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BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — In cen
trul muncitoresc Baia Borșa 
din regiunea Maramureș, așe
zat în inima munților Vișeu- 
lui, s-a dat recent în folosință 
localul unui frumos club pen
tru mineri înzestrat cu biblio
tecă, aparat de proiecție, dife
rite jocuri distractive etc.

MĂSURI EFICIENTE PENTRU
creșterea PROoucnvirAni muncii

ntreprinderea „Teh- 
nometal" din Bucu
rești are sarcina 
să asigure de la an 
la an un volum tot 
mai mare de piese 
de schimb precum

și diferite utilaje pentru între
prinderile textile. Putem arăta, 
de pildă, că, față de anul cu
rent, volumul producției noas
tre va crește în 1964 la piesele 
de schimb cu 16,5 la sută, iar 
Ia .utilaje cu circa 25 la sută. O 
asemenea mărire a producției 
cere, firește, din partea între
gului colectiv al întreprinderii 
pregătirea cu minuțiozitate a 
condițiilor bunei desfășurări a 
muncii în anul ce vine, analiza 
matură și gospodărească a tu
turor posibilităților și resurse
lor existente în prezent la noi.

Sporul de producție amin
tit va trebui să-l obținem în
deosebi pe seama creșterii ne
încetate a productivității mun
cii. Faptul că, în cele zece luni 
ale anului curent, acest indica
tor de bază al planului a fost 
îndeplinit și depășit cu 1,63 la 
sută constituie desigur un bun 
start, experiența cîștigată tre
buind să fie însă fructificată și 
dezvoltată din plin în 1964.

Din proprie experiență ne 
dăm seama că elaborarea te
meinică a unui plan de măsuri 
tehnico-organizatorice bine gîn- 
dit, prevederea în el a acelor 
măsuri de natură să determine, 
în primul rînd, o substanțială 
creștere a productivității mun
cii are o importantă deosebită, 
încă din 1962, cu ocazia dezba. 
terii cifrelor de plan pe anul a- 
cesta. noi am dat astfel o mare 
atenție întocmirii planului 
M.T.O., prevăzînd aici îndeo
sebi, probleme referitoare la 
mecanizarea operațiilor care ce
reau un mare volum de muncă. 
Mecanizarea, de pildă, a operă

ției de bombare a capacelor de 
la recipienții sub presiune, in
troducerea croirii tablelor cu 
mașini special destinate acestui 
scop au dus la creșterea pro
ductivității muncii cu circa 25 
la sută și respectiv cu 15 la 
sută. Sînt și alte exemple. Crea, 
rea de dispozitive și extinderea 
folosirii lor, aplicarea unor noi 
procedee tehnologice, studierea

documentatia necesară, s-a în
tocmit tehnologia de fabricație, 
s-a alcătuit planul de aprovi
zionare pentru materialele de 
care vom avea nevoie, Aceasta 
ne oferă posibilitatea ca încă 
de la 15 noiembrie să fie lan
sate, la turnătorie și modelărie, 
comenzile respective pentru ca 
secțiile prelucrătoare să lucre-

pe. la montaj de pildă, ele să 
fie în așa fel organizate încît 
în fiecare să existe, 
ție justă, muncitori 
calificare, precum și 
un nivel profesional 
zut. In plus, în planul de mă
suri s-a prevăzut deschiderea a 
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posibilităților de mecanizare 
operațiilor de pregătire a 
mestecurilor de formare în tur
nătorie — iată numai cîteva 
din ele.

Cunoașterea din timp a sarci. 
nilor ce le avem de realizat în 
1964 ne-a permis să ne gîndim 
din timp și în acest an la o se
rie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care să asigure, așa 
cum este prevăzut, creșterea 
productivității muncii cu 6.5 
la sută fată de realizările pre
liminate ale anului în curs. Noi 
am stabilit astfel introducerea 
procedeului de turnare a ba
relor pentru suporți cilindri-pre. 
siune în cochile cu profil co
respunzător, turnarea prin cen. 
trifugare a bucșelor pentru seg- 
menti. mecanizarea operației 
de încleiat modelele de lemn și 
multe altele.

Trebuie spus, de asemenea, 
că uzina are pregătite în pre
zent toate condițiile pentru ca, 
din prima zi a anului viitor, să 
trecem la îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de plan. S-a procu
rat astfel, în special pentru sec
țiile piese de schimb și utilaje,

ze din clin, din prima zi a anu
lui 1964.

O condiție importantă care a 
contribuit la obținerea unor re
zultate bune în producție în a- 
cest an a fost și grija acordată 
pentru creșterea nivelului pro
fesional al muncitorilor și în 
mod deosebit al tinerilor. A- 
ceasta este, după cum bine se 
știe, o cale principală de creș
tere a productivității muncii. 
S-a avut mai întîi grijă ca, a- 
colo unde se lucrează în echi-

rii în toate secțiile, 
du-se totodată personalul 
nico-ingineresc cel mai 
calificat pentru a expune 
țiile cuprinse în tematici.

Multi dintre tinerii care au 
.urmat aceste cursuri (Gheorghe 
Mărgărit și Valentin Demetrian 
modelori, Ion Goga și Constan
tin Tabacu — turnători, ion Al- 
băstrelu și Virgil Radu — 
strungari) au dovedit strădanie 
pentru însușirea cunoștințelor 
predate, fiind încadrați la ter
minarea cursurilor într-o cate
gorie superioară de salarizare.

Ridicarea calificării pofesio- 
nale a muncitorilor noștri tre
buie să fie însă un proces con
tinuu, permanent Experiența 
ne demonstrează că fără un ni-

TUDOR DUMITRESCU 
director, întreprinderea 

„Tehnometal"—București

(Continuare in pag. 4-a)
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Specialiștii de la Uzi
nele „Unirea" din Cluj, 
împreună cu cadrele 
didactice de la Institu
tul politehnic au pus 
în aplicare pe scară 
largă metoda de fabri
care a unor piese prin 
ștanțare, ambutizare 
sau prin sinterizare, 
înlocuind în mare par
te metoda de produce
re prin așchiere. Dato
rită noilor procedee, 
prețul de cost al unor 
piese a fast redus la 
aproape jumătate.

La Uzinele de produ
se sodice din Ocna 
Mureș se folosesc, la 
determinarea timpului 
de trecere a pietrei de

rodnică
var prin cuptoare, du
pă un studiu științific 
temeinic, izotopii ra
dioactivi. In acest fel, 
s-a ajuns la un echi
libru termic șl la func
ționarea ritmică a cup
toarelor. Totodată, 
prin reducerea consu
mului specific de cal
car și cocs se realizea
ză anual economii de 
peste 360 000 lei.

In acest an. între 
întreprinderile indu
striale, institutele de 
cercetări și Institutul 
politehnic din Cluj au 
fost încheiate aproape 
60 de convenții de co
laborare.

(Agerpres)

în aceste zile începe 
plantatul pomilor fruc
tiferi. Producția de pomi 
din pepiniere asigură ca 
în toamna acestui an să 
se planteze în gospodă
riile de stat și colective 
cel puțin 30 000 ha de 
livezi. Este necesar ca 
cea mai mare parte din 
această suprafață să se 
realizeze pînă la veni
rea înghețurilor. Prin 
plantările din toamnă, 
în comparație cu cele 
efectuate primăvara, se 
asigură condiții mult 
mai bune de prindere.

O mare atenție trebuie 
acordată promovării noi
lor sisteme de livezi, 
așa cum au fost stabi
lite în dezbaterile cu 
specialiștii, organizate în 
acest an de către Con
siliul Superior al Agri
culturii. Se va promova 
în primul rînd sistemul 
de livezi agropomicole 
în care distanțele între 
rînduri sînt mari, de cel 
puțin 10—12 m, iar cele 
între pomi cu mult mai 
mici (3—5 m). In felul 
acesta la unitatea de su
prafață se folosește a- 
celași număr de pomi 
ca la plantările obișnui
te. Spațiile mai mari 
dintre rînduri pot fi a- 
menajate și cultivate cu 
diferite plante furajere 
sau alimentare. Acest 
sistem foarte potrivit 
pentru gospodăriile si
tuate în zona dealurilor 
a fost larg introdus în 
raioanele Muscel și 
Curtea de Arg'eș din re
giunea Argeș și în alte 
raioane ale țării.

Un alt sistem card se 
extinde pe suprafețe în
semnate îl constituie 
plantațiile intensive cu 
pomii conduși sub formă 
de palmetă. în acest caz 
se cultivă un număr 
mare de pomi la unita
tea de suprafață (600— 
800 la ha în cazul portal- 
toilor semiviguroși și 
peste 1 600 pomi la ha 
în cazul portaltoilor 
slabi). Orientarea coroa
nei în cele două sensuri

de

rii pomilor în vagoane 
sau în autocamioane. Se 
recomandă izolarea pa
chetelor de pomi cu 
paie, avînd grijă să se 
introducă paie printre 
ramurile din coroane și 
printre rădăcini. După 
ce s-a terminat încărca
rea, pachetele să fie a- 
coperite cu rogojini sau 
cu prelate. încărcătura 
trebuie să fie legată 
strîns cu funii, spre a 
preveni frecarea pomi
lor în timpul transpor
tului. Rădăcinile pomi
lor trebuie protejate cu 
paie sau cu rogojini, 
deoarece în contact 
aerul ele se zvîntă 
se usucă și în acest 
prinderea pomilor 
este bună.

La sosirea pomilor 
trebuie luate măsuri 
pentru descărcarea din 
vagoane sau mașini și 
stratificarea lor imedia
tă în șanțuri adinei de 
60—70 cm. Pachetele să 
fie dezlegate, iar pomii 
așezați pe soiuri, pom 
lîngă pom, pe un singur 
rînd. Șanțurile se astu
pă cu pămînt mărunt și 
reavăn, care să pătrun
dă bine printre rădăcini 

> și >apoi se calcă bine.

ale direcției rîndurilor 
permite realizarea unor 
așa-zise garduri roditoa
re, foarte ușor de între
ținut cu mijloace meca
nizate și care asigură 
obținerea unor produc
ții mari. De pe 1 ha de 
livadă intensivă se ob
țin recolte medii
25 000—30 000 kg fructe 
și chiar mai mult. Po
mii fiind altoiți pe port- 
altoi vegetativ intră pe 
rod în al doilea 
treilea an de la 
tare.

Pentru reușita 
nilor de plantare 
milor Institutul Central 
de Cercetări Agricole 
face următoarele reco
mandări ■.

Față de timpul relativ 
bun, care se menține în 
toamna aceasta, trebuie 
să fie grăbite pregătirile 
pentru plantări. Este 
necesar să se execute 
umplerea gropilor, pe 
3/4 din adîncimea lor, cu 
pămînt mărunt luat din 
stratul vegetal. Pentru 
a crea o rezervă de 
umezeală se recomandă 
să se toarne în fiecare 
groapă cîte 2—3 vedre 
de apă, după care se va 
trage pămînt în strat de 
4—5 cm spre a se evita ■' Dacă rămîn goluri, ră- 
evaporarea.

în vederea plantărilor 
trebuie să înceapă de 
îndată aprovizionarea 
gospodăriilor colective 
cu pomi. Pepinierele 
care livrează pomii ur
mează să treacă la sco
sul lor, desfrunzindu-i, 
spre a nu întîrzia livra
rea lor către gospodării
le colective. O 
deosebită trebuie 
dată organizării 
portului pomilor de la 
pepiniere la locul de 
plantare. Pentru a nu se 
deprecia materialul să- 
ditor în timpul trans
portului (ruperea ramu
rilor din coroană, fre
carea tulpinilor între 
ele, zvîntarea sau dege- 
rarea rădăcinilor) este 
necesar să se dea cea 
mai mare atenție așeză-

sau al 
plan-

acțiu- 
a po-

grijâ 
acor- 

trans-

cu 
sau 
caz 
nu

dăcinile mucegăiesc re
pede și materialul sădi- 
tor devine impropriu 
pentru plantare. Cînd 
pămîntul nu este sufi
cient de umed este ne
cesar ca pomii după 
stratificare să fie udați, 
dînd atîta apă cît să pă
trundă pînă Ia rădăcini
le porțiilor. După'strati
ficare, pomii se scot pe 
măsura plantării lor în 
livadă.

Plantarea propriu-zisă 
trebuie făcută în zilele 
călduroase sau în orele 
fără îngheț, întrucît ră
dăcinile sînt foarte sen
sibile la îngheț. Rădăci
nile subțiri mor în cîte
va minute dacă tempe
ratura aerului este sub

Inițierea in 
domeniul topo
metriei. In fo- 
togralie, elevi 
de la Școala 
tehnică de geo
logie din Bucu
rești Ia ora de 
lucrări practice.

Foto:
N. STELORIAN

Noi construcții sociai-cuiturale

de 2 300 C PAl 100-lea motor
pentru locomotive Diesel-electrice rominești

...Tocîndu-se prin frecarea rotilelor vagoneților, 
un fir de sîrmă de pe cablul principal al funicula- 
rului se rupsese. Rotilele, agățîndu-l, l-au purtat 
apoi cu ele cale de aproape trei sute de metri, adu

în comunele și satele regiunii 
Brașov au fost terminate și date în 
folosință, în acest an, 158 noi o- 
biective social-culturale, iar la alte 
238 s-au executat reparații capitale. 
Printre noile construcții se numără 
49 săli de clasă, 6 cămine cultura
le, numeroase dispensare și case

de naștere. La realizarea lor, cetă
țenii au contribuit cu importante 
sume de bani și au muncit volun
tar mii de ore. Locuitorii comunei 
Budila, de pildă, au efectuat la in
stalarea conductei de aducțiune a 
apei peste 18 000 ore de muncă 
luntară.

(Continuare în 
pag. a IV-a)
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rAL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN NORVEGIA

OSLO
Cu prilejul marii voastre sărbători — aniversarea a 40 de ani 

de la crearea Partidului Comunist din Norvegia — Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii norvegieni un cald salut frățesc și 
cele mai sincere felicitări.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în lupta pe care o duceți 
pentru apărarea drepturilor sociale si politice fundamentale ale 
poporului muncitor norvegian, a suveranității și indepen
denței Norvegiei, pentru pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

La Uzinele construc
toare de mașini din 
Reșița s-a realizat zi
lele acestea cel de-al 
100-lea motor de 2 300 
CP, destinat locomo
tivelor Diesel-electrice 
rominești.

Constructorii de ma
șini reșițeni au obținut 
o serie de succese în 
construcția acestor mo
toare. Astfel au fost 
organizate linii tehno
logice la reperele cu 
un mare volum de 
muncă. S-a îmbunată-

țit înzestrarea proce
sului de producție cu 
utilaje de un randa
ment sporit, scule, 
dispozitive și verifica
toare speciale de mare 
precizie. Ca urmare a 
măsurilor tehnice și 
organizatorice aplicate, 
durata ciclului tehno
logic de fabricație a 
celui de-al 100-lea mo
tor Diesel-electric este 
cu 100 de zile
mică, comparativ cu 
cea înregistrată 
primele motoare. Tot-

mai

la

odată s-au obținut 
portante reduceri 
prețul de cost.

La aceste succese 
aduc o contribuție 
seamă și cele 40 
întreprinderi care par
ticipă la construirea 
motoarelor Diesel-elec
trice de 2 300 CP, 
printre care Combina
tul siderurgic Reșița, 
Uzinele „Progresul"- 
Brăila, „Steagul Roșu"- 
Brașov, Uzinele meta
lurgice din Sinaia etc.

