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In pas cu recoltatul
pregătirea terenului

pentru culturile de toamnă'
n raionul Craiova, 
lanurile de po
rumb ajungînd la 
maturitate deplină, 
recoltatul se desfă
șoară într-un ritm 
care de la o zi la

alta este tot mai intens. Cule
sul a început în aproape 
toate gospodăriile colective. 
Pînă acum trei zile în urmă 
s-a strîns recolta de pe a- 
proape 2 500 de hectare. Para
lel se recoltează și pe tarlalele 
ocupate cu floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr, la grădina de 
legume și o parte din plantele 
tehnice, In fiecare gospodărie 
colectivă se execută un volum 
mare de lucrări. Pentru ca fie
care dintre acestea să fie în
cadrată în timpul optim, este 
nevoie ca munca să fie foarte 
bine organizată, să se desfă
șoare cu o precizie de ceasor
nic. Un astfel de exemplu am 
întîlnit la colectiviștii din co
muna Almaj, Ei au de recoltat 
aproape 500 de hectare cu po
rumb, 50 cu floarea-soarelui și 
53 cu sfeclă de zahăr. Culesul 
porumbului l-au început cu

vreo 8 zile In urmă pe tarlaua 
ocupată cu un hibrid care a a- 
juns mai devreme la maturi
tate. De trei zile se lucrează 
însă din plin, cu toate forțele. 
De pe aproape 130 dc hectare 
recolta a fost strînsă. La între
barea noastră „Cum ați organi
zat campania de recoltare?*4 to_ 
varășul Ion Trușcă, președin
tele G.A.C., ne-a răspuns urmă
toarele :

— Recoltatul se face pe bri
găzi. Astăzi, brigăzile 4 și 5 au 
cules porumbul de pe tarlaua 
de la Măgura. Brigada a III-a 
pe tarlaua din satul Hogea, iar 
brigada I este la floarea-soare- 
lui. La cîmp lucrul a început 
de la 3 dimineața. Am tăiat 
mai întîi cocenii de pe parce
lele recoltate ieri, i-am legat 
și transportat la locul de păs
trare a furajelor. Operația a- 
ceasta făcîndu-se dimineața, pe 
rouă, se evită în întregime 
pierderile de 
toate echipele 
Ies. Porumbul 
transportat de 
gospodărie, unde se cintărește 
și de aici la Coțofeni, la baza

de recepție. Am achitat In În
tregime muncile S.M.T., iar »• 
cum predăm în contul contrac
tului

In această toamnă ne-am 
propus să însămînțăm aproape 
600 de hectare cu grîu si se~ 
cară. Cea mai mare parte d’n 
această suprafață provine din 
terenurile ocupate acum cu 
culturi prăsitoare. De aceea, în 
pas cu recoltatul, asigurăm și 
pregătirea terenului pentru se
mănat Terenurile fiind imediat 
eliberate de coconii de porumb 
Si floarea-soarelui, cele 6 trac
toare au avut cîmp deschis 
pentru arat. Orqanizîndu-se 
munca In două schimburi, trac
toarele au fost zi si noapte pe 
oqoare. S-au arat peste 80 de 
hectare. Pentru culturile de 
toamnă, avem deja pregătite a- 
proape 200 de hectare...

Tovarășul președinte a apre-

Proletari din toate țările, uniți-vă I

cînteiB 
lineretLlui
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In zori. Cocenii tăiațl peste noapte sînt x«.-um încurcați șl 
transportați de pe cîmp pentru ca la capătul tarlalei au și ; 

venit tractoarele și au intrat in brazdă.

In pilulele bazei de recep
ție lanca, porumbul adus in 
cele 5 remorci este descăr- 

rapid pentru că sînt 
multe transporturi de 

porumb

VASILE BAR AC 
corespondentul 

„Sein leii tineretului 
pentru regiunea Oltenia

Sîmbătă 14 septembrie 1963
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CONDIȚIE A ÎNDEPLINIRII
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Bogdă-

tă atenție de către colectivele 
din uzina noastră. In anul vii
tor producția la autocamioane 
va crește față de anul 1963 cu 
19 la " 
18 la 
reale 
ceea, 
am luat o serie de măsuri 
ne angajăm ca prin perfecțio
narea continuă a organizării 
producției, prin punerea în 
valoare a rezervelor de care 
dispunem să realizăm înainte 
de termen importantele sar
cini trasate de partid”.

Inginer Emil Oniga, director 
general — Uzinele de tractoa
re : „Pe primele 7 luni ale a- 
cestxii an uzina noastră a rea
lizat și depășit planul la toți 
indicatorii. Experiența dobân
dită ne dă garanția că vom 
putea realiza în mod exem
plar sarcinile ce ne revin pe 
anul 1964, deși cifrele de plan 
sînt mai mari decît cele din 
anul acesta. Colectivul no6tru 
a dezbătut cu răspundere sar
cinile ce ne revin din planul 
de stat pe anul 1964 și a ajuns 
la conculuzia ca printr-o mai 
bună organizare a muncii, sub 
conducerea organizației de 
partid, va reuși să dea peste 
plan pentru agricultura noas
tră socialistă 500 de tractoare.

In vederea îndeplinirii sar
cinilor pe anul viitor noi am 
luat o serie-de măsuri. Prin
tre altele, vom acorda o aten
ție deosebită ridicării califică
rii muncitorilor. în atenția

noastră va sta și în viitor grija 
pentru mai buna gospodărire 
a metalului. Inițiativa luată 
de organizația U.T.M. de la 
secția turnătorie, ca fiecare 
tînăr să strîngă o tonă de fier 
vechi, inițiativă care s-a extins 
și în alte secții, este lăuda
bilă”.

Purea Dumitru, director — 
Uzina „Eleetroprecizia” Săcele :

„Cifrele de plan pe anul 
1964 sînt pe deplin realizabile, 
în urma analizelor făcute în 
secții, noi am formulat o serie 
de măsuri tehnico-o rganizato- 
rice, care, fără îndoială, vor* 
duce la realizarea sarcinilor 
care ne stau în față în anul 
viitor. Noi cerem însă ca să 
fim ajutați de forul tutelar cit 
mai urgent să rezolvăm pro
iectul de sistematizare a uzi
nei, astfel ca lucrările să 
ceapă încă din acest an.
asemenea, solioităm mai mult 
ajutor pentru înzestrarea 
țiilor cu utilaje de înaltă 
nicitatc.

Mai mulți vorbitori au 
în evidență unele lipsuri
se manifestă în gospodărirea 
metalului. Ocupîndu-se de a- 
ceastă problemă tovarășul Ale
xandru Pakol, director la în
treprinderea „Balanța” Sibiu, 
a făcut propunerea ca în în
treprinderi sa se studieze po

sută, iar la motoare cu 
sută. Aceste cifre sînt 
și mobilizatoare. De a- 
noi, încă de pe acum, 

$i

tl regiunea Brașov 
își desfășoară ac
tivitatea numeroa
se întreprinderi 
din cadrul Minis
terului Metalur
giei și Construc

țiilor de mașini. Acestea au o 
pondere însemnată în econo
mia țării. Prin folosirea efi
cientă a investițiilor, utilizarea 
deplină a capacităților de pro
ducție, reducerea consumuri
lor specifice de materii prime 
și materiale, colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri din ramura metalurgică 
și a construcțiilor dc mașini 
din aceasta regiune au obținut 
în acest an rezultate deosebite 
in producție. Astfel, pe pri
mele 8 luni, pianul producției 
globale a fost depășit cu 1.2 la 
sută, productivitatea muncii 
fiind realizată în proporție de 
101.1 la sută, iar economjile 
peste plan obținute prin redu
cerea prețului de cost se ridi
că la 23.021 lei. Despre aceste 
realizări, care oglindesc hărni
cia și priceperea muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, cit 
și despre sarcinile de viitor 
s-a discutat îiitr-o ședință de 
lucru .în cadrul 
dezbătut cifrele 
anul 1964.

La dezbaterea 
plan pe anul viitor au luat cu
vin tul numeroși conducători 
de întreprinderi. Iată spicuiri 
din cuvîntul cîtorva pârtiei- 
panți.

Inginer Mircea Bilă, 
tor general — Uzinele 
gul roșu" :

..Uzinei noastre îi 
sarcina importantă de 
economia națională cu mijloa
ce de transport și piese de 
schimb pentru parcul auto 
aflat în exploatare. In acest 
an noi am fabricat camioane 
cu caracteristici mult îmbu
nătățite, la nivelul tehnicii 
mondiale. Realizările pe care 
le-am obținut în primele luni 
ale acestui an ne duc la con
cluzia că planul va fi îndepli
nit. Cifrele din planul pe anul 
1964 au fost dezbătute cu mul-
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sentat nimeni, a 
locul de recepție, la basculante, aproa
pe nouă vagoane de porumb...

Echipa lui Gheorghe Bunea din bri
gada a treia, condusă^de Ștefan Pi- 
trop, lucrează în lotul Bogdătoaie. 
Cind am vizitat-o se afla la cules. 
Umpluse două căruțe care porniseră 
spre porumbare. Echipa lucrează îm
părțită pe douăzeci de hectare. Au ieșit

cules și transportat lacele citeva hectare pe care cocenii stau 
rinduiți în grămezi mici. Sînt prezente 
la lucru, cincisprezece fete și cinci 
bărbați. De undeva, dinspre malul Bu
zăului, curge un fir de rînt. Basmalele 
fetelor și rochiile lor închipuie un 
joc de culori tnrălmâșit. încordarea 

’ gesturilor are cera rt’sel st neașteptat.
„Porumbul a crescut frumos" — ne 
explică Florica Condruț și bucuria a-
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„Ceea ce ați văzut aici, 
toaie și la Popeasca, e frontul nostru 
de lucru**.

Vorbind, tovarășul Anton Cuconu, 
președintele gospodăriei colective din 
Mircea Vodă, mișcă un deget pe zare, 
înalt, cu hainele mirosind a pămînt t 
și a ierburi coapte, e plin de vigoare. 
Aerul dimineții de toamnă, răcoros, se 
clatină, amețind cimpia. Sîntem, îm
preună cu președintele, la întretăie
rea a două drumuri de țară, udate de 
răpăitul unei ploi scurte, și recapitu
lăm cele văzute in „frontul de lucru**.

E prima săptămînă a recoltării po
rumbului. Oamenii din cîmpie și-au 
disciplinat metodic timpul. Iată, la 
Mircea Vodă, de o săptămînă, brigăzile 
pornesc din sat. la ora unu după mie
zul nopții și, pătrunzînd in lanurile de 
porumb, se întorc de-acolo, tîrziu, sub 
seară. Brigăzile au fost împărțite in 
echipe și in grupe, fiecare echipă ti
vind la dispoziție citeva atelaje. Spre 
deosebire de alți ani (după mărturisi
rile președintelui și ale inginerului a- 
gronom, lordache Nelersa), în toamna 
aceasta organizarea muncii s-a făcut 
din vreme, ținindu-se seama chiar și 
de amănuntele aparent lipsite de im
portanță. Astfel, brigada a patra, con
dusă de tinărul candidat de partid 
Stancu Țințăreanu și care e compusă 
in majoritate din bărbați, a fost repar
tizată la punctul Popeasca, cel mai de
părtat de sat, i s-au dat căruțe cu cai 
buni, precum și o remorcă purtată de 
tractor. Brigada a doua, avîndu-l șef 
pc tinărul Nicolc Mocanu, numărînd 
în ea multe fete, a fost trecută să lu
creze mai aproape de sat, dincolo de 
calea ferată. Petecele de porumb, coap
te de timpuriu, au fost culese mai îna
inte și s-au tăiat astfel drumuri de 
acces mai scurte. S-au alcătuit și s-au 
trasat liniile „frontului de lucru**, cum 
îi place președintelui să se exprime, 
front care astăzi se prezintă închegat 
și puternic.

Am pătruns în „frontul de lucru* cu 
un ceas înaintea zorilor. Echipa lui 
Florea Deliu din brigada a doua tăia 
coceni de pe pogoanele culese cu o zi 
înainte. Echipa a sosit aici cu patru 
ceasuri înaintea noastră. Dovadă certă

L. BĂCIUCU
M. SUDITU
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„Frontul de lucru"
la 

la co- 
strîns 
de pe 
lunca.

revine 
a dota Economii de metal prin folosirea

maselor plastice
blă silicioasă cu 50—75 la sută 
și au fost înlăturate în întregi
me laminatele de oțel. Prețul 
de cost pe produs a fost redus 
cu 15—20 la sută.

★

La fabricarea utilajului petro
lier, tot mai multe repere sînt 
realizate din mase plastice. Co
lectivul uzinei mecanice din 
Cîmpina, de pildă, a înlocuit 
aluminiul cu mase plastice la 
construirea bilelor necesare ci
mentării sondelor. în acest fel, 
a fost redus prețul de cost cu 
50 la sută, iar durata de func
ționare a bilelor crește simii- 
tor.

Tot din mase plastice se con
fecționează acum la uzina me
talurgică din Tîrgoviște mane
tele de manevrare a instalații
lor pentru foraj la mică adin
cime.

Cu bune rezultate se folosesc 
acum masele plastice și la fa
bricarea pompelor de injecție 
pentru tractor. Melalurgiștii din 
Sinaia au economisit anul aces
ta pe această cale o cantitate 
de metal din care se pol con
fecționa circa 120 pompe de 
injecție pentru tractorul U 650.

(Agerpres)

din partea soțului prin fiecare căruțaș 
care se întoarce de la basculante. Echi
pa lui Gheorghe Bunea e formată din 
oameni veseli, toți se simt prieteni și 
se ajută.

In „frontul de lucru** de la Mircea 
Vodă, un loc important îl ocupă pro
blema transportării porumbului 
baza de recepție de la lanca și 
șarete gospodăriei. Porumbul 
din lanuri e transportat direct 
ci mp la baza de recepție de la
Se achită muncile S.M.T. și contrac
tele făcute cu statul. Absolut toate 
atelajele au fost distribuite brigăzilor. 
Drumul pinâ la lanca măsoară peste 
sece kilometri. Căruțele duc porumbul 
la coșare, iar cele trei camioane ale 
gospodăriei și cele cinci remorci, 
tate de tractoare, date de S.M.T. 
rei, asigură transportul la bază, 
tui nd zilnic cite patru drumuri.

