de strun
guri din Arad se numără și muiți din 
muncitorii care lucrează în echipele 
de montaj, lată, în fotografia de față, 
cîțiva din membrii uneia din echi
pele de montori care se remarcă 
în mod deosebit prin calitatea lucră
rilor executate : (De la stingă la 
dreapta) Anton Kurunczi, Karol 
Benke, Lazăr Ardelean, șef de echi
pă, Aurel Băbuț și Mihai Balogh.

 (Foto : GH. VINȚILĂ)

Construcții și modernizări 
de drumuri

terminat lucrările deRecent s-au 
modernizare a drumului Sighișoara— 
Mediaș—Sibiu, prin Dumbrăveni, 
lung de aproape 100 km. De aseme
nea, se apropie de sfîrșit lucrările de 
construcție a drumului național Bra
șov—Sighișoara. Folosind în munca 
lor mașini de înaltă productivitate : 
buldozere, macarale, excavatoare, 
dragline și alte agregate, constructo
rii grăbesc ritmul lucrărilor și reduc 
prețul de cost (Agerpres)

Pagina a IlI-a
In telegrama de răspuns, președintele Republicii Federale Nigeria, 

Nnamdi Azikiwe, mulțumește pentru felicitări și în numele guvernului 
și poporului Republicii Federale Nigeria și al său personal exprimă cele 
mai bune urări pentru fericirea personală a președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romine și pentru prosperitatea poporului romîn.

Grîul să fie semăna!
în timpul optim și la un
înalt nivel agrotehnici

(pagină specială)
———————.......................................... ...................... ,

In urma studiilor și cercetărilor 
treprinse cu cîteva luni în urmă, în 
drul combinatului 
sortiment 
la agenți 
„Faolit", 
conducte 
mari.

Un alt 
timp în combinat, este hachelita rezis
tentă la temperaturi înalte. Utilizarea 
ei pe scară tot mai largă în industria 
electrotehnică se datoreșie însușirilor 
țehnice și proprietății de a rezista 
temperaturi pînă la 180° C.

îngrășăminte chimice 
concentrate și lichide

de masă 
corozivi. 
din care 
și armături

în- 
ca- 

s-a realizat un nou 
plastică, rezistentă 
Este vorba despre 
se confecționează 

de dimensiuni

Sate electrificate

sortiment realizat în ultimul

la

Pe lista noilor produse ale combina
tului se înscrie anul acesta și îngrășă
mîntul chimic concentrat. Este un în- 
grășămînt complex, format din 22 părți 
de azot și din tot atâtea părți de fosfor, 
care prezintă și avantajul că se trans
portă mai ușor. O cantitate mult mai

BRAȘOV (coresp. „Scîn
teii“). — Recent s-a aprins 
lumina electrică și pe străzile 
și în casele țăranilor colecti
viști din satele Pojorîta, raio
nul Făgăraș, și Ormeniș, raio
nul Rupea. Peste cîteva zile 
urmează să se termine lucră
rile de electrificare și în lo
calitatea Moardăș-Agnita. Cu 
acestea numărul satelor și co
munelor electrificate de la 
începutul anului și pînă acum 
din regiunea Brașov se ridică 
la 24. Pînă la sfîrșitul anului 
în alte 16 localități se vor 
aprinde becurile electrice.

UNIVERSITATEA POPULARA BUCUREȘTI

Ö școală pentru toate
virstele și profesiile

(Continuare în pag. IV-a)

de celuloză și hîrtie din Suceava,Interiorul uneia din halele combinatului

Fier vechi — 
oțelăriilor

In primele trei trimestre 
ale acestui an, muncitorii și 
tehnicienii secției L-13 
C.F.R.-Brăila, au trimis oțe
lăriilor 450 tone fier vechi. In 
această acțiune s-au remarcat 
muncitorii din districtele 2, 5 
și 6 conduse de picherii Nicu 
Cuconu, Traian Bejanu și Ion 
Zahdria.
Anuțoiu, coresp. voluntar).

(De la Petrache

Din beton 
precomprimat

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii“). — Colectivul 
întreprinderii de prefabrica
te și materiale de construc
ție din Constanta a realizat 
un nou produs clin beton pre
comprimat. Este vorba de o- 
voizii (jgheaburile) pentru 
susținerea conductelor de ali
mentație a sistemelor de iri
gație, care asigură dirijarea, 
fără pierderi, a întregii can
tități de apă spre suprafețele 
irigabile. Acesta este al 4-lea 
sortiment de prefabricate in
trodus aici în acest an în fa
bricație. în prezent pe pista 
poligonului de prefabricate 
al acestei întreprinderi se 
produc 40 de elemente din 
beton armat și 16 din beton 
simplu.

Peste cîteva zile în
cep cursurile la Universi
tatea populară din Bucu
rești, organizată în acest 
an de Comitetul de stat 
pentru cultură și artă. Ea 
este deschisă marelui pu
blic, dornic să cunoască, să 
învețe, indiferent de virstă 
sau pregătire.

In birourile din Cal. Vic
toriei 118 și 155 și din str. 
N. Beldiceanu nr. 7 au în
ceput înscrierile. Zilnic, 
între orele 10—14 și 17—- 
20, viitorii „studenți" de
pun aici cereri de înscriere.. 
Iată-i pe cîțiva dintre ei.

loan Rusan, matrițer la 
Uzina de mașini electrice 
București, completează ce
rerea pentru cursul de 
„Probleme ale fizicii con
temporane". Tovarășii de 
muncă, prietenii, familia, 
îl știu pasionat de astrono
mie.

— Anul trecut am urmat 
un curs de 
chiar . aici, la 
tea populară, 
el. Mă înscriu
ceastă nouă disciplină care, 
cred, mă va ajuta să do- 
bîndesc noi cunoștințe și să 
le aprofundez pe cele căpă
tate pînă acum.

La cursul de „Probleme 
ale fizicii contemporane" 
s-au înscris și inginerul te
lefonist Victor Mărculescu, 
Ileana Antohi, laborantă la 
I.I.S. „Reactivul" și muiți 
alții.

Printre cei veniți la cen
trul de înscriere muiți sînt 
animați de dorința de a fi 
la curent cu înfăptuirile 
construcției socialiste din 
țara noastră. Bunăoară, in-

astronomie 
universita- 
ne spune 

acum la a-

ginerul Gh. Mihalache, bi
bliotecara Valentina Dumi- 
trescu-Budești, economis
tul Miron Sava, sora pedia
tră Joița Ciochină solicită 
să fie înscriși la cursul 
„România socialistă“.

— Am ales cursul „Ro
mânia socialistă“ fiindcă 
vreau să am o imagine 
completă și sistematică 
despre realizările ultimilor 
ani în țara noastră — ne 
spune tînăra Georgeta Io- 
nescu, tehnician la Depoul 
de locomotive București- 
Triaj.

Iată o disciplină nouă : 
„Tehnica secolului XX". 
Aici se înscriu un mare nu
măr de ingineri și tehnici
eni din fabricile și uzinele 
bucureștene, care vor să-și 
îmbogățească și să-și înno
iască cunoștințele 
privește cuceririle 
și tehnicii.

— E tocmai ceea 
interesează în munca mea 
de proiectant, ne spune 
Eugenia .Negulescu, tehni
cian la Uzina de mașini e- 
lectrice București. Aștept 
cu nerăbdare deschiderea 
noului curs...

Același curs vor să-l ur
meze și Ion D. Dumitrescu, 
inginer constructor. Con
stantin Grosu, maistru 
strungar, Jeana Katz, ingi
ner chimist, Mircea Cardoș 
arhitect, Petre Ionescu, in
giner minier, Marin Nache, 
sudor, Florea Rață, profe- 
sor-maistru la un grup 
școlar, și alți zeci de oa
meni cu pregătire medie 
sau superioară.

Ținînd seama de experi
ența dobîndită în primul

în ce 
științei

ce mă

CaleaLa centrul de înscriere din Victoriei 118.

an de organizare, de pro
punerile și sugestiile oame
nilor muncii care au frec
ventat pînă acum cursurile 
sale, Universitatea popu
lară și-a îmbunătățit și 
lărgit programul. In acest 
an de învățămînt se vor 
preda — pe lîngă „Tehnica 
secolului XX“, „Probleme 
ale fizicii contemporane" 
— și alte discipline noi ca 
„Istoria patriei noastre", 
„Istoria filozofiei", „Istoria 
universală", „Literatura u- 
niversală", „Probleme de 
bază ale chimiei". Se vor 
mai preda în cadrul Uni
versității populare cursuri 
de cultură muzicală orga
nizate în colaborare cu‘ U- 
niunea compozitorilor și un 
curs de arte plastice, orga
nizat în colaborare cu Uni
unea artiștilor plastici. Pînă 
în prezent numărul oameni
lor muncii înscriși la cele 
20 de cursuri ale universi
tății a depășit cifra de 5 000. 
Și numărul lor e în conti
nuă creștere.

In jurul datei de 1 
noiembrie, Universitatea

București îșipopulară 
deschide cursurile. Rind 
rînd, aici vor putea fi 
udiate prelegeri ținute 
oameni de știință și cul
tură, profesori universitari 
din București și din alte 
centre ale țării : academi
cienii Dumitru Dumitrescu, 
C. Daicoviciu, 
nescu, Andrei Oțetea, Tu
dor Vianu, Ion Făgărășanu, 
C. 1. Gulian, membrii co
respondenți ai Academiei 
Republicii Populare Ro
mine Stanciu Stoian, Radu 
Voinea, Teodor Bugnariu, 
Gh. Ștefan, Florin Ciorăs- 
cu, Eusebiu Camilar 
conferențiari, lectori 
versitari, scriitori, 
ciști, critici de artă.
gerile vor fi ilustrate cu 
materiale intuitive, planșe, 
diafilme, hărți, filme docu
mentare și artistice. Se vor 
prezenta și fragmente din 
lucrări muzicale, din spec
tacole teatrale, cu con
cursul unor formații și ar
tiști de frunte.
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a- 
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și alți 
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— Ce manifestări aveți în progra
mul săptămînii viitoare ?

— Priviți !
Directorul Casei de cultură din 

Făurei ne înmînează un afiș care 
anunță cu litere mari apropiata so
sire a orchestrei simfonice și a or
chestrei de muzică populară din Ga
lați.

— Și aceștea nu sînt singurele —. 
adăugă interlocutorul nostru punîn- 
du-ne în față și un program de ac
tivitate zilnică.

Intr-adevăr, aproape în fiecare 
seară aici, la sediul Casei de cultură 
din Făurei, are loc cite o conferință, 
un simpozion, o seară literară, un 
jurnal vorbit — toate urmate de 
filme sau programe artistice. Și în 
săptămînile din urmă lucrurile au 
stat la fel. Au fost găzduite și nu
meroase acțiuni cultural-artistice le
gate de specificul sezonului agricol. 
La una dintre ele, consacrată sarci
nilor campaniei de toamnă, au parti-i 
cipat 250 de persoăne. Programul ei 
a cuprins expuneri pe această temă 
ținute de un inginer agronom, de 
directorul Casei de cultură și de se-i 
cretarul comitetului raional de cul
tură și artă. In încheiere, cîteva din
tre formațiile artistice ale Casei de 
cultură au prezentat ultimele nou
tăți din repertoriul lor. Cu mult in
teres a fost primită de public și q 
seară literară organizată în colabo
rare cu biblioteca raională.

Paralel cu desfășurarea unor ast
fel de acțiuni, activiștii casei de cul
tură din Făurei vădesc și nume
roase alte preocupări : se fac in
tense pregătiri pentru sezonul de 
iarnă, pentru deschiderea celei de-a 
IV-a bienale a echipelor teatrale de 
amatori.

în această activitate multilate
rală colectivul Casei de cultură pri
mește un sprijin substanțial din par
tea comitetului raional de cultură și 
artă, a sfatului popular raional, a 
comitetului raional de partid.

La Făurei s-a construit în ultimul 
an o casă de cultură nouă, cu o sală 
de festivități modern utilată și a-

vînd o capacitate de 650 de locuri. 
Ea va fi dată în folosință pînă la 
șfîrșitul lunii noiembrie.

...Și la o altă casă raională de 
cultură pe care am vizitat-o — cea 
din Fetești — se programează Ia 
sediu numeroase acțiuni cultural- 
artistice interesante și atractive. 
Concomitent cu munca de îndrumare 
metodică a căminelor culturale și cu 
deplasarea formațiilor artistice pro
prii în diferite comune din raion, 
este vizibilă și aici preocuparea de 
a desfășura la sediu o activitate cul- 
tural-artistică variată.

Nu de mult spectatorii obișnuiți 
ai casei de cultură își manifestaseră 
nemulțumirea pentru faptul că 
unele puncte din programele săptă- 
naînale nu erau respectate. Cauza? 
Sala de festivități servește și drept 
cinematograf. Pentru a evita această 
„concurență“ cu filmele, colectivul 
casei de cultură a mai amenajat o 
sală de festivități, la etaj. în acest 
fel, în cazul în care, din pricina 
programării unui film, o acțiune nu 
poate avea loc în sala mare, ea este 
găzduită în bune condiții în noua 
sală.

...Omul care-mi vorbește e meto
dist la casa de cultură din Mizil. 
Aici, de altfel, l-am și cunoscut. îmi 
pune la dispoziție un vraf de „ma
teriale“ privind activitatea pe care 
această casă de cultură o desfășoară 
la sediu. Sînt programe de activitate 
zilnică, caligrafiate corect și în culori 
aprinse, ca să atragă atenția de la 
distanță ; găsești și planuri lunare 
pline de intenții lăudabile, caligra
fiate cu aceeași grijă și corectitu
dine : „In fiecare miercuri se va 
ține o conferință“, „în fiecare săp- 
tămînă se va organiza cu colectiviș
tii din G.A.C. „Unirea“ — Mizil o 
manifestare legată de activitatea 
acestora“, „în fiecare săptămînă se 
va organiza o „joie a tineretului“ și 
multe altele. Tot din scripte afli că 
există pe lîngă casa de cultură și 
un cerc literar, unul de artă plastică, 
precum și numeroase formații artis
tice (dansuri, brigadă, echipă de tea

tru, orchestră de muzică ușoară, cor 
etc.)

După ce ai răsfoit toate aceste 
hîrtii, te aștepți ca aici, la sediu, să 
aibă loc zilnic o activitate culturală 
bogată, intensă. Dar realitatea e 
alta. Dintre numeroasele acțiuni și 
manifestări programate, foarte pu
ține au loc cu adevărat. Astfel, din
tre cele pe care Je-a anunțat progra
mul săptămînii 8—15 septembrie, nu 
s-a ținut decît o conferință (și a- 
ceasta neînsoțită de o altă manifes
tare artistică), iar dintre cele pro
gramate în săptămînă 15—22 sep
tembrie, nu se realizase pînă joi 
nici una.

Nici cercurile și formațiile artis
tice nu stau mai bine. La cercul li
terar nu se mai activează din iulie, 
iar cele mai multe dintre formații 
repetă la nesfîrșit, în gol, fără să 
prezinte vreun spectacol în fața pu
blicului. Ultimul program a fost 
prezentat de brigada artistică de a- 
gitație la 1 Mai, iar formația de 
dansuri și orchestra de muzică 
ușoară n-au mai apărut pe scenă 
de la 23 August.

Dacă s-a ajuns la o asemenea si
tuație, aceasta se datorește lipsei de 
preocupare și interes, muncii fără 
continuitate a colectivului casei de 
cultură, precum și lipsei de îndru
mare și control din partea forurilor 
competente raionale și regionale.

★
Casa raională de cultură are de 

îndeplinit o importantă menire cul- 
tural-educativă, îndeosebi în viața 
orașelor mai mici, a comunelor-cen- 
tre de raion. Aici, casa de cultură 
trebuie să fie, în același timp, cen
tru pentru răspîndirea cunoștințe
lor, teatru, sală de conçerte, cinema
tograf — într-un cuvînt, un adevă
rat focar de cultură. Este necesar 
ca activitatea desfășurată la sediu să 
răspundă în măsură din ce în ce mai 
mare acestor nevoi multilaterale și 
complexe, să satisfacă tot mai deplin 
setea crescîndă de cultură a maselor.

Redeschiderea ciclurilor 
de inițiere muzicală prin radio

Cu emisiunea de duminică, 13 octombrie (orele 10 pe 
programul 1) se reiau la posturile noastre de radio lec
țiile ciclului de inițiere muzicală. In acest an emisiunile 
vor cuprinde 16 lecții speciale cu tema : „20 de ani de 
succese ale culturii muzicale romînești“ și „Ghidul mu
zical", în care se va urmări evoluția suitei de-a lungul 
veacurilor.

Pentru a stimula participarea la aceste cicluri a unui 
cit mai mare număr de ascultători și membri ai cercu
rilor de „Prieteni ai muzicii“, Radioteleviziunea organi
zează între 13 octombrie 1963 — 15 iunie 1964 un con
curs cu premii pentru cele mai exacte răspunsuri la pro
blemele enunțate în cadrul celor două cicluri de emi
siuni.

Centre metodice 
pentru activiștii culturali

Casa raională de cultură din Reghin a inițiat organi
zarea unor centre metodice în sprijinul activiștilor cultu
rali de la sate.

Recent, a fost organizat centrul metodic de la căminul 
cultural din Declrad. Au participat activiștii culturali din 
Monor, Goreni, Batoș, Vila, Gledin. Asemenea centre 
metodice vor fi organizate zilele acestea și la căminele 
culturale din Băla, Brîncovenești, Breaza, Gurghiu și 
Beica de Jos.

Pentru iubitorii muzicii simfonice
La Casa de cultură din Reșița a avut loc zilele acestea 

o seară de muzică romînească. Cu acest prilej, numero
și iubitori ai muzicii, elevi ai școlilor medii din locali
tate, au ascultat o expunere despre creația compozito
rilor Gh. Dumitrescu și Marțian Negrea. Au fost pre
zentate, imprimate pe discuri, oratoriul „Tudor Vla- 
dimirescu“ de Gh. Dumitrescu, „In munții Apuseni“ de 
Marțian Negrea și alte lucrări ale celor doi compozi
tori.

Teatrul „Țăndărică“ 
în mijlocul spectatorilor săi

Intre 1—6 octombrie, Teatrul „Țăndărică“ a pre
zentat, la Casa de cultură a raionului 16 Februarie, 
spectacolele „Alfabet împărat“ și „Ala-bala-porto- 
cala“. Intre 7—13 octombrie la Casa de cultură a 
tineretului din raionul „Grivița roșie“, micii spec
tatori pot vedea piesa „Ala-bala-portocala“. Intre 
14—20 octombrie, la Casa de cultură a tineretului 
din raionul „N. Bălcescu“ vor avea loc spectacole 
cu piesele „Elefănțelul curios“, „Navigăm în Cos
mos“-și „Ala-bala-portocala“.

Seară literară
La Casa de cultură a raionului V. I. Lenin s-a 

organizat zilele acestea, pentru tinerii și elevii din 
cartier, o seară literară consacrată vieții și operei 
lui M. Sadoveanu.

TEODOR CAZACU

Librăria „V. Alecsandri" — din centrul orașului Bacău. (Foto : R. COSTIN)

In memoria unor poeți

(Foto : ION MICLEA)

Ileana Predescu și Octavian Co- 
tescu în noua piesă originală „Por
tretul" de Al. Voitin, pe scena Tea
trului „Lucia Sturdza Bulandra“. 
Regia este semnată de Vlad Mugur.

Teatrul Muncitoresc C.F.R. repre
zintă piesa antifascistă a lui Bertolt 
Brecht „Ascensiunea lui Arturo Ui 
poale fi oprită“. Iată un moment 
din acest spectacol, pus în scenă de 
Horea Popescu, cu decoruri de Jules 
Perahim. Rolul principal este inter
pretat de Șt. Mihăilcscu-Brăila.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Săptămînă poeziei“, în diferite 
orașe din țară au avut loc festivități 
de dezvelire a unor plăci comemora
tive închinate memoriei unor poeți 
romîni. Au fost dezvelite asemenea 
plăci la Cigmău, locul de naștere al 
lui Ion Budai-Deleanu, în Capitală, 
unde se află casa în care a locuit 
poetul Alexandru Macedonski, la 
Bacău, locul de naștere al poetului 
George Bacovia, la Iași unde a trăit 
poetul Mihai Codreanu și în comuna 
Mălini, la casa unde a trăit poetul 
Nicolae Labiș.

Cu ocazia festivităților, la care a 
participat un public numeros, au 
fost evocate viața și activitatea poe
ților comemorați, au fost citite ver
suri din opera lor.

