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Proletari din toate țările, unițl-vă!

Muncitor
Foto: I. CU CU |

Cu toată capacitatea
de lucru a tractoarelor

PREMIERA LA OPERAPregătiri de iarnă TIMIȘOREANĂ

pe șantiere

Tineri scriitori

la masa rotundă

(Agerpres)

închiderea 
a spațiilor 
pe șantiere

T1M1ȘOARA (de la corespon
dentul nostru).

Colectivul Operei de stat din 
Timișoara a prezentat recent cea 
dinții premieră din această stagiu
ne, drama lirică în 3 acte „Turan- 
dot“ pe muzică de E. Puccini. O- 
pera a lost pusă in scenă de A. 1. 
Arbore de la Opera din Cluj, iar 
conducerea muzicală aparține lui 
Lucian Surlașu. Din distribuție iac 
parte 11a Cazaca, Nicolae Zaharia, 
Mircea Mavrodin, Emil Rotundu, 
Francisc Dinier. fon lung și alții.

Ion Ivan lucrează la o ma- g 
. ?. șină de alezat orizontal în a- $» 

lelierul de matrite al iabri- g Q cil „RulmentuT’-Bîrlad. Ma- g 
șina este dintre cele mal g g 
moderne. Tînărul este șl el g g 
un muncitor ager și priceput țț g 
în meserie (aceasta o spune g 
și privirea lui care pătrunde , 
pînă în adincul metalului). , 
§i, ca rezultat, de aici , 
pleacă spre sculerie numai, 
piese de cea mai bună caii- ,
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Pe șantierele de con
strucții ale Ministeru
lui Industriei Petrolu
lui și Chimiei se fac în 
prezent intense pregă
tiri în vederea conti
nuării lucrului pe 
timpul iernii. Astfel, 
șantierele de la Călă
rași, Brăila și altele au 
fost înzestrate cu peste 
30 de cazane de abur 
de diferite capacități, 
asigurîndu-Ii-ee peste 
9 000 tone combustibil 
lichid, necesar încălzi
tului.

Pentru 
provizorie 
de lucru,
au sosit 60 000 m p de 
folii de polietilenă,

81 000 m p de plăci 
din stufit și tîmplăria 
necesară montării aces
tora. Din cele peste 20 
de stații mari pentru 
prepararea betonului, 
14 au fost de pe acum 
închise.

Pentru timpul frigu
ros. șantierele industri
ei chimice și petroliere 
s-au aprovizionat cu 
peste 300 000 m c ba
last, pietriș și nisip și 
cu însemnate cantități 
de cărămidă și var. 
Totodată, se acordă o 
atenție deosebită pre
gătirii utilajelor și a- 
gregatelor.

■■

Tinerilor de pe șantiere
o temeinică pregătire profesională

specifice
pentru
toate

Pentru 
cu atît 

reali- 
expe- 
acelor

iscuția inițiată de 
ziar Ia rubrica 
„Tinerilor de pe 
șantiere—o temei
nică pregătire pro
fesională” este bi
ne venită,

noi, constructorii, este 
mai evidentă utilitatea 
zării unui schimb de 
riență, a cunoașterii 
forme care dau cele mai bune 
rezultate practice.

Trustul regional de con
strucții Ploiești a avut de rea
lizat anul acesta un număr de 
apartamente cu mult mai 
mare decît în 1962. Trebuie să 
arăt însă că o parte din lucră
rile care trebuiau executate în 
cele zece luni ale acestui an 
au rămas mult în restanță 
față de grafic. Sînt. desigur, 
multe cauzele care au deter
minat această situație, (lipsu
rile în pregătirea șantierelor 
pentru iarnă, în organizarea 
muncii, în urmărirea execută
rii lucrărilor pe baza grafice
lor stabilite etc). Analiza fă
cută recent de conducerea tru
stului a arătat însă că una 
din cauze își găsește explicația 
și în slaba preocupare a con
ducerilor de șantiere, a noastră, 
pentru continua ridicare a ca
lificării muncitorilor construc
tori. Nu se poate spune că noi 
nu am cunoscut din timp a-

ceasta stare de lucruri. Con
ducerea trustului a dat indi
cații ca pe șantiere să se orga
nizeze cursuri de calificare, de 
ridicarea calificării, conferințe 
tehnice pentru popularizarea 
metodelor înaintate, schimburi 
de experiențe etc. N-am ur
mărit însă dacă aceste indica
ții sînt puse în practică, ce 
rezultate dau ele. Ca urmare, 
pe șantierele noastre n-au 
funcționat forme de calificare 
și de ridicare a calificării te
meinic organizate, care să cu
prindă mase largi de construc
tori — așa cum am citit că s-a 
procedat la alte șantiere.

Practica ne-a dat o lecție 
folositoare ?i de aceea, pentru 
anul 1964 
care să 
pregătire profesională 
structorilor.
atenția în două principale di
recții : calificarea de noi ca
dre și perfecționarea continuă 
a cunoștințelor profesionale a 
celorlalți muncitori construc
tori.

Pe șantierele noastre mese
riile de dulgheri și zidari au 
ponderea cea mai mare. Nu 
toți dintre aceștia, deși lu
crează de mai mult timp pe 
șantiere, 
necesară.
organizat cursuri de calificare. 
In anul 1964 vor fi calificați 
în astfel de cursuri peste 200 
de muncitori.

Cei mai mulți dintre con
structorii noștri sînt însă cali
ficați. Acestora ne-am propus 
să le perfecționăm pregătirea 
profesională. In principalele 
noastre șantiere — Ploiești-sud 
Ploiești-nord, Tîrgoviște, Bu
zău și Cîmpina — s-au des
chis, ori sînt în curs de des
chidere, circa 20 de cursuri de 
ridicare a calificării. In ace
ste cursuri vor fi încadrați 
peste 600 de muncitori — ma
rea majoritate tineri.

In organizarea acestor 
cursuri am procedat ca și pe 
alte șantiere. Am stabilit ca 
durata de funcționare a ace-

am luat măsuri 
asigure o temeinică 

con- 
Ne-am îndreptat

posedă calificarea 
Pentru aceștia am

Masele plastice
/Nin construcții

• •

Muncitorii Trustu
lui regional de cons
trucții Maramureș 
au acumulat o boga
tă experiență în fo
losirea maselor plas
tice ca înlocuitoare 
ale diferitelor ma
teriale. La mai mul
te blocuri au fost 
utilizate cu bune re
zultate tuburi din 
material plastic pen
tru instalațiile elec
trice, iar la finisajul 
fațadelor se între
buințează vopsele 
fabricate pe bază de 
vinacet și terasit.

De asemenea, se

folosesc pe scară 
mai largă țevi de 
presiune pentru co
loanele de apă rece 
și accesorii pentru 
instalațiile sanitare 
din policlorură de 
vinii, precum și con
ductori electrici izo
lați cu material 
plastic. în acest an, 
utilizarea materiale
lor plastice pe șan
tierele de construc
ții din regiune a 
crescut de peste 
două ori față de 
1962, ceea ce a con
tribuit la reducerea 
prețului de cost al

instalațiilor cu 10 la 
sută. în același timp, 
prin folosirea înlo
cuitorilor din mase 
plastice, constructo
rii au economist 14 
tone țevi galvaniza- 
te și 10 tone tuburi 
din fontă pentru 
scurgere.

în prezent, la Baia 
Mare se construiește 
un bloc cu 100 de 
apartamente, la care 
instalațiile electrice 
și coloanele de pre
siune pentru apă re
ce vor fi numai din 
material plastic.

stora să fie de șase luni — 
respectiv octombrie 1963 — a- 
prilie 1964, adică în perioada 
cînd în construcții nu sînt lu
crări de vîrf. Lecțiile se țin 
de două ori pe lună. Din arti
colul tovarășului inginer șef 
al T.R.C. din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară am înțe
les că aici s-a mers pe linia 
organizării de cursuri pe fie
care șantier. Pe șantierele 
mari, centralizate, acest lucru 
este și posibil și necesar. în
treprinderile unui trust au 
însă și numeroase șantiere mai 
mici și dispersate. Aici, de 
obicei se organizează cursuri 
doar pentru zidari. Celelalte 
meserii nu întrunesc numărul 
necesar de muncitori pentru a 
se putea deschide cursuri di
ferențiate. Și totuși meseriile 
de parchetari, dulgheri, moza
icari și instalatori sînt destul 
de importante. Noi am stabilit 
ca pentru astfel de meserii să 
fie organizate la grupurile de 
șantiere din Cîmpina. Tîrgo- 
viște și Buzău, cursuri de ridi-

carea calificării teritoriale. A- 
dică muncitorii 
multe șantiere, 
celeiași meserii, 
la cursurile din 
pectiv de două ori pe lună. Aici 
li se vor preda lecții de către 
specialiști din cadrul șantiere
lor sau chiar trimiși de la 
trust.

Extinderea metodelor indu
striale. a materialelor noi, ne
cesită și pregătirea unor mun
citori cu specializarea în mon
tarea panourilor mari de pre
fabricate, a parchetului lame- 
lar, instalarea de articole sa
nitare din materiale plastice 
etc. Nevoia de a avea cadre 
cit mai bine calificate pentru 
fiecare din aceste meserii se 
simte pe orice șantier. La Plo
iești se află în stadiul de fini
sare

de pe mai 
aparținînd a- 
vor fi aduși 
centrul res-

construcția unui poligon

NICOLAE BALUȚ 
inginer șef-adjunct 

al T.R.C. Ploiești

(Continuare în pag. a III-a)

Utilaje inodernt la sonde
In scopul forării ra

pide și economice a 
sondelor, schelele pe
trolifere din regiunea 
Ploiești au fost înzes
trate în acest an cu 
noi utilaje și instala
ții moderne de mare 
productivitate. Ele au 
primit, printre altele, 
19 instalații de foraj, 
sape cu role de dife
rite dimensiuni și nu
meroase turbine. Ca

urmare, petroliștii în
treprinderilor de foraj 
din regiune au sporit 
viteza de lucru, în 
primele nouă luni, 
comparativ cu aceeași 
perioadă a anului tre
cut, cu mai mult de 
12 la sută, iar timpul 
neproductiv a lost re
dus simțitor. Pe aceas
tă cale, sondorii de la 
Întreprinderea de foraj 
Moreni au săpat peste

plan de la începutul 
anului circa 5 200 m 1, 
ridiclnd productivita
tea muncii pe între
prindere cu 9,5 la suta. 
La rînduj lor, sondorii 
din cadrul întreprin
derii de tora) Ploiești 
au oblinut, în primele 
nouă luni, o economie 
suplimentară la prețul 
de cosi care trece de 
4 milioane lei.

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

Zilele trecute, Casa regiona
lă a creației populare din 
Galați a organizat o consfătui
re la masa rotundă cu partici
parea colaboratorilor sectoru
lui de literatură, reprezentanți 
ai cercurilor literare din regiu
ne. In cadrul consfătuirii a fost 
prezentat un material privind 
creația literară din regiune. 
Discuțiile care au avut loc, ca 
și propunerile făcute în cadrul 
primei consfătuiri organizate 
la masa rotundă de Casa re
gională a creației populare 
din Galați au arătat preocu
pările tinerilor creatori, sarci
nile importante ce revin în 
stimularea activității cercu
rilor literare pentru stimula
rea muncii de creație 
membrilor lor.

ncă o campanie agricolă s-a în
cheiat. Grîul a fost pus sub braz
dă. Cîmpia se desfășoară îna
intea privirilor ca un uriaș covor 
verde. Ne aflăm pe tarlalele lu
crate de mecanizatorii de la 
S.M.T. Gorneni, raionul Drăgă-

nești Vlașca. Ele se întind pe teritoriul a 12 
gospodării colective. Munca continuă. Meca
nizatorii au de executat în această toamnă, 
arături adînci pe o suprafață de 7 500 de 
hectare. Pămînt, nu glumă ! Și au cu ce-1 
lucra : 143 de tractoare. Există, deci, forța 
mecanică necesară, există baza materială asi
gurată. Zilele de acum însă, nu mai sînt ca 
cele de vară — lungi și frumoase — ci mai 
scurte și presărate cu plod îndelungate și reci. 
Se impune, în aceste condiții, repartizarea 
judicioasă a mașinilor și, mai ales, o dăruire 
entuziastă a oamenilor. împreună, Udrea 
Oprea, directorul, și Iordan Anastase, ingine
rul șef al S.M.T., fac un calcul. Mecanizatorii 
sînt organizați în 14 brigăzi. Repartizînd su
prafața care trebuie arată, revin cîte 53 de 
hectare pe fiecare tractor. Un tractor ară 1,5 
hectare pe zi, ținîndu-se seama de faptul că 
unele tractoare sînt folosite la transporturi 
neapărat necesare. Deci, lucrarea poate fi 
efectuată în 37 de zile. Aceasta e o socoteală 
simplă. Oameni chibzuiți — mecanizatorii nu 
s-au mulțumit însă cu ea. Ce au făcut ? In 
perioada însămînțărilor, în schimbul doi au 
lucrat 70 de tractoriști. 30 erau însă elevi, 
care lucrau ziua. De ieri aceștia au plecat Ia 
școală. Plecarea lor înseamnă prelungirea 
timpului necesar pentru arături. Or, o ase
menea situație nu poate fi acceptată. Și iată 
ce a întreprins conducerea stațiunii: elevii 
au fost înlocuiți cu tineri colectiviști din raza 
de activitate a stațiunii, care cunosc meseria 
de tractorist. Și nu cu 30, ci cu 60. Calculul 
se întregește : timpul de lucru va fi redus cu 
10—12 zile. Viteza zilnică de 250 hectare va 
crește la circa 300. Așa dar, în jurul datei de 
20 noiembrie arăturile de toamnă pot fi ter
minate. Sub îndrumarea organizației de 
partid, conducerea stațiunii a stabilit și alte 
masuri care duc la cîștigarea de timp. Rela
tăm cîteva. Un colectiv alcătuit din conducă
torii și specialiștii stațiunii răspunde de mun
ca celor 14 brigăzi, împărțite în patru sec
toare. Sarcina membrilor acestui colectiv este 
să vegheze la buna desfășurare a muncii, la 
calitatea lucrărilor. în același timp, fieca-

re brigadă este asigurată, 
locul de muncă, cu lubrifianți 
și carburanți. In vară au exis
tat 7 subdepozite. în punctele 
limită ale razei de activitate a 
stațiunii. Acum, numărul a- 
cestor subdepozite a crescut 
cu încă patru: la G.A.C. Bila, 
Rușii 
Novaci, 
fiecare 
un stoc 
schimb : 
bujii, garnituri, conducte, ca
mere. duze, șuruburi. Atelierul 
mobil a fost și el pregătit pen
tru toamnă. Pe atelier lucrează 
acum tot doi mecanici și un 
sudor. Colectivul este condus 
tot de mecanicul controlor 
Constantin Bădulescu. Cu ce 
se prezintă și ce urmăresc a- 
cești tovarăși acum în „pere
grinările lor" pe la brigăzi ? 
Se prezintă cu un stoc de 
chiulase, injectoare, garnituri 
și alte piese. Urmăresc starea 
tehnică a parcului de mașini 
și în mod deosebit a tractoa
relor care se apropie de înde
plinirea sarcinii de producție 
dintre două reparații. Alaltă
ieri, atelierul mobil a ajuns și 
la Letca Nouă. Un tractor se 
defectase. Pe loc a fost repa
rat. După cîteva minute tractorul a intrat 
din nou în brazdă. Am putea da și alte exem
ple de intervenții operative ale echipei de pe 
„mobil".