Ora șapte dimineața. Peste cimpia 
ruginită de toamnă, suflă vintul din
spre malul Buzăului. Pe drumul numit 
„Calea largă-1 înaintează în

■
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LA ȘCOLILE
SERALE

(.Agerpres)

Caleelirele surelor dia regia- 
■fj CrifXBJ ■■ ficat îa altisal 
lisp ■•» fi isparlanle descope
riri arie®legice. Ia cadrai săpătu
rilor efectuate rec ea t la Cetatea 
dia Siatini a fost descoperită a 
■onâ afexare omenească. Obiectele 
descoperite aici dovedesc că a- 
ceasta cetate datează încă de la 
începatal epocii fierului. Pe >an- 
tierul de la Simand. arheologii

■ azeaiai regioaaT aa acos la 
iveală 25 de ■•aet« dacice dia 
fecalele III—IV. ■■ colier de ar
gint, mărgele, preenm fi o ma
netă rOBaaă dia tispal împăra
tul ai Domițiaa.

La marginea camnnei Otomani, 
situată în partea de nard a re
giunii, pe dealul numit Cetătnia 
s-a descoperit o așezare fortifi
cată cu fanțuri duble de apărare.

certei împliniri pe ogorul gospodăriei 
colective se TOtunjește armonios in 
mișcările oamenilor.

Florica Condruț are șaisprezece ari <* 
a făcut pină. acum peste o sută zile 
muncă. împreună cu prietenele ci. 
Elena Șerban și Doorițc Florea și-au 
luat angajamentul — și la ga
zeta de perete a gospodăriei, la coîț*I 
intitulat „Cuvîntul tinerilor colezt:- 
viști“ — să nu iroiea^că ®iei b clipa 
în timpul recoltatului. în rite-a zile 
de lucru, echipa lor. din care n-a ac-

fn cimp. marți. 4 septembrie, și in șase 
zile au trimis spre bara de recepție și 
spre coșarele gospodăriei, peste zece 
vagoane de porumb. Aici, printre cci 
mai harnici culegători, șeful de echipă 
le-a numit pc uîemistele Bifa Bițeanu 
și Mioara Ciobr.nu. Amindouă fetele. 
cu chipurile pirgu-.te de soare, simt firi 
vesele, risnl lor răjund zgomotos prin 
lan. iar uneori rocile li se unesc tn 
cintec. Mioa-e. care are șaptesprezece 
•» si s-a ccsăroriț de curind cu elec 
t*K. < - prirr.es'.s sa»u : •

NE AGU

1AȘI. Noul cartier de lo
cuințe de pe malul drept 
al Bahluiitlui. In acest car
tier se dau în folosință me
reu. noi blocuri de locuințe.

Foto : AGERPRES
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Lucrătorii serviciilor de con
cepție de la Uzina „7 Noiem
brie” din Craiova au elaborat 
în ultimul timp documentația 
pentru executarea din mase 
plastice a încă opt repere de 
la mașinile agricole- In prezent, 
această uzină execută din mase 
plastice 16 repere de la seină- 
nătorile de cereale, tăvălugii i- 
nelari și remorcile cisterne. Fo
losirea maselor plastice în fa
bricarea acestor mașini a dus la 
o îmbunătățire simțitoare a ca
lității lor și la reducerea con
sumului de metal șj a prețului 
de cost pe produs. In primele 
opt luni ale anului, masele 
plastice au înlocuit în această 
uzină aproape 70 000 kg de oțel 
și dontă, cantitate din care se 
pot fabrica în plus 300 tocă
toare de nutreț sau 440 grape 
stelate. Extinderea folosirii ma
selor plastice în fabricarea ma
șinilor agricole a contribuit la 
reducerea prețului de cost pe 
uzină cu aproape 150 000 lei.

Realizări importante pe linia 
utilizării maselor plastice s-au 
obținut și în alte întreprinderi 
din Oltenia. Astfel, la Uzinele 
mecanice din Tr. Severin s-a 
extins mult utilizarea maselor 
plastice în construcția navelor, 
ceea ce a permis acestei uzine 
să obțină economii de circa un 
steri de milion lei. La Uzina 
„Electropulere" un mare număr 
de transformatori de măsură se 
execută în prezent prin turna
rea în rășini. Prin aceasta s-a 
redus consumul de cupru și ta-
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MUZEUPRIMA EXPOZIȚIE
DESPRE DEZVOLTAREA ÎNVÂȚÂMÎNTULUI

Sfaturile popu
lare și organele co
merciale din regiu
nea Crișana au luat 
din timp măsurile 
necesare pentru o 
bună aprovizionare 
a populației pe 
timpul iernii. In a- 
cest scot au fost 
curățate, dezinfec
tate și amenajate 
depozitele, magazii
le și pivnițele nece
sare depozitării car
tofilor și altor legu
me și zarzavaturi.

Unitățile O.C.L 
„Aprozar" și ale 
cooperației de con
sum vor însiloza

pentru desfacerea 
în timpul iernii cu 
aproape 860 tone 
mai multe legume 
și cu peste 500 tone 
mai multe fructe 
decit în iarna tre
cută, iar cantitățile 
de legume semiin- 
dustrializate : cas
tra veți și varză, 
pastă de roșii, pru
ne uscate etc., ce 
vor fi puse la dis
poziția populației, 
se vor tripla față 
de anul trecut 
Printre altele se în- 
silozează mai mult 
de 3 700 tone car
tofi, 450 tone ceapa.

precum W noul 
cantități de usturi. 
răd£c*Maâse etc. De 
pe acum s-au luat 
măsuri pentru asi
gurarea transportu
lui Ia domiciliu al 
cartofilor și altor 
legume necesare a- 
pro vizionării.

Anul acesta, uni
tățile agricole so
cialiste din regiune 
au depășit planul 
valoric de livrări 
către unitățile ^A- 
prozar", cu aproape 
1 milion let

(Agerpres;

D»r. inrh-wrea pragriniiSi 
Ae |»red«rpe« ieri de Mii Je 
■uciiari di« ÎBlrepriadetile dia 
îatrejțj Iară **“ îadreiptă »pre 
•reU terii*. 5iderarei«ti. »>i- 
•traclen de ■aftni. vineri pe 
tmlifti. ■ ■■ritari dia întreprin
derile agricole de «lat li leclaral 
farc«lier. rnailmetari de pe t a li
tiere. filatoare ti (culoare — 
■■■l(î dial re ei (rulați |a ISeni 
de ■■■râ — >■ în ce pot un ■■■ 
!■ de undit

Coadi(iile booe de învățătură 
create de partid fi de ^arera. 
■prijinal acordat de către între
prinderi, arițarj «nai mare □■- 
■ ir de ■■■eilori posibilitatea 
u-fi completeze studiile de cul
ta râ geaeralâ fără a-fi întrerupe 
activitatea îa predacție. Anal a- 
cesta. școlile medii serale >înt 
frreveatate de aproape 69 000 de 
elevi.

Irt cadrjJ complexului muzeal de la Golești, 
C.Li-ea Argeș. deschis de curînd prima 

d. - țcră comacralâ prezentării 
'xic-: x&futente impuiiunte din istoria învăfă- 
mintuiui rorainese

Expoziție este în iocalul unde o
pr.-ffla școcJc sătească la-cc r.n limbo 

rcssisiâ, jja4exejc?ă in anul 1626 de cărturarul 
Dirricu Golescu. școală la care puteau învăța 
■yratu?! șj fiii de țărani si chiar de robi. Maten- 
cle de o deosebită valoare științifică ii docu
mentară lnratfiează privitorului mosaente din 
istoria învățămîncepind cu prima /umă-

taie a secolului XIX. Sînt expuse — în original 
— primele manuale, reproduceri, lucrări grafice 
etc.

Expoiiția se încheie cu prezentarea dezvol
tării învățăm! ntului în regiunea -Argeș în unii 
puterii populare. Materialele sugestive reușesc 
să redea noile condiții create de statul demo
crat-popular pentru dezvoltarea învăfamîntului 
larg de masă.

MARIN ILIESCU
responsabilul Muzeului regional «Argeș — 

secția Golești

Importante descoperiri arheologice
L'nnl din acestea are a adincime 
de m. Din această așezare au 
fost scoase peste 10 000 piese ar
heologice, din care 220 vase în
tregi din lut ornamentat,

O descoperire valoroasă, efec
tuata de colectivul muzeului din 
Oradea, este ți cea din satul Gi
ri*, unde s-au găsit 5 așezări da
lia d din epoca bronzului.

(Agerpres)

Uzinele „Grivtța roșie 
Capitală — Pregătirea unor 
virole pentru a fi montate.

l Foto i Agerpres
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I

îndva (își amin
tesc și tovarășii 
din conducerea 
Casei raionale de 
cultură Buzău) cer
cul literar de aici 
a avut o activita

te fructuoasă : se organizau 
simpozioane și seri literare în 
întreprinderile din oraș, la sta- 
ha de radioflcare a orașului se 
prezentau periodic emisiuni li
terare. la ședințele cercului se 
dezbateau articolele de istorie 
si critică literară apărule în 
presa de specialitate, se editau 
caiete literare cuprinzînd cele 
mai bune creații ale membrilor 
cercului. Toate aceste acțiuni 
ridicau prestigiul cercului si a- 
irăgeau la ședințele de lucru 
noi tineri muncitori, cadre di
dactice, elevi. Cercul literar se 
bucura de popularitate, lucru a- 
deverlf și de faptul că pe a- 
dresa casei de cultură soseau 
de multe ori scrisori prin care, 
unii tineri, ailafi la mai mare 
distantă de oraș, 
discuției cercului 
încercări literare. Și așteptau

Încredințau 
primele lor

voie și de sprijinul conducerii 
casei de cultură, era nevoie si 
de îndrumare.

Activitatea unui cerc literar 
nu se consumă insă niciodată, 
prin nici un aspect al formelor 
sale de manifestare, lie că se 
discuta o creație sau alta a ți
nui tînăr, fie că se organizează 
simpozioane, seri literare etc. 
Scopul cercului literar este și 
altul ■— și anume acela de a 
îmbogăți orizontul cultural-ar
tistic al tinerilor, sâ ie dezvolte 
continuu interesul pentru ie- 
nomenui literar, să-l Înțeleagă 
profund. La cercul literar 
,,Alex. Sahla' din Buzău se fac 
uneori dezbateri pe marginea 
ultimelor cărți apărute, se stu
diază cînd și clnd din presa d’ 
specialitate, articolele de istorie 
și critică literară. Pentru ca a- 
ceste acțiuni să aibă insă efi
cienta dorită e necesar ca ele 
să lie organizate și conduse cu 
competen|d de cadre didactice 
bine pregătite, tineri absolvent: 
ai Facultății de liloloaie. Sec
ția orășenească de învălămint 
ie angajase

Cercul literar
și îndrumătorii
răsDunsui care nu Intîrzia. ?• 
alunei cercul se bucura insâ și 
de o îndrumare susjinută, ve
nită atlt de la casa de cultură 
și comitetul orășenesc U.T.M. 
cit și de la Casa de creație re
gională Ploiești. Îndrumarea s-a 
pierdut Insă pe parcurs. De ce. 
nu-i areu de bănuit i s-a zis că 
la cercul literar lucrurile merg 
bine Și așa singure. Deci...

Deci activitatea cercului n-a 
mai continuat la același nivel 
fiindcă, oricît de mare ar ii im
pulsul dat, este știut că inerția 
nu dezvoltă energie. Cercul li
terar si-a redus activitatea nu
mai la ședințele de lucru (clnd 
se dezbat — dacă existâ — lu
crări originale) și la un număr 
restrins de membri. S-au redus 
la zero acțiunile care veneau în 
sprijinul activităților din între
prinderile orașului, s-au rărit 
emisiunile de la stația de ra
dioamplificare. Cînd si cînd 
doar —■ și aceasta fiindcă cer
cul funcționează totuși pe lin
gă o casă raională de cultură 1 
— membrii cercului s-au depla
sat prin cîteva sate din raion, 
prezentînd cîteva din creațiile 
lor originale. $i aceste depla
sări au automulțumit. Nicolae 
Răican, directorul casei de cul
tură, le socotește 
dacă în activitatea 
ceste deplasări ar 
caracter organizat, 
după un plan tematic 
și cu scop precis : membrii cer
cului să discute cu colectiviștii, 
sd afle preocupările lor de mun
că, gîndurile lor, ce-și propun 
bunăoară pentru dezvoltarea a- 
vutului obștesc, pentru conti
nua dezvoltare a gospodăriei. 
Fără îndoială că aceste discuții 
ar fj servit membrilor cercu- 
lu^. neriumfaale țnptive pentru 
creații ^originale noi. actuale. Si 
na era rău daca, la aceleași 
gospodării colective, aceste vi
zite ar fi fost întoarse: de 
data aceasta membrii cercu
lui recitindu-și lucrările inspi
rate de munca și eforturile co
lectiviștilor. Ar fi fost o con
fruntare de opinii rodnice. De
sigur, pentru aceasta era ne-

interesante, 
cercului, a- 
fi avut un 
permanent, 

anume

Istoricul valsului
intr-un program 

interesant
O orhestră simfonică — din 

Botoșani — un dirijor — Max 
Weber -—• patru soliști ai ope
retei din București — Vali Ni- 
culescu, Maria Asati, Petre 
Valentin, George Hazgan — ți 
un muzicolog- prof. G. Pascu 
de la Conservatorul din Iași— 
au închinat una din serile tre
cute publicului dm Vatra 
Dornei. un program com
pus exclusiv din valsuri. 
In zilele precedente ei po
nosiră ia Suceava, Botoșani, 
Rădăuți, Dorohoi, Săveni Făl
ticeni, Șiret, Gura Humorului, 
turneul urmind a se desfășura 
în continuare la Cîmpulung, 
Hîrlâu si Pașcani. Axarea 
unui concert simfonic pe tema 
valsului de la originile sale 
străvechi pînă la creația con
temporană, reprezintă una din 
metodele cele mai eficiente de 
atragere a unor largi categorii 
de ascultători. Inițiativa or
chestrei simfonice din Boto
șani și a neobositului propa
gator al muzicii. G. Pascu, de 
a organiza această manifestare 
muzicală care a îmbinat m 
mod fericit latura distractivă 
cu cea educativă, s-a bucurat 
de o primire călduroasă 
partea ascultătorilor.

Este de dorit ca tot 
multe formații simfonice ale 
țării să-și dedice o parte din 
activitatea lor unor asemenea 
concerte dorite de public și în 
special de tineret.

I. HRISTEA
----- •------

din

mai

Artiști amatori 
pe soenâ

în satul Crăiniceni din raio
nul Dorohoi, brigada de agi
tație este binecunoscută. Ti
nerii care o formează au pre
zentat pe scena căminului cul
tural din sat numeroase spec
tacole care s-au bucurat de a- 
precierea colectiviștilor noștri. 
Cu ocazia inaugurării căminu
lui cultural în comuna Ră
dăuți, brigada noastră a pre
zentat programul „Slăvit să fii 
partid iubit1, și piesa de teatru 
„Lanțul manevrelor". aici 
brigada a fost îndelung 
plaudată.