S'ă^-b-ăt&^i^eci a 150 de avii

Sărbătorirea a 150 de ani de 
la nașterea lui Giuseppe Verdi 
— recomandată de Consiliul 
Mondial al Păcii, în cadrul 
marilor aniversări culturale — 
va fi marcată în țara noastră 
printr-o serie de manifestări 
artistice.

Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne a prezentat ieri 
„Trubadurul“. Azi are loc un 
spectacol cu „Othello“, iar 
mîine cu „Rigoletto“. Rolul 
Gildei din opera „Rigoletto“ 
va fi interpretat de cunoscuta 
cîntăreață sovietică Galina O- 
leinicenko, solistă a Teatrului 
Mare din Moscova. De aseme
nea, soliști ai T.O.B. prezintă 
duminică, 13 octombrie, în sala 
„Dalles“ un medalion „Verdi“.

Spectacole cu opere de 
Verdi vor prezenta cu același 
prilej și Operele din Cluj, Ti
mișoara și Iași.

Majoritatea orchestrelor 
noastre simfonice participă, de

asemenea, la manifestările 
consacrate evocării lui Verdi. 
La București, orchestra de 
studio a Radioteleviziunii va 
susține azi, în studioul de con
certe al Radioteleviziunii un 
festival „Giuseppe Verdi“, la 
care își vor da concursul unii 
dintre cei mai buni interpreți 
ai repertoriului verdian. Spre 
șfîrșitul lunii octombrie, stu
dioul de televiziune va trans
mite o emisiune specială mu- 
zical-literară închinată mare
lui compozitor italian.

Creația lui Verdi este de 
mult cunoscută și prețuită în 
țara noastră. Primele repre
zentații verdiene au început Ia 
București în 1845, cu opera 
„Nabucodonosor“, interpretată 
de o trupă de cîntăreți italieni. 
Operele „Hernani“ și „Lom- 
barzii“ au fost prezentate pu
blicului nostru la numai cîțiva 
ani după premiera de la Scala 
din Milano, iar „Trubadurul“

lai
— în 1854 — în anul următor 
premierei din Italia.

Cu celebra operă „Aida“ și-a 
început în 1884 activitatea pri
ma formație romînească sta
bilă de operă, și tot „Aida“ a 
fost reprezentată la deschide
rea, în 1891, a primei stagiuni 
a Societății „Opera“ (devenită 
ulterior „Opera Romînă“ din 
București). De asemenea, des
chiderea Operelor din Cluj și 
Timișoara s-a făcut cu aceeași 
lucrare.

Aproape întreaga creație a 
lui Verdi figurează în reper
toriul permanent al teatrelor 
lirice din țara noastră. Cîntă- 
reții cei mai de seamă, înce- 
pînd cu Hariclea Darclée, Ele
na Teodorini, Popovici-Bay- 
reuth, ca și soliștii de astăzi ai 
Operelor de stat, și-au înscris 
în repertoriu, la loc de frunte, 
rolurile din operele verdiene.

(Agerpres)

Lae Cordovan își poves
tește viața. Stă singur în 
pragul primăverii dar nu 
mai are sentimentul apă
sător al omului înfrînt, ci 
al omului ce și-a aflat 
drumul după ce a ocolit 
prin hățișurile îndoielilor. 
Lae Cordovan își poves
tește viața. Stă singur în 
pragul primăverii care 
pentru prima dată vibrea
ză în sufletul lui, bîntuit 
înainte de negurile triste
ții, ale neputinței de a 
privi mai departe de ha
turile înguste ale propriu
lui său ogor.

De aici pornește roma
nul lui Ion Lăncrănjan, 
prima carte de amploare 
în care este înfățișat ve
ridic, pe Paza unui bogat 
material de viață, satul 
nostru contemporan, pro-

cesul de trecere în masă a țărănimii 
spre gospodăria agricolă colectivă. 
De aici, acțiunea cărții care are în 
centrul ei familia celor trei Cordo- 
vani — fiii Lae și Simion, și tatăl 
Androne, oameni harnici, dar și 
aprigi dintr-un sat așezat în valea 
Mureșului — se ramifică și cuprinde 
într-o amplă frescă a vieții țărănești, 
destine caracteristice pentru anii 
noștri de mari transformări revolu
ționare. Romanul lui Ion Lăncrăn
jan oglindește prin destinul cîtorva 
personaje centrale — și în special 
prin drumul celor doi frați, Lae și 
Simion, a căror fizionomie morală 
se desprinde cu mai multă preg
nanță, procesul de evoluție de la 
un orizont de viață închis, redus, 
pînă la conștiința pe care țăranul o 
capătă în anii noștri și anume fap
tul că nu mai poate trăi izolat de 
ceilalți.

Sînt în acest roman pagini remar
cabile care reușesc să explice nuan
țat transformările radicale petrecute 
în conștiința țărănimii noastre în 
anii de după 23 August 1944. Autorul 
a recurs și la unele incursiuni în 
trecutul familiei Cordovanilor — 
pentru a ne face să înțelegem mai 
bine cauzele care au contribuit la 
formarea unor trăsături distinctive 
ale acestor personaje centrale ale 
cărții. De aceea, hotărîrea lui Lae 
de a „scrie“ cererea de intrare 
în gospodărie, transformarea mai 
timpurie petrecută în conștiin
ța lui Simion și împăcarea ce 
se străvede la urmă între cei 
doi frați, capătă un înțeles mai 
larg, semnificativ pentru drumul 
țărănimii noastre. Ion Lăncrăn
jan evocă în pagini dense tra
gedia țăranului ce și-a irosit, în tre
cut, viața în lupta fără răgaz și fără 
rezultate atunci, dusă pentru a-și 
croi o existență mai omenească, mai 
tihnită. Părea că, după întoarcerea 
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de pe front — în 1945 — și Lae va 
lua de la capăt acest zbucium.

Dar ajunși aici trebuie să preci
zăm un element esențial : „Cordova- 
nii“ nu reprezintă numai romanul 
unei familii. Autorul a văzut istoria 
acestor trei oameni într-o legătură 
organică cu viața satului nostru, cu 
istoria aproape a două decenii de 
profunde transformări sociale.

Acțiunea romanului începe în a- 
nul 1945. Cartea nu ocolește 
conflictele aspre ivite ca ur
mare a îndîrjirii cu care reacțiu- 
nea căuta prin tot soiul de mane
vre să oprească mersul înainte al 
evenimentelor, să semene neîncre
derea, să împiedice în mod mișelesc 
transformările sociale. Dar adevă
rul rostit de comuniști arată și 
acelor oameni care încă nu văd clar, 
încotro trebuie să meargă. Ceea ce 
a reliefat Ion Lăncrănjan în cîteva 
scene de masă realizate pe linia 
bună a tradițiilor literaturii noastre 
este ura înverșunată a țărănimii 
muncitoare față de toți cei ce repre
zentau vechile rînduieli sociale. 
Demascarea minciunilor căpitanului 
Pompiliu Grozea, administratorul 
moșiei, hotărîrea cu care oamenii 
acționează acum împotriva celor ce 
le-au fost stăpîni odată, deosebirea 
pe care încep din ce în ce mai clar 
să o facă între ceea ce însemna îna
inte vreme „politică“ și între lupta 
partidului pe care îl urmează cu în
credere, sînt tot atîtea momente- 
cheie din istoria contemporană a ță
rănimii noastre, redate în cartea lui 
Ion Lăncrănjan cu forță de sugestie.

Dușmănia dintre Lae Cordovan pe 
deoparte și fratele său Simion și ta
tăl lui pe de altă parte se desfă
șoară în alte împrejurări sociale. De 
aceea și șfîrșitul ei va fi cu totul 
altul : anii nu vor aduce înfrîngerea 
unuia dintre frați. Dimpotrivă, a- 
mîndoi vor înțelege cît de zadarnice 
au fost toate acele sfîșieri, cît de 
inutile toate acele ciocniri. Dacă ta
tăl și bunicul lor au murit după o 
viață irosită în certuri fără sfîrșit, 
copiii vor înțelege anacronismul a- 
cestei optici individualiste. Pentru 

că de aici a și pornit tot sbuciumul 
lui Lae Cordovan, de aceea drumul 
său spre unicul liman care putea 
să-i asigure fericirea a cunoscut atî
tea meandre, atîtea poteci înfundate 
și s-a isprăvit mai tîrziu decît ar fi 
trebuit. De aici îndîrjirea împotriva 
tatălui și a fratelui său care nu vo
iau să-i dea „partea lui“ de pămînt.

Autorul reușește să ne demonstre
ze cît de anacronică era această 
luptă în momentul în care, atunci în 
1945, în satul lor, ca și în satele din 
jur, ca și în satele din întreaga țară, 
viața pornise pe alte făgașuri. Gîn- 
durile oamenilor începeau să zboare 
mai departe. Lăncrănjan urmărește 
cu atenție reacția oamenilor, reușind 
— în cele mai închegate pagini ale 
cărții — să dea o imagine autentică 
frămîntărilor din acei ani. Unii încă 
nu acționau cu hotărîre, mai se 
lăsau ademeniți de glasuri min
cinoase, mai priveau circumspect 
noul. însă cei mai mulți țărani din 
satul Cordovanilor au fost — așa 
cum spune Lae privind la cele în- 
tîmplate ' „alături de comuniști, 
chiar dacă n-au mărturisit-o, chiar 
dacă n-au spus-o pe față. Erau la 
mijloc lucruri hotărîtoare... Era vor
ba de un vînt nou, mai bun, mal 
prielnic înlesnirilor“. în cele trei 
volume ale romanului său, despre 
aceste „lucruri hotărîtoare“ își pro
pune să vorbească Ion Lăncrănjan.

Desigur, abordarea unor asemenea 
probleme de maximă importanță în 
viața satului nostru, urmărirea pro
cesului ce s-a desfășurat din primele 
zile de după eliberare și pînă în anii 
cînd țărănimea noastră pășește ferm 
pe drumul colectivizării, cînd gospo
dăria agricolă colectivă și-a arătat 
pe deplin superioritatea, a ridicat în 
fața scriitorului mari probleme de 
ordin artistic. Vastitatea acestei 
teme, implicațiile ei multiple în e- 
xistența oamenilor, varietatea de 
tipuri prezente într-o acțiune ce se 
desfășoară timp de mai mulți ani, 
cu intenția de a fi o frescă a satului 
de după eliberare, cerea din partea 
autorului, aflat la prima sa carte, 
o bună stăpînire a mijloacelor lite
rare. Și în cea mai mare parte 
„Cordovänii“, roman de profundă 
actualitate, abordînd cu îndrăznea
lă o temă esențială pentru litera
tura noastră, arată că autorul a 
reușit să depășească greutățile de

butului, să dea o lucrare artistică 
matură.

în centrul acțiunii stă figura lui 
Lae Cordovan, care — așa cum am 
arătat — își istorisește viața într-o 
emoționantă și dramatică destăi
nuire. Eroul trecut prin atîtea încer
cări are, desigur, o privire mai a- 
dîncă asupra vieții și reușește acum 
să-și explice cu chibzuială, cu înțe
lepciune ceea ce mai înainte a fost 
înclinat să vadă pripit și superfi
cial. Ni se pare veridic analizat a- 
cest moment de răscruce. Faptul că 
acum, în pragul vieții celei noi, Lae 
are remușcări pentru că a zăbovit 
prea mult, pentru că nu a mers de 
la bun început acolo unde îi era lo
cul, este pe deplin explicabil prin 
cinstea și integritatea morală a a- 
cestui om. Autorul subliniază și 
cauzele care au dus la temporara 
derută a eroului, la accentuarea unor 
rămășițe individualiste din caracte
rul său. Evidențiind sfîșierile lăun
trice provocate de neîncetatele cioc
niri ale lui Lae cu fratele și tatăl lui, 
autorul arată că eroul său, din pricina 
credinței că singur poate să-și cro
iască drumul visat spre bunăstare, 
nu are posibilitatea să aprecieze în 
adîncime evenimentele. Mai trebuie 
arătat și faptul că în viața satului 
său se petrecuseră și unele întîm- 
plări care au contribuit la crearea 
acestei stări de dezorientare a erou
lui. Pătru Milinton-Pandurul fusese 
omorît de un criminal înrăit aflat 
în solda partidelor reacționare, alt 
prieten al său, Mitru, este vremel
nic înlăturat din conducerea satului 
în urma acțiunii unor elemente ca
rieriste. Indreiu Susan primește o 
altă muncă. Lae se află deocamda
tă singur. Este și el lovit de cei ce 
reușiseră pentru puțin timp să se, 
strecoare în conducerea comunei. 
Acțiunile acestora pot să se desfă
șoare o vreme în voie la adăpostul 
unui tip de carierist strecurat în 
partid, Mitrofan Pujdercă. Acesta, 
făcînd jocul elementelor antiparti
nice, încalcă grosolan — împreună 
cu rămășițele reacționare din sat — 
linia fermă a partidului, abătîndu- 
se de la principiul liberului consim- 
țămînt în aderarea la gospodăria 
agricolă colectivă. Ion Lăncrănjan 
reliefează convingător modul în 

care țărănimea noastră muncitoa
re și-a păstrat necontenit încre
derea în cuvîntul partidului, în cau
za socialismului. Lae a fost solicitat 
de fiecare mare înfruntare din sa
tul său, a fost lovit de chiaburi și 
slugile acestora. Dar nu a trecut 
niciodată de partea lor. Și cînd se 
simțea singur, cînd credea că nu 
mai poate afla nici un răspuns în
trebărilor sale/ calea cea adevărată 
i-a fost arătată de comuniștii Gheor
ghe Dieu, Mitru, Indreiu Susan. 
Mergînd spre esența fenomenelor 
istorice din această perioadă, Ion 
Lăncrănjan a oglindit în cartea lui 
opoziția fermă a țărănimii noastre 
față de toate manevrele reacțiunii, 
față de provocările dușmănoase so
cialismului. Modul în care a fost 
restabilită legalitatea socialistă, 
măsurile energice luate pentru a 
lichida acțiunile grupului antipar
tinic, sentimentul de bucurie și de
plină adeziune cu care țărănimea 
muncitoare urmează partidul sînt 
reliefate în romanul lui Ion Lăn
crănjan.

Dar „Cordovänii“ nu se opresc în 
momentul cînd, pe baza liberului 
consimțămînt, în sat se înființează 
gospodăria agricolă colectivă. Cel 
de-al treilea volum ni-1 prezintă pe 
Lae Cordovan aflat acum într-un 
moment de mare răscruce din viața 
lui. Partidul lichidase abuzurile co
mise de deviatori și de uneltele lor. 
Gospodăria colectivă nou întemeiată 
începea să se consolideze. Simion, 
fratele lui Lae, era acum printre 
colectiviști. Și totuși Lae ezită. Care 
sînt cauzele ? Autorul surprinde, 
dovedind o bună cunoaștere a psi
hologiei eroilor săi, faptul că Lae 
Cordovan, care își cîștigase după a- 
tîta amare ciocniri cu fratele și ta
tăl său o bucată de pămînt și casa, 
credea că, în sfîrșit, și-a împlinit vi
sul. Acesta era deocamdată orizon
tul vieții lui. Dar curînd își dă sea
ma că e departe de a fi mulțumit. 
Sînt în acest ultim volum pagini 
care denotă o bună și aprofundată 
cunoaștere a mentalității țăranului, 
a modului în care el își pierde în
crederea în gospodăria individuală 
și se convinge de neta superioritate 
a marii gospodării. Ion Lăncrănjan 
reliefează tot sbuciumul lui Lae care 

se încăpățânează o vreme să creadă 
că singur va izbuti să iasă la lu
mină. Se simte străin și față de so
ția lui, Parasca. Cred că trebuie re
marcat printre reușitele romanului 
și modul în care Ion Lăncrănjan a 
conturat prezența Parascăi, a cărei 
acțiune plină de tact, de înțelegere, 
contribuie la hotărîrea luată de Lae 
la șfîrșitul cărții.

Romanul se termină cu victoria 
lui Lae Cordovan asupra lui, asupra 
unor concepții mărginite, asu
pra tuturor șoaptelor mincinoa
se de la cei ce se îndeletni
ceau cu răspîndirea lor. Drumul 
lui Lae Cordovan pînă în momentul 
cînd și-a scris cererea nu a fost de
loc ușor. Romancierul nu a creat 
false asperități dar nici n-a netezit 
artificial procesul de evoluție al e- 
roului. Cititorul asistă la un proces 
cu adînci implicații psihologice, ana
lizat în bună măsură cu pătrun
dere de scriitor. Lae Cordovan va 
face actul decisiv atunci cînd reu
șește să se convingă că numai gos
podăria colectivă va aduce deplina 
dezlegare a tuturor frămîntărilor 
sale, că. viața pe care și-o dorea el 
numai acolo, alături de toți cei har
nici ca și el, se poate realiza.

Romanul „Cordovänii“ se prezintă 
ca o lucrare literară de mare am
ploare, o carte în paginile căreia 
au prins viață într-o frumoasă ex
presie artistică, destine umane au
tentice. Cum spuneam, o asemenea 
construcție masivă implică și difi
cultăți pe care uneori autorul nu le-a 
putut pînă la capăt birui. Tre
buie să remarcăm însă că în roman 
trăiesc alături de cei trei Cordovaiii 
— personaje conturate cu un condei 
viguros — și alte tipuri caracteris
tice lumii satului nostru. Am numi 
în primul rînd pe comunistul Mitru, 
care dovedește o emoționantă do
rință de a cuceri tainele învățăturii, 
care biruie greutăți și încercări da
torită încrederii nestrămutate în 
cauza partidului. Gheorghe Dieu, un 
alt activist de partid, rămîne de a- 
semenea o figură memorabilă, prin 
înțelepciunea de care dă' dovadă în 
fiecare moment.

Cînd biografia personajelor nu re-
VALERIU RÎPEANU

(Continuare în pag. V-a)
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să fie semănat in timpul optim 
și la un înalt niiëFagrofgBnic!

oamenilor muncii din agricultură este executareaIn aceste zile, cea mai importantă sarcină a 
semănatului la timpul optim și în condiții agrotehnice superioare, de care depinde în mare mă
sură obținerea unor recolte mari în anul viitor. Desfășurarea acestor importante lucrări trebuie să 
preocupe îndeaproape consiliile agricole regionale și raionale, organele și organizațiile de partid. In 
acest scop, este necesar ca în toate gospodăriile de stat și colective să se urmărească realizarea zil
nică a suprafețelor prevăzute conform graficelor întocmite. De asemenea, cadrele de ingineri și teh
nicieni agronomi, brigadierii, șefii de echipă, ca și mecanizatorii sînt chemați să dea toată atenția 
executării semănatului la un înalt nivel agrotehnic.

Pentru a vedea cum se desfășoară lucrările agricole de toamnă, redacția noastră a organizat 
un raid anchetă în regiunile Suceava, București, Argeș, Cluj și Maramureș. Da raid, pe lingă cores
pondenții „Scînteii", au mai participat și specialiști de la consiliile agricole regionale : luliu Bar- 
doșan — Maramureș, Barbă Samoil — Suceava, Vasile Mărginean — Cluj, Iulian Pungoci — Ar
geș. în pagina de față publicăm cele constatate.

Vă încadrați în timpul 
optim ?

u trecut primele 10—15 
optimă de însămînțare 
form recomandărilor 
al Agriculturii, au 
zona de silvostepă 

nordice, timp în care 
în termenele stabilite.

zile din perioada 
a grîului. Con- 

Consiliului Superior 
mai rămas 
și 5 zile 
semănatul 

Cu prilejul
„Vă încadrați în

10 zile 
pentru 

se înca- 
raidului

pentru 
zonele 
drează 
întreprins s-a pus întrebarea : 
timpul optim?“ în cele mai multe locuri s-a primit 
un răspuns afirmativ. într-adevăr, în gospodăriile 
colective și de stat în care planurile de acțiune 
privind desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă 
au fost urmate de măsuri concrete s-au obținut 
rezultate bune, însămînțîndu-se mare parte din su
prafețele prevăzute.