(Agerpres)
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bucată cu bucată din imensul ghem de
„Pe la ora 8 începură să simtă oboseala,

Brigăzi științifice in mijlocul 
oamenilor muncii

vea 24 de am ne-mplmlți cînd a deve
nit — în sensul cel mai propriu al cu- 
vîntului — erou.

— Cum a fost, tovarășe Crecan ?
Se gîndește. Se gîndește îndelung, 

concentrat, deschizind larg ochiul lăun
tric. E acum acolo, printre dealurile

împădurite ale Telîucului; a zburat cu gîndul la 
seara aceea de iarnă, cind a lucrat vreme de zece 
ore in șir, pînă la 5 dimineața, la. repararea cablu
lui de funicular, zece ore prin întuneric și vifor, 
suspendat deasupra unei prăpăstii... Se întoarce în- 
tr-un tîrziu și răspunde încet ;

— Bine.
Apoi tace iar, gînditor, cu ochii pe jumătate în

chiși. Are ochi verzi, de-un verde decolorat, fără 
repetînd întrebarea, 
seara aceea, reface

DA, A FOSTMETAL MOBIL!
Brigăzile științifice din regiu

nea Bacău desfășoară o bogată 
activitate de răspîndire a științei 
și culturii îu mase. Anul acesta, 
de pildă, membrii celor 50 de 
brigăzi de acest fel au organizat 
mai mult de 450 de întîlniri la 
care au participat aproape 70 000 
de cetățeni din satele regiunii. 
Ei au expus în fața oamenilor 
muncii conferințe, au răspuns la

întrebări, au dat consultații în le
gătură cu cele mai noi descope
riri științifice etc.

Pentru îmbunătățirea conti
nuă a muncii acestor brigăzi în 
regiune se organizează adesea 
schimburi de experiență în ca
drul cărora membrii brigăzilor 
fruntașe împărtășesc din expe
riența lor și altor brigăzi.

(Agerpres) i

licăr. Și dacă totuși insiști, 
zboară iarăși cu gîndul spre 
mental — migălos — itinerariul celor zece ore de 
luptă, și răspunde încet;

— Bine...
...Nu împlinise 24 de ani cînd s-a petrecut întim- 

plarea aceea, fapta aceea de vitejie care avea să-i 
smulgă numele din anonimat, impunîndu-l celor 
din jur. Pînă atunci, abia de-l cunoșteau cîțiva inși; 
venise la Teliuc de 2 ani, de undeva, de departe, 
dintr-un sat din Moldova; nu primise nici măcar 
carnetul de lucrător, nu se prezentase la examenul 
de calificare, deși deprinsese perfect meseria de lă
cătuș. Transcriem din reportajul acelei seri ;

nînd un ghemotoc uriaș de sîrmă încilcltă, care, 
la un moment dat, a oprit funicularul. Ca de obi
cei, trebuia să se urce cineva sus și să taie cu cleș
tele acel ghemotoc uriaș de sîrmă, căruia muncitorii 
de la funicular îi spun „stup". Intimplarea făcuse 
însă ca „stupul" să se nască exact la mijlocul dis
tanței dintre cei mai apropiați stîlpi, deasupra unei 
prăpăstii de vreo 60’ de metri'’... Crecan și un prieten 
al lui, Ion Săvoiu, s-au legat bine cu centurile de 
siguranță și apoi au pornit, ținîndu-se de cablu doar 
în mâini, ca niște acrobați, spre locul unde se forma 
„stupul"... „La ora 7 și 15 minute — continuă rela
tarea — cei doi tineri au început lucrul efectiv. Cu 
o mină se țineau de cablu, iar cu cealaltă tăiau cu

cleștele 
sîrmă"...
Degetele amorțiseră și căpătaseră un tremur ușor. 
Gerul se întețise"... „Timpul însemna atunci mine
reul care nu ajungea la vreme la furnale, însemna 
tone de fontă și de oțel. Ei înțelegeau asta mai bine 
ca oricine. Așa că miezul nopții i-a găsit tot acolo, 
sus, pe cablu, deasupra prăpastiei, la 60 de metri 
înălțime"... „La ora 5 dimineața, după zece ore de 
lucru sus, pe cablu, la 60 de metri înălțime, au 
coborît. Mîinile le erau amorțite de ger, îi dureau 
ochii, degetele le încremeniseră de efort, erau isto
viți de emoțiile cumplite prin care trecuseră. Dar 
funicularul mergea acum... Minereul își continua 
iarăși drumul spre furnalele Hunedoarei". *).

Au trecut aproape trei ani de atunci. Săvoiu a 
plecat, la puțin timp, în ar
mată. Crecan a rămas tla Te
liuc... Cum a evoluat acest tî- 
n&r ? Ce s-a mai întîmplat din 
acel ianuarie 1961, cu eroul 
lăudat de ziare ?

— Cum a fost în anii aceș
tia, tovarășe Mihai ?

Se gîndește la anii a- 
ceștia. Se încruntă o clipă; 
apoi își ia avînt, biruie 
încet și tenace, cu pasul 

zile și nopți, sâptămini, anotimpuri; se înseninează 
(a ajuns la capătul călătoriei 1) 
lungind cuvîntul, îndulcindu-i 
labele :

— Bine.
Oare să n-aibă chiar nimic de
Și totuși...
...Și totuși, fapta aceea de eroism a constituit, în 

mod practic, doar începutul unei biografii, a cărei

IU al acestui an,In trimestrul 
colectivul unității de lire car
date de Ia Filatura Romînească 
de bumbac din Capitală a obți
nut rezultate deosebite în ceea 
ce privește calitatea produselor. 
Printre muncitorii Iruntași se 
numără și tinerele din fotogra
fia noastră — Alexandrina lo- 

nescu și Stela Dumitru.
Foto: AGERPRES

*) „Scînteia 
procedat t • de

și răspunde încet, 
moldovenește si-

adăugat?

tineretului" nr 367871961 — „Cum ați fi 
I. Băieșu.

ILIE PURCARU
(Continuare în pag. a Ii-a)

S-au cules peste
173 vagoane de fructe 

de pădure
în regiunea Hunedoara, conti

nuă valorificarea fructelor de 
pădure.

în vara și toamna acestui an, 
din pădurile regiunii s-au cules 
și valorificat mai mult de 173 va
goane fructe : zmeură, afine, mu
re, măceșe, porumbe etc. Canti
tăți însemnate din aceste produse 
au fost exportate.

(Agerpres)
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după a Vl-a ediție 
a „Europenelor11 

de volei

Voleibaliștii romîni

p
i cei

eși a fost trasă cortina peste actuala ediție a 
Campionatului european de volei, presa interna
țională continuă să acorde spații mari desfășură
rii diverselor partide, să însereze fapte în legă
tură cu mult disputatul turneu final de la Bucu
rești (băieți) și Constanța (fete). După festivitatea 
de închidere a Campionatelor am discutat cu un 

număr de oaspeți prezenti la campionate, cu specialiști, an
trenori, sportivi și jurnaliști sportivi acreditați la această 
mare și importantă competiție.□

p
T I

mai buni din Europa

PAUL LIBAUD — Franța (pr*~ 
ședințele Federației internaționa
le de volei: „Am luptat perma
nent ca voleiul să fie introdus și 
la J.O. și nu-mi pare rău. Aici 
la București am văzut cît e>ste de 
iubit voleiul de către tineret. 
Peste tot am găsit săli arhipline, 
Excelente, bine aerisite ei lumi
nate, ceea ce este foarte impor
tant pentru volei. în ceea ce pri
vește campionatele, ele au fost 
•rganizate foarte bine, l-nu de-

pus toate eforturile pentru a nu 
•capa nimic 
tari sincere
zare/4

din vedere. Felici- 
comisiei de organi-

NICOLAU (căpita
nul echipei R.P.R.) : ,.Am muncit 
mult pentru victorie. N-a fost de 
loe ușor să învingi echipe puter
nice de talia celor ale Uniunii So
vietice, R.S. Cehoslovace, Ungari
ei, Poloniei și Bulgariei. în acest 
an campionatele 8-au desfășurat la

HORAȚIU

an înalt nivel tehnic. Majorita
tea echipelor 
hine atacul 
pletind deseori 
cu acrobația, 
neinviuși pentru 
bazi o pregătire 
tru că am dorit cu toții aă obți
nem victoria finală, pentru că am 
știut aă trecem Cu curaj peate 
unele momente grele și aă ne 
mobilizăm la timp toate forțele. 
De aată dată, la aceaată mare 
competiție voleibalistică, ca ur
mare a pregătirii științifice, plină 
de răspundere, ne-am prezentat 
cu un lot hine sudat, cu un mo
ral ridicat, cu o formație care a 
practicat un joc complet. Na an
gajăm aă muncim cu și mai multă 
tragere de inimă și răspundere 
pentru a obține noi și impor
tante succese în viitoarele com
petiții internaționale, pentru

și-au organizat 
apărarea, îm- 
jocul în forță 
Am terminat 
că am avut la 
temeinică, pen-

creșterea măiestriei noastr® spor
tive”.

Înaintașii for-
mafiei noastră 
Încearcă au jn- 
siatentă, mal a- 
Je» ta repriza « 
II-a, poarta htl 
Sdrensen. A- 
păr area daneză 
intervine Insă 
prompt, salvînd 
uneori chiar de 
pe linia porții. 

Fota i

X. RANGĂ

a^>ea oocc qd ac ao oc oo oocoea)ȘI ACUM,DIN NOU EMOȚII

MOJMIR CHALUPA (revista 
STADION din Praga). Consider 
că această ediție a Campionate
lor europene de volei a însemnat 
victoria voleiului atletic, în for
ță, asupra celui stilistic. în a- 
ceastă privință pot da ca exem
plu chiar echipa cehoslovacă, 
socotită una din favorite, dar 
care a terminat pe un loc slab 
(5) tocmai datorită faptului că 
a fost lipsită de forță. Cea mai 
bună echipa a campionatelor a 
fost echipa Romîniei, care a avut 
o forță deosehila dar care a îm
binat adeseori forța cu subtilita
tea, cîștigind pe merit această 
competiție.

Fiecare jucător rornîn are o va
loare certa internaționala. De alt
fel, un alt lucru pe care aș mai 
vrea să—1 relatez este acela că spre 
deosebire de t°ate celelalte țări, 
care au avut un „șase” de baza 
fi alți 2—3 jucători de rezerva 
mai huni, iar în rest elemente 
mai slabe cu o clasă, echipa Ro- 
mîniei a început campionatele 
europene c11 un lot de 12 jucă
tori da aceeași valoare. Acest 
lucru a permis antrenorilor Sotir 
și Roman aă iibă mereu pe teren 
• „garnitură întîi” proaspătă, 
de calitate”.

KAREL PAULUS (care a pri- 
mit din partea Comisiei de orga
nizare premiul pentru cel mai 
tehnic jucător al campionatelor): 
„Romîuii i-an dovedit și do data 
Mta gazda primitoare. Mi-a plă- 
eut foarte mult ambianța în care 
•-■ii desfășurat campionatele. 
Aveți un publi0 entuziast și eu- 
noacător fin aJ voleiului modem. 
Bravo rcmînilor pentru felul cum

șa cum anunțam 
in avancronica de 
8Î^ibătă, vom începe 
cu: „a fost un meci 
care cu greu se poa
te uita*. Va fi greu 
să uităm. Dar și mai

greu a fost să privim la ce se în
tâmpla duminică pe terenul de la 
„23 August” într-o partidă în 
care, garniiid. ca favoniți siguri, 
am foștfÂnvinși da o manieră-ca
tegorică. Faptul^ mulți spectatori 
îl trec la capitolul surpriză — 
dar pentru noi această dîră acidă 
pe care ne-a lăsat-o în suflet 
meciul de duminică nu constituie 
de loc o surpriză.

Să ne explicăm.
Echi pa noastră reprezentativă 

a evoluat mediocru aproape 
de-a lungul întregului an (face 
excepție nieapl cu R.D. Gernțnnă 
de la București), dar de fieiare 
dată, antrenorii și federația de 
specialitate au umflat peste mă
sură rezultatele obținute, depla- 
sînd discuția, cind se iveau și 
opinii mai pufin roze, fie asupra 
avantajului terenului propriu 
(atunci cind am jucat în depla
sare), fie asupra cutărui jucător 
care, vezi dumneata, a prezentat 
un minus de formă.

S-a acoperit in felul acesta, 
mult timp, munca deficitară la 
lot, prin declarații care nu fac 
bine nimănui. In pauzele dintre 
două coruri de laude, se mai 
strecura, firavă și cite-o undă de 
îngrijorare, că n-avem încă un 
centrul atacant destul de agresiv 
și un inter-mijlocaș cu mare pu
tere de luptai Dar nimic mai 
mult. Au fost date ea succese de 
prestigiu rezultate ca 0—0 cu 
Turcia, 1—1 cu Polonia și 2—1 
cu Iugoslavia, evitindu-se să se 
spună că aceste rezultate fuse
seră smulse cu cbin fi gîfîial.ă.

Răul are deci rădăcini mai a- 
dînci decît s-ar parca la prima 
vedere.

După jocul de verificare cu 
Iugoslavia, presa o atras atenția 
asupra comportării deloc strălu
cită a formației noastre, dar fe
derația do fotbal și antrenorii au 
surit îngăduitori, pari nd a spune 
că toate astea sini nimicuri, im
portant e faptul -qro șă cîșligum 
cu danezii. La anMveHffir&nhil de 
joi cu „Bumbacul” ■— echipa din 
campionatul orășenesc — alit 
președintele federației cît șî an
trenorul principal al lotului se 
arătau foarte mulțumiți că jucă
torii „dau satisfacție". Se soco-

supușii titulari muncesc zi de zi, 
se practică de multă vreme, un 
joc închis, stereotip, fotbaliștii 
muncesc puțin* indicațiile federa
ției cu privire la antrenamente se 
respectă și nu prea, totul se ju
decă prin prisma celor două 
puncte, negiijîndu-se formarea de 
oameni pentru reprezentativă.

Dar să revenim la partida în 
discuție.

Duminică, unsprezecele nostru 
a jucat slab și haotic. Din echipă, 
buni și foarte buni, au fost doar 
trei oameni: Pircălab, Iran, Petru 
Emil.

Ivan a măturat în forță zona 
lui de aCțiline (plus pe a lui

— Consemnări pe marginea intilnirii 
de fotbal Rominia - Danemarca —

tea că meciul cu nordicii e ca și 
cîștigat, pentru că toată lumea 
— jucători, antrenori, conducă
tori tehnici — contau enorm pe 
avantajul de un gol luat la Co
penhaga (pe, teren, primele, două
zeci de secunde nu făcut să sară-n 
aer această util de amari fa zes
tre) și am auzit afirmindu-se că 
vom juca în acest meci cu fun
dașii dincolo de linia de centru. 
Dorinței de cîștig îi luase loc o 
înfumurare nemascată.

Și iată că lucrurile au ieșit 
deandoaselea. Am fost învinși de 
către o echipă care putea, chiar 
cind conducea cu 3—0, să fie în
trecută cu cel puțin două puncte. 
Dacă faptul nu s-a produs (și era 
posibil) asta se datorează jocului 
lent, bălrînesc (exact ca în fil
mările cu încetinitorul) al forma
ției noastre.

