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Vizita conducătorilor

a-

in regiunea
ței pe care urmează să se exe
cute lucrări de îndiguiri și de
secări în 1964.

Continuîndu-și călătoria, 
conducătorii de partid și de 
stat s-au oprit la Smîrdanu- 
Nou. De aici, pe șoseaua care 
merge paralel cu brațul Măcin 
— și care prin înălțare și con
solidare va fj folosită atît ca 
șosea cit și ca dig de protecție 
a incintei, — s-au îndreptat 
spre Măcin. De pe o colină de 
unde privirea cuprinde întin
sele terenuri situate pe malul 
dobrogean al Dunării, au fost 
văzute locurile viitoarelor lu
crări de hidroameliorații din 
zona cuprinsă între șoselele 
Smîrdan-Măcin și 23 August- 
Garvăn.

Cu prilejul vizitei făcute în 
insula mare a Brăilei ca și la 
Măcin, inginerii Enache Sîrbu 
și Marin Șerbănoiu, din cadrul 
Comitetului de Stat al Apelor, 
și alți specialiști au prezentat 
proiectele lucrărilor de îndi
guiri și desecări ce se vor exe
cuta în 1964. Conducătorii de 
partid și de stat au examinat 
cu atenție aceste proiecte și au

Giurgeni. conducătorii de 
partid și de stat au fost întâm
pinați de tovarășii Vasile Vîl- 
cu, prim-secretar al Comitetu
lui regional P.M.R. Dobrogea, 
Constantin Scarlat, prim-secre
tar al Comitetului regional 
P.M.R. Galați, Petre Ionescu, 
președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular 
regional Dobrogea, Vasile 
Popa, președintele Consiliului 
agricol regional Galați, de alți 
activiști de partid și de stat și 
de specialiști în lucrări 
bunătățiri funciare.

După o călătorie cu 
„Săgeata” pe brațul 
conducătorii de partid 
stat s-au oprit la gospodăria a- 
gricolă de stat Salcia, regiu
nea Dobrogea. Aici, au fost vi
zitate terenurile îndiguite și 
amenajate pentru irigații. Oas
peții s-au interesat de produc
țiile obținute și au făcut re
comandări cu privire la. măsu
rile ce se impun pentru ex
ploatarea rațională, cu maxi
mum de randament, a pămîn- 
turilor gospodăriei. Apoi, în 
insula mare a Brăilei au fost 
vizitate unele porțiuni de te
ren din sectorul Piatra-Frecă-

Zilele acestea, tovărășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi- 
vu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Mihai 
Dalea si Gh. Gaston Marin, în
soțiți de tovarășii Gheorghe 
Hossu. președintele Comitetu
lui de Stat al Apelor, Emanoil 
Florescu, prim-vicepreședinte 
al C.S.P., Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, An
gelo Miculescu, vicepreședinte 
al C.S.P., au făcut o vizită în 
Insula mare a Brăilei cuprinsă 
între Dunăre și brațul Măcin și 
în zona Măcin — 23 August, 
regiunea Dobrogea. unde vor 
începe importante lucrări de 
îndiguiri și desecări a unor 
mari suprafețe de teren.

Aceste lucrări fac parte din- 
tr-o largă acțiune, în curs de 
desfășurare, pentru valorifi
carea unor terenuri din lunca 
inundabilă a Dunării care 
vor totaliza. într-o primă fază, 
o suprafață de peste 300 000 
hectare — acțiune întreprinsă 
pe baza indicațiilor conduce
rii partidului și guvernului. 
Numai în 1963, în cadrul a- 
cestei acțiuni s-au executat 
lucrări noi de îndiguiri și de-

secări pe 83 000 hectare, 
9 000 hectare mai mult decît 
s-a prevăzut; în afară de 
ceasta, s-au făcut lucrări de 
completare și consolidare a a- 
menajărilor mai vechi. Din su
prafețele îndiguite, cea mai 
mare parte sînt terenuri care 
prin defrișări, desecări și a- 
menajări se introduc pentru 
prima oară în circuitul agricol, 
iar restul sînt terenuri agricole 
ce vor fi ferite de inundații, 
creîndu-se astfel condiții pen. 
tru sporirea randamentului 
lor. Noi suprafețe var fi va
lorificate în anul 1964. Astfel, 
numai în zonele vizitate vor fi 
scoase de sub inundații circa 
31 000 hectare (19 000 hectare 
în insula mare a Brăilei și 
12 000 hectare în zona Măcin 
— 23 August).

Suprafețele noi introduse în 
circuitul agricol vor spori su
prafața totală cultivată cu po
rumb în gospodăriile agricole 
de stat Pe terenurile îndiguite 
în acest an, au fost create 7 
noi gospodării de stat care se 
vor ocupa de cultura porum
bului 
pentru carne.
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Succese ale constructorilor de rulmenți

Cciilre tinere
siderurgițti

Peste prevederile planului

toamnă

dc mmm

ELIADE SOLOMON 
controlor tehnic

luna octombrie 259 000 bucăți 
corpuri de rulare.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut brigăzile condu
se de Vasile Bodolan și Ior-

In pag. a II-a :

Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad a avut loc con
sfătuirea trimestrială de 

producție. Cu acest prilej, s-a 
analizat felul cum au fost în
depliniți indicatorii de plan, 
pe trimestrul III al anului cu
rent, de către fiecare secție. 
Ca și în trimestrul II, pe pri
mul loc în întrecerea socialis
tă s-au situat rectificatorii 
secției bile role, care au reali
zat o depășire la productivi
tatea muncii de 2,52 la sută iar 
la sortimente de 9,5 la sută. 
De asemenea ei au realizat e- 
conomii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 16 000 
lei și au redus rebutul cu 1,30 
la sută. Hotărîți să se mențină 
în primele rînduri ale îr.'recc- 
rii socialiste și pe trimestrul 
IV, rectificatorii secției bile 
role, au rectificat în plus pe

La mina din Lupcni «-au în- 
mînat zilele acestea diplome de 
miner și ajutor de miner la 124 
de tineri care au absolvit cursu
rile de calificare, iar în secțiile 
de producție ale Combinatului 
siderurgic Hunedoara și Uzinelor 
siderurgice Victoria din Calau au

dache Cîrjonțu, care și-au de
pășit sarcinile de plan cu 22 și 
respectiv 18 la sută.

început să lucreze în acest 
peste 600 de tineri calificați 
meseria de siderurgist. Alți peste 
4 000 de mineri și siderurgiști se 
pregătesc în prezent în școlile de 
calificare și școlile profesionale 
de la Pctroșeni, Lupeni, Hune
doara și Căian.

Cronica literară

Carnet plastic

Sport

Lucrările agricole 
de

e ogoare se conti
nuă Intens arătu
rile de toamnă și 
fertilizarea tere
nurilor ce vor 
fi însămînțate în 
primăvara anului

Dln datele primite de la di
recția de specialitate din Mi
nisterul Industriei Petrolului 
și Chimiei rezultă că sondorii 
de pe cuprinsul țării au forat, 
în cele zece luni care au 
trecut din acest an, peste pre
vederile planului, mai mult de 
8 000 m.

Paralel cu depășirea planu
lui de foraj, ei au obținut 
succese și în reducerea prețu
lui de cost. Astfdl, valoarea 
economiilor realizate în pri-

mele 9 luni ale anului prin 
reducerea costului forajului se 
ridică la aproape 30 milioane 
lei.

Realizările dobindite de son
dori se datorcsc in primul rînd 
dezvoltării întrecerii pentru 
forarea rapidă și economică a 
sondelor și folosirii pe scară 
largă a metodelor moderne de 
lucru. Forajul cu turbina, de 
pildă, s-a aplicat în primele 
trei trimestre la 55 la sută din 
volumul total de foraj.

De pc o colină de lingă Măcin, conducătorii de partid șl de stat examinează locurile viitoarelor lucrări de hidroameliorații din zona Măcin — 23 August.

viitor.
Din datele Consiliului Supe

rior al Agriculturii rezultă că 
această importantă lucrare a- 
grotehnică, de care depinde în 
mare măsură sporirea produc
ției agricole, a fost executată 
pînă la 1 noiembrie pe jumă
tate din terenurile prevăzute. 
Suprafețe mai mari au fost 
arate în gospodăriile agricole 
de stat din regiunile Suceava, 
Oltenia, Iași, Argeș și Banat. 
De asemenea,- în gospodăriile 
colective din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Cluj și Olte
nia, unde mijloacele mecani
zate sînt mai bine folosite, a- 
ceastă lucrare a fost făcută pe 
mai mult de 60 la sută din 
suprafața prevăzută.

Odată cu arăturile au fost 
încorporate în sol aproape 
1250 000 tone îngrășăminte 
naturale și însemnate cantități 
de îngrășăminte chimice. Ac
țiunea de îmbunătățire a tere
nurilor podzolice se desfășoară 
cu rezultate mai bune în re
giunile Argeș, Maramureș, Ba
nat și Oltenia. In întreaga 
țară au fost aplicate amenda
mente calcaroase pc circa 
50 000 hectare.

Paralel cu aceste lucrări 
continuă pregătirea terenuri
lor pentru noi plantări de 
pomi și vie. Au fost executate 
gropi pentru plantările de 
toamnă de pomi pe 5 000 hec
tare, iar pentru plantările de 
vii în primăvară s-a făcut 
desfundarea terenurilor pe 
10 000 hectare.

Unitățile agricole socialiste 
puțind să concentreze acum 
mijloacele la efectuarea ară
turilor, Consiliul Superior al 
Agriculturii recomandă să se 
ia toate măsurile pentru a se 
lucra cu întreaga capacitate a 
tractoarelor. Timpul încă priel
nic trebuie folosit pentru exe
cutarea arăturilor pe toate su
prafețele prevăzute. Se reco
mandă, de asemenea, să se a- 
corde toată grija efectuării 
unor arături de bună calitate, 
să se încorporeze cantități cit 
mai mari de îngrășăminte în 
sol și să se intensifice acțiunea 
de ameliorare a terenurilor 
podzolice.

LABORATOARE NOI PENTRU

(Agerpres)

STUDENȚII TIMIȘORENI

Pregătosc deschiderea 
învățămîntu’ui 
agrozootehnic

BAIA MARE. — (de 
corespondentul nostru).

In unitățile agricole 
regiunii Maramureș, anul 
cesta, odată cu cei 28 220 
de absolvenți ai anului I, 
vor mai lua loc în bănci 
peste 19 000 de muncitori și co
lectiviști tineri și vîrstnici 
constituiți în 339 de cercuri de 
creștere a animalelor, cultura 
plantelor de cîmp, legumicul
tura, mecanizare etc. Pînă a- 
cum au fast fixați lectorii, 
s-au amenajat sălile de cursuri 
și s-a procurat în bună parte 
materialul didactic.

Al KIITOJUOR N0AMK1
mare precizie, precum și diferite 
aparate utilizate la studiul cons
trucțiilor metalice, mașinilor 
draulice, rezistenta materialelor 
altele.

Universitatea din Timișoara 
fost Și ea dotată 
toare noi de fizică atomică termo
dinamică și spectroscopie, iar spa
țiul destinat activității practice de 
laborator a crescut cu încă 9 săli. 
Noi aparate și utilaje de laborator 
au primit și Institutele de medi
cină, agronomic și pedagogic. La 
Institutul de medicină se constru
iește un laborator de izotopi radio
activi.

Unitățile Centrului universitar 
Timișoara au fost înzestrate cu noi 
aparate și utilaje do laborator care 
asigură condiții tot mai bune de 
cercetări și studiu pentru cadrele 
didactice și studenti. La Institutul 
politehnic, o dată cu noul an de 
invățămint, a fost dat in folosință 
un nou laborator destinat cercetă
rilor in domeniul betonului armat, 
iar laboratoarele de hidrotehnică, 
electrochimie, mașini hidraulice și 
tehnologie au fost reamenajate și 
completate cu noi aparate și utila
je. De asemenea, institutul a pri
mit un defectoscop ultrasonic, un 
spectroscop, un electrocompresor 
și alte aparate electrotehnice

hi- 
Și

a
cu trei labora-

imlc mai firesc pentru presa noastră decît ca 
reporterii ziarului să rămînă în legătură cu 
aceia despre care au scris la un moment dat. 
Nimic mai firesc decît să caute prilejul de a 
urmări în continuare biografia vechilor cu
noștințe. Nimic mai firesc decît cercetarea pe
riodică a evoluției oamenilor pe care i-au 

adus odată sub reflectorul opiniei publice, fie pentru atitu
dinea lor înaintată, demnă de urmat, fie, dimpotrivă, pen
tru manifestări reprobabile, supuse dezbaterii obștești. A 
vedea cum timpul confirmă, în primul caz, remarcabile 
însușiri omenești pe care le consemna, cu ani în urmă, un 
articol sau un reportaj ; iar în al doilea caz a vedea cum, 
încă o dată, se verifică eficiența ajutorului constructiv pri
mit, prin faptul că acei vizați cîndva de critică au deve
nit, între timp, demni de prețuirea colectivului în mijlocul 
căruia trăiesc și muncesc — iată ce bogate satisfacții oferă 
asemenea reîntâlniri, ce instructive și interesante in
cursiuni în viață prilejuiesc ele !

Acum cîteva zile a avut loc Ia redacția „Scînteii tinere
tului" o intîlnire cu eroi ai reportajelor noastre din ultimii 
ani. Au venit, din diferite colțuri ale țării, oameni care 
păstrează acasă, undeva, una sau mai multe tăieturi de 
ziar în care numele lor apare deseori. Atunci cînd 
am scris despre acești oameni n-am știut ce vor deveni — 
locul, funcția anume in care vor munci de-a lungul anilor. 
Despre unii am scris cu convingerea că vor face ceva fo
lositor, că vor ocupa un loc de frunte, pe măsura persona
lității care li se contura. Despre alții, am prevăzut — în 
ciuda impasului de moment — drumul 
merge în viață.