Regiunea Suceava se situează pe primul loc în 
ce privește suprafețele însămînțate, realizînd 
peste 62 la sută din plan. Acest lucru nu este de 
loc întîmplător. Consiliul agricol regional, la în
drumarea comitetului regional de partid, a luat din 
timp o serie de măsuri pentru executarea însămîn- 
țărilor în limitele perioadei optime și de cea mai 
bună calitate. Pe baza unei analize temeinice a 
cauzelor care au făcut ca în acest an recolta de grîu 
din unele gospodării colective să nu fie pe măsura 
posibilităților, s-a recomandat ca terenul ce trebuie 
însămînțat cu grîu să fie pregătit din vreme și în 
cele mai bune condiții, să nu se semene nici un 
hectar de grîu în teren bolovănos. Cu ajutorul me
canizatorilor din S.M.T., gospodăriile colective au 
pregătit încă din vară însemnate suprafețe de teren 
pentru grîu. De asemenea, în toamnă s-a indicat 
unităților agricole socialiste să strîngă recolta în 
primul rînd de pe acele terenuri care trebuiau în
sămînțate, pentru a se putea pregăti din timp patul 
germinativ. Odată începută munca în cîmp, orga
nele de partid și de stat au acordat un sprijin efec
tiv conducerilor gospodăriilor colective, gospodării
lor de stat și S.M.T.-urilor pentru ca să-și organi
zeze bine munca, să înlăture lipsurile ivite pe par
curs. Iată cum se lucrează la gospodăria colectivă 
Cracalia, raionul Dorohoi: consiliul de conducere ur
mărește în permanență măsurile, stabilite în planul 
operativ. Zilnic, în ședințele de lucru se analizează 
felul cum brigăzile de cîmp și mecanizatorii se 
achită de sarcinile ce le-au revenit și se stabilește 
precis ce trebuie făcut a doua zi. Conducerea gos
podăriei, inginerul agronom și brigadierii suprave
ghează în permanență felul cum se execută lucră
rile și calitatea lor, se îngrijesc de eliberarea din 
vreme a terenului. Avînd suficiente suprafețe eli
berate, mecanizatorii lucrează acum cu toate forțe
le la pregătirea terenului. Datorită acestor măsuri, 
s-a reușit să se recolteze porumbul de pe întreaga 
suprafață și să se însămînțeze cu grîu 500 ha din 
cele 777 ha planificate. Și la gospodăria colectivă 
din satul Rediu, raionul Săveni, s-a însămînțat cu 
grîu cea mai mare parte din cele 425 ha prevăzute. 
Aici mecanizatorii folosesc tractoarele zi și noapte, 
executînd numai lucrări de bună calitate. Cu ase
menea realizări se poate spune că cele mai multe 
gospodării colective din regiunea Suceava vor ter
mina, în cîteva zile, semănatul griului, încadrîn- 
du-se în epoca optimă.

Cum se stă în celelalte regiuni ?
Peste tot se întîlnesc gospodării colective și de 

stat unde însămînțările sînt în arnfin“ 
lucrări de bună calitate. Ele 
hărnicie și spirit gospodăresc. în ultima vreme, în 
regiunea București, ritmul semănatului s-a îmbu
nătățit simțitor. Pînă la 8 octombrie s-au însămîn
țat 241 000 ha cu grîu, secară și orz. Numai în ulti
mele 2 zile au fost semănate 55 000 ha cu aceste 
culturi și sînt asigurate condiții ca ritmul de lucru 
să sporească continuu. Aceasta reiese din felul cum 
s-a desfășurat munca pînă în prezent în diferite 
unități agricole. Colectiviștii din comuna Crovu, ra
ionul Drăgănești-Vlașca, au făcut din vreme pregă-

firile necesare pentru a putea însămînța la timp 
cele 1 255 ha cu grîu, secară și orz. Au condiționat 
întreaga cantitate de sămînță, au trimis probe la 
laborator, au pregătit suprafețe întinse de teren și 
au repartizat pe semănători pe cei mai pricepuți 
colectiviști. Pentru a se putea urmări mai bine atît 
ritmul, cît și felul cum se execută lucrările, trac
toarele și semănătorile au fost repartizate pe bri
găzile de cîmp. în felul acesta, pînă la 8 octombrie 
s-a însămînțat aproape jumătate din suprafața de 
teren planificată atingîndu-se un ritm de peste 100 
ha pe zi. Colectiviștii au organizat în așa fel munca 
încît să existe în permanență un decalaj între pre- 

.gătirea terenului și semănat. în prezent ei mai au
încă 600 ha arate, din care 400 ha sînt discuite și 
grăpate. Bine au organizat munca și colectiviștii 
din Beiu, Drăgănești, Cucuruzu, Bila din același 
raion, care au terminat de semănat orzul și secara 
și aproape jumătate din suprafețele cu grîu.

în regiunea Cluj, muncitorii din G.A.S. Jelna au 
terminat semănatul. Această lucrare este pe sfîr- 
șite și în gospodăriile de stat din Teaca, Ocna Mu
reș și altele. în ceea ce privește calitatea arături-

Din situația aflată la consiliul agricol al regiunii 
Cluj reiese că pînă în ziua de 7 octombrie nu s-a 
însămînțat decît 25 la sută din suprafața planifi
cată, ceea ce este puțin dacă se ține seama că 
această lucrare trebuie terminată la 15 octombrie, 
în ultimele 3 zile nu se realizase la semănat decît 
o viteză de 22 la sută. în raionul Zalău sînt gos
podării colective unde, datorită bunei organizări a 
muncii, s-au obținut realizări însemnate la semă
nat. Dar realizările lor sînt umbrite de situația din 
cîteva gospodării, unde s-a încetățenit părerea că 
„mai este vreme“. La G.A.C. din Crișeni — la doi 
pași de reședința raionului — din cauză că tere
nurile n-au fost eliberate de porumb nu s-a semă
nat decît foarte puțin. Rămase în urmă la recol
tat sînt și G.A.C. Bănișor, Cățelușa și altele. La 
G.A.C. din Verveghiu, tractoarele nu au lucrat cî
teva zile deoarece nu aveau terenul liber pentru 
arat. Dar în raionul Zalău sînt mari suprafețe 
destinate semănatului care nu sînt ocupate cu po
rumb sau alte culturi și totuși pregătirea lor pen
tru semănat se desfășoară încet din cauză că nu se 
folosesc din plin mijloacele de lucru.

Să vedem cum stau lucrurile în regiunea Argeș, 
în raionul Costești, de pildă, sînt multe gospodării 
fruntașe la semănat. Dar alături de acestea se află 
altele unde nu s-au realizat pînă la această dată 
decît suprafețe mici din cele prevăzute. De ce se 
întîmplă așa ? Să vedem ce se petrece pe teren.

„în gospodăria colectivă din Negrași — spuneau 
tractoriștii Radu Bucur și Radu Ștefan, care se aflau 
cu semănătorile în punctul Dealul Mare-—se resimte 
slaba preocupare pentru organizarea muncii. Stăm 
de două ore cu semănătorile, din cauză că nu 
avem sămînță. Și timpul e prețios atît pentru noi, cît 
și pentru gospodărie“. în alte gospodării colective — 
cele din Săpata de Jos și de Sus, Silișteni, Ungheni, 
Hîrșești, Corbu, Ciocești și altele — semănatul griului 
se află abia la început. Această situație se datorea-

Sînt numai cîteva exemple care demonstrează 
că rămînerea în urmă la semănat din unele locuri 
se datorește lipsurilor in organizarea muncii. Consi
liile de conducere și organizațiile de partid din gos
podăriile colective trebuie ajutate să înlăture aceste 
lipsuri, să organizeze temeinic munca și să antre
neze masa largă a colectiviștilor la grăbirea lucră
rilor de eliberare a terenului și de semănat.

Tractoarele și mașinile 
să fie folosite din plin

„în grafic“ și se fac 
dovedesc pricepere,

Colectiviști, mecanizatori din G. A, S. 
și S. M. T., specialiști!

Acum se pune baza recoltei de grîu din anul
viitor. Sporiți-vă eforturile pentru executarea semă
natului la timpul optim și la un înalt nivel agro
tehnic !

lor și semănatului, tovarășul inginer Remus Chio- 
rean, directorul trustului Gostat, a declarat că 
niciodată nu s-au executat lucrări atît de bune ea 
în toamna aceasta. De asemenea, numeroase gos
podării colective, cum sînt cele din Crasna, Romî- 
nași, raionul Zalău. Gilău, Dumbrava, Zimbor, raio
nul Huedin, Cășeiu, raionul Dej, Rădești, raionul sează-puțin pe teren și-jda-u. indicații mecanizatorilor. 
Aiud etc., au însămînțat între 40—70 la sută din su- .j-e..
prafețele destinate culturii grîului. Aici, cea mai 
mare parte a terenului este pregătit, astfel că în 
cîteva zile semănatul se va termina.

în regiunea Maramureș, multe gospodării de stat 
și colective au dobîndit o experiență bună în or
ganizarea muncii pentru încadrarea semănatului în 
epoca optimă. Printre acestea se numără cele din 
raioanele Carei și Satu Mare, unde semănatul s-a 
efectuat în proporție de 34,9 la sută și, respectiv, 
34,2 la sută. Unele gospodării colective au semănat 
cea mai mare parte din suprafețe : Ardud — 74 la 
sută, Micula — 73 la sută, Urziceni — 67,7 la sută, 
Rătești — 66 la sută etc.

Asemenea rezultate, care au putut fi remarcate 
în fiecare din regiunile în care s-a întreprins raidul 
de față, dovedesc că există posibilități ca semănatul 
să se facă în timpul optim și de bună calitate. Sînt 
folosite peste tot aceste posibilități ?

ză faptului că nu s-a trecut cu toate forțele la lu
cru. în ziua de 5 octombrie nu au lucrat pe ogoare 
circa 34 de tractoare. Unele dintre ele prezentau 
defecțiuni, iar altele erau folosite la alte munci. Din 
discuțiile cu colectiviștii și cu tractoriștii a reieșit, 
că inginerii S.M.T.-urilor Teiu și Costești se depla-

Cînd nu se dă atenția 
cuvenită organizării muncii• •

u prilejul raidului întreprins s-a putut 
constata că, alături de unitățile fruntașe la 
semănat, sînt altele în care această impor
tantă lucrare se desfășoară în ritm nesa

tisfăcător. Iată cîteva dintre aspectele sesizate pe 
teren.

mai mult prin telefon.
în dimineața zilei de luni 7 octombrie, la Comi

tetul raional de partid Costești s-a ținut o ședință 
pentru stabilirea unor măsuri operative în vederea 
grăbirii îrisămînțărilor. Este un lucru bun. Numai 
că, după cîteva ore, cît a durat repartizarea tovară
șilor pe comune, a urmat timp de alte cîteva ore o 
altă ședință. S-a pierdut astfel o zi, fără să se fi 
făcut ceva practic pe teren pentru îndrumarea uni
tăților agricole.

în regiunea București există o mare diferență în
tre raioane în ce privește ritmul semănatului. în 
timp ce la Fetești, Urziceni, Răcari, Slobozia și 
Drăgănești Vlașca s-a însămînțat între 40—46 la 
sută din suprafața planificată, în raioanele Ale
xandria, Videle. Turnu-Măgurele, Giurgiu, Zimni- 
cea, însămînțările au fost efectuate doar în propor
ție de 26—29 la sută, ceea ce este puțin față de po
sibilitățile existente. Rămînerea în urmă în unele 
raioane se datorește faptului că nu s-a organizat 
temeinic munca. Iată un exemplu. La G.A.C. „30 
Decembrie“-Alexandria s-au semănat pînă în seara 
de 8 octombrie doar 230 ha din cele 1154 ha planifi
cate. Ținînd cont că s-au pregătit peste 500 ha de 
teren și se folosesc 9 semănători, se putea însă
mînța o suprafață mult mai mare.

Chiar și în regiunea Suceava, unde s-au obținut 
bune rezultate la semănat, sînt unele gospodării 
colective care au rămas în urmă cu această lucrare. 
La gospodăria colectivă Cordăreni, raionul Dorohoi, 
de exemplu, în loc să se concentreze forțele la pre
gătirea terenului și semănat, consiliul de conducere 
se ocupă de căratul nisipului pe șosea și alte lucrări 
mai puțin urgente.

P
e ogoarele patriei lucrează marea ar
mată a mecanizatorilor. De munca și 
priceperea lor pentru executarea se
mănatului la timp și de calitate de

pinde în mare măsură obținerea unor recolte bo
gate de grîu în anul viitor. Din zori și pînă seara, 
și în multe locuri și noaptea la lumina farurilor, 
mecanizatorii din S.M.T. și G.A.S. muncesc cu hăr
nicie, neștiind în aceste zile ce-i oboseala. Sînt 
mulți tractoriști care pentru munca lor și-au cu
cerit simpatia și încrederea colectiviștilor. Cu prile
jul raidului întreprins au putut fi remarcați mulți 
dintre aceștia.

La G.A.S. Izvoru, regiunea Argeș, unde se însă- 
mînțează 1000 ha cu 'grîu, munca mecanizatorilor 
este bine organizată. Cele 24 de tractoare sînt îm
părțite astfel : 6 la semănat, cu o viteză zilnică fie
care de 14 ha ; 7 la arat, cu o realizare de 3,5 ha 
în medie pe zi ; restul lucrează la discuit. 
S-a asigurat schimbul II pentru tractoarele de la 
arat și pregătit terenul. Mecanizatorii Mircea Neac- 
șu, Ion Bratu, Marin Neagoe execută lucrări de 
bună calitate.

Realizările la semănat obținute de către G.A.C. 
„Unirea“ din Brînceni, raionul Alexandria, se dato- 
resc muncii neobosite a mecanizatorilor. Pentru a 
termina de semănat pînă la 18 octombrie, așa cum 
au stabilit în planul de măsuri, s-a organizat, cu 
ajutorul S.M.T. Brînceni, lucrul în 2 schimburi la 
arat. în felul acesta mecanizatorii au pregătit din 
vreme terenul. Dar în alte locuri, în activitatea 
brigăzilor de tractoare de la acest S.M.T. se ma
nifestă lipsuri care duc la întîrzierea lucrărilor. 
Iată despre ce este vorba. La gospodăria colectivă 
„Grivița Roșie“ din comuna Măgura, din suprafața 
de 1280 ha planificată s-au semănat pînă în prezent 
241 ha și mai sînt gata pregătite doar 200 ha. 
Cele două brigăzi de la S.M.T. Brînceni, care deser
vesc gospodăria, dispun de 14 tractoare, 6 
semănători de cereale păioase și 4 discuri. Cu 
mașinile existente se pot semăna zilnic peste 
80 ha. Deci pentru suprafața semănată pînă acum 
nu erau necesare mai mult de 3 zile. Dar de 
la începerea campaniei au trecut 8 zile. Cum se 
explică faptul că s-a semănat așa puțin ? între me
canizatori și colectiviști nu există o colaborare 
îndeajuns de bună. Șefii celor două brigăzi de meca
nizatori — Angearu Ispas și Nicolae Crăciun — nu 
participă cu regularitate la ședințele de lucru ce se 
țin seara de către consiliul de conducere. In ziua 
de 8 octombrie șeful de brigadă Angearu Ispas nu 
a venit la lucru. Cînd șeful brigăzii nu-și face da
toria, nu-..e de.mirare că . unii „tractoriști lipsesc, 
fără motiv, de la brigadă. De ce a slăbit disciplina 
în aceste brigăzi ? De la începutul campaniei și 
pînă acum, de la S.M.T. Brînceni nu a fost nimeni 
la gospodăria amintită pentru a îndruma și con
trola munca tractoriștilor.

Unele aspecte negative au fost remarcate și în 
regiunea Cluj. La G.A.C. din satul Marin, tractoa
rele repartizate nu au lucrat cîteva zile din lipsă 
de combustibil. Se mai semnalează dese defec
țiuni la tractoare și mai ales la semănători. Se 
vede treaba că la S.M.T. Zalău, aprovizionarea cu 
combustibil și repararea defectelor la mașini și 
tractoare sînt slab organizate.

Conducerile S.M.T., în strînsă colaborare cu con
siliile de conducere din G.A.C. și cu inginerii agro
nomi, sînt chemate să dea cea mai mare atenție or
ganizării muncii mecanizatorilor.

Specialiști! 
Atenție la calitate !

O
bținerea unor recolte mari este hotărîtă în 
cea mai mare măsură de respectarea tutu
ror măsurilor agrotehnice la semănat. Con
dițiile din această toamnă permit ca aproa

pe peste tot să se execute lucrări de bună calitate. 
In această direcție, sarcini de mare răspundere revin 
inginerilor și tehnicienilor agronomi din gospodă
riile colective și de la consiliile agricole. Mulți din-

La G.A.C. Petrești, raionul Găiești, s-au însămînțat cu grîu peste 500 ha. în fotografie : tov. Enache Marin, inginerul gospodăriei, și Apostol Gheorghe, vicepreședinte, controlînd calitatea semănatului. Ei se declară mulțu
miți de calitatea lucrărilor făcute de tractoriști. (Foto . gh. VINȚILA)

Pe tarlalele G.A.C. din comuna Dragodana lucrează 
cu hărnicie mecanizatorii din brigada nr. 20 de Ia 
S.M.T. Greci-Argeș. în fotografie : tractoristul Ion Du- 
mitrașcu, lucrînd la pregătirea terenului.

tre ei se achită cu cinste de această importantă 
sarcină.

„Consiliul _ de conducere acordă cea mai mare 
atenție calității semănatului — a declarat tovarășa 
Monica Ardeleanu, inginer agronom în gospodăria 
colectivă din comuna Gliganu, regiunea Argeș.'La 
început de campanie, conducerea gospodăriei, șeful 
brigăzii de tractoare și brigadierii de cîmp au 
întocmit procese verbale cuprinzînd modul de lu
cru. S-au prevăzut amănunțit lucrările ce trebuie 
executate, condițiile de calitate. La terminare 
se încheie din nou un proces verbal pen
tru felul cum au fost respectate indicațiile date 
și se acordă tractoriștilor calificative. ~ " 
majoritatea mecanizatorilor au 
cativul „foarte bine“. Controlul calității nu se 
reduce..numai la atît. Zilnic conducerea gospodăriei, 
brigadierii se află pe parcelele unde se însămîn
țează. în această gospodărie s-au însămînțat pînă în 
prezent circa 300 ha cu grîu în pat germinativ bine 
pregătit. Viteza zilnică de lucru este de 40 ha.

în regiunea Suceava, din inițiativa comitetului, 
regional de partid au fost formate colective alcă
tuite din activiști de partid și de stat, specialiști 
care urmăresc felul cum se desfășoară lucră
rile agricole, calitatea lor. Aceste colective sînt 
repartizate pe raioane și controlează cu minuțiozi
tate cum se execută însămînțarea păioaselor de 
toamnă, ajută consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective să mobilizeze toate forțele pentru 
executarea la timp a diferitelor lucrări. Pe baza 
constatărilor făcute, aceste colective recomandă, atît 
conducerilor gospodăriilor colective, cît și organelor 
locale raionale, măsuri concrete pentru lichidarea 
lipsurilor. Trebuie spus însă că în unele gospodării 
colective din regiunea Suceava, cu toate măsurile 
luate se semnalează anumite deficiențe în ceea ce 
privește calitatea lucrărilor de pregătire a terenu
lui și semănat. La gospodăriile colective Oneaga, 
raionul Botoșani, și Vorona, raionul Fălticeni, de 
pildă, au fost cazuri cînd grîul s-a semănat în teren 
bolovănos ; la gospodăria colectivă Măneuți, raio
nul Rădăuți, se folosea sămînță necondiționată.

Unele deficiențe în ce privește calitatea au fost 
semnalate și în regiunea Cluj. La gospodăria co
lectivă din satul Marin, președintele loan Șandor 
și inginerul A. Tomescu au lăsat să se efectueze 
și lucrări de slabă calitate. între șeful brigăzii 
de tractoare și consiliul de conducere al gos
podăriei este o slabă colaborare. Mai grav este 
faptul că în cîteva gospodării se seamănă sămînță 
necorespunzătoare. La G.A.C. din satul Marin s-a 
semănat fără buletin de analiză din partea labora
torului. La G.A.C. Cățelușa, de asemenea, sub ochii 
inginerului Liviu Marina, s-a semănat grîu cu un 
însemnat procent de corpuri străine.

Slaba calitate a unor lucrări a fost sesizată și de 
tovarășul Gavril Moldovan, secretarul organizației 
de bază dintr-una din brigăzile de cîmp ale gos
podăriei colective din comuna Pomi, regiunea Ma
ramureș. El a relatat că tractoriștii de la S.M.T. Sa
tulung nu pun accent pe acest indicator și din 
această cauză „avem discuții zilnice“. Lipsă de 
preocupare pentru calitatea semănatului se întîl- 
nește și în alte gospodării din această regiune.