Și aici merită să dăm o expli
cație. La unele cluburi, acolo 
unde titularii naționalei, sau pre-

Koszka și Țîrcovnicu) și, exaspe
rat de greșelile elementare ale 
interilor, a pătruns decis cu min
gea pină in apropierea porții lui 
Sorensen. Petru Emil are meritul 
că a marcat de două 
călab ne-a făcut din 
talentului săli.

In rest, fotbaliștii 
jucat obtuz. In apărute, Nunwei- 
ller III s-a mișcat sufocat, fără 
să se uite cui pasează. Popa a 
fost deiiășit cu regularitate, iar 
Koszka (primele două goluri i se 
dutoresc mai mult lui decit lui 
Thorst) a fost umbra lui Koszka 
de. duminica trecută. (Absolut de 
neimaginat cum mijlocașul de la 
Steaua a căzut atît de mult în 
răstimp de o săptămînă 1) Cei
trei, și alături de ei Constantin 
și Haidu, au greșit deseori, de o 
maniera nepermisă chiar unui 
jucător de categoria C.

Jucătorii danezi, învingători 
pe merit, nu s-au complicat fn

ori, iar Pir- 
nou dovadă

noștri au

dantelării de. prisos. Au căutat 
drumul cel mai scurt pe poartă 
și, spre deosebire de fotbaliștii 
noștri, au șutat totdeauna cind 
s-a ivit prilejul.

Revenind la evolufia formației 
noastre, ținem să subliniem, ea a 
fost departe de valoarea pe oare 
i-o cunoaștem.

fiu ne lipsesc fotbaliștii tale.n- 
la|t r- dar, parcă, selecționarea 
lor se face in virtutea unei tra
diții învechite. Cel care, a jucat 
o dată în echipa țării devine, a- 
proape indiferent de faptul că a 
jucat bine, sau prost, senator de 
drept, .fi atunci, bineînțeles, unii 
se gîndesc că greu vor ajunge și 
ei <d fie chemați in lot fi, prin 
urmare, muncesc mai puțin. Se
lecționarea jucărorilor este o 
treaba extrem de importantă fn 
care, nu sinlem chemați să ne a- 
mestecăm, totuși antrenorii să 
gîndească de trei ori pină aleg 
o dată. Fotbalul modern impli
că, în primul rind creație, iar 
munca antrenorului meditație fi 
simț de. răspundere. Altfel, lu
crăm în vint.

Acum, pentru al treilea meci 
cu Danemarca, federația do fot
bal și antrenorii vor proceda, 
poate, la schimbări în lot. Un lu
cru dorim cu toții: băieții desem
nați să ne reprezinte în lupta 
pentru calificare în turneul final 
de la Tokio, si înțeleagă ci pu
tem (fi-am fi putut din plin fi 
duminică) să cîștigăm meciul ca 
unsprezecele Danemarcei. Fotba
lul nostru, în ansamblu, ■ cel 
puțin cu două clase peste cel 
care ni l-a oferit, duminici, se
lecționata olimpică.

fAntș neagtj

• Echipa de fotbal 
a U.R.S.S. a plecat în 
Franța unde va disputa 
la 6 noiembrie un joc 
de verificare la Tou
louse, cu formația lo
cală din prima ligă a 
campionatului francez. 
Acesta va fi ultimul 
antrenament al fotba
liștilor sovietici înain
tea meciului cu Italia. 
Au făcut deplasarea 
următorii jucători : Ia- 
șin, Urușadze (portari), 
Șegtemev, Șuștikov, 
Korneev, Krutikov, 
Glotov (fundași), Voro
nin, Logofet, Korolen- 
kov (mijlocași), Metre- 
veli, Cislenko, Ivanov, 
Ponedelnik. Malafeev,

O. Mă 
succesul 
în acest 
prezeu-

i-au pregătit, pentru măiestria cu 
care au jucat în turneu! final

VAD DESZO (ziarist maghiar) : 
„Sînt bucuroa că echipa noaatră 
a-a clasat pe locul II. Este un 
Buccel de prestigiu care bucură 
pe toți iubitorii voleiului din 
R. P. Ungară, deoarece echipa 
noastră va merge la J. 
bucură în același timp și 
echipei romînești, care 
campionat european »-a 
tat impecabil din toate punctele 
de vedere. Sportivii romîni aînt 
jucători talentați, artiști ai vo
leiului/

DMITRI VOSKOBOINIKOV 
(component al echipei U.R.S.S., 
care a primit din partea Comisiei 
de organizare premiul pentru cel 
mai bun jucător în atac): „Ma
joritatea partidelor i-au ridicat la 
un înalt nivel tehnic și specta
cular, ceea ce a făcut să fio mult 
apreciate de public. Despre orga
nizarea întrecerilor av^m numai 
cuvinte de lauda. Romînii aînt 
întotdeauna gazde ospitaliere.*4

ILARIO TONIOLO (membru fn 
comisia de arbitrai a Federației 
internaționale de volei)

„Eu călătoresc de mulți ani 
prin lume și pot afirma cu certi
tudine că am găsit aici. în Romb 
nia, un progres remarcabil. Im- 
Dresiile mele despre Rominia 
aînt din toate punctele de vedere 
foarte plăcute. Voi păstra amin
tiri dragi. mai ale« pentru că 
aici am multi prieteni. Doresc 
să-i pot revedea în Italia ne or
ganizatorii si ne sportivii romîni 
— natura] — pentru a mi revan
șa de distinsa ospitalitate pe 
care ei ne-au oferit-o. Echipa de 
volei a Rominiei a încât excelent, 
a arătat multă măiestrie în iocul 
d© volei, a dovedit că este cu o 
clasă superioară multor echipe, 
cucerind autoritar și pe merit 
titlnl de campioană a Europei.**

Husainov, Meshi (îna
intași).

® In penultima eta
pă a campionatului re
publican de rugbi, Gri- 
vița Roșie nu a putut 
învinge pe Unirea cu 
care a terminat la ega
litate : 6—6 (3—0). Li
dera clasamentului, 
Steaua, a făcut meci 
nul (3—3) cu Gloria. 
Iată celelalte rezultata 
înregistrate : Dinamo 
București — Progresul 
g—fi | Știința Timișoa
ra — Rulmentul Birlad 
6—0 j Farul Constanța
— Știinta Petroșenl 
14—6 , C.S.M.S. Iași
— Știința Clu] 12—3.

scum
din 4 runde în 

international 
de sah de la

• S-au disputat par
tidele 
turneul 
feminin
Amsterdam. In fruntea 
clasamentului se află 
șahista romînă Alexan
dra Nicolau, care tota
lizează 3,5 puncte. Ni
colau & cîștiqat trei 
partide : La olandeza 
Brujnqen, Ivanova 
(R.P. Bulgaria), Gresser 
(S.U.A.) și a făcut re
miză cu Jovanovici 
(Iugoslavia). Urmează 
în clasament Konar- 
kowska (R.P. Polonă) 
și Jovanovici cu cite 
2,5 puncte.

(Aaerores)

Ș In parcul de lingă Casa de cultură a tineretului din raionul 
j 2.3 August s-a disputat Duminică, competifia de cros „Cupa 
j Metalul’’. Obiectivul întrecerii : cucerirea normei de cros din 
8 cadrul „Concursului pentru insigna de polisportiv". Concursul 
| a reușit să siringă la stări aproape 300 de concurenji. Timpul 
3 frumos, arbitrajul bun, traseele alese pe locuri pitorești, pre- 
icum și îndrumările date participan/ilor de către maestrul eme

rit ai sportului Dinu Cristea și maestra sportului Georgeta Du
mitrescu, au contribuit la succesul competiției. Dintre cîșligă- 
torii probelor am reflnut pe muncitorul metalurgist Mihai Bre- 
zuică (Uzina ăe pompe și mașini agricole) și pe eleva Cecilia 

3 Berna. Cupele oferite de clubul Metalul au fost cîștigate de 
8 Centrul școlar profesional de construcții și „Viitorul ’. In loto. 
§ qralie start în cursa junioarelor II, cîștigaiă de Doina Ursache.

-

Evidențiat In Întrecerea socialista — iată un titlu de cinste 
pe care-1 obțin numai cei merituoși. Teodor Vrlcanu de la sec
ția II-a a Uzinei metalurgice din Bacău se numără printre ci.

Din mlinile lui ies numai produse de bună calitate.
Foto i N. STELOR1AN

în aceste zile de toamnă

LA [PALATUL
Să mergem într-o vizită prin 

sălile și pe aleile parcului Pala
tului Pionierilor și să cunoaș
tem pe rînd. activitățile la care 
participă săptămînal 13 000 din
tre cei mai buni pionieri și șco
lari din Capitală, în timpul lor 
liber.

Iată șălile și laboratoarele în 
care micii tehnicieni lucrează 
la tablouri de comandă diriflnd 
fulgerele luminii, combinînd în 
eprubete diferite substanțe chi
mice, executînd navo și 
modele mai ușoare 
meșteșugind felurite 
artă populară...

Micii 
florile și legumele 
Artiștii 
portativului, închegînd armonii 
sub arcuș, pe claviatură, man
dolină, ori flaute de orgă, pe 
cind cei mai tineri iubitori ai 
sportului își dispută aprins par
tidele de șah cu pionierii de la 
Casele pionierilor și meciurile 
de volei, fotbal, tenis, handbal, 
— se antrenează pentru trece
rea normelor în vederea cuce
ririi insignei de polisportiv.

La camera prieteniei și-au 
întilnire zecile de scrisori 
site de la pionieri de peste 
tare, ca la o masă rotundă 
prieteniei calde.

Ne allăm în sala P.M.R. 
perefi străjuiesc imagini 
drumului glorios de luptă 
partidului nostru. Aici, se 
ganizează, periodic, adunări 
pionierești în cadrul cărora ce
lor mici li se vorbește despre 
mărețele cuceriri obținute de 
oamenii muncii, sub condu
cerea Partidului, pe drumul de- 
e/Uftiușirii construcției socialii- 
maluj; sînt evocate în fttfa co 
piilof momente din istoria e- 
roică a P.M.R. Recent, a a>.ut

aero 
ca fulgul, 
obiecte de

naturaliștj îngrijesc 
din sere... 

descifrează alfabetul

dat
30- 
ho-

Q

Pe 
ale 

al 
or-

loc aici o adunare intitulată; 
„Recunoștință vie partidului 
iubit”. Pionierii au recitat cela 
mai frumoase cînter.e și poezii 
închinate partidului

La Camera activului de pio
nieri întîlnim în permanență 
președinți de unități și de de
tașamente de pionieri din școli 
(mulți dintre ei frecventează 
cercurile palatului) care se do
cumentează asupra problemei i 
vieții de organizație, inițiază 
discuții și fac schimburi de ex
periență privind activitatea lor. 
Grupul de pionieri din sala de 
alături este unul din zecile de 
detașamente care vin la palat 
pentru o-și îndeplini condițiile 
în vederea obținerii distincțiilor 
pionierești Acum, ei învață 
semnalizarea cu fanioane și o- 
rientarea în natură.

In bogata agendă a manifes
tărilor de la Palatul pionierilor, 
figurează multe acțiuni care o 
sigură copiilor petrecerea unor 
zile plăcute 
țăminte, folositoare. Iată 
va: un 
poezii 
vers și 
drag”, 
consacrata zilei 
brie, convoibiiea cu tema : „Să 
fim fruntași la învățătură", ex
cursii si vizite pentru cunoaș
terea mărețelor realizări ale 
patriei noastre socialiste.

Pionierii au prilejul să cu
noască viața și opera marilor 
scriitori. Astfel, despre Mihail 
Sadoveanu, în fata pionierilor 
va vorbi Profira Sadoveanu, 
care va evoca personalitatea 
marelui nostru scriitor. Pentru 

'pionierii dirr clasele mici, în 
lupa noiembrie; se va organiza 
o „Săplămînă a poveștilor'', in 
minunata cameră a basmelor, 
de ia palat, vor povesti copiilor 
cîțiva dintre scriitorii îndrăgiți 
de ei.

Pionierii bucureșteni vor mai 
putea asista la un proces... ori
ginal, In fața „instanței” vor 
compare ca inculpați., 
slabe. Desigur, 
rească le va condamna, 
nîndu-le unui aspru 
nu... Dar să nu anticipăm mai 
mult. Ei vor putea lua parte 
venind la această interesantă 
acțiune organizată }a cererea și 
din inițiativa pionierilor înșiși.

lată-ne ajunși, la capătul u- 
nei fugare plimbări la Palatul 
Pionierilor. Afară e toamnă. 
Frunzele parcului foșnesc pur
tate de vîntul rece... La palat 
este o veșnică primăvară. Aici 
cresc doar florile patriei...

și pline de învă- 
clte- 

concurs de cîntece si 
pe tema: „Slăvim în 
cintec Partidul nostru 

o adunare pionierească 
de 7 Noiem-

L MIHUȚ

notele
opinia pionie* 

supu- 
rechizilo-

(Urmare din vag. I) 
evoluție ulterioară, deși lipsită de accident și spec
taculos, s-a consumat — nu mai puțin dramatic — 
în adine, indescifrabilă ochiului din afară.

Haina „eroismului" e, intr-un fel, incomodă: te 
obligă să-ți supraveghezi în fiecare clipă ținuta. In 
săptămânile care au urmat acelei seri de ianuarie, 
ecoul întîmplării (amplificat prin articolul din ziar, 
citit și recitit la stația de radioficare a orășelului 
mineresc) începuse să-i dea amețeli eroului nostru. 
Primea felicitări din toate părțile, era fotografiat, 
filmat, premiat, pus să vorbească la întruniri ale ti
nerilor etc.; oameni pe care nu-i cunoștea îl opreau 
in plină stradă, îi stringeau mina, ii puneau între
bări („Cum a fost?" „Bine 1"); erau și dintr-aceia 
care se opreau in fața lui și-l măsurau de sus pină 
jos, curioși, cu lipsa de jenă cu care examinezi, in
tr-un muzeu, nu știu ce exemplar de faună rară. 
Mihai era derutat, toate astea îl intimidau și i se 
păreau inexplicabile. El nu-și făcuse decît datoria, 
și-o făcuse simplu, firesc, nu din abstracte și sa
vante socoteli, ci pentru că așa îl indemnase inima. 
Există poate, citeodată, și un eroism al abandonării 
de sine, in care intră intr-o buna, măsură incon
știența; un „eroism" în care omul, prins în caruselul 
dramatic al clipei, scapă din vedere primejdia, se 
avînti înainte orbește, ca intr-o beție, cedînd unui 
impuls de moment. Eroismul lui Mihai fusese insă 
— dacă se poate spune astfel — „calm", înțelegind 
prin calm luciditatea, deliberarea: tînărul, măsurînd 
cu ochii limpezi eforturile ce-l așteptau, știa și sim
țea că nu poate face altfel. Lucraseră asupra lui — 
poate fără ca el să-și dea seama — înșiși anii pe- 
trecuți aici, la Teliuc, într-o lume a muncii entu
ziaste, dăruite cu dragoste țării, într-o ambianță 
morală care obligă la demnitate, conștiință înaltă, 
ținută dreaptă in toate clipele vieții; lucraseră asu
pra lui exemplele comuniștilor, ale muncitorilor 
pe care-i stima și iubea, ale oamenilor care 
îl pregătiseră pentru asaltul de acum prin 
eroismul nu mai puțin prețios al muncii coti
diene. Da, Mihai nu-și făcuse, decît datoria —• sim
plu, firesc, nu din savante fi abstracte socoteli, ci 

pentru că așa tl îndemnase inima: pentru ci 
inima sa, împărțită între soție și muncă, hotă- 
rise atunci, in noaptea aceea, că prima poate 
să-l mai aștepte citeva ore, dar cea de-a doua nu 
putea aștepta nici o clipă, era in primejdie. Așa 
socotise atunci, și socoteala aceasta simplă, dictată 
de conștiința de muncitor și de om, durase numai 
o clipă. De ce atita ecou, de ce atîta rumoare ?... 
Dar iată că și soția sa, tînăra lui soție (se căsătorise 
abia de o lună, Lucreția avea 18 ani), începea să se 
uite la el cu altfel de ochi. Intr-o seară, întors 
acasă, avea să descopere eu surprindere, întinse de

Da9 a fost metal nobil!
corativ pe cuvertura patului, un costum nou, de 
stofă scumpă, o camasă de mătase, o cravată... Soția 
ridea, fericită: cheltuise toate economiile destinate 
mobilării casei! La stupefacția lui, Lucreția a răs
puns pe un ton care nu admitea contrazicere ; „Dra
gul meu, dar tu ești... (voise să spună : „un per
sonaj important", nu găsea insă cuvintul)... în sfirșit, 
ești ce ești, nu mai poți ieși în lume oricum". Mihai 
s-a luat cu mîinile de cap.