PAUL CRĂCIUN 
elev

a-

In acest sens să 
sprijine activi
tatea cercului 
literar.

De iapt. In 
ceea ce priveș
te îndrumarea 
cercului literar, 
atragerea a cit 
mai znulți tineri 
ia această acti
vitate, la Buzău 
există multe an
gajamente. Și 
din partea ța- 
sei raionale de 

comitetului orașe- 
cultură și artă, 

angaja- 
membrii

cultură, șl a 
nesc pentru 
Dar au rămas simple 
mente. Multi dintre 
cercului sini tineri. De crește-
rea lor însă, de îndrumarea 
muncii în cerc, Comitetul ord- 
țenesc U.T.M. Buzău nu se a 
cupă pe motiv ca cercul literar 
activează pe lingă casa de cul
tură, oare este raională și, deci, 
acest lucru intră in atribuțiiie 
comitetului raional U.T.M. 
Inexplicabilă logică din moment 
ce casa de cultură este raio
nală, dar își desfășoară activi
tatea și la sediu, în Buzău, din 
consiliul ei de conducere făcînd 
parte și secretarul cu probleme 
le de propagandă al comitetului 
orășenesc U.T.M. 1

Membrii cercului așteaptă 
Insă o îndrumare atentă de la 
toți acești factori și nu Se vor 
supăra dacă vor primi sugestii 
atif de la comitetul orășenesc 
U.T.M. cil si de la cel raional. 
Fără îndoială că procedîndu-se 
astfel, cercul literar va avea de 
cîștigat, își va spori forlele. La 
uzina mecanică, la depoul 
C.F.R. și la fabrica chimică dm 
oraș existâ numeroși tineri pa
sionali de literatură, autori ui 
textelor de brigadă. Ei toți Iși I 
pot continua aceste preocupări 
la nivelul cercului literar. In 
acest caz, comitetul orășenesc 
U.T.M. are datoria să Îndrepte 
atenția cercului către acțiuni 
cullural-artistice organizate în 
întreprinderile din oraș, spri
jinind in acest fel și munca de 
răspindire a cărții și înfelege- 
rea ei cit mai proiundă- 
Membrii cercului pot orgcr.ir- 
procese literare.
seri fi morale literare, iif.’-iir. 
cuvir.t. prin țoale cc?i.e 
uni. oot transicr^ă cer2^. if'.e- 
rar înlr-o activ Hale ir.elzdece 
susținută, care jâ înAruna 9: ii 
dezvolte munca a eît
mai mul ți tinerL Dar ca s<5 zjbo- 
iiieie această ir.dniBx-re ce:i.z! 
literar trebuie o arbd el stai

La standul de clrți al Uzinelor „Electromagnetica' din Capitală au venit cărți noi. Tine
rii din diferite sectoare vin aci să afle ultimele noutăți

Foto : N. STELORIAN

CLUU
Gata să-și primească

locatarii

curățenie, ca mobilierul reparat. 
Pentru aceasta se cere din partea 
candidaților 
de camerele

mei multă grijă față 
in care locuiesc, mai

parte din studenții celorlalți ani 
au examene restanțe. Ei sint mu
tați de la un etaj la altul după 
cum evoluează lucrările de repa

rații. Dar în sălile de lectură nu se 
poate studia din cauza zgomotu
lui pe care il produc instalatorii.

Cum se face că lucrătorii 
IOGC au intrat în căminele IMF 
odată cu studenții ? In primul 
rîtid, vina o poartă conducerea 
IOGC care și-a zis că pînă Ia 1 
octombrie mai e vreme ; deschi
derea cursurilor va găsi căminele 
reparate. Realitatea însă este că 
absolvenții anului VI și studenții 
restanțieri au intrat în cămine cu

Prima ediție a Festivalului
bienal de teatru ,,București“

S a deschis prima e- 
diție a Festivalului for
mațiilor de teatru a- 
maioare din Capitală, 
manifestare d« largă 
amploare ce se va des
fășura plnă la jumâ- 
tatea lunii oclombrie. 
Participant! In întrece
re : toate formațiile 
artiștilor amatori de 
teatru din Capitală șl 
dtn comunele situate 
In raza orașului Bucu

rești. Festivalul are 
drept scop ca Intre 
două bienale republi
cane de teatru ,,L L. 
Caragiale" activitatea 
formațiilor de teatru sd 
se ridice la un Înalt 
nivel, sd sc îmbogă
țească repertoriile a* 
cestor formații și să se 
dezvolte, totodată, mă
iestria interprelilor a* 
maiori. Festivalul va 
prilejul șt un rodnic 
schimb de experiență 
Intre echipele ama
toare de teatru fi o 
creștere a numărului 
artiștilor amatori. In 
acest scop, împreună 
cu Comitetul pentru

cultură și artă 
șuiul
Consiliul 

sindicatelor, 
creație nopulară a 
pitalei și Uniunea coo
perativelor meșteșu
gărești, Comitelui q- 
rășenesc U.T.M. Bucu
rești desfășoară o sus
ținută muncă de în
drum are a organizații
lor de bază U.T.M., 
alll fn ceea ce pri
vește mobilizarea tine
rilor sd participe In 
lormafiile artistice de 
teatru, elf și în orien
tarea lot către
rea
care să cuprindă 
mai
femporane, cu un larg 
ecou educativ în rîn- 
tful spectatorilor. La 
programul festivalului 
și-au anunțat participa
rea for mafiile teatrale 
de la țoale casele de 
cultură ale tinerelului, 
dintre care unele și cu 
farmafii de teatre de 
Păpuși. Cosa de cultu
ră a tineretului din ra
ionul „T. Vladimires-

La ordinea zilei
aprovizionarea

cantinelor

al ora-
București, 

local 
Casa

cu 
al 
de

Ca

aleae-
unor repertorii 

cil 
multe piese con-

O problemă deosebită, pe 
o ridică fiecare, sezon in 
serviciilor sociale studențești 
problema aprovizionării cantine
lor, în această perioadă, toate 
cantinele studențești din orașul 
Cluj au început pregătirile pen
tru iarnă. Planurile de aprovizio
nare prevăd — în cea mai mare

care 
fata 
este

cu* va prezenta piesa 
în trei acte „Grădina 
cu trandafiri", Casa de 
cultură a tineretului 
din raionul „23 Au
gust" — piesa înlr-un 
act „Cu balcon spre 
Dunăre", Fabrica de 
țevi sudate — piesa 

„Steaua iărd nume", 
ele.

Pînă acum. Ia Festi
valul bienal de teatru 
„București* s-au În
scris peste 200 de tor 
matii și se anunță încd 
altele. Prima iază pe 
Întreprinderi, interca- 
mune și inlercoope- 
rative a șl Început 

raioanele 1 Mai 
T. Vladimirescu.

Festivalul este
tal cu „Cupa de cris
tal a orașului Bucu
rești" și „Cupa orașu
lui București* care 
sint transmisibile, pre
cum și numeroase pre
mii și distincții acor
date echipelor șl inter- 
pre Iilor, regiei sceno
grafiei, recitatorilor și 
cititorilor artistici.

în 
și

do-

POSTA
remei
ECATERINA MINCU — co

muna Sudițî, raionul Buzău.
Comitetul executiv al Sfatu. 

lui popular al regiunii Ploieștj 
a comunicat ziarului nostru că 
sesizarea dumneavoastră a fost 
justă.

Pentru remedierea deficien
telor existente la serviciul sto
matologic al policlinicii din 
Buzău s-a trasat sarcina con
ducerii policlinicii de a sa 
ocupa în mod special de îmbu
nătățirea aprovizionării cu 
materiale.

S-au dat, de asemenea, dis
poziții Oficiului farmaceutic 
regional Ploiești să asigure în 
mai bune condiții aprovizio
narea cu materiale a centrului 
stomatologic Buzău.

DOINA DRAGOMIR — 
Sînnicolau Mare.

La Facultatea de filologie 
din cadrul Universității din 
București examenele de admi-

De fapt, modernul complex 
social studențesc din Cluj esta 
locuit de cîteva zile : au fast ca
zați aici candidați! la concursul 
de admitere în institutele de in- 
vățămînt superior. Știind câ cela 
10 blocuri vor trebui să intre în 
funcțiune cu o lună mai devre
me, conducerea administrativă a 
universității („orășelul studenți
lor” se află în admoiitlrarea l ni- 
versității „Babeș-Bolyai" ) a luat 
din timp măsurile ce sa cuve
neau : cu forțe proprii au fost 
reparate și vopsite ferestrele fi 
ușile, au fost zugrăvite camerele 
care necesitau această operație, 
peste tot s-a făcut o curățenie 
exemplară. Anul acesta, inte
rioarele confortabile ala comple
xului au devenit și mai primi
toare, mai cochete, prin plusul 
de farmec pe care il oferă nou
tatea tablourilor ce împodobesc 
camerele și coridoarele fi a per
delelor de creton. O surpriză 
plăcuta o constituie amenajarea 
unui minunat pare in mi crierul 
complexului, cu spații verzi, 
plante ornamen'ale. în ziua de 5 
septembrie cînd an început *ă 
Mtească candidatii, ia orățelnl 
rfaăeaj.7ar mata prrtătinle as

In așteptarea
studenților

/•Mmehg grifă 
di» aăida de lectură.

lobdiend

Intirzieri la lucrările
de reparații

Care este iasă situația in că- 
tniaede atit cele din strada
6 Martie ar. 25. cit fi cel din 
strada Victor Babrț nr- J.?—15? 
Aici domnește iacă • atmosferă 
de rară : se zugrăvesc pereții, se 
repară ușile yî ferestrele — oe 
scurt, se lucrează d'n plin. Acea
sta. in timp re căminele sint lo- 
taite : ubseltauții aanlui VI se 

mstd perioadă 
da Unt, iot

aproape o lună mai devreme — 
avînd sesiune de examene — și 
conducerea IMF a făcut din timp 
cunoscut acest fapt IOGC. Dar, se 
pare că argumentul nu a avut 
efect asupra tovarășilor de la 
această întreprindere, i\umai ața 
se explică faptul că lucrările de 
reparații în căminele IMF multă 
vreme tărăgănate, au fost inten
sificate abia in luna septembrie.

In ce pi nd din a doua jumătate 
■ lunii septembrie, în căminele 
IMF vor sosi noii locatari : can- 
didații la concursul de admitere 
— set’unea din IR—25 saptem- 

bria. Față de această situație, ie 
impune ca IOGC ad termine da 
țrabd toata lucrănlt da rtsartpi.

parte aceste planuri au fost în
deplinite — prepararea unor im
portante cantități de conserve, 
aprovizionarea cu cartofi, varză, 
rădăcinoase. La IMF, la Institu
tul politehnic, la Universitatea 
Babeș-Bolyai. există a experiență 
bună: în fiecare sezon se procură 
fructe, legume etc. care apoi sint 
conservate cu mijloace proprii, 
în afara unor economii bănești 
realizate astfel, care vin tot îa 
sprijinul cantinelor. se creează 
posibilitatea întocmirii unor mr 
niuri variate și bogate. Acum, în 
pragul deschiderii cursurilor, 
cantinele acestor institute — un
de servesc masa și studenții de 
la Agronomie, Conservator și 
Arte plastice — sint pregătite sâ 
ofere studenților in tot timpii

anului o masă gustoasă și con
sistentă.

în administrația IMF se află 
ți cantina dietetică a studenților 
clujeni. Avtndu-se în vedere că 
aici vor mînca studenți care au 
regim alimentar, se impuneau o 
serie de măsuri deosebite : pre
pararea unor importante canti
tăți de compoturi, a unor conser
ve. Asemenea măsuri nu s-au 
luar. Dar se pot lua, deoarece 
pînă la deschiderea cantinei — 
•— la 1 octombrie — mai este 
timp. Va trebui însă ca IMF să 
fie sprijinit de celelalte insti
tute de învățămînt superior pen
tru că și studenții lor (este vor
ba de studenții care au regim 
alimentar) mănîncă la această 
cantină.

Cit privește aprovizionarea eu 
cartofi și rădăcinoase — aceasta 
va începe către sfîrșitul lunii 
septembrie. Pregătirile însă au 
început de pe acum : sint ame
najate depozitele, beciurile. în 
această direcție, o experiență 
bună există la Universitate. Anul 
trecut, pentru cartofi și rădăci
noase au fost săpate silozuri în 
pămînt (căptușite cu paie și pre
văzute cu sisteme de aerisire). 
Acum sint pregătite alte asem^s- 
nea silozuri (cele vechi nemai- 
fiind recomandabile să se folo
sească) unde vor fi depozitați 
cartofii.

Se pare însă că gospodăriile 
agricole colective din regiunea 
Cluj — cu care cantinele studen
țești au încheiat contracte. — nu 
rar putea să asigure întreaga 
cantitate de cartofi necesară de
oarece au și alte obligațiuni con- 

actuale. De. aceea, consirterfim 
că trebuie luate din vreme mă
suri în vederea încheierii unor 
noi contracte cu gospodăriile 
agricole, colective din regiunile 
Brașov sau Crigana.

în ziua de 18 sep- 
nscrierile se primesc 

pînă în ziua de 17 septembrie. 
La înscriere aveți nevoie de 
certificatul de naștere (copie 
legalizată) diploma de maturi
tate, certificatul de sănătata 
eliberat de policlinica studen
țeasca sau de spitalele unifica
te de adulți. în acest din urmă 
caz certificatul medical tre
buie să fie vizat și de policli
nica studențească din centrul 
universitar în care este situat 
institutul,

LUCREȚIA POPOVICI — 
Timișoara.

în 1962 pe locul vechii gări 
centrale din Constanta, în 
timpul săpăturilor, constructo
rii au descoperit o statuie de 
marmură. Tot aci, arheologii 
au mai găsit încă 24 sculpturi 
în marmură, toate așezate 
într-o groapă anume săpată. 
Din cercetările efectuate pînă 
acum, se crede că aceste statui 
datează, cel mai devreme, din 
a doua jumătate a secolului al 
n-lea"șî cel Tnai tîrziu din pri
ma jumătate a secolului al 
IlI-lea.

MARIN POPESCU, ELENA 
TOMA — Lugoj.

Al IlI-lea Festival și concurs 
international George Enescu 
se va tine anul viitor Ia Bucu
rești. Pe lingă lucrările mare
lui nostru compozitor, candi
dați], la concurs vor prezenta 
în fața juriului și creații ale 
compozitorilor noștri contem
porani. Vor fi prezentate lu
crări ale compozitorilor Mihail 
Jora, Alfred Mendelsohn. Tu
dor Ciortea, Valentin Gheor
ghiu. Aurel Stroie și ale altora.