Sînt acestea cîteva din condițiile pe care 
organizația de partid și conducerea stațiunii 
le-au asigurat. Dar să vedem cum lucrează 
mecanizatorii. Brigada condusă de comunis
tul Ștefan Stan, care deservește gospodăria 
colectivă Bulbucata, are de arat 40 de hec
tare. De îndată ce au terminat însămînțările, 
tractoriștii au început arăturile. Brigada și-a

lui Asan, Iepurești, 
In același timp la 

brigadă se găsește 
minim de piese de 
curele de ventilator,

de
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DE ZILE
POVESTEȘTE

TELEGRAMA

N. BARBU
C. SLAVIC

(Continuare în pag. a 111-a)

Tovarășului 
MAX REIMANN 

Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 

din Germania
Dragă tovarășe Reimann,
Cu prilejul celei de-a 65-a 

aniversări a zilei de naștere, 
Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn vă a- 
dresează dv., militant încercat 
al Partidului Comunist din 
Germania, un cald salut fră
țesc, sincere felicitări și vă 
urează multă sănătate, noi 
succese în activitatea dv. și 
a întregului partid.

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc 

Romîn

Cercetările științifice și 
practica unităților agricole 
socialiste fruntașe au dovedit 
că arăturile adînci de toam
nă aduc un spor de pînă la 
50 la sută la culturile care 
vor fi însămin(ate în primă
vară. Iată de ce acum me
canizatorii din brigada a 
șaptea de la S.M.T. Cioro- 
gîrla din raza orașului Bucu
rești urgentează această lu
crare pe ogoarele colectivi

știlor din comuna Jilava.
Foto: AGERPRES
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iecare carte citită 
înseamnă pentru 
mine o adevărată, o 
pasionantă călăto
rie”.
Aceste cuvinte le-a 

rostit intr-o iliscu- 
Streinu, muncitor Ia 
cuzangerie a Vzine-

PRIETEN

Al

CĂRȚII

ție, Ion M. 
secția IIl-a 
lor „Grivița roșie”.

„De multe ori, cînd termin de 
citit o carte trăiesc o stare deo
sebită: mă simt parcă mai fericit, 
mai bun, parcă am mai multă în
credere în mine. Sini cărți după 
care, terminîndu-le de citit, mi-e 
greu să încep imediat lectura al
teia. Așa mi s-a întimplat cu 
„Baltagul” lui Sadoveanu, cu 
„Povestea unui om adevărat”, cu 
„Așa s-a călit oțelul”. O zi-două, 
sînt pur și simplu, stăpinit de 
felul de a fi al unui erou, de 
faptele lui".

Ion Streina, cazangiu la Grivița 
de la 17 ani, tînărul acesta înalt, 
blond, liniștit este o fire refle
xivă. meditativă, visătoare.

...tnainte de a pleca în armată 
lucrase la mandarinat țevile ca
zanului pentru locomotive. O 
parte din corpul uriaș al loco
motivei care avea să străbată

cîtnpiile, munții, trecea 
mina lui. De aceea, după ce era 
încheiată, după ce era vopsită, 
venea și el, cu emoție, să asiste la 
probe, la controlul mașinii. Și, 
în sfîrșit, o conducea eu privirile 
și cu inima la primul drum.

După reprofilare, lucrează 
zâne pentru petrol-ehimie. 
Horzeșli și în alte locuri din țară 
se află asemenea cazane cărora și 
el le-a dat viață. îl pasionează 
meseria. Se lucrează cu desenul 
în mină, după schiță. Toți mun
citorii din secția lui învață la 
cursul pentru ridicarea calificării 
„citirea desenului". Totul se. lu
crează exact, în milimetri. De «- 
ceea, după armată, reîntors la 
Grivița, și-a propus să-și îmbună
tățească cunoștințele tehnice. Ci
tea mult, studia cu creionul în 
mină, deprindere care i-a rămas 
și acum.

într-una din zilele de toamnă 
ale anului trecut s-a 
dreptul lui 
munca 
U.T.M.

ca- 
La

oprit m 
responsabilul cu 

culturală din biroul 
l-a vorbit despre con

cursul „Iubiți cartea", despre căr
țile cuprinse în regulamentul con-

cursului, propunîndu-i să se în
scrie. Nu s-a înscris atunci. So
cotea că n-are timp pentru li
teratură. „Mai tirziu — poate. 
Acum vreau să mă pregătesc pro
fesional”. Au mai purtat cîteva 
discuții între timp. începuse și 
să citească. Ilotărîrea a luat-o 
într-o zi cînd într-o pauză de lu
cru unul din tovarășii de muncă 
l-a întrebat dacă a citit „Stră
inul”. F, acolo un erou extraor
dinar, Andrei Sabin. Au urmat 
discuții aprinse. El n-a putut 
participa. Ceilalți care discutau 
erau fie purtători ai insignei, fie 
înscriși la concurs. A mers la bi
bliotecă, a împrumutat cartea. 
A citit-o. Tovarășii săi discutau 
acum o altă carte pe care el n-o 
citise. A înțeles că cei înscriși la 
concurs citesc anumite cărți îm
preună, că le discută după ce toți 
le-au citit. A mers la responsa
bilul cu munca culturală și a ce
rut să fie înscris la concurs. Și-a 
luat bibliografia, și-a ales cărți 
din biblioteca secției, a clubului. 
Atunci s-au înscris încă patru ti
neri din schimbul lui. Printre a- 
ceștia Vasile Ducea, Tudor 
Pecea.

Nu mult timp după înscriere,

cei patru fi alți tineri înscriși la 
concurs au fost invitați să par
ticipe la o manifestare organi
zată anume pentru ei. Erau pro
zeliți iu sală tovarăși de-ai lor de 
muncă, tineri care participaseră 
deja la discuția finală, care pri
miseră insigna. Fiecare dintre 

ei a vorbit despre cite o carte 
din bibliografia concursului. Fie
care a vorbit despre cartea cea 
mai îndrăgită. l)e aceea au vor
bit frumos. A fost un îndrumar 
bun pentru începutul de drum al 
noilor prieteni ai cărții. Le-au 
fost prezentate cîteva cărți, și au 
propus ce să urmărească în ele. 
Au început lectura. Prima carte
— au hotărît el și prietenii lui
— să fie „Mitrea Cocor”.

Cum să citească? Ion Streinii 
le-a împărtășit felul lui de-a citi: 
„Eu citesc cartea în întregime. 
Nu sar nici un rînd, fiindcă nu 
urmăresc numai acțiunea, faptele 
eroilor, ci vreau să aflu care este 
mobilul comportării lor, ce deter
mină anumite atitudini. Dacă are 
prefață citesc mai Întii prefața, 
înțeleg mai bine cartea astfel. La 
sfîrșit recitesc prefața. Se întîm- 
plă să nu fiu de acord cu tot ce 
scrie în ea. Mie, mi se pare une-

că altceva a vrut să spună 
autorul cărții. Atunci discut cu 
prietenii mei, merg la bibliotecă 
și întreb. Am un caiet de idei. 
Not ez în el despre fiecare carte 
citită : scene importante, obser
vații asupra eroilor principali, 
expresii care-mi plac mai mult. 
Caut să înțeleg cit mai bine ce 
a vrut să comunice autorul citi
torului, Și îmi notez ce e bun 
în faptele eroilor ca să mă ghi
dez și eu în viața mea după ele".

Ceilalți tovarăși de muncă, în
scriși la concurs odată cu el, au 
hotărît să procedeze la fel. Cînd 
aveau nelămuriri se strîngeau îm
preună să discute. Dacă nu se 
înțelegeau mergeau la Nicolae 
Zamfir, recunoscut ca priceput în 
probleme de literatură în secție 
(Nicolae Zamfir e și secretarul 
U.T.M. pe secție) sau la bibliote
carul clubului. Căutau recenzii în 
reviste, prefețe de cărți. Cei în
scriși la concurs din secția lui au 
hotărît sa citească aceeași carte și 
să discute despre ea pe baza re
cenziei pe care urma să o alcă-

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare în pag. a 11-a)



La 15 noiembrie: start in întrecerile

Spartachiadei de iarnă

■
 | d aceste zile tinerii 

se pregătesc să par
ticipe ia întrecerile

i Spartachiadei de 
i iarnă, competiție de

I startul căreia nu ne 
mai desparte decît 

putină vreme.
Pe această temă am stat dc 

vorbă cu tovarășul Petru Mo- 
raru, președintele consiliului re
gional U.C.F.S. Suceava.

— Care au fost primele masuri 
întreprinse pentru a asigura un 
succes deplin întrecerilor acestei 
mari competiții de masă ?

— Pregătirile au început, de 
fapt, din septembrie, cu analiza 
— în cadrul unor plenare — a 
desfășurării ultimei ediții a Spar
tachiadei de vara. Această com
petiție, deși ne-a adus satisfac
ția antrenării unui mare număr 
de sportivi — 164 788 — a scos Ia 
iveală o serie de slăbiciuni, pe 
plan organizatoric mai ales. De 
pildă, în unele raioane, cifrele 
planificate au fost eu mult sub 
posibilități ; în altele, dimpotri
vă, prea mari peste capacitatea 
organizatorică a asociațiilor spor
tive. De asemenea, într-o serie 
de asociații sportive, îndeosehi

de la sate, etapa I a fost orga
nizată superficial, formal. Din a- 
ceastă cauză în multe sate sau 
comune campionii etapei 1 n-au 
fost cei mai reprezentativi din
tre sportivi. în urma acestor ple
nare, întregul activ sportiv a în
treprins acțiuni eficace. Au fost 
instruite cadrele tehnice, s-a pre
lucrat regulamentul competiției. 
Totodată este de semnalat o ini
țiativă : au fost amenajate peste 
70 de centre de învățare a prin

lor didactice, a profesorilor de 
educație fizică, care au prelu
crat regulamentul în asociațiile 
sportive, ajută prin cunoștințele 
lor tehnice, Ia amenajarea de 
baze sportive simple.

— Să cunoaștem cîteva exem
ple...

— Asociațiile sportive din ra
ionul Săveni, de pildă, care, cu 
sprijinul cadrelor didactice și al 
instructorilor sportivi voluntari 
și-au rearnenajat bazele sporti

Intense pregătiri in asociațiile sportive 
din regiunea Suceava

cipalelor ramuri sportive cuprin
se în regulament. Asemenea cen
tre ființează în raioanele Boto
șani, Vatra Dornei, Dorohoi și 
Rădăuți. Esle, desigur, un lucru 
bun care va contribui nu numai 
la inițierea în sport a tineretu
lui din regiunea noastră dar și 
la creșterea valorii performanțe
lor. Ar mai fi de spus că în or
ganizarea întrecerilor, un sprijin 
prețios primim din partea cadre

ve, și-au revăzut materialele și 
echipamentul, au procurat arti
cole noi (pantofi de tenis, chi- 
loți. pantaloni de trening etc.). 
Astăzi, aproape toate cele 59 de 
asociații sportive din raionul 
Săveni sînt gata pentru primele 
întreceri.

Condiții bune pentru organi
zarea și desfășurarea întrecerilor 
au fost asigurate și în asociațiile 
sportive din raioanele Cîmpu-

(PORT (PORT

lung, Vatra Dornei, Dorohoi și 
Botoșani. Acum, ne îndreptăm 
atenția către raionul Fălticeni 
unde datorită faptului că activul 
unor asociații sportive a fost 
completat foarte tîrziu, pregăti
rile în vederea spartachiadei nu 
cunosc amploarea cuvenita. Dar, 
pînă la primele starturi avem 
convingerea că lucrurile se vor 
îndrepta.

— Cîți participauți v-ați pro
pus sa antrenați la actuala edi
ție a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului ?

— Circa 200 000. O cifră a- 
preciabilă. Sîntem convinși că, 
printr-o strînsă colaborare, con
siliile asociațiilor sportive și or
ganizațiile Li.T.M. vor putea an
trena un număr și mai mare de 
tineri la întreceri. Ne bizuim 
totodată pe aportul celor aproa
pe I 000 de instructori sportivi 
voluntari de la orașe, și sate (250 
au urmat cursuri de calificare 
numai în acest an) și sînt dor
nici sa pună în practică cele în
vățate, să muncească cu tragere 
de inimă.

Actuala ediție a Spartachiadei 
de iarnă va constitui pentru noi 
□ adevărată repetiție generală în 
vederea primei ediții a Sparta
chiadei Republicane. întrecerile 
ne vor ajuta depistăm elemen
tele tinere talentate care vor re
prezenta regiunea Suceava la ma
rea competiție de masă din pri
măvară, închinată aniversării a 
două decenii de la eliberarea pa
triei noastre.

S. SPIREA

CONCERT 
de Mozart

Printre imprimările recent dilu- 
rate de Electrecord se impune dis
cul Închinat celui de-al 26-lea 
concert pentru pian și orchestra de 
Mozart în interpretarea lui Gheor- 
ghe Halmoș și a Filarmonicii clu
jene sub conducerea dirijorului 
Mircea Cristescu.

Tălmăcindu-1 pe Mozart, Gheor
ghe Halmoș ne dovedește aceeași 
periectă evocare stilistică, aceeași 
remarcabilă capacitate de conto-

CRONICA DISCULUI

pire cu ideile lucrării cu care ne-a 
obișnuit in fiecare dintre apari pile 
sale pe estradele sălilor de concert 
din București, Cluj sau alte centre 
muzicale.

Amplu concert mozartian — cons
truit din trei părți — un Allegro 
viguros bazat pe două teme princi
pale, un poetic Larghelto și un 
scinteietor Rondo — sună In in
terpretarea lui Gheorghe Halmoș 
în tocită strălucirea unei lucrări 
mozartiene, pline de vitalitate și 
voioșie.

Noul disc se adaugă astfel inte
resantelor imprimări pe care ni 
le-a oferit în ultima vreme, Or. 
cheslra simfonică a Filarmonicii 
clujene — una din cele mai bune 
formații artistice ale tării.

I. S.

Campionatele europene de volei
După o zi de odihnă, turneele finale ale 

campionatelor europene de volei se reiau as- 
stăzi la București și Constanta.

CLASAMENTUL MASCULIN ÎNAINTEA 
ULTIMELOR 3 ETAPE : 1. R. P. Romînă — 
10 puncte; 2. R. P. Bulgaria 8 puncte; 3. 
R. P. Polonă 8 puncte; 4. U.R.S.S. — 7 puncte; 
5. R. P. Ungară — 7 puncte; 6. R S. Ceho
slovacă 5 puncte; 7. Franța 5 puncte; 8. Iugo
slavia 4 puncte.

CLASAMENTUL TURNEULUI FEMININ 
SE PREZINTĂ ASTFEL : 1. U.R.S.S. — 10 
puncte; 2. R. P. Polonă — 8 puncte; 3. R. P.

Bulgaria — 8 puncte; 4. R. P. Romînă — 7 
puncte; 5. R. S. Cehoslovacă — 6 puncte; 6. 
R. P. Ungară — 6 puncte; 7. R. D. Germană 
— 5 puncte; 8. Iugoslavia 4 puncte.

PROGRAMUL DE ASTĂZI : București 
(masculin) : R. P. Romînă—Fraința, U.R.S.S.— 
R. P. Polonă; R. S. Cehoslovacă—R. P. Bul
garia (de la ora 16 în sala Flotreasca); R. P. 
Ungară—Iugoslavia (ora 15,30 în sala Dina
mo); Constanța (feminin) : R. P. Ungară— 
R. P. Polonă; R. P. Romînă—Iugoslavia ; R. S. 
Cehoslovacă—R. D. Germană.