Se consola: oamenii uită repede. Intr-un oraș 
muncitoresc — intr-un oraș a.l minerilor — faptele 
mari, evenimentele de răsunet, se succed cu repe
ziciune, impunînd alți eroi, indicind alte nume; nit 
va trece mult — iși spunea — și va scăpa de po
vara acestei „celebrități", cu care sfiiciunea sa nu 
se-mpăca; curind-curînd, atenția orașului se va re
vărsa către alții... Da! — avea dreptate pină la un 
punct — viața la Teliuc e bogată, complexă, în ne
contenită mișcare, in necontenită succesiune de 
fapte care captează ochiul, atenția; pentru ci tot 
așa, plină, complexă, bogată, e și munca ce se 
desfășoară aici, lupta de zi și noapte cm adîncul 

pământului, pentru a-i smulge minereul care hră
nește coloșii de foc ai Hunedoarei. Dar în memoria 
orașului muncitoresc, faptele mari — faptele de vi
tejie in muncă — odată gravate, nu se mai șterg, 
aricite alte întâmplări și-ar suprapune peste ele 
culorile proaspete. Memoria orașului selectează, dis
cerne, supune întîm/plările diurne unui sever exa
men, și — reținîndu-le pe cele din care-și țese isto
ria — revine deseori asupra lor, verificîndu-le su
netul: oare nu s-a înșelat? Era, intr-adevăr, metal 
nobil în fapta aceea Revine, deci, asupra auto
rilor acelor fapte, asupra oamenilor pe care i-a sa
lutat, i-a admirat, i-a sărbătorit, și pe nesimțite, dar 
în mod implacabil, îi supune iarăși și iarăși exa
menului, după exigențe tot mai înalte.

Nimeni nu i-a spus lui Mihai: „Așteptăm și pe 
viitor fapte mari de la tine!", dar tânărul lăcătuș o 
simțea. Ciți oameni care și-au legat numele de un 
gest îndrăzneț nu simt la fel ? Sînt exigențele colec
tivității, exigențe legitime. Salutând fapta unuia 
dintre ei, oamenii consacră — prin salutul acesta — 
însuși prestigiul colectivității lor, al fabricii sau al 
orașului respectiv; prestigiu pe oare unul dintre ei 
l-a exprimat, la un moment dat, favorizat poate de 

o împrejurare, mai elocvent decît alții. Acest om iși 
asumă astfel — pentru un timp mai lung sau mai 
scurt, depinde de el — rolul unui „purtător de dra
pel", deci obligația de a păși mereu în frunte.

Mihai simțea toate acestea; și parcă se simțea, cu 
fiecare zi, mal nemulțumit de sine, voia mai mult, 
deși in mod nedefinit, fără a ști ce anume. Munca 
sa de lăcătuș de revizie al funicularului constă in 
a supraveghea, dintr-o cabină-cantonaj, o porțiune 
de cablu de vreo 2 kilometri, vizibilă de la fereastra 
cabinei pe toată lungimea, deasupra dealurilor îm
pădurite ale Teliucului. Deci un rond matinal de-a 
lungul întregului cablu, apoi orele de veghe atentă: 
totul e-n ordine? Nici o flamă pe fir? (Și dacă 
se-ntîmplă ceva, intervenția promptă, rapidă, pentru 
ca transportul minereului să nu stagneze...) Mihai 
își cunoștea meseria, dar simțea că ar putea face 
mai mult; ar putea, de pildă, să scurteze la mini
mum timpul de intervenție, fără ca aceasta să im
pieteze asupra calității, ci, dimpotrivă, calitatea în
săși să fie mai bună.

Drept care — în toamna aceluiași an 1SS1 — Mi

hai Crecan urca scările școlii de calificare ca să ob
țină, odată cu carnetul de lucrător și o categorie de 
salarizare superioară, știința scurtării timpilor de 
intervenție, știința calității înalte a muncii.

Vechea sa sfiiciune îl împiedicase pină acum să 
facă pasul acesta. Se credea „slab la carte", fiindcă 
acasă, în satul lui din Moldova, abia izbutise să ter
mine școala primară: avea zece ani cind intrase 
slugă la un grădinar, care-l muncea pină noaptea 
târziu, nelăsîndu-i nici o clipă liberă pentru carte. 
Dar acum, în banca școlii de calificare, în fața ta
belelor cu calcule mecanice și electro-tehnice, invă- 
țind matematică și rezistența materialelor, sfiala și 
neîncrederea începeau să se șteargă. Meșteșugar ta
lentat, se dovedește și un elev talentat (nici nu se pu
teaintr-altfel!), deși prima problemă de matematică 
ce îi este dată spre rezolvare îi provoacă, povestește 
el, mai multă bătaie de cap decît lupta cu viforul 
șt cu întunericul, din seara aceea de ianuarie 1961; 
dar rezolvă problema și ia nota zece. Isprăvește 
școala ca fruntaș la învățătură* Este epoca în care, 
devenind candidat de partid, primește sarcina de a 
se ocupa de calificarea cadrelor tinere. Orele de 
muncă sînt împărțite, astfel, nu numai cu cele de 

studiu, dar și cu orele petrecute lingă tinerii lăcă
tuși, ore de osteneală și de răspundere, fiindcă băie
ții aceștia trebuie formați și ca meșteșugari, și ca 
muncitori ai zilelor noastre, oameni pătrunși de 
etica nouă a muncii, viitori fruntași ai întrecerii. 
Anul în care termină școala (1962) este și anul 
in care trei dintre ucenicii aceștia iau loc în băn
cile aceleiași școli, distingindu-se de la-nceput prin
tre elevii fruntași. Ce-ar mai fi de adăugat, la acea
stă sumară trecere in revistă a evoluției eroului 
nostru ?... In același an 1962, se naște Angela, fetița 
lui. In același an, cele 16 rapoarte ale inspecțiilor 
efectuate în sectorul de care răspunde Mihai acordă, 
de 16 ori, calificativul „foarte bine". In același an 
Mihai Crecan este primit în rindul membrilor de 
partid.

Se impune — îmi șoptește cineva — o socoteală: 
cite ore au trecut de la cele zece ore de eroism, 
petrecute atunci, deasupra pământului, la mari înăl
țimi? Au trecut trei ani fără 71 de zile, deci 24 796 
de ore. 24 796 de ore în care Mihai s-a străduit, cu 

toate puterile lui, să păstreze ascendentul moral, 
altitudinea cucerită atunci.

24 796 de ore petrecute la înălțime.
★

— Alo, Teliucul 7 Tovarășul Mihai Crecan s-a 
prezentat?

Telefonista de la centrala „Casei Scînteii" somea
ză din oră în ori, dar răspunsul de la celălalt capăt 
al firului e invariabil același: „Nu, încă nu s-a 
prezentat"... In sfirșit, într-un târziu, se prezintă.

— Tovarășe Mihai, ești invitat la redacția „Scînteii 
tineretului" la o consfătuire cu eroii reportajelor 
noastre... Vrem să știm ce s-a mai întâmplat, ce-ai 
mai făcut din ianuare 1961, de cind am scris despre 
dumneata...

...întârziase la apelul telefonic citeva ore. întâr
ziase fiindcă pe la orele 5 după masă, acolo, printre 
dealurile ruginii de octombrie, se întâmplase ceva, 
se spărsese o moletg, veche la troliul care acționează 
funicularul; se preconiza oprirea producției pină a 
doua zi... Povestea din ianuarie 1961 se repetă, dar 
într-o variantă sensibil modificată. Nu mai e vifor, 
Mihai nu mai lucrează în condiții excepționale, sus
pendat la zeci de metri deasupra pământului; lu
crează jos, pe sol, și în bătălia pe care o dă — îm
preună cu alți tineri ca el, pe care-i conduce — 
cuvîntul decisiv îl spune tehnica, pregătirea profe
sională: trebuie executată o reparație de maximă 
calitate, fiindcă moleta este supusă unor intense 
solicitări ale cablului și trebuie să reziste perfect.; 
și trebuie, totodată, ca durata bătăliei să fie mini
mă, pentru că fiecare secundă contează, pentr: că 
minerii și Hunedoara așteaptă... Sudoarea șiroiește 
pe fețe, uneltele s-au înfierbântat (n-au stat o clipă), 
se lucrează la lumina unor faruri, nimeni nu scoate 
o vorbă, oamenii se înțeleg din ochi, mișcările se 
sincronizează in fracțiuni de secunde comenzii.

După patru ore de muncă, reparația — pentru 
efectuarea căreia se credea necesară oprirea pro
ducției pe tot lungul nopții — era isprăvită.

Mihai a fugit la telefon, apoi acasă, și-a schimbat 
in fugă hainele, a alergat la gară.

Iată-l acum la consfătuirea de la redacție. Stă la 
masa discuției, cu bărbia sprjinită in pumn, cu 
ochii-i verzi-decolorați pe jumătate închiși. E obo
sit; l-a ajuns oboseala bătăliei de ieri. Lingă el. 
eroii altor reportaje; în dreapta e un învățător din 
Ardeal, in stingă președintele unei gospodării colec
tive. Cei doi au povestit, fiecare, despre munca lor, 
despre ce-au făcut în anii care s-au scurs de cind » 
scris ziarul despre ei. Acum e rindul lui Mihai.

— Ei, tovarășe Mihai, cum a fost in anii aceștia* 
Se gindește îndelung, concentrat, și răspund»

încet:
— Bin«.



Pentru îndeplinirea de către fiecare
tinăr a sarcinilor de producț ie

e măsură ce darea 
de seamă înfățișa 
utemiștilor imagi
nea activității lor, 
pe fețe se vădea 
concentrarea. Pri- 
vindu-i. intuia! în

trebarea pe care și-o punea fie
care ascultînd darea de seamă: 
putem fi mulțumiți de munca 
noastră, de activitatea organi
zației noastre de bază U.T.M. î 

Ce ne îndreptățește să cre
dem că asemenea gîndurl îl 
frămîntau pe cei 260 de tineri 
reuniți cu prilejul adunării ge
nerale U.T.M. de dare de sea‘ 
mă și alegeri î Mai întîi darea 
de seamă — substanțială, cu
prinzătoare, concretă te îndem
na să chibzuieștl. Ce-a fost 
bun în munca organizațiet a a- 
părut, distinct, sugestiv, însu- 
flețitor. Ce trebuie făcut pentru 
ca întreaga activitate să se ri
dice pe o treaptă superioară — 
de asemenea a reieșit distinct. 
Dacă au fost șl o seamă de 
neajunsuri în cadrul organi
zației, ele, de asemenea, au 
apărut în fața tinerilor, răspi
cat ; cel ce nu și-au îndeplinit 
sarcinile primite fiind făcuți 
răspunzători. Darea de seamă a 
fost — datorită acestor calități 
— o invitație adresată tuturor 
utemiștilor de a-și spune 
vîntul, Utemiștii au
puns Cu promptitudine Invita
ției. In plus trebuie subliniat că 
fiecare a analizat lucrurile de 
Pe poziția omului răspunzător 
pentru activitatea întregii orga
nizații.

Dintr-un început In fața ute
miștilor a fost prezentată ur
mătoarea situație ■

înlocuirii mașinilor vechi de 
canetat cu cele noi, automate, 
Si pînă cînd acestea au fost re
glate, puse la punct s-a produs 
o aglomerare în secția canetat. 
Dar nu toată lumea a fost de pă
rere că neîndeplinirea planului 
pe cel de al treilea trimestru 
se datorește exclusiv condiții
lor obiective. Oare experiența 
bună căpătată în întrecerea so
cialistă, generalizarea metode
lor înaintate și desfășurarea u- 
nel activități însuflețite, crea
toare, nu ar fi dus în parte la 
remedierea efectelor negative 
ale... cauzelor obiective? Cu si
guranță că da. In favoarea a- 
cestui argument pledează fap
tele. Amintind că 260 de tineri 
din sector au participat la în
trecerea socialistă, că rezulta
tele întrecerii au fost aduse la 
cunoștință tinerilor în consfă
tuirile de producție, că cu a-

consfătuirea 
va sta 

sprijini pe

de pro- 
de vorbă 
tinerii care 

sarcinile de 
sfîrșitul lu-

După 
ducție, 
și-i va 
nu-și îndeplinesc 
producție astfel ca 
nij să nu-i găsească cu angaja
mentele neîndeplinite.

In cadrul adunării generale 
de dare de seamă și alegeri mai 
multi utemiști au apreciat 
în mod special adunările 
nerale U.T.M., ținute mai 
seamă în prima jumătate a 
nului, cînd la ordinea de 
s-au dezbătut probleme direct 
legate de producție. Urmărind 
însă în decursul întregului an 
dezbaterea în adunările gene
rale U.T.M. a unor probleme 
strîns legate de producție, con
statăm o insuficientă preocu
pare. E normal ca fiecare adu
nare generală de organizație să 
aibă diferite probleme la or
dinea de zi unele direct legate

ge- 
cu 
a-
zi,

Insemnâri de la adunarea de dare de seamă 
și alegeri U. T. M. de ia secția țesători© a 

Fabricii de postav din Brașov

cu- 
răs-

Trim. Plan realizat 
(In procente)

L 100,3
II. 100,4
m. 95,9

Cu alte cuvinte în primul și 
al doilea trimestru, planul 
producție a fost îndeplinit, 
cel de al treilea, însă... In 
rul acestui „însă” au avut 
dezbateri pasionate. In 
timpul desfășurării discuțiilor 
s-a vădit dorința tinerilor de a 
desprinde ce anume trebuie fă
cut pentru îmbunătățirea perma
nentă a aportului lor la îndepli
nirea planului de producție. 
Ceea ce a atras atenția tuturor 
a fost că în darea de seamă se 
făceau mereu referiri la măsu
rile ce vor trebui luate pentru 
fiecare domeniu de activitate 
în parte.