La întâlnirea organizată de ziar, zece 
portajelor noastre au venit la această 
timpul, fiecare cu specifice însușiri omenești dar reuniți 
prin aceeași trăsătură comună : aceea de constructor al 
socialismului.

Au partioipat Ia această întâlnire, alături de eroii repor
tajelor noastre, Marcel Breslașu, Nina Cassian, Traian 
Coșovei, Remus Luca, Marin Preda, Nicolae Țic — dintre 
scriitorii apropiați ziarului și care și-au spus cuvintul în 
paginile „Scînteii tineretului" în legătură cu problemele 
tinereții, educației, răspunderii.

începînd cu numărul de față publicăm înseninări de la 
întâlnirea cu eroi ai reportajelor noastre.

(Agerpres)

de Dan Deșliu

bun pe care vor

tineri eroi ai re- 
confruntare cu

de Marin Preda
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SCOLAREj

PREMIA TE
La concursul de 

elaborare a manuale
lor școlare, necesare 
invățămîntului de cul
tură generală, pre
miul I a fost obținut 
de conferențiarul u- 
niversitar M. Mano- 
lescu și profesorul G. 
Cerniră, pentru ma
nualul „Elemente de 
analiză matematică" 
pentru clasa a Xl-a. 
Au mai fost acordate 
4 premii II, 4 premii 
III și 9 mențiuni.

Prin concursul de 
elaborare a manuale 
lor școlare și revizui
rea periodi-m a color 
existente, Ministerul

învăfămîntului flrG în 
permanentă atenție 
îmbunătățirea conți
nutului științific și 
pedagogic al manua
lelor. Astfel, în multe 
din cele 22 500 000 
cărți școlare destina
te acestui an de învă- 
țămînt, au fost inclu
se capitole, teme și 
lecții noi, care reflec
tă cuceririle științei 
și tehnicii contempo
rane. Din conținutul 
manualelor revizuite 
au fost eliminate u- 
jielc probleme și date 
statistice depășite, iar 
textele greu accesi
bile ait fost simpli fi-

cate în funcție de 
particularitățile de 
vîrstă ale elevilor.

Printre manualele 
elaborate pe baza u- 
nor programe noi, se 
numără fizica, chimia, 
geografia, agricultura, 
limba romînă pentru 
clasa a Vil-a a școlii 
de 8 ani, manuale 
pentru predarea lim
bilor străine (engleză, 
franceză, germană, 
rusă), care, în com
parație cu edițiile 
precedente, cores
pund în mai mare, 
măsură cerințelor pc- 
dugog' -e.

(Agerpres)

La încheierea „Europenelor" de volei

AURUL Șl BRONZUL
entru prima oară 
în cinsprezece ani 
— cîți eu trecut 
de la inaugurarea 
competiției — ti
tlul de campioană 
a Europei revine

unei alte formații decît acelo
ra ale Uniunii Sovietice și 
Cehoslovaciei. Departe de a 
constitui o surpriză, rezultatul 
înseamnă, mai degrabă, un act 
de justețe. Două victorii în 
„Cupa campionilor europeni'1 
două locuri secunde în ierar
hia continentului (1955 și 1958) 
un eșec milimetric în lupta 
pentru supremația mondială 
(Paris 1957) iată antecedente 
elocvente în acest sens.

Din fericire, ele au avut da
rul să stimuleze elanul și com
bativitatea gazdelor ; primej
dioasele iluzii ale succesului 
inerent, n-au reușit să se a- 
propie de băieții în alb și al-

bastru... Și totuși — cită în
cordare, cîte eforturi, cite 
emoții! Nici echipa noastră, 
nici înfiăcărații ei suporteri 
n-au știut ce vasăzică „meci 
ușor" în cadrul turneului fi
nal. Cu Polonia și Iugoslavia 
s-a tras tare, pentru setaveraj, 
ca și, mai apoi, cu Ungaria și 
Franța ; partidele cu voleiba
liștii sovietici și. după 48 de 
ore, cu cehii — au însemnat 
momente de răscruce, în care 
orice scădere putea să ne fie 
fatală.

în aceste douăsprezece zile, 
întregul lot a dat admirabile 
dovezi de măiestrie și voință, 
de elan și dragoste pentru cu
lorile patriei. Calde felicitări 
tuturor : jucătorilor Nicolau, 
Drăgan. Fieraru, Plocon, Der- 
zei, Chezan, Grigorovici,

Schreiber, Szocs, Coste, Gan- 
ciu, Bărbuță, — antrenorilor 
N. Sotir și Șt. Roman, tehni
cienilor, ale căror nume nu le 
cunoaștem!

Cupa înmînată aseară, către 
miezul nopții, căpitanului e- 
chipei romîne, în ovațiile mii
lor de spectatori, părea o floa
re unică încununînd un splen
did efort colectiv. Mă îndoiesc 
că noii campioni ai continen
tului vor consimți să se des
partă prea curînd de ea...

Performanța pe care o salu
tăm — și al cărei ecou s-a răs- 
pîndit la ora de față peste 
mări și țări — este și confir
mare, dar și promisiune ; ea 
ne onorează și ne obligă, în 
egală măsură.

Dacă performanța băieților 
părea, din capul locului, mai 
mult decît posibilă, — puțini 
ar fi pronosticat calificarea 
fetelor noastre în finala tur
neului olimpic. Pentru aceas
ta, era necesar ca ele să lase 
în urmă, la Constanța, două 
echipe de mare clasă — Ceho
slovacia și Bulgaria, pe care 
foarte rar izbutiseră să le de
pășească — precum și noua 
revelație a voleiului feminin, 
formația R. D. Germane.

Luptînd ca-n zilele de glo
rie, reprezentantele țării noa
stre au realizat acest veritabil 
tur de forță, clasîndu-se pe 
locul III, în urma echipelor 
Uniunii Sovietice și Poloniei.

Și dacă medaliile de bronz 
sclipesc mai palid decît cele 
de aur, ele sînt, într-un fel. 
nu mai puțin prețioase: re
flexele lor anunță, poate, seîn- 
teieri similare, mîine, la Tokio.

u cinci ani. în 
urmă, un tînăr ță
ran din comuna 
Bascov de lîngă 
Pitești se înscria 
în gospodăria co
lectivă. Pe vremea

aceea, pline de interes atît pen
tru el cit și pentru cititorii 
ziarului nostru erau argumen
tele lui „pentru", care l-au 
determinat să se înscrie, 
(fiindcă acest tînăr țăran, pe 
numele lui Gheorghe Oiță, nu 
vroise, timp de mai mulți ani, 
să facă acest pas) astăzi însă 
cînd el conduce aceeași gospo
dărie în care nu vroise să in
tre, încă o dată argumentele lui 
„contra" își cer dreptul la in
terpretare. Și asta cu atît mai 
mult cu cit ascultîndu-l pe to
varășul Gheorghe Oiță îți dai 
seama că istoria lui personală, 
a șovăielilor și a luptei sale 
reflectă un drum care nu era 
numai 
de azi 
numai 
duală.

Tînărul țăran de
utemist și era cunoscut la ra
ion ca unul dintre cei mai ac
tivi și mai conștienți, nu era el 
un om care să nu știe că dru
mul arătat de partid țărănimii 
este drumul cel bun. Și cu 
toate acestea ceea ce vedea și 
observa el că se petrece în 
gospodărie nu-i stîrnea cîtușl 
de puțin hotărîrea de a re
nunța la viața lui de țăran in
dividual, Era ca un făcut, ca și 
cînd parcă înadins viața gos 
podăriei colective din sat con
firma ca adevărate temerile lui 
și ale multora cu privire la 
existența viitoare a celor care 
devin colectiviști. Se spunea, 
de pildă, că odată intrat acolo, 
nu mai poți să faci ce vrei, să 
muncești cit vrei și să te porti 
ca un om liber. Așa părea, 
fiindcă, dacă de pildă un colec
tivist venea și el într-o zi pe la 
sediul gospodăriei, cu sau fără 
treabă, să se întîlnească cu ci
neva sau să întrebe ceva. îi 
ieșea înainte brigadierul Po
pescu Ilie, care cît îl vedea, se 
punea cu pumnii pe el, că „ce 
căuta acolo ?“ Sau avea loc o 
adunare a colectiviștilor și oa
menii aveau multe de spus și 
bineînțeles că multe pe seama 
chiar a brigadierului, dar a- 
cest brigadier care venea afu
mat la ședință, nu-și aștepta 
rîndul la cuvînt, întrerupea pe 
cel care vorbea, striga la el si 
umplea încăperea cu înjură
turi și amenințări. Din partea 
conducerii gospodăriei desoli- 

1 darizarea față de această com

al lui și a cărui reușită 
nu este, de 
o reușită a

asemenea, 
lui indivi-

atunci era

portare a brigadierului era su
ficient de slabă ca să se cree
ze impresia că în nici-un caz 
nu se consideră foarte vinova
tă purtarea lui Popescu Ilie și 
nici vorbă să se ia în seamă și 
să fie transmise mai departe 
protestele colectiviștilor și do
rința lor de a scăpa de acest 
neisprăvit. Sau se spunea, 
de pildă, în sat împotriva 
gospodăriei colective în ge
neral, că munca în colectiv 
se face la grămadă și că cel 
vrednic și cel puturos primesc 
la fel, retribuția e aceeași. Or
ganizarea muncii în gospodăria 
din Bascov părea să confir
me această idee: nu se dă
deau note de lucru de către 
șefii de echipă brigadierului, 
pentru ca acesta să țină o so
coteală exactă a muncii fiecă
ruia și pentru ca socotitorul 
să calculeze retribuția după 
muncă; nici măcar nu se știa 
bine care sînt șefii de echipă 
și chiar dacă țineau ei o so
coteală, cînd brigadierul era 
beat punea la ureche nota, 
dacă nu se întîmpla chiar s-o 
mototolească și să calce pe ea. 
Energia desfășurată de colec
tiviști (dornici ca gospodăria 
lor să fie un exemplu pentru 
restul satului) în frunte cu 
oameni activi ca secretarul or
ganizației de partid și. Con- 
stantimescu Gheorghe, membru 
în consiliul de conducere era 
zădărnicită de propria lor lipsă 
de experiență și mai ales de 
șovăirile membrilor consiliului 
de conducere, care nici ei nu 
știau cum e bine și nu numai 
că nu știau, dar nu prea se în
demnau să învețe și să-și li
chideze lipsurile. Ar fi putut 
să învețe chiar de la colecti
viști, care erau oameni har
nici, gospodari, și care simțeau 
nevoia unei mai bune organi
zări a propriei lor inițiative. 
Bineînțeles că președintele și 
alți membri ai conciliului fă
ceau promisiuni și promi
siuni făcea și brigadierul Po
pescu Ilie cînd colectiviștii îl 
luau mai din scurt, dar nu se 
țineau de ele, își dădeau si
lința cîtva timp înșelînd astfel 
buna credință a oamenilor, ca 
pe urmă s-o ia de la cap cu o 
energie, ca să-i spunem așa, 
dezorganizatorică, și mai mare.

Și anii treceau și unul din
tre cei mai activi utemiști din 
sat, tînărul Gheorghe Oiță, 
refuza să se înscrie în gospo
dărie. Prietenul său, Constan- 
tinescu Gheorghe, țăran sărac 
ca și el, însă de mult intrat în 
gospodărie, credea că Gheorghe 

(Continuare în pag. a 3-a)



Vizita conducătorilor de partid
și de stat pe șantiere 

de hidroameliorații din lunca 
Dunării și în regiunea Galați

Expoziții ale unor artiști fPORT
A

încheierea „Europenelor" de volei

(Urmare din pag. I)

făcut recomandări privitoare 
la organizarea lucrărilor și ex
ploatarea cît mai economicoasă 
a terenurilor din incintele in- 
diguite.

Tovarășul Gheorghe Gheotr- 
ghiu-Dej a subliniat necesita
tea desfășurării cu perseveren
ță a lucrărilor de scoatere de 
sub inundații a tuturor tere
nurilor ce pot fi amenajate 
și transformate în terenuri 
bune pentru agricultură. In- 
diguite și ferite astfel de inun
dații, amenajate pentru iriga
re, lucrate după metode știin
țifice, aceste suprafețe de te
ren fertil vor asigura obține
rea chiar și în anii cei mai 
secetoși a unor producții bo
gate de porumb. Un exemplu 
în această privință îl consti
tuie gospodăria agricolă de stat 
Pietroiu, situată într-o astfel 
de zonă din regiunea Bucu
rești. Gospodăria a cultivat 
anul acesta aproape 2 000 hec
tare cu porumb irigat și a ob
ținut o producție medie de 
8 000 kg boabe la hectar. Pe o 
suprafață de 200 de hectare, 
lucrată de brigada condusă de 
Ion Iancu, s-au realizat peste 
10 000 kg porumb boabe la 
hectar. Acest exemplu arată 
ce posibilități însemnate se 
creează pentru gospodăriile a- 
gricole de stat din lunca 
Dunării de a-și spori rolul 
în furnizarea unor cantități tot 
mai mari de porumb.