Problema calității semănatului trebuie să preo
cupe zi de zi conducerile gospodăriilor colective și 
de stat, cadrele de specialiști din agricultură. Gră
birea semănatului nu trebuie să însemne lucrări de 
mîntuială.

r

Pînă acum, . 
primit califi-

Raidul întreprins a scos în evidență că în ma
joritatea gospodăriilor colective și de stat se 
lucrează intens la semănat. De asemenea, folo- 
sindu-se condițiile prielnice din această toamnă 
șe fac lucrări de bună calitate. S-a remarcat 
inițiativa bună a unor organe de partid și consi
lii agricole de a trimite pe teren colective de 
specialiști care să urmărească mersul însămînță- 
rilor, ca și calitatea acestora. Așa se face că în 
multe raioane, într-un timp scurt, s-au semănat 
suprafețe mult mai mari decît în aceeași perioa
dă a anului trecut. Trebuie arătat totuși că sînt 
cazuri cînd nu se folosesc din plin mijloacele de 
lucru și din această cauză ritmul de lucru este 
cu mult sub posibilități. îndeosebi în unele ra
ioane din regiunile Cluj, Argeș și București va 
trebui să se dea mai mare atenție bunei folosiri a 
tractoarelor și mașinilor agricole Ia pregătirea 
terenului și semănat. în acest scop este necesar 
să se folosească întreaga capacitate de lucru a 
tractoarelor și mașinilor și să se organizeze 
schimbul doi pe un număr cît mai mare de trac
toare. Acolo unde grîul se însămînțează în po- 
rumbiște trebuie ca aratul să fie grăbit pentru 
ca terenul să se poată așeza. Făcînd semănatul 
la timpul optim, folosind numai semințe cură
țate și tratate, gospodăriile de stat și colective 
vor putea obține recolte mari în anul viitor.
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Cu cercetătorii pe Retezat

Nistor Chira — Tg. 
Lăpuș

La scrisoarea dvs., 
Uniunea regională a co
operativelor de consum 
Maramureș ne-a răs
puns că, într-adevăr, în 
raionul Lăpuș munca 
de popularizare a cărți
lor nou apărute a fost 
foarte slabă. Acum se 
organizează consfătuiri 
și schimburi de expe
riență cu toți difuzorii 
pentru a scoate la ivea
lă cele mai bune meto
de de popularizare a 
cărților. De asemenea, 
autolibrăria Uniunii re
gionale se va deplasa 
în raionul Lăpuș pentru 
a desface cărți în toate 
satele și comunele din 
raion.

Gh. Busnea — Tg. 
Ocna

Pînă la sfîrșitul aces
tui an, aprovizionarea cu 
apă potabilă a orașului 
Tg. Ocna va fi îmbu
nătățită. Sfatul popular 
al regiunii Bacău ne-a 
făcut cunoscut că s-au 
alocat fondurile necesa
re pentru executarea u- 
nor lucrări de captarea 
noi surse de apă pota
bilă.

Gh. Mocioiu — co
muna Clucereasa, raio
nul Pitești.

V-ați încadrat — 
temporar — ca munci
tor la gospodăria agri
colă de stat și că inte
resează dacă perioada 
de activitate respectivă 
se înregistrează în car
netul de muncă.

Perioadele de activi
tate în calitate de anga

jat temporar și sezonier 
se consideră vechime în 
muncă și deci se înre
gistrează în carnetul de 
muncă.

Ștefan Buzatu — 
Craiova

Ne-ați scris că ați ab
solvit 3 ani de școală 
medie tehnică, lucrați în 
meseria de lăcătuș și nu 
aveți certificat de cali
ficare. Referitor la a- 
ceasta problemă, Mi
nisterul Invățămîntului 
ne-a comunicat urmă
toarele :

Elevii care au absol
vit 3 ani de școală me
die tehnică au dreptul 
să se prezinte la exa
menul de muncitor ca
lificat (apoi la cel de 
absolvire a școlii pro
fesionale) cu condiția să 
aibă la data susținerii 
examenului, cel puțin 2 
ani vechime în cîmpul 
muncii ca muncitor ca
lificat și în prezent să 
lucreze în producție în- 
tr-un sector care să 
aibă legătură cu specia
litatea în care s-a pre
gătit la școala medie 
tehnică precum și cu 
specialitatea pentru ca
re dă examen de mun
citor calificat.

Neculai Lupu, co
muna Ibănești, raionul 
Dorohoi

Pentru îmbunătățirea 
transportului în comun 
pe ruta Dorohoi, Ibă- 
nești, Oroftiana, Sfatul 
popular aț raionului Do
rohoi ne-a făcut cunos
cut că va înființa o 
cursă de pasageri pe a- 
ceastă rută, de îndată 
ce se vor termina lu

Anul acesta, activitatea cicliștilor 
noștri a fost deosebit de bogată. O 
dovedesc numeroasele competiții in
terne — campionate republicane și 
alte concursuri diferite — precum și 
întrecerile internaționale de amploa
re (campionatele mondiale, „Cursa 
Păcii“ etc) la care au luat startul 
alergătorii fruntași. In total, cicliș
tii din țara noastră au participat la 
38 competiții interne și 11 competi
ții internaționale. încheierea actua
lului sezon dă însă posibilitatea ca, 
pe lîngă constatările de ordin cifric, 
să se facă unele aprecieri privind 
comportarea generală a cicliștilor, 
rezultatele obținute de ei. Trebuie 
remarcat de la bun început că, 
activitatea ciclistă continuă să ră- 
mînă la un nivel mediocru. în ma
rea majoritate a competițiilor inter
ne, alergătorii realizează medii ora
re scăzute. Deși în general cu o bună 
condiție fizică, ei sînt lipsiți de com
bativitate, preferă rulajul în bloc. 
Au devenit frecvente cazurile cînd 
în cursele din țară, tocmai „așii pe
dalei“ merg în „plasa" juniorilor 
pînă la sprintul final pe care, fireș
te, le e apoi foarte ușor să-1 cîștige...

Poate fi apreciată ca satisfăcătoa
re comportarea cicliștilor noștri în 
competițiile internaționale din acest 
an ? Nicidecum. Rezultatele reali
zate de echipa reprezentativă în 
„Cursa Păcii“, de pildă, sînt mai de
grabă slabe. Urmărind această mare 
competiție în ultimii ani, ne-am dat 
seama de faptul că cicliștii romîni — 
ale căror resurse au fost nu o dată 
remarcate de specialiștii prezenți la 
cursă — ar fi putut ocupa locuri 
fruntașe. Dar, pe lîngă lipsurile teh
nice manifestate, ei au adoptat „tac
tica“ de așteptare — sosirea la ca
pătul etapelor în același timp cu 
plutonul fiind considerată „un mare 
merit“. în „Turul Angliei“, locurile 
ocupate la individual sînt, într-ade- 
văr‘ mai bune. Totuși, compania în 
care s-a alergat, nivelul majorității 
concurenților ar fi permis ca echipa 
romînă să cîștige detașat. Numai că 
și la această competiție comportarea 
echipei reprezentative (nu-i vorbă, 
insuficient pregătită și nejudicios al
cătuită) a fost aidoma : au lipsit 
spiritul de echipă, curajul, iniția
tiva și perseverența în momentele 
hotărîtoare ale întrecerii. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că me
diocritatea performanțelor cicliș
tilor noștri în marile confrun
tări internaționale se datorește și 
pregătirii tehnice insuficiente, u- 
nor „calcule“ greșite ale specialiști
lor. Semnificativ e, printre altele, 
faptul că pentru proba de contra

crările de amenajare a 
șoselei.

Vasile Spiru — raio
nul Roman

Ne-ați scris că în sa
tul dvs., a început 
construcția unui pod 
peste rîul Moldova. N-a 
trecut mult și lucrările 
au fost întrerupte. In 
urma acestei sesizări 
Sfatul popular al ora
șului Roman a hotărît să 
termine construcția po
dului pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie.

Andrei Ciulei — Rm.
Sărat

în scrisoarea trimisă, 
arătați că la Casa de 
cultură din orașul Rm. 
Sărat nu se desfășoară 
o activitate permanen
tă. Sfatul popular al o- 
rașului Rm. Sărat ne-a 
răspuns că, o perioadă 
relativ scurtă, progra
mul casei de cultură a 
fost nesatisfăcător. S-au 
luat măsuri să se orga
nizeze mai des „tribuna 
deputatului“, conferin
țe, informări politice, 
precum și alte manifes
tări cultural-artistice so
licitate de tineret.

Iuliu Preda — Gherla.
Propunerea dvs. de a 

se înființa un centru 
pentru reparația stilou- 
rilor și ochelarilor în o- 
rașul Gherla va fi pusă 
în aplicare. Uniunea re
gională a cooperativelor 
meșteșugărești Cluj ne-a 
informat că pînă la sfîr
șitul acestui an, coopera
tiva „Deservirea“ din 
localitate va deschide și 
la Gherla o secție de re
parații a stihurilor și 
ochelarilor.

timp pe echipe de la „mondiale“ s-a 
ales ca obiectiv o performanță de
pășită, neținîndu-se seama de evo
luția continuă a rezultatelor inter
naționale. Ce folos că echipa romî
nă a alergat acum 100 km în jurul 
a 2 ore 14 min (timp bun, dar... pen
tru anul trecut), din moment ce cu 
acest rezultat nu a putut ocupa de- 
cît locul 12, în urma unor formații 
poate mai modeste, dar care, făcînd 
previziuni mai juste, s-au pregătit 
corespunzător ?

Iubitorii sportului din țara noa
stră se întreabă, pe bună dreptate 
de ce ciclismul a început să rămînă 
în urmă ? De ce se obțin rezultate 
necorespunzătoare condițiilor create?

Problema de bază, de rezolvarea 
căreia depinde în principal îmbu
nătățirea activității cicliste, o cons
tituie munca secțiilor de ciclism 
din cluburile și asociațiile sportive.

H a s ® m a ă s? s

Numărul ' lor e mic : 16 în toată
țara. în realitate însă nici jumă
tate nu-și duc munca pe deplin. Lă- 
sîndu-se întreaga activitate pe sea
ma cîtorva pasionați, fără a se 
acorda un sprijin mai eficient, e și 
normal ca ciclismul din orașe cu 
tradiție (ca Brăila, Constanța, Ti
mișoara, Cluj ș. a.) să bată pasul 
pe loc. Și nu se poate spune că în 
localitățile menționate, ca de altfel 
și la Oradea, Bacău etc., nu pot fi 
găsite elemente capabile să practi
ce ciclismul de performanță.

Cicliștii de la Dinamo, Voința, 
Steaua, Olimpia și de la alte (pu
ține !) cluburi sînt deseori prezenți 
la diferite competiții. Din rîndul 
lor sînt selecționați membrii loturi
lor republicane. Urmărind timp mai 
îndelungat activitatea secțiilor se 
constată totuși că nici aici munca 
nu se desfășoară corespunzător. La 
cluburile bucureștene se observă o 
greșită orientare mai ales în ce pri
vește depistarea și creșterea junio
rilor.

La mijloc nu stă însă doar slaba 
organizare a secțiilor de ciclism, 
lipsa de preocupare a conducerilor 
de cluburi, a organelor locale 
U.C.F.S. O răspundere deosebită o 
au cei ce activează nemijlocit în 
ciclism — în primul rînd antrenorii. 
Majoritatea acestora au dovedit de 
nenumărate ori că nu au o pregăti
re temeinică, multilaterală. Am asis
tat — și nu de puține ori — la an

(Urmare din pag. I-a)

ționale. Intrarea în producție a 
unor sere legumicole, de pildă, 
este condiționată de terminarea 
punctelor termice și rețelelor exte
rioare termice, în a căror execuție 
există unele rămîneri în urmă. In 
alte cazuri, datorită nerealizării la 
timp a surselor de energie electrică 
și termică, beneficiarii au fost ne- 
voiți să recurgă la soluții provizo
rii, ceea ce a necesitat cheltuieli su
plimentare.

Respectarea termenelor de punere 
în funcțiune a noilor obiective in
dustriale are un mare rol în sporirea 
eficienței economice a investițiilor. 
Orice întîrziere în realizarea capaci
tăților de producție duce la imobi
lizarea fondurilor consumate, lip
sește economia de unele produse ne
cesare, îngreunează realizarea acu
mulărilor planificate. Consecințele 
sînt și mai evidente în cazul capaci
tăților și obiectivelor a căror desti
nație este legată strict de anumite 
termene, cum este cazul silozu
rilor pentru cereale și alte produse 
agro-alimentare, construcțiilor agri
cole etc. la care întîrzierea dării în 
funcțiune provoacă economiei na
ționale pagube sau cheltuieli supli
mentare. Beneficiarii, constructorii, 
proiectanții, furnizorii de utilaje, de 
prefabricate și de materiale de con
strucție sînt chemați deci să-și con
centreze în mod susținut eforturile 
pentru punerea în funcțiune 
men a acestor obiective.

Grija pentru respectarea 
nelor planificate de dare în 
une trebuie strîns legată de preocu
parea pentru intrarea în producție 
a obiectivelor la gradul de tehnici
tate prevăzut în documentația care 
a stat la baza aprobării și realizării 

la ter-

terme- 
funcți-

trenamente făcute la voia întîmplă- 
rii, în care s-a urmărit doar par
curgerea, într-un tempo ...cicloturis
tic, a cîtorva zeci de km. In perioa
dele de pregătire precompetițională, 
nu se caută ca traseele alese să aibă 
urcușuri grele, viraje sau alte carac
teristici de mai mare dificultate. A- 
lergările de viteză, cursele în circuit 
nu fac decît foarte rar obiectul an
trenamentelor.

Actualul corp de antrenori e for
mat în majoritate din foști cicliști. 
E desigur un lucru bun. Dar în 
nici un caz experiența practică nu 
poate suplini îndatoririle complexe, 
cunoștințele teoretice profunde ale 
antrenorului de azi. Un ciclist, ori- 
cît de bun, nu va deveni antrenor 
capabil dacă nu-și completează pre
gătirea, dacă nu e exigent cu sine 
însuși. Ce lucrări de specialitate 
citesc antrenorii ? Cum alcătuiesc 
programul de antrenament : „după 
ochi“, la voia întîmplării sau ținînd 
seama de anumite elemente meto- 
dico-științifice de pregătire ? Fap
tele arată că — exceptînd vreo 
3—4 specialiști ce se interesează 
mai îndeaproape de metodica mo
dernă de pregătire — ceilalți an
trenori au rămas mult în urma 
obligațiilor lor profesionale. Nu se 
studiază deloc tabele comparative 
cu rezultatele de nivel internațio
nal, kinograme, filme etc.

Din păcate, lipsa de exigență a 
antrenorilor față de propria lor 
pregătire nu a atras atenția colegiu
lui central de antrenori. Nici un curs 
de pregătire, nici o conferință sau 
consfătuire profesională nu s-a ținut 
— de ani de zile ! — cu antrenorii de 
ciclism. Puținele inițiative (de a se 
întocmi și difuza lecții de speciali
tate, de a se tipări un buletin teh
nic) au rămas și ele în faza iniți
ală — doar pe hîrtie. Și e explicabil. 
De multă vreme colegiul de 
antrenori n-a mai avut vreo șe
dință, n-a mai discutat și n-a re
zolvat măcar una din numeroasele 
și importantele probleme privind 
dezvoltarea ciclismului. Președin
tele colegiului (antrenorul Nicolae 
Voicu) și alți membri — oameni în 
general bine documentați, cunoscă
tori ai problemelor ciclismului mo
dern — se abțin (!) de a acorda spri
jin concret, practic celorlalți antre
nori. Pe de altă parte, disputele per
sonale dintre antrenori — dispute ce 
există chiar în cadrul colegiului cen
tral — au scăzut mult autoritatea 
acestora față de sportivi, au generat 
și generează în continuare o atmos
feră neprincipială între antrenori, 
între ei și cicliști, între cicliști. 

lor, întrucît numai în acest fel eco
nomia națională poate obține efec
tele economice scontate.

Acum, cînd pînă la sfîrșitul anu
lui au mai rămas cîteva luni, se ri
dică o problemă deosebit de impor
tantă. Este vorba de împletirea efor
turilor pentru terminarea obiectelor 
care condiționează punerea în func
țiune a capacităților planificate pe 
acest an, cu asigurarea unui ritm co
respunzător de execuție a lucrărilor 
în continuare și îndeosebi a lucră
rilor care asigură punerea în func
țiune în anul viitor a acestor o- 
biective. S-a văzut că pe unele șanti
ere, unde s-au creat condițiile pentru 
execuția lucrărilor pe timp friguros, 
au fost obținute rezultate bune în a- 
nul următor.

Experiența șantierelor care au ob
ținut rezultate pozitive în această 
direcție se cere tot mai. larg extinsă. 
Deosebit de eficientă s-a dovedit a 
fi analizarea temeinică a lucrărilor 
de către constructori și beneficiari, 
și stabilirea, pe această bază, a mă
surilor care să asigure executarea 
lucrărilor pînă la stadiile fizice ne
cesare continuării lor nestingherite 
în lunile de iarnă. O astfel de ana
liză este cu atît mai utilă acolo unde 
ea nu s-a efectuat cu prilejul pre
liminării planului de investiții pe 
acest an. Crearea pe șantiere a con
dițiilor normale de lucru pe timp 
friguros, îndeosebi în primul tri
mestru, trebuie privită nu numai 
din punct de vedere al influenței a- 
supra punerii în funcțiune la ter
men a obiectivelor planificate, ci și 
prin prisma asigurării unei produc
ții ritmice în tot cursul anului, cît 
mai aproape de nivelul capacității 
maxime de producție a organiza
țiilor noastre de construcții.

Cicliștii noștri fruntași au făcut 
deseori dovada unor mari posibili
tăți. Cîțiva dintre ei și-au format 
chiar un prestigiu internațional, 
fapt pentru care sînt apreciați, re
compensați. Se pare însă că toate 
acestea, în loc să-i stimuleze mai 
departe la o pregătire conștiincioa
să, temeinică, multilaterală, au creat 
în rîndul alergătorilor o atmosferă 
de lîncezeală, de indiferență față 
de muncă. Antrenamentele nu-i mai 
preocupă ca pînă acum. Participa
rea la competiții se face „pe alese“; 
sînt preferate cursele scurte, care... 
nu pun probleme. La cluburi și 
chiar în loturile reprezentative se 
adoptă o atitudine de menajare toc
mai față de cei care, firesc, pot și 
trebuie să dea mai mult. Avînd a- 
tîta experiență, cicliști ca Moi- 
ceanu, Cosma, Stoica, Dumitrescu 
etc. au obligația să știe că la 
baza performanțelor sportive stau 
marile eforturi — deopotrivă, la 
antrenamente și la competiții. Dar 
de multe ori, primii care se vaită 
de greutățile antrenamentelor sau 
ale curselor sînt tocmai alergătorii 
consacrați.

Toate, dar absolut toate lipsurile 
din activitatea ciclismului sînt bine
cunoscute de federația de speciali
tate. Biroul federal n-a luat măsuri 
concrete, eficiente pentru rezolvarea 
unei probleme atît de presante cum 
e selecționarea și pregătirea antre
norilor. Promovarea cadrelor tinere 
în corpul de antrenori e, fără îndo
ială, un lucru pozitiv. Dar în numele 
tinereții și chiar al pregătirii nu tre
buie însă omise acele calități peda
gogice strict necesare unui adevărat 
antrenor. Meseria aceasta necesită, 
pe lîngă cunoștințe temeinice — teo
retice și practice — și autoritate și 
prestigiu personal. Din acest punct 
de vedere, F.R.C. s-a orientat greșit 
cînd a numit în funcția de antrenor 
al echipei reprezentative pentru 
„Cursa Păcii“, un antrenor lipsit 
tocmai de calități pedagogice. Ani
mozitățile dintre el și cicliști în 
timpul pregătirii competiției au creat 
în acest an situații penibile ; antre
norul se văita mereu : „Nu mai știu 
ce să fac. Băieții nu vor să mă as
culte“.

De mai multă vreme, Federația de 
ciclism a devenit de fapt un club 
central de ciclism, care se ocupă 
exclusiv de cicliștii fruntași, de al
cătuirea și pregătirea loturilor re
prezentative. Trecînd peste faptul 
că nici această muncă nu și-o des
fășoară cu priceperea și răspunderea 
necesară, trebuie amintit biroului fe
deral că se face răspunzător de cli
matul nesănătos existent în ciclism. 
Frecvența cazurilor de indisciplină, 
a abaterilor de la îndatoririle ele
mentare a devenit îngrijorătoare.