A. L ZAINESCU

ADRIAN VASILESCU

Imagini din filmele ; Străinul, L'n surîs în plină vară, Virstă primejdioasă și Drag o sie lunga de-o seara.

Dar irf^i
atășaf^liLi — Âa ia l ai -

Babrf-Baiyai. Je la 
lulîititt! paliirhaie, Je la laxti- 
mal tțrauauc, Aa la Institutul 
Ja arl~ plastica. Je la C«R«err<- 
tor — abîa către sfirșitul
luuii. Ei sau- urbui aă găsească 
intrriaure a^a ■■ fost pre-
gătize z sugrărite, strălacinÂ

EXPOZIȚIE
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fost o Vară rodnică 
pentru Studioul 
„București*. Ca ci- 
teva săptămîni în 
urma 8 filme din 
producția nafionali
(dintre rara 7 răs- 

pindite în diverse regiuni ala 
țârii), se aflau în plină realizare.

Harnicul aparat înregistra am
bianțele naturale ale cîtorva po
vestiri cinematografice care, in 
toamnă — toamna se numiră și 
aici rezultatele — se var înțirui 
cuminți în casetele nichelata 
ptirtind emblema Centrului Cine
matografic și — sperăm — eti
cheta de calitate a Studioului. 
După o „stagiune" pe litoral, la 
Mani aia. „Pisica de mare" se 
„odihnește acum la Buftea, pe 
masa de mixaj. 0 masă imensă, 
cu sute de butoane fn care sa 
„amestecă" sunetele înregistrate 
la filmare separat, pe benzi dife
rite. înainte de aceasta filmul a 
trecut însă printr-o operație teii- 
nico-artistică delicată fi dificilă 
denumită „post-sincron". Aceasta 
presupune rejucarea scenelor fil
mate în exterior, pe un platou 
interior, fără aparatul de luat 
vederi, numai în fața microfonu
lui ce înregistrează din nou •— 
de data aceasta în condiții de 
perfectă liniște — dialogurile 
filmului. Numai că se întirnplă 
uneori ca, in sala cu grija izolată 
fonic, re.luînd replica, actorul 
pierde ceva din spontaneitatea 
primei filmări. Se pierde ceva 
din ambianța naturală în care 
fusese jucată scena. De aici un 
decalaj între mimica firească a 
actorului (avem interpreți buni

mi Ja fdosare ■■ dezinvoltură, 
dar pa tern recea lor sună fals, 
strident) fi iafaiM|ia artificială, 
care ne tapară ia sala da vizio
nare.

Dar cam „Pisica* e an film 
de acțiune, ca succint,
probabil ci ca fi șcutită de acest 
defect curent al producției noas
tre. Construită în genul pelicu
lelor polițiste, de aressturi, dar 
cu un solid substrat psihologic și 
social „Pisica de atare" iți pro
pune să demonstreze tăria sufle
tească, probitatea, curajul civic 
al tineretului nostru. Eroii .* «n 
ofițer de miliția (interpretat de 
Victor Rebengiuc) fi o tiniră in
gineră (Leopoldina Bălănuță).

vorbește Ca despre cea mai dragă 
realizare cinematografică a sa, 
pe care fi-o dorește „un mare 
poem de dragoste, dar o dragoste 
nouă, specifică anului 196.1“ 
(cum declara aj în revista „Ci
nema* j.

Filmat de G. îonescu exclusiv 
fn Bucurețtiul modern, pe șan
tierele noilor blocuri ce înfru
musețează pe zi ce trece fața 
Capitalei noastre, acest poem Li
ric fi citadin ilustrează o evo
luție umana interesantă fi ine
dită : maturizarea spirituală a 
unui puști superficial, maturiza
re înțeleasă însă nu ca despărțire 
de tinerețe, de entuziasmul fi 
vibrația ei, ci de unele din era

țeșta cu valori noi, cu aurul co
tidian al trăiniciei' își definea 
regizorul intenția, ideea filozofi
că a filmului său. De o factură 
mai puțin obișnuită (4 schițe oa
recum autonome, avînd fiecare 
eroii săi, ce traversează etape di
ferite ale existenței) „Anotim
purile" vorbesc despre permanen
ța iubirii și a tinereții, a unei ti
nereți ce nu poate fi întunecată 
de virstă, atunci cînd e vorba 
da a exuberantă tinerețe a su
fletului... t

♦
Cu ..Păți spre lună comedia 

filozofică a lui Gopo, care uzi nd 
de mijloacele fantasticului ilus
trează visul spre „mai sus* a

te adaugă efortul creator al unui 
interpret care și-a cîștigat simpa
tia publicului de la primul său 
rol, (moțul Mihai Brad venit pe 
șantier, din „Partea ta de vină ) 
Sebastian Pajiaiani. Fănuță din 
povestirea lui D. R. Popescu 
„Pădurea“ care a sfat 
noului scenariu e un 
mai puțin obișnuit în zilele noa
stre, pe care nu at'ariția (ca a la 
Mihai Brad) ci egoismul, nepă
sarea față de ceilalți îl înstrăi
nează de oameni. Dragostea pen
tru o tiniră, inimoasă colectivis
tă, il va readuce însă în mijlocul 
alor săi. „Suriiul” e titlul, dar $i 
modalitatea pe care și-a ales-o 
regizorul să repovestească pe

la baza 
personaj

fi nu o schemă didacticistă sear
bădă.

Să-l lăsăm pe Făniță să se re- 
acomodeze cu viața satului său, 
să descopere — singur ori ajutat 
de ceilalți — farmecul muncii 
avîntate, colective, satisfacția uti
lității, finalității largi a efortu
lui său, și să facem cunoștință 
cu un alt personaj atrăgător al 
ineditului peisaj cinematografic : 
Maria, sora mai mică a surorilor 
ce susțin conflictul noului film 
regizat de lloria Popescu și scris 
de Alecu Ivan Ghilia, „Dragos
te lungă de o seară“ are ca fun
dal natural al dramei un sat ar
delenesc (exterioarele se filmea
ză la Strenți, lingă Alba Iu Ha)

La casa pionierilor din orașul 
Suceava, a lost deschisă o ex
poziție cuprinzînd materiale 
executate în vacanță de pioni
erii si elevii de la școlile din 
orașul și raionul Suceava. Din
tre exponate, un interes deose
bit îl prezintă tablourile care 
oglindesc viața nouă a munci
torilor și colectiviștilor, ima
gini pe care elevii le-au cunos
cut în timpul excursiilor prin 
regiune. Intîlnim de asemenea 
între exponate, desene tehnice, 
aeromodele, lucrâri practice de 
tîmplărie și iăcătușerie, piese 
de radio, fele de masă, rochii, 
milieuri ele.

ADRIAN GRAUR 
corespondent voluntar
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VARĂ CINEMATOGRAFICA RODNICĂ
Deși se Iubesc cei doi sint gnts 
să acționeze cu intransigență 
cînd presupun că taina prețiosu
lui minereu ar fi putut fi divul
gată de umil e|- t)tn feri
cire-.. dar finalul unui film de 
acest gen nu trebuie nici el di
vulgat și autorii (scenariștii Pe
tre Luscalav, Vladimir Popescu, 
regizorul Gh. Turcit) par să dea 
dovadă de aceleași însușiri ca și 
eroii acțiunii lor. Acțiune capti
vantă, care, credem, va suscita 
interesul tînărului spectator.

Tot acestui tînăr spectator, 
scriitorul și cineastul Francisc 
Munteanu i-a dedicat noua sa 
realizare : „Virstă primejdioasă". 
Despre această peliculă autorul

rile, tentațiile ei facile, teribilis
mele ce pot apărea la o anumită 
„virstă primejdioasă11.

ir
O suită cinematografică — de 

data aceasta a tuturor vîrstelor
— a intenționat să realizeze Su
rei Stiopul cu „Anotimpurile 
dragostei*. Regizorul (scenarist 
în același timp) a căutat să des
prindă din aceste etape variate 
ale vieții o constanță — iubirea
— definită, în film, concret. în 
raporț cu mediul, timpul istoric, 
realizarea multilaterală a indivi
dului. „Dragostea adevărată în
seamnă creație, muncă ; dragos
tea adevărata nu poale muri eu 
trecerea timpului, ci se îmbogă-

omenirii, aspirația și lupta sa 
de secole pentru progres. Stu
dioul își încheie lista filmelor 
sale aflate în faze de finisare.

Ramîne însă capitolul, foarte 
important al peliculelor aflate 
în lucru, la filmări în exterioa
re. Aici, »• pare, predomină te
matica inspirata' din viața satu
lui. Peisajul rural cîștigă tot mai 
mult teren în filmele noastre.

Poezia frustă, reconfortantă, a 
satului contemporan — poezie 
geografică și umană — devine 
una din însușirile de baza ale 
filmului „Un surîs în plină vară" 
pe care Geo Saizescu il realizea
ză după povestirea fui D. R. Po
pescu. Colaborării lor fructoasa

ecran bucata literară. „Am ră
mas la același personaj, la ace
eași problematică, dar am ales 
alt gen: comicul, schimbînd op
tica asupra eroului* — ne măr
turisește tinărnl iubitor și cunos
cător al genului — Geo Saizescu 
(după cum ne-a demonstrat-o cu 
excelenta ecranizare mai veche 
„Doi vecini" după Arghezi). 
Bineînțeles că aceasta n-a pre
supus înlăturarea în film a mo
mentelor mai grave, de tristețe, 
chiar, din nuvelă. Autorii se de
clară pentru „amestecul" mo
mentelor ca în viață, atita vre
me cit filmul vrea să reflecte 
viața nouă, în eonVplexitatea ei

iar ca idee de bază : afirmarea 
condițiilor deosebite pe care le 
creează societatea socialistă dez
voltării armonioase a individului, 
afirmării demnității, personali
tății lui. Ce s-ar fi făcut în alte 
vremuri tînăra părăsita, cu un 
copil ? Grija față de om, atenția 
caldă, atitudinea înțelegătoare a 
satului întreg față de drama Mă
riei (dramă care își pierde carac
terul de „melo" atunci cînd au
torii subliniază că e vorba de o

aînțelegere sobră și delicată 
personajului respectiv, și nu o 
compătimire sentimentală jigni
toare. ca în atîtea filme lacri
mogene și plicticos moralizatoa-

re), vorbesc de însușirile etice 
noi ale omului societății socia
liste.

Surprinderea elementului etic 
înaintat, propriu contemporani
lor noștri a preocupat majorita
tea scenariștilor și regizorilor 
angajați anul acesta în produc
ție de filme. Pe cei care și-au 
luat ea sarcină oglindirea directă 
a acestor trăsături specifice mo
ralei noi, în proces de formare 
(„Virstă primejdioasă", „Un su
rîs în plină vară“, „Dragoste 
lungă de o seară , „Pisica de 
mare", „Anotimpurile dragostei ) 
ca și pe cei care afirmă, prin 
contrast, acuzînd vechiul, retro
gradul din viața oamenilor, cum 
ar fi filmul realizat de Victor 
Iu lin, după un scenariu de V. 
Em. Galan : „Comoara din Vadul 
Vechi". Aici personajul central 
—■ purtător al unor vicii proprii 
micului proprietar de pămînt 
avar și hrăpăreț —■ denunță prin 
comportamentul său odios mo
rala unei clase, pe bună dreptate 
lichidate de istorie. Amintind 
numai în treacăt, din lipsa de 
spațiu, roîntîlnirea pe ecran cu 
romanul de mare valoare „Stră
inul" de Titus Popovici (reali
zarea cinematografică aparține 
lui Mihai lacob) care se filmează 
actualmente la Arad, încheiem 
succintul tablou aL unei activi
tăți vaste. Pronosticuri? Pre
mature, dar. se pare, îmbucură
toare...

ALICE MANOIU
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n nrezent, în orga
nizațiile U. T. M- 
din întreaga țară 
se fac intense pre
gătiri în vederea 
deschiderii noului 
an de învățămînt

politic U.T.M. Au fost selec
ționați cei mai buni tineri ca 
propagandiști ; se desfășoară 
instruirea lor în cursuri orga
nizata ne lîngă comitetele re
gionale. raionale și orășenești 
U.T.M. : sînt recrutați cursan- 
ții.

Modul în care se îndeplinesc 
aceste sarcini a constituit 
obiectul raidului nostru în 
unul din raioanele regiunii 
Argeș.

Propagandiștii — atent 
selecționați și bine 

instruiți

Pînfi în prezent, In raionul 
Drăgănești-Olt au fost selec
ționați 130 de propagandiști 
pentru *‘ WJ“ 
mîntul 
U.T.M.
fost confirmați 
în adunările 
generale ale 
organizaților

U. T. M. din 
care fac parte 
ya jMTlt tineri 
btoe pregătiți 
profesional, cu 
un nivel politic, 
ideologic și de 
cultură gene
rală corespun
zător. capabili 
să Iacă față 
sarcinilor ce le 
revin.

Din procesele 
verbale ale a- 
dunărilor în 
care au fost 
confirmați rezultă că 95 dintre 
propagandiștii selecționați au 
mai condus cercuri ale învăță
mîntului politic U.T.M. și în 
anii trecuți. Așadar, în marea 
lor majoritate ei și-au cîștigat 
deja Drestigiu și stimă în rîn- 
dul tineretului, au acumulat 
experiență prețioasă.

Astfel selecționați, viitorii 
propagandiști au fost temeinic 
instruiți, fie la nivelul regiunii, 
fie la nivelul raional. Ne-am 
deplasat prin cîteva comune 
pentru a-i întîlni la muncă, în 
mijlocul tovarășilor lor, în. mij
locul viitorilor lor cursanți.

învăță- 
politîc 

Ei au

de studiere a Statutului 
U.T.M., trei de curs politic 
U.T.M. ; două cercuri „Să ne 
cunoaștem patria socialistă” și 
unul în care se vor dezbate 
trăsăturile moralei comuniste 
în rîndurile tinerei generații.

Recrutarea cursanților a în
ceput în ziua de 4 septembrie. 
Cei mai vrednici tineri colec
tiviști care încă nu fac parte 
din organizația U.T.M., sau ti
neri care au fost primiți re
cent în rîndurile organizației, 
sînt îndrumați c.u grijă spre 
cercurile de studiere a Statu
tului U.T.M.