în cadrul discuțiilor purtate 
în locurile vizitate, s-a subli
niat importanța executării u- 
nor lucrări de apărare a 
digurilor prin plantarea în zo
nele dintre albia Dunării și 
diguri a plopului negru hibrid 
și a sălciei selecționate. Acea
sta va contribui și la sporirea 
producției de masă lemnoasă, 
în ce privește terenurile din 
incintele indiguite, care nu pot 
fi desecate și cultivate cu di
ferite plante agricole se ame
najează pentru crescătorii in
tensive de pește. Toate aceste 
măsuri asigură o exploatare 
rațională a terenurilor din 
lunca inundabilă a Dunării, 
aducînd mari foloase econo
miei naționale.

Conducătorii de partid și de 
stat au subliniat, de aseme
nea, necesitatea folosirii chib
zuite, cu maximum de eficien
ță, a mijloacelor materiale și 
bănești puse la dispoziție de

Sesiune științifică
In localul Institutului de 

Construcții din București, au 
început, simbătă dimineața, 
lucrările celei de-a IX-a sesi
uni științifice a cadrelor di
dactice, consacrată Zilei insti
tutului.

Au participat Valeriu Cri- 
stescu, adjunct al ministrului 
Industriei construcțiilor, aca
demicieni. reprezentanți ai in
stitutelor politehnice din alte 
centre universitare ale țării, 
cercetători științifici, delegați 
ai unor institute de proiectare 
și întreprinderi industriale din 
Capitală și din țară.

In cuvîntul de deschidere, 
rectorul institutului, prof. ing. 
Vasile Nicolau, a prezentat, 
printre altele, principalele as
pecte ale muncii didactice și 
științifice desfășurată de pro
fesori și studenți. Vorbitorul a 
subliniat creșterea permanentă 
a numărului studenților insti
tutului. care în prezent trece 
de 3 700. Dintre aceștia, mai 
mult de 60 la sută sînt bur
sieri.

După ședința festivă au în
ceput lucrările sesiunii științi
fice organizată în trei simpozi. 
oane ;

(Agerpres)

«UCIGAȘUL 
PLĂTI r

Torelll, eroul princi
pal al filmului, ca să 
se poată căsători a fost 
nevoit să fure. Nici 
după ispășirea pedep
sei nu o duce însă 
strălucit. Dimpotrivă 
a devenit omul ales 
de bogătașul Riccardo 
pentru a-și rezolva 
greutățile financiare 
prin care trece.

Cezare Zavattlnl îm 
preună cu Domino Do- 
miani care semnează 
și regia filmului, lși

propun să prezinte în 
filmul „Ucigașul plă
tit". producție a studi
ourilor italiene, viața 
unu! asemenea om.

Filmul aduce pe e- 
cran două actrițe cu
noscute : Silvia Kos- 
clna șl Belinda Lee. Pe 
prima am văzut-o în 
filmele „Feroviarul" 
.Gardianul" și „Bunica 

Sabella", pe a doua în 
„Lunga noapte a lui 
43“

In fi1nt apare, de da

organizații

stat pentru executarea lucrări
lor de hidroameliorații din 
lunca Dunării. Pentru aceste 
lucrări care se fac în întregi
me din investițiile statului s-au 
creat. în cadrul Comitetului de 
Stat al Apelor, 
de proiectări șl construcții 
hidrotehnice care dispun de 
cadre corespunzătoare de spe
cialiști și sînt dotate cu mij
loace mecanizate moderne, de 
mare randament.

în continuarea vizitei, con
ducătorii de partid și de stat 
s-au oprit la Smîrdanu Nou, 
unde le-au ieșit în întimpinare 
locuitorii satului, care le-au 
oferit buchete de flori.

★
In cursul aceleiași zile, tova

rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat au vizitat orașul Ga
lați. In port, oaspeții au fost 
întîmpinați de membri ai bi
rourilor comitetelor regional și 
orășenesc de partid, ai comi
tetelor executive ale sfaturilor 
populare regional și orășenesc, 
de un mare număr de oameni 
ai muncii. A fost vizitată apoi 
noua faleză de pe malul Dună
rii, unde conducătorii de partid 
și de stat au dat unele îndru
mări cu privire la diferitele 
lucrări ce se vor executa aici, 
precum și la noile construcții 
de locuințe din centrul orașu
lui. Pînă acum, aici au fost 
date în folosință 2 600 de apar
tamente. iar de curînd a în
ceput construcția altor 210 a- 
partamente. In noul cartier 
Tiglina 1, care a fost vizitat in 
continuare, s-au dat în folo
sință 4 600 de apartamente noi. 
Alte 4 350 de apartamente vor 
fi construite în cartierul Ți- 
glina 2; construcția acestora a 
și început. Conducătorii de 
partid și de stat s-au intere
sat de ritmul execuției și de 
calitatea lucrărilor, subliniind 
necesitatea de a șe acorda o 
mai mare atenție ridicării gra
dului de confort al locuințelor, 
arhitecturii exterioare a blocu
rilor, amenajării spațiilor 
verzi etc. In drum spre Bucu
rești, oaspeții au trecut prin 
șantierul Combinatului side
rurgic Galați, care a fost vi
zitat recent de conducătorii de 
partid și de stat. interesîndu-se 
îndeosebi de mersul lucrărilor 
la laminorul de tablă groasă, 
a cărui construcție se desfă
șoară în ritm intens.

Peste tot. oamenii muncii 
i-au salutat cu căldură pe con
ducătorii de partid și de stat, 
manifestîndu-și dragostea și 
atașamentul față de partid și 
guvern, hotărîrea de a munci 
neobosit pentru înflorirea pa
triei noastre socialiste.

PREMIERE TEATRALE
Aseară la Teatrul pentru ti

neret și copii a avut loc pre
miera piesei „Ocolul pământu
lui în 80 de zile", dramatizare 
după romanul lui Jules Verne 
de Pavel Koliout.

Din distribuție fac parte Tu- 
dorel Popa, Olga Tudorache 
(alternativ cu Victoria Gheor
ghiu), Florin Vasiliu, Vasile 
Nițescu, Arcadie Donos, Dinu 
Ianculescu, Jean Moroiu etc. 
Regia spectacolului o semnea
ză Radu Penciulescu, fiind a- 
sistat de Constantin Dlnescu. 
Scenografia aparține Adrianei 
Leonescu.

'■ir

După premierele pieselor „O 
singură viață" de Ionel Hris- 
tea și „Casa cu două intrări" 
de Calderon de la Barca, Tea
trul de Stat Piatra Neamț, a 
început repetițiile cu piesele : 
„Un om obișnuit" de Leonid

ta aceasta ca actor, cu
noscutul regizor Pietro 
Germi, creatorul a nu
meroase filme printre 
care „Divorț italian".

★
Saptămina viitoare 

va rula, de asemenea, 
pe ecranele Capitalei 
filmul „Printre oameni 
buni", producție a stu
dioului „A. P. Dov/en- 
ko” din Kiev care a 
lost prezentat în ca
drul „Festivalului Ul
mului sovietic". .

n momentul de față 
sînt deschise în ca
pitală — în afară 
de expozițiile unor 
pictori și graficieni 
romîni — expoziția 
graficienilor sovie

tici Vasili Urci Kasian și Ale- 
xandr Safonovici Pașcenko și 
expoziția retrospectivă a pioto- 
rului maghiar Derkovits Gyula. 
Ne oprim, în aceste însemnări, 
asupra importantelor manifes
tări ala artiștilor de peste ho
tare.

Expoziția de grafică a celor 
doi artiști din U.R.S.S. (Ga-leriile 
de artă din b-dul N. Bălcescu) ne 
oferă prilejul de a urmări pe o 
perioadă mai îndelungată diferi
te aspecte ale vieții sovietice, în 
special din lupta poporului u- 
crainean pentru triumful comu
nismului. Amîndoi autorii lucră
rilor expuse la noi sînt repre
zentanți de seamă ai graficii u- 
crainene sovietice și, cercetîn- 
du-le creația, observăm înseși 
tendințele și modalitățile de dez
voltare ale artei din R. S. S. 
Ucraineană. Bogatul conținut al 
imaginilor realizate de Kasian în 
acvaforte, în xilogravură și lino- 
gravură sau în litografie ți do 
Pașcenko în linogravuri colorate 
ne învederează participarea în
suflețită și stăruitoare a acestor 
artiști-cetățeni la transformările 
revoluționare din patria lor.

Folosind diferite tehnici ale 
graficei și, în cuprinsul acele
iași tehnici, mijloace artistice 
foarte variate, Vasili Kasian este 
reprezentat în expoziție prin mai 
multe cicluri. îi vedem începutu
rile activității încă din perioada 
studiilor Ia Academia de arte 
plastice din Praga (1922—1926), 
cînd înfățișa cu înțelegerea și 
dragostea comunistului pe năpăs- 
tuiții regimului capitalist din 
Cehoslovacia de odinioară. Unele 
dintre cele mai patetice și mai 
adîncite imagini din perioada a- 
ceea sînt Șomeri pe pod, Conce- 
diații, Șomeri fără adăpost unde 
artistul sovietic oglindea prin fi
nele linii ale acvafortei, prin is
cusite îmbinări de lumini și um
bre, chipurile îngîndurate ale 
victimelor exploatării din Ceho
slovacia capitalistă. Revolta îm
potriva nedreptății, solidaritatea 
cu oamenii aceia puși la grele 
încercări i-au inspirat artistului 
o serie de episoade de o emoțio
nantă expresivitate. Atît în mo
dul de g compune imaginea, de 
a grupa personajele cît și în re
darea psihologiei caracteristice, 
Kasian se dovedea de pe atunci 
un adevarat artist al gravurii.

Ciclurile ulterioare, evocînd 
aspecte din viața lui V. I. Lenin 
sau uriașele construcții ale oa
menilor sovietici au adesea un 
aspect monumental, constituind 
poeme pline de vigoare și lirism.

Leonov, în regia și scenogra
fia lui Gabriel Negri, și „Or- 
feu hn infern" de Tennessee 
Williams, în regia lui Cornel 

. Todea și scenografia lui Lucu 
Andreescu.

Pentru deplasările în satele 
regiunii, colectivul artistic al 
teatrului pregătește, de aseme
nea, două spectacole : primul 
cu „Deșteaptă pământului" — 
de Victor Ion Popa și „Acade
micianul" de Vintilă Ornaru și 
al doilea cu „Piatra din casă" 
de Vasile Alecsandri și „Ploa
ia" de Valentin Munteanu.

★

Aseară la teatrul ȚĂNDĂ
RICĂ a avut ioc premiera

Cro nic a. /itera râ

■
 impui neted șl fă

ră sfîrșit, întins 
între Dunăre și 
Carpați fusese în 
„vechea vechime” 
o mare pădure vir. 
gină, botezată de 

năvălitori Deliorman, adică 
„Pădure nebună". Titlul noului 
roman al lui Zaharia Stancu 
este un simboL al vitalității u- 
nei naturi umane plenare, răs
colită de mari impulsuri dar li
beră de a se manifesta ca ata
re, neîngrădită și mai ales ne
pervertită. Punct nodal în ma
rele „bildungsroman" al lui 
Darie, „Pădurea nebună” a fost 
analizată în presă, cronicile de
dicate reliefînd valoarea me
sajului, a conținutului de idei 
al acestei cărți. Cu același pri
lej au fost semnalate și unele 
inconsecvențe ale romanului, 
mai ales în ceea ce privește 
caracterul inoomplet al valori
ficării unor împrejurări de 
viață prin care trece Darie. 
„Pădurea nebună" nu este pur 
și simplu o cronică a tîrgului 
de provincie după cum nici 
doar o frumoasă poveste de 
dragoste. Este o monografie 
admirabilă a adolescenței con
tradictorii, pîndită hoțește de 
mrejele și mirajul, „petreceri
lor" cu scripcari și femei ușoa
re dar solicitată intens de zona 
de puritate și adîncă omenie 
care stăruie în sufletul pribea
gului nostru erou. Eram obiș- 
nuiți pînă acum să-l urmărim 
pe Darie în avatarurile unei 
acerbe lupte pentru existența 
imediată, să-l însoțim pe dru
muri peste „nouă mări și țări", 
dar așteptam, și autorul ne în
demna la aceasta, momentul 
cînd, străbătînd o lume încol
țită de contradicții și anomalii 
sociale, eroul să se descopere 
pe sine, să pună el însuși, cu

Compoziții ca Marșul lui Octom
brie (xilogravură, 1932) și Lenin 
și poporul (linogrnvură, 1961) 
impun prin măreția și dinamis
mul lor, prin mesajul adînc trăit 
de artist și redat cu amploarea 
cuvenită. Variate și expresive 
sînt chipurile mulțimilor ce ur
mează cuvîntul lui Lcnin.

Poate cea mai impresionantă și 
mai iscusită însușire a graficia
nului Kasiau este darul său de 
individualizare a oamenilor din 
mulțimile, pe care le redă în- 
tr-un marș maiakovskian, ridieîn- 
du-1 la simbol. Dar și în imagini 
cu tematică mai puțin solemnă și 
simbolică — de pildă, în ciclul 
„Constructorii metroului din 
Kiev” sau în ilustrațiile la ope
rele lui Gogol, Șevcenko, Franko 
— artistul impresionează prin fi
nețea pătrunderii psihologice și

CARNET
PLASTIC

prin forța cu care redă înfăptui
rile oamenilor. De la portretul 
individual la portretele mulțimi
lor și de la scenele istorice la 
peisajele industriale, V. I. Ka
sian, artist al poporului al 
U.R.S.S. se dovedește un neobo
sit interpret al vieții semnifica
tive și înnoitoare.