(Agerpres)

RE SCURT 9 PE SCURT ft PE SCURT
• Meciul de fotbal dintre echipele olimpice 

ale R. P. Romine și Danemarcei se va disputa 
duminică 3 noiembrie pe stadionul 23 August 
din Capitală, cu începere de la ora 14,15 și nu 
de la ora 15 cum a fost anunțat, inițial. In des
chidere, de la ora 12, va avea loc întîlnirea Vi_ 
itorul Electron ica-Stcaua, pentru campionatul 
republican de juniori.

• Boxerii dinamoviști se pregătesc în ve
derea turneului pe care-1 vor întreprinde în 
luna noiembrie în Italia, ca invitați .ai clubu
lui Sempre Avânți Bologna. Din lot fac parte 
printre alții ,D. Davidescu. C. Crudu, C. Ghe

orghiu, S. Bîrsu, I. Mihalik, C. Stănescu, 
I. Monea, P. Mentzel și V. Mariuțan.

• Duminică, în organizarea clubului sportiv 
Olimpia, se va desfășura al doilea ciclo-cros 
al sezonului de toamnă. întrecerea se va des
fășura în împrejurimile terenului sportiv 
„Bumbacul”, cu începere de La ora S',30. In 
programul competiție) figurează probe pentru 
începători (5 km), juniori (15 și 20 km) și se
niori (20 km). La startul probei seniorilor vor 
fi prezenți alergători valoroși de la Dinamo, 
Steaua, Voința, Metalul și Olimpia.

(Agerpres)

Institutul agronomic Iași. Studenji din anul 1 medicină veterinară lucrează în laboratorul 
de hislologie. Foto : EMIL COJOCARU

Pasiunea, 
unei profesiuni

Aplauzele izbucniseră deo
dată în întreaga sală. Actorii 
ieșiseră la rampă. Printre ei, 
o „moldoveancă” într-un vechi 
costum popular, abia de-și 
mai putea ascunde emoția. O 
emoție neobișnuită. Numai cu 
cîteva luni în urmă, Alexan
drina Halic (care pe atunci nu 
bănuia că va interpreta atît 
de curînd rolul Oanei din „A- 
pus de soare” de Delavrancea) 
era încă studentă. Ea face 
parte din cea mai proaspătă 
promoție de absolvenți (1963) 
ai Institutului de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Cara- 
giale” din București.

Si iat-o acum pe scena tea
trului din Botoșani. Din stal 
îi zîmbesc fețele împurpurate 
ale ceilor peste douăzeci de co
legi. aflați la debutul ei.

Ca pe o peliculă de film, ti
nerei actrițe i se succed în 
memorie imagini de pînă a- 
tunci : dorința de a deveni 
studentă la teatru, anul I 
de facultate, micile frag
mente de rol interpretate 
în oadrul examenelor, ro
lurile complexe de pe scena 
Studioului experimental al 
Institutului și Teatrului pentru 
tineret și copii, ultimul an de 
facultate... repartizările...

In fata comisiei de reparti
zare a cerut să meargă la Bo
toșani. Aici a regăsit cuno
ștințe vechi, foști colegi de in
stitut. Corneliu Revent, direc
torul teatrului, și Stelian Pre
da au absolvit facultatea cu 
patru ani mai în urmă. Cînd 
au venit aici, teatrul era foar
te tânăr: abia împlinise un an. 
Acum teatrul se mîndrește cu 
2 400 de spectacole, prezentate 
atît în Botoșani, cit și în cele
lalte orașe și sate din regiune, 
vizionate de peste 400 000 de 
spectatori.

Alături de el muncesc încă 
douăzeci și ceva de actori.

împreună cu Alexandrina au 
venit aici și Iulian Zegrea, A- 
malia Kreutzer, Boris Pere- 
vosnic. toți colegi de promoție, 
toți dornici de a se realiza în 
profesia aleasă.

ION ANDREIȚĂ

120 DE ZILE DINT
(Urmare din pag. I) 

tuiască unul dintre ei. La prima 
carte — „Mitica Cocor” — i~a 
revenit lui sarcina să alcătuiască 
recenzia. A citit cartea, a citit 
alte recenzii dar simțea că altfel 
trebuie su scrie despre Mitreu 
Cocor, despre frumusețea morală 
a acestui personaj.

A discutat și cu soția. Ea era 
deja purtătoare a insignei de. 
„Prieten al cărții” („Mi-a luat-o 
înainte. Se mai întimpla'). Apoi 
l-a consultat pe Pocea Tudor, în
scris și el la concurs. Au ho tării, 
sa nu citească recenzia și să vor
bească liber. Pentru asta și-a no
tat ideile prind puie, momentele 
semnificative (din discuție am 
dedus că a subliniat cu precizie 
finalul optimist, si mb (die. al căr
ții) și — din nou, la Pacea Tu
dor. l-a dat hirtia pe care area 
inse.înnate ideile („Tu să mă ur
mărești, să tăd le pot spune așa, 
în ordine”). Le putea spune.

Se întîlneau periodic toți cei 
din secție înscriși, c.îteodată la 
sfirșitul lucrului, alteori in ptjuza 
de lucru. La unele din discuțiile 
lor te.tteau fi membri ai comisiei 
seu purtători ai insignei.

...Altădată, la o „joi# a tine- 
retului” pentru ei, cei înscriși, la 
concurs, s-a prezentat recenzia 
romqnului „Străinul” de Titus 
Popopici- Acolo. în fața tuturor, 
cÂțiva dintre cei înscriși la con
curs și-au spus și ei părerea asu
pra cărții, au dezvoltat unele 
idei. A vorbit și Ion Streinu. A

căutat să explice celor din sală 
de ce „lui personal” i-a devenit 
Andrei Sabin un erou îndrăgit, a- 
propiat. după cum a fost as
cultat de cei prezenți, consideră 
că a reușit. Acesta a fost pri
mul examen public.

...La clubul uzinei au mai fost 
invitați și altă dală : odată s-a 
prezentat un montaj literar; altă
dată au participat, la cîteva seri 
de poezie. Dna din serile de poe
zie a fost pregătită de membrii 
cercului literar pe uzină. „Seara 
a fost, foarte reușită și necesară 
pentru noi — spune Ion Streinii. 
A fost necesară pentru că despre 
romane mai discutasem dar des
pre poezii, nu. Citisem poezii, 
unii din uni învățasem strofe în
tregi pe. de. rost dar ce să spui 
despre o poezie? La această seară 
de poezie, prezent al orii- au expli
cat ideile, imaginile din poeziile 
citite. Poeziile lui Bmine.scu, ,4r- 
gltezi, Bejiiuc, Maria Banuș, citite 
și comentate atunci ne-au ajutai 
pe noi să comentăm altele, să le 
înțelegem.”

...fn pauzele de lucru se. strîn- 
geau la un loc, în grupuri cei 
■înscriși și discutau uneori despre 
cîte o carte, despre eroii lor. își 
recomandau cărțile între ei. In- 
tr-n asemenea pauză s-a păscut 
„conflictul”. El și-a dat părerea 
despre o carte. Ion Tom eseu 
l-a contrazis, („cam. fără argu
mente”, după părerea lui Streinu) 
spunînd că el cunoaște tnai bine, 
ca a citit mai multe cărți. Cum a

citit mai multe cărți? Să vedem 
fișa de la bibliotecă! „Da, dar 
fișa nu e totul”, au căzut de a- 
cord. Și unul și altul aveau acasă 
biblioteci personale („atunci a- 
veam 20 de romune și 7 volume 
de poezii” — spune Streinu). Mai 
bine să discutăm despre cărțile 
citite. S-au sirius în sala de lec
tură a clubului mai mu-lți. Tova
răși de muncă. S-a format pe loc 
un juriu. Și ca la un adevărat 
concurs au început să-și pună în
trebări. „Ai citit cartea...?” Da. 
Bun. Să di sculăm despre ea. Dar 
romanul...? Nu. Ei, vezi”. Repede 
discuția a devenit colectivă. 
Alunei u ci ș li gat Streinu. To
rn eseu s-a supărat. Peste o lună 
de zile l-a provocat din nou la 
discuție pe Streinu, cu condiția 
să discute numai despre cărțile 
citite în luna aceea. „A ciștigat 
Tomescu, spune Streinu. Citise 
mai mult!”

...Acestea sînt cîteva momente 
pe care Ion Streinu și le amin
tește din perioada cît s-a pregă
tit pentru discuția finală. Ar mai 
fi de. adăugat cîteva. In primul 
rînd, faptul că în unele seri acasă, 
pînă tîrziu noaptea, purta dis
cuții despre cărți cu soția. (Cele 
mai mari contradicții în familie 
în problema asta le-am avut. 
Puncte de vedere, diferite. Ne- 
casfă-mea, mai romantică, îi place 
mai. ales poezia. Eu... Mic-mi plac 
romanele despre fapte eroice, 
romanele, istorice).

Vrmăream adesea concursurile

POȘTA REDACȚIEI

SĂULESCU ION — comuna 
Pîrlita — raionul Lehliu

Pentru a urma cursurile u- 
nui institut de învățămînt su
perior trebuie să aveți termi
nată școala medie de cultură 
generală cu examen de matu
ritate. Școala tehnică veteri
nară. absolvită de dumneavoa
stră, nu echivalează cu șooala 
medie de cultură generală. 
Studiile medii vi le puteți 
completa îmacriindu-vă la 
cursurile fără frecvență sau

serale ale celei mai apropiate 
școli medii.

POPA DUMITRU — 
Craiova

Castelul Bran, unde în pire- 
zent se află muzeul cu același 
nume, datează din secolul al 
XIII-lea. EI a fost construit 
pentru a apăra principalul 
drum economic de pe vremea 
aceea, care lega Transilvania 
de Țara Romînească. Castelul 
a mai fost reconstruit în seco
lul XIV, iar în secolele urmă
toare a mai suferit unele mo
dificări.

Organizarea unei vizite la 
acest muzeu vă va da posibili
tatea să cunoașteți mai îndea
proape istoricul său...

ELENA TĂPALĂ, GHEOR
GHE ION — Călărași

De un real folos în activita
tea dumneavoastră profesio
nală vă vor fi și cărțile „Me
tode noi în creșterea taurine
lor pentru lapte", „Folosirea 
macro și microelementelor în 
hrana animalelor" cit și „în
drumătorul tehnicianului ve
terinar și al brigadierului zoo
tehnic din G.A.C." apărute de 
curînd în Editura agro-siilvică.

MARIN POPESCU — 
Craiova

Conform Codului muncii. în 
vederea angajării definitive, 
candidatul va susține o probă 
de lucru care să nu aibă o du
rată mai mare de 6 zile pentru 
muncitori. 12 zile pentru func
ționari și 30 de zile pentru cei 
ce urmează să fie angajați în 
funcții de răspundere. După 
trecerea acestor termene, can
didatul va putea fi angajat. 
Dacă nu se va face angajarea, 
unitatea respectivă trebuie să 
plătească candidatului pe pe
rioada cît a lucrat o sumă co
respunzătoare salariului tari
far funcției la care a candidat.

. STAN ION— Oțelul Roșu

La propunerea dumneavoas
tră, Editura tehnică a prevă
zut tipărirea pentru anul vii
tor, a cărții „îndrumător ma
tematic și tehnic" cu un volum 
de circa 60 coli editoriale care 
va fi mai completă și mai la 
zi decît „Memoratorul mate
matic și tehnic” reeditat mai 
de mult. Pentru uneile proble
me de matematică care vă in
teresează puteți folosi „Tabe
lele matematice uzuale" apă
rute de curînd.
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rumoasă toamnă 
bănățeană, de o 
mare luminozitate, 
aurind și arămind 
frunzișurile, făcînd 
să seînteieze dulce 
ferestrele, jucîn- 

. du-se în Bega. De sus, de la 
>> cel de-al cincilea nivel al clă- 

dirii gata la roșu, Viorel Here- 
« dea privește cu încântare ora- 
SȘ șui. Că mare mai e I Pentru o 
*' clipă se opresc alături de el și 

cîțiva colegi — Ion Pop, Ion 
Ciortan, alții. Are clădiri vechi 
și noi orașul; de aici, de pe te
rasa care încheie, sus, căminul, 
se vede totul, foarte bine. Și 
căminul lor, ăsta se va integra 
frumos în oraș. Aici, pe unul 
din bulevardele Timișoarei. Ar 

)) fi frumos oricum. E de o sulă de 
<< ori mai reușit pentru un singur 

motiv (dar ce motiv I). E eon
ii slrucția lor, a elevilor școlii 
<< profesionale. Fiți cu băgare de 
>> seamă : după numai un an de 
(1 școală, acum, ei, cei din anul 
\\ doi, au făcut o astfel de clădire. 
» Cu mîinile-« Cînd au început lucrările, pe 
>> ia sfîrșitul lui mai, și vacanța 
il își vestea apropierea, băieții 
<< s-au uitat lung spre fundațiile 
» proaspete. Să lase totul baltă ? 
<( Și-ar fi călcat pe inimă. Dar de 
y. ce să nu spunem lucrurilor pe 

nume, și vacanța e un dar de

\\ 
>

«

a
» geți 

dint

lor.

preț. Atunci ? S-au găsit soluții
le de îndată ce primul imbold, 
cel generos, cel plin de ti
nerețe s-a Iăcut auzit. „Vom ră- 
mîne să lucrăm ia căminul 
nostru 1“ —' au spus cei din
anul doi, într-o ședință a orga
nizației de U.TM. „Bravo, bă
ieți ! le-a mulțumit cu căldură 
direcția școlii. Se vede că mer- 

'i pe urmele celor mai buni 
dintre tinerii pe care i-a dat 

J< clasei muncitoare, școala noas- 
Itră. Știți că celălalt cămin, cel 

lucrat acum trei ani pe strada 
13 Decembrie, tot elevii l-au 
iăcut. Altă serie ; voi n-ați apu
cat-o în școală. Alții, în alt an, 
au lucrat cantina. Și absolvenții 
de anul trecut v-au lăsat moș
tenire cîteva lucrări: spălăto
ria, parchetările, pavarea curții 
cu beton, cabina portarului. Se 
înțelege că voi, constructori 
mîine, poimîine, un vreți să vă 

i mai prejos. Aveți drep- 
, .. Dar nici la vacanță nu tre-

$$ lăsați
X> late, j

buie să renunțați totuși. Iată ce 
» vom

IȘi s-a făcut un plan bine alcă
tuit, în care s-a prevăzut intra
rea în vacanță prin rotație, pe 

clase și pe grupe de elevi. De

face'*.

pildă, o clasă care 
plece în vacanță la 1 iulie a 
plecat la 1 august, dar a venit 
în schimb îndărăt la 15 octom
brie în loc de 15 septembrie. 
Nu s-a pierdut nimic din timpul 
afectat anului școlar, pentru că 
anul II oricum face numai prac
tică între 15 
22 decembrie, 
vacanță nu . 
schimb, elevii 
aici, pe șantier, cînd a fost ne
voie de zidari, elevii instalatori 
— cînd a fost nevoie de instala
tori, zugravii la fel și .așa mai 
departe. Aprobarea oficială a 
ministerului a parafat inițiativa 
entuziastă a zecilor de băieți 
inimoși.