Urcăm de cîteva ceasuri pe că
rările Parcului național Retezat. 
Străbatem păduri seculare, trecem 
piraie, ne cățărăm pe prundișuri. 
Cei doi cercetători pe care-i înso
țim nu se grăbesc. Din vegetația 
luxuriantă, pălită de șfichiul toam
nei, aleg exemplare ciudate, pe 
care le studiază cu atenție. Uneori 
dispar cu totul în ierburi pentru a 
prinde cîte o gîză minusculă, care 
va face, în eprubetele cu eter, o 
lungă călătorie la București. Re
zervația științifică își desfășoară 
în fața noastră splendorile care 
făcut-o vestită pînă dincolo 
hotarele patriei.

au 
de

Uriașul mozaic
Privit de pe vîrful Bucura, ma

sivul Retezat pare un mozaic uriaș, 
în broderia căruia se îmbină o 
multitudine de culori și nuanțe. 
Varietatea aceasta este țesută de 
flora deosebit de bogată care, ur- 
piînd condițiile pedoclimatice 
schimbătoare de pe culmi, văi, ză- 
noage și căldări alpine, urcă și co
boară, sfidînd uneori geometria al
titudinilor. Se găsesc aici exem
plare de mare interes științific, ca 
pinus cembra, heracium — o rari
tate a pajiștilor alpine, dryas octo- 
petala — relicvă glacială ce trăieș
te sus de tot, în zona calcaroasă,

t* s ° • iții
în planul de stat pe anul 1964 se 

prevede darea în funcțiune a unor 
obiective industriale de importanță 
deosebită pentru economia națio
nală, în care scop s-au alocat fon
duri sporite destinate investițiilor 
față de anul 1963. Realizarea la ter
men a acestor obiective impune ca 
beneficiarii de investiții să ia mă
suri pentru contractarea, încă de pe 
acum, a utilajelor, cunoscut fiind 
faptul că, în final, darea în funcți
une a capacităților planificate este 
condiționată de predarea la termen 
a utilajelor tehnologice. Pentru des
chiderea la timp a șantierelor noi și 
asigurarea unui ritm de execuție co
respunzător la lucrările în conti
nuare, este necesar ca institutele de 
proiectare să respecte întocmai ter
menele de predare a documentației 
din grafice, iar organizațiile de 
construcții să ia măsuri pentru a- 
provizionarea corespunzătoare a 
șantierelor cu materiale și utilaje de 
construcții, pentru asigurarea forței 
de muncă necesare.

Cu grijă sporită din partea tuturor 
factorilor care contribuie la reali
zarea investițiilor, se poate asi
gura îndeplinirea cu succes a planu
lui de punere în funcțiune. Sarcini 
deosebite pe această linie revin și 
organelor Băncii de Investiții, care 
prin controlul bancar prin leu, tre
buie să sprijine luarea măsurilor 
necesare în vederea realizării la 
termen a obiectivelor planificate.

în perioada care a mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, se cer concentrate 
toate eforturile spre realizarea o- 
biectivelor de bază, hotărîtoare pen
tru asigurarea dării în funcțiune a 
capacităților de producție planifi
cate, spre pregătirea corespunzătoare 
a tuturor lucrărilor de construcții 
pentru anul următor.

Forul nostru ciclist a manifestat 
concepții destul de stranii și la alcă
tuirea calendarului competițional. 
Campionatele republicane nu-și au 
cadrul corespunzător ; federația pro
gramează întrecerile pe aceleași și 
aceleași trasee, de ani de zile. Exi
gența față de comportarea concu
renților e cît se poate de slabă. Anual 
se atribuie titluri de campioni — tit
luri ce trebuie să încunune numai 
pe cei cu adevărat merituoși, com
bativi și bine pregătiți — unor ci
cliști ce au singurul merit că au tre
cut primii linia de sosire. Se resim
te mult absența în calendarul intern 
a unei astfel de competiții — tradi
țională și de mare utilitate — ca 
„Turul R. P. R.“ N-a prilejuit și nu 
prilejuiește acesta, bineînțeles în 
condițiile organizării lui temeinice, 
cu participarea unor alergători stră
ini de valoare, o verificare serioasă 
a posibilităților cicliștilor noștri, o 
adevărată sărbătoare sportivă ce cu
prinde regiuni din întreaga țară ?

Fuga după rezultate cu orice preț, 
după victorii facile, nesemnificative 
a făcut federația ca de cîțiva ani să 
nu-i înscrie pe cicliștii fruntași decît 
la competiții internaționale de ran
gul II și — în afară de „Cursa Păcii“ 
— să nu prefere aproape deloc cele 
mai mari întîlniri europene. De ce 
anul acesta, de pildă, n-a fost prefe
rat „Turul Franței“ pentru amatori ?

Conducerea U.C.F.S. ar fi trebuit 
să acorde o mai mare atenție mun
cii ce se desfășoară în ciclism. Fe
derația de specialitate, organele lo
cale U.C.F.S., cluburile sportive au 
fost lăsate să aprecieze singure, 
după criterii alese la întîmplare, ce 
și cît sprijin să fie dat secțiilor de 
ciclism, cum să creeze o bază de 
masă în acest sport atît de popular.

Activitatea generală din ciclism 
merită o analiză serioasă. Aceasta să 
aibă la bază cunoașterea profundă 
a faptelor, dorința fermă de a înlă
tura toate neajunsurile ce fac din ci
clismul nostru un sport cu rezulta
te slabe, mult prea slabe față de po
sibilitățile tinerilor alergători, de 
condițiile ce sînt asigurate. Avem e- 
lemente tinere, deosebit de dotate. în 
actualul lot olimpic și într-o serie 
de echipe de club sînt alergători ta- 
lentați, de perspectivă, ce s-au re
marcat în mod special prin voință, 
conștiinciozitate, dîrzenie. Printre 
antrenori sînt de asemenea oameni 
pasionați, cu o bună experiență prac
tică. Să se folosească în mod cores
punzător aceste rezerve, condițiile 
materiale create activității sportive, 
forurile de specialitate punînd mai 
multă dragoste și. perseverență în 
munca pentru dezvoltarea ciclis
mului.

I. DUMITRIU 

orchidee, garoafe sălbatice, diferite 
specii de orchis, firuțe, clopoței, 
iarba ciutei, minunata floare de 
colț. In jurul nostru trăiesc caprele 
sălbatice, cocoșul de munte, vultu
rii, porcul mistreț, rîsul, jderii, ur
șii și, foarte rari, cerbii. In lacurile 
care acoperă fundul căldărilor, lo
cul de obîrșie al ghețarilor de odi
nioară, trăiesc acum sute de vie
tăți acvatice deosebit de importan
te din punct de vedere științific.

Parcul național Retezat, aflat sub 
directa administrare a Comisiei 
pentru ocrotirea monumentelor na
turii din cadrul Academiei R. P. 
Romîne, se întinde pe mai mult de 
10 000 de hectare. Dintre acestea, 
aproape 2 000 de hectare reprezin
tă zonă de cercetare științifică. 
Cercetările efectuate aici nu au 
numai un interes pur științific, ci 
și unul economic. Iată cîteva din 
temele actuale care stau în fața 
specialiștilor : „Amenajarea în con
diții optime a pajiștilor alpine“, 
„Studierea plantelor repede crescă
toare la altitudini mari“, „Restabi
lirea în condiții naturale a vegeta
ției arborescente“, „Microclimatele 
optime pentru creșterea pădurilor 
de fag“, „Specificul dezvoltării ve
getației forestiere" și altele.

Pentru pătrunderea marilor taine 
ale Retezatului, cercetătorii trebuie 
să cutreiere văile și munții, căldă
rile glaciale și prundișurile stîn
coase.

Laboratorul alpin
Zona științifică se întinde depar

te de orice așezare omenească. Spre 
a se putea efectua studii complexe, 
de mai lungă durată, era nevoie 
sus, în creierul munților, de un a- 
dăpost pentru cercetători. El tre
buia să fie în același timp și un la
borator bine utilat, care să permită 
efectuarea pe loc a unor experien
țe. Așa s-a născut necesitatea con
struirii unei case-laborator. Ridi
carea ei nu era un lucru ușor, de
oarece toate materialele de con
strucție trebuiau transportate pe 
cai, pe poteci greu accesibile. Iată 
însă că acum, în toamna acestui 
an, construcția laboratorului alpin^ 
a fost terminată, urmînd să se mai 
aducă doar mobilierul și aparata- 
jul științific. Clădirea cu etaj, din 
piatră și bîrne, pare o frumoasă 
cabană. La parter se află labora
torul — o încăpere largă, luminoa
să ; lîngă el — depozitul de mate- VASILE TINCU

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R.P. Romîne : Othello — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă (Sala Pala
tului R. P. Romîne) : Paganini — (ore
le 19,30). Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (Sala Comedia) : Orfeu în intern
— (orele 19,30). (Sala Studio) : Nora — 
(orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : Frații Karamazov — 
(orele 19,30). (Sala Studio) : Patru sub un 
acoperiș — (orele 20). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Război și Pace — (orele
19.30) . (Sala Studio) : Tache, lanke și 
Cadîr — (orele 19,30). Teatrul Muncito
resc C.F.R.-Giulești : Măria sa bărbatul
— (orele 19,30). Teatrul pentru tineret și 
copii (Sala C. Miile) : Acuzarea apără — 
(orele 19,30). Teatrul Evreiesc de stat : 
Un proces neterminat — (orele 20). Tea
trul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
din calea Victoriei 174) : Palatul melo
diilor — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : A fugit un tren — 
(orele 16). Circul de stat : Stelele Buda
pestei — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Vară și fum — 
cinemascop : Patria — bd. Magheru 12-14 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), București — 
bd. 6 Martie 6 (9.15; 11,30; 13,45; 16,30; 
18,45; 21), înfrățirea între popoare — bd. 
Bucureștii-Noi (10; 15; 17,30; 20), Grivița
— calea Griviței — podul Basarab (9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Melodia — șos. 
Ștefan cel Mare ----  colț cu str. Lizea-
nu (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). Valsul 
nemuritor : Republica — bd. Magheru 2 
(8,45: 10,45; 12,45; 14,45; 17; 19; 21,15). Strict 
secret : — cinemascop : Festival — bd. 
6 Martie 14 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Excelsior — bd. 1 Mai 322 (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Modern — piața G. Coșbuc 1 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Ipocri- 
ții : C'arpați — bd. Magheru 29 (10; 12; 
14; 16; 18,15; '20,30). Capitol — bd.
6 Martie nr. 16 (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Oameni de afaceri :
Tineretului — cal. Victoriei 48 (9,30; 
11,30; 13,30). G. F. Haendel : Tineretului
— cal. Victoriei 48 (17; 18,45; 20,30). Ulti
mul tren din Gun Hill : victoria — bd. 
6 Martie 7 (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Flacăra •— calea Dudești 22 (16; 18,15;
20.30) , Munca — șos. Mihai Bravu 221
(11; 16; 18,15; 20,30), Lira — calea 13 Sep
tembrie 196 <15; 17; 19; 21). O zi de toam
nă : Central — bd. 6 Martie 2 (11; 13,15; 
15,30; 18; 20,30). Moartea în șa — cine
mascop : Lumina — bd. 6 Martie 12 (ru
lează în continuare de la Orele 10 pînă 
la orele 14, după-amiază 16; 18,15; 20,30). 
Escondida : Union — str. 13 Decembrie 
5—7 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Program
special pentru copii la orele 10 la cine
matograful Doina — str, Doatnnei 9. Cel 

riale științifice. (In momentul de 
față, depozitul se găsește la... O- 
răștie, împachetat frumos, gata să 
facă drumul pînă la 1 700 de metri 
altitudine). Tot la parter se află 
baia și bucătăria. La etaj sînt dor
mitoarele. Casa-laborator e moder
nă și confortabilă : peste dușumea 
a fost așternut linoleum, iar pe
reții, spre a fi mai călduroși, au 
fost căptușiți cu plăci fibrolemnoa- 
se. Aici vor veni să lucreze nu nu
mai cercetători, ci și studenți, în 
lunile de practică.

Rezervația în... miniatură
10 000 de hectare, pe un relief ca 

al Retezatului, nu reprezintă o su
prafață ușor de străbătut. Spre a 
veni în ajutorul cercetătorilor și al 
studenților, Comisia pentru ocroti
rea monumentelor naturii a hotărît 
amenajarea, lîngă casa-laborator 
Gemenele, a unui alpinet, care să 
cuprindă tot ce are Retezatul mai 
specific ca relief, faună și floră. 
Terenul ales reprezintă intr-adevăr 
un Retezat în... miniatură. Se gă
sesc aici pajiști alpine, terenuri 
stîncoase, mlaștini, prundișuri, pî- 
raie etc. Amenajarea alpinetului 
nu e deloc simplă. Trebuie aduse 
uneori stînci întregi, de la zeci de 
kilometri, deoarece numai pe ele 
cresc anumite plante (de pildă, ro
cile calcaroase de pe Retezatul 
Mic, pe care trăiesc orchideele). 
Alpinetul va 
unor cercetări 
timp mult mai

permite efectuarea 
complexe într-un 

scurt.
■fc

Coborîm pe Zlătuia și iată-ne la 
vadul larg al Rîului Mare. Reteza
tul, cu bogata lui faună și floră 
(doar Delta Dunării îl egalează ca 
importanță), rămîne mereu în ur
mă. Cei doi cercetători de la Aca
demie, veniți acum mai mult cu 
„treburi organizatorice“, spre a 
crea condiții optime de studiu altor 
sute de specialiști din țară, selec
tează materialul adunat. Rucsacu
rile le sînt pline cu „mostre“. Ca 
oameni definitiv îndrăgostiți de 
munte și călătorie, ne-au rugat să 
facem pe această cale o invitație 
O.N.T.-ulüi. Sînt încă puține tra
see turistice care să străbată fru
musețea neasemuită a Retezatului. 
Și e păcat ca inimile dornice de 
frumos ale oamenilor muncii să nu 
fie îneîntate de splendorile unuia 
din cele mai pitorești locuri ale 
patriei.

mal mare spectacol: Doina —str. Doam
nei 9 (11,45; 14,30; 17,30; 20,30). Filme do
cumentare — rulează în continuare de 
la orele 10 pînă Ia orele 21 la cinemato
graful Timpuri Noi — bd. 6 Martie 18. 
Codin : Giulești — calea Giulești 56 
(10,30; 12,30; 16; 18; 20), Tomis — calea 
Văcărești 21 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Li
bertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 14; 16; 
18; 20). Marele drum : Cultural — piața 
Ilie Pintilie 2 (14,30; 16,30; 18,30; 20,30),
Progresul — șos. Giurgiului 3 (15,30; 18; 
20,15), Pacea — bd. Libertății 70—72 (16; 
18: 20). Voi fi mamă : Feroviar — cal. 
Griviței 80 (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Aurora — bd. Dimitrov 118 (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Marea bătălie de pe Volga ru
lează în continuare de la orele 9 pînă 
la orele 21 la cinematograful Dacia — 
cal. Griviței 137. Icarie X B-l — cine
mascop ; Buzeștl — str. Buzeștl 9—11 
(15; 17; 19; 21), Volga — șos. Ilie Pintilie 
61 (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Tăunul : Crîn- 
gași — șos. Crîngași 42 (16; 18,15; 20,30). 
Ultima șansă : Bucegi — bd. 1 Mai 57 
(10; 12; 16; 18; 20,15), Miorița — cal. Moși
lor 127 (10; 12; 15; 17; 19; 21). Dă-i înain
te fără grijă : Floreasca — str. I. S. 
Bach 2 (16; 13,15; 20,30). Căpitanul Fra
casse — cinemascop : Unirea — bd. 1 
Mai 143 (11; 15; 17; 19; 21). Adorabile și 
mincinoase : Vitan — cal. Dudești 97 
(15; 17; 19; 21). E permis să calci pe iar
bă : Popular — str. Mătăsari 31 (15,15; 17; 
18,45; 20,30), Cosmos — bd. 30 Decembrie 
89 (16; 18; 20). Babette pleacă la război 
— cinemascop : Arta — cal. Călărași 153 
(15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Să ne cunoaș
tem patria. 19,30 — Masa rotundă : Res
pectarea planurilor de cooperare, sar
cină importantă pentru fiecare între
prindere. 19,45 — Transmisiune din Stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii : 
Festival Verdi — Interpretează corul și 
orchestra de studio a Radioteleviziunii 
Romîne. Dirijor ; Constantin Bobescu, 
artist emerit. In pauză : Sonda. In în
cheiere ; Buletin de știri, buletin me
teorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de II, 

12 și 13 octombrie. In țară : Vreme re
lativ frumoasă, cu cerul schimbător. Va 
ploua slab și izolat. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între 3 și 13 grade, iar maxi
mele între 15 și 25 grade. In București : 
Vreme relativ frumoasă, cu cerul schim
bător. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere la început, apoi 
staționară.
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După încheierea Reuniunii Mondiale a Ziariștilor

a-

INFOR

acesta

Cu prilejul Lunii prieteniei romîno-sovietice

(Urmare din pag. Il-a) în funcție de

afaceri ad- 
P. Romînă,

nu nu- 
propor-

jur 
auri- 

un

Corespondență 
din Praga

alte
Ce-

subli-
,nu ne 

con

çu sosirea 
gospodarii 

lucrează de 
adăpostirea 
la adunatul

0 Emil Langui, director general al ar
telor și literaturii din Ministerul Educației 
Nationale și Culturii din Belgia, care a vi
zitat R. P. Romînă 
oaspete al Comitetului

(coresp. Ager- 
după-amiază a

timp de 10 zile, ca 
de Stat pentru

® Miercuri, însărcinatul cu 
interim al Marii Britanii în R. _ ______ ,
J. L. McGhie, a oferit un dejun în cinstea 
delegației de ziariști romîni care a vizitat 
recent Anglia. Au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe.

îndeosebi aten- 
de la hotelu- 
de pe litoral —

Tocmai 
motivul pentru 
autorul 

că aici
întîlni cu

„Vecerni Praha' 
pentru 
carac-

Slovo“ 
este 

Capi- 
ființă 
vechi

MÂȚII
Cultură și Artă, a părăsit miercuri Bucu- 
reștiul, înapoindu-se în patrie. In timpul 
șederii salo în Romînia, oaspetele a avut 
întrevederi cu Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, cu conducă
tori ai altor instituții culturale.

Pădurea ecuatorială de la Cluj
CLUJ (coresp. 

„Scînteii“). — In cele 
10 luni care s-au scurs 
din acest an, grădina 
botanică din Cluj a 
primit peste 200 000 
de vizitatori din țară 
și turiști din străină
tate. Grădina adăpos
tește circa 10 000 de 
specii de plante și un 
ierbar .cu peste 600 000 
de coli, are legături 
cu 530 de instituții 
similare din străină
tate. De la începutul 
anului au fost expe
diate peste hotare 
10 000 de probe de 
semințe și plante vii și 
au fost primite 8 000.

Odată 
toamnei, 
grădinii 
zor la 
plantelor,
semințelor. Aleile sînt 
tot mai puțin frec
ventate. Una singură 
devine din ce în ce

mai solicitată. Este 
aceea ce duce la... 
„Ecuator“. Sus, la 
complexul de sere ce 
se întinde pe o supra
față de circa 2 000 
m p viața se desfă
șoară în tot cursul a- 
nului între 25 — 50 
de grade. Vizitatorii 
pot admira acvariul 
cu plante ecuatoriale 
cum este nufărul ale 
cărui frunze ajung 
pînă la 3 metri în 
diametru. Apoi sera 
cu palmieri, bana
nieri, arborele de ca
fea, eucalipți origi
nari din Australia, 
și cîte altele.

Deci în plină toam
nă și apoi la iarnă, 
grădina botanică din 
Cluj are ce oferi vi
zitatorilor. în fotogra
fii : Vedere generală 
a serelor noi (sus) și 
un colț din sera care 
adăpostește lotușii.

romino-brazihana
Sub auspiciile Uniunii societăților 

de științe medicale din R. P. Romî
nă a avut loc în ziua de 9 octombrie 
constituirea Comitetului medical de 
prietenie romîno-braziliană. Din co
mitet fac parte academicieni, profe
sori universitari, medici. Președinte 
al comitetului a fost ales acad. Ște
fan Milcu. Comitetul urmărește dez
voltarea relațiilor științifice medi-

cale și colaborarea profesională între 
specialiștii din cele două țări.