Peisajul industrial al Ucrainei 
apare în toată amploarea lui în 
linogravurile colorate ale lui 
Alexandr Pașcenko, graficianul 
decedat anul acesta, în vîrstă de 
57 de ani. De la un peisaj ca
racteristic forței constrnctive a 
oamenilor sovietici, ca Barajul 
peste Nipru (1946) la peisajele 
lirice, cu aspecte ale Niprului Ia 
diferite orc ale zilei și în dife
rite anotimpuri — Pașcenko îm
bină de asemenea in imaginile 
sale forța și poezia vieții sovie
tice, aducind adesea laolaltă pe 
om și construcțiile lui sau fru
musețea faptei umane și frumu
sețea naturii. In Suita Kievului 
intîlnim splendidele aspecte fie 
istorice, fie contemporane ale a- 
cestui oraș, așezat pe înălțimi, 
străbătut de năvalnicul Nipru și 
impunînd tuturor vizitatorilor 
prin măreția Iui, rezultat al mă
reției omului și a naturii.

Expoziția retrospectivă (Sala 
Dalles) a pictorului maghiar Der- 
kovits 
blicul 
artist 
tă în 
ale trecutului. Derkovits a murit 
în 1934, la timpuria vîrstă de 40 
de ani, dar a lăsat — în pofida

Gyula familiarizează pu- 
nostru cu opera unui marc 
al proletariatului, realiza- 
condițiile nespus de grele

unui nou spectacol pentru co
pii : farsa păpușărească „Năz- 
bitiile lui Țăndărică", scrisă și 
pusă în scenă de regizorul Ni- 
colae Massim, în scenografia 
pictorului Ștefan Hablinski. 
Din distribuția spectacolului 
fac parte Dorina Tănăsescu și 
Antigona Papazicopol, laurea
te ale Premiului de Stat, R. 
Zolla, E. Chladek. și alți artiști 
mînuitori. Vocile aparțin ar
tiștilor Silvia Chicoș, artistă 
emerită, Coca Andronescu, C. 
Rauțchi, Mariana Oprescu etc.

Muzica spectacolului a fost 
compusă de tînărul compozitor 
Liviu Glodeanu.

gravitate, întrebări tulburătoa
re destinului său, acelui destin 
care-1 poartă într-o lungă că
lătorie printre oameni. Eveni
mentul se produce, epic, în ve
chiul și mucedul tîrg Rușii de 
Vede, și altă dată loc de popas 
al eroului. Reîntîlnirea orășelu
lui nu este lipsită de surprize. 
Unchiului Tone. îmbătrînit, i-a 
pierit vechea semeție cruntă, 

Zaharia Stancu: „Pădurea nebuna"
numai în ochi îi mai lucesc 
sclipiri gălbui de răutate ne
putincioasă. îngerului de pe 
firma domnului Mielu Gușă 
i-au căzut aripile, ca și vlaga 
negustorașului de odinioară, 
iar pe zidul librăriei „Cartea 
și condeiul" mișună furnici 
mari, negre și lucioase. Din 
vechea faimă a lumii „cu de- 
alde jupîn Mielu Gușă și cu 
de-alde jupîn Moțatu, cu de-al- 
de jupîn Bănică Vurtejanu și 
cu de-alde domnul Stanică Pa- 
leacu, avocatul devenit acum 
stăpînul orașului... cu de-alde 
nu mai știu cine și cu de-alde 
unchi-meu Tone", n-a mai ră
mas nimic, totul a căzut în pa
ragină și nimicnicie. „Jupînii", 
oameni la care slugărise Darie, 
sînt acum biete figuri căzute, 
cu suflet rău și priviri poncișe.

Darie trăiește acum senti
mentul nu doar al schimbării 
unor fizionomii, dar intuind 
mult mal adînc, descoperă în 
putreziciunea tîrgului dramati
ce răsturnări sociale, care aduc 
pe arenă figuri veroase, de po
liticieni lipsiți de scrupule ca 
Stanică Paleacu, stăpînul ora
șului și sluga sa, Lăpturel. Im

Gyula Derko- 
artist militant, 
prigonirilor și 

măi&stria omu- 
care,

piedicilor întâmpinate, a bolii, 
lipsurilor și suferințelor îndurate 
eroic — o operă destul de bogată 
și de o mare forță expresivă.

Elaborînd o pictură și o gra
fică deosebit de combativă, în 
care folosea simbolul, alegoria, 
satira ca și alte modalități ale 
realismului, acest mare artist 
poate fi considerat pe drept cu- 
vînt ca un precursor al artei rea- 
Jist-socialiste. Creind de pe pozi
țiile comunismului, participînd în 
1919 la mișcarea revoluționară 
din patria sa, care a culminat cu 
proclamarea Republicii Soviete
lor din Ungaria, ascultînd mai 
tîrziu de însărcinările date de 
Partidul Comuniștilor din Unga
ria — tîmplarul 
vita a devenit un 
cuposcînd amarul 
al mizeriei dar și 
lui de mare temperament, 
pentru a-și exprima mesajul lui 
și al clasei sale, a știut să-și în
sușească, într-un timp foarte 
scurt, unele dintre cele mai pu
ternice și mai variate modalități 
de expresie.

De la autoportretele sale, da
torită cărora i-am putea recon
stitui întreaga viață de luptă și 
suferință — autoportrete uluitor 
de vii și de patetice — la scenele 
de muncă și de Ia episoadele, în 
care evocă acțiuni revoluționare, 
la satirizarea exponenților bur
gheziei, pictura sa oglindește, cu 
o rară forță dramatică evenimen
tele semnificative ale anilor 
1921—1934.

Pictor de idei înaintate și tem
perament puternic, Derkovits a 
fost un interpret al omului, al 
mulțimilor și mai ales al năzuin
țelor clasei muncitoare, folosind 
adesea cele mai înaintate, mai 
ingenioase și mai variate moda
lități de expresie picturală și 
grafică.

Uleiurile, desenele și gravurile 
sale emoționează, răscolesc, înal
ță prin mesajul ce-1 transmit, 
prin forța măiestriei pe care ar
tistul și-a dobîndit-o, dedieîn- 
du-se trup și suflet artei cu ade
vărat umaniste. Derkovits a trăit 
ca om și ca artist suflul contem
poraneității și, de aceea, a creat 
o artă nepieritoare.

PETRU COMARNESCU

“Un nou Țăndărică, frate bun cu cel cunoscuțl micilor și mai 
puțin micilor spectatori, aplaudat în „premieră"

portant pentru biografia etică 
a lui Darie este că în mintea 
și sufletul său asemenea desco
periri nu rămîn izolate ci se 
asociază — amplificîndu-și re
zonanța și grăbind formarea 
unei atitudini — amărăciuni
lor mai directe. întîlnirea fos
tei prietene, căsătorită acum 
cu un om brutal ca Pândele 
Paleu, stirneșta în el reflecții 

de o tristețe sfîșietoare. Fru
moasa Zoe îi apare ca o ființă 
îndobitocită, maltratată și uci
să sufletește.

Asemenea fenomene, înregi
strate uneori cu dispreț, alte
ori cu ură fățișă ori „uitate" 
în petreceri cu surorile Scutel- 
nicu, îl obligă să se verifice, să 
se confrunte cu propria con
știință și să decidă asupra pro
priului drum. Din această pri
cină eroul nu mai este doar un 
povestitor emoționat — com
pătimitor sau disprețuitor — 
ci pare ușor distanțat față de 
evenimente, ca într-un perma
nent colocviu cu el însuși, a- 
dresîndu-și întrebări extrase 
faptelor din afară. Nu este o 
detașare rece, actoricească, ci 
o distanțare lucidă dincolo de 
care transpare căutarea chinui
toare a propriei împliniri. 
„Eul“ lui Darie, ușor senten
țios ca întotdeauna, constată 
undeva : „Ești schimbător ca 
vremea, Darie... Tu nu ești 
vreme. Tu ești om, Darie și 
asta e altceva". în ciuda aeru
lui cunoscut al sentinței, con
textul îi dezvăluie adîncimi re
marcabile. Ea afirmă perma

trecut prin 
mare ten-

au început
15—8

Echipa masculină de volei a 
R.P. Romine a încheiat în mod 
strălucit lupta sportivă pentru 
cucerirea titlului de campioană 
europeană învingînd aseară în 
sala Floreasca cu 3—1 (8—15; 
15—11; 15—8; 15—11) echipa
R. P. Bulgaria, una din cele 
mai în formă selecționate ale 
competiției. In felul acesta e- 
chipa romînă a terminat neîn
vinsă acest adevărat „maraton 
voleîbalistic”, cucerind pentru 
prima oară titlul de campioană 
a Europei. Voleibaliștii noștri 
excelent pregătiți și cu un mo
ral ridicat au dominat catego
ric ediția a 6-a a campionatelor 
europene de volei, o dovadă e- 
locventă fiind cele 9 meciuri 
cîștigate în preliminarii și tur
neul final. In meciul de aseară 
suporterii noștri au 
multe momente de 
siune.

Oaspeții bulgari 
„tare” și au cîștigat la 
primul set, profitînd de faptul 
că jucătorii noștri nu se „încăl
ziseră" așa cum trebuie. In se
tul următor, bulgarii care în 
urma unei victorii vizau locul 
doi, au condus la un moment 
dat cu 4—0. Echipa noastră, 
bine dirijată de Nicolau, a ega
lat la 5—5, și a luat conduce
rea 9—6; 10—6; 11—8; 12—10;
13— 11; 15—11, Setul trei ne re
vine fără prea mare dificulta
te cu 15—-8, In setul următor 
spectatorii asistă Ia o luptă di
namică, pasionantă, în care fie
care punct a fost făcut la ca
pătul unui joc de-a dreptul dra
matic. Echipa noastră a condus 
la un moment dat cu 11—4 și 
se părea că va fi scutită de e- 
moții. Dar iată că în final vo
leibaliștii bulgari revin excep
țional în atac și scorul devine 
12—10. La 13- 
schimbă de 
Conducem cu
14— 11, ca în 

—10 serviciile se 
nenumărate ori. 
14—10 și apoi cu 
sfîrșit o „bombă”

nența vieții, valoarea Intrinse
că a experienței omenești capa
bilă a se menține la suprafață 
nu în latura ei meschină și 
schimbătoare ca vremea ci 
prin resursele adînc sedimen
tate ale omeniei și purității. 
Dincolo de „intrarea în rîndul 
oamenilor", de asigurarea me
seriei eroul își caută pasionat 
mediul prielnic resurselor sale 
intime, fondului său generos, 
pe de-asupra doar aspru și col- 
țuros. în linia formării etice 
a lui Darie, cîteva momente au 
valoare deosebită, sugerată cu 
măiestrie de scriitor. Din sem

nificativa serie a întîlnirilor — 
unele din ele reîntîlniri — am 
citat redescoperirea tîrgului 
odată cu care eroul constată 
moartea vechilor „glorii". Tot
odată. ei înregistrează puter
nica trepidație socială a tîrgu
lui, iar paginile destinate de
mascării găunoșeniei și gran
dilocvenței reacționare au ver
va sarcastică a pamfletului 
politic de mare clasă. Lipsită 
de tonul sarcastic este întîlni
rea cu Zoe. Fata iubise un fie
rar de la Atelierele Căilor Fe
rate. pe Sabu, dar acesta fusese 
împușcat și devenise, fără voia 
ei nevasta unui negustor lipsit 
de suflet. Asistînd la avataru
rile ei domestice și înțelegîn- 
du-i foarte bine rușinea și de
zamăgirea, Darie mai înțelege 
că Zoe „se împăcase cu soarta 
ei, cu toate că uneori se tîn- 
guia, tînjea și visa cai verzi pe 
pereți” dar mai mult decît cu 
compătimirea știa că nu-i poa
te fi de ajutor.

Sufletul lui. „pădure nebu
nă" jefuită de candori și trăiri 
adevărate, tînjește după ele, le 
caută și le cheamă. Acesta este

locul III la fete
a lui Grigorovici să nu mai 
poată fi respinsă și să termi
năm victorioși cu 15—11.

Campionatul s-a terminat. 
Jucătorii noștri fericiți se îm
brățișează în mijlocul terenului. 
Spectatorii care i-au urmărit cu 
dragoste și i-au încurajat seară 
de seară pătrund în incinta să
lii și poartă pe brațe, în triumf, 
pe bravii noștri sportivi.

...Festivitatea de premiere. Pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului învingătorilor urcă 
I-Iorațiu Nicolau, căpitanul e- 
chipei noastre. In spatele său 
sînt aliniați Derzei, Grigoro
vici, Szoecs, Plocon, Coste, Băr. 
buță, Chezan, Fieraru și 
lalți membri ai formației, 
ședințele federației internațio
nale de volei, Paul Libaud, în- 
mînează voleibaliștilor romîni 
medaliile de aur. iar președin
tele federației cehoslovace ofe
ră lui Horațiu Nicolau, cupa de 
cristal, care a stat pînă acum 
la Praga, fiind deținută de echi
pa cehoslovacă. Un moment so
lemn emoționant. Publicul a- 
plaudă frenetic. Echipa R. P. 
Romîne este proclamată cam
pioană a Europei. In mo
mentul de față la București se 
află ambele cupe care disting

cel- 
Pre-

★
Turneul final a.1 campionatului 

european feminin de volei s-a în
cheiat simbătă în sala sporturi
lor din Constanța cu succesul 
echipei U.R.S.S., care a cucerit 
neînvinsă medalia de aur și titlul 
de campioană a Europei. Volei
balistele sovietice au repurtat ast
fel o victorie pe deplin meritată. 
Ele au demonstrat de-a lungul 
competiției o înaltă clasă de joc 
fi o deosebită putere de luptă. 
Pe locul doi s-a clasat reprezen
tativa R.F. Polone, o formație 
tehnică cu jucătoare talentate. 
Locul trei și medalia de bronz au 
revenit selecționatei R.P. Romî- 
ne care a reușit totodată să se 
califice pentru turneul final al 
Olimpiadei de la Tokio. Sportive
le noastre, învingătoare în meciu
rile cu celelalte formații can
didate la locul trei au realizat 
o frumoasă performanță. Cea mai 
bună jucătoare a echipei noastră

Astăzi pe stadionul 23 August

R. P. ROMINA - DANEMARCA 
LA FOTBAL

olimpic.