Face să-i vezi în întrecere. 
Cele două brigăzi de elevi zi
dari si-au împărțit locurile de 
muncă. La tencuielile interioare 
lucrează cîte patru elevi la o 
cameră. Fiecărei brigăzi îi revin 
cîte cinci camere. O cameră are 
40 de m p. Mai puțin grijulii 
pentru evidența contabilă a în
trecerii decît pentru cuvîntul 
de apreciere rostit de maiștri, 
băieții deprind pe nesimțite nu 
numai cunoștințe strict profe
sionale, ci și trăsături tipice 
constructorilor, obiceiurile a- 
cestora. Cînd căminul va fi gala 
Heredea, Pop sau Ciortan vor 
ii oricînd în stare să îndepli
nească norma întreagă a unui 
muncitor calificat (acum lucrea
ză cîte șase ore pe zi), vor fi 
stăpîni pe toate metodele folo
site în producție' și, în plus, vor 
avea mîndria muncitorului pen
tru lucru de calitate superioară, 
pentru „cartea sa de vizită" a- 
flata sub ochii tuturor.

Sub lumina îngăduitoare a 
toamnei, căminul poate fi zărit 
cu ușurință de pe străzile aflate 
în această parte a orașului. 
Dacă zidurile ar putea oglindi 
în afară sentimentele oame
nilor care le-au înălțat, cu si
guranță că și căminul școlii pro
fesionale ar avea o deosebită 
strălucire. Proiectul a fost rea
lizat prin muncă patriotică de 
cîțiva tovarăși din Trustul de 
construcție regional Banat, în 
colaborare cu cadrele tehnice 
ale școlii. Cu acel prilej s-a 
făcut prima economie : 50 000
de lei. Etapa următoare a con
stat din pregătirea terenului. 
Era necesară demolarea unei 
vechi și improprii săli. Elevii 
au pus umărul: 60 000 de lei
economisiți. Mai departe con
strucția propriu-zisă. Băieți, că
rora nu le-a mijit încă mustața,

i septembrie — 
Și nici o zi de 

s-a pierdut. In 
zidari au fost

Unui ain harnicii constructori
Foto : O. PLECAN

cheltuieli altfel Inevitabile. << 
Constructorii extrem de tineri S! 
se dovedesc gospodari maturi. )'■ 

Puțin timp o să mai stea ctl- (i 
torii. noului cămin în încăperile )! 
iui elegante, prevăzute cu feres- 
tre largi, dulapuri în perete și « 
accesorii fabricate la „Cuban". >; 
Vor beneficia de munca aceasta

în

execu- 
pentru 
Școala 
nou și

feciori de colectiviști bănățeni, 
ca Heredea, ca Pop, ca Ciortan, 
începînd de la anul, muncitor) 
constructori, risipiți prin toată 
(ara, au adus deocamdată țării, 
prin manopera efectuată la 
construcția căminului, o econo
mie de circa 300 000 de lei. Mai 
adăugați alte cîteva elemente, 
ca să vedeți că elevii construc
tori din Timișoara învață lu
cruri esențiale. Construcția că
minului atrage după sine,
prima etapă, rezolvarea proble
mei necesarului de căldură pen
tru un întreg complex școlar. Ca
nalul termic, în curs de 
(ie, are debitul necesar 
a deservi cu apă caldă 
de construcții, căminul
căminul vechi al acestei școli, 
aripa centrală a Școlii medii 
nr. 1, Școala de 8 ani nr. 8. E 
util, e important, e valoros. Cu 
mîinile lor elevii își construiesc 
nu numai căminul cel nou ci și 
noile ateliere. Și la acestea, prin 
recuperări de materiale, prin 
manopera proprie integrală, se 
strîng dintr-un condei vreo 
200 000 lei. In loc să arunce fe
luritele țevi, diferitele materia
le folosite în aplicațiile didac
tice, elevii, sfătuiți bine de 
maiștri, 
întreg

recuperează aproape 
materialul, anulînd

mai mult „urmașii lor", cei care (< 
acum se mai află încă în ulti- >> 
mele clase ale învățămîntului )$ 
elementar. Dar asta nu-i împie- ??

, - v . . }}aica pe prietenii noștri să se Y- 
simtă mulțumiți. Cu multe amin- 
tiri vor pleca spre locurile de $ 
producție care-i așteaptă ; vor » 
ține minte întîmplări și șotii de << 
pe timpul învățării meseriei, ex- 
cursiile la Băile Herculane si Y 
Arad, cele mai bune spectacole « 
la teatru, la operă, la cinemato- << 
grai unde mergeau împreună, >) 
grup agitat și vesel. Dar nici- « 
una dintre acestea nu va putea 11 
concura cu izvorul celei mai de » 
seamă amintiri. „Pe cînd învă- « 
țam încă meserie, în anul doi (r 
al școlii profesionale, am lu- 
crat la construcția căminului << 
nostru. O clădire masivă, cu (2 
cinci nivele, cu aproape o sută » 
de încăperi. O găsiți și astăzi în « 
Timișoara". fi

ȘTEFAN IUREȘ

R-0 CĂLĂTORIE FĂRĂ SFÎRȘIT
„Cine știe, cîștigă” de la radio și 
doream să particip și eu la un 
concurs. Fiu neapărat la radio, ci 
la club. Dn concurs „oficial” în
tre noi, cei care ne pregăteam să 
obținem insigna de „prieten al 
cărții”. Acolo, sa-l fi văzut pe 
Tome seu, și pe ceilalți. După 
cum, mă gîtulesc, acum, că noi, 
cei care ne pregăteam pentru 
concurs în cele peste 120 de zile 
de călătorie (colectivă, într-un 
anume sens) prin lumea cărților, 
am fi putut pregăti montaje lite
rare, îniîlniri cu eroii cărților.

Am citit în perioada aceea ro
manele lui Titus Popovici, Eugen 
Barbu, poeziile lui Mihai Beniud, 
ale Măriei Banuș, și ale altor 
scriitori. în uzină, nu numai în 
secția noastră, erau mulți. tineri 
înscriși la concurs. Dacă s-ar fi 
organizat întilniri cu acești scrii
tori, la care să pârtieipăm toți 
cei înscriși, să cerem lămuriri, sa 
aflăm cum a scris, cum s-a do
cumentat autorul pentru carte, 
ele ne-ar fi ajutat foarte mult. 
Arn fi fost și mai pregătiți pen
tru discuția finală.

.„(Aud toți cei înscriși citiseră 
cărțile din bibliografie s-a hotărît 
să aibă loc discuția finală.

Se priveau între ei. Erau 
emoționați. Se cunoșteau, multe 
cărți le discutaseră deja împre
ună. Dar aici, în fața comisiei 
concursului, se priveau întrebă
tori, parcă. „Ri, acum să vedem lH 
spuneau ochii unuia. „Q aă ve

dem /” îl încurajau ochii altuia. 
Doar nu dăm examen de cori- 
gență. Aici, venim să discutăm 
despre cărți. Venim să ne măr
turisim oficial pasiunea noastră 
comuna !

Cînd însă, președintele comisiei 
(nimeni din cei 14 nu-l cunoștea) 
a strigat după tabel („ca la cata
log”, a observat Streinu), ochii 
celui cu mai „mult curaj” s-au 
neliniștit puțin sau mai exact uit 
arătat nemulțumire : „Vasăzică, 
așa ? Ca la școală! Te pomenești 
că ne scoate și din bănci să ne 
asculte? Văd că nu e cretă și 
tablă...”

Nu era cretă și tablă dar :
— ...Dumneata ești...
— Da, eu sînt, răspundea tînă- 

rul cu jumătate de voce, (se știe 
in faja oricărei comisii, aricit de 
bine ai fi pregătit tot îți spui : 
„dar dacă”...)

- Poftim, mai aproape !
Și ti nărui părăsea locul obiș

nuit, de lingă ceilalți participanți 
la discuția finală, așteptînd îu 
picioare, aproape de comisie.

— Să ne spui ce cărți ai citit ?
„Cărți din bibliografia con

cursului, se-nțelege. Doar știu to
varășii de la biblioteca clubului 
și de la biblioteca secției”, răs
pundea în gînd. Apoi tare, nu
mea cărțile citite-

— Mda! Bun! aprecia preșe
dintele comisiei. Și adresa prima 
întrebare, apoi a doua, uneori ții 
p« a trei*

— Deajuns. Mulțumesc. Să vină 
tovarășul...

Urma al doilea. „Exact ca la 
școală”, a observat Ion Streinii, 
întrebîndu-se de ce „l-o fi spu- 
iiînd discuție finală și nu-i spune 
examen final?” S-a auzit strigat. 
S-a ridicat de la locul lui, a ieșit 
în față, așteptînd. O clipă A pri
vit slînjenit puțin în sală. Dacă 
nu răspunde bine... Trebuie... 
Sînt doar aici vechi purtători ai 
insignei, recunoscuți ca cititori de 
frunte, sînt prezenți muncitori 
mai vîrstnici din secție care au 
venit să vadă ce „știu puștii” 
(puști de 22—25 de ani!) Prima 
întrebare: „Ce a urmărit să re
dea M. Sadoveanu în romanul 
Mitrea Cocor ? Alia despre Dl 
Goe. Desigur, s-a străduit să răs
pundă cît mai clar, mai bine (și 
crede, că a răspuns). (De altfel, 
V asile Constan fin, cazangiu, invi
tat personal de el, a apreciaL 
destul de pozitiv răspunsurile : 
„Bine... A fost bine”). Dar ceva 
parcă l-a nemulțumit. Ce «nu
me, ne-a explicat pe larg lou 
Streinu :

— Erau mai antrenante, mai 
interesante discuțiile dintre noi. 
în secție. Ne înflăcăram. Spunea 
unul o idee, altul o completa, 
altul era de altă părere. Pînă la 
urmă ajungeam la citeva conclu
zii unice, dar pe baza unor dis
pute, a unor confruntări de opi
nii. Alteori, nu ajungeam la con
cluzii fi continuam « doua, a

treia zi. Eu aȘa vedeam discuția 
finală. Comisia ar fi fost ca un 
fel de arbitru, care să conducă 
discuțiile pe un făgaș sigur și 
rodnic. Poute că acesteia i-ar fi 
putut reveni rolul de a face pre
cizări, de a trUge concluzii asu
pra celor discutate de noi, cei 
14. Eu am vorbit despre Mitrea 
Cocor, despre reforma agrară. Alt 
„coleg la școala voluntară a lite
raturii” ar fi puiuț face asocia
ții cu personajele altor cărți (de 
pildă, cele din „Setea”). O ase
menea discuție colectivă, purtată 
cu competență și pasiune, un 
fel de colocviu asupra unor pro
bleme mai generale pe care le 
puii cărțile din bibliografie ar 
avea pe lingă caracterul mai «- 
Iractiv, dinamic, și o eficiență 
mai mare. Iar felicitările pe care 
la sfîrșit ni le-au adresat mem
brii comisiei ar fi fost ca . din 
partea unor tovarăși pe drumul 
aceleiași pasiuni, cu care ne 
vom mai iuti Ini și iu viitor, ci nu 
ale unor profesori, care ne-au as
cultat de la masa comisiei, au 
pus note, pentru a pleca apoi de
finitiv la „terminareh orei”.

...Peste zile într-o adu
nare festivă, (prftu peste 80 de 
tovarășă de muncă din secție pre
zinți) li, s-au în minat insignele, 
au fost felicitați și. îndrumați să 
ajute și pe alții să participe la 
concurs. Ion Streinu s-a angajat 
să-l ajute să participe la concurs 
pe Gheorghe Abramescu, tot ca
zangiu.

„Pentru un asemenea moment 
noi cei care primeam insigna — 
spune Ion Streinu — am fi putut 
pregăti o seară literară, sau între 
noi s-ar fi putut desfășura un 
concurs „Cine știe, cîștigă, pe o 
anumită temă din cărțile reco- 
mandate în bibliografie. .Am fi 
putut, într-un fel atractiv, să ară' 
tăm tovarășilor noștri care ne-au 
felicitat, ce am învățat partici- 
pind la concurs, ce știm”.

Apoi: „Acum după concurs 
parcă citesc cu alți ochi o carte. 
Înțeleg mai multe lucruri, des
prind mai ciur ideile. ț?i pot dis
cuta mai sigur despre cele ci
tite, cu mai multe argumente".

...Încerc să mi-l imaginez pe 
tinărul acesta blond intr-n ase
menea discufie. Pare timid, liniț- 
tit. Ceea ce il face să devină alt
fel, să se agile, să se înflăcăreze, 
sint cărțile. Aici, are punctul lui 
de vedere, ideile, concluziile lui 
pe. care și le argurneiiiează, și le 
susține. Ion Streinu după o că
lătorie de peste. 120 de zile prin 
lumea cărților a devenit un citi
tor nu numai activ dar și corn pe.* 
tent, exigent, a început să-și for
mate discernămîntul critic. Ase
menea lui și ceilalți, Și cu toții 
sint acum propagandiști ai cărții, 
au început să devină intr-un fel, 
profesorii altora. Căci drumul 
cărților așa e — un drum conti
nuu, fără sfî rșit, iar străbaterea 
lui nu o faci singur ci însoțit de 
nenumărați prieteni.



Ca răspundere pentru munca ta
și a întregului colectiv

llele trecute a avut 
loc în sectorul 20 
montaj al Fabricii 
„Electromotor" — 
Timișoara aduna
rea de dare de 
seamă și alegeri

U.T.M. Apreciind însemnătatea 
acestui important eveniment 
din viața organizației, utemiș- 
tii s-au străduit să-l întîmpine 
cu noi succese în muncă. Așa, 
de exemplu, ei au contribuit 
la realizarea planului de pro
ducție pe luna septembrie cu 
cîteva zile mai devreme ; an
gajamentul anual privind eco
nomiile a fost îndeplinit în nu
mai 9 luni ; calitatea produse
lor s-a îmbunătățit simțitor. 
Trebuie spus, de asemenea, că 
sectorul 20 montaj deține de 
mai multă vreme drapelul de 
evidențiat pe fabrică, iar orga
nizația U.T.M. drapelul de or
ganizație fruntașă. Firește, la 
toate aceste succese a contri
buit și munca politico-educa- 
tivă desfășurată de organizația 
de secție U.T.M., sub îndru
marea biroului organizației de 
partid, în direcția unei mai 
bune organizări a muncii tine
rilor, întăririi disciplinei, creș
terii răspunderii personale a 
acestora pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție.

Ceea ce a caracterizat a- 
dunarea a fost faptul că ute- 
miștii — prezenți în unanimi
tate — au analizat cu spirit 
de răspundere activitatea des
fășurată în decursul unui an, 
posibilitățile pe care le au pen
tru dezvoltarea și îmbogățirea 
ei. Acest spirit de seriozitate a 
fost imprimat, în primul rînd, 
de darea de seamă care a a- 
preciat cu mult discernământ 
munca tinerilor, neajunsurile 
manifestate în activitatea or- 
gainizatiei U.T.M., sugerînd a- 
dunării generale necesitatea 
stabilirii unor măsuri clare, 
precise pentru viitor.