Nivelul de pregătire și do
rința fiecărui tînăr sînt prin
cipalele criterii după care se 
recrutează cursanții. Spre 
exemplu, Maria V. Bărbuț sau 
Aurel Neacșu au frecventat a- 
nul trecut cercul de studierea 
Statutului U.T.M. Ei și-au ma
nifestat dorința ca în noul an 
de învătămînt să fie încadrați 
în cercul „Să ne cunoaștem

In pragul deschiderii în
a-

noului an
de învățămînt
politic U.T.

După nfveiul de pregătire 
și dorința fiecărui tînăr

A sta de vorbă cu 300 de 
tineri, a le explica programul 
tuturor cercurilor, a-i îndruma 
spre forma de învătămînt po
litic corespunzătoare nivelului 
lor de pregătire, a le asculta 
doleanțele — iată o sarcină 
importantă ne care o duc la 
îndeplinire zi de zi, cu răb
dare și cu înțelegere membrii 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. și propagandiștii 
din comuna Stoicănești. Aici, 
în gospodăria colectivă, vor 
funcționa nouă cercuri — trei

patria socialistă”. Ca urmare, 
ei au fost înscriși în cercul pe 
care îl va conduce bibliote
cara Alexandra Vieru.

Activitate intensă în recru
tarea cursanților am întîlnit și 
în comunele Văleni, Comani, 
Balta Sărată, în satul Pestra și 
altele. In gospodăria agricolă 
colectivă „7 Noiembrie” din 
comuna Gostavăț. tinerii din 
două brigăzi de cîmp s-au în
scris în cercul „Să ne cunoaș
tem patria socialistă”. Propa
gandista acestui cerc, tovarășa 
Elena Tobescu, a dat dovadă 
de multă inițiativă în anul 
trecut. După fiecare seminar, 
potrivit cu tema dezbătută, ea 
a organizat seri de recitări ori 
de cintece pentru tineret ; seri 
de întrebări și răspunsuri sau 
întîlnit cu tovarăși care au 
vizitat țări străine...

Mai este nevoie să explicăm 
de ce tinerii și tinerele colec
tiviste se înscriu bucuroși în 
cercul condus de ea ?

Cînd lipsește inițiativa..

Pregătirea noului an de în- 
V’ățămînt Dolitic U.T.M. nu se 
desfășoară pretutindeni în 
mod corespunzător. In munca 
unor comitete comunale

U.T.M. și a unor organizații de 
bază din raionul Drăgănești- 
Olt există încă mult forma
lism Si superficialitate. Spre 
exemnlu. în comuna Dăneasa 
(secretar al comitetului co
munal U.T.M. Ion Rada, iar al 
comitetului organizației de 
bază din G.A.C. — Ilie Petcu) 
înscrierea în învățămîntul po
litic U.T.M. s-a făcut pe baza 
unui tabel nominal, întocmit 
din birou, tinerii fiind înca
drați birocratic în aceeași 
formă de învățămînt urmată 
de ei anul trecut — cercul de 
studiere a Statutului U.T.M. 
Pentru această formă de învă
tămînt ar fi fost potriviți cei 
26 de tineri din comună pri
miți anul acesta în rîndurile 
U.T.M. neînscriși acum în nici 
un cerc.

Sînt Si cazuri — ce-i drept 
mai puține — în care nu s-a 
ținut seama de indicațiile C.C. 
al U.T.M. ci privire la orga
nizarea învățămîntului politic 

din anul curent. 
Bunăoară, 
gospodăria
gricolă colecti
vă „Oltul” din 
Drăgănești-CKt 

fi-au recrutat 
cursanți pentru 
opt cercuri — 
cîte un cerc în 
fiecare brigadă 
— dar nu s-au 
selecționat pină 
în prezent de- 
cît trei propa
gandiști. De a- 
semanea. în li
nele sate prin
tre care Ză- 
noaga, stabilita
tea propagan
diștilor pe par
cursul întregu
lui an de învă

tămînt e«te pusă încă de pe 
acum sub semn de întrebare.

IN CONCLUZIE, buna des
fășurare a învățămîntului po
litic în anul ne care-1 vom în
cepe curind. depinde în mare 
măsură de selecționarea pro
pagandiștilor, de recrutarea cu 
grijă a fiecărui cursant. De a- 
ceea. Comitetul raional U.T.M. 
Drăqănești-Olt (secretar cu 
nroblemele de propagandă tov. 
Alexandru Patru) trebuie să 
ia măsurile cuvenite pentru 
înlăturarea unor deficiențe de 
felul celor sesizate în raidul 
nostru. In momentul de față 
se cere un control mai eficient 
în organizațiile de bază U.T.M. 
asupra modului în care sînt 
îndeplinite indicațiile C.C. al 
U.T.M. cu privire la selecțio
narea propagandiștilor și re
crutarea cursanților. Membrii 
biroului comitetului raional 
U.T.M., instructorii, întreg ac
tivul trebuie să acorde un a- 
jutor mai eficient organizații
lor de bază în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin cu pri
vire la deschiderea 
condiții a 
politic U.T.M.

M.

în bune 
învățămîntului

Ultimul tren din Gun Hill: 
Patria (10; 12; 14; 16,30; 19; 
21,15), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21,30). 1 Mai (10,15; 
12,45; 15,15; 17,45; 20,30), Gh. 
Doja (9; 11,30; 14; 16.30; 19; 
21,30), Grădina cinematografu
lui 13 Septembrie (20), Stadio
nul Dinamo (20). Babette pleaeă 
Ia război — cinemascop: Sala 
Palatului R. P. Romîne (orele
17.30 seria de bilete 857 și orele
20.30 seria de bilete 858), ru
lează la cinematografele Repu
blica (8,15; 10.15; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Elena Pavel 
(9; 11,15; 13,30; 16: 18.30: 21 — 
grădină 19.30), înfrățirea între 
popoare (11; 16; 18; 20.15). Gri- 
vița (10; 12; 15; 17; 19; 21),

Vacanță la mare — cinema
scop; rulează la cinematograful 
C-tin David (16; 18; 20) Escon
dida: rulează la cinematogra
fele V. Roaită (10; 12,15; 14.30; 
16,45; 19; 21.15 — grădină
19,30; 21,30), 23 August (10;
12,15; 15; 17.15; 19,30; — gra
ding 20), G Coșbuc (9.30: 11,45; 
14; 16.15; 18.30; 20,45). Arenele 
Libertății (20). Dr*c«l ți cele 
zece porunci — cinemascop: 
Unirea (11; 16: 18.15 — grădina 
20). Marele drum: rulează 
cinematografele Alex. 
(10; 12; 14: 16; 18.15;
Stefan cel Mare (10: 12; 15: 17; 
19; 21). O fî ast* dragoste? — 
cinemascop: Miorița «rulează 
in continuare de la orele 10 
pină la orele 14. după-smiază 
16.15: 1A30: 20.45j. Flocea» 
(16; 18.15: 25.30) Lana de miere 
fără bărbii: Popular (15: 17; 
19; 21). Viața ttrl chitară: Arte 
(16; 18 — grădină 20i Dintele 
de tor: 30 Dec->—.h~- (16:
18; 20) Fortăreață pe UB — 
cinemașcoo: M. Rninescu (16; 
18,15; 20,30).

la
Sabia 
20,30).

Grădina Progresul (20)
dlonul Giulești (19,30). Tutunul 
rulează la cinematografele Ma- 
gheru (9; 12; 15; 18; 21), I. C- 
Frimu (9; 12; 15; 18; 21 — 
grădină 19,30). Culisele varie- 
teului; rulează la cinemato
graful V. Alecsandri 
18,15; 20,30). Povestea
veri: Tineretului (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Moși
lor (15,30; 18 — grădină 20).
Cel mai mare spectacol: Victo
ria 0.15; 12; 15; 18; 21). Oa
meni de afaceri: Central (10.30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18.30, 20,30), 
16 Februarie (16; 18; 20), Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Miste
rele Parisului — cinemascop ; 
Lumina (rulează în continuare 
de la orele 9,15 pînă la orele 
15.15, după-amiază 17.15; 19.15; 
21.15). Program special pentru 
copii: la orele 10 la cinemato
graful 13 Septembrie. Moby 
Dîck: 13 Septembrie (11.30; 
13.45; 16: 18.15: 20.30). Munca 
(16: 18 15; 20.30). Program de 
filme documentare: rulează in 
continuare de la orele 10 pină 
la orele 21 la cinematograful 
Timpuri Noi. O moștenire cu 
bucluc: rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (15; 17; 
19; 21). Elena din Treia — ci
nemascop ■ Giulești (10.30; 13; 
15.30; 18: 20,30). Numai sta
tuile tac: T Vladimireseu (16; 
18; 20) Doi din alte lumi: ru
lează la cinematograful Alex. 
Popov (în continuare de la 
orele 9 30 pînă la orele 21). 
Clubul cavalerilor — cinema
scop: 8 Martie (16; 18,15; 20,30).

(16; 
anei

Televiziune
SÎMBATA 14 SEPTEMBRIE

19.00 Jurnalul televiziunii;
19.15 La revedere, vacanță dra
gă ! ; 20,15 Teatrul în studio : 
„Vizită pe o mică planetă ’ ;
21.15 In fața hărții ; 21,35 O 
noapte Ia Veneția. în încheie
re : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

Au început

Finalele campionatelor 
universitare

Primii campioni, 
primele surprize,,.

După deschiderea festivă, la reușita căreia s-au străduit să-fi aducă 
contribuția atit fotbaliștii echipelor „Știința" Cluj și Timișoara (scorni 
meciului lor amical: 3—2 pentru Știința Cluj) cit și gimnaștii sau 
membrii secției de călărie a clubului Știința București, (care au făcut 
demonstrații îndelung aplaudate), finalele campionatelor universitare au 
început „din plin". Prima zi, ziua de vineri. în care au intrat in onvrt- 
pelif.ie echipele de volei, baschet, handbal și fotbal, a oferit tn gefji’.ral 
meciuri spectaculoase, de. bun nivel tehnic. Spectatorii au aplaudat vic
toria handbalistelor de la l.C.F. în întilnirea cu echipa Institutului pe
dagogic București, au apreciat așa cum se cuvine evoluția handbaliștilor 
timișoreni (ei au întrecut clar Universitatea din Bucunești cu ncoruL da 
26—13), au urmărit evoluția baschetbalistelor de. la l.C.F. București, 
care, n-au avut nici un fel de problemă in meciul cu formația Universi
tății din București (scor 55—19). Printre spectacolele sportive de cali
tate. ale zilei merită menționai și jocul practicat de. ha.vhetbaliștii Poli
tehnicii timișorene (de altfel, principalii prelendenți la locul 1).

O competiție de această amploare, caracterizată de elanul și dorința 
de. afirmare a celor care iau startul nu putea să nu ne. ofere și surprize. 
Se aștepta nape cineva ca echipa de volei a Universității timișorene cu 
Alexandru Mușat, lordache, Kohn in formație să piardă întilnirea ca 
echipa Institutului politehnic Brașov după ce condusese cu 2—0 ? Sin
gurii care și-au mai acordat o șansă au fost... brașovenii; ei au jucat din 
ce în ce mai atent și cu mai multă ambiție în apărare, răsturnind astfel 
rezultatul unui meci ca și pierdut. Lecția dată de brașoveni timișorenilor 
va fi, sperăm, înțeleasă așa cum se cuvine, de către toți faroriții intilni- 
rilor ce urmează să se mai dispute... Tot la capitolul surprize (de. data 
aceasta sută la sută pozitive) putem trece comportarea foarte bună a vo
leibaliștilor de, In l.C.F., care în întilnirea cu Institutul politehnic Galați 
(formație alcătuită pe scheletul divizionarei Știința Galați) fi-au apărat 
șansele cu multă dirzenie, oferind un spectacol aplaudat in nenumărata 
rînduri de spectatorii prezenți pe terenurile din ^rada Vasile Pirvan.

Primii campioni universitari la atletism sînt deja cunoscuți : în ca
drul deschiderii festive de joi seara de pe stadionul Republicii, s-au des
fășurat probele de 100 m plat fete (ciștigătoare : Cheșu Ecaterina, din 
București-, cu 12.4 secunde), 100 m plat băieți (ciștigâtor : Dorel Comța, 
din Brașov, cu 10,9 secunde) și ștafeta 4x400 m plat băieți (ciștigătoare 
echipa Centrului universitar Timișoara).

Jocurile Balcanice
La lumina reflectoarelor 

dionului „Visil Levski” din So
fia au început aseară întrecerile 
celei de-a 22-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de atletism la care 
participă sportivi din R. P. Alba
nia, R. P. Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, R. P. Romi na și Turcia. 
Un frumos mecet a obținut re
cordmana țării noastre la arun
carea diacului Lia Manoliu în
vingătoare cu un rezultat de 53 
m. Ea a fost urmata în clasa
ment de Mihailova (R. P. Bulga
ria) — 52.60 m și Olimpia Ca
taramă (R.P.R.) — 49,70 m. Deo
sebit de pasionantă ■ fost lupta

nta- sportivă în proba masculină <la 
800 m plat. Titlul de cHmpion 
balcanic a fost cîțtigat de repre
zentantul nostru Ștefan Mihali 
cronometrat în l’51”4/10-

După prima zi în clasamentul 
masculin conduce echipa R. P. 
Bulgaria eu 52 puncte urmată 
de echipele R. P. Romîne •— 46 
puncte, Iugoslaviei — 43 puncte, 
Greciei — 19 puncte și Turciei 
-— 10 puncte. La feminin în 
fruntea clasamentului Be află 
echipa R. P. Romîne cu 22 punc
te. Urmează R. P. Bulgaria și 
Iugoslavia cu cîte 20 puncte.

• PE SCURT • PE
Ieri pe terenurile 

clubului 
Progresul din 
pitală au continuat 
întrecerile campio
natelor republica
ne de tenis de cîmp. 
Proba . de dublu 
masculin a revenit 
perechii Tiriac, Se- 
rester care în finală 
a dispus cu 6—2 ;

sportiv
Ca-

6- 4 ; 6—0 de C.
Năstase și P. Măr- 
mureanu. La dublu 
feminin au termi
nat învingătoare 
Hermina Brenner, 
Ecaterina Horșa. 
Ele au învins cu
7— 5 : 6—2 pe Julie- 
ta Namian și Eleo
nora Roșianu.

In cadrul campio
natului cat. A de 
fotbal, astăzi de la 
ora 16,30 pe stadio
nul Republicii va 
avea loc meciul 
dintre echipele Di
namo București și 
C.S.M.S. Iași.

(Agerpres)
I. BUDA

la întrecerile de volei •!