Astăzi, pe stadio
nul „23 August" din 
Capitală, echipa o- 
limpică de fotbal a 
țării noastre susți
ne meciul revanșă 
cu reprezentativa 
Danemarcei, în ca
drul preliminariilor 
turneului 
Jocul este așteptat 
cu interes deosebit 
de amatorii sportu
lui cu balonul ro
tund, deoarece oas
peții au reușit în 
acest sezon un meci 
nul (2—2) cu valo
roasa formație a 
Suediei. Cu toate că 
au cîștigat cu 3—2 
primul meci desfă
șurat Ia Copenhaga, 
fotbaliștii romîni au 
o sarcină destul de 

grea și trebuie să 
joace Ia adevărata 
valoare pentru a ob
ține calificarea, ur- 
mînd ca în turul ur
mător să primească

replica echipei olim
pice a R. P. Bulga
ria, In întîlnirea de 
astăzi, care va înce
pe la ora 14,15, echi- 

va intra 
cu urmă- 
formațle :

pa R.P.R. 
pe teren 
toarea 
Dateu, Popa, Nun- 
weiller III, Ivan,

1 ’

sensul experiențelor erotice 
parcurse de erou la vîrsta ado
lescenței, în pragul tinereții a- 
devărate. Povestea de o vară a 
iubirii dintre tătăroaica Uru- 
ma cu „obraz de lună", și Da
rie, pripășit în sălbatecul cîmp 
al Dobrogei, pe lîngă admira
bila romantică a evocării este, 
pentru erou, un vis dar și un 
criteriu etic. Aura lui revine 
în momente de mare singură
tate sufletească, de tristețe și 
dezamăgitoare experiență trăite 
în Rușii de Vede. Cazul ciuda
tei fete a doamnei Arăpaș, al 
voluntarei Despa, îi lărgește 

cîmpul experienței, Darie înțe
lege în cele din urmă că de 
fapt Despa este o nouă Zoe, 
distrusă de viciile și dezamă
girile tîrgului. de cruzimea 
sentimentală a unor Pândele 
Paleu ori Timora. Imaginea de
plorabilă a tîrgului, cu mizeria 
Iui citadină, scăldat în mocirla 
calculelor meschine și amora
lismului. autentic infern lipsii 
însă de grandoare, este părăsi
tă de erou în viziunea alteia, 
căreia sufletul său pustiit să i 
se poată adapta. Și simbolul 
„pădurii nebune" rîde trist de 
„tîrgul vechi și dărăpănat" din 
ținutul altădată grandios prin 
vitalitatea lui sălbatecă.

Un Darie agitat, veșnic pus 
pe ceartă, cam cîrcotaș, întîl- 
nim în toată proza lui Zaharia 
Stancu. Aici însă se străvede 
dincolo de reacțiile colțuroase, 
intenția eroului de a se dărui 
unor elanuri pasionate, dorința 
unei împliniri în primul rînd 
etice — și, evident, ca perso 
nalitate înzestrată cu daruri 
scriitoricești. îndîrjirea resim
țită mai ales fizic pînă acum 
este convertită într-una mora
lă, eroul încetînd să mai aibă 

pe cele mai bune echipe de vo
lei din Europa. După cum se 
știe, anul acesta echipa Rapid 
București a cîștigat „Cupa 
campionilor europeni” Voleiul 
romînesc se află la înălțime. Se 
intonează imnul de stat al R.P. 
Romîne, iar pe catarg se înalță 
drapelul patriei noastre

In continuarea festivității au 
fost acordate medaliile de ar
gint sportivilor din R. P. Unga
ră si medaliile de bronz mem
brilor echipei U.R.S.S.

Alte rezultate înregistrate 
ieri în sala Floreasca : lugo- 
slavia-Franța 3—2 (15-8; 12-15; 
10-15; 15-14; 15-6), R. S. Ceho- 
slovacă-U.R.S.S. 3—2
17-15; 12-15; 15-12; 15-13), R.P. 
Ungară-R.P Polonă 3—0 (15-7; 
15-8; 15-12).

Clasamentul final : 1, R. P. 
Romînă 14 puncte — campioană 
europeană; 2. R. P Ungară 12 
puncte; 3. U.R.S.S. 12 puncte ; 
4. R.P. Bulgaria 11 puncte; 5. 
R. S. Cehoslovacă 10 puncte; 6. 
R.P. Polonă 10 puncte ; 7. Iu
goslavia 8 puncte; 8. Franța 7 
puncte; 9. R. D. Germană; 10. 
Italia; 11. Turcia; 12. Olandai 
13; Belgia; 14. Finlanda; 15. R.F, 
Germană; 16. Austria; 17. Da
nemarca.

(11-15?

★
a fost Lia Vane.a, cîștigătoarea 
cupei oferită de ziarul „Scinteia”. 
Alături de ea s-au mai remarcat 
Ileana Enculescu și Natalia Todo- 
rovski.

Ultimele jocuri ale turneului 
s au soldat cu următoarele rezul
tate : R.P. Polonă — R.P. Bulga
ria 3—2 (15—10, 15—3 5—15,
14— 16, 15—10) ; U.R.S.S. — R.P. 
Romînă 3—0 (15—0, 15—8,
15— 3); R.D. Germană —Iugosla
via 3—0 (15—11, 15—10, 18—
16).

CLASAMENT FINAL: 1.
U.R.S.S. 14 puncte — campioană 
a Europei ; 2. R.P. Polonă 13
puncte ; 3. R.P. Romînă 12 punc
te ; 4. R.D. Germană 11 puncte ; 
5. R.P. Bulgaria 10 puncte; 6. 
R.S. Cehoslovacă 9 puncte ; 7. 
R.P. Ungară 8 puncte ; 8. Iugo
slavia 7 puncte ; 9. Olanda ; 10. 
Turcia; 11. R.F. Germană; 12. 
Austria ; 13. Danemarca.

(Agerpres)

Petru Emil, Koszka, 
Pîrcălab, Constan
tin, Manolachc, Țir- 
covnicu, Hajdu.

Echipa daneză are 
în componență pe : 
E. Sorensen, Johan
sen, J. J. Hansen, 
B. Hansen, John 
Madsen, Petersen, 
Berthelsen, Thorst, 
Ole Madsen, O. So
rensen, Danielscn.

Jocul va fi arbi
trat de iugoslavul C. 
Zecevici. Stațiile 
noastre de radio 
vor transmite cu 
începere din jurul 
orei 14,15 desfășu
rarea jocului. Trans
misia se va face pe 
programul I.

(Agerpres)

veleități picarești. Iată-1, la o 
întrunire. în anul grevei gene
rale. Nu atît faptul că partici
parea lui este întîmplătoare cit 
întrebările și reflecțiile stîmi- 
te de acest eveniment sînt im
portante („Dar greva aceasta 
va deschide o cale care într-o 
zi va duce la biruință"). Tot 
ceea ce întreprinde acum, și tot 
ceea ce vede împrejur, i se 
adresează dramatic. Pricină 
din care, în noul roman expe
riențele traversate de Darie au 
mai mult ca oriunde aerul de 
studiu asupra vieții și oameni
lor, asupra iubirii. Dragostea 
către care năzuiește Darie este 
concepută într-un fantast ca
dru solar, cu patimi dezlănțui
te dar aureolate de un tulbu
rător mister. însoțită la vre
mea intensității ei maxime de 
soarele alb al pustei, dragostea 
celor doi pîlpîie spre toam
nă sub năpraznicele ploi do
brogene. des luminate de tăi
șul fulgerelor. Ne aflăm în 
fața unei uimitoare îngemă
nări a realului cu fantas
ticul, pe linia tradiției prozei 
sadoveniene a naturii și a bas
mului popular. Nota specifică 
aici este puternicul simț al na
turii elementare, dezlănțuită 
în splendoarea culorilor tari, 
aprinse, ca în Van Gogh.

Iată cu ce zestre afectivă 
compară Darie iubirile lîncede 
și lîncezite din Rușii de Vede, 
către ce „arderi" pure năzuieș
te, In jocul contrastelor totale 
abrupte — mînuit cu rară mă
iestrie de scriitor — se precipi
tă întreaga epică a romanului 
(și cronica de moravuri între
prinsă în lumea tîrgului dar și 
cronica adolescentei eroului). 
Măiestria remarcabilă cu care 
sînt urmărite căderile si înălță
rile, cu valori etice, ale unui 
Darie chinuit de chemările gra
ve ale vieții situează romanul 
alături de ..Desculț", cealaltă 
piesă de rezistență a literaturii 
lui Zaharia Stancu.

C. STĂNESCU



Drumul celor doi învățători — soții TEODOR și CATINCA GHEORGHIAN — 
a căror muncă și viață se armonizau atît de mult îneît au inspirat articolul „O fa
milie nouă" — s-a dovedit, cum veți afla, un drum al muncii pasionante, însoțit 

de succese.

„Omul cu știința". Așa se intitula reportajul despre tînărul inginer agronom 
IOAN BUZEA pe urmele căruia apăreau nu numai recolte bogate ci și promoții 
întregi de colectiviști cu sete de cunoștințe științifice. Reportajul despre ultimii 
ani va confirma această trăsătură caracteristică, esențială a biografiei sale.

Despre tovarășul ION ILEA, primele rînduri au apărut în ul
timul an de studenție, cînd pasiunea pentru profesiunea aleasă 
se contura în rezultatele la învățătură. Cititorii ziarului l-au 
reîntîlnit apoi cînd, la 25 de ani, i se încredințase o muncă 
de răspundere pe șantierul combinatului de la Roznov, cînd 
tînărul inginer dovedea că știe să transmită unui larg colec
tiv de oameni energie, dragoste de muncă și spirit de orga
nizare Invitația pentru participare la ÎNTlLNIRE CU EROI 
AI REPORTAJELOR NOASTRE a fost adresată de astădată di
rectorului general al Combinatului chimic Craiova. Vîrsta: 29 
ani. Iată unul dintre drumurile cercetate la întîlnirea noastră

— drumuri despre care veți afla în numerele viitoare.

I 
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag, l-a)

Oiță nu intră din pricina calu
lui. Intr-adevăr Oiță avea un 
cal pur singe arab, frumos ca 
toți caii de această rasă, negru 
și cu coama ondulată și inteli
gent cum nu sînt decit cei care 
au același singe ca el. Dacă in
tra în gospodărie trebuia să vie 
și cu acest cal și intr-adevăr ce 
avea să facă negrul lui care 
nu mînca decît.din mina lui 
Oiță și al cărui nechezat numai 
el îl cunoștea? Să-l ducă, la 
gospodărie și să încalece pe el 
Popescu Ilie sau Popescu Ion 
(fiindcă Popescu Ilie avea și 
un frate} care nu se pricepeau 
la cai și să-l bată cu biciul 
Popescu Ilie? Și totuși nu calul 
îl împiedica pe Oiță să renunțe 
la modul său de a cultiva in-

tudinea sa hotărîtă Gheorghe 
Oiță confirmă astfel ceea ce și 
colectiviștii din sat spuneau de 
la un timp tot mai insistent, 
că nu se mai putea lucra după 
metodele lui Popescu Ilie și că 
se cereau măsuri energice pen
tru îndepărtarea acestuia, în a 
cărui îndreptare nu mai spera 
nimeni.

— Tovarășe Oiță, îi răspun- 
seseră atunci rînd pe rînd atît 
tovarășul președinte cit șl to
varășul secretar, înscrie-te în 
gospodăria agricolă din sat și 
ai să vezi că lucrurile au să se

ghe Oiță înțelese să fie colec
tivist fără rezerve, adică să 
rupă complect cu felul de a fi 
al unui țăran vechi. Bineînțe
les că își aduse 
său cal, dar nu 
înțelegea el s-o 
(făcu în așa fel 
să fie vîndut gospodăriei ve
cine care avea îngrijitori mai 
buni), ci aceea ca să munceas
că disciplinat și cu spor și să 
facă tot ce ținea de el ca și 
alții să muncească la fel și 
gospodăria să poată merge îna
inte, să atragă tot satul și să

și frumosul 
grija calului 
aibă acum 

ca acest cal

tare tarla a fost însămânțată cu 
altceva decit s-a hotărît, cînd 
bine a fost cum s-a hotărît și 
rău e că s-a schimbat hotărî- 
rea, fiindcă pămîntul acela e 
bun pentru sămânța care s-a 
hotărît prima dată ?”