Un comitet similar a luat ființă în 
cursul anului trecut în Brazilia, 
avînd ca președinte de onoare pe 
prof. O. Fonseca, președintele Aca
demiei de științe medicale din Bra
zilia, iar președinte pe prof. Da 
Costa.

Vizita unor delegații de ziariști la Constanța
CONSTANȚA 9 

preș). — Miercuri 
ancorat în portul Constanța moto
nava „Litva“, avînd la bord dele
gații de ziariști din mai multe țări, 
care au participat la cea de-a IlI-a 
Reuniune Mondială a Ziariștilor.

La coborîrea de pe navă, oaspeții 
au fost întîmpinați de Petre Nico
lae, președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al orașului 
Constanța, reprezentanți ai Uniunii 
ziariștilor din R.P. Romînă, ai orga-

nelor centrale și locale de presă, de 
oameni ai muncii din localitate.

Delegații străini, însoțiți de mem
brii delegației romîne și de alți zia
riști, au făcut o plimbare pe faleză 
și au vizitat acvariul din Constanța.

Seara, Uniunea ziariștilor din 
R.P. Romînă a oferit o masă în cin
stea oaspeților la cazinoul din Con
stanța. Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească. S-au 
rostit toasturi.

în cursul nopții, motonava „Litva“ 
a părăsit portul Constanța, îndrep- 
tîndu-se spre Odessa.

Voltele delegației sovietice

sovietici au 
popular re- 
au vizitat

romîno-sovie-

a avut loc în 
romîno-sovie-

Seara, membrii delegației au.luat 
parte la adunarea consacrată deschi
derii Lunii prieteniei romîno-sovie
tice, în cadrul căreia au luat cuvîn- 
tul dr. Mircea Dabija, președintele 
Consiliului regional A.R.L.U.S., și 
A. G. Țukanova, prim-locțiitor al 
președintelui Asociației de prietenie 
sovieto-romîne.

*
R .P. Romîne, rectorul Institutului 
politehnic din localitate. A luat apoi 
cuvîntul G. E. Cebotariov, consilier 
al ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Miercuri dimineața, delegația A- 
sociației de prietenie sovieto-romînă 
a părăsit Capitala, plecînd într-o 
călătorie pyin țară.

La Craiova, oaspeții 
făcut o vizită la Sfatul 
gional Oltenia și apoi
noile construcții de locuințe din ora
șul Craiova, uzinele „Electroputere“ 
și gospodăria de stat Segarcea.

★

în țară, au avut loc în cursul zi
lei de miercuri manifestări consa
crate Lunii prieteniei 
tice.

La adunarea care 
sala Casei nrieteniei
tice din Iași au participat oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile orașului, oameni de știință, 
artă și cultură, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești. A vorbit acad, 
prof. dr. Cristofor Simionescu, pre
ședintele filialei Iași a Academiei

te
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de Luna prieteniei romîno-sovieti
ce, un mare număr de locuitori ai 
orașului Rîmnicu Vîlcea au partici
pat miercuri seara la programul ar
tistic prezentat în sala Casei de cul
tură. (Agerpres)

Teatrul „Maxim Gorki“
BRAȘOV 9 (coresp. Agerpres). — 

Colectivul artistic al Teatrului Mare 
de dramă „Maxim Gorki“ din Le
ningrad, care se află în turneu în 
țara noastră, a prezentat miercuri 
seara, în sala Teatrului de stat din 
Brașov, un spectacol cu piesa „O- 
ceanul“ de Alexandr Stein. Specta
colul a fost primit de publicul bra
șovean cu multă căldură. Spectatorii 
au răsplătit cu îndelungi aplauze pe 
artiștii 
trului 
Gorki“ 
partea 
tură și

După spectacol, directorul Teatru
lui de stat din Brașov, Nicolae 
bani, a declarat, printre altele, 
respondentului Agerpres :

„Spectacolul a fost așteptat

din Leningrad la Brașov
multă nerăbdare atît

sovietici. Colectivului Tea- 
Mare de dramă „Maxim 
i-au fost oferite flori din 

Comitetului regional de cul- 
artă.

Al-
co-

cu

de »publicul 
brașovean, cît și de oamenii de tea
tru din localitate. Așteptările au fost 
depășite. Atît concepția regizorală 
cît și interpretarea au fost de o 
înaltă ținută artistică. Accentul 
principal a fost pus pe lumea inte
rioară a personajelor, ceea ce con
stituie cheia acestui succes. Regia și 
actorii au dovedit o mare putere de 
pătrundere în transpunerea scenică 
a textului, imprimîndu-i o notă 
de o deosebită autenticitate. Sce
nografia ingenioasă servește toc
mai acestei interiorizări a spectaco
lului, dîndu-i și mai mare valoare. 
Actorii leningrădeni au oferit publi
cului brașovean o seară de pro
funde emoții artistice, »pentru care le 
sîntem unanim recunoscători“.

zultă din acțiune, atunci intervine o 
pronunțată notă didactică. Caracte
rizarea unor personaje cum ar fi In- 
dreiu Susan sau Aurică Aviatorul 
suferă din această pricină, cei doi 
rămînînd mai degrabă prezențe ilus
trative. Aceasta și din pricina anu
mitor defecte de construcție care 
survin uneori pe parcursul acțiunii. 
Firul epic se întrerupe brusc în mo
mente de maximă tensiune pentru 
a relata de pildă biografia unui per
sonaj cum ar fi Indreiu Susan. Une
ori Lae Cordovan, cel care povestește 
faptele, ne înfățișează desfășurarea 
lor, iar după cîteva pagini le isto
risește din nou unui alt personaj, 
bine înțeles în rezumat. De aceea 
cititorul are pe alocuri impresia că 
acțiunea nu înaintează în ritmul cu
venit, romanul conținînd încă epi
soade ce nu aduc nimic nou în defi
nirea eroilor. Ele puteau fi reduse 
pentru a da relieful cuvenit proble
melor esențiale, pentru a marca și 
mai clar evenimentele hotărîtoare 
din acest timp. Narațiunea este une
ori prea încărcată, prea stufoasă, 
complicată cu pagini de prisos.

Toate aceste observații nu pot 
însă duce la concluziile negativiste 
aflate în prima parte a cronicii lite
rare semnate de N. Manolescu în 
paginile revistei „Contemporanul“. 
Eludînd principiul de bază al criticii 
noastre literare și anume acela al 
confruntării cu viața, autorul croni
cii își pune întrebări lipsite de sem
nificație, cum ai’ fi aceea „dacă un
ghiul de vedere al unui povestitor, 
în același timp și erou principal, era 
cel mai nimerit“. Această problemă, 
ținînd de procedeele artistice ale ro
mancierului — pe lîngă că e departe 
de a fi cea mai importantă — putea

fi soluționată numai 
cerințele concrete ale conținutului 
cărții respective. Dar cronicarul o 
discută „în sine“, făcînd o seamă de 
considerații foarte abstracte, necon
vingătoare. Se obiectează, de pildă, 
că Lae Cordovan, în clipa cînd s-a 
hotărît să se înscrie în colectivă, dă 
dovadă de prea multă luciditate po- 
vestindu-și propriul trecut. De ce 
n-ar putea oare un om ajuns pe o 
treaptă mai înaltă de înțelegere, 
să-și aprecieze în mod obiectiv gre
șelile săvîrșite de-a lungul anilor ?

Și alte aspecte de viață sînt 
respinse de cronicar fără argumente. 
I se pare, „cu totul neinșpirată“ jdeea 
că Lae stă cîteva zile într-o gospo
dărie colectivă și se interesează de 
viața oamenilor. Sau faptul că eroul 
compară porumbul de pe pămîntul 
său cu lanul mai frumos al colecti
vei, cu care se învecinează, e apre
ciat drept o „lipsă de subtilitate su
părătoare“ (!?) Se pune întrebarea, 
de ce asemenea fapte foarte sem
nificative pentru felul cum țărăni
mea noastră s-a convins de superio
ritatea socialismului în agricultură, 
n-ar putea oferi material destul de 
„subtil“ literaturii ?

Partea a doua a cronicii conține 
contraziceri evidente cu aceste apre
cieri nefondate, ceea ce denotă su
perficialitatea părerilor la care 
ne-am referit.

Romanul „Cordovanii“ a fost pri
mit cu mult interes de publicul ci
titor, care așteaptă din partea scrii
torilor lucrări valoroase despre viața 
noastră de astăzi, despre formarea 
morală a omului nou. Prin „Cordo
vanii“ literatura noastră a înregis
trat un succes important pe calea 
reflectării profunde, multilaterale, a 
temelor majore ale realității socia
liste.

Spectacolul 
artiștilor chinezi la Deva

Ansamblul central de cîntece și dansuri 
al R. P. Chineze își continuă turneul în țara 
noastră. După spectacolele prezentate la Iași 
și București, artiștii chinezi au fost oaspeții 
spectatorilor din Sibiu și Hunedoara. 
Miercuri seara, membrii ansamblului au pre
zentat un program de cîntece și dansuri 
la Deva. Spectacolele au fost primite cu 
vii aplauze. (Agerpres)

Romînia-Turcia 0-0
ANKARA (prin telefon). — Repre

zentativa de fotbal a țării noastre a 
întîlnit ieri la Ankara ■— în cel de-al 
patrulea meci internațional din acest 
an — selecționata Turciei. Rezultatul 
partidei este probabil cunoscut multo
ra dintre cititori. După 90 de minute 
de joc, timp în care ambele echipe 
au dominat cîte o repriză, scorul a ră
mas „alb“ (0—0). Partida însă a fost 
presărată cu numeroase faze de poar
tă, cu acțiuni ofensive cărora nu le-a 
lipsit mult să fie finalizate.

Jucătorii noștri au avut chiar din 
primele minute o mare ocazie de a 
marca. Drjdea, rămas- singur în careul 
advers doar cu portarul în față, a 
șutat în brațele acestuia. De altfel, 
prima repriză a aparținut aproape în 
întregime echipei romîne. Cursele pe 
extremă, mai ales ale lui Pîrcălab, 
n-au putut fi oprite. S-a centrat cu 
precizie în fața porții, însă aci nici 
Dridea — care de data aceasta a jucat 
lent, neinspirat — nici ceilalți înain
tași n-au reușit să fructifice situațiile 
favorabile. E adevărat totuși că gazde
le au pus mult accent pe apărare. 
Binecunoscutul portar Turgay s-a re
marcat prin intervențiile lui prompte 
și curajoase, trimițînd mingea în cor
ner, sau plonjînd la picioarele înain
tașilor romîni. Contraatacurile fotba
liștilor turci, destul de periculoase, 
sînt oprite de apărarea echipei romîne.

Jocul își schimbă aspectul în repriza 
secundă. Gazdele atacă cu insistență. 
Pasele iuți ale acestora îi derutează de 
cîteva ori pe apărătorii noștri. în mi
nutul 50, Tarik, pătruns în careu, șu- 
tează puternic de la 7—8 metri, însă 
Datcu reține. Țîrcovnicu, accidentat, 
este înlocuit în minutul 55 cu Nun- 
weiller IV. Ceva mai tîrziu, Manola- 
che ia locul lui Dridea. Schimbările 
acestea n-au însă darul să aducă vreo

îmbunătățire în jocul înaintării. în a- 
ceaslă repriză jocul în general a fost 
mai confuz, noii intrați pe teren (și 
echipa turcă a schimbat trei jucători) 
neacomoclîndu-se suficient cu ceilalți 
coechipieri.

Spre sfîrșitul partidei, echipa romî
nă are o ultimă 
însă Crăiniceanu ■ 
este împiedicat 
șuteze precis.

Meciul a fost
Rogas (Grecia).

ocazie de a înscrie, 
— aflat în careu — 
neregulamentar să

arbitrat de Jean

LA IAȘI

Turcia-Romînia (tineret) 1-0

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Ieri 
după amiază pe stadionul „23 August 
din Iași s-a desfășurat întîlnirea de 
fotbal între selecționatele de tine
ret ale R.P. Romîne și Turciei. Meciul 
s-a încheiat cu victoria oaspeților 
(1—0), prin punctul înscris în minu
tul 55 de Alham. în prima repriză, 
echipa noastră a creat faze frumoase 
de fotbal în cîmp. Acestea n-au putut 
fi duse pînă la capăt datorită jocului 
lent prestat dc înaintare în apropierea 
porții adverse. Jucătorii romîni ratează 
ocazii clare de gol.

La reluare, oaspeții atacă viguros și 
în minutul 55 înscriu golul victoriei. 
Selecționata noastră are din nou cîteva 
ocazii de a înscrie, însă nu reușește 
deoarece echipa turcă se retrage mult 
în apărare. în urma presiunii exerci
tate de către echipa noastră, oaspeții 
comit o infracțiune în careu. Lovitura 
de la 11 metri, executată de Matei, 
este însă ratată (!)

Romînia «Franța 59 «51 la baschet
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 

Campionatul european masculin 
de baschet a fost reluat la Wro
claw, după o zi de odihnă. In ca
drul grupei B, selecționata R.P. 
Romîne a reușit să învingă cu 
59—51 (35—34) reprezentativa 
Franței. In aceeași grupă s-a înre-

gistrat o mare surpriză : echipa 
R.D. Germane a întrecut cu 91—85 
(37—43) selecționata Spaniei. Alte 
rezultate : Izrael-Olanda 70—55 
(26—26) ; R.P. Ungară-Turcia 
50—42 (21—26). Astăzi, baschetba- 
liștii romîni întîlnesc echipa Fin
landei.

în campionatul mondial feminin de șah 
pe echipe au mai rămas de disputat întîl- 
nirile ultimului tur, dar formația cîștigă- 
toare nu este cunoscută. Scorul egal 
(1—-1) înregistrat în meciul U.R.S.S.—Iu
goslavia a făcut ca șahistele iugoslave să 
treacă pe primul loc, cu un avans de o meciul derbi al campionatului republican 
jumătate de punct față de echipa U.R.S.S, 
Totuși, cele mai mari șanse de a cuceri 
primul loo le are echipa U.R.S.S., care în 
ultimul tur întîlnește reprezentativa R.D. 
Germane (clasată pe locul 3), în timp ce

echipa iugoslavă și-a încheiat toate jocu
rile. Echipa tării noastre ocupă locul 4, 
cu 17,5 puncte.

Astăzi după-amiază, pe terenul din in
cinta velodromului Dinamo, va avea loc

masculin da handbal : Dinamo—Steaua. 
Partida începe la ora 15. In continuare, 
pe velodromul Dinamo se vor desfășura 
întreceri din cadrul campionatului repu
blican de ciclism pe pistă.

Membrii asociației sportive „Tînărul siderurgist“ din orașul Oțelul Roșu 
se antrenează în vederea trecerii normelor pentru Insigna de polisportiv. în 
fotografie : La un antrenament pe sta dionul „Metalul“ din localitate.

■

KO»»

După succesul în
registrat la Bratis
lava și Brno, expozi
ția arhitecturii ro
mânești a suscitat un 
viu interes și în capi
tala R. S. Cehoslovace. 
Presa centrală a rela
tat despre realizările 
arhitecților noștri în 
domeniul construcții
lor de locuințe și de 
obiective social-cul- 
turale. Cei ce au vizi
tat R. P. Romînă — 
scrie cronicarul zia
rului „Rude Pravo", 
vorbesc despre natura 
ei fermecătoare, des
pre oameni și, 
nii din urmă, 
opera nu mai 
fermecătoare, 
opera brațelor 
nești, despre
tectura lor..." în con
tinuare, autorul e- 
numără unele con
strucții care i-au 
tras 
ția, 
rile
„simetrice, și totuși 
pline de poezie“ — 
pînă la complexele u- 
niversitare din Bucu
rești și Cluj sau car
tierele de locuințe 
care vădesc 
mai „simțul
țiilor, ci și preocupa
rea de a crea un me
diu plăcut" pentru 
oamenii muncii. Fa
rul de la Constanța, 
este o expresie a li
nei „fantezii îndrăz
nețe", iar Suceava — 
„un exemplu de felul

în a- 
despre 
puțin 

despre 
ome- 
arhi-

cum poate fi îmbinat 
în mod artistic ve
chiul cu noul, fără 
disproporții și dezar- 
monii“. In sfîrșit, zia
rul relevă „marele 
volum de construcții 
din R.P. Romînă".

Revista „Ceskos- 
lovensky Arhitekt“ 
acordă o atenție deo
sebită arhitecturii li
toralului. Criticul de

specialitate al ziaru
lui „Lidova Demokra- 
cie", după ce consta
tă că unele construc
ții „constituie adevă
rate creații arhitec
tonice“, se referă la 
părerile publicului, 
venit în mare număr 
să vadă expoziția. El 
notează : „Auzim
exclamații de admi
rație pentru mulți
mea de noi construc
ții din Romînia, pen
tru arhitectura lor 
expresivă“.

„Svobodne 
remarcă : nu
vorba numai de 
tală. „Au luat 
orașe noi, orașe 
au căpătat o înfăți
șare nouă". Ceea ce 
impresionează este di
versitatea 
elementele 
tice ale 
hitecturi 
du-se cu
dernă, într-o

stilurilor, 
caracteris- 
vecliii ar- 
armonizîn- 
linia mo- 

multi-

tudine de culori 
presionantă. „De 
împrejur, case 
te de soare-..
curcubeu strălucitor, 
în culori pastelate — 
scrie cronicarul. De
sigur, preferințele se 
îndreaptă către una 
sau alta dintre con
strucțiile din Bucu
rești, Cluj, Galați, 
Brașov, Ploiești, dar 
pe drept cuvînt se re
marcă un fapt esen
țial : ele nu sînt izo
late, ci se încadrează 
într-o concepție uni-

TT- • Tica. 
notează că, 
R.P. Romînă, 
teristice sînt „marile 
ansambluri urbanis
tice, parcurile și 
locurile de odihnă, 
monumentalele con
strucții publice și 
culturale...“, care — 
atît prin calitatea 
materialelor cît și 
prin frumusețea lor 
— „corespund celui 
mai înalt nivel mon
dial“.
este 
care 
niază 
vom 
strucții mici, provizo
rii, ci cu construcțiile 
monumentale ale so
cialismului“.

în zilele următoare 
expoziția romînească 
de arhitectură va fi 
prezentată și în 
localități ale R. S. 
hoslovace.

C. L.

TELEGRAME EXTERNE
Ședințe aie unor comisii 

permanente C.A.LR.
SOFIA 9 (Agerpres). — între 3 și 

5 octombrie 1963 a avut loc în orașul 
Varna cea de-a V-a ședință a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pen
tru standardizare. La ședință au par
ticipat delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia, 
Romînia, Ungaria și U.R.S.S.

La ședință au participat în cali
tate de observatori reprezentanți ai 
R. D. Vietnam.

Comisia a adoptat măsuri pentru 
înfăptuirea hotărîrilor celei de-a 18-a 
Sesiuni a Consiliului referitoare la 
unificarea standardelor în ramurile 
industriale și în primul rînd în in
dustria construcțiilor de mașini, în 
industria chimică și siderurgică.

Ședința Comisiei a decurs într-o 
atmosferă de prietenie frățească și 
cordială.

★
PRAGA 9 (Agerpres). — Intre 1 și 

5 octombrie a avut loc la Praga cea 
de-a 14-a ședință a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru siderurgie.

La lucrările ședinței au luat parte 
delegații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Ungară 
și U.R.S.S.

Pe baza concluziilor celei de-a 
18-a Sesiuni a C.A.E.R., Comisia a 
examinat problemele dezvoltării con
tinue a colaborării economice și 
tehnico-științifice între țările mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul side
rurgiei, ale coordonării planurilor de 
dezvoltare pe perioada 1966—1970, 
ale pregătirii măsurilor pentru spe
cializare și coordonarea producției 
și alte probleme ale colaborării în 
acest sector.

Lucrările Comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere reci
procă frățească.

Plenara C. C. al P. C, 
din Grecia

ATENA 9 
cum anunță ziarul ,’Avghi“, a avui 
loc cea de-a V-a Plenară a C.C. al 
P.C. din Grecia.

Plenara a ascultat raportul „Noua 
situație din Grecia și lupta la vii
toarele alegeri parlamentare“, pre
zentat de K. Koliannis, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Grecia.

Plenara a adoptat hotărîri cu pri
vire la situația politică din Grecia 
și la sarcinile »partidului în legătură 
cu alegerile parlamentare, precum și 
cu privire la sitdația în mișcarea 
comunistă internațională. Partici- 
panții la plenară au adresat poporu
lui grec un apel în care îi cer să in
tensifice lupta pentru eliberarea de- 
ținuților politici.