Pe bună dreptate s-a arătat 
că în activitatea secției fesăto- 
rie, în cel de al treilea trimes
tru au existat o seamă de greu
tăți obiective : neaproviziona- 
rea războaielor cu urzeli și bă
tătură a determinat ca zilnic, 
pe schimburi, să nu lucreze 
cîte 10—15 războaie ; din cauza

de
In 

ju- 
loc 
tot

ceste prilejuri au fost făcute o 
seamă de propuneri pentru îm
bunătățirea muncii, precum și 
pentru remedierea unor greu
tăți în procesul de producție, 
Moldovan Florica, Rozenauer 
Berta, Constantin Silvia și al
ții au explicat celorlalți măsu
rile luate de ei în vederea or
ganizării exemplare a locului 
de muncă, a îmbunătățirii cali
tății produselor. Utemista Vera 
Moldovan a remarcat pe bună 
dreptate, în cadrul adunării ge
nerale: oare comitetul organi
zației de bază U.T.M. a folosit 
în suficientă măsură aceste 
consfătuiri de producție pentru 
a stimula o dezbatere curentă, 
competentă, operativă a pro
blemelor de producție ivite ? 
Tovarășul Grigore Tepeluș, a-- 
jutor de maistru, responsabil 
cu producția și calificarea în 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. — care de altfel a des
fășurat o activitate sîrguincioa. 
să — a trebuit să recunoască 
slaba preocupare a comitetului 
organizației față de consfătui
rile de producție lunare.

Din discuțiile purtate au re
ieșit limpede cîteva hotărîri 
pentru viitor : la fiecare con
sfătuire de producție, membrii 
comitetului organizației de bază 
U.T.M. de secție, vor ajuta pe 
utemiști, pe tineri să se pre
gătească și să participe activ la 
aceste consfătuiri, să împărtă
șească experiența bună dobin- 
dită în muncă, să facă propu
neri gindite, menite să sporea
scă contribuția tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor din pla
nul de, producție. Comitetul 
organizației de bază U.T.M., va 
urmări felul în care își îndepli- 

tinerii angajamentele.

de producție, altele cu caracter 
educativ, cultural etc. Dar fie
care Droblemă trebuie dez
bătută în cea mai strînsă le
gătură cu atitudinea tinerilor 
față de muncă, cu rezultatele 
obținute în producție. Și cîte 
lucruri s-ar fi putut discuta! In 
secție există un număr mare 
de evidențiate, care în mod 
permanent realizează și depă
șesc planul, dînd produse de 
calitate. Iată-le : Florica Albu, 
Vasilica Vicol, Dumitra Manta, 
Victoria Ghinea și altele. Cu 
ele organizația de bază U.T.M. 
se 
de asemenea 
și Marin Nistor, Finița Mo- 
rogan, Ștefania Zbîrnea, E- 
lena Haner. care lucrează sub 
plan. Același lucru se întîmplă 
și cu unele, tinere 
ale școlii profesionale de 
lîngă 
pia. 
Ana. 
bază 
cești 
ticați la gazeta de perete, cu 
ei au stat de vorbă și membrii 
postului utemist de control. Și 
urmările n-au întîrziat. Fran- 
cisc Boga, Alexandrina Ivașcu, 
Elena Dobrin, și-au schimbat a- 
titudinea față de muncă și a- 
cum își îndeplinesc planuh 
lună de lună. Din păcate în 
secție conțină să existe tineri 
indisciplinați care lipsesc ne
motivat și nu-și îndeplinesc

mîndrește. Dar alături 
tinere se află

absolvente 
pa 

fabrică, ca Olteanu Olim- 
Tudor Lenuța, Văcăruș 
Comitetul organizației de 
U.T.M. a discutat cu a- 
tineri. Cîțiva au fost cri-

adu- 
însă 
ute- 

ar

planul de producție. In 
narea generală a reieșit 
.că dacă colectivul de 
miști din secția țesătorfe 
fi discutat cu acești tineri, lună
de lună, în cadrul adunărilor 
generale U.T.M., i-ar fi criticat, 
le-ar fi arătat mai îndeaproape 
ce anume au de făcut, cu toții 
și-ar fi schimbat atitudinea față 
de muncă.

In adunare, țesătoarea Nicu- 
lina Tudor a criticat nominal 
Pe cîțiva tineri care au lipsit 
nemotivat din producție. Ea a 
cerut ca utemiștii care absen
tează din producție, care nu 
respectă disciplina muncito
rească, să dea socoteală adu
nării generale 
ce au această 
ga adunare a 
Și iat-o pe 
care lipsește 
multe ori. Roșie, 
n-are 
lor ei. Dacă și Maria Gher
man, dacă și Silvia Modorcea, 
dacă și Viorica Mureșean și-ar 
fi îndeplinit exemplar sarcini
le, ar fi depășit planul de pro
ducție, desigur că situația de 
la sfîrșitul celui de al treilea 
trimestru ar fi fost mai bună. 
Acestor utemiste adunarea ge
nerală U.T.M. le-a făcut o se
rioasă critică și le-a cerut să-și 
schimbe de îndată atitudinea 
față de muncă.

De asemenea adunarea a 
mai hotărît formarea unui 
colectiv compus din patru 
utemiști care să ia legătura cu 
maiștri, tehnicieni și ingineri 
pentru a se organiza expuneri 
în fața tinerilor cărora să li se 
arate care sînt defectele prove
nite din cauza neatenției și cum 
se pot remedia ele ; pentru îm
bogățirea cunoștințelor profesio
nale au fost însărcinați mai 
multi utemiști să se ocupe de 
mobilizarea tuturor tinerilor la 
cursurile de ridicare a califică
rii i în perioada care urmează 
un colectiv de tineri a primit 
sarcina de a organiza trei con- 
cursuri pe tema „Să ne cunoa
ștem meseria"; periodic să se 
analizeze în cadrul adunărilor 
generale U.T.M. activitatea co
lectivului postului utemist de 
control, eficiența raidurilor 
sale etc.

Dacă ar fi să rezumăm în
treaga dezbatere din această a- 
dunare generală, ideea princi
pală statornicită ar putea fi e- 
nunțată astfel: colectivul de 
utemiști are un cuvînt greu de 
spus în problemele producției.

și să explice de 
atitudine. Intrea- 

fost de acord. 
Maria Gherman, 
nemotivat, de 

emoționată, 
ce explica tovarășe-

Inaintea. furtunii, pe platoul 
Bucegilor

Consurs „fâne știe 
meserie, eiștîgă“

Cancurenții s-au urcat pe 
scenă. își spun pe rînd nu
mele : Ion Nicolae, Uie Ctocă- 
nău, Constantin Gălățeanu — 
trasatori și Ion Panait — șa- 
blonor.

Trebuie arătat că, deși în 
fața examinatorului — care de 
această dată este inginerul 
Horațiu Sălăgeanu — s-au 
prezentat numai patru tineri, 
din inițiativa comitetului 
U.T.M., la pregătirea con
cursului „Cine știe meserie, 
cîștigă" cu tema „Construcția 
și montarea podurilor meta
lice", au participat zeci de ti
neri de la secția construcții 
metalice a I.P.M.P.B. Pitești.

Șl iată că întrebările vin 
una după alta :

— De ce în construcția de 
poduri metalice se folosesc bu
toane dimensionata în țoii și 
nu în milimetri ?

— Care este greutatea ma
ximă a ciocanului pentru bă
tut domurile, pentru ca aces
tea să nu se degradeze 7 etc.

Toți cei patru concurențl au 
dat răspunsuri bune, dovedind 
o temeinică pregătire profe
sională. Pentru aceasta ei au 
fost premiați.

Dar din răspunsurile lor au 
învățat și cel prezențl în sală. 
El au făcut astfel cunoștință 
cu aspecte noi ale luptei pen
tru realizarea unor produse 
de calitate superioară, pentru 
obținerea de economii de me
tal etc.

POPA D. ION 
modelor1

CAROL ROMAN

Mal 
153). 
(cal. 
(str.

seria de bilete 873), 
păți (bd. Magheru 29), 
celsior (bd. 1 Mai 322), 
rovîar Griviței

Festivalul filmului sovietic : 
Bate toba: rulează la cinema
tograful Republica — bd. Ma
gheru nr. 2 (8; 10; 12; 14; 16,45; 
19; 21,15). Ucigașul plătit — 
cinemascop : Sala Palatului 
R. P. Romîne (orele 19,30 — 

Car- 
Ex- 
Fe- 
70),

Flamura (șos. Giurgiului 153); 
Tragedia optimistă — film 
pentru ecran panoramic: Pa
tria (bd. Magheru 12—14); La 
vîrsta dragostei: București (bd. 
6 Martie 5), Grivița (calea Gri
viței — lingă podul 1 
Melodia (șos. Ștefan i 
— colț cu Lizeatiu), 
(piața G. Coșbuc 1).

6 Martie 
Cotroceni 9). Trei 
cinemascop: Tine- 
Victoriei 48). Ba-

Basarab), 
cel Mare 

Modern 
Eleetra : 

! 16), Oo-

Pintilie 2). Vacanță la mare 
cinemascop: Dacia (cal. Gri
viței 137). Cel mai mare spec
tacol: Crîngași (șos. Cringași 
42). Valsul nemuritor: Bucegi 
(bd. 1 Mai 57). Strict secret — 
cinemascop: Unirea (bd. 1 
143). Arta (cal. Călărași 
Dinastia neagră: Tomis 
Văcărești 21), Floreasca 
I. S. Bach 2). Ancheta: Flacăra 
(cal. Dudești 22), Volga (șos. 
I. Pintilie 61), Rîul și moartea: 
Vitan (cal. Dudești 97). Cuceri
rea Everestului: Miorița (cal. 
Moșilor 127), Ordinul Ana: 
Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Dootor in filozofie: Poțpular 
(str. Mătăsari 31). La răspintie: 
Moșilor (cal. Moșilor 221). Ta
xiul mor ții: Aurora (bd. Di
mitrov 118). Pacea (bd. Liber
tății 70—72). Ultimul tren din 
Gun Hill: Colentina (șos. Co- 
lentina 84). Doi din alte lumi: 
Luceafărul (cal. Rahovei 118), 
Escondida: Lira (cal. 13 Sep
tembrie 196). Elena din Troia 
— cinemascop: Ferentari (caL
Ferentari 86).

Moment obișnuit: în biblioteca sectorului I furnale, a Combinatului siderurgia din Hunedoara, 
tineri oteluri consultă noutățile editoriale.

foto i O, PLBCAN

Avancronica muzicală

cuprinse 
publicat 

„Contem- 
muzical,

„Muzica contemporană tre
buie să satisfacă nevoile spiri
tuale ale poporului, căruia i-e 
necesară o muzică vie, care să 
exprime sentimentele adevărate 
și puternice, idei Înaintate, pli
ne de avînt și frumusețe. O 
astfel de muzică va cuceri ini
mile tuturor oamenilor chiar 
dacă nu sînt specialiști sau cu
noscători"-

în aceste cuvinte, 
într-un recent articol 
în „Scînteia" despre 
poraneitate, limbaj
accesibilitate", compozitorul 
Gheorghe Dumitrescu mărturi
sea concepția sa despre artă, 
obiectivul principal al creației 
sale.

Adînc împlîntat în viața ță
rii, Gheorghe Dumitrescu a cău
tat în zecile sale de lucrări 
elaborate în anii din urmă, de 
la suita de lucrări lirice inspi
rate din gloriosul' trecut de 
luptă al poporului pînă la ora
toriul închinat luptătorilor de 
la Grivița, de la monumentala 
lucrare vocal-simfonică „Tudor 
Vladimirescu” la cîntecele sale 
de masă, drumurile spre o artă 
profundă, majoră, spre găsirea 
unui limbaj clar, expresiv, ca
pabil să comunice 
mărețele idea
luri ale epocii 
în care trăim.

Apărînd joi 
seara Ia pupi
trul orchestrei 
simfonice a Ra- 
dioteleviziunii, 
dirijorul Ludo
vic Baci și-a 
luat misiunea 
prezentării în 
primă audiție a 
celei mal noi 
lucrări a com
pozitorului : Su
lta câmpenească 
.Ogoare Infră- 

care 
Gheorghe Du
mitrescu încearcă 
în desenul portativelor, bucuria 
vieții noi a maselor de țărani 
care au pornit pe drumul agri
culturii socialiste.

Făurită chiar în cursul aces
tui an, suita este alcătuită din 
5 părți.

Prima parte, întitulată^ ca 
întreaga 
te” este 
în care 
omagiul 
țărănești 
demnul . .
colectivizării agriculturii.

Interesant este faptul că sub 
raport tematic, preludiul este 
embrionul din care se vor dez
volta temele tuturor celorlal
te mișcări. Ascultați în primul 
rînd cu atenție melodia into
nată de instrumentele de suflat 
cu care se va deschide prelu
diul. Ea va reveni de-a lungul 
suitei ca un motiv conducător, 
ce va lega toate cele 5 mișcări 
care se cîntă 
rupere.

în partea a 
sorite” scrisă 
lied, compozitorul înalță 
imn bogăției recoltelor muncii 
în comun.

Un episod cu totul remarca
bil în arhitectura generală a 
suitei este cea de a treia miș
care Întitulată „Copii fericiți''
— un scherzo plin de vigoare 
fi optimism.

Partea a 4-a „Amintiri triste
— 1907", aduce In ansamblul 
lucrării o notă profund contra
stantă. Intr-o mișcare largă, a- 
păsătoare, compozitorul creează

cu vigoare

un succint tablou al vremuri
lor de cruntă împilare, a anu
lui în cewe zeci de mii de ță
rani s-au ridicat la luptă pen
tru pămînt.

In sfîrșit partea a 5-a, „Săr
bătoarea culesului", este o îna
ripată pagină simfonică străbă
tută de înfocate ritmuri popu
lare în care este exprimată 
bucuria strîngerii recoltei de pe 
ogoarele înfrățite.

Alături de această primă au
diție romînească, în simfonicul 
de joi seara vom mai putea 
asculta una din cele mai inte
resante lucrări vocal-simfonice 
contemporane: „Oratoriul pate
tic” de Gheorghj Sviridov. Pro
fundă frescă muzicală a vieții 
poporului sovietic, oratoriul cu
prindă trei momente centrale: 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, perioada războiului 
civil și măreața epocă a con
strucției socialiste.

Din cela 7 părți ale oratoriu
lui — „Marș”, „Poveste despre 
fuga generalului Vranghel”, 
„Eroilor luptei de la Perekop”, 
„Pămîntul nostru", „Aici va fi 
oraș-grădină”, o alegorică „Con. 
vorbire cu tovarășul Lenin” și 
„Soarele și poetul’’ — am vrea 
să reținem atenția asupra celei

Manifestări cu prilejul 
„Lunii prieteniei 
romino-sovietice“

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Luna prieteniei ro- 
mino-sovietice“, la Pitești, în 
Palatul Culturii, a avut loc un 
simpozion intitulat : „7 Noiem
brie". Simpozionul a fost urmat 
de un program artistic. La clu
bul Uzinei mecanice Cîmpulung 
Muscel, numeroși metalurgiști 
au audiat jurnalul vorbit „Prin 
U.R.S.S.“, precum și conferin
țele „Trăim în era cosmică" ți 
„Meridiane sovietice".

La Galați, peste 1 000 de 
spectatori au asistat la deschi
derea Festivalului filmului so
vietic. A luat parte Si delegația 
de cineaști sovietici care ne vi
zitează țara. Festivalul a fost 
deschis cu filmul „Printre oa
meni buni".

în Capitală, la Casa raională 
de cultură Grivița Roșie au 
avut loc seri de filme romînești 
ți sovietice. La Casa de cultură 
a sindicatelor din Tg. Mureș 
s-a desfășurat o seară de poezia 
închinată Marelui Octombrie.