Este demnă de relevat grija 
și răspunderea cu care a fost 
întocmită darea de seamă. Ea 
și-a propus să ridice cele mai 
importante probleme privind 
munca si viața tinerilor. Și în 
darea de seamă și în cuvîntul 
tinerilor s-a vădit preocupare 
pentru evidențierea experien
ței bune si dezvăluirea cauze
lor unor neajunsuri dar mai 
cu seamă pentru găsirea celor 
mai potrivite soluții care să 
ducă în mod direct la îmbu
nătățirea, pe mai departe, a 
activității organizației U.T.M. 
Pentra a realiza acest lu
cru. darea de seamă a fost în- 
tocmită din vreme pe baza 
unei ample analize. Ea a 
fost rezultatul muncii colecti
ve a membrilor biroului orga
nizației U.T.M. de secție care 
au făcut o largă consultare în 
rîndul tinerilor, a conducerii 
sectorului, maiștrilor și tehni
cienilor primind numeroase 
sugestii în legătură cu ce ar 
trebui să se facă în viitor pe 
linia educării tinerilor, a creș
terii aportului lor în procesul 
de producție. In toată această 
perioadă biroul organizației 
U.T.M. de secție a informat bi
roul organizației de partid cu 
problemele ce s-au pus în pre
gătirea alegerilor primind sfa
turi prețioase pentru activi
tatea organizației U.T.M.

Un loc important l-a ocupat 
în darea de seamă contribuția

tinerilor la realizarea sarcini
lor de plan pe anul 1962 și a 
angajamentelor luate de sec
tor, asigurarea celor mai bune 
condiții pentru înfăptuirea 
prevederilor pe 1963 încă din 
primele zile ale noului an. Un 
accent deosebit a fost pus pe 
calitate. Sectorul montaj este 
doar ultima verigă a procesu
lui de producție, sau așa cum 
se spune aici — sectorul care 
semnează actul de naștere al 
produsului. Aici se cere o înal
tă pregătire profesională, răs
pundere pentru „marca fabri
cii".

în urmă cu cîteva luni une
le produse asamblate în sec
tor prezentau la proba finală 
defecțiuni. Remanierile nece
sitau timp și materiale supli
mentare, îngreunau îndeplini
rea planului, influențau nega
tiv asupra productivității mun
cii. O analiză atentă a cauze
lor a scos la iveală unele nea
junsuri de natură tehnologică 
care au fost rezolvate în scurt 
timp. Dar nu numai despre ele

înaintea consfătuirilor de pro
ducție tinerii au discutat în 
cadrul grupelor U.T.M., despre 
unele neajunsuri din munca 
lor, s-au consultat cu maiștrii 
și tehnicienii asupra sarcinilor 
de plan viitoare. Ei au fost 
astfel ajutați să cunoască și să 
valorifice mai 
existente la 
muncă.

în prezent toți utemiștii 
participă la întrecerea socia
listă cu angajamente concrete, 
mobilizatoare. în acest fel ei 
și-au îmbunătățit munca, au 
obținut rezultate mai bune. în 
trimestrul III, de pildă, din cei 
44 de membri ai organizației, 
43 au fost declarați evidențiați. 
Mulți dintre ei, loan Pleșa, 
Dragutin Ghighici, Pavel Toth, 
Koloman Gyeneș, Iacob Krems 
și alții își mențin de luni de 
zile acest titlu de cinste.

— Faptul că în întrecerea 
socialistă fiecare are un anga
jament concret, că știe exact 
în ce fel va fi realizat — a 
arătat Ștefan Cismaru — ne-a

bine rezervele 
fiecare loc de

absentare nemotivată de la lu
cru — arăta darea de seamă 
— organizația U.T.M. le-a dis
cutat cu toată răspunderea. 
Firește, acestea sînt lucruri 
bune, au apreciat și vorbito
rii printre care inginerul Du
mitru Manolescu și controlo
rul tehnic de calitate Paul 
Skladany, și noul birou tre
buie să le folosească și în 
viitor. Disciplina socialistă a 
muncii — ș-a arătat în aduna
re, nu înseamnă doar prezen
ța la lucru, ea presupune o 
activitate creatoare în produc
ție, folosirea deplină a mașini
lor. a timpului de lucru, buna 
gospodărire a materiei prime 
si auxiliare etc. Or mai sînt 
cazuri cînd unii tineri nu în
grijesc bine mașinile, nu folo
sesc judicios timpul de lucru, 
îndeosebi. în schimburile II și 
III. Participanții la adunare 
au subliniat necesitatea ca or
ganizația U.T.M. să se ocupe 
Pe mai departe, prin formele 
care le are la îndemînă (adu
nări generale U.T.M., acțiuni

Pe marginea adunării de dare de seamă și alegeri U.T.M
din sectorul 20 montaj de la „Electromotor"-Timișoara

de plan în bune

♦

♦

:

♦

era vorba. Urmărind atent 
munca tinerilor, organizația de 
secție U.T.M. a văzut că o sea
mă de deficiențe se datoresc 
nerespectării de către unii ti
neri a procesului tehnologic. 
Această situație a fost anali
zată într-o adunare generală 
deschisă și meritul organizației 
— așa cum s-a subliniat ș-i de 
data aceasta — a fost acela că 
măsurile stabilite au ținut sea
ma de cauzele care au dat 
naștere deficiențelor semnala
te. în cazul tinerilor cu o pre
gătire profesională mai slabă 
s-au organizat schimburi de 
experiență, demonstrații prac
tice, s-au prezentat conferințe 
cu caracter tehnic, care au 
contribuit la îmbogățirea cu
noștințelor lor profesionale. 
Atunci cînd a fost vorba de 
neglijență în muncă, organiza
ția U.T.M. a îndrumat postul 
utemist de control sa organi
zeze raiduri, să stea de vorbă 
cu tinerii, să le explice că un 
lucru făcut de mîntuielă îm
piedică întregul proces de pro
ducție. La gazeta postului ute
mist de control au apărut ma
teriale și caricaturi în care au 
fost combătute atitudinile unor 
tineri ca Mităr Victoria, Iorgu 
Calotescu. Critica justă, înte
meiată a ajutat.

Toate aceste măsuri au dus 
la creșterea combativității, la 
lichidarea multor neajunsuri, 
la dezvoltarea dragostei și răs
punderii pentru „marca fabri
cii". Ele s-au concretizat în 
reducerea remanierilor de la 
10 la 1 și chiar sub 1 la sută, 
în îndeplinirea planurilor lu
nare cu 1—2 zile înainte.

Darea de seamă a evidențiat 
măsurile luate de organizația 
de secție U.T.M. pentru antre
narea tuturor tinerilor în în
trecerea socialistă, problemă 
deseori discutată în cadrul a- 
dunărilor generale U.T.M. S-a 
avut o grijă deosebită ca fie
care tînăr să-și ia angajamen
te concrete. Pentru aceasta,

ajutat să avem o perspectivă 
clară a muncii. Aș vrea să 
adaug, ca un lucru bun, că or
ganizația U.T.M., în colaborare 
cu cea sindicală, a urmărit în
deaproape modul cum ne res
pectăm cuvîntul dat, ne-a 
acordat, operativ, ajutorul a- 
tunci cînd din diferite cauze 
obțineam rezultate mai slabe. 
Se ridică însă următoarea pro
blemă. Uneori sîntem puși în 
situația de a nu realiza anga
jamentele din pricina unor 
greutăți pe care ni le fac alte 
sectoare și în unele cazuri Fa
brica „Electrobanatul" cu care 
colaborăm în procesul de pro
ducție. Secția strungărie, ca să 
mă refer la întreprinderea 
noastră, nu ne aprovizionează 
în mod ritmic (sîntem nevoiți 
să lucrăm în asalt) ; alteori 
scuturile pe care ni le trimit 
prezintă fisuri. Vorbitorul nu 
s-a limitat doar la înfățișarea 
acestei situații. El a făcut cî
teva propuneri în sprijinul li
chidării acestor neajunsuri, or
ganizarea unui control mai 
exigent din partea fiecărui 
strungar, invitarea acestora de 
către» organizația de secție 
U.T.M. în cadrul montajului 
pentru a analiza deficiențele la 
fața locului și a găsi împreună 
posibilitățile de rezolvare a 
lor.

Vorbind despre posibilitățile 
existente în sector pentru îm
bunătățirea calității produse
lor, darea de seamă s-a refe
rit și la felul în care tinerii 
respectă disciplina socialistă a 
muncii. S-a subliniat efectul 
pozitiv pe care l-a avut apli
carea inițiativei tinerilor de la 
Uzinele „Autobuzul" din Ca
pitală. în sensul că ti
nerii își organizează mai bine 
locul de muncă, au o atitudi
ne corespunzătoare față de 
maiștrii, de muncitorii vîrst- 
nici, au devenit mai buni gos
podari cu locul lor de muncă 
și sectorul în ansamblu. Deși 
au fost doar două cazuri de

să

cri-

Dragutin 
una din 

de darea 
ridicarea

U.T.M. s-a 
a spus vor- 
folosit forme

cultural-educative la care 
fie cuprinși toți tinerii etc), 
pentru întărirea disciplinei în 
muncă, pentru formarea și 
dezvoltarea la tineri a trăsătu
rilor morale înaintate, munci
torești. Pe drept cuvînt adu
narea a făcut o aspră
tică postului utemist de con
trol care deși are o boga
tă experiență, a muncit mai 
slab în ultima vreme. Aduna
rea a hotărît lărgirea colecti
vului, astfel ca membrii pos
tului să fie prezefiți la locu
rile de muncă chele, în toate 
cele trei schimburi.

în cuvîntul său 
Ghighici a reluat 
problemele analizate 
de seamă și anume
calificării profesionale. El a a- 
rătat că nu poate fi concepu
tă îmbunătățirea calității pro
duselor fără continua ridicare 
a nivelului profesional. Acest 
lucru este cu atît mai necesar 
cu cit în anul viitor sectoru
lui i se cere să-și sporească 
eforturile în realizarea unor 
produse de calitate tot mai 
bune. în creșterea productivi
tății muncii și reducerea pre
țului de cost.

— Organizația 
orientat just — 
bitorul — cînd a
variate, interesante pentru ri
dicarea calificării noastre pro
fesionale. Ne-au fost de mare 
ajutor conferințele despre 
„Echipamentul auto-tractor“, 
„Defectele la micromotoare și 
eliminarea lor’’, concursurile 
„Cine știe, cîștigă" dintre care 
unul a avut ca temă „Con
strucția motorului de la pro
dusul MS 2, caracteristicile 
tehnice, defectele și eliminarea 
lor", ca și larga popularizare 
a experienței înaintate. Sim
țim însă nevoia unei forme or
ganizate în cadrul căreia să 
ne consultăm în permanență 
cu specialiștii, să învățăm sis
tematic — a unui curs de per-

fecționare a cunoștințelor pro
fesionale. E drept că prin luna 
iunie s-a anunțat deschiderea 
unui asemenea curs, ne-am în
scris mulți tineri, dar mal 
mult nu s-a făcut. întrucît la 
adunarea noastră participă ca 
invitați și tovarăși din condu
cerea sectorului, aș propune 
să se ia măsurile necesare 
pentru rezolvarea acestei pro
bleme.

Cu deosebită atenție au fost 
analizate în adunare și cele
lalte laturi ale activității orga
nizației U.T.M., desfășurarea 
învățămîntului- politic, antre
narea tinerilor în activitatea 
cultural-artistică și sportivă, 
mobilizarea lor la acțiunile de 
muncă patriotică, forme care 
contribuie la dezvoltarea mul
tilaterală a tinerilor, la edu
carea lor în spiritul atitudinii 
înaintate față de muncă, de 
viață, de bunul obștesc.

Darea de seamă, discuțiile, 
au arătat clar direcțiile în 
care trebuie să se îndrepte ac
tivitatea organizației de secție 
U.T.M. în viitor. A fost întoc
mit astfel up plan de măsuri 
din care redăm cîteva care se 
referă la sporirea contribuției 
tinerilor în realizarea tuturor 
indicilor 
condiții.

Principala măsură o consti
tuie antrenarea tuturor tineri
lor în întrecerea socialistă, pe 
bază de angajamente concre
te. Organizația U.T.M., în co
laborare cu comitetul sindica
tului, va urmări, zi de zi, felul 
cum se realizează angajamen
tele, va generaliza experiența 
înaintată și, va stimula prin 
formele pe care le are la în- 
demînă pe tinerii evidențiați.

Angajamentele tinerilor vor 
avea în centrul lor lupta con
tinuă pentru îmbunătățirea ca
lității produselor. Acest lucru 
se va analiza periodic în adu
nările generale U.T.M. și va fi 
urmărit îndeaproape de postul 
utemist de control, de tinerii 
controlori tehnici de calitate și 
de organizatorii grupelor 
U.T.M.

în ce privește ridicarea ca
lificării profesionale, organi
zația de secție U.T.M. va mo
biliza un mare număr de ti
neri la cursul care urmează 
să se deschidă în prima de
cadă a lunii noiembrie. Tine
rii care urmează diferite școli 
vor fi îndrumați să studieze 
literatură tehnică de speciali
tate, să participe la conferin
țele care se prezintă periodic 
în sector. Trimestrial se vor 
organiza concursuri pe teme 
profesionale legate de specifi
cul locului de muncă, iar lu
nar expuneri și demonstrații 
practice. Ridicarea calificării 
profesionale va ' permite cu
prinderea unui număr 'mai 
mare de tineri în mișcarea de 
inovații.

Alte măsuri adoptate de a- 
dunare se referă la întărirea 
disciplinei în producție, la 
descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne etc.

Stabilite cu multă maturita
te, aceste măsuri și celelalte 
care se referă la întreaga 
muncă a organizației sînt o 
garanție că la viitoarea aduna
re de dare de seamă și alegeri 
tinerii vor raporta succese și 
mai mari.

Călătorie pe glob. In foto
grafie, elevii Floca Sonia, 
Miatovici Georgeta, Luca 
Vasile și Anton Anton, frun
tași la Învățătură de Ia 
Școala medie nr. 1 din Ti

mișoara
Foto: O. PLECAN i

înapoierea din Belgia 
a delegației 

parlamentare romîne

LIDIA POPESCU

Miercuri seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Bruxelles, 
delegația parlamentară, care, la 
invitația Grupului parlamentar de 
prietenie belgo-romîn, a făcut timp 
de două săptămîni o vizită în Bel
gia.

Delegația a fost alcătuită din de
putății : acad. Ștefan Milcu, pre
ședintele Comitetului de 
al Grupului parlamentar 
nie Romînia-Belgia, Ion 
președinte al Grupului 
Uniunea Interparlamentară, Dumi- 
tru Popa, secretar al Marii Adu
nări Naționale, Ion Mărcuș, preșe
dintele comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Brașov, 
acad. Zaharia Stancu, directorul 
Teatrului National „I. L. Caragiale" 
din București, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, președintele Colegiului 
avocaților din București, Elena Li- 
vezeanu, membră în Comitetul 
executiv al Consiliului National al 
Femeilor, șl ing. Nicolae Ar- 
mencoiu.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de acad. 
Ștefan Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, deputati, 
funcționari superiori al Marii Adu
nări Natipnale, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de fată reprezentanți al 
legației Belgiei la București.

★

La plecarea din Bruxelles, parla
mentarii romînl au fost conduși pe 
aeroport de Edmond Machtens, 
președintele grupului parlamentar 
de prietenie Belgia-Romlnla, Van 
Hemelrijck, fost ministru, de nu
meroși al[i deputat) și senatori. Au 
fost de fată Pavel Babucl, minis
trul R.P. Romîne în Belgia șl mem
brii legației.

conducere 
de priete- 
Pas, vice- 
romîn din

Festivalul filmului sovietic

PRINTRE OAMENI BUNI
O producție a studioului cinematografic 

„A. P. Dovjenko" din Kiev

V

v
v.Jk

-

Coct eil
Miercuri seara, Ivan Kmov, 

ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București, a oferit un cocteil 
cu prilejul plecării sale defini
tive din țara noastră.