(Agerpres). — După 
a avut

Pentru cliöcrarca dcținuților 
politici din Paraguay

ASUNCION 9 (Agerpres). — Fron
tul unit de eliberare națională din 
Paraguay a difuzat un mesaj adresat 
de 64 de reprezentanți ai conduceri- 
loi' mișcărilor sindicale din mai mul
te țări dictatorului Paraguayan, Stro- 
essner. Mesajul cere să fie suspen
date imediat pedepsele de muncă 
forțată pentru deținuții politici și să 
fie desființate lagărele de concentra
re.

Mesajul cere, de asemenea, lui 
Stroessner să dea curs ordinului de e- 
liberare a profesorului Antonio Mai- 
dana. Ordinul a fost emis de tribunal 
la 17 octombrie 1961, dar nici pînă în 
prezent nu a fost pus în aplicare. 
Antonio Maidana continuă să fie de
ținut în închisoare, în condiții inu- | 
mane.

Consfătuirea de la Budapesta privind 
unele probleme actuale ale literaturii socialiste

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — La 
Budapesta a avut loc recent o con
sfătuire privind unele probleme ac
tuale ale literaturii socialiste. Con
sfătuirea reprezintă continuarea 
unei acțiuni asemănătoare care a 
avut loc anul trecut la București în
tre reprezentanți ai Uniunilor scrii
toricești din R. P. Ungară și R. P. 
Romînă.^ La întîlnirea din anul a- 
cesta, găzduită de scriitorii maghiari, 
a participat o delegație a Uniunii 
scriitorilor din țara noastră, formată 
din: Aurel Baranga, Mihu Dragomir, 
Georgeta Horodincă, Ion Ianoși, Pop 
Simion și Nicolae Țic. Au. fost in
vitați și scriitorii cehoslovaci Bo
huslav Brezovski și Juraj Spitzer.

Consfătuirea a fost deschisă de 
Darvas Jozsef, președintele Uniunii 
scriitorilor din R.P.U., care a subli
niat importanța unor asemenea 
dezbateri de lucru »pentru o cunoaș
tere reciprocă mai bună a literatu
rilor socialiste. Din partea Uniunii 
scriitorilor din R.P.U. a prezentat un 
referat criticul Szabolcsi Miklos, 
care a trecut în revistă o serie de 
realizări și preocupări ale scriitori
lor maghiari. Referatul delegației 
noastre „Tendințe și modalități în 
literatura romînă contemporană“, 
prezentat de Pop Simion, a abordat 
diferite probleme teoretice și prac
tice ale dezvoltării literaturii ro
mîne actuale.

în cadrul discuțiilor au luat cuvîn-

tul un număr mare de scriitori, prin
tre care : Dobozy Imre, Veres Peter, 
Kiraly Istvan, Vertes György, Aurel 
Baranga, Ion Ianoși, Georgeta Horo
dincă, Juraj Spitzer, Bohuslav Bre- 
zovsky.

Dezbaterile au evidențiat diferite 
aspecte ale reflectării actualității so
cialiste, modalitățile de zugrăvirecialiste, modalitățile 
veridică a eroului contemporan, 
condițiile concrete în care scriitorii 
țărilor socialiste își desfășoară acti
vitatea, modul în care ei luptă pen
tru promovarea noului în literatură.

In cadrul dezbaterilor au fost 
abordate importante probleme de es
tetică. De asemenea a avut loc un 
schimb de păreri asupra atitudinii 
literaturii realist-socialiste față de 
diversele curente și tendințe din li
teraturile occidentale. în acest sens, 
vorbitorii s-au ocupat de : raportul 
dintre realism și modernism, carac
terul concret istoric și social determi
nat al noțiunilor „adevăr“ și „since
ritate“ în literatură, 
eroului comunist și 
care devitalizează 
gheză contemporană, 
hotărîtoare a idealului, a perspecti
vei din care se reflectă faptele, eve
nimentele, personajele ș.a.m.d.

întîlnirea de la Budapesta a prile
juit un schimb de păreri util, a con
tribuit la cunoașterea reciprocă a li
teraturii țărilor reprezentate la con
sfătuire.

superioritatea 
„criza eroului“ 
literatura bur- 

însemnătatea

LECTURĂ PE DISC

Editura „Nuova Academia“ pregă
tește o serie de 39 de discuri cu în
registrări, în lectura unor actori, din 
opere ale poeților și scriitorilor ita
lieni. Pînă în prezent au apărut pri
mele 6 discuri. Ele sînt însoțite de 
un volum critic și informativ, un fel 
de antologie a operei scriitorului 
respectiv. Pe primele discuri au fost 
înregistrate fragmente din operele 
lui Dante, Boccaccio, Leopardi, Pe
trarca.

enbouwgids“ la institutul olandez de 
legumicultură există o secție spe
cială pentru creșterea unor muscu- 
lițe care sînt apoi folosite la pole
nizarea florilor din seră. Aceste 
musculițe nu trăiesc decît 5 pînă la 
14 zile. Cu cîteva zile înainte de în
florirea unei anumite plante, larvele 
acestor insecte, »păstrate la rece, sînt 
transportate într-o încăpere caldă, 
unde metamorfoza se produce rapid, 
după care sînt introduse în seră 
pentru a ajuta la polenizare.

IARNĂ TIMPURIE „DOSAR DESPRE PORTUGALIA"

Corespondentul din Bonn al Agen
ției France Presse scrie că primele 
semne ale unei ierni timpurii s-au 
făcut simțite în anumite regiuni din 
Germania occidentală. In munții 
Alpi bavarezi, stratul de zăpadă, 
care a căzut în noaptea de 8 spre 9 
octombrie, atinge 30 cm, iar pe cel 
mai înalt vîrf din acest lanț, tempe- ■ Este înfățișată, de asemenea, situa- 
ratura a scăzut la minus 8 grade. 
De asemenea, temperaturi sub zero 
grade au mai fost înregistrate și în 
alte regiuni muntoase.

Pentru prima dată în 
tui sezon, scrie A.F.P., 
rian a fost perturbat, 
aerodromului din 
Main a fost paralizată ca urmare a 
ceței care s-a lăsat asupra orașului 
cît și asupra împrejurimilor. Tot din 
cauza ceței, a fost împiedicată tem
porar navigația fluvială pe Rin.

în editura „Avanti“ a apărut sub 
titlul de mai sus cartea lui Dante 
Bellamio — un valoros document 
despre represiunile și fărădelegile 
dictaturii lui Salazar. Cartea pre
zintă o serie de scrisori ale deținuți- 
lor politici care arată regimul de te
roare din închisorile portugheze.

ția economică din această țară.

INUNDAȚII LA KUALA LUMPUR

cursul aces- 
traficul ae- 
Activitatea 

Frankfurt pe

INSECTE

ÎN AJUTORUL POLENIZĂRII

După cum relatează revista „To-

Agenția Reuter anunță că ploile 
torențiale care au căzut asupra ca
pitalei Malayei au provocat rupe
rea unui dig, inundînd astfel o 
mare parte din oraș.

Apele au distrus în calea lor cir
ca 1 000 de clădiri. Se apreciază că 
aproximativ 8 000 de persoane au 
rămas fără adăpost. Mai multe per
soane, printre care 20 
se aflau într-o școală, 
dispărute.

Autoritățile au luat
tru evacuarea populației.

de copii care 
au fost date

măsuri pem
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Lupte înverșunate 
în Honduras

garda 
conti- 
s-a re- 
și îm-

Călătorii venind din Honduras — 
transmite A.F.P. — au declarat marți 
la sosirea lor la Managua (Nicara
gua) că avioane militare guatema
leze participă alături de forțele ar
mate ale Hondurasului la operațiu
nile de exterminare a focarelor de 
rezistență pe care o opun noului re
gim din Tegucigalpa, elementele găr
zii civile rămase fidele președinte
lui destituit Villeda Morales.

Aceiași călători spun că 
civilă care intenționează să 
nue acțiunile de „guerrilla“ 
fugiat în regiunile muntoase 
păduri te.

în legătură cu aceasta trebuie a- 
mintit că Guatemala este singura 
țară din America Latină care a re
cunoscut noul regim al colonelului 
Osvaldo Lopez Arellano.

Comunicațiile telegrafice între Te
gucigalpa și exterior, pe de altă par
te, au devenit nesigure: telegramele 
care sosesc la Managua sînt toate 
cenzurate sau mutilate.

în cercurile politice din Managua 
se apreciază că colonelul Lopez A- 
rellano se află într-o poziție „de 
neapărat" și că dacă nu reușește să 
înăbușe rezistența, regimul venit la 
putere de numai cîteva zile ar pu
tea cădea foarte bine victima unei 
„contralovituri“ militare, în cazul 
în care nu este răsturnat de rezis
tența gărzii civile.

Tegucigalpa se află încă. în stare 
de asediu, iar pe străzi patrulează 
militari înarmați.

Puternice acțiuni greviste 
ale muncitorilor constructori italieni

Pentru 1 ft ocîoinbrie se anunță o grevă pe scară națională 
cu participarea a peste 1 OOO OOO de persoane

9 oc-
cons-

cu participarea a
ROMA 9 (Agerpres). — La 

tombrie, 70 000 de muncitori 
tructori din Roma au declarat grevă 
în semn de protest împotriva hotă- 
rîrii patronilor șantierelor de cons
trucții din Italia de a suspenda lu
crările pe toate șantierele pe peri
oada 14—20 octombrie. După cum

Soarta tragică 
a 90 emigranți iordanieni

Începînd de sîmbătă autoritățile fran
ceze din orașul Le Havre au fost puse 
în situația de a dezlega misterul apari
ției în această localitate a 90 de emi
grant iordanieni, debarcați din două 
autobuze.

Cercetările efectuate au dat la iveală 
o mare tragedie. Dorind să caute de 
lucru în afara țării lor, ei au debarcat 
la Marsilia cu 15 zile în urmă pentru a 
se îndrepta spre Belgia unde sperau să 
găsească o slujbă pe măsura calificării. 
Duși în eroare de un compatriot, ei î-au 
dat acestuia toate economiile lor pentru 
a obține în schimb un așa-zis „contract 
de muncă".

După ce le-a încasat banii, excrocul, 
profitînd de oprirea unor mașini 
pe o șosea din nordul Franței, i-a pără- 

. sit pe emigranți și a dispărut. Iorda
nienii și-au pierdut îndată și ultimele 
iluzii atunci cînd, ajunși la frontieră, au 
fost respinși de autoritățile belgiene 
care le-au spus că „contractele“ lor de 
lucru nu sînt valabile.

Complet dezorientați, călătorii, practic 
fără resurse și înarmați numai cu o 
viză de tranzit pentru Franța, au 
început atunci să rătăcească din oraș în 
oraș nimerind la Le Havre.

Săptămânalul vest-german „DEUT
SCHE VOLKSZEITUNG“ publică 
un articol în legătură cu crearea Fe
derației Malayeze.

„Federația Malayeză — acest nume 
ascunde un plan precis și bine ticluit 
de creare în Asia de sud-est a unui 
nou imperiu care 
Sarawak și Borneo 
regiune are o mare

și cositor. în

cuprinde Malaya, 
de nord. Această 
însemnătate eco

nomică, în primul rînd, datorită bogă
țiilor sale naturale. Numai Malaya dă 
aproximativ jumătate din producția 
mondială de cauciuc și cositor. în 
Borneo de nord există zăcăminte neex- 
pl'oatate de cărbune, petrol, minereuri 
de fier și aur. Sarawak-ul, în afară de 
esențe lemnoase valoroase, furnizează 
anual peste 200 000 tone de bauxită 
și 15 000 tone de piper. Și, în sfîrșit, 
Singapore, ca port deschis și cea mai 
mare fortăreață navală din Asia de sud- 
est, are o însemnătate militară excep
țională.

Trecutul istoric al acestor regiuni 
are multe trăsături comune... In secolul 
al XVI-lea, în această regiune au în
ceput să pătrundă europenii. După 
portughezi au urmat olandezii, iar după 
aceștia — englezii. în 1775, în Malaya 
a fost întemeiată prima fabrică engleză.

în 1824, Compania Indiilor de est a 
cumpărat, pe un preț derizoriu, de la 
un prinț băștinaș, insula Singapore.

Nucleul Federației Malayeze îl for
mează Malaya — cel mai vechi și cel 
mai bogat dominion britanic din a- 
ceastă regiune. Se afirmă că investi
țiile de capital englez în Malaya se 
ridică la aproximativ 700 milioane lire 
sterline și că metropola va obține acum 
un profit de 80 milioane lire sterline 
anual. Totuși, în ultimii ani pozițiile 
monopolurilor americane și japoneze, 
precum și ale celor vest-germane din 
Malaya au început să reprezinte o se
rioasă concurență pentru cele engleze. 
Deși plantațiile de cauciuc și minele de 
cositor se află în mîinile monopolurilor 
engleze, S.U.A. — în calitate do prin-

După vizita lui Couve de Murville 
ia S. U. A.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Incheindu-și vizita făcută în capitala 
S.U.A., ministrul afacerilor externe 
al Franței, Couve de Murville, s-a 
înapoiat la Paris, după întrevederile 
avute cu președintele Kennedy, se
cretarul de stat Rusk, și subsecre
tarul de stat Ball. Potrivit comuni
catului dat publicității de purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat, „a avut loc o trecere comple
tă în revistă a relațiilor Est-Vest și 
a convorbirilor Est-Vest (desfășura
te la New York, fără participarea 
franceză), a unor probleme ale 
N.A.T.O., a unor probleme comer
ciale, a unor probleme din Asia de 
sud-est și Africa“.

Deși Couve de Murville a declarat 
că „asupra fondului problemelor 
și asupra intereselor fundamentale 
ale Occidentului, vederile Franței și 
S.U.A. sînt identice“, în problemele 
concrete pozițiile se mențin diferite. 
Tot ministrul francez a recunoscut, 
potrivit relatării agenției Associated 
Press : „Am avut dificultăți în rela
țiile franco-americane. Despre diver
gențele de păreri știe fiecare. Am 
depus un efort de explicare a pozi
ției noastre“.

Făcînd bilanțul convorbirilor 
franco-americane, comentatorul a- 
genției U.P.I., S. Hensley, aprecia că 
„ele nu au reușit să aplaneze diver
gențele dintre Paris și Washington 

s_-a rnai anunțat, prin această hotă- 
rîre patronii încearcă să constrîngă 
pe muncitorii constructori să re
nunțe la cererile lor privind înche
ierea unui nou contract colectiv,

Participanții la grevă au organi
zat un mare miting în fața Coliseu- 
lui din Roma, în cadrul căruia 
și-au manifestat hotărîrea de a res
pinge șantajul patronilor și de a 
continua lupta pînă la victorie.

_ După încheierea mitingului, par
ticipanții au organizat o demonstra
ție. Poliția a arestat 300 de persoane.

Sindicatul muncitorilor construc
tori a hotărît să organizeze la 14 
octombrie o grevă națională a mun
citorilor din această ramură, la care 
urmează să participe peste un mi
lion de persoane.

SINGAPORE 9 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că greva 
generală a muncitorilor din Singa
pore, declarată cu două zile în urmă 
la chemarea Asociației sindicatelor 
din Singapore, continuă să ia am
ploare.

Greva afectează aproape întreaga 
viață economică a orașului. Mai bine 
de 100 000 de muncitori din diverse 
ramuri industriale și din comerț au 
părăsit lucrul. Activitatea a circa 105 
societăți de transporturi, electricita
te, construcții de mașini, comerț a 
fost paralizată de greva generală.

La 9 octombrie alte 29 uniuni sin
dicale din diverse ramuri ale vieții 
economice s-au alăturat grevei. Gre
viștii au instituit în fabrici pichete

cipal cumpărător — exercită o influență 
puternică asupra economiei naționale. 
Astfel, de pildă, în 1961, aruncînd pe 
piață cauciuc american la prețuri de 
dumping, S.U.A. au scăzut cu 23 la 
sută prețurile la cauciucul malayez; ca 
urmare Malaya a înregistrat pierderi în 
valută însumând 400 milioane dolari.

Este suficient să arunci o privire fu
gară pe hartă pentru a te convinge că 
Singapore constituie o parte integrantă 
a Malayei. Totuși, neținîndu-se seamă 
de aceasta, el a fost despărțit de Malaya, 
acordîndu-se o deosebită atenție aces
tei fortărețe navale.

în 1942, armata japoneză a ocupat 

Răsfoind presa străina

în cîteva săptămîni Malaya. La 15 fe
bruarie 1942 a capitulat Singapore. Ja
ponezilor li s-au oferit în mod solemn 
cheile orașului, iar 80 000 de soldați 
englezi s-au predat fără luptă.

Poporul Malayei s-a ridicat împo
triva ocupației japoneze. A luat 
ființă o armată populară care a reușit să 
elibereze țara încă înainte de august 
1945 cînd aici s-au reîntors trupele 
britanice.

După revenirea acestora s-a încercat 
să se refacă dominația colonială, ca și 
cînd în anii războiului în lume nu s-ar 
fi petrecut și schimbat nimic. Drept 
răspuns poporul Malayei a început un 
înverșunat război de guerilă, care con
tinuă și azi. în 1957, Malaya a devenit 
un stat independent, dar toate pozițiile 
cheie au rămas, într-o formă mai mult 
sau mai puțin camuflată, sub control 
străin.

în cadrul unei constituții 
teritoriului Singapore i s-a 
dreptul de. autoadministrare, dar de
partamentele de politică externă și a- 
părare, care prezintă o însemnătate

proprii, 
acordat

Comentariile presei occidentale
în problemele militare și econo
mice. Persoanele oficiale au rezumat 
poziția franceză în felul următor : 
de Gaulle rămîne ferm în intenția 
de a-și crea o forță nucleară pro
prie, respingînd toate sugestiile a- 
mericane de cooperare în cadrul 
N.A.T.O. sub comanda S.U.A. Con
ducătorul francez continuă să se 
mențină pe poziția că statele mem
bre ale Pieței comune nu pot face 
concesii în privința scăderii tarife
lor vamale la produsele agricole a- 
mericane pînă cînd țările continen
tale nu-și vor pune la punct și dez
volta propria lor politică agricolă 
comună“.

Unicul element concret cu care 
s-a soldat vizita ministrului francez 
la Washington este anunțarea pen
tru anul viitor la o dată neprecizată, 
a unei vizite a președintelui de 
Gaulle în S.U.A. Presa franceză de 
miercuri aprecia că viitoarea vizită 
a președintelui francez reprezintă o 
obligație protocolară de răspuns și 
că ea urmează să fie făcută pînă la 
expirarea mandatului actual al pre
ședintelui Kennedy în toamna lui 
1964.

Conferința anuală a Partidului conservator englez
LONDRA 9 (Agerpres). — La 9 

octombrie au început la Blackpool 
lucrările celei de-a 82-a conferințe 
anuale a Partidului conservator din 
Anglia, la care participă peste 4 000 
de delegați. Principala sarcină a 
conferinței este stabilirea -platformei 
electorale și a programului parti
dului în vederea alegerilor care vor 
avea loc cel mai tîrziu pînă în toam
na anului 1964. Referindu-se la a- 
ceasta, agenția Reuter subliniază că 
„conferința anuală a partidului con
servator are loc în momentul cînd 
prestigiul electoral al partidului se 
găsește la un nivel scăzut, iar dele
gații speră să fie găsită o formulă 
prin care partidul să fie readus pe 
calea unei reînnoiri“.

Observatorii politici din Londra 
consideră că în centrul atenției lu
crărilor conferinței va sta problema 
conducerii partidului. Această pro
blemă este complicată de boala su
bită a primului ministru britanic, 
Macmillan.

în pritna zi a lucrărilor conferin
ței delegații au examinat proiectele 
de rezoluție consacrate problemelor 
învățămîntului și asistenței sociale. 
Din cuvîntările delegaților și ale 
miniștrilor care au participat la 
dezbateri reiese că guvernul con- 

pentru a împiedica reluarea lucru
lui de către spărgătorii de grevă.

Calificînd această grevă ca „ilega
lă“ autoritățile au trimis poliția să-i 
constrîngă pe muncitori să reia lu
crul. La 9 octombrie, în numeroase 
fabrici au avut loc ciocniri între po
liție și pichetele de greviști. Pînă în 
prezent au fost arestate peste 100 de 
persoane. S-au înregistrat răniți din 
rîndul greviștilor.