(Agerpres)

-----•-----

tf' „
țite", în

O nouă primă 
audiție romînească

„OGOARE
ÎNFRĂȚITE”
de Gh. Dumitrescu

să surprindă

suită „Ogoare infrăți- 
un preludiu simfonic 
compozitorul aduce 

său miilor de familii 
care au pășit, la în- 
partidulul, pe drumul

astfel fără între-

2-a „Lanuri 
în forma

în- 
unui 

un

de a patra mișcări „Pămîntul 
nostru” — un episod de profund 
lirism în care compozitorul cîn- 
tă dragostea nețărmurită a oa
menilor sovietici centru melea
gurile patriei. Fragmentul în
cepe cu o fermecătoare melodie 
cîntată de flaut, după care so- 
listul intonează un cîntec du
ios despre străvechiul pămînt 
al țării.

Țesătura muzicală se destra
mă încet și episodul se termină 
cu cîteva intonații de marș 
născute din intonațiile so
listului.

în sfîrșit înaintea oratoriului 
pentru soliști, cor și orchestră 
al lui Sviridov (la care partici
pă ca soliști cunoscuții cîntăreți 
M, Săndulescu și D. Ohanesian) 
vom putea asculta în interpre
tarea pianistei Marfa Fotino 
celebrul concert în mi bemol 
pentru pian și 
Beethoven 
zentat cu 
noștri.

orchestră de 
pe care l-am pre- 
alt prilej cititorilor

IOSDT SA VA

Capitol (bd. 
troceni (șos. 
plus două — 
retului (cal.
bette pleacă la război — cine
mascop: Victoria (bd. 6 Martie 
7). Viitorul (str. M. Eminescu 
127); Codin: Central (bd. 6 
Martie 2). înfrățirea între po
poare (bd. Bucureștii — Noi), 
Vară șl fum — cinemascop: 
Lumina (bd. 6 Martie 12), Bu- 
zești (str. Buzești 9—11), Pro
gresul (șos. Giurgiului 3). La- 
zarillo de Tormes: Union (str. 
13 Decembrie 5—7). Program 
special pentru copii — dimi
neața la cinematograful Doina 
(str. Doamnei 9). Ro-cco și fra
ții săi (ambele serii) după- 
amiază: Doina
9) Program de 
cumentare rulează 
tograful 
Martie 18).
porunci — cinemascop : 
Iești (Calea Giulești nr.
Povestea pantofiorului 
aur: Cultural (piața

(str. Doamnei 
filme do- 
la cinema-

Timpuri Noi (bd. 6
Dracul și cele 10

Giu- 
56).
de

Uie

Televiziune
Marți, 5 noiembrie 19S3

18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00 : Jurna
lul televiziunii ; 19,10 : Emi
siunea pentru copii; 19,30 : 
Emisiune de teatru „Prietena 
mea, Pix". în pauze : Emisiu
ne de știință. Șah. în înche
iere: Buletin de știri.

„TRAGEDIA OPTIMISTĂ
emuritoarea epo
pee revoluționară 

! a lui Vsevolod 
■ Vișnevski, care de 
j cîteva decenii stră
lucește în tezau- 
rul dramaturgiei 

și în repertoriul 
teatre din lume, a

sovietice 
multor 
inaugurat anul acesta, în ver
siunea sa cinematografică, tra
diționalul festival al țării prie
tene. Ecranizarea „Tragediei 
optimiste" realizată de Samso
nov (autorul altei adaptări in
teresante, „Zvăpăiata”, și al 
recentei, dificilei transpuneri 
după piesa lui Cehov, „Trei 
surori”) a fost premiată în 
primăvară la Cannes pentru 
patosul solemn, vibrația since
ră și profundă cu care tînărul . 
regizor a tălmăcit opera cla
sică.

Temerar, ca și în alte încer
cări ale sale de a converti e- 
cranului valori de mare răsu
net, filmul lui Samsonov co
munică spectatorului printr-un 
limbaj direct, mobilizator, 
înaltele idei și simțăminte cu
prinse în textul-manifest ar
tistic și politic al dramaturgu
lui care și-a închinat viața și 
creația sa victoriei Revoluției. 
Opera lui Vișnevski, luminos 
exemplu de creație comunistă 
angajată, inspirată din istorie 
și redată apoi istoriei cu înnoit 
suflu militant, mobilizator, re
învie pe ecran, făcînd specta
torul să vibreze și astăzi ca

odinioară, la premiera scenică. 
E meritul ilustrării în scene 
riguroase, îngrijite, pe care 
ne-a oferit-o Samsonov, stră- 
duindu-se să descifreze din e- 
terogena construcție drama- 
turgică (îmbinare neașteptată 
de episoade strict narative cu 
patetice evocări epice și largi 
expresii lirice), sensul filozofic 
unic, major, al „optimistei tra
gedii".

„Tragedia optimistă”. Ală
turarea termenilor nu mai 
surprinde azi, dar, la vremea 
sa a echivalat cu o adevărată 
revoluție în filozofia și esteti
ca deprinsă să separe, catego
ric, noțiuni aparent antagoni
ste. Actul tragic, care de seco
le era înțeles drept înfrînge- 
rea dureroasă a eroului în 
luptă cu destinul „potrivnic" 
(teatrul antic) ori cu societa
tea vrăjmașă, inumană, capătă 
la Vișnevski o semnificație cu 
totul nouă. Eroul îndrăgit de 
spectator, comunistul, își dă 
viața pentru cauza revoluției, 
dar sfîrșitul său nu mai depri
mă, ci însuflețește, îndeamnă 
la luptă, pe cei rămași să-i 
continue nobila misiune. Cu
noașterea scopului finalității 
luptei, a celui mai generos 
ideal din cîte au existat vreo
dată, eliberarea omului de ex
ploatare, asuprire, dă încrede
re, forță nebănuită eroului co
munist.

Ca și piesa, ecranizarea are 
în centru personajul — deve-

nit simbol al eroismului revo
luționar, chintesența înțelep
ciunii și capacității omului de 
partid de a însufleți în acele 
clipe grele ale războiului civil 
și a conduce spre victorie si
gură masele) — Femeia-comi- 
sar. Iat-o, pășind dîrză, senină 
și demnă, în fruntea primului 
eșalon al armatei roșii revo
luționare, disciplinate, la care 
a contribuit și perseverența,

FESTIVALUL
FILMULUI
SOVIETIC

curajul, inteligența eroinei co
muniste. Pe ecranul Lat se în
scrie într-o emoționantă unita
te de voință șl acțiune, disci
plină, mulțimea pînă nu de 
mult atît de difuză, eterogenă, 
a marinarilor din Flota Balti
cei. Episodul, de un patetism 
sobru, încununează o etapă in
tens dramatică, zbuciumător 
străbătută de personajele lui 
Vișnevski. Premizele conflic
tului sînt puse in film cu cla
ritate. Samsonov sugerează cu 
mijloace pregnante atmosfera 
de haos, derută, anarhia ce 
domnește în mijlocul echipa
jului, la sosirea reprezentan
tului Partidului. Forțele apar 
la început inegale. Pe de o

parte mulțimea agitată, ținu
tă în frîu, de violența, vicle
nia Căpăteniei anarhiștilor, pe 
de alta o femeie tînără, sin
gură, fragilă, privită cu vădită 
ostilitate, agresivitate, de ma
rinarii înrăiți. Și, iată, prima 
ciocnire care anunță începutul 
modificării în raportul — ine
chitabil—de forțe: Femeia-co- 
misar se apără de violență cu 
nebănuită energie. Momentul- 
șoc e 
frumos, 
taliului 
cursul 
crește prestigiul eroinei, influ
ența ei salutară pe care înce
pe s-o exercite asupra unor 
caractere recalcitrante ca Ale
xei iar stima pe care o impu
ne restului echipajului e reda
tă într-un plan mai general, 
’lustrativ, pe un fundal mai 

‘ mult epic decît dramatic.
O descifrare mai atentă a 

etapelor procesului (nu numai 
a rezultatelor) plămădirii ca
racterelor integre, revoluțio
nare, din această diversitate 
umană, „amestec de noroi și 
sînge", cum o definea Vișnev
ski, ar fi ridicat substanțial 
valoarea ecranizării. Preocu
pat cîteodată de expresivita
tea compoziției cadrului, a u- 
nor efecte strict plastice (ca a- 
cela al scenei finale — înmor
mântarea Femeii-comisar — 
regizorul scapă din vedere cî
teva dialoguri de o semnifi
cație majoră în evoluția per-

lucrat cinematografic 
cu o mare grijă a de- 
psihologic. Pe par- 

desfașurăril filmului
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evusutiie

sonajelor, Discuțiile dintre Fe- 
meia-camisar și Alexei, ori 
dintre eroina comunistă și 
fostul ofițer al marinei impe
riale sînt oarecum expediate 
din cauza insistenței aparatu
lui cinematografic asupra 
decorului. Impresionează în 
schimb — și aici avem de-a 
face cu o certă reușită — sce
nele mari, de ansamblu, urmă
rirea mișcării maselor Influen
țate pe rînd de Căpetenia a- 
narhlștilor, de elanul tineresc 
— dar pripit — al lui Alexei 
și definitiv cîștigate în final 
de siguranța, luciditatea, ab
negația eroului matur : comu
nistul.

Convingători, cu multă per
sonalitate în rolurile dificile 
pe care le susțin, actorii Boris 
Andreev (Căpetenia anarhiști
lor) șl V. Tihonov (Alexei). Tî- 
năra actriță Margareta Volo
dina însuflețește cu căldură 
chipul eroic al Femeii-comi
sar. Ea aduce prospețime, elan 
romantic, chiar dacă nu sufi
cientă greutate șl luciditate, 
partiturii care în teatru a pri
lejuit creații memorabile. In
tențiile lirice ale dramaturgu
lui sînt subliniate în film 
printr-o bună organizare a 
materialului epic.

Acurateța, conștiinciozitatea 
profesională, respectul și căl
dura față de opera clasică de
finesc recenta realizare a cine
matografiei sovietice.
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Membri ai corpului diplomatic I 
au făcut o excursie I

întrevederea dintre miniștrii Vizita

în Delta
în zilele de 1—3 noiembrie 

a.c.. membri ai corpului diplo
matic din București au parti
cipat Ia o excursie în Delta 
Dunării, organizată de Mini
sterul Afacerilor Externe.

Au luat parte : Siu Gien-guo
— ambasadorul R. P. Chineze, 
cu sofia, Alexandre C. Argy- 
ropoulo — ambasadorul Gre
ciei. cu soția, Jaroslav Sykora
— ambasadorul R. S. Ceho
slovace, cu soția, I. K. Jegalin
— ambasadorul U.R.S.S., cu 
soția. Jeno Kuti — ambasa
dorul R. P. Ungare, cu soția, 
Semsettin A. Mardin — amba
sadorul Turciei, cu soția, 
Martti Salomies — ambasado
rul Finlandei, cu soția, K. R. F. 
Khilnani — ambasadorul In
diei, Togoociin Ghenden — 
ambasadorul R. P. Mongole, 
A. Paveri Fontana — ministrul 
Italiei, cu soția, William A. 
Crawford — ministrul S.U.A., 
cu soția, Carol J. de Barros — 
ministrul Braziliei, Honore 
Cambier — ministrul Belgiei, 
W. Winther Schmidt — însăr
cinatul cu afaceri a. i. al Da
nemarcei. cu soția, Enrique 
J. B. Chaillon — însărcinatul 
cu afaceri a. i. al Argentinei, 
cu soția, J. I. McGhie — însăr
cinatul cu afaceri a. i. al Marii 
Britanii, cu soția. Le Van Chat
— însărcinatul cu afaceri a. i. 
al R. D. Vietnam, Pak Rion 
Man — însărcinatul cu afaceri 
a. i. al R. P. D. Coreene, Is
rael Haviv — însărcinatul cu 
afaceri a. i. al Israelului, cu

Dunării I 
soția. Ante Cudina. — însărci- I 
natul cu afaceri a. i. al R.S.F. | 
Iugoslavia. Ivan Mangov — 
însărcinatul cu afaceri a, i. al I 
R. P. Bulgaria, cu soția, pre- | 
cum și numeroși alți membri 
ai corpului diplomatic. I

Oaspeții au fost însoțiți de I 
Eduard Mezincescu și Gheor- a 
ghe Pele, adjuncți ai ministru- | 
lui Afacerilor Externe. Petru | 
Burlacu, secretar general al _ 
Ministerului Afacerilor Ex- B 
teme și funcționari superiori B 
din acest minister. .

Deplasarea s-a făcut cu mo- B 
tonava „Carpați”. ■

Oaspeții au vizitat instalați- ■ 
ile piscicole de la Sf. G’heor- | 
ghe, au participat la demon
strații de pescuit profesional, | 
la partide de vînătoare și pes- B 
cuit sportiv, la plimbări cu " 
hidrobuzele și la un foc de M 
tabără pescăresc. ,

La sfirșitul excursiei, căpi
tanul motonavei „Carpați”, Ia- | 
cob Niculescu, a oferit oaspe- | 
ților un dejun. Cu acest pri
lej, ambasadorul R. P. Chi- ■ 
neze, decan ai corpului diplo- g 
matic. Siu Gien-guo, a adus 
mulțumiri în numele corpului ■ 
diplomatic Ministerului Afa- | 
cerilor Externe pentru organi
zarea acestei excursii, care a B 
permis cunoașterea uneia din | 
cele mai pitorești regiuni ale 
R.P.R. B

Excursia s-a desfășurat în- |
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie, I

afacerilor externe
ai R. P. Romine și Franței

ministrului 
Finanțelor 

al R. P. Romîne

INFOR MÂȚII |

PARIS 4 — Corespondentul 
Agerpres, Tudor Vornicu 
transmite : Cu prilejul trecerii 
sale prin Paris, Corneliu Mă
nescu ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, a avut 
la 4 noiembrie a.c. o întreve
dere cu Maurice Couve de 
Murville, ministrul francez al 
afacerilor externe, la invitația 
acestuia.

Au participat: dr. Victor Di
mitriu, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R.P. 
Romîne la Paris și Jacques 
Delarue Caron de Beaumar
chais. ministru plenipotențiar, 
director pentru Europa al Di
recției afacerilor politice din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali
tate. cei doi miniștri de externe 
făcînd un schimb de păreri a- 
supra principalelor probleme 
internaționale, precum și a 
stadiului actual al relațiilor 
dintre cele două țări.

La sfîrșitul convorbirii, mi
nistrul francez al afacerilor 
externe a făcut coresponden
tului Agerpres la Paris urmă
toarea declarație :
Dejun in onoarea 

ministrului 
afacerilor externe 
a! R. P. Romine

„Sînt bucuros că am putut 
avea această convorbire cu dl. 
Corneliu Măqescu. ministrul 
de externe al Romîniei. Am 
făcut împreună un larg tur de 
orizont al problemelor inter
naționale și al • celor privind 
relațiile dintre țările noastre, 
acestea fiind în progres mai 
ales în domeniul economic și 
cultural. Utilul schimb de pă
reri pe care l-am avut cu dl. 
ministru Mănescu își va aduce 
desigur contribuția la dezvol
tarea acestor relații în viitor”.