Au participat Dumitru Si- 
mulescu, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Voi- 
nea Marinescu, ministrul să
nătății și prevederilor sociale, 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.M.R., George Maco- 
vescu și Gheorghe Pele, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor

externe, general colonel Ion 
Tutoveanu, adjunct al mini
strului forțelor armate, Ion 
Cosma, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar al Capitalei, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Festivalul filmului sovietic
Cu prilejul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, miercuri sea
ra a avut loc la cinematograful 
Patria din Capitală deschide
rea tradiționalului Festival al 
filmului sovietic.

Au participat Gh. Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Marin 
Florea-Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului General ARLUS.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R.P. Română, șefi ai altor 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

A asistat, de asemenea, de
legația de cineaști sovietici so
sită în țara noastră cu acest 
prilej.

Din partea oaspeților a luat 
cuvîntul Vladimir Monahov, 
conducătorul delegației, care a 
adus un călduros salut publi
cului bucureștean.

A rulat apoi filmul „Trage
dia optimistă", realizare în cu
lori pentru ecran panoramic, 
distins cu premiul „Pentru cea 
mai bună evocare a unei epo
pei revoluționare" la ediția 
din acest an a Festivalului de 
la Cannes.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

Scenariul Iuri Zbanațki
Regia : Evgheni Briunciughin

Cu : Vera Marețkain, S. Pavlova, Ira Mițik, B. Borisenko.

INFORMAȚII
O misiune comercială din 

Kenya, condusă de dr. J. J. 
Gikonyo Kiano, ministrul co
merțului și al industriei, a so
sit miercuri seara în București. 
Oaspeții au fost întâmpinați la 
aeroportul Băneasa de Mihail 
Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, precum și 
de reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și ai al
tor ministere.

★
între 18 și 25 noiembrie vor 

avea loc audiții de selecționare 
a tinerilor interpreți (pian, 
vioară, canto) în vederea con
stituirii lobului național decon- 
cunenți ce urmează să parti
cipe la cel de-al III-Iea Gon- 
curs internațional „George 
Enescu", care va avea loc în
tre 5 și 20 septembrie 1964.

Se pot prezenta la aceste au
diții tineri interpreți (pianiști, 
violoniști, cîntăreți) care nu 
depășesc vîrsta de 33 ani la 
31 decembrie 1964.

Audițiile se vor desfășura la 
București, în sala Dalles, după 
cum urmează : Canto 18—19 
noiembrie; pian 20—21 noiem
brie ; vioară 22—23 noiembrie.

(Agerpres)

(Agerpres)

Noua moară dată în, folosință In orașul Medgidia. Foto : Agerpres

Festivalul filmului sovietic: 
Republica (bd. Magheru 2); 
Tragedia optimistă : rulează la 
cinematograful Patria (bd. Ma
gheru 12-14; Electra: Capitol 
(bd. 6 Martie 16), Grivița (Ca
lea Griviței — lîngă Podul Ba_ 
sarab). Melodia (șos. Ștefan 
cel Mare — colț cu str. Lizea- 
nu); La vîrsta dragostei: Bucu
rești (bd. 6 Martie 6); Ancheta: 
Carpați (bd. Magheru 29), Ex
celsior (bd. 1 Mai 322), 
Dinastia neagră : Victoria (bd. 
6 Martie 7), Feroviar (cal. Gri- 
viței 80) ; Valsul nemuritor : 
Tineretului (cal. Victoriei 48), 
Flacăra (calea Dudești 22), 
Volga (șos. I. Pintilie 61) ; Cu
cerirea Everestului: Lumina 
(bd. 6 Martie 12), Dacia (cal. 
Griviței 137); Flamura (Șos. 
Giurgiului 155); Taxiul mor ții: 
Central (bd. 6 Martie 2) Giu- 
lești (șos, Giulești 56), Miorița 
(cal. Moșilor 127); Povestea 
pantofiorului de aur: Tim
puri noi (bd. 6 Martie 16), 
Vitan (calea Dudești Nr. 97); 
Turneul veseliei: Union (str. 
13 Decembrie 5—7), 
gram special pentru
dimineața la cinematograful 
Doina (str. Doamnei 9); Fru-

Pro- 
copii

moașa Lurette — după-amiază 
la cinematograful Doina (str. 
Doamnei 9); Război și pace: 
ambele serii: înfrățirea 
popoare (bd. Bucureștii Noi) 
La răspîntie.- Libertății (str. 
11 iunie 7), Festival (bd. 6 
Martie 14); Tăunul: Cultural 
(Piața Ilie Pintilie 2); Cel mai 
mare spectacol: Buzești (str. 
Buzești 9—11) Strict secret — 
cinemascop: Crîngași (șos. 
Crîngași 42), Drumul serii (str. 
Drumul serii 30); Apartamen
tul: cinemascop : Bucegi (bd. 
1 Mai 57), Ipocriții: Uni
rea (bd. 1 Mai 143) Lira (cal. 
13 Septembrie 196) ; Trei plus 
două — cinemascop : “
(calea Văcărești 21), Aurora 
(bd. Dimitrov 118), Modern 
(Piața G. Coșbuc 1); Elena din 
Troia — cinemascop: Popular 
(str. Mătăsari 31) Progre
sul (șos. Giurgiului 2); Vară și 
fum — cinemascop: Arta (ca
lea Călărași 153) ; Floreasca 
(str. I. S. Bach 2); Misterele 
Parisului — cinemascop : Cos
mos (bd. 30 Decembrie 89) ; 
Godin: Viitorul (str. M. Emi- 
nescu 127). Ferentari (cal. Fe
rentari 86); Cain al XVIII- 
lea: Colentina (șos, Colentina 
84).

între

Tomis

Ti
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JOI 31 OCTOMBRIE
în jurul orei 16 transmisie 

din sala sporturilor Floreasca 
a întîlnirii dintre echipele 
masculine ale R.P.R, și Fran
ței din cadrul turneului final 
al campionatelor europene de 
volei. 19.00 Jurnalul televiziu-

nii. 19.10 Pentru tineretul șco
lar. ~
19.35
20.50 
dioul 
viziunii. în încheiere : Buletin 
de știri, buletin meteorologic.

Excursie prin peșteri. 
Pe drumuU străbunilor. 
Transmisiune din stu- 
de concerte al Radiotele-

Ia arăturile de toamnă

Cu toată URMĂRI DIN PAG. I
capacitatea 

de lucru 

a tractoarelor !
organizat munca așa : cele 10 
tractoare au fost împărțite în 
două grupe, pe două tarlale 
mari. Ziua lucrează toate trac
toarele. Tinerii Stan Coteanu, 
Ion Marin, Eugen Bărăitor și 
Ilie Predică lucrează noaptea. 
Calitatea lucrărilor tinerilor 
din schimbul de noapte — fără 
nici un greș. Și brigada a arat 
pînă aseară peste 100 de hec
tare. La fel se lucrează și la 
brigăzile conduse de Grigore 
Gheorghe de la G.A.C. Novaci, 
Constantin Dumitru de la 
G.A.C. Rușii lui Asan și altele. 
Pe întreaga stațiune, pînă ieri 
seara, erau arate aproape 1 500

de hectare. Se putea mal 
mult ? Firește. Cu o condiție : 
ca toți mecanizatorii să lucre
ze la nivelul fruntașilor. Paul 
Paraschiv însă în loc să lucre
ze la brigada la care a fost 
repartizat, a plecat cu tracto
rul acasă, pe drumuri ocolite. 
Și a „bătut" 18 km. Pierderi ? 
Timp, carburanți, uzajul ma
șinii și două hectare de arătu
ră. Ion Vlad II are alte meteh
ne. Din cauză că nu-și îngri
jește tractorul acesta se defec
tează des. Care este rezultatul? 
Zilnic peste 40 la sută din plan 
nu și-l poate realiza. Mihai 
Lupancu, nu numai că nu-și 
vede el de treabă dar, la nunți 
care țin cîte 2-3 zile, îi antre
nează și pe Marin Drăghici, 
Marin Bădulescu — mai tineri 
decît el și cu mai puțină ex
periență.

împotriva unora dintre a- 
cecte deficiențe s-au și luat 
masuri. E bine însă ca exigen

ța să nu scadă, ci dimpotrivă, 
să sporească continuu. In felul 
acesta mecanizatorii de la 
Ș.M.T- Corneni vor reuși să-și 
ducă la îndeplinire sarcinile 
de producție stabilite pentru 
actuala campanie agricolă.

Forme specifice 
pentru toate 

meseriile
de prefabricate pentru panouri 
mari, cu o capacitate de 1560 
apartamente pe an. In anul 
viitor, cele mai multe blocuri 
pe care le vor ridica construc
torii noștri vor fi din panouri 
mari prefabricate. Asta în
seamnă că noi trebuie să avem 
muncitori calificați pentru

montarea acestor panouri. In 
acest scop, la școala profesio
nală de pe lîngă T.R.C., am In_ 
ființat o clasă de montări de 
prefabricate formată din 30 de 
elevi. Am luat de asemenea 
măsuri ca cei mai buni șefi ai 
echipelor de sudori, dulgheri 
și betoniști să fie trimiși la 
specializare In întreprinderile 
de la Brașov, București și 
Roman.

Maistrul are un rol determi
nant în organizarea producției 
pe șantier, în introducerea teh
nicii noi. Mulți dintre maiștrii 
noștri se achită cu cinste de a- 
ceste îndatoriri. Tehnica nu 
stă însă în loc. Și maistrul ca 
și constructorul trebuie să fie 
permanent la curent cu tot ce 
apare nou în meseria sa. Mai
ștrii noștri sînt în general ti
neri — au absolvit școala din 
Ploiești în anii din urmă. A- 
vînd în vedere acest lucru, 
conducerea trustului a organi

zat la Ploiești cursuri de îm
prospătare a cunoștințelor 
profesionale ale maiștrilor. Ele 
au fost organizate pe 2 mari 
specialități — construcții șl 
instalații — și sînt frecventate 
de peste 50 de maiștri.

Noi ne-am propus anul a- 
cesta să acționăm prin forme 
cît mai multiple asupra pre
gătirii cadrelor noastre. Ne a- 
flăm abia la începutul acestei 
acțiuni. Conducerea trustului 
a stabilit atribuțiuni precise 
pentru conducerile întreprin
derilor, care să asigure reușita 
cursurilor. Un sprijin de sea
mă în această privință îl putem 
primi și din partea organizați
ilor U.T.M. Pe șantierul Plo- 
iești-sud s-a luat o bună ini
țiativă : la cursuri au fost în
cadrați toți tinerii, în frunte 
cu organizatorii grupelor 
U.T.M. și membrii birourilor 
organizațiilor de bază. Pre
zența cadrelor U.T.M. la ace

ste cursuri a determinat o mal 
mare preocupare din partea 
tlnerilor pentru însușirea cu
noștințelor predate.

Pe alte șantiere — Ploiești- 
nord și Buzău, de pildă —- 
frecventa muncitorilor este 
nesatisfăcătoare. Aceasta se 
datorește și faptului că unii 
conducători de loturi, de șan
tiere și chiar maiștri nu se în
grijesc ca muncitorii din for
mațiile de lucru să particip» 
la cursuri. Practica a demon
strat că prin prezența lor la 
cursuri conducătorii de șan
tiere, cadrele tehnice pot a- 
juta efectiv la îmbunătățire’ 
calității lecțiilor, stimulează 
interesul muncitorilor pentru 
frecventarea lor.

Conducerea trustului a luat 
măsuri care să dea posibilita
tea fiecărui constructor să în
vețe. Acestea constituie doar 
un prim paa, Totul este ca pe 
întregul parcurs al desfășură
rii cursurilor, conducerile în
treprinderilor, în colaborare cu 
organizațiile U.T.M., să asigure 
participarea tuturor muncito
rilor la cursuri, să lupte pen
tru ca lecțiile predate să fie 
cît mai temeinic însușite.



Vizita delegației A.R.LU.S.
in U.R.S.S.

Acad. Raluca Ripan—
doctor honoris causa

al Universitafii
„Nicolae Copernic i *

VAh\ȘCJVIA 30 (corespon
dentul' Agerpres transmite) : 

La 29 Octombrie, In aula mare 
a Univjpnșităbi „Nicolae Co
pernic" din Torun, — R. P. 
Polonă — a! avut loc solemni
tatea confetârii titlului de doc
tor honoris causa academlcia- 
nei Raluca' Ripan.

Pe; fațada'alădirfl ca șl In In
teriorul aulljel erau arborate 
drapelele celor două state.

La solemrțilaie au participat 
prof. dr. Anton Swinawski, rec
torul Universității din Torun, 

Michal Sialowski, din partea 
Academiei Poloneze de Știință 
din Varșovia, B, Rozinski, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc a! P.M.U.P., pro!, dr. Hel
mut Greii, din partea Universi
tății Humboldt din Berlin, mem
bri ai Senatului universității, 
profesori, studenți și un nu
meros public.

Au fost intonate imnurile de 
stat al R. P. Romine și al 
R. P. Polone, după care recto
rul universității a vorbit des
pre activitatea științifică și ob
ștească a acad. dr. Raluca Ri
pan. Din partea Senatului uni
versitar a luat cuvîntul prof, 
dr. K. Antonowicz.

Acad. prof. Raluca Ripan a 
mulțumit călduros pentru înal
tul titlu primit.

A luat apoi cuvintul și A- 
lexandru Tujon, prim-sectelar 
al Ambasadei R. P, Romine din 
Varșovia.

S-a dat apoi citire telegra
melor de salut sosite din par
tea Ministerului învățămîntului 
al R. P. Polone, președintelui 
Academiei poloneze de știință, 
rectorului Universității din 
Cracovia și rectorului Institu
tului Medico-Farmaceutic din 
Cluj.

Solemnitatea s-a încheiat cu 
intonarea străvechiului imn 
studențesc „Gaudeamus igi- 
tur’’.

In cinstea sărbătoritei, recto
rul universității a oferit un 
prînz la care au luat parte nu
meroase personalități ale vieții 
culturale și științifice din 
Torun.

Succese
ale patrioților
sud-vietnamezi

SAIGON. — Agenția Asso
ciated Press anunță că în loca
litatea Loc Ninh, aflată la apro
ximativ 150 mile sud-vest de 
Saigon, forțele militare guver
namentale au suferit o înfrîn- 
gerc. O unitate formată din 
2 000 de soldați, sprijinită de ar
tilerie și aviație, a atacat această 
localitate, punct întărit al for
mațiunilor patriotice de luptă 
sud-vietnameze. In cursul luptei 
au fost uciși, răniți și luați pri
zonieri 300 de soldați diemiști. 
De asemenea, într-o localitate 
situată la o depărtare de 230 km 
de Saigon, patrioții sud-vietna- 
mezi au atacat un detașament al 
forțelor militare speciale die- 
miste (forțe de represiune) for
mat din 300 militari. In urma 
luptei care a avut Ioc pierderile 
forțelor guvernamentale s-au ci
frat la 63 de morți și răniți. 
Forțele patriotice au reușit să 
captureze o cantitate însemnată 
de armament.

i
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PRAGA. — Cu prilejul împli

nirii a cinci ani de la semnarea 
acordului cultural dintre R.P. 
Romină și R.S, Cehoslovacă, prof. 
Gheorglie Nițescu. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.R. la Praga, a oferit un coc
teil. Au participat reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Aface
rilor Externe și Ministerului În
vățămîntului și Culturii, ai Aca
demiei cehoslovace de științe, 
conducători ai uniunilor de crea
ție și alți oameni de știință și 
cultură.