Și așa mai departe.
Alta era acuma atmosfera în 

gospodărie și în această atmo
sferă a decurs apoi, doi ani 
mai tirziu, colectivizarea to
tală, unde de asemenea, ute- 
mistul Gheorghe Oiță a fost 
printre cei dinții care au mun
cit de dimineață pînă seara

după aceea a început munca 
de organizare. A format întîi 
brigăzile, în număr de 5, cu 
5 brigadieri de încredere aleși 
dintre cei mai buni colectiviști, 
pricepuți și recunoscuți crescă
tori de vite sau cultivatori de 
cereale. A format apoi echi
pele în număr de 15, cu șefi de 
echipe bine instruiți, nu cum 
erau cu doi-trei ani în urmă. 
Există ceva mai de prim ordin 
ca o bună organizare a mun
cii? De ea depinde totul! Fără 
o oraanizare bună a muncii 
nici un plan nu e posibil, nimic

Dragostea pentru satul natal și oamenii lui, care i-au fost 
sprijin învățătorului ION BLAJ de prin părțile Hunedoarei 
într-un moment greu al vieții sale, a devenit și mai puternică. 
După un număr de ani — veți vedea că el o aduce cu sine, 

odată cu mărturiile despre înflorirea satului lui.
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dividual pămîntul, cu toate că 
atracția aceasta, legătura acea
sta veche cu pămîntul nu lip
sea nici ea. Alții credeau că 
Gheorghe Oiță nu e lămurit; 
președintele sfatului popular 
al raionului și secretarul 
comitetului raional de partid 
îl chemau la ei și îi ex
plicau pe larg, arătindu-i 
avantajele economice, politice 
și sociale ale unei vieți in 
gospodăria colectivă. Gheorghe 
Oiță asculta, se întorcea aca
să, se gindea. Și încetul cu în
cetul se convinse că el înțe
legea bine ce trebuie să fie o 
gospodărie agricolă colectivă, 
că nu se înșela în judecata lui 
și dovada că nu se înșela o 
avea din faptul că acești tova
răși înțelegeau și ei același lu
cru, ceea ce îi spuneau tovară
șii aceștia nu se deosebea cu o 
iotă de ceea ce gindea el. Și 
intr-o zi el le spuse hotărît:

— Da, mă înscriu în gospo
dăria colectivă, dar nu în asta 
de la noi din sat.

Adică cum? I Ce vroia să în
semne acest lucru? Și prin atl-

și a
îndrepte. Nu confunda gospo
dăria colectivă cu cîteva per
soane. Ai încredere, tovarășe 
Oiță l

Și tînărul utemist se înscrise.
Nu trecu multă vreme și a- 

dunarea colectiviștilor luă în 
discuție comportarea brigadie
rului Popescu Ilie și colectiviș
tii din gospodărie ajunseră la 
concluzia că prejudiciile, răul 
moral și politic adus de către 
acesta gospodăriei și ideilor 
care stau la baza colectivizării 
erau atît de mari incit îl 
scoaseră din munca de briga
dier.

Consiliul de conducere con
vocă adunarea generală și ale
seră alt brigadier. Alte mă
suri organizatorice ameliorară 
apoi, într-o oarecare măsură, 
unele deficiențe.

Intrat în gospodărie. Gheor-

unei gospodării
devină bogată. El nu stătea să 
piardă vremea în discuții cînd 
era trimis să facă o treabă, 
întreba numai unde să se ducă 
și se ducea. Asta nu însemna 
că disciplina lui era oarbă. In 
ședințe el se ridica și lua cu- 
vintul șt tot ceea ce observase 
el că nu e bine, sau dimpo
trivă, ceea ce observase că e 
bine și trebuie extins, dezvă
luia în fața adunării. Aici era 
intr-adevăr locul discuțiilor și 
nu în toiul trebii, fiindcă dacă 
fiecare colectivist ar începe să 
discute fiecare hotărire odată 
luată și aprobată de toată lu
mea, nu se mai poate organiza 
nimic și atunci într-adevăr 
poate să vină Popescu Ilie și să 
spună că tot așa a lucrat și el. 
„De ce cutare cultură nu a fost 
bine prășită ? întreba Gheor
ghe Oiță în adunare. De ce cu-

pentru succesul acțiunii. Pro
blemele de organizare erau 
însă acum mult mai grele și 
iată că este chemat Gheorghe 
Oiță la sediul gospodăriei și i 
se spune de către un tovarăș 
de la raionul de partid :

— Tovarășe Oiță, in noile 
condiții în care se află gospo
dăria, toată lumea de aici, de 
la voi e de părere că e nevoie 
acum de altă pricepere și de 
altă putere de muncă și orga
nizare și că dumneata ai dove
dit pe parcurs că ai putea să-ți 
asumi sarcina de președinte. 
Te simți capabil, tovarășe ?

Se simțea, bineînțeles, capa
bil, toate problemele gospodă
riei erau problemele lui pro
prii și unele dintre ele îi erau 
cunoscute chiar de pe vremea 
cînd nu era înscris.

A urmat o școală specială și

nu poate fi dus la cap cu suc
ces, chiar și într-un domeniu 
în care oamenii, luațl fiecare 
in parte, cunosc munca, și nu 
se ridică nici un fel de greutăți 
de ordinul calificării și specia
lizării, cum e cultivarea cerea
lelor și creșterea vitelor de că
tre țărani. Fără să mai adău
găm că pe lingă ceea ce știu ță
ranii despre agricultură și cre
șterea vitelor vin tehnicienii și 
inginerii agronomi care au sar
cina de a conduce producția 
agricolă din punctul de vedere 
al științei agricole. Și mai ales 
că organizare nu înseamnă nu
mai repartizare din birou pe 
hîrtie, ci și cunoașterea oame
nilor, fiindcă de pildă soția lui 
Popescu Ilie și a fratelui său, 
Popescu Ion, nu trebuie ju
decate după soții lor, ele fiind 
bune colectiviste, pricepute la

creșterea animalelor și trebuie 
să li se dea munci corespun
zătoare ; soția lui Popescu Ilie 
ar fi bună să conducă chiar o 
echipă. Și nu i-a fost de
loc ușor și nu în foarte 
scurt timp a reușit președintele 
Gheorghe Oiță și consiliul de 
conducere să pună astfel la 
punct organizarea muncii.

In 1962 gospodăria obținea 
primele ei succese scontate, iar 
la ora actuală obține două re
colte anuale de cartofi și prin 
contractări livrează pe piață 
varză și alte produse alimen
tare. Cu toate că timpul nu 
le-a fost favorabil în anul a- 
cesta, ei au asigurat totuși pro
ducția necesară atît la cereale 
cit și la sectorul zootehnic.

Poate că alte gospodării au 
obținut și obțin succese mai 
mari decit cea condusă de to
varășul Gheorghe Oiță. Poate 
că chiar în condițiile in care 
lucrează colectiviștii din Bas- 
cov se puteau, în ultimii ani, 
obține recolte și mai extinse și 
succese și mai mari în crește
rea vitelor. Și poate că, la o 
cercetare mai minuțioasă și 
mai severă, nu puține sînt lip
surile pe care le mai au de în
lăturat.

Ceea ce ni s-a părut însă că 
poate interesa pe cititorii noș
tri în cazul lor a fost altceva 
și anume tocmai drumul acesta 
greu pe care l-a parcurs acea
stă gospodărie, transformarea 
oamenilor de acolo și odată cu 
a lor și datorită lor, transfor
marea suferită de președintele 
lor actual, care cu cinci ani 
în urmă își mai purta încă 
iluziile lui de mic proprietar 
pe întinderea unui pogon de 
pământ în tovărășia unui cal 
(pur singe, cu coama ondu
lată !) și ezita să devină colec
tivist. Este tocmai ceea ce am 
căutat să arătăm în articolul 
de față.
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La întîlnire am făcut cunoștință cu doi tineri care n-au mai păstrat de la 
eroii unor vechi reportaje — decît numele: FRIEDER MANTSCH și DU
MITRU ACHIM. In rest, caracter, concepție, mod de comportare în so
cietate și, mai ales, atitudine față de muncă. — veți vedea că sînt cu

totul alți oameni. Și asta datorită căldurii pe care au găsit-o in jurul lor, 
fermității și perseverenței puse de ei înșiși în schimbarea cu 180 de grade 

a propriului lor drum.

Studenta ORTANSA STĂNESCU, din anul III al Facultății 
de Fizico-matematici-București, responsabilă de grupă, în care 
colegii el văd un prieten, un sprijin, un tovarăș apropiat, s-a 
despărțit — așa cum veți afla în curînd — definitiv de ima
ginea — care o reprezenta cu cîțiva ani în urmă — imaginea 

elevei însingurate, închisă In ea însăși.

Cînd s-a scris despre GHEORGHE OIȚA, în 1959, eroul reportajului era un tînăr țăran 
cu o conștiință abia deschisă marilor înțelegeri, proaspăt intrat, după lupta cu sine 
însuși, în familia colectiviștilor. In pagina de față scriitorul Marin Preda ni-1 înfăți
șează pe Gheorghe Oiță de acum, din 1963, cînd e președinte al gospodăriei colective 
din Bascov-Pitești, cu experiență în munca de conducere, maturitate și pricepere în 

complexa operă de educare a oamenilor.

Iată-1 De tînărul lăcătuș MIHAI CRECAN, erou al 
unui reportaj despre eroismul muncii cotidiene, ve
rificat într-un moment de înaltă tensiune clnd dîrze- 
nla, abnegația și curajul de o viață s-au concentrat

în 10 ore de lucru pe ger, la un cablu de funicular, 
deasupra prăpastiei. Veți afla ce s-a mai petrecut în 
viața lui de atunci și pînă acum. într-un reportaj viitor»

Fotografiile de 1 CUCU
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Tineri romîni și alricani la seara prietenească

Foto : E. COJOCARU

5îmbătă seara, la orele cînd 
în amfiteatrele universi
tare domnește de acum o 

liniște odihnitoare, Casa de cul
tură a studenților din București 
cunoștea o animație deosebită. 
Comitetul U.T.M. și Consiliul U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
din centrul universitar București 
au organizat o seară a prieteniei 
cu tineretul și studenții din ță
rile africane. Sute de studenți 
romîni și africani, precum și alți 
tineri din statele Africii, care se 
găsesc in țara noastră la speciali
zare au luat parte la această ma
nifestare. Ei au petrecut împreu
nă cîteva ore într-o atmosferă de 
prietenie.

Firește, cei mai mulți dintre 
oaspeții africani și-au găsit nu
meroși prieteni, colegi de învăță
tură, alături de care petrec nenu
mărate ore în săli de curs, în bi
blioteci și laboratoare, alături de 
care locuiesc în cămine, alături 
de care se găsesc și în timpul li
ber. Prietenia acestor tineri este 
trainică, sinceră. Stăteam de vor
bă cu Mbei Jean Marc, un tînăr 
din Camerun, acum student la 
medicină în anul II. Biografia lui 
este asemănătoare cu a multor 
tineri africani: tatăl său este un 
simplu muncitor, aproape neștiu
tor de carte, care trudește din 
greu pe o plantație. Cu doi ani 
în urmă a venit în R.P. Romînă, 
după ce a petrecut mai mulți ani 
în cîteva țări africane.

— Colegii, profesorii 
m-au primit cu dragoste, 
prietenie emoționantă — 
tește tinărul camerunez.

— Vorbiți perfect romînește... 
■— remarcă reporterul.

— M-au ajutat cadrele didac
tice, colegii romîni. Am primit 
un sprijin permanent, am simțit 
o grijă continuă. Condițiile de 
studiu și trai sînt din cele mai 
bune. Dacă-i vorba de colegi, 
vreau să amintesc pe Udrea, care 
acum este medic printr-un sat 
(m-a invitat să-i fac o vizită și 
i-o voi face). Băiatul acesta a 
fost primul care m-a ajutat să 
învăț romînește, să pătrund com
plicatele taine ale medicinii...

— Ce v-a făcut să alegeți a- 
ceastă profesiune ?

— Ca să alin durerile oameni
lor, să lecuiesc din suferințele 
moștenite de la colonialism...

Au venit în seara aceasta și 
Hașim Abdelali, tînăr sudanez 
care a absolvit facultatea de foraj 
a Institutului de petrol, gaze și 
geologie, și Diallo Alfa, tînăr 
guineez care se specializează în

romîni 
cu o 

poves-

probleme de radiofonie, și Mah
mud Omar, student somalez la 
I.M.F. și mulți alții.

întâlnirile cu studenții romîni 
sînt cordiale, vesele, dominate de 
exuberanța specifică tinereții. 
Adam Constantin din anul V al 
I.P.G.G. îți regăsește aci colegul 
de cameră și totodată bunul său 
prieten — sudanezul Abdul 
Rahman Sulimari. Percepem dia
loguri pe probleme universitare 
și altele mai... personale, ca între 
prieteni.

Oaspeții ți gazdele s-au strîns 
în sala de festivități. Tov. Mircea 
Angelescu, președintele Consiliu
lui U.A.S. din centrul universitar 
Bucurețti adresează un cald salut 
tinerilor din Africa și reafirmă 
simpatia ți solidaritatea studen
ților romîni cu lupta tineretului 
ți popoarelor africane pentru 
pace, independență, împotriva 
imperialismului ți colonialismu
lui, pentru triumful nobilelor idei 
ale coexistenței pațnice între țări 
cu sisteme social-politice dife
rite.

Ansamblul Casei de cultură a 
studenților și ansamblul Uniunii 
Tineretului Muncitor au prezen
tat un bogat program artistic. 
Dansul ți cîntecul romînesc au 
cucerit aplauzele entuziaste ale 
oaspeților din îndepărtata Africă. 
Cu emoție au fost ascultate ver
surile unor poeți africani. Aceste 
versuri au răsunat ca un mesaj 
plin de optimism în ziua de 
mîine a Africii.

La sfîrșitul spectacolului, tine
rii africani au oferit flori inter- 
preților. Studentul guinecz Cisse 
Thierno a rostit cîteva cuvinte 
de caldă mulțumire la adresa 
studenților romîni și și-a expri
mat recunoștința față de solidari
tatea tineretului și poporului ro
mîn cu lupta popoarelor africane. 
In sală, răsună cuvîntul „priete
nie" scandat de sutele de tineri 
prezenți.

Pînă târziu în noapte, tinerii 
romîni și africani au petrecut 
împreună pe ringul de dans. Re
uniunea prietenească, care a în
cheiat această manifestare, s-a 
desfășurat sub semnul aceleiași 
puternice amiciții reciproce. Oas
peții africani au simțit încă o dată 
sentimentele de trainică priete
nie ale tineretului romîn, ale po
porului romîn în mijlocul căruia 
trăiesc anii de neuitat ai studen-

ei
A R LU S in IIXS-S.