Intr-o declarație făcută co
respondentului diplomatic al 
agenției France Presse, Serge 
de Quinsburg, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne a spus:

„Discuția pe care am pur
tat-o cu dl. Couve de Murville 
ministrul afacerilor externe al 
Franței a fost deschisă și con
structivă. Am abordat împre
ună unele probleme interna
ționale și relațiile interesînd 
cele două țări. Am convenit că 
relațiile bilaterale se desfă
șoară reciproc avantajos, că 
există încă posibilități de dez
voltare a acestora, posibilități 
care trebuie explorate și con
solidate. Consecvent politicii 
sale de coexistență pașnică, 
guvernul R. P. Romîne între
ține și dorește să dezvolte re
lațiile cu toate statele indife
rent de orînduirea lor politică 
și socială”.

în R. A. U,
CAIRO 4 (Agerpres). — La 

invitația dr. Abdel Moneim 
El-Kaissuni, ministrul Finan
țelor și Planificării al Repu
blicii Arabe Unite, ministrul 
Finanțelor al R. P. Romine 
Aurel Vijoli, întreprinde o vi
zită în R.A.U.

La 2 noiembrie, ambasado
rul Republicii Populare Romî- 
ne la Cairo, Mircea Nicolae- 
scu, a oferit un dineu în cins
tea tovarășului Aurel Vijoii. 
La dineu au luat parte dr. Ab
del Moneim El-Kaissuni, Ab
del Hakim El-Reifai, guverna
torul Băncii Centrale, Zakaria 
Tawfik, adjunct al ministru
lui Economiei, Badr E'l-Din 
Hamid, subsecretar de stat în 
Ministerul Finanțelor, precum 
și funcționari superiori din 
ministerele Economiei, Finan
țelor și Planificării.

★

La 3 noiembrie a.c. pre
ședintele Nasser a primit la 
reședința sa pe ministrul Fi
nanțelor al R. P. Romîne, 
Aurel Vijoli. Au fost de față 
dr. Abdel Moneim El-Karissu- 
ni, ministrul Finanțelor și Pla
nificării Republicii Arabe U- 
nite și ambasadorul R. P. Ro
mîne la Cairo, Mircea Nico- 
laescu.

Lucrările sesiunii
NEW YORK 4 — Trimisul 

special Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Lucrările A- 
dunării Generale a O.N.U. con
tinuă pe comitete. In ședința 
din dimineața zilei de 4 noiem
brie în comitetul politic al A- 
dunării Generale, care dezbate 
problema dezarmării generale și 
totale, au luat cuvîntul repre
zentanții Nigeriei, Perului, Re
publicii Populare Romîne, Ior
daniei, Irakului și ciancaișistul.

Luînd cuvîntul Mircea Ma- 
lita adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R. P. Romîne, 
s-a referit la diferitele aspecte 
ale dezarmării. El a subliniat că 
cerințele dezvoltării economice, 
ale rezolvării problemelor so
ciale și ale valorificării uriașu
lui potențial al descoperirilor 
științifice și tehnice impun în
cetarea vastei risipe de mij
loace materiale și intelectuale 
necesitată de cursa înarmărilor.

Vorbitorul a arătat că asis
tăm la o creștere manifestă a 
dorinței țărilor mici din diferite 
continente de a depune efor
turi, așa cum a arătat și repre
zentantul Suediei, pentru a 
contribui la realizarea unui cli
mat mai bun, îndeplinindu-și 
astfel responsabilitatea lor la(ă 
de pacea lumii.

Subliniind cu satisfacție inte
resul lată de problema zonelor 
denuclearizate manifestat la ac
tuala sesiune a O.N.U., repre
zentantul romîn a subliniat că 
stabilirea unui mare număr de 
condiții prealabile, pe care re
giunile ar trebui să le satisfacă 
pentru a obține statutul de 
zonă denuclearizată, este de 
natură să slinjenească procesul

de constituire a unor asemenea 
zone.

R. P. Romînă, a arătat el, se 
pronunță în mod consecvent 
pentru încheierea cit mai grab
nică a unui tratat de dezarmare 
generală și totală, care să fie 
înfăptuit într-o perioadă de 
timp scurtă, sub un strict con
trol internațional. Considerăm 
că prevederile proiectului de 
tratat de dezarmare generală și 
totală sub un strict control in
ternațional propus de U.R.S.S. 
constituie o bază utilă în vede
rea încheierii unui astfel de

Intervenția 
reprezentantului 
R. P. Romîne

geord. R. P. Romînă susține a- 
ceastă propunere. In același 
timp sîntem gala să examinăm 
cu atenție orice alte propuneri 
constructive, de natură să pro
moveze cauza dezarmării gene
rale și totale.

Totodată, delegația R. P. Ro
mine a criticat concepția din 
care se inspiră prevederile pro
iectului occidental al tratatului, 
deoarece aceasta nu corespun
de cerințelor de interzicere a 
aimelor de distrugere în masă, 
necesității de a se elibera po
poarele de primejdia războiului 
nuclear.

Pentru a găsi soluțiile care 
să ne ducă la dezarmare este 
nevoie de răbdare, perseveren-

O.N.V.

pentru ra-

pronunțat 
cadrul Co-

Ca răspuns la vizita făcută 
recent în țara noastră de un 
grup de specialiști americani 
din industria petrolieră, luni 
dimineața a plecat spre S.U.A. 
un grup de petroliști romîni 
condus de Ion Dumitru, ad
junct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei.

Specialiștii români vor vizita 
în S.U.A. șantiere petrolifere, 
rafinării, institute de cercetări 
și proiectări și vor purta dis
cuții cu specialiști americani.

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Austria în R. P. Romînă, dr. 
Paul Wetzler. a oferit luni 
seara o recepție cu prilejul ri
dicării la rangul de ambasadă 
a legației Republicii Austria 
la București.

Recepția s-a desfășurat în- | 
tr-o atmosferă cordială.

Luni după amiază, însărci- g 
natul cu afaceri ad-interim al g 
R. P. D. Coreene în R. P. Ro
mînă Pak Rion Man, a oferit ■ 
un cocteil cu prilejul celei de-a _ 
15-a aniversări a stabilirii re- B 
lațiilor diplomatice între R. P. S 
Romînă și R. P. D. Coreeană.

Ministrul S.U.A. în R. P. I 
Romînă, William Crawford, a _ 
oferit un cocteil cu prilejul | 
turneului în țara noastră al B 
orchestrei de muzică de came
ră „Clarion" din S.U.A. |

Au participat reprezentanți I 
ai Ministerului Afacerilor Ex- 
teme, muzicieni, critici muzi- I 
caii, ziariști. |

(Agerpres) _

MĂSURI EFICIENTE PENTRU |

(Urmare din pag. l-a) 

vel tehnic ridicat, fără o boga
tă cultură de specialitate nu 
poți să contribui pe deplin la 
creșterea productivității mun
cii, nu poți executa lucrări de 
calitate. In întreprinderea noas: 
tră această cerință se impună 
cu atît mai mult cu cit primim 
spre execuție piese foarte di
verse Și de serie relativ mică 
pentru care se cere, de bună 
seamă, o îndemînare profesio
nală deosebită.

Din felul în care s-au desfă
șurat cursurile de ridicare a 
calificării pînă acum, condu
cerea întreprinderii a tras con
cluziile cuvenite.

Este necesar astfel să urmă
rim organizarea lor nu numai 
pe meserii, ci și pe nivele de 
pregătire profesională și în plus 
sa asigurăm continuitatea cursu. 
rilor de la un an la altul îm
bogățind, bineînțeles, de fieca
re dată tematica lecțiilor. Ele 
vor avea în acest caz o mai 
mare eficiență, rezultatul cu
noștințelor căpătate se va re
flecta mai mult în procesul de 
producție.

La întocmirea tematicilor 
vom ține, de asemenea, cont, 
mai mult decît pînă acum, de 
cerințele concrete ale produc
ției. Trebuie astfel introduse 
lecții care să descrie importan
ta funcțională a reperelor, sub- 
ansamblelor pe care Ie execu
tăm. Tinerii vor cunoaște în 
acest mod rolul pe care-1 are 
fiecare piesă, își vor da mai 
mult seama de necesitatea res
pectării cu strictețe a planuri
lor de operații, a desenelor. 
Tematicile cursurilor noastre 
vor trebui să insiste apoi pe 
cauzele care duc la uzajul pre
matur al sculelor și remedierea 
acestor cauze, pe importanța 
folosirii dispozitivelor ca mij
loc de creștere a productivității 
muncii. De aceste aspecte se

va ocupa conducerea întreprin
derii. a fiecărei secții, ingine
rii și tehnicienii noștri

Cum ne pot ajuta organiza
țiile U.T.M., tinerii ? Cel mai 
important lucru pe care-1 aș
teptăm de la tineret este preo
cuparea continuă pentru ridi
carea nivelului de pregătire 
profesională. Din păcate, unii 
tineri înțeleg aceasta ca o sar
cină de moment, narticipînd cî- 
teva luni dintr-un an la cursu
rile de ridicare a calificării, ori 
venind odată sau de două ori 
la cîte o conferință. Lucrurile 
nu trebuie deloc privite așa. 
Organizația U.T.M. poate să 
ducă în acest sens o mai in
tensă muncă politică în rîndul 
tinerilor, indicîndu-le, prin e- 
xemplul muncitorilor vîrstnici, 
cu experiență, precum și a ce
lor tineri, care se evidențiază 
în producție, multitudinea căi
lor ce duc către desăvîrșirea 
măiestriei profesionale. Aș pro
pune, de exemplu, să se difuze
ze și studieze mai mult cartea 
tehnică, de specialitate, să se 
facă mai multe recenzii ale a- 
cesteia.

Sînt apoi tineri înscriși la li
ceul seral, la facultăți și alte 
școli care nu participă la cursu
rile de ridicare a calificării. Ei 
nu trebuie să rupă însă contac
tul cu meseria după cele opt 
ore de muncă. Ar fi necesar ca 
organizația U.T.M. să-i îndrume 
îndeosebi pe aceștia la citirea 
cărților tehnice, să-i antreneze 
la concursuri, pe temele mese
riei și, ce este mai principal, să 
controleze modul în care se 
preocupă de ridicarea propriu
lui lor nivel profesional.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum ne îndreptățesc să credem 
că și planul pe întregul an va 
fi realizat la toți indicii, ceea ce 
va constitui un punct în plus la 
pregătirea condițiilor pentru 
buna desfășurare a producției 
în anul viitor.
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PARIS 4 (corespondentul a- 
gerpres T. Vornicu transmite): 
După întrevederea care a avut 
loc la 4 noiembrie a.c., Mau
rice Couve de Murville, mini
strul de externe francez a ofe
rit un dejun în onoarea mini
strului afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Măne
scu.

La dejun au luat parte dr. 
Victor Dimitriu, trimis extra
ordinar și ministru plenipo
tențiar al R. P. Romîne la Pa
ris. Nicolae Udrițeanu, prim 
consilier, Cornel Burtică și Va- 
sile Vlad, consilieri — 
partea romînă.

Din partea franceză 
participat: Michel Habib 
Ionele, secretar de stat al afa
cerilor externe, Charles 
ministru plenipotențiar, 
torul afacerilor politice, 
Laloy și Jacques Roux, 
tori adjuncți pentru afacerile 
politice, Jacques Delarue Ca
ron de Beaumarchais, ministru 
plenipotențiar, director pen
tru Europa al Direcției aface
rilor politice, Olivier Worm- 
ser, ministru plenipotențiar, 
director pentru afacerile eco
nomice și financiare, Jean Bas- 
devant, director general al 
afacerilor culturale și tehnice, 
Bernard Durand. ministru 
plenipotențiar, director adjunct 
al Cabinetului ministrului 
afacerilor externe, Emanuel 
de Margerie, director adjunct 
pentru Europa Orientală din 
Direcția afacerilor politice, 
alți funcționari superiori din. 
Ministerul Afacerilor Externe, 
precum si ministrul Franței la 
București Pierre Paul Bouffa- 
nais.

Lucet, 
direc-
Jean 

direc-

Un televizor neobișnuit

rezultatele de la 19 
votare din cele 10162 
Repartizarea niandate- 
după cum urmează :

U.R.S.S. : Vedere din avion a 
instalațiilor hidrocentralei „V.

I. Lenin" de pe Volga.
Foto : N.9VOSTI-MOSCOVA

ATENA 4 Corespondentul A- 
gerpres transmite : La 3 noiem
brie au avut loc în Grecia alege
rile parlamentare. Potrivit co
municatului Ministerului Aface
rilor Interne, în întreaga țara 
votarea s-a desfășurat în calm și 
ordine. S-a înregistrat o partici
pare masiva la vot, în special la 
Atena.

Rezultatele după primul tur 
de scrutin indică o înfrîngere a 
partidului guvernamental E.R.E., 
aflat la cîrma țării de 8 ani. Din
tr-un total de 4 552 099 voturi 
valabile, Uniunea de centru, prin
cipalul partid burghez de opozi
ție, a obținut 1 921 577 (adică 
42,21 la sută față de 33,69 la 
sută cît obținuse în 1961), E.R.E. 
— 1 773 691 (adică 38,96 la siftu, 
față de 50,77 Ia sută în 1961), 
E.D.A. — 662 885 (14,56 la sută). 
Partidul progresist — 170 239
(3,73 la sută), celelalte partide 
șl candidații independenți ■— 
23 707 (0,52 la sută).

Lipsesc 
secții de 
existente, 
lor este 
Uuxtniedr de centru 121, E.R.E.'flu 
1 IS, E^'A. - r - y ' _ 
gresi8t — 2, în total 265 de man
date. Restul de 35 de mandate 
urmează să fie distribuite marți 
la al doilea și al treilea scrutin.

După cum apreciază ziarele 
ateniene, E.R.E. a pierdut în to
tal un sfert din voturile primite 
la trecutele alegeri.

ță, simț de răspundere și rea
lism, de căutarea căilor pentru 
apropierea pozițiilor, astăzi în
că distante, intr-un spirit de 
înțelegere și colaborare.

Guvernul R. P. Romine, a 
spus în continuare Mircea Ma
liții, militînd cu consecventă și 
neabătut pentru înfăptuirea de
zarmării generale și totale, se 
pronunță totodată pentru între
prinderea unor măsuri parțiale 
sau regionale, menite să sta
tornicească un climat de des
tindere în relațiile internațio
nale, de încredere între state și 
popoare, să înlesnească și să 
accelereze încheierea și înfăp
tuirea Tratatului de dezarmare 
generală și totală.

In lumina acestor realități — 
a spus vorbitorul — se relie
fează cu și mai multă claritate 
cunoscutele propuneri ale gu
vernului romîn, formulate încă 
în 1957, cu privire Ia transfor
marea regiunii balcanice într-o 
zonă a relațiilor de înțelegere 
și colaborare, lipsită de arme 
atomice și de baze 
chele.

R. P. Romînă s-a 
în același timp în
miletului celor 18 state pentru 
dezarmare în sprijinul propune
rii de a se încheia un pact de 
neagresiune între țările mem
bre ale N.A.T.O. și statele par
ticipante la 
șovia ca o 
în vederea 
militare.

Mircea Malila a sprijinit pro
punerea Uniunii Sovietice de a 
se convoca la începutul anului 
viitor o conferință la nivelul 
cel mai înalt a țărilor membre 
în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare apreciind-o 
ca o măsură menită să asigure 
cadrul corespunzător pentru 
discutarea cea mai eficientă 
atît a problemelor dezarmării 
generale și totale, cit și a 
unor măsuri separate îndrep
tate spre destinderea încordă
rii internaționale.