/
I. BUJOREANU

In fotografiile noastre

prezentăm două aspecte de

handbai în 7

Foto : V. RANGA

INFORMAȚII
Recepție oferita 

de ministrul Italiei 
în R. P. Romînă

' •
Ministrul Italiei în R. P. 

Romînă, dr. Alberto Paveri 
Fontana, a oferit vineri du- 
pă-amiază o recepție cu pri
lejul tratativelor care au loc 
la București în vederea ela
borării noului program de 
schimburi cultural-științifi- 
ce romîno-italiene.

Au luat parte Nicolae Bă- 
descu, președintele Comite
tului de stat pentru construc
ții, arhitectură și sistemati
zare, 
junct al ministrului 
lor externe, 
adjunct al 
vătâmîntului, 
vicepreședinte 
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, acad. Iorgu Iordan, vi
cepreședinte al Academiei R. 
P. Romîne, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
academicieni, conducători 
uniunilor de creație 
oameni de cultură, 
nari superiori din 
ministere, ziariști.

Au participat Giorgio 
raolo, ministrul plenipoten-

țiar, director general adjunct 
din Ministerul Afacerilor 
Externe, șeful delegației ita
liene, Nicolae Ghenea, direc
tor al relațiilor culturale din 
Ministerul Afacerilor Exter

ne, șeful delegației 
precum și membri 
două delegații.

Erau prezenți șefi 
misiuni diplomatice
tați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o

romîne, 
ai celor

ai unor 
acredi-

atmosferă cordială.

URMĂRI DIN PAG
„FRONTUL 

DE LUCRU"
lor mm convoi format dia treo 
douăzeci de căruțe. Ir 
pc aproape de nec
tare, tractoarele rdî pd-
minttcl in care eoiecaî^si cor 
jemdna Aici, !■ «r-
mâ cu trei zile, foțueau lanuri 
de porumb. Locul odati cură
țat, au pdtruM t-ac-^r^'e. In 
dreapta tremură, H ziral fra
ged, porumbul verde dia cul
tura du bid. Cdrdu^ij 
caii care te opintesc iu hemuri. 
In coșuri strălucește aurul eim- 
piei. Camioane și remorci trec 
pe lingă ei, Inodluite in praful 
jilav. Se întorc de la bază din 
primul drum. La rintarui bc_s- 
culâ, alte trei remorci, încăr
cate se pregătesc xă pomeniră 
spre lanca. Brigadieri., dele
gații șt cantaragiul întocmesc 
formele repede, operativ, șt fac 
loc convoiului de cdruțe. „Fron
tul de lucru" «u admite Intir- 
zieri. Toamna apasă din văz
duh, pe cimp mai rint încd 
vreo citeva sute da hectare 

care trebuie culese și fiecare 
om din acest „front de 
fși îndeplinește munca 
și la timp.

Fotoreporterul fixează
aparatului asupra convoiului. 
Zîmbește. In dmpul imaginii 
— chipurile lui Florea Deliu, 
Gheorghe Eunea, Radu Voi- 
neag, Chirițâ Mihalache și ale 
altor multor conductori, pe 
care cu o oră mai înainte ii 
lăsasem culegînd. Vin pe lingă 
căruțe, furnind și rorbind. Din 
armanul gospodăriei, le face 
semn cu mina un om al cărui 
chip nu-l disting. Mă gtndesc

lucru" 
ei turtit

ochiul

în pis cu recoltatul - 
pregătirea terenului 

pentru culturile 
de toamnă!

mult activitatea desfășu-dat
rată de tineri. Zilnic sînt la lu
cru peste W*. Nici unul nu a 
lipsit. Onțanjiația U.T.M. se 
ocupi cu multi grijă de mobi
lizarea lor la munci și de re
zultatele obținute.

Sînt mnlte alte qospodării co
lective în raionul Craiova, unde 
munca desfășurată în această 
campanie este la fel de bine 
organizată.

Mai sînt însă unele gospodă
rii unde recoltatul se desfășoară 
încă într-un ritm nesatisfăcă
tor. Colectiviștii din Bratovo- 
iești, de pildă, au de recoltat 
850 de hectare cu porumb. A-

W"—■ e

Ml ®r• aita^ar r« m«wa 
•n «4 fw of wdB la M d»

Te. iaci-

spes cit MewodAr-a coateazl 
IFrr tW Pi*ă t-
cr» Lzvl as !mt 
teatre rec’olîfit-.i
HtraA! !30 de cocect Iz.
zzv» riwâ «* ist acE-xsiâ

s* «-aer* etan
zeeti 
cr>’*C7-rzsii, res&al •«-
î*cter;s:ilor.
ris-: Saacixtescu. uq f"--
teseră reotrtzate hîcrări. A- 
coe%. Ia r~~' -6 G-A.C.
lucrează c» p'-Xia ce 
o tre«»e dlz său ce
Bxusci. Firwte sînt
De ffilsur* ace->*ei enaanizări. 
Dib îatreiqa supra’»‘A de po
rumb i-a recoltat doar a tecei 
parte. La sfecla de zahăr nici 
an s-j IacepuL Terenul nu este 

de coceni, iar tractoa
rele — neavind creat cîmp dc 
lucru ri pentru a nu sta — «u 
plecat să execute lucrări la 
qospodăria vecină din Leu. 
unde munca este mai bine or- 
qanizată. Rezultate nesatisfăcă
toare am întîlnit și la Gogoșu. 
Malu Mare, Sopot. La Ordinita, 
Călugăreni, Gogoși ța și Pleșoiu. 
recoltatul porumbului nici nu a 
început. Timpul este înaintat 
La consiliul agricol raional ni 
s-a spus că după 20 septembrie 
se vor începe însămînțările de 
toamnă. Este necesar, deci, ca 
acțiunile de recoltat și pregăti
rea terenurilor să se desfășoare 
cu maximum de operativitate. 
Zilele acestea sînt hotărîtoare 
pentru strîngerea fără pierderi a 
recoltei din acest an și pregăti
rea celei viitoare. De aceea, este

întărirea cooperării - 

condiție a îndeplinirii 

ritmice a planului

Tn cadrul x-tdteței de lucru 
s-a relevat faptul că în anul 
viitor valoarea producției glo
bale la tntoeprinderile meta
lurgice Și constructoare de 
mașini din regiunea Brașov 
va crește cu 18 la sută față de 
anul 1963. Se vor realiza cu 
28 la sută mai multe tractoare 
și un însemnat număr de auto
camioane și autobasculante. Se 
vor fabrica, de asemenea, 
peste 100 000 de motoare elec
trice. peste 5000 t utilaj pen
tru industria minieră, 9750 t 
utilaj pentru industria chimi
că etc. Pentru a se asigura în
deplinirea cu succes a acestor 
sarcini, așa cum se sublinia în 
discuții, va trebui să fie adîn- 
cită colaborarea Intre între-

arhitectură
Pompilm Macovei, ad- 

afaceri- 
Je.an Livescu, 
ministrului în- 
Virgjl Florea, 
al Corni tetu-

ai 
și alți 

funcțio? 
diferite

Ci-

• 
sit 
spre Italia, o delegație a R. F. 
Romîne condusă de prof. dr. 
Voinea Marinescu, C2re va 
participa la lucrările Congre
sului Societății internaționale 
de chirurgie cardio-vasculara.

Din delegație mai fac parte 
prof. dr. Aurel Nana, șeful 
Catedrei de chirurgie a In
stitutului Medico-farmaceutic 
din Cluj, și dr. Marian Io- 
nescu de la clinica chirurgica
lă Fundeni.

La congresul care va avea 
loc la Roma delegația țării 
noastre va prezenta o serie de 
lucrări științifice privind pro
bleme moderne de chirurgie 
pe inimă deschisă.

Vineri dimineața a pără- 
Capitala, îndreptîndu-se

al R. D. Vietnam la București 
a oferit la reședința sa un coc
teil cu ocazia plecării sale de
finitive din R. P. Romînă.

Au fost de față Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae 
Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Alexan
dru Puican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au participat de asemenea, 
șefii unor misiuni diplomatice 
la București.

Ca prilejul 
Zilei Pompierilor

Vineri după-amiază a avut 
loc la Casa de cultură, a Mini
sterului Afacerilor interne o 
adunare festivă cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 13 sep
tembrie — Ziua Pompierilor 
din R. P. Romînă.

Despre semnificația Zilei 
Pompierilor din R. P. Romînă 
a vorbit general maior Pam- 
fil Tatu.

Pavel Dumitru șt Tag Gun
ter se numără printre cei 
mai activi inovatori ai Uzi
nelor „Hidromecanica” din 
Brașov. lat ăi lucrînd îm
preună la o nouă inovație 
„dispozitiv de găurire de la 
instalația prevenitoarelor de 
erupție . Anul trecut tot 
împreună au făcut 13 ino
vații. Pină în prezent au 
realizat numai 6, dar multe 

altele se află în studiu.
Foto : N. STELORIAN

• Cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de. Ia moartea lui Aurel 
Vlaicu, vineri dimineața un 
grup dc aviatori au depus co
roane de flori la monumentul 
Aurel Vlaicu din comuna Bă
nești raionul Cîmpina, regiu
nea Ploiești.

Au fost de față numeroși oa
meni ai muncii și pionieri din 
orașul și raionul Cîmpina.

• Joi seara ambasadorul 
extraordinar si plenipotențiar

★
Cu prilejul Zilei pompieri

lor din R. P. Romînă, vineri 
dimineața a avut loc solemni
tatea depunerii de coroane la 
Monumentul luptătorilor de la 
13 septembrie 1848 din Dealul 
Spini, ridicat în amintirea 
pompierilor-emi, apărători ai 
Bucureștiului în lupta împo
triva cotropitorilor otomani.

• La 13 septembrie adjunc
tul ministrului afacerilor ex
terne George Macovescu, a 
primit în audiență pe Martti 
Johannes Salomies, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Finlandei la București, în 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor de acreditare.

(Agerpres)
.4

I
prinderilc care concurează la 
realizarea unui produs. S-a 
arătat, de pildă, necesitatea ca 
întreprinderile care participă 
la realizarea autocamioanelor 
fi a tractoarelor (printre aces
tea fiind și ^Electroprecizia-- 
Sârele) să respecte cu mai 
multă strictețe obligațiile con
tractuale. Din discuții a reie
șit totodată că Urinele ..Stee- 
fful roșu din Brașov întîm- 
pănă unele greutăți din partea 
Uznetor . -Hectroaparataj*- din 
Bucureștf -Steaua electrică" 
Fiesi, -Bertrobaoat^ Timișoa
ra și altele, care n-au livrat la 
•.Teme agresatele necesare 
pentru autocamioane.

Greutăți asemănătoare tn- 
tîmpmfc si „întreprinderea 
^Metalurgica*' din 
a primit numai 30 
pentru Lmiculare 
141 cit trebuia să 
treprtnderea 
București.

S-a subliniat de asemenea, 
ră Ministerul Metalurgiei si 
Construcțiilor de Mașini, care 
efectuează în regiune lucrări 
de investiții la 22 de între
prinderi. să se ocupe de gră
birea lucrărilor, astfel ca nodle 
obiective să poată fi terminate 
pentru a intra In producție si 
a asigura realizarea sarcinilor 
de plan.

Participanții la dezbaterea 
'•Ifre lor de plan pe anul 1964 
tu industria metalurgică și a 
construcțiilor de mașini din 
regiunea Brașov au evidențiat 
experiența bună cîștigată în 
acest an, au propus masuri 
concrete pentru viitor și si-au 
exprimat convingerea că sar
cinile de plan ale acestui an 
si ale anului 1964 vor fi reali
zate cu succes.

Sibiu care 
de motoare 
în loc de 
livreze în- 

.Ttmpuri noi-

Săptămîna viitoare pe ecrane
Coproducția romîno-franceză după romanul Iul Panait 

Istrati „Codin — viața lui Adrian Zograffi’

C O D I N

Scenariul și regia : HENRI COLPI
Adaptare : YVES JAMIAQUE : DUMITRU CARABAȚ, 

HENRI COLPL

Dialognri : YVES JAMIAQUE, DUMITRU CARABAȚ. 
Imaginea : MARCEL WEISS, ADOLPHE CH ABLET. 
Muzica : THEODOR GRIGORIU.
Cintece de THEODOR GRIGORIU șl HENRI COLPI 
Scenograf : MARCEL BOGOS

Film distins ia cea de a XVl-a edijie a Fesfi 
valului internațional de la Cannes 

cu următoarele premii:
— PREMIUL PENTRU ADAPTARE CINEMATOGRAFICA 

_ — PREMIUL PENTRU TEHNICA CINEMATOGRAFICA
f AL COMISIEI SUPERIOARE TEHNICE FRANCEZEI cu ;

_ Alexandru Virgil Platon, Răzvan Petrescu, Franțoise Brlon, 
= Nellie Borgeaud, Germaine Kerjean, Maurice Sarfati, Eliza 
g Petrăehescu. Grației a Albiul, Eugenia Bnsinceanu. Nicolae 

Budescu, Mibaî Fotino. Dorin Dron, Mihai Mereuță.
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După semnarea 
Tratatului

de la Moscova
MOSCOVA. La 13 sep

tembrie Tratatul privitor la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
in spațiul cosmic și sub apă 
a fost semnat la Moscova de 
ambasadorul Luxemburgului 
în U.R.S.S. In felul acesta 
tratatul a fost semnat la 
Moscova de 78 de state.

DAKAR. — Guvernul Repu
blicii Senegal și-a anunțat ho- 
tărîrea de a semna Tratatul de 
la Moscova cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în cele trei medii.

In Senatul S.U.A.
WASHINGTON. — ln ''dința 

din 13 septembrie ■ Senatului 
S.U.Ă., consacrată discutării Tra
tatului de la Moscova cu privire 
Ia interzicerea experiențelor nu
cleare în trei medii, a luat cu
vîntul senatorul democrat Henry 
Jackson, președintele Comisiei 
senatoriale pentru forțele arma
te, considerat pînă acum drept 
unul dintre principalii critici ai 
tratatului. După cum transmite 
agenția France Prene, el a de
clarat că după părerea lui „Se
natul poate iă acorde aprobarea 
ia cererii de ratificare a trata
tului”. Senatorul Jackion a recu
nosc ut că asigurările ce îosoțeie 
textul acestui document permit 
Senatului sa-l aprobe.

Agenția Franca Presia subli
niază că prin declarațiile «ale, 
senatorul Jackson ti face pe alți 
senatori democrațî „care mai ezi
tă” aă*|i modifice atitudinea Iar 
ți să voteze în favoarea tratatu
lui.