Un purtător de cuvînt al Asocia
ției sindicatelor din Singapore a de
clarat că muncitorii sînt hotărîți să 
continue greva, declarată inițial nu
mai pentru două zile, în semn de 
protest împotriva arestării mai mul
tor lideri sindicali.

fățișă a sultanului ma-

constituit Federația Ma
să țină seama în

constituie o parte a 
al cărei teritoriu, în

extrem de mare, au rămas în mîinile 
colonialiștilor.

în aceste condiții a fost elaborat pla
nul de constituire a Federației Mala- 
yeze. El prevede crearea unei mari 
țări asiatice cu o suprafață de 330 000 
km p și cu o populație de aproximativ 
10 milioane oameni.

Lucrurile s-au petrecut însă astfel, 
încît crearea noului stat, în loc să re
zolve ' problemele existente a generat 
un mare număr de probleme noi, Sin
gapore, de pildă, tinzînd spre unire 
cu Malaya, nu dorește să înlocuiască 
dominația colonială indirectă cu dicta
tura feudală 
layez.

Cei ce au 
layeză nu au vrut 
planurile lor că Borneo de nord, Bru
nei și Sarawak 
insulei Borneo, 
proporție de trei pătrimi, face parte din 
Republica Indonezia. Populația și teri
toriile acestei insule au fost dezmem
brate ca rezultat al diferitelor cotropiri, 
iar problema unirii lor va figura, mai 
devreme sau mai tîrziu, pe ordinea 
de zi.

Și, în sfîrșit, la Londra exista intenția 
să se folosească Singapore ca bază 
proprie și ca bază a blocului 
S.E.A.T.O., ceea ce contravine în mod 
flagrant cu ideea unei federații 
neutre, care să nu adere la nici un fel 
de blocuri. Se încearcă ocolirea acestei 
stînci cu ajutorul amendamentului, po
trivit căruia folosirea Singapore-ului 
în caz de război va depinde de con- 
simțămîntul guvernului Federației Ma- 
layeze. Ce se va întîmpla însă dacă în 
Federația Malayeză se va afla la pu
tere un guvern care va dori să men
țină o adevărată neutralitate ?

în întreaga Asie de sud-est, și, în 
special, în Indonezia și în Filipine, se 
manifestă o profundă suspiciune față 
de noua federație. Mai mult încă, acest 
sentiment de suspiciune față de noua 
uniune se manifestă în toate regiunile 
federației înseși".

Solidaritate cu lupta 
minerilor spanioli

ROMA 9 (Agerpres). — In fața 
clădirii ambasadei spaniole din 
Roma a avut loc o demonstrație a ti
neretului italian în semn de solidari
tate cu lupta minerilor greviști din 
Asturia și în semn de protest față de 
acțiunile întreprinse de guvernul 
spaniol împotriva lor. în cursul de
monstrației care pentru mai mult 
timp a blocat circulația din centrul 
orașului, participanții au purtat pan
carte cu inscripțiile: „Trăiască mine
rii din Asturia, libertate poporului 
spaniol“. Demonstranții au difuzat, 
de asemenea, mii de manifeste.

★
MADRID 9 (Agerpres). — La 8 oc

tombrie, scriitorul spaniol Jose Ber- 
gamin, în numele grupului celor 
peste 100 de intelectuali din Spania 
care au protestat în public față de 
represiunile polițienești împotriva 
minerilor greviști din Asturia și a 
familiilor acestora, a adresat o nouă 
•scrisoare ministrului justiției, Fraga 
Iribarne.

servator se va prezenta în campa
nia electorală cu un program pri
vind sporirea alocațiilor ■ pentru 
construcția de școli, spitale, pregăti
rea cadrelor didactice și a persona
lului medical.

Luînd cuvîntul la dezbaterile care 
au avut loc pe marginea proiectelor 
de rezoluție consacrate problemelor 
învățămîntului, unul din delegați a 
subliniat lipsa sălilor de clasă în 
școli, numărul redus de locuri în 
instituțiile de învățămînt superior și 
lipsa cadrelor didactice. El a arătat 
că este necesară sporirea mijloace
lor afectate dezvoltării învățămîn
tului.

Aniversarea proclamării 
Republicii Uganda

KAMPALA 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul primei aniversări a inde
pendenței și proclamării Republicii 
Uganda, la 9 octombrie în fața clă
dirii Adunării Naționale, a avut loc 
ceremonia depunerii jurămîntului, 
de către primul președinte din isto
ria Ugandei, Edward Mutesa, și de 
către vicepreședintele Wilbeforce 
K. Nadiope. După ceremonie a avut 
loc o scurtă ședință a parlamentu
lui în cadrul căreia primul ministru 
Milton Obote a anunțat intrarea în 
vigoare a amendamentului adus 
constituției Ugandei care prevede 
instituirea funcției de șef al statu
lui menționînd totodată că Uganda 
va rămîne în Commonwealth. în a- 
ceeași zi zeci de mii de locuitori din 
Kampala s-au adunat în piața Adu
nării Naționale unde a avut loc ce
remonia inaugurării Arcului Inde
pendenței.

CAIRO. Guvernul R.A.U. 
format pe secretarul general 
O.N.U., U Thant, că a interzis nave
lor sud-africane intrarea în porturile 
R.A.U. După cum se știe R.A.U. rup
sese relațiile diplomatice și economice 
cu R.S.A., dar, pînă în prezent, navele 
sud-africane puteau trece prin Cana
lul de Suez, fără a putea încărca sau 
descărca mărfuri sau pasageri.

NEW YORK. Juan Antonio 
Corretjer, secretar general al Par
tidului „Acțiunea patriotică unită" 
din Porto Rico, a adresat secretaru
lui general al O.N.U., o scrisoare în 
care cere Comitetului special al 
O.N.U., ca în cadrul discuțiilor în 
legătură, cu aplicarea declarației cu 

independențeiprivire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale să in
cludă problema acordării indepen
denței statului Porto Rico.

DJAKARTA, La 8 octombrie s-a 
întrunit la Djakarta Consiliul Suprem 
Consultativ al Indoneziei, prezidat de 
președintele Sukarno. După cum rela
tează agenția Antara, lucrările consi
liului vor dura două zile în cadrul 
lor va fi examinată politica indone
ziana față de Federația Malayeză. La 
sfîrșitul primei ședințe, purtătorul de 
cuvînt al Consiliului Suprem Consul
tativ a declarat că președintele Su
karno a prezentat un raport amănunțit 
asupra măsurilor luate pînă în prezent 
împotriva noii Federații Malayeze și a

Ședințele din 8 și 9 
octombrie

NEW YORK 9 (Agerpres). — în 
ședința de marți după-amiază a 
Adunării Generale a O.N.U. a luat 
cuvîntul primul ministru al Repu
blicii Congo, Cyrille Adoula. Primul 
ministru a , salutat Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare și 
eforturile care se depun pentru con
tinua slăbire a încordării internațio
nale. El a relevat importanța hotărî- 
rilor Conferinței șefilor de guverne 
și de state ai țărilor africane de la 
Addis Abeba. Adoula a declarat că 
este de acord cu părerile exprimate 
de secretarul general U Thant cu 
privire la necesitatea evacuării trep
tate a trupelor O.N.U. din Congo, 
dar a adăugat că ar dori ca ritmul 
acestei evacuări să fie încetinit, pen
tru a permite menținerea forțelor 
O.N.U. în Congo și în primele șase 
luni ale anului viitor.

Dezbaterea în legătură cu proble
ma violării drepturilor omului în 
Vietnamul de sud a fost amînată 
fără a se fixa un termen precis ca 
urmare a unor manevre de culise 
ale sprijinitorilor regimului diemist.

*
La 8 octombrie, N. T. Fedorenko, 

reprezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., a adresat o scrisoare lui 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., arătînd că guvernul sovietic 
consideră ca o datorie a Organizației 
Națiunilor Unite să obțină încetarea 
politicii inumane de apartheid a ra
siștilor sud-africani. în scrisoare se 
arată că reprezentantul U.R.S.S. se 
alătură propunerii grupului de țări 
afro-asiatice din Consiliul de Secu
ritate, care în rezoluția din 7 august 
1963 a chemat toate statele lumii 
să ia măsuri corespunzătoare menite 
să forțeze guvernul R.S.A. să re
nunțe la politica rușinoasă de apart
heid.

ir
NEW YORK 9 (Agerpres). — La 
octombrie în ședința de dimineață 
Adunării Generale a O.N.U. au 

Au

9 
a 
continuat dezbaterile generale, 
luat cuvîntul delegații Republicii 
Cipru, Arabiei Saudite, Republicii 
Africa Centrală, Ruandei și Mexi
cului.

Reprezentantul Ciprului Zenon 
Rossides, a chemat Adunarea Ge
nerală să ia în discuție problema 
creării unor zone denuclearizate.

Delegatul Arabiei Saudite a cău
tat, în ciuda unor dovezi evidente, 
să nege amestecul țării sale în afa
cerile interne ale Yemenului.

Delegatul Republicii Africii Cen
trale, Antoine Guimali, a criticat cu 
asprime colonialismul portughez și 
politica rasistă a guvernului sud- 
african. El s-a referit la țările 
membre ale N.A.T.O. care „conti
nuă să sprijine Portugalia. Compli
citatea lor nu poate fi tăinuită po
poarelor africane“.

în. orașul Orangeburg (statul Ca
rolina de sud) s-au desfășurat pu
ternice demonstrații ale populației 
de culoare. în fotografie: O patrulă 
de polițiști duce la închisoare un 
grup de 260 de demonstranți, par
ticipant! la manifestațiile antisegre- 
gaționiste.



cerut consiliului să studieze măsurile 
economice și politice ce vor trebui 
luate în perioada ce urmează.

PARIS. Ambasada sovietică din 
Paris a înmînat la 8 octombrie, re
prezentanților Federației Internațio
nale de aviație spre confirmare do
cumentele privind cele 8 noi recor
duri mondiale stabilite de Valeri Bî- 
kovski și Valentina Tereșkova în 
timpul zborurilor lor cosmice.

ALGER. Ministrul informațiilor al 
Marocului, Abdelhadi Boutaleb, a so
sit la 9 octombrie la Alger, unde a 
fost întîmpinat de A. Bouteflika, mi
nistrul de externe algerian. întrebat 
de corespondenții de presă care este 
scopul vizitei sale, ministrul informa
țiilor al Marocului a refuzat să dea 
amănunte în legătură cu misiunea sa 
în Algeria. A.F.P. anunță că ministru] 
marocan a avut o întrevedere cu pre
ședintele Ben Bella, în prezența lui 
II. Boumedienne, ministrul apărării 
naționale al Algeriei.

NEW YORK. La New York s-au 
deschis lucrările celui de-al patrulea 
congres al Asociației internaționale a 
artelor plastice la care participa dele
gați din 39 de țări. R. P. Romînă este

luat parte Carlos Sosa Ro- 
președintele celei de-a 18-a 
a Adunării Generale a 

miniștrii afacerilor externe

NEW YORK 9 De la trimisul A- 
gerpres, C. Alexandroaie :

în seara de 8 octombrie, în saloa
nele misiunii permanente a R. P. 
Romîne la O.N.U., Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, șe
ful delegației R. P. Romîne la cea 
de-a 18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a oferit o recepție la 
care au 
driguez, 
sesiuni 
O.N.U.,
Vaclav David (Cehoslovacia), I. Ba- 
șev (Bulgaria), K. V. Kiseliov (R.S.S. 
Bielorusă), L. F. Palamarciuk (R.S.S. 
Ucraineană), M. Dughersuren (R. P. 
Mongolă), B. Shtylla (Albania), H. 
Sambath (Cambodgia), Ph. Takla 
(Liban), K. H. Chebib (Irak), Golda 
Meir (Izrael).

Au participat adjuncți ai secreta
rului general al O.N.U., K. Suslov, 
J, Nosek, D. Protici, miniștri ad
juncți ai afacerilor externe ai Polo
niei — J. Winiewicz, Ungariei — 
Peter Mod, șefii delegațiilor la 
O.N.U. ai Iugoslaviei, Franței, Bir-

Cu prilejul turneului în U. R. S. S. 
al Teatrului de Comedie din București

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul turneului întreprins în 
Uniunea Sovietică de Teatrul de 
Comedie din București, marți seara, 
după spectacolul cu piesa „Umbra“, 
în saloanele ambasadei R. P. Romî
ne a avut loc un cocteil oferit de 
N. Guină, ambasadorul R. P. Romî
ne la Moscova.

La cocteil au luat parte A. Kuzne- 
țov, prim-locțiitor al ministrului cul
turii al U.R.S.S., A. Popov, ministrul 
culturii al R.S.F.S.R., A. Salînski, 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S., dramaturgii Al. Stein, I. 
Stok, M. Șatrov, A. Arbuzov, regi
zorii Ruben Simonov, P. Markov, V. 
Toporkov, V. Komissarjevski, artiștii 
poporului Serafima Birman, A. Ja- 
rov, criticul de artă Gr. Boiadgiev, 
funcționari ai Ministerelor Culturii 
al U.R.S.S. și R.S.F.S.R., ai Ministe-

Dejun în cinstea muzicienilor 
romîni aflafi în turneu 

în Anglia

LONDRA 9 (Agerpres). — C. P. 
Mayhew, președintele Comitetului 
est-european al Consiliului Britanic, 
a oferit cu ocazia turneului pe care 
îl întreprinde în Anglia Orchestra 
Filarmonică de Stat „George Enes- 
cu" un dejun la care au participat 
artistul poporului George Georges
cu, dirijorul Mircea Basarab, violo
nistul Ion Voicu, pianistul Valentin 
Gheorghiu și alte persoane din con
ducerea orchestrei. Din partea en
gleză au participat sir Wavel Wake
field, președintele grupului parla
mentar anglo-romîn, R. L. Speaight, 
director în Foreign Office, George 
West, director la Consiliul Britanic, 
William Glock, directorul muzical al 
B.B.C., și alte personalități muzicale.

Au luat, de asemenea, parte Al. 
Lăzăreanu, ministrul R.P.R. la Lon
dra, și alți membri ai legației.

Măsuri adoptate de guvernul birman
RANGOON 9 (Agerpres). — Con

siliul revoluționar birman a adoptat 
o serie de noi măsuri în vederea în
tăririi sectorului economic de stat, 
începînd din luna octombrie, orezul 
și produsele din orez se vor distri
bui numai prin magazinele de stat 
sau cooperatiste. S-au anunțat noi 
măsuri în vederea naționalizării in
dustriei forestiere. Totodată trec sub 
controlul statului toate stațiile de a- 
provizionare cu benzină, care vor fi 
administrate de societatea petrolieră 
de stat „Burma Oil“. A trecut în pa
trimoniul statului „Corporația de 
dezvoltare economică a Birmaniei“, 

reprezentată la congres de academi
cianul I. Jalea, conducătorul delega
ției, de pictorul Eugen Popa și criti
cul de artă Mircea Popescu.

„AlCAIRO. Ziarul egiptean 
Ahram", referindu-se la unificarea 
forțelor armate ale Siriei și Irakului, 
scrie că „R.A.U. nu este pregătită să 
adere în prezent și nici în viitorul a- 
propiat la o uniune militară sau nemi- 
litară, atîta vreme cît în Siria și Irak 

Ziarul

scrie : 
Irak a 
justifica 
Irak“.

se menține actuala situație", 
subliniază că guvernul R.A.U. nu a- 
probă constituirea forțelor armate 
unite siriano-irakiene. Ziarul 
„Măsura anunțată de Siria și 
fost luată numai pentru a 
trimiterea trupelor siriene în

SANTIAGO DE CHILE, 
nul chilian a ordonat la 8 
brie expulzarea poetului progresist 
spaniol, Marcos Ana, care a sosit în 
Chile ca invitat al organizațiilor de
mocratice din această țară. Autorită
țile au încercat să justifice această ho- 
tărîre prin declarațiile cu privire la re
presiunile regimului franchist făcute 
de scriitorul spaniol care, după cum 
afirmă guvernul, „nu avea dreptul să

Guver- 
octom-

R. P. Romine
maniei, Greciei, reprezentanții per
manență pe lîngă O.N.U. din U.R.S.S., 
Franța, Afganistan, Argentina, Bir- 
mania, Bulgaria. Cehoslovacia, Cuba, 
Danemarca, Ghana, Grecia, Indone
zia, Iran. Irak, Iugoslavia, Liban, 
Laos, Luxemburg, Mali, Mexic, Ma
roc, Nigeria, Norvegia, Olanda, Po
lonia, Turcia, locțiitorul reprezen
tantului permanent pe lîngă O.N.U. 
al S.U.A., precum și personalități ale 
vieții culturale și artistice din Sta
tele Unite, corespondenți ai princi
palelor agenții internaționale de 
presă, ziariști.

Din partea delegației R. P. Romî
ne la cea de-a 18-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. au luat parte 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihail Hașe- 
ganu, reprezentantul permanent al 
R. P. Romîne la O.N.U., ambasado
rul Ion Georgescu, prof. Traian Io- 
nașcu, membri supleanți ai delega
ției, precum și corespondenții ' spe
ciali ai presei romîne la O.N.U.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Externe al Uniuniirului Afacerilor 
Sovietice, ziariști.

Miercuri seara actorii romîni au 
prezentat pe scena Teatrului din 
Kremlin ultimul spectacol dat la 
Moscova cu piesa lui Brecht „Svejk 
în al doilea război mondial".

La spectacol au asistat E. A. Fur- 
țeva, ministrul culturii, N. P. Firiu- 
bin, locțiitor al ministrului afaceri
lor externe, S. K. Romanovski, pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. 
Au participat, de asemenea, nume
roși reprezentanți ai corpului diplo
matic, funcționari ai Ministerului 
Culturii și ai Ministerului de Ex
terne.

Spectacolul s-a bucurat de mult 
succes.

în zilele următoare artiștii romîni 
vor da spectacole pe scenele teatre
lor din Leningrad.

Seară culturală romînească 
la Geneva

La 8 
și po- 
seria

GENEVA 9 (Agerpres). — 
octombrie, asociația „Cultura 
porul“ din Geneva a deschis 
de manifestări culturale pe 1963— 
1964, organizînd o seară culturală 
romînească.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
consilierul național Jean Vincent, 
care a subliniat marile transformări 
din R.P.R. și realizările obținute de 
poporul romîn, lupta dusă de guver
nul romîn pe plan internațional pen
tru pace și coexistență pașnică.

In continuare, în sala „Pitoeff“ 
din Plainpalais — Geneva au fost 
prezentate o serie de filme docu
mentare romînești, printre care „Au
rul verde“, „Elevii în vacanță“, pre
cum și filme folclorice. In holul 
sălii au fost organizate o expoziție de 
fotografii din R.P. Romînă și un 
stand cu publicații romînești.

in

or- 
hOr

iar fosta societate mixtă birmano- 
engleză pentru cositor trece în 
tregime în proprietatea statului.

Organizațiile sindicale și alte 
ganizații obștești sprijină aceste 
tărîri ale guvernului. într-o declara
ție dată publicității, Federația Uniu
nii muncitorilor de la întreprinderile 
particulare cheamă muncitorii la u- 
nitate în lupta pentru îndeplinirea 
acestor măsuri ale Consiliului revo
luționar, în condițiile în care unii 
patroni ai întreprinderilor particu
lare și elementele legate de intere
sele străine caută să mențină în țară 
vechile rînduieli.

formuleze în public opiniile sale po - 
litice".

PRAGA. La Smolenice (Slovacia) 
a avut loc în zilele de 7 și 8 octom
brie un simpozion în problemele teo
riei măsurătorilor și a instrumentelor 
de măsurat. Au participat specialiști 
din Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S Din partea Acade
miei R. P. Romîne a participat prof 
Ion Antoniu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne.

La simpozion s-au discutat proble
me ale colaborării în domeniul teo
riei procedeelor de măsurare, în special 
în condițiile perfecționării metodelor 
de măsurat electrice și optice, ca și a 
metodelor utilizate în geodezie.

LONDRA. La 8 octombrie, parti
cipanții la sesiunea anuală a „Ligii 
maritime" au criticat energic pro
iectul de creare a forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. Lordul 
Granville, președintele Ligii, a subli
niat că crearea unor forțe nucleare 
multilaterale este „o acțiune politi
că". Conservatorul Litchfield a de
clarat că acest plan este „un proiect 
fantezist din punct de vedere mili
tai'“, El a subliniat că acei care se 
pronunță pentru crearea forțelor nu
cleare multilaterale vor să ofere Ger
maniei occidentale posibilitatea de a 
participa la forțele nucleare ale 
N.A.T.O. In Anglia, a arătat el, acest 
proiect nu este aprobat. I
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