Astăzi, cînd metoda tratati
velor și-a găsit confirmarea în 
încheierea Tratatului de la 
Moscova, a spus în încheiere 
reprezentantul romîn, conside
răm cu atît mai mult că tre
buie depuse eforturi pentru a 
face noi pași îndreptați spre 
destindere și crearea unui cli
mat propice înfăptuirii sarcinii 
fundamentale care este dezar
marea

Tratatul de la Var- 
măsură tranzitorie 
lichidării blocurilor

generală și totală.
---------•---------

In Uniunea 
fost creat

După
din

lovitura de stat
Vietnamul de sud

Decretarea legii 

în întreaga
marțiale 

țară
SAIGON 4 (Agerpres). — A- 

gențfile de presă anunță că la 
4 noiembrie, junta militară sud- 
vietnameză venită la putere 
după răsturnarea lui Ngo Dinh 
Diem a decretat legea marțială 
în întreaga țară, ceea ce indică 
o înrăutățire a situației.

Intr-unui din anunțurile sale, 
Comitetul revoluționar militar 
a făcut cunoscut că pînă la 6 
noiembrie, toii partizanii regi- 

. $naitn dienîtrt tareJnu s-au aiă-
27. Partidul wg- ; hol(At autorități, pot

SITUAȚIA LA FRONTIERA 
ALCERO ■ MAROCANĂ

Toată atenția plantării pomilor) I
(Urmare din pag. I)

zero grade. La plantare 
este necesar să se execute 
fasonarea rădăcinilor, în cazul 
cînd această lucrare nu a fost 
făcută Ia scosul pomilor. Tre
buie dat la fiecare pom cel 
puțin 30—40 kg gunoi putred, 
care să fie amestecat bine cu 
pămîntul din groapă.

Avînd în vedere că în ca
drul gospodăriilor colective se 
înființează livezi pe suprafețe 
întinse, care au ca scop pro
ducerea unor cantități mari 
de fructe marfă, este foarte 
important ca soiurile să fie 
grupate pe parcele mari, cu a- 
sigurarea polenizatorilor. A- 
mestecul de soiuri creează nea
junsuri la recoltatul fructelor, 
la sortarea și livrarea lor.

tn toate cazurile este nece
sar să se respecte prevederile 
proiectului de executare a 
plantației stabilit împreună cu 
specialiștii stațiunilor experi
mentale, consiliilor agricole 
etc.

Sovietică a 
un televizor 

B neobișnuit. La nouț te
levizor unele lămpi de radio 
sînt înlocuite cu lămpi cu des
cărcare electrică în gaz cu ca- 
todul rece, numite de cunos
cutul fizician sovietic Abram 
Ioffe ..semiconductor! cu gaz“. 
Aceste lămpi au avantajul că 
consumă o cantitate infimă de 
energie electrică și pot func
ționa mult timp fără a fi înlo
cuite. De asemenea, ele nu au 
nevoie de transformatoare. 
Proiectul televizorului cu ase
menea lămpi de radio a fost 
elaborat de colaboratorii insti
tutului de fizică „Piotr Lebe
dev" al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

Apariția iernii in provin
cia canadiană Quebec

Acest tunel va deține însă 
pentru scurt timp recordul în 
ce privește lungimea. Peste ci- 
leva luni va începe construirea 
tunelului Monte Ciriegia care 
va depăși 12 km și va lega Cu
neo, Torino și Milano cu Nissa 
și Riviera franceză.

In primăvara anului 1964 va 
ii, de asemenea, dat în funcțiu
ne tunelul Gran San Bernardo 
— lung de 6,500 km. El va face 
legătură între nordul Italiei, 
Lausanne și capitalele din nor
dul Europei. Astfel, Italia, Fran
ța, Elveția și Austria vor fi le
gate prin 13 tunele.

bey Martin, adaugă ziarul, 
plecat în S.U.A. vinde speră să 
găsească fonduri.

723 de puneri în scenă 
numai în șase stagiuni 

teatrale

Un fenomen 
rar întîlnit

In urma unei anchete efec
tuată Ia 200 de teatre de 

limbă germană din R.D. Ger
mană, R.F. Germană, Elveția și 
Austria asupra pieselor reprezen
tate în șase stagiuni teatrale — 
din 1956/57 pină în 1961/62 — s-a 
constatat că între autorii clasici 
primul loc îl deține Shakespeare 
cu 723 de puneri în scenă, iar din
tre autorii moderni, în frunte se 
situează Brecht cu 334 puneri în 
scenă.

ALGER 4 (Agerpres). ‘— A- 
genția de presă algeriană trans
mite că începînd de duminică, la 
amiază, încetarea focului este a- 
proape efectivă în regiunea de 
frontieră 
După cum 
regiune au 
tre forțele 
rocane și după intrarea în vigoa
re a încetării focului la granița 
dintre cele două țări. Agenția 
algeriană relatează că, totuși, în 
cursul zilei de 4 noiembrie au 
mai avut loc unele schimburi de 
focuri în regiunea Beni Ounif și 
localitatea Figuig. Aceeași agen
ție relevă că prima comisie mix- 

acjt-a.

algerîano-marocană. 
se știe, în această 
avut loc ciocniri în- 
algeriene și cele ma

tă de supraveghere a încetării 
focului se străduiește să-și în
ceapă activitatea. Se subliniază 
faptul că a încetat focul în re
giunea Hassi Beica, principalul 
teatru de operațiuni al conflictu
lui de frontieră algeriano-ma- 
rocan.

Observatorii relatează că atît la 
Alger cît și la Rabat se mani
festă dorința încetării efective a 
focului la granița dintre cele 
două țări. în capitala Algeriei se 
depun străduințe în acest sens și 
se caută să se „evite angajarea 
unui dialog steril între Alger și 
Rabat”.

să-și depună armele. Intr-un a- 
pel difuzat la postul de radio 
Saigon, populația este invitată 
să-i denunțe pe toți aceia a că
ror activitate „ar putea fi con
siderată ca suspectă sau 
aduce prejudicii mișcării 
luționare". Pe de altă 
noile autorități au cerut 
lației să facă cunoscute numele 
persoanelor arestate arbitrar de 
vechiul regim și care se mai 
află încă in stare de arest.

La Saigon a fost anunțată, de 
asemenea, componenta guver
nului sud-vietnamez. In aiară 
de primul ministru, Nguyen 
Ngoc Tho, din guvern mai iac 
parte Tran Van Ly și Phan Huy 
Quat, ca vicepreședinți ai gu
vernului, generalul Tran Van 
Don, ministrul de război, ge
neralul Ton That Dinh, mini
stru de interne, generalul Trail 
Thu Oai, ministru al informați
ilor și alții.

Intr-o declarație cu privire lo 
politica sa internă, noul guvern 
a făcut cunoscut că ea va avea 
la bază principiul „democrației 
cu disciplină”. A fost precizat 
de asemenea faptul că puterea 
politică va fi transferată unui 
guvern ales „îndată ce situația 
o va permite".

că ar 
revo- 

parte, 
popu-

După plantare, pomii se | 
mușuroiesc făcîndu-se în ju- B 
rul trunchiului un strat de ■ 
pămînt gros de 30—40 cm pen- I 
tru a împiedica pătrunderea B 
gerului în zona rădăcinilor. _ 
Dacă plantația nu este îm- I 
prejmuită este necesar ca po- ■ 
mii să fie înveliți pentru a fi ■ 
apărați de iepuri. Cel mai bun I 
material de legat este stuful, ■ 
apoi tulpinile de cînepă sau ■ 
floarea soarelui, spirale spe- I 
ciale din masă plastică sau ■ 
hîrtie gofrată specială. în ca- ■ 
zul cînd lipsesc asemenea ma- I 
teriale se pot folosi și cocenii I 
de porumb, cu condiția să fie ■ 
curățați de foi și de resturile I 
de stiuleți cu boabe, care a- B 
trag șoarecii. ■

Executînd plantarea pomi- | 
lor toamna, cînd condițiile pe- ® 
doclimatice permit asigurarea g 
celei mai bune calități a lu- | 
crărilor, și acondînd îngrijirile ■ 
necesare imediat după plan- ■ 
tare, se vor realiza plantații I 
bine încheiate, durabile, care * 
vor răsplăti eforturile depuse. ■

Pentru prima oară în acest 
an, iama și-a făcut 
brusc aipariția duminică 
în provincia canadiană 

Quebec, fiind însoțită de un 
viscol puternic care a imobi
lizat sute de automobile și ca
mioane pe șosele. După cum 
transmite agenția France Pre
sse, în numai cîteva ore ză
pada a atins o înălțime de un 
metru și chiar mai mult pe 
principalele șosele care leagă 
orașele Quebec și Montreal. 
La Sherbrooke, localitate si
tuată la 150 km de Quebec, 
poliția a fost sesizată că peste 
1 000 de automobiliști se află 
în dificultate și nu pot conti
nua călătoria.

£rupția unui vulcan în pla
toul central al Republicii 
Costa Rica a provocat un 

fenomen cu totul neobișnuit: re
vărsarea unui rîu, ceea ce a dus 
la mari inundații pe o suprafață 
întinsă de teren. După cum 
transmite agenția Associated 
Press, lava care se scurge încă 
din luna martie, ca urmare a 
erupției vulcanului Irazu, a creat 
un adevărat barai artificial pe 
rîul Reventado, astfel incit apele 
au început să se reverse. La 
sfîrșitul săptămînii trecute, au
toritățile au trebuit să ia în 
grabă măsuri de evacuare a peste 
300 de persoane dinlr-uu sat care 
este amenințat să fie acoperit de 
ape din cauza acestor inundații. 
Apele au distrus, de asemenea, 
un pod pe șoseaua principală 
dintre San Jose și Cartago.

Din lipsă de fonduri..

Cei mai lung tunel rutier 
din lume

m tunelul va

Z. unelul Mont Blanc, cel mai 
lung tunel rutier din lu
me, va fi deschis pentru 

trafic primăvara viitoare. Lung 
de peste 11500
scurta cu cîteva ore drumul în
tre Paris, Bonn, Bruxelles, Ams
terdam, Hamburg și nordul Ita
liei. Tunelul va lega, de aseme
nea, două din cele mai renumi
te stațiuni de ski — Chamonix 
și Cervinia.

fonduri la 
încetat turna

rea filmului „Cele pa
tru nopți de lună plină", pro
ducție hispano-americană.

In legătură cu aceasta, coti
dianul spaniol „Pueblo" scrie 
că „producătorii spanioli cre
deau că colegii lor americani 
aveau fondurile necesare tur
nării filmului, iar producăto
rii americani gîndeau același 
lucru, că colegii lor spanioli ar 
avea banii necesari".

Producătorul american Sob-

Din lipsă de 
Madrid a
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NEW DELHI. — în sala 
Muzeului de stat din orașul 
Madras (India) s-a deschis re
cent expoziția fotografică „Mo
numente arheologice în Romî- 
nia“. Expoziția a fost deschisă 
de ministrul principal al sta
tului Madras — dl. Bhaktavat- 
salam.

— La 4 noiembrie 
la Berlin ședința 
de Stat al R.D.G.

BERLIN. 
a avut loc 
Consiliului 
In conformitate cu constituția
R.D.G., Consiliul a fixat prima 
ședință a Camerei Populare în 
noua sa componență la 13 no
iembrie.

BELGRAD 4 — La invitația 
președintelui R.S.F. Iugosla
via Iosip Broz Tito între 2 și 
4 noiembrie s-a aflat la Bel
grad într-o vizită de prietenie, 
Haile Selassie. împăratul Etio
piei.
_După cum relatează agenția 

Taniug. în comunicatul comun 
dat publicității la încheierea 
vizitei se subliniază printre 
altele că a avut loc un larg 
schimb de păreri într-o serie 
de probleme ale situației inter
naționale actuale.

MOSCOVA. — La 3 noiem
brie a avut loc la Palatul că
sătoriilor din Moscova cere
monia festivă a căsătoriei cos- 
monauților sovietici Valentina 
Tereșkova și Andrian Niko
laev. în fața Palatului era a- 
dunată o mulțime uriașă, la 
ferestrele caselor și în bal
coane erau sute și sute de oa
meni. însoțiți de martorii Va- 
Ieri Bîkovski și Valentina Ga
garina. mirele și mireasa au 
sosit la Palatul căsătoriilor 
împreună cu Iuri Gagarin, 
Gherman Titov, Pavel Po- 
povici. Sosirea lor a fost fixată 
pe peliculă de zeci de fotore
porteri și operatori de cinema. 
(Interesul pentru această cere
monie a fost ilustrat și de fap
tul că 84 de țări au solicitat 
televiziunii sovietice filmul 
despre căsătoria cosmonauți- 
lor).

După încheierea formalități
lor de rigoare, directorul Pa
latului căsătoriilor declară în
cheiată căsătoria cetățenilor 
sovietici, Eroi ai Uniunii So
vietice, piloții cosmonauți Va
lentina Vladimirovna Tereș
kova și Andrian Grigorievici 
Nikolaev.

NEW YORK. — La New York 
au luat sflrșit lucrările celei de-a 
6-a conferințe a Comitetului națio
nal de luptă pentru o politică nu
cleară sănătoasă. Principalul docu
ment adoptat de conierință confine 
un număr de propuneri concrete În
dreptate spre întărirea păcii și cău
tarea de căi pentru înfăptuirea dez
armării. Astiel, comitetul se pro
nunță pentru întărirea Organizației 
Națiunilor Unite și lărgirea rolului 
ei, împotriva răspîndirii armei nu
cleare și a creării forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O.

Comitetul național de luptă pen. 
tru o politică nucleară sănătoasă 
cheamă guvernul S.U.A. să recu
noască R.D. Germană și să cadă de 
acord asupra reglementării proble
mei Berlinului occidental.

Comitetul s-a pronunțat, de ase
menea, împotriva unei intervenții 
directe sau indirecte a Statelor 
Unite în Cuba și pentru recunoaș
terea R.P. Chineze.

BONN. — La Frankfurt pe 
Main a avut loc un mare miting 
al partizanilor păcii vest-germani. 
Participanții la miting au adop
tat în unanimitate un apel care 
conține chemarea de a se orga
niza în 1964 tradiționalul mar; 
al adversarilor înarmării atomice. 
Marșul urmează să se desfășoare 
sub lozinca transformării Europei 
centrale într-o zonă liberă de

arma nucleară, într-o zonă a des
tinderii.

HAVANA. — La Havana a ? 
avut loc o conferință de presă, S 
radiotelevizată, la care au parti- Z 
cipat reprezentanți ai agențiilor < 
de presă străine. în cursul confe- S 
rinței au fost prezenți mai mulți -J 
membri ai unei bande de contra- 
revoluționari cubani, capturați S 
de pe un vas care naviga sub 
pavilionul statului „Nicaragua”, s 
Contrarevoluționarii au vorbit cu S 
acest prilej despre activitatea pe / 
care au desfășurat-o împotriva *. 
poporului cuban.

BONN, — Agențiile occidentale *• 
de presă relatează că la mina „Ma- 
thilde" din Lengede (Saxonia infe- 
rioară) continuă lucrările de salva- <’
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re a altor 11 mineri găsiți în viață 
in urma cercetărilor făcute la 3 no. 
iembrie de echipe speciale în vede
rea aprecierii adincimii apei revăr
sate în mină. După cum se știe, 
la 24 octombrie, o alunecare de te
ren a antrenat inundarea minelor 
societății „Ilseder", în timp ce 120 
de mineri se aflau în subteran. 71 
dintre aceștia au reușit să se sal
veze din calea apelor, în timp ce 
restul de 49 au fost prinși de ape 
și blocați în galerii.
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