LENINGRAD 2. — Cores
pondentul Agerpres, transmite: 
Delegația Consiliului general 
A.R.L.U.S. condusă de Con
stantin Prisnea a participat la 
1 noiembrie la o întâlnire con
sacrată prieteniei sovieto-ro- 
mîne care a avut loc la Uzina 
de laminare a oțelului din Le
ningrad. Vasili Vașevko, eco- 
nomist-șef al uzinei a salutat 
pe oaspeții romîni; a răspuns 
Vichentie Bălan, președintele 
Consiliului regional al sindi
catelor Hunedoara, membru al 
delegației Consiliului general 
A.R.L.U.S., care a felicitat pe 
oamenii sovietici cu prilejul a- 
propiatei aniversări a Marelui 
Octombrie.

Seara, la Palatul de cultură 
al oamenilor de artă, a avut 
loc o reuniune consacrată prie
teniei sovieto-romîne, la care 
a luat cuvîntul artista Gina 
Petrini, membră a delegației.

Delegația A.R.L.U.S. a vizitat 
crucișetorul „Aurora" unde 
membrii delegației s-au întâl
nit cu veterani ai Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
In cursul vizitei delegația 
A.R.L.U.S. a fost primită de 
președintele Sovietului din Le
ningrad V. I. Isaiev și de pri
mul secretar al Comitetului 
orășenesc al P.C.U.S. Lenin
grad, I. G. Popov.

Delegația romînă a plecat 
spre Riga.

Sesiunea O. N. U. Evenimentele
YORK 2 — Trimisul 
Agerpres, C. Alexan- 

transmite : In ședința 
din 1 noiembrie a A-
Generale a O.N.U. a

NEW 
special 
drescu. 
plenară 
dunării
fost examinată problema acor
dării de ajutor imediat țărilor 
din zona Mării Caraibilor care 
au avut de suferit de pe urma 
uraganului „Flora”.

Un număr de 20 de țări au 
propus Adunării Generale un 
proiect comun de rezoluție in
titulat „Măsuri preconizate în 
legătură cu uraganul care s-a 
abătut asupra țărilor Cuba, 
Haiti, Jamaica, Trinidad-To
bago și Republicii Domini
cane". Adunarea Generală, se 
arată în rezoluție, luînd în 
considerație urmările tragice 
ale uraganului, cere țărilor 
membre ale O.N.U. și organi
zațiilor neguvernamentale să 
studieze modalitatea de a a- 
corda un ajutor- cit mai larg, 
atît individual, cît și colectiv, 
acestor teritorii. Delegații sta
tului Chile, Finlandei, U.R.S.S., 
Iugoslaviei, Romîniei și altor 
țări s-au pronunțat în favoa
rea acestei rezoluții.

Proiectul de rezoluție a fost 
adoptat în unanimitate de că
tre Adunarea Generală.

Luînd cuvîntul, delegata 
R. P. Romine, Maria Groza, 
după ce a exprimat sentimen
tele sincere de simpatie și 
condoleanțe pentru țările care 
au avut de suferit de pe urma 
acestei calamități naturale, a 
subliniat că guvernul romîn, ca 
și guvernele altor țări, s-a ală
turat eforturilor depuse de 
statul cubanez în opera de a- 
jutorare a victimelor și de re
construire a regiunilor devas
tate de uragan.

Considerăm, a continuat

DUPĂ LANSAREA
LUI „POLIOT-1"

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Anunțînd în cadrul recepției 
guvernamentale oferite în cin
stea lui Suvanna Fumma lan
sarea navei cosmice sovietice 
„Poliot—1”, N. S- Hrușciov a 
spus că această navă „consti
tuie o mare noutate. Dacă pînă 
acum navele lansate pe orbită 
efectuau zboruri în special în 
direcția ce le era imprimată în 
timpul lansării de pe pămînt, 
noua navă cosmică lansată as
tăzi efectuează manevre vaste 
în Cosmos, schimbind planul 
orbitei și altitudinea. In pre
zent, omul în Cosmos nu mai 
este un prizonier al navei sale. 
El o dirijează, el îi conduce 
zborul".

Cosmosul, a subliniat șeful 
guvernului sovietic, este „un 
domeniu care oferă posibilități 
nelimitate pentru o întrecere 
pașnică între state”, 
în momentul de față 
țiile dintre state s-ar 
la slăbirea încordării 
țiomale, ca să spun așa, nu nu
mai morală, ci și întărită prin 
fapte concrete în domeniul 
dezarmării, sfera colaborării 
dintre state în domeniul cuce
ririi Cosmosului s-ar lărgi con
siderabil. Acordăm atenția cu
venită propunerii președintelui 
S.U.A. că ar fi util dacă Uniu
nea Sovietică și Statele Unite 
și-ar uni eforturile în dome
niul cuceririi Cosmosului în 
scopuri științifice, îndeosebi

pentru efectuarea în comun 
unui zbor în Liună“.

a

PARIS. — In una din știrile 
sale privitoare la lansarea în 
Uniunea Sovietică a aparatului 
cosmic manevrabil „Poliot-1“, 
Agenția France Presse referin
du-se la caracteristicile tehni
ce ale acestui aparat, sublinia
ză că realizarea acestui aparat 
poate permite ca mai mulți 
sateliți sau nave cosmice să 
se intîlnească în Cosmos. Crea
rea lui, remarcă agenția poate 
ușura, de asemenea, manevra
rea la aterizare.

Maria Groza, că ajutorarea 
populației din Cuba, Republi
ca Dominicană. Haiti Ja
maica și Trinidad-Tobago 
constituie o acțiune profund 
umanitară față de care co
munitatea internațională nu 
poate să nu-și manifeste 
întreaga sa adeziune. Ini
țierea de către O.N.U., organi
zațiile neguvernamentale și 
guvernele tuturor statelor a u- 
nor măsuri individuale și co
lective de natură să ajute te
ritoriile sus-menționate, așa 
cum se prevede în proiectul de 
rezoluție, este cu atît mai bi
nevenită cu cit țările afectate 
se află în plin efort de con
strucție economică. Pentru a- 
ccste motive delegația romînă 
și-a exprimat dorința de a de
veni coautor al proiectului de 
rezoluție menționat.

NEW YORK. — Comitetul 
Adunării Generale a O.N.U. 
pentru problemele sociale, u- 
manitare și culturale a adop
tat, la 1 noiembrie, două rezo
luții privind activitatea Co
misiei O.N.U. pentru drepturi
le omului. Rezoluțiile cer Co
misiei pentru drepturile omu
lui să se ocupe în sesiunea sa 
din 1964 în primul rină de 
elaborarea unei convenții in
ternaționale privind lichidarea 
tuturor formelor de discrimi
nare rasială.

Reprezentanții Australiei, 
Canadei, Olandei, Noii Zeelan- 
de, Republicii Sud-Africane și 
Marii Britanii au votat împo
triva acestor rezoluții, iar alte 
țări occidentale s-au abținut 
de la vot deoarece, după păre
rea lor, prevederea care se re
feră la urmărirea persoanelor 
și organizațiilor care sprijină 
ideea discriminării rasiale, 
constituie „o violare a libertă
ții cuvintului și întrunirilor".

NEW YORK. — La 1 noiem
brie, Adunarea Generală a 
O.N.U. a votat alegerea R. S. 
Cehoslovace ca membru neper
manent al Consiliului de Secu
ritate. După cum se știe, R. S 
Cehoslovacă și Federația Ma- 
layeză au căzut de acord în 
problema împărțirii între ele a 
unui loc de membru neperma
nent al Consiliului. Astfel, 
după votul din 1 noiembrie al 
Adunării Generale, R. S. Ceho
slovacă va ocupa acest loc în
1964, iar Federația Malayeză în
1965.

I

„Dacă 
în rela- 

ajunge 
interna-

LONDRA. — Referindu-se 
la lansarea cu succes în Uniu
nea Sovietică a aparatului 
cosmic manevrabil teleghidat 
„Poliot-1“, directorul Obser
vatorului britanic Jodrell 
Bank, sir Bernard Lovell, a 
declarat că acesta marchează 
începutul unei serii de expe
riențe care vor sfîrși, probabil, 
cu un „rendez-vous a două 
nave spațiale".

din Vietnamul de sud
• înlăturarea guvernului diemist • Puterea a fost
preluată de

SAIGON 2 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
guvernul lui Ngo Dinh Diem 
a capitulat și puterea a fost 
preluată de junta militară care 
a condus și înfăptuit lovitura 
de stat. Sîmbătă dimineața, 
îndată după ocuparea palatu
lui prezidențial, la Saigon au 
încetat luptele. Junta militară, 
care a luat puterea, a anunțat 
constituirea unui nou guvern, 
condus de fostul vicepreședinte, 
Nguen Ngok. Regimul prezi
dențial a fost suprimat, conco
mitent cu suspendarea consti
tuției și dizolvarea parlamen
tului. într-o declarație trans-

o junta militară • Constituirea
unui nou guvern

de radio Saimisă de postul 
gon, junta militară sud-viet- 
nameză după ce acuză guver
nul lui Diem de „trădare", de 
corupție și de falsificare a re
centelor alegeri, afirmă că jun
ta „va continua războiul 
potriva partizanilor’’.

In legătură cu soarta 
Ngo Dinh Diem și cea a 
telui și principalului său con
silier, Ngo Dinh Nhu, junta mi
litară a anunțat că aceștia nu 
mai sînt în viață. Corespon
dentul agenției Associated 
Press relatează că, potrivit 
știrilor oficiale, atit Diem cît 
și Ngo Dinh Nhu s-au sinucis. 
Corespondentul

îm-

lui 
fra-

amintit scrie

Cuvîntarea președintelui Tito
BELGRAD 2 (Agerpres). — 

La înapoierea din călătoria fă
cută în țări din America La
tină și S.U.A., președintele 
I. B. Tito a rostit

Referindu-se la convorbirile 
pe care le-a avut cu conducă
torii statelor vizitate (Brazilia, 
Chile, Ecuador și Mexic), el a 
subliniat că popoarele latino- 
americanc au nevoie de pace, 
„deoarece sînt conștiente că 
numai în condiții de pace se 
pot dezvolta Și își vot construi 
treptat viitorul lor fericit". 
Vorbitorul a relevat posibilită
țile de dezvoltare a relațiilor 
economice cu aceste țări.

In continuare I. B. Tito s-a 
referit la schimbul de vederi 
cu președintele S.U.A., Ken
nedy, — despre care a spus :

„Ne-am convins că pot fi și 
mai mult îmbunătățite relațiile 
noastre în toate privințele".

o cuvintare.

De asemenea, 
a fost abordată problema „des
tinderii continue a încordării 
internaționale și a înțelegerii 
pe cale pașnică" și că după în
cheierea cu succes a Tratatului 
de la Moscova privind interzi
cerea parțială a experiențelor 
nucleare „popoarele așteaptă 
ca acum oamenii de stat cu 
cea mai mare răspundere să 
facă pași mai departe în ace
eași direcție".

Vorbind despre atmosfera de 
la O-N.U, el și-a exprimat con
vingerea că „în prezent at
mosfera este alta, mult mai 
bună. Acesta este un semn bun 
pentru dezvoltarea în viitor a 
relațiilor internaționale".

el a arătat că

însă că la Saigon circulă șl 
zvonul că aceștia ar fi fost u- 
ciși de către ofițerii care i-au 
arestat.

Comentînd lovitura de stat 
din Vietnamul de sud, postul 
de radio „Vocea Vietnamului” 
al R. D. Vietnam a declarat că 
lovitura de stat de la Saigon a 
fost organizată în scopul înlă
turării lui Ngo Dinh Diem, 
prea compromis, și pentru con
tinuarea războiului împotriva 
forțelor patriotice sud-vietoa- 
meze.

Frontul național de elibera
re din Vietnamul de sud a dnt 
publicității o declarație în care 
cheamă întregul popor sud- 
vietnamez și detașamentele de 
partizani să lupte cu energie 
pentru libertate. Declarația se 
adresează, de asemenea, ofițe
rilor și soldaților armatei gu
vernamentale, chemîndu-i să 
lupte alături de forțele patrio
tice.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Salinger, a declarat că 
președintele Kennedy continuă 
să urmărească cu atenție si
tuația din Vietnamul de sud. 
El a început deja întrevederile 
cu colaboratorii săi cei mai a- 
propiați în special cu secreta
rul de stat, Dean Rusk, și cu 
ministrul de război, Robert 
McNamara, în ’ 
vitura de stat de la Saigon. 
Agenția U.P.I.
tele Unite sînt gata să recu
noască noul guvern sud-viet- 
namez, subliniind că „prelua
rea puterii de către armată nu 
este considerată la Washington 
ca o lovitură în înțelesul obiș
nuit al cuvîntului” ci, mai cu- 
rînd ca o simplă „schimbare 
de guvern”.

legătură cu lo-

relevă că Sta-

Azi, alegeri în Grecia

Noi represiuni 
in Republica 
Dominicană

Poate ii studiată vizual 
structura moleculelor 9

Acad. Anton Komar și fiul 
său. fizicianul Aston Ko
mar. au adus lumină în

tr-o problemă de fizică, rezol- 
. vată doar parțial cu peste zece 

ani în urmă de către Erwin 
Mueller, profesor la Universi
tatea din Pennsylvania.