MOSCOVA. — In curînd pe 
liniile internaționale aeriene 
care leagă U.R.S.S. de multe țări 
va fi folosit noul avion cu reac
ție de pasageri „Tu—124‘. El ă 
fost construit de cunoscutul 
constructor de avioane Andrei 
Tupolev, creatorul aeronavelor 
„TU—104“ și „TU—-114". „TU— 
124’ va iace primele curse in
ternaționale Ia Viena, Stock
holm și Helsinki. De aproape 
un an de zile el este iolosit la 
cursele de pasageri pe nume
roase linii interne ale U.R.S.S.

ROMA 30 (Agerpres). — 
Marți seara s-au terminat la 
Roma lucrările Congresului 
Partidului Socialist Italian. La 
ultima ședință, Congresul a a- 
les noul Comitet Central al 
partidului. In componența a- 
cestuia au intrat 59 de repre
zentanți ai curentului majori
tar (,.autonomist”), care spri
jină în ansamblu poziția se
cretarului Partidului. Pietro 
Nenni, 40 de reprezentanți al 
aripii de stînga în frunte cu 
Vechietti și Basso și 2 repre
zentanți ai unei fracțiuni mai
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cere înce- 
eliberarea

NEW YORK 30 Trimisul spe
cial Agerpres C. Alexandroaie, 
transmite: Adunarea Generaid a 
O.N.U. a luat în discuție 
miercuri dimineața raportul a- 
nual al Agenției internaționale 
pentru energia atomică și a a- 
probat proiectul de rezolufie 
prezentat în comun de R. P. 
Romină. Italia și Japonia asu
pra acestei chestiuni.

Luînd cuvîntul în numele de
legației romîne, Ion Datcu a 
scos în evidentă unele din rea
lizările obținute de agenție in 
diferite domenii, arătînd tot
odată că delegația romină con
sideră că programul acestei or
ganizații pentru anii viitori îi 
va stimula activitatea în do
menii de importantă majoră, 
cum ar fi transformarea ener
giei atomice în energie electri
că, folosirea izotopilor în in
dustrie, agricultură și medici
nă, formarea de cadre și spe
cialiști și în alte domenii de 
interes general. Totodată, dele
gatul romin a amintit printre 
acțiunile pozitive realizate în 
cadrul agenfiei rezoluția propu
să de opt tari, printre care 
și R. P. Romină, cu privire la 
examinarea programului de 
asistentă tehnică pentru ță
rile în curs de dezvoltare. Vor
bitorul a atras atenfia asupra 
faptului că cursa înarmărilor 
nucleare Irînează substantial 
extinderea aplicării energiei a- 
tomice în scopuri pașnice, re- 
prezentmd totodată un impor
tant obstacol în calea cooperă
rii științifice Internationale. 
Este totodată îmbucurător faptul 
că agenția caută să-și aducă 
contribuția la îmbunătățirea cli
matului politic international.

In încheiere, delegatul romîn 
a vorbit despre succesele ob
ținute de (ara noastră în dome
niul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice, subliniind 
totodată că guvernul romîn 
manifestă interes fată de acti
vitatea agenfiei și sprijină ac
țiunile acesteia Îndreptate spre 
intensificarea și lărgirea coope
rării Internationale.

NEW YORK 30 Trimisul 
special Agerpres C. Alexan
droaie transmite: In Comite-

în preajma alegerilor din Grecia
ATENA 30 (Corespondentul 

Agerpres transmite) : Au mai 
rămas citeva zile pină la alege
rile din Grecia care vor avea 
loc la 3 noiembrie. Campania 
electorală urmează să se încheie 
vineri seara. La 29 octombrie, în 
piața Klafthomonos din Atena, a 
avut loc un miting al E.D.A. (V- 
niunea democrată de stînga). 
Mitingul a fost deschis de gene
ralul Argheropoulos, după care 
Stamatis Merkuris, candidat in 
alegeri a adus un salut partici- 
panților la miting în numele 
personalităților care colaborează 
cu E.D.A.

In cuvîntarea sa, Iliu, membru 
al Comitetului Executiv al E.D.A. 
a chemat forfele democratice din 
Grecia să voteze pentru E.D.A., 
scoțînd în evidență rolul impor
tant pe care acest partid l-a ju
cat pină acum în viața politică 
a țării. A luat apoi cuvintul 
Manolis Glezos, care a subliniat 
că E.D.A. se pronunță pentru 
pace, pentru dezarmare, pentru 
crearea unei zone denuclearizate 
în Balcani, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii din Grecia.

După cum subliniază ziarul 
„Avghi”, mitingul s-a desfășurat 
într-o atmosferă de entuziasm.

mici a partidului condusă de 
Pertini.

Agenția Associated Press re
levă că din cei 59 de membri 
ai Comitetului Central care re. 
prezintă fracțiunea lui Nenni, 
16 îl sprijină pe .adjunctul său, 
Lombardi, care în diverse pro
bleme nu se află pe o poziție 
Identică cu secretarul general. 
„In fapt, arată agenția, Nenni 
deține deci numai 43 locuri în 
Comitetul Central, adică mai 
puțin decît o majoritate de 
lucru”.

MOSCOVA'. — La 29 octom
brie, N. S. Hrușciov, prirn- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. a 
primit delegația Partidului so
cialist francez (S.F.I.O), con
dusă de Guy Mollet, secretar 
general al partidului, care la 
invitația C.C. al P.C.U.S. se 
află într-o vizită în Uniunea 
Sovietică. La convorbire au 
participat Nikolai Podgomii. 
membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Bo
ris Ponomarev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., precum și membri 
ai delegației P.C.U.S. la con
vorbirile cu delegația Partidu
lui socialist francez. în cursul 
convorbirii, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovără
șească, a avut loc un schimb de 
păreri în unele probleme in
ternaționale. Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S. a oferit la 29 octom
brie un prînz în cinstea dele
gației Partidului socialist fran
cez.

PARIS 30. — Corespondentul 
Agerpres transmite : in Aduna
rea Națională Franceză au avut 
loc dezbateri cu privire la alo
cațiile bugetare pentru diferite 
ministere. 

tul Politic al Adunării Gene
rale a O.N.U. au continuat 
dezbaterile pe marginea rapor
tului Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Gene
va. Luînd primul cuvîntul, re
prezentantul S.U.A., Charles 
Stelle, a arătat că perioada ac
tuală a concilierii între Est și 
Vest oferă prilejul de a găsi 
noi terenuri de acord. Sublini
ind că, problema dezarmării a 
ajuns în ultimul an „într-o 
fază nouă de dezvoltare" vor
bitorul s-a referit, în această 
ordine de idei, la o serie de 
măsuri pe plan internațional 
care au dus la destinderea în
cordării. Reprezentantul ame
rican 6-a pronunțat în favoa
rea continuării pașilor inițiali 
făcuți pînă acum și a declarat 
că conferința pentru dezarma
re de la Geneva va trebui, 
cînd se va întruni din nou 
„să caute, mai activ decît în 
trecut, să consolideze un acord 
cît mai larg posibil".

în continuare a luat cuvîntul 
reprezentantul Italiei, Vittorio 
Zoppi, care a subliniat că vii
toarele tratative de la Geneva 
vor trebui să se desfășoare pe 
două linii paralele.

Reprezentantul Canadei, ge
neralul E. L. Burns, a propus 
ca Comitetul celor 18 să ela
boreze „criteriile generale" 
în vederea creării unor zone 
denuclearizate în diferite regi
uni ale lumii. El a recomandat 
să fie adoptat proiectul de re
zoluție cu privire Ia reluarea 
lucrărilor Comitetului celor 18 
cel mai tîrziu la o săptămînă 
după încheierea examinării 
problemei dezarmării de Adu
narea Generală a O.N.U.

30 (Agerpres). 
la Națiunile 

Cehoslovace și

NEW YORK 
Reprezentanțele 
Unite ale R. S.
Federației Malayeze au infor
mat la 30 octombrie pe preșe
dintele Adunării Generale a 
O.N.U., Carlos Sosa-Rodriguez, 
că au căzut de acord în pro
blema împărțirii între cele două 
țări a unui loc de membru ne
permanent în Consiliul de Secu
ritate. R. S. Cehoslovacă va o- 
cupa acest loc în anul 1964, iar 
Federația Malayeză în anul 
1965.

«

In seara zilei de 30 octombrie, 
la Atena a avut loc de asemenea 
un miting electoral al Partidului 
progresist, la care a luat cuvintul 
liderul acestui partid, Markezinis.

In cadrul unui concurs care a avut loc recent în localitatea 
Creq (departamentul Creuse) brutarul Pierre Ventenat a prezen
tat o pline în lungime de 3,20 m, lățime 40 cm și grosime de 
20 cm în greutate de 36 kg. Coptul acestei uriașe plini a du
rat două ore Și jumătate. In fotografie: uriașa pline în mo

mentul scoaterii ei din cuptor
Foto : AFP.

in cadrul discuțiilor cu privire 
la proiectul de buget, prezentat 
de Secretariatul de Stat pentru 
problemele Algeriei, a luat cu
vîntul primul ministru Pompidou. 
Unii deputați care au luat cu
vîntul au scos în evidență nece
sitatea respectării intereselor re
ciproce ale celor două părți în 
relațiile dintre Franța și Algeria.

In cadrul dezbaterilor privi
toare la alocațiile bugetare des
tinate Ministerului Afacerilor 
Externe, Couve de Murville, mi
nistrul de externe, a făcut o ex
punere asupra orientării politi
cii externe franceze.

Adunarea Națională Franceză a 
adoptat cu 280 voturi pentru și 
146 împotrivă bugetul Ministe
rului Afacerilor Externe.

NEW YORK. — De la baza 
Vandenberg (statul California] 
a Forțelor aeriene militare ale 
S.U.A., a fost lansat la 30’ oc
tombrie un satelit secret. Pen
tru lansare a fost folosit siste
mul de rachete „Thor-Agena". 
Purtătorii de cuvînt ai Forțe
lor aeriene militare nu au a- 
nunțat plasarea pe orbită a 
satelitului.

BERLINUL OCCIDENTAL — 
Cancelarul R.F.G., Erhard, care 
a făcut o vizită în Berlinul oc
cidental, a plecat la Bonn. 
După cum relatează agenția 
D.P.A., în cursul unei întîlniri 
cu reprezentanții presei vest- 
berllneza, Erhard a declarat că 
una din sarcinile sale „primor
diale" este întărirea „alianței 
occidentale” și „realizarea unui 
progres in direcția integrării 
europene”. Referindu-se la sar
cinile în domeniul politicii in
terne, Erhard a subliniat nece

Președintele Adunării Gene
rale a O.N.U., Sosa-Rodriguez, 
a declarat că votul în această 
problemă va avea loc la 1 no
iembrie. In cele 11 tururi de 
scrutin, care au avut loc în A- 
dunarea Generală la 18 și 25 
octombrie, atît R. S. Cehoslova
că, cît și Federația Malayeză nu 
au obținut majoritatea de două 
treimț necesară pentru ale
gerea unui nou membru neper
manent al Consiliului de Secu
ritate pe următorii doi ani.

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— In cadrul ședinței din 29 oc
tombrie a Comitetului Politic 
Special al Adunării Generale 
O.N.U., care examinează poli
tica de apartheid a guvernului 
din R.S.A.. a luat cuvîntul, ca 
petiționar, Oliver Tambo, vice
președinte al Partidului Con
gresul Național African din 
R.S.A. Referindu-se la procesul 
reluat de Tribunalul suprem din 
Pretoria împotriva celor 11 
fruntași ai luptei antirasiste din 
Republica Sud-Africană, Tambo 
a subliniat că această represi
une judiciară continuă în ciuda 
rezoluției adoptate de cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., care 
tarea procesului și 
detinuților politici.

Tambo a cerut ca 
adopte neîntîrziat 
economice împotriva 
pentru a pune capăt aparthei
dului.

O.N.U. să 
sancțiuni 

R.S.A.

Foto : A.N.P. — AMSTERDAM.

O metodă pufin obișnuită 
pentru a ajunge cunoscut

ti n tinăr pictor francez 
și-a ales o cale puțin 

obișnuită pentru a in
fringe indiferența celor din 
jur și pentru a-și afirma ta
lentul.

Jean Pierre Schecroun, pic
tor cu totul necunoscut pînă 
acum trei ani, își vede acum 
celebritatea consacrată într-o 
sală de tribunal la Paris.

Disperat că nu-și poate vin
de nici un tablou, Schecroun a 
falsificat cu trei ani in urmă 
tabloul unui pictor contempo
ran, reușind să-l plaseze ime
diat. Din acel moment, Sche
croun a pictat fără întreru
pere, falsificînd tablourile lui 

sitatea unor eforturi în vederea 
„stabilizării" economice.

LONDRA. — Cu ocazia împli
nirii a 150 de ani de la naște
rea lui Giuseppe Verdi, muzico
logul englez Frank Walker a 
publicat un volum despre opera 
și viața marelui compozitor.

BANGKOK. — La 30 octom
brie a luat sfîrșit la Bangkok 
reuniunea consilierilor militari 
ai pactului Asiei de sud-est — 
S.E.A.T.O. Consilierii militari 
se întrunesc de două ori pe 
an pentru a examina proble
mele militare ale acestui bloc, 
într-un comunicat dat publi
cității după reuniune se spu
ne că consilierii „au aprobat 
un program de exerciții mili
tare mai larg" și că a fost exa
minată situația din Vietnamul 
de sud și Laos, țări care se 
află sub „protecția" S.E.A.T.O.

MADRID. — Un tinăr spaniol, 
Carlos Zayas Mariategui a apă
rut în fața instanțelor judecă
torești pentru vina de a fi apli
cat termenul de „poliție politi
că" autorităților care l-au 
aruncat în închisoare cu doi 
ani în urmă. In acea perioadă 
el a fost acuzat că ar fi stabilit 
contacte cu conducători socia
liști europeni ca, de pildă, mi
nistrul de externe al Belgiei, 
Paul Henri Spaak, Pietro Nenni 
sau cu membri ai Partidului la
burist britanic. La ieșirea din 
închisoare, autoritățile l-au a- 
dus din nou în fața justiției 
pentru „declarații insultătoare".

CIUDAD DE GUATEMALA. — 
Cu prilejul aniversării răscoalei 
populare din octombrie 1944, care

I
I

OLANDA. Lupta muncitorilor olandezi pentru sporirea sala
riilor s-a transformat intr-o puternică acțiune de masă. In fo
tografie: Demonstrație a muncitorilor constructori din Amster

dam, in sprijinul revendicărilor lor

Picasso, Braque și ale altor 
pictori contemporani. Galerii 
de tablouri cu renume din Pa
ris, Elveția, R. F. Germană și 
Anglia au achiziționat aceste 
tablouri. Din cele 80 de pînze 
contrafăcute, 56 au fost sem
nate Picasso, iar restul se re
partizează intre alte nume 
foarte cunoscute.

Schecroun susține că era 
conștient că falsul se va des
coperi într-o zi, dar că și-a a- 
sumat acest risc pentru a se 
răzbuna pe colecționarii de ta
blouri care l-au tratat cu indi
ferență.