2ZT PESTE HOTARE
Dezbaterile (lin Consiliul 

de Securitate

« r«-

decteMție a

Fou» XORVAY-OSLO

Conferința de presă
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 13 (Ager- 
pres). — „Vreau să subliniez 
din nou cit de importantă este 
aprobarea de către Senatul 
S.U.A. a Tratatului pentru in
terzicerea experiențelor nu
cleare — a declarat președin
tele Kennedy la conferința de 
presă de la Casa Albă. Trata
tul a fost semnat pînă acum 
de peste 90 guverne și este 
mai limpede decît oricînd că 
acest mic pas către pace va 
aduce cîștiguri importante*4.

Răspunzînd întrebărilor u- 
nor corespondenți care se re
fereau la rezervele formulate 
de unii senatori față de Tra
tat, președintele a dat asigu
rări laboratoarele nucleare 
americane nu-și vor înceta 
activitatea. El a arătat, de a- 
semenea, că Statele Unite in
tenționează să-și continue pro
gramele de experiențe nucle
are subterane.

în legătură cu apropiata 
deschidere a sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U., președin
tele Kennedy a declarat, răs
punzînd unei întrebări adre
sate de corespondentul agen
ției TASS, că intenționează să 
ia cuvîntul în fața Adunării 
Generale încă din primele zile 
după deschidere și că-și va 
consacra discursul, printre al
tele. expunerii măsurilor con
crete pe care intenționează să 
le propună S.U.A. în legătură 
cu activitatea O.N.U. El a pre
cizat, de asemenea, că, cu pri
lejul sesiunii O.N.U., se va în- 
tîlni la Washington cu unii 
miniștri de externe sosiți la 
sesiune, subliniind că va avea

o întrevedere cu ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
A. Gromîko.

Președintele S.U.A. a răs
puns și unor întrebări în le
gătură cu o recentă întrunire 
a organizației ultrareacționare 
Legiunea Americană", la care 

s-au făcut auzite îndemnuri 
la noi acțiuni ostile ale S.U.A. 
împotriva Cubei, inclusiv a- 
gresiunea armată. Reafirmînd 
ostilitatea guvernului său față 
de Cuba, el și-a exprimat to
tuși părerea că acțiuni mili
tare directe ale Statelor Unite 
împotriva acestei țări „nu ar 
fi înțelepte".

In legătură cu situația din 
Vietnamul de sud, președin
tele a reafirmat politica Was
hingtonului de continuare a 
operațiunilor militare împo
triva forțelor de partizani din 
Vietnamul de sud, declarînd 
că cei 25 000 de americani din 
Vietnamul de sud se află a- 
colo pentru a cîștiga războiul 
și că de aceea S.U.A. vor spri
jini tot ceea ce va putea con
tribui la succesul acestui 
război și se vor pronunța îm
potriva a tot ceea ce este de 
natură să împiedice operațiile 
militare. In același timp, el a 
recunoscut că guvernul lui 
Diem trece prin mari dificul
tăți. ceea ce, a spus el, tre
zește „îngrijorarea" guvernu
lui său.

In legătură cu situația in
ternă, președintele Kennedy a 
recunoscut că încercările de a 
elimina segregația rasială în 
școlile din sudul S.U.A. întîm- 
pină dificultăți.

i
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XEiî YORK lj ;A|feivres’. 
— Ir jedjțțs dm 12 septesi- 

Ccnwlîxd de Securitate a 
tăermaa: examinarea proBle- 
firri SHtsațxi din Rhodesia de 
^3-z. RețrezenLfeplul Repubii- 

Gha-^. Qus-soa Sacker, a 
în cuvintul său că 

proiectul de rezoluție prezen
tat de Maroc, Ghana și Filipi
ce ._rejJectă ceie mai mode
rate cerințe ale Africii" și i-a 
chemat pe toți membrii Coc- 
albului de Securitate să spr.j:- 
ne „acest pas constructiv.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Uniunii Sovietice. 
N. T. Fedorenko, care a subli
niat că membrii consiliului 
pot și trebuie să ceară Angliei 
să nu transfere rasiștilor sud- 
rhodesieni nici o putere și nici 
un atribut suveran, mai ales 
asupra forțelor armate și a- 
viației.

Au luat apoi cuvîntul repre
zentanții Franței și Angliei 
care s-au pronunțat împotriva 
adoptării proiectului de rezo
luție prezentat de cele trei sta
te afro-asiatice și. mai ales, 
împotriva adoptării unei hoiă- 
riri în legătură cu Rhodesia de 
sud.

*
La 13 septembrie. Consiliul 

de Securitate a încheiat discu-

urca probleme: s::uapei din 
Rhodesia de sud- Reprezentan
ții țărilor membre ale Consi
liului au făcut cunoscut poziția 
'.or fată de rezoluția supusă de 
delegațiile Marocului, Ghanei 
și Filipinelor.

Rezoluția a pusă apoi Ia 
vol în favoarea ei au votat 
opt delegații, adică majorita
tea membrilor Consiliului de 
Securitate. Rezoluția nu a fost, 
însă, adootatj. deoarece dele
gatul Marii Britanii a opus ve
toed său. Statele Unite ș: 
Franța s-au abținut de la vot. 
dovedind ir.es o dată cine sînt 
sprijinitorii colon.uiumului j: 
cine sint ce* care luptă în mod 
consecvent împotriva lui.

Luînd cuvîntul după votare, 
reprezentantul Ghanei. Qtiai- 
son-Sackey. a subliniat că 
Marea Britanic a fost prima 
țară care a folosit vreodată 
în Consiliul de Securitate 
dreptul de veto în problema 
colonială.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, Nikolai Fedorenko, a 
declarat că folosirea de către 
Marea Britanie a dreptului de 
veto în problema situației din 
Rhodesia de sud dovedește că 
această țară continuă să pro
moveze o politică colonialistă.
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Incidente in timpul Consfătuire a U. I. s.
unei „anchete" si a Federației mondiale

Pămînt Ură oameni— 
oameni iară pămînt

Realități dezvăluite in cartea economistului Uruguayan 
GILLERMO BERNARD: „Reforma agrară in țările 

latino-americane"

Economistul Urugua
yan, Gillermo Bernard, 
a scris cîteva cărți des
pre economia și comer
țul exterior al țărilor 
lalinoamericane.

Nu demult, la Monte
video a apărut cartea 
sa „Reiorma agrară in 
țările latino-america- 
ne", in care este anali
zată situația din agri
cultura Americii Latine. 
Publicăm iragmente 
dintr-un capitol al câr
tii lui Bernard.

★
Continentul latino-a- 

merican ocupă 15 la 
sută din suprafața te
restră; aici trăiește 6,7 
la sută din populația 
globului.

Datele Organizației 
pentru problemele ali

La 12 septembrie s-au pro
dus incidente în sala 
unde au loc ședințele 

Comisiei Camerei Reprezen
tanților pentru cercetarea acti
vității antiamericane în timp ce 
era anchetat grupul studenților 
american^ care s-au înapoiat 
dintr-o călătorie făcută în 
Cuba. După cum transmit a- 
genfiile occidentale de presă, 
2eci de polițiști au intervenit și 
au încerca! su-i evacueze cu 
forța pe sludenți. Ia .cererea 
președintelui comisiei, Edwin 
Willis, atunci cînd, în aplnuzelc 
celor prezenți în tribune, unul 
din participanții la această că
lătorie, Levi Laub, a refuzat sâ 
indice persoanele care au con
tribuit la efectuarea vizitei stu
denților americani în Cuba. 
Polițiștii, care, potrivit agenției 
Associated Press, erau masați 
într-o anticameră „pentră a 
face față tulburărilor’, au in
tervenit cu brutalitate împotri
va studenților și publicului (lin 
tribune. Unui dintre studenti a 
strigat la adresa președintelui 
comisiei : „Este mai multă 
libertate în Cuba decît în statul 
Louisiana (slat unde domnește 
dezmățul rasiștilor albi n.r.j, iar 
alții au scandat : „Fasciștii se 
află aici".

In caisul 
participanții 
Hofiman, a
recrutai de aqenția centrală de 
investigații (C.l.A.) și de Biroul 
federal de investigații 
pentru 
asupra 
și a
americani.

a studenților

La Geneva a luat sfîrșit 
cea de-a patra consfătui
re a Uniunii internațio

nale a studenților (U.I.S.) și a 
Federației mondiale a studen
ților creștini în cadrul căreia 
a fost examinat rolul studenți
lor în lupta de eliberare na
țională.

Participanții la consfătuire 
au căzut de acord asupra mai 
multor probleme. Ei au decla
rat că studenții trebuie să spri
jine cu toate forțele lor lupta 
popoarelor pentru eliberarea 
națională. Ei su condamnat 
faptul că pînă în prezent nu 
a fost lichidat sistemul rușinos 
al colonialismului, că se mai 
practică încă apartheidul și 
riiseriminarea rasială îndeosebi 
în Africa de sud și în S.U.A.

Reprezentanții studenților 
și-nu exprimat solidaritatea cu 
popoarele asuprite din Angola, 
Mozambic. Africa de sud.

S-a acordat o deosebită aten-

creștini
ție situației din Irak, și îndeo
sebi a situației în care se află 
minoritatea kurdă, care a fost 
antrenată într-un război sin
ge ras.

Recunoscînd că există o 
strînsa legătură între lupta 
pentru eliberarea națională și 
pentru pace în întreaga lume, 
participanții la consfătuire au 
ajuns la concluzia unanimă că 
Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experien
țelor nuclearo reprezintă un 
pas înainte spre dezarmarea 
generală și pace în întreaga 
lume.

Reprezentanții celor două 
organizații de tineret au hotă- 
rît să facă tot ce le va sta în 
putință pentru lichidarea scin
dării care exiștă în npșearea 
studențească și și-au exprimat 
convingerea că asemenea con
sfătuiri sînt foarte utile pentru 
cele două organizații.

în Argentina

ședinței, unul din 
la călătorie, Barry 
declarat că a fost

(F.B.I.) 
a prezenta rapoarte 
celor văzute în Cuba 

comportării studenților

In capitala Argentinei s-a 
deschis primul Congres 
național de arhitectură 

școlară pentru a dezbate, după 
cum transmite agenția Prensa 
Latina, „grava problemă a ne
cesității construirii de școli, 
piecum și teme referitoare la 
planificarea didactică, meto
dele de educație 
tehnico-știînțifice 
turii".

Participanții la 
ocupat

și exigențele 
ale arhitec-

congres s-au
pe larg de problema

uni
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VIENA. — 

Romine din 
Internațional 
fost vizitat la 13 septembrie de 
vicecancelarul Austriei, dr. 
13runo Pittermann. Oaspetele 
a fost întâmpinat de însărci
natul cu afaceri ad-interîm al 
R. P. Romine la Viena, Silviu 
Munieanu, și de consilierul 
economic al legației romine, C. 
Stoica.

Pavilionul R. P. 
cadrul Tîrgului 

de Ia Viena a

I
i
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ACRA — La 11 septembrie a 
fost ratificat la Accra acordul 
comercial ghanezo-cuban în 
baza căruia Ghana va furniza 
Cubei cacao, esențe tropicale, 
mangal industrial și ulei de 
palmier. La rindul său, Cuba va 
exporta în Ghana zahăr, tutun, 
ceară si alte mărfuri.

baya a avut loc o demonstrație ln ce privește poziția Marii Bri
de masă a studenților indonezieni ianii sursele diplomatice americane 
în semn dc protest împotriva 
proiectatei constituiri a Federa
ției Malaveze. La demonstrația 
care s-a desfășurat sub lozinca : 
„Jos Federația Malayezâ — o 
nouă formă a colonialismului I” 
— au luat parte -— după cum 
transmite agenția Antara — re
prezentanți din partea a 46 or
ganizații de tineret și a altor or
ganizații de masa din Indonezia.

au detlarat că tratativele prevă
zute vor avea loc chiar dacă An
glia nu va participa la ele.

£
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BUENOS AIRES. — La Bue
nos Aires a fost dat publicității 
decretul guvernului argenti- 
nean cu privire la acordarea 
amnistiei tuturor deținuților 
politici. Printre persoanele care 
urmează a fi puse în libertate 
există comuniști și peroniști. 
condamnați anterior pe baza 
diferitelor legi represive.

SANTIAGO DE CHILE — A- 
genția Reuter anunță că în noap
tea de 12 septembrie guvernul 
chilian a demisionat. El $i-a 
prezentat demisia în urma apro
bării de către Congresul natio
nal a unui proiect de lege pri
vind acordarea unui ajutor de 
2,5 milioane dolari personalu
lui sanitar, care se află în grevă 
de 25 zile.

BAGDAD. — Declarațiile 
cirmuitorilor baasiști de ia 
Bagdad din care rezultă că 
„lupta de eliberare a poporu
lui kurd a fost înăbușită ' și că 
armatele partizanilor kurzi ar 
ii fost zdrobite sini departe de 
a corespunde realității, scrie 
saplămîRalul libanez „Al-Hur- 
riya'. Partizanii lui Barzani, 
conducătorul mișcării de elibe
rare a kurzilor, scrie în conti
nuare revista, continuă să se 
mențină pe polițiile lor și, să-și 
păstreze punctele strategice a- 
supra cărora și-au instituit con
trolul încă de la începu &if ope
rațiunilor militare, pricinuind 
armatelor irakiene mari pier
deri in oameni materiale.

BUDAPESTA. — După cum 
transmite agenția la 12
septembrie Janos Kadar. prim 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc 
ungar, și-a încheiat vizita ne
oficială în Iugoslavia, inapoin- 
du-se în patrie. In urma între
vederilor dintre Janos Kadar 
și I. Broz Tito a foa‘ dat pu
blicității un comunicat comun 
iu goslavo- ungar.

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică a S.L’.A. 

Sa anunțai că la poligonul din 
5= Nevada au fost efectuate la 13 
.1 septembrie doua noi experiențr
- uucleare subterane. Comunicatul
- comisiei relevă că una din aceste 

explozii a fost dc putere mică,
= iar eealaltă de putere mijlocie.