După cum a declarat Anton 
Komar, teoria elaborată de el 
împreună cu fiul său „a risipit 
iluziile fizicienilor despre po
sibilitatea studierii vizuale a 
structurii moleculelor cu ajuto_- 
rul tunului electronic model 
Mueller, dar i-a înarmat cu o 
metodă simplă și sigură de 
determinare a mărimilor spe
cifice care divizează mișcarea 
electronilor în interiorul semi- 
conductorilor”.

După cum afirmă Anton Ko
mar, ceea ce Erwin Mueller a 
observat și ceea ce a intrat a- 
poî în manuale nu erau mole
cule de ftalocianină de cupru, 
așa cum presupunea el. După 
părerea fizicienilor sovietici, 
ceea ce a observat el era efec
tul de ghid de unde al agrega
telor de molecule, descoperit în 
U.R.S.S. Plastic vorbind, a 
spus Anton Komar, atît Muel
ler. cît și cei care i-au repetat 
experiențele nu au văzut ima
ginea moleculelor, ci imagini 
ale fluxurilor de electroni, mo
dificați datorită străbaterii 
moleculei.

s-ar putea să nu fie chiar un 
astru mort, cum consideră sa- 
vanții și astronomii. In spriji
nul acestor afirmații, dr. Hali 
a arătat că cercetările făcute 
în ultimul timp asupra supra
feței Dunei cu ajutorul puter
nicului telescop de la acest ob
servator au permis să se ob
serve trei pete, puternic colo
rate în roșu, care ar putea să 
fie erupții vulcanice. Specia
listul american a indicat că a- 
ceste pete au fost remarcate 
de mai mulți colaboratori ai 
Observatorului Lowell.

Fum din masă plastică

I
I
I
I
I

fi iolMiț și la I 
comunicațiilor I

pentru purificarea aerului în re
giunile industriale.

Fumul din masă plastică poa
te împiedica, de asemenea, 
evaporarea produselor petroli
ere. Se știe că pierderile de pe 
urma evaporării derivațiilor pe
trolului sînt foarte mari. Aco- 
perindu-se rezervorul cu o per
dea de fum din mase plastice, 
combustibilul 
mai încet.

Specialiștii 
mul din unele 
apăra de radiații radioactive. 
Fumul va putea fi 
îmbunătățirea < 
prin radio.

SANTO DOMINGO — După 
cum relatează agenția United 
Press International, junta mili
tară dominicană, instalată la 
putere după lovitura de stat 
împotriva președintelui Juan 
Bosch, a anunțat arestarea unor 
ofițeri din forțele aeriene mili
tare, acuzați de a fi complotat 
în vederea răsturnării acestei 
junte. Potrivit agențiilor, prin
tre cei arestați se află locote
nent colonel Danilo Simo, co
mandantul bazei aeriene de la 
Santiago, precum și colonelul 
Guarien Cabrera Ariza, 
tașat militar dominican 
dra. Referindu-se Ia 
complotului, agențiile
nează că acesta urmărea insta
larea ca președinte a lui Juan 
Casasnovas, fostul președinte al 
Senatului dominican.

Agenția Associated Press a- 
nunță că Juan Casasnovas a !°st 
descoperit de către poliție și a- 
restat. In prezent el ar fi grav 
rănit.

fost a- 
la Lon- 
scopul 

mențio-

se va evapora

consideră că fu
mase plastice ar

Ipoteza unui astronom 
american

r. John Hall, directorul 
IJ Observatorului astrono- 

mic Lowell, a declarat, 
la 1 noiembrie, în orașul 
Flagstaff (Arizona) că Luna

Z^n ultimul timp s-a desco
perit o nouă aplicare a 
maselor plastice — fumul 

care se poate obține din ele. 
Metoda este relativ simplă : se 
introduce masa plastică lichidă 
într-o turbină cu gaze în care 
aceasta este încălzită puternic și 
aruncată în atmosferă sub for
mă de bășicuțe mici. Dintr-o 
cantitate mică de masă plastică 
se poate obține în felul acesta 
o cantitate mare de fum.

Să vedem la ce poale servi a- 
cest fum. Se știe că unele mase 
plastice sînt foarte buni izola
tori termici, O „perdea de fum" 
din mase plastice va putea ieri 
plantele de îngheț. „Perdeaua 
de fum" va pluti în aer. Ea se 
va împrăștia de sute de ori mai 
încet decît fumul obișnuit. In 
țările calde o asemenea perdea 
de fum va proteja plantele de 
razele arzătoare ale soarelui. Ea 
va putea fi amestecată cu vre
un preparat pentru combaterea 
dăunătorilor.

Specialiștii sînt de părere că 
norii din masă plastică vor con
stitui un mijloc bun pentru pro
vocarea ploilor artificiale și

' '.'aW

SUEDIA : In centrul localității Bjorkhagen. suburbie a ora
șului Stockholm, a lost inaugurată recent o lintînă arteziană, 
operă a sculptorului suedez Năsvall Emil. Fîntîna a stîrnit 
interes, deoarece motivele care o împodobesc sînt inspirate din 
viafa populației locale. In fologralie: Fîntîna din Bjijrkhagen 

și autorul ei

j

ITALIA: 'Aspect de ia o demonstrație pentru coexistentă paș
nică și dezarmare desfășurată recent în Calabria.
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GENEVA. — Sub semnătura 

lui Georges Henri Martin, zia
rul elvețian „La Tribune de 
Geneve" publică în suplimen
tul său săptămînal o pagină 
întreagă consacrată litoralului 
romînesc și în special stațiunii 
Mamaia. Vorbind despre fru
musețile acestei perle a Mării 
Negre, autorul arată că ea 
este „una din cele mai reușite 
și spectaculoase cuceriri ale 
arhitecturii Romîniei de azi. 
Acest ansamblu turistic con
stituie o mărturie și un triumf 
al vitalității, gustului și îndeo
sebi a imaginației, 
poporului romîn".

nunțat însă în seara zilei de 2 
noiembrie că în regiunea Beni 
Ounif, precum și in regiunea 
din jurul postului de frontieră 
Figuig, au mai avut loc unele 
incidente.

creatoare a

După cum
A.D.N., la

ROSTOCK. — 
transmite agenția 
Rostock a avut loc o sesiune de 
specialitate pentru tehnica a- 
meliorării solului. Au partici
pat peste 700 de specialiști și 
oameni de știință din Austria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. F. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, U.R.S.S. 
In ultima zi a sesiunii au fost 
prezentate diverse agregate 
speciale.

WASHINGTON. — în după- 
amiaza zilei de 1 noiembrie 
violonistul David Oistrah, ar
tist al poporului din U.R.S.S. a 
susținut un recital în saloanele 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. în cinstea membrilor 
guvernului, ai Congresului și ai 
Tribunalului suprem al S.U.A., 
precum și în cinstea corpului 
diplomatic acreditat la Wa
shington. Au participat secre
tarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, A. F. Dobrînin, ambasa
dorul U.R.S.S. în S.U.A., repre
zentanți diplomatici precum și 
alte persoane oficiale. Concer
tul s-a bucurat de un deosebit 
succes.

ALGER. — La 2 noiembrie, 
ora 0, a intrat în vigoare acor
dul de la Bamako cu privire la 
încetarea focului la frontiera 
dintre Algeria și Maroc.

Acest eveniment a fost a- 
nunțat de postul de radio Al
ger, într-un buletin special, 
imediat după miezul nopții. Un 
comunicat similar, în care se 
anunță intrarea în vigoare a 
acordului, a fost difuzat și de 
agenția marocană de 
Maghreb Arab Press.

Agențiile 
comunicate 
al forțelor 
precum și 
postul de

BUENOS AIRES — Agenția 
Associated Press transmite că 
președintele Argentinei, Ar
turo Illia, a anunțat în mod 
oficial că acordurile privind 
produsele petrolifere încheiate 
cu companiile străine vor fi a- 
nulatc în cursul săptămînii vi
itoare.

presă

citînd 
major

PE

de presă, 
a-le statului 
armate marocane, 
știri transmise de 

radio Alger, au a-

BELGRAD — La 2 noiembrie, 
la invitația președintelui R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a 
sosit la Belgrad într-o vizită de 
prietenie, Haile Selassie I, îm
păratul Etiopiei.

La aerodromul din Belgrad, 
Haile Selassie 1 a fost întîmpi- 
nat de losip Broz Tito și de alți 
conducători ai R.S.F, Iugosla
via.

NEW YORK — La inițiativa 
mai multor organizații progre
siste de tineret din S.U.A., la

ATENA 2. Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La alegerile parlamen
tare care au loc duminică în 
Grecia, cei 5,6 milioane de ce
tățeni înscriși în listele electo
rale vor alege 300> de deputați 
din peste 1 200 de candidați 
prezentați de cele patru parti
de politice principale — E.R.E., 
Uniunea de centru, Partidul 
progresist, E.D.A., precum și 
de alte 20 de partide politice 
mai mici. Intr-o declarație fă
cută presei, primul ministru 
Mavromihalis a dat asigurări 
că au fost luate măsuri pentru 
ca operațiunile electorale să 
se desfășoare în deplină lega
litate.

Campania electorală s-a în
cheiat vineri seara cu un mi
ting la Atena al partidului 
E.R.E., la care fostul premier 
Karamanlis a promis alegăto
rilor măsuri în vederea dez
voltării economice a țării, a- 
părarea stabilității monetare și 
a preconizat — în ciuda criti
cilor formulate de partidele de 
opoziție — revizuirea constitu
ției. Ziarul „TO V1MA" scria 
sîmbătă dimineața că „la pu
țin timp după începerea cu-

vîntării lui Karamanlis, mulți 
participanți au început să ple
ce de la miting". La un mi
ting al partidului progresist, 
Markezinis a susținut necesi
tatea rezolvării cu precădere a 
problemelor economice ale 
Greciei și s-a pronunțat în fa
voarea unei reforme adminis
trative și pentru revizuirea po
liticii impozitelor. La mitingul 
Uniunii de centru, Papandreu 
s-a pronunțat pentru respecta
rea libertăților democratice

La mitingul E.D.A., care a 
avut loc joi seara la Pireu, 
Brilakis și Iliu, membri ai con
ducerii E.D.A. și candidați în 
alegeri, s-au pronunțat pentru 
o politică de pace și colaborare 
internațională, pentru apăra
rea democrației, pentru o poli
tică economică care să asigure 
dezvoltarea Greciei și ridica
rea nivelului de trai al popu

lației.

S-au născut

PE SCURT
New York a avut loc un mi
ting în sprijinul organizației 
„Advance", care luptă pentru 
drepturi cetățenești și pentru li
bertatea nopulației de culoare.

Participanții la miting au a- 
doptat textul petiției pe care 
reprezentanții organizației „Ad. 
vance" o vor prezenta la 5 no
iembrie ministrului de justiție 
al S.U.A. și în care se cere să 
se dea posibilitate acestei or
ganizații să-și desfășoare ne
stingherită activitatea.

MOSCOVA. — La Moscova 
s-a dat publicității comunicatul 
oficial cu privire la vizita în 
U.R.S.S. a primului ministru al 
Laosului.

In comunicat se confirmă din 
nou că acordurile de la Gene
va au creat o bază favorabilă 
pentru dezvoltarea Laosului ca 
stat pașnic, independent și neu
tru. Totodată se subliniază 
ajungerea la un acord și Ia 
înțelegere reciprocă între 
trei forțe politice din Laos 
stituie principala condiție 
tru instaurarea păcii și a 
cilierii naționale în țară.

...obosiți

Congrese sînt cu miile 
în fiecare an. Nici nu 
le poți contabiliza. 

Doar ne-a fost dat, de-a lun
gul timpului, să aflăm des
pre felurite reuniuni, unele 
teribil de fistichii. Dar n-am 
auzit încă pînă acum de un 
congres al celor care s-au 
născut... obosifi. Totuși zia
rul „France Soir“ ne asigură 
că un domn din Vercelli, lo
calitate situată prin Italia 
de nord, a inițiat primul 

însemnări
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CARACAS. — Ministerul ve- 
nezuelean al afacerilor interne 
a anunțat la 1 noiembrie că 
poliția a arestat în orașul Va
lencia 13 membri ai Partidului 
comunist și ai Mișcării revo
luționare de stînga din Vene
zuela. Această acțiune are loc 
în cadrul campaniei de repre
siuni antidemocratice declan
șate de guvernul Betancourt 
în preajma alegerilor prezi
dențiale programate la 1 de
cembrie.

CANBERRA. — Potrivit da
telor oficiale date publicității 
la sfîrșitul 
populația 
10 916 249

lunii iunie a.c., 
Australiei era de 

locuitori.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

congres international al ce
lor pe care oboseala i-a cu
prins chiar de la naștere. 
Domnul — al cărui nume în 
traducere romînească ar co
respunde exact prozaicului 
cuvînt brinză — a reușit să 
aibă 8 200 adepfi recrutați, 
pesemene, de prin familiile 
ostenite de bogăție.

Congresul celor născuți 
obosifi a suferit de... obo
seală. Intervențiile au fost 
extrem de reduse :un minut, 
două, maximum trei. Con- 
gresiștii ascultau, toropifi 
parcă, într-o somnolentă mo
lipsitoare. Nici unul din ei 
n-a avut îndrăzneala de a 
lua noti/e. Ar fi riscat să fie 
exclus din congres. In sfîr- 
șit, cuvîntul „muncă" n-a 
fost rostit nici măcar odată. 
Feciorașii cei îmbuibați nici 
nu suportă să li se pome
nească despre muncă. Simt 
cum li se agravează oste- ; 
neala...

Congresul a fost tăcut. 
Căci aplauzele impun mișca
rea palmelor, iar congresiș- 
tii nu puteau fi supuși la 
eforturi. Semn de aprobare 
devenise.,, căscatul.

M. RAMURA