în urma denunțului unui 
colecționar din Anglia, Sche
croun a fost arestat. In timpul 
celor nouă luni petrecute la 
închisoare, Schecroun a pictat 
fără întrerupere, de data a- 
ceasta sub nume propriu. În
trucât cei mai cunoscuți ex- 
perți de artă s-au lăsat înșe
lați, Schecroun a ajuns să se 
bucure de renumele unui „fal
sificator de tablouri cu adevă
rat genial". Corespondentul 
din Paris al ziarului „Frank
furter Rundschau", care a par
ticipat la proces cînd Sche
croun a fost condamnat la 4 
ani închisoare, scrie că publi
cul din sala tribunalului „era 
cel obișnuit la vernisajul ex
pozițiilor unor proaspete cele
brități". Colecționarii de artă 
care s-au lăsat înșelați ar fi 
interesați acum să achizițio
neze tablourile semnate cu nu
mele lui adevărat.

Descoperirea unui palat 
al lui Minos

Zn micul port Kato Zakron 
din insula Creta o echipă 
de arheologi greci a des

coperit un palat al lui Minos, 
considerat mai important deci! 
legendarul palat de la Knossos,

a dus la răsturnarea dictatorului 
guatemalez Jorge Ubico, Frontul 
unit de rezistență din Guatemala 
a dat publicității o declarație în 
care denunță represiunile antipopu
lare ale actualului guvern guate
malez condus de colonelul Peralta 
Azurdia. „Principalul țel al Fron
tului unit de rezistență, se arată 
In declarație, este răsturnarea re
gimului dictatorial și instaurarea 
unui guvern democrat". Declarația 
cheamă poporul guatemalez să se 
alăture luptei duse Împotriva regi
mului militar.

OSLO. — La 29 octombrie, 
Stortingul norvegian a aprobat 
în unanimitate aderarea Norve
giei Ia Tratatul de la Moscova 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atomsferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

KUCHING. — La 29 octombrie, 
directorul Serviciului medical de 
stat a anunțat că în Sarawak a 
fost declarată o epidemie de hole
ră. Numai în regiunea capitalei au 
fost depistate pină în prezent. 13 
cazuri. Autoritățile au luat măsuri 
pentru vaccinarea preventivă a 
populației.

TOKIO. — La 29 octombrie 
șl-a început lucrările la Tokio o 
conferință a oamenilor de știin
ță din 8 țări din Extremul Ori
ent, care va discuta un plan 
privind cercetări comune asu
pra curentului maritim cald 
Kuro-Sivo. Deplasarea acestui 
curent spre sud a cauzat anul 
acesta schimbări considerabile 
în clima Japoniei, provocînd 
mari pierderi agriculturii.

HAMBURG. — Agenția vest- 
germană D.P.A, relatează că un 
val gros de ceață se semnalează 
în diferite regiuni ale R. F. Ger
mane, paralizînd în multe cazuri, 

descoperit Ia Începutul secolu
lui.

Directorul monumentelor de 
pe Acropole, N. Platon, a de
clarat că palatul descoperit în 
Creta datează probabil din anii 
1600 — 1500 înaintea erei noas
tre, și a fost îngropat în urma 
unui cutremur. Construcția are 
40 de încăperi sub arcadele că
rora au fost găsite vase rituale 
de bazalt și alabastru și 50 de 
cupe și vase lucrate cu mare 
măiestrie artistică.

Benzină in cărămizi

După cum arată revista 
„Sciences et Avenir", un 
cercetător american lu

crează în prezent la punerea 
la punct a unui nou mod de 
păstrare a benzinei.

Este vorba ca benzina să nu 
mai fie păstrată într-un reci
pient ci într-un burete foarte 
puțin dens, alcătuit dintr-o 
mulțime de capsule microsco
pice. Pentru a-1 umple este 
suficient să fie îmbibat cu 
benzină; iar pentru a-1 goli 
este suficient să fie presat, așa 
cum se procedează cu un bu
rete obișnuit, plin de apă. 
Aceste containere au volumul 
și aspectul unei cărămizi și 
pot conține pînă la 96 la sută 
benzină. Prin presare poate fi 
recuperată aproape întreaga 
cantitate de carburant înma
gazinat: cca 95 la sută.

Folosirea acestor cărămizi 
ar fi justificată de anumite a- 
vantaje. Cărămizile, de pildă, 
pot fi tăiate în bucăți. De ase
menea, ele pot arde chiar și în 
apă fără a răspîndi lichidul. 
Trebuie adăugat, însă, că deo
camdată, aceste cărămizi par 
a fi puțin economice, fiind ne
voie de mai multe săptămîni 
ca ele-să se usuce și pentru că 
suportă mari pierderi sub efec
tul vaporizării.

circulația pe șosele, pe apă 
și în aer. In portul Hamburg 
15 nave au rămas imobilizate, in 
timp ce pe Rin și pe canalele din 
regiunea Ruhr, navele fluviale au 
trebuit să arunce ancora. Pe șose
lele din landul Renania de nord— 
Vestfalia, circulația automobilelor 
a fost întreruptă, ca și traficul ae
rian între diferite orașe ale R. F. 
Germane.

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — Comisia juridică a Ca
merei reprezentanților a S.U.A. 
a trecut marți la votarea unui 
proiect de lege cu privire la 
drepturile civile. Comisia s-a 
pronunțat asupra a două texte 
de proiecte — cel prezentat ini
ția!, și un al doilea text, modi
ficat în ultimul moment în 
urma unor intense consultări 
dintre președintele Kennedy și 
reprezentanți ai celor două par
tide în această comisie. Primul 
text, considerat de unii membri 
ai comisiei ca fiind „prea rigid" 
a fost respins cu 19 voturi con
tra 15. Cel de-al doilea text, pe 
care agenția United Press Inter
national îl califică drept o lege 
„moderată, de compromis” a 
fost adoptat cu 20 de voturi 
pentru și 14 contra.

Textul aprobat prevede inter
zicerea discriminării rasiale în 
localurile publice, numirea de 
inspectori care să accelereze 
înscrierea persoanelor de cu
loare pe toate listele electorale 
pentru alegerile prezidențiale 
sau federale, și acordă guver
nului posibilitatea de a inter
veni în procesele intentate de 
diferite persoane private de 
drepturile lor de către autorită
țile de stat sau de municipali
tăți.

MOSCOVA. — 30 Corespon
dentul Agerpres transmite : Dele
gația Consiliului General ARLUS 
condusa de Constantin Prisnea, 
a făcut miercuri o vizita Ini V. 1. 
Gorșkov, prim-viceprețedinte al 
Uniunii asociațiilor sovietice de 
prietenie relații culturale cu 
țările străine.

în acreați zi delegația a parti
cipat la o seară festivă a munci
torilor din rețeaua de cabluri, în 
cadrul căreia, P. I. .Șabanov. se
cretar al comitetului raional Ki
rov, al P.C.U.S. a vorbit despre 
realizările poporului romîn pe 
drumul socialismului.

Conferința de la Bamako
BAMAKO 30 (Agerpres). — 

La 30 octombrie s-a întrunit la 
Bamako conferința la nivel 
înalt pentru reglementarea paș
nică a conflictului algero-ma- 
rocan. La lucrările conferinței 
au luat parte președintele Re
publicii Algeriene, Ben Bella, 
regele Marocului, Hassan al 
II-lea, împăratul Etiopiei, Haile

I Selassie 1, și președintele Repu-
■ blicii Mali. Modibo Keita.
I Miercuri seara, la sfîrșitul
I conferinței, a fost dat publici

tății un comunicat comun în 
care se anunță că cei patru 
conducători de stat au realizat 
un acord cu privire la înceta
rea focului la granița algero- 
marocană, începînd de la 2 no
iembrie, ora 0. In comunicat se 
spune de asemenea, că s-a că
zut de acord asupra constituirii 
unei comisii compuse din ofi
țeri ai țărilor participante la 
conferință care va determina o 
zonă la frontiera algero-maro- 
cană din care forțele armate ale 
celor două țări se vor retrage 
după încetarea focului. Obser
vatori din Etiopia și Republica 
Mali vor supraveghea menți
nerea securității și neutralității 
militare în această zonă.

Comunicatul indică apoi că

■
 fișe, program» de 

sală, partituri, cărți. 
Nume, titluri de lu
crări cu rezonanțe 
scandinave se lasă 
greu descifrate. A- 
ceastă aglomerare 

de tipărituri daneze poposite 
după o lungă călătorie europea
nă pe masa de lucru a dirijoru
lui Iosif Conta, mi se pare a 
crea din plin condițiile necesare 

unei discuții despre o recentă 
„vizită muzicală" la Copenhaga.

— Ați fost se pare primul mu
zician romin care a vizitat în ul
timele decenii Danemarca ?

— Am avut într-adevăr bucu
ria, ca in cadrul schimbului de 
dirijori întreprins între Radiodi
fuziunea romină și daneză (după 
cum știți în luna aceasta unul 
din concertele orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii romîne 
a fost condus de dirijorul danez 
O le Schmidt) să fiu unul dintre 
primii reprezentanți ai artei in
terpretative romînești invitați la 
pupitrul formațiilor simfonice 
din Copenhaga.

Muzica rominească 

la Copenhaga

Cu dirijorul IOSIF CONTA 

despre recentele concerte 

dirijate In capitala Danemarcei

— Ce loc a ocupat creația ro- 
mînească în programele dirijate 
la Copenhaga ?

— Cea mai mare parte a pro
gramului interpretat la pupitrul 
orchestrei simfonice a Radiotele
viziunii daneze (un concert cu 
public, un concert transmis di
rect din studio și o serie de înre
gistrări) a cuprins alături de 
Simfonia 5~a de Beethoven, nu
mai lucrări romînești — respec
tiv Rapsodia I-a de Enescu, Suita 
IIl-a de Ion Dumitrescu și Con
certul pentru orchestră de coarde 
de Ovidiu Varga. Instrumentiștii 
din orchestră, muzicologii, masele 
de spectatori au întimpinat cu 
deosebită căldură fiecare dintre 
lucrările rominești, le-au ascultat 
cu atenție, s-au interesat asupra 
diferitelor aspecte ale vieții mu
zicale romînești. Instrumentiștii 
din orchestră, un remarcabil 
muzicolog danez, Mogens Ander
sen, care a participat la concer
tele noastre, mi-au vorbit despre 
valoarea creațiilor romînești, 
despre excepționala frumusețe a 
Rapsodiei enesciene, despre mă
iestria cu care Ion Dumitrescu 
știe să toarne intonațiile folclo
rice rominești în tiparele muzi
cii culte, despre impunătoarea 
arhitectură a concertului lui 
Varga. Primul violist — Her
man Holm — a fost din plin cu
cerit de solo-ul din Rapsodia lui 
Enescu, toți instrumentiștii de 
la concert-maestru la ultimul 
contrabasist, au fost entuziasmați 
în fața rezonanțelor atît de ori
ginale ale muzicii noastre, în fața 
ritmicei deosebite pe care le-au 
intilnit. Orchestra este în general 
compusă din artiști de o remar
cabilă valoare. Intr-lin timp re
cord ei au reușit să asimileze

După răspunsul tov. C. Prisnea, 
a luat cuvîntul' N. Guină, amba
sadorul R.P. Romîne la Moscova, 
care a vorbit despre legăturile de 
prietenie dintre poporul romin ți 
popoarele sovietice.

Cu aplauze îndelungi au primit 
partîcipanții la seara festivă pro
punerea făcută de un grup da 
muncitori ca întreprinderea 
M.K.S. (Moskovski Kabelnîi Se
dii) să devină membru colectiv 
al Asociației de prietenie sovieto- 
romîne.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
program artistic.

cei patru șefi de state au hotă- 
rît să ceară întrunirea la Addis 
Abeba în termenul cel mai 
scurt posibil a unei reuniuni a 
miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor africane membre ale Or
ganizației unității africane cu 
scopul de a constitui o comisie 
specială de arbitraj. Această 
comisie va stabili responsabili
tățile, va studia problema de
terminării frontierelor dintre 
Algeria și Maroc și va supune 
celor două părți propuneri con
crete în vederea reglementării 
definitive a conflictului.

înainte chiar de încetarea fo
cului cele două părți se vor ab
ține de la atacuri reciproce pu
blice și în presă. Cele două 
părți s-au angajat să respecte 
cu strictețe principiul neames
tecului în treburile interne ale 
celorlalte state și principiul 
reglementării conflictelor pe 
calea tratativelor.

Comunicatul subliniază că în
trevederile de la Bamako s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească. Cei patru șefi de 
state își exprimă satisfacția 
pentru acordurile realizate la 
conferință și contribuția adusă 
la menținerea păcii în Africa și 
la întărirea unității africane.

lucrările programate și să le re
dea auditoriului cu multă înțe
legere.

— Orchestra este de altfel re
numită pe plan mondial prin in
terpretările ei...

— Ca și celelalte formații mu
zicale din capitala Danemarcii
— orchestra Filarmonicii, or
chestra Teatrului de Operă — 
orchestra Radioteleviziunii dane
ze — la pupitrul căreia au apă
rut cunoscuți șefi de orchestră 
de la Toscanini și Furtwăngler 
la cei mai mari dirijori contem
porani, este un ansamblu de va
loare, unitar, dornic de a-și îm
prospăta mereu repertoriul, de 
a tălmăci iubitorilor muzicii ma
rile valori ale istoriei muzicii.

— Aș vrea să-mi conturați în 
continuare cîteva dintre aspec
tele vieții muzicale daneze.

— Am participat la un con
cert al formațiilor Radioului în 
care s-a interpretat Missa în mi 
de Bach, am luat parte la o re
petiție a Filarmonicii care pre
gătea Simfonia IlI-a de Brahms 
și am avut posibilitatea să ascult 

cu diferite prile
juri unele noi 
creații ale muzi
cienilor danezi. 
M-a impresionat 
dragostea dane
zilor față de 
muzica clasică, 
față de realele 
valori artistice, 
încercările cons- 
tructiviste ale u- 
nor așa ziși a- 
vangardiști se lo
vesc de opro
briul publicului 

dornic să asculte o muzică de 
substanță, o muzică care să 
le pună probleme, să le trezească 
sentimente înalte.

Am ascultat cu interes lucră
rile unor compozitori danezi, 
continuatori ai tradițiilor lui 
Carl Nielsen. Am adus cu mine 
partiturile celei de a 4-a simfonii
— și a Variațiunilor simfonice a 
lui Niels Viggo Bentzen, precum 
și a Simfoniei a 7-a de Holmboe 
care m-au cucerit prin mesajul, 
prin măiestria lor. Am ascultat 
de asemenea o simfonie de Gun
nar Berg construită pe baza unor 
teme folclorice daneze, prelu
crate într-un mod foarte intere
sant, într-o manieră modernă. 
Mi-a plăcut de asemenea paleta 
coloristică, ineditele combinații 
instrumentale pe care le folosesc 
în unele lucrări ale lor repre
zentanții celei mai tinere gene
rații de compozitori danezi ca 
Fer Norgard și Norholm.

Alături de acești creatori, 
școala muzicală daneză este re
prezentată și de o serie de repu- 
tați interpreți printre care se 
remarcă dirijorii Fransen, Jan
sen, Schmidt, care mi-au vorbit 
de altfel mult despre dorința lor 
de a cunoaște cît mai multe lu
crări romînești, de a colabora cu 
muzicienii romîni.

In sfîrșit — ne-a declarat tînă- 
rul șef de orchestră romîn — aș 
vrea să subliniez faptul că recen
tul schimb de dirijori întreprins 
între orchestrele Radioteleviziu
nii din țara noastră și Danemar
ca. reprezintă un prim pas pe 
calea lărgirii relațiilor culturale 
dintre țările noastre sub semnul 
ideilor înțelegerii dintre popoare, 
ale păcii.

IOSIF SAVA
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