DJ.4KTRT.4. — ln fata clădi
rii Consulatului englez din Sura-

LONDRA. — Citind surze diplo
matice anseiicane din Londra^ ar 
genția Reuter anunță la 13 «no
iembrie cd Statele Unife pregăietc 
cu febrilitate o nouă serie de rsn- 
mllăii ln legătură ezi planul ame
rican de creare a torței Bucleare 
multinaționale a N.A.T.O. Potr:.it 
agenției, acest pian care prevede 
crearea în cadrul N’.A.T.O. ptnă 
în anul 1967 a unei Hote s*C-i*uito 
din 25 nave de supraiață Înarmate 
cu rachete „Polar is“ și a vi nd echi
paje mixte, va li luai din nou in 
discuție ln scurt timp la Washing
ton cu participarea reprezentanți
lor Greciei, Turciei, Germaniei oc
cidentale și Italiei. S-a aflai 
tratativele se vor referi 
liile tehnice 
se găsește 

brionar.

cd 
Ja drlcr 

afe acestui plan care 
lntr-un stadiu ear

LONDRA — Congresul Par
tidului liberal din Marea Br - 
tanie care jși desLășoar- lucră
rile în localitatea Bri-îhîcn a 
adoptat in unanîsrttate la 13 
septembrie o rezoluție extra
ordinară care cere dizolvarea 
parlamentului englez și ț? ce
rea de alegeri generale “k mai 
curind posibil. Participanții '.a 
congres au adoptat de aseme
nea. o rezoluție care condamnă 
politica de apartheid îrl Africa 
de sud șî respinge orice pro
iect de uniune a protectorate
lor britanice Basutoland. Bec- 
hanunaland Și Swaziland la 
Africa de sud.

NICOSIA. Ij 13 scpirmbr e. I 
Nicola S’.-a încheiat îi> •'«i
ar’etui Executiv al Secret a ruuiftn 
?££3:a3-nt al ConsihniEi cU 
niate al lârilcr Asiei și Africa 

După tiei de dexb^c-f,. 
miletul a adoptat o molaț.-e « 
aprobă Tratatul de U Stcs, 3» e r- 
privire la »?.:erÂ^erea •
e5pe:.ed(ei-jr i-jeiea-e șt probar 
1-jara ce peetr-j a s*
a-Trase ia i-terztrerea totală a 
evwrîefiielOF ..Ccr.Vi^s ca 
“■j s-iite L •<s^nrata 
acarea se sour-e In cr»»
lat:e. Co»i le tu I
•.!*** ccrvccăr-î -j-ei 
: - ‘e -L2 tsooaie :•!

derME-ăr-i 
rea co@pselâ a 
t •a.-e”. .SCșcarea ce sciuiaritate 
e.'ro-astiiKâ, se sps^e îa cs* 
'.-oare. reafirmă fidelitatea 
de priac.p.Je coexis.’ea**!
i.n’re state ca s-stese sociale si 
po’.hce diferite, fală de lcp‘a pen- 
tra pace, dezarmarea ceaerală si 
loială, interzicere* 
nucleare, distrugerea 
cleare si lichidarea 
tar* străine*.

Ccsuieial executiv 
O’panizeze In a doua juaiâlate a 
cnutul 1964 cea de-a doua conie- 
rir.ță afroxisiaUcă a femeilor.
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Ptiu : Au e umil tic

dMrpidi—dodr 2000 de ani
l tării — 1 285 000 km 

pătrați, populația — 10 900 000 
oameni. Jumătate din populația 

ii este formată din indieni. 
Cea mai mare parte a populației 
— 64 la sută ■— lucrează în a-

In Peru, domină latifundiile. 67 
la sută din pămînturi (1 126 700 

) sc află în miinile mari
lor moșieri, care stăpinesc moșii 
din care fiecare depășește 
hectare.

La fel ca ?i celelalte țări 
: tino-americane, Peru are de 
ferit de pe urma latifundiarilor, 
cea mai tristă moștenire a do- 

I minației coloniale spaniole. Aici 
\se poate vedea tabloul obișnuit 
penLru aceste țări —■ pămînt fără 

ioampui ți oameni fura pămînt.
Alarmate de creșterea mișcării 

țărănești unele cercuri din con- 
I ducerea statului au trîmbițat un 
proiect, de reformă agrară, bazat 
pe colonizarea unor mici supra- 

fe de pămînturi neproductive 
'fire actualmente, nu se lucrează. 
Proiectul nu se referă la latifun- 

I du jZ, în acest fel, nu rezolvă 
j sarcina fundamentală a reformei 
agrare. Fură sijxjf'i. ryjofma. nu .. 

S poate fi eficientă și dreaptă. 
| Potrivit proiectului acestei 
I ciuntite reforme agrare, în decurs 

de doi uni ar urma să primească 
pămînt — și acesta degradat —■ 

- 1500 de familii țărănești. Țiutnd 
| seama de faptul că astăzi in Pern 

se numără aproximativ un milion 
tmilii care au urgentă nevoie, 

pămînt. țării îi trebuie 2000 
de ani priihu înfăptuirea refor
mei.

Aceste calcule au servii drept 
temei publicistului american Carl
ton Bills să declare. : „In acest 
fel. reforma se va termina în anul 
4000. hi acești 2000 de ani, 

i se var naște milioane 
copii rahitici, milioane vor 
mînzi, se vor îmbolnăvi și 
muri”.

IOD

la- 
su-

analfabetismului, subliniind 
că această plagă „nu poate fi 
rezolvată atîta timp cit țara 
duce lipsă de clădiri de școa
lă". S-a arătat, printre altele, 
că 70 la sută din clădirile ac
tuale ale școlilor nu < 
scopurilor pentru care 
destinate, că în restul de 20 
la sută nu pot fi aplicate me
tode moderne de educație, nu
mai 10 la sută din școli fiind 
adecvate. In legătură cu a- 
ceasta, congresul a subliniat 
„necesitatea urgentă de a se 
construi școli noi și de a se 
iniția o planificare a arhitec
turii școlare".

Ide fan
de. păi

I
I
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Două treimi din populația Pa- 
'tti sînt ocupate în agri- 
1,05 la sulă din proprie

tarii de pămînt dețin 43 la sută 
' ța totala a pămîntului 

„o ^-.„„000 hectare, iar 2,43 
la sută sînt proprietarii a 93 la 
sută din suprafața bună de culli- 
val, în timp ce 111 000 de țărani 

I dețin doar 7 la sută din totalul 
■ suprafețelor agricole.

iu aceste date

mentației și agriculturii 
de pe lingă O.N.U. 
(F.A.O.) arată că două 
treimi din populația țâ
rilor latino-americane 
șuieră de pe urma sub. 
alimentației cronice.

Nivelul mortalității 
Infantile se ridică în 
America Latină Ia 
127,5 la o mie de oa
meni.

Milioane de locuitori 
ai acestui continent 
trăiesc în cocioabe, 
fără apă, lumină elec
trică și orice alte insta
lații sanitare. Acești 
oameni nu se pot 
bucura de asistență me
dicală și nu au școli.

Peste 60 la suta din 
populația Americii La
tine este ocupată în 
producția agricolă. De

partea a 72,6 la sula 
din totalul gospodării
lor revine doar 3,7 la 
sula din pămînt; ele re
prezintă gospodării 
mici și foarte mici. Pe 
de altă parte, 64,9 la 
sută din pămînt (469,4 
milioane hectare) se 
află la dispoziția mari
lor moșieri care for
mează abia 1,5 Ia sută 
din numărul total al 
gospodăriilor. Supra
fața medie a latifun
diilor moșierești este 
de m.OOO hectare. A- 
ceasta constituie un 
exemplu rușinos al do
minației latifundiari
lor.

Să analizăm proble
ma agrară în cîteva țări 
ale continentului lati- 
no-american.

dramă a economiei paraguayene : 
concentrarea la extrem a pămin- 
tului în miinile unui pumn de 
oameni pe de o parte, pe de aha 
parte — poporul mizer, jlămind 
care nu are o palmă de pămînt 
ca să-și hrănească copiii.

In fața noastră se înfățișează 
suferințele unui popor care geme 
sub călciiul sîngeros al dictaturii.

In această țară legislația in
clude un statut agrar și există 
chiar un Institut al reformei a- 
grare”. Această legislație prevede 
lotul. Unicul lucru pe care nti-I 
prevede este reforma agrara.

Trebuie adăugat că metodele Ș‘ 
mijloacele de producție. extrem 
de înapoiate înrăutățesc fi mai 
mult situația agriculturii, lucru 
dovedit de următoarele eifre:

• numărul gospodăriilor care 
nu dispun de nici un fel de. unel
te și mașini agricole, inclusiv 
pluguri este de 48,6 la suta.

• numărul gospodăriilor care 
nu ară pămîntul însumează 71,8 
la sută.

Mizeria și subalinicntația ating 
în Paraguay o asemenea propor
ție îneît durata medie a vieții în 
țară oscilează între 39—42 ani.

vorbească în mod mai amănunțit. 
Această compaiiie-caracatiță de
ține rolul principal lit drama pe 
care o trăiește agricultura Hon
durasului. Ea constituie princi
pala cauză a mizeriei și exploa
tării țărilor de pe litoralul Mării 
Caraibilor. „United. Fruits Com
pany” s-a aciuit în Honduras în 
1910. De atunci această societate 
dispune de avutul fi guvernele 
Americii centrale, de viata și 
moartea majorității locuitorilor 
țărilor din aceasta zonu.

In afara loturilor de pămînt, 
trustului nord-amerîcan „United 
FruilS Company” îi aparțin în 
Honduras porturile Cortes și 
Tela, cu căile ferate însumi nd o 
lungime de 257 lent.

IPHlIAY: Btlormc

sud obroc

In Uruguay domină de aseme
nea latifundiile. Doar 3 602 de 
mari moșieri dispunînd de. loturi 
de pămînt de la 1 000 hectare în 
sus dețin peste 70 la sută din te
ritoriul agricol. Proprietarii aces
tor 3 602 de moșii sint 700 de 
familii do moșieri.

Departamentul ÂirLigas consti
tuie un exemplu tipic pentru sis
temul de proprietate asupra pă-

Teritoriul Hondurasului situat 
în America centrală, are o su
prafață de 112 mii km pătrați și 
o populație de aproximativ 2 mi
lioane oameni.

Cea mai mare parte a locuito
rilor — 70 la sută — lucrează 
în agricultură. Latifundiile sint 
flugeliil Hondurasului. 5 la sută 
din proprietarii de pămînt dețin 
bO'la sută din tutaltil țianunlului. 
Acestor 5 la sută din proprietari 
care au acaparat cea mai mare 
parte « pămîlltullti li se opune 
masa de țărani, care, fie, că nu 
au deloc pămint, fie că au lo
turi minuscule, duc. o viață se- 
miflămîndă și suferă de pe. urma 
bolilor.

Chintesența tuturor relelor la- 
tifundismului o constituie cei nud 
mari proprietari din Honduras : 
„United Fruits Company,> care 
dispune de 160 000 hectare și 
„Standard Fruits" o altă compa
nie pentru cultivarea bananelor 
care dispune de 50 000 hectare. 
O mare parte din aceste pămîn- 
turi nu este folosită; cei 30 de 
mii de muncitori care muncesc 
pe plantațiile celor două compa
nii primesc o plată mizeră. Com
paniile au monopolizat producția 
de banane în Honduras. Cota lor 
parte în exportul țării se ridică 
la 66 la sută.

Despre „United Fruits Compa
ny** tail, cum este ea denumită 
ut'., „Mamita Uni”, merită să te

HOMHim: Statul

„'loniitci ini'
mint ului din Uruguay. Aici, 
numai moșierul Martinicoreua 
stăpînește 240 mii hectare, iur 
elfi 19 latifundiari —■ 300 mii 
hectare. 10 000 țărani din acest 
departament nu au deloc pămînt.

In Uruguay au fost dezbătute 
în ultimii ani cel puțin 11 pro
iecte de reformă agrară, care dat 
fiind opoziția latifundiarilor se 
odihnesc în pace în arhive.

(OliniHA: l'roitcit

in folosul moșierilor

pămînt. 
amintească 
3 milioane 
urma tub-
nu ati nici

După Brazilia, Mexic și Argen
tina, Columbia este una dintre 
cele mai mari țări latino-ameri- 
cane.

Cea mai mare parte a pămin- 
tuhii arabil din Columbiei (55 la 
sulă) se află în stăpînirea unui 
pumn infim de proprietari (3 la 
sută din totalul proprietarilor de 
parnînt). Concomitent, peste 70 
ln sută din populația rurală nu 
are nici o palmă de

Este nimerit să se 
aici că în Columbia 
oameni suferă da pe 
alimentării cronice și
locuințe, nici de lucru. Mortali
tatea infantilă este îngrozitoare 
în Columbia: zece la sută din 
copii mor înainte de a atinge tir~ 
sta de 5 aui.

în 1961, guvernul a supus dez
baterii Congresului două proiecte 
de „reformă agrară".

Primul proiect a prevăzut îm
părțirea și vinderea către țărani 
a pămîntului aparținînd statului 
sau achiziționat de stat de la 
proprietarii de pămînt. Aceti 
proiect a fost intitulat „Planul de 
colonizare și împărțire”. în reali
tate este vorba de achiziționarea 
de către slat a celor mai proaste 
pămînturi de care moșierii vor să 
se scape.

Al doilea proiect, cunoscut sub 
1 „Cu privire Ia folosi- 

a pămîntului" 
mari pentru 
productivitate 

sine înțeles •’«
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DELHI 13 (Agerpret). — A- 
gențîile de preia anunță că, la 
13 septembrie la chemarea Parli- 
dulni Comunist din India. în fața 
clădirii parlamentului indian a 
avut loc o demonstrație de masă 
pentru anularea „tuturor impozi
telor antipopulare ți îmbunătă
țirea condițiilor de trai ale oa
menilor muncii”. Potrivit agen
ției L.P.I., aceasta a fost cea 
mai mare demonstrație organiza
tă la Delhi de la obținerea

REDACT1A li ADMINISTRAȚIA! București. Ptați jScînteil", TeL 17.60.10. T:p*rul: Combinatul Poligrafic .Casa Sclnteii*.

IAl doilet 
denumirea

rea economicoasa 
prevede impozite 
gospodării cu o 
scăzută. E de la 
cel mai puternic zor fi lovite mi
cile gospodării, lipsite de ntij-

LA DELHI
independenței Indiei. Partici- 
panții la demonstrație, în număr 
de peste 70 000, purtau paucarle 
în care cercau naționalizarea pe
trolului, băncilor ți comerțului 
exterior, scăderea prețurilor și 
impozitelor etc.

După demonstrație, A. K. Go- 
palan. conducătorul grupului par
lamentar al Partidului Comunist 
din India, a prezentat președin
telui Camerei Inferioare a Parla
mentului o petiție semnată de

peste 10 milioane de cetățeni in
dieni, în care sînt formulate re
vendicările oamenilor muncii din 
India : reducerea prețurilor, în 
primul rînd la obiectele de pri
mă necesitate, naționalizarea ra
murilor de importanță vitală ale 
economiei naționale și interzi
cerea concentrării tuturor hoga- 
țiilor în miinile monopoliștilor *i 
proprietarilor funciari, astfel în
eît să poată fi valorificate resur
sele necesare dezvoltării țării.
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