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Punctul de plecare:
EFECTIVELE MATCĂ/

Cum e organizată reproducția 
animalelor in regiunea Argeș

Pentru creșterea, în continuare, a efectivelor de animale și ameliorarea raselor existente, alături de o furajare rațională și îngrijire corespunzătoare, un rol important îl au organizarea reproducției, obținerea unui număr cît mai mare de produși de la efec- tivele-matcă. în regiunea Argeș, numărul de animale a crescut an de an. Cooperativele agricole dețin, în prezent, 105 000 de bovine și un mare număr de ovine, porcine, păsări. Multe unități au animale-matcă valoroase, de la care obțin producții' ridicate.
Eficacitatea 
însămînțărilor 
artificialeîn creșterea efectivelor și ameliorarea raselor prezintă o mare însemnătate extinderea însămînțărilor artificiale. Ce s-a realizat în această privință în regiunea Argeș ? Ne răspunde tov. Gheorghe Stroe, șeful centrului regional de însămînțări artificiale :

„Alături de centrul re
gional de la Ștefănești, dis
punem de 9 centre raionale 
și 220 de puncte comunale. 
In raza lor de activitate 
sînt cuprinse, în planul de 
reproducție, peste 78 000 de 
vaci și juninci. Pînă acum 
au fost însămînțate artifi
cial 57 244 de vaci, din care 
la primul control au fost 
găsite gestaute peste 35 500.într-adevăr, metoda însămînțărilor artificiale își dovedește eficiența. Rezultatele cbținute în multe coopera^ ve agricole sînt edificați ire. Membrii coo-

perativei din Valea Mare, raionul Muscel, au un obiectiv bine precizat : să obțină anual cîte un vițel de la fiecare vacă. In acest scop, se practică, cu bune rezultate, însămînță- rile artificiale. Operatoarea Elena Polexe, avînd sprijinul consiliului de conducere și al îngrijitorilor, desfășoară o activitate rodnică. In acest an, procentul de natalitate este de peste 90 la sută. Succese importante au fost obținute și în ce privește îmbunătățirea structurii efectivelor, în cireada de bovine, vacile și junincile reprezintă 50 la sută.O experiență valoroasă au cooperatorii din Brebeni și Curtișoara. Aici, datorită unei bune îngrijiri și furajări, s-a reușit să se crească un tineret bovin viguros, apt pentru prăsilă. în comunele din raza orașului Cîmpulung-Muscel procentul de natalitate a fost, anul trecut, de 86,7 la sută, iar acțiunea de însămîn- țări artificiale în acest an decurge bine. La o analiză mai atentă pe ansamblul regiunii, în ce privește sporirea efectivelor, rezultă că situația nu este tocmai bună. în 1964 s-au obținut între 70—75 de viței la suta de vaci, ceea ce este încă puțin. Nici în acest an rezultatele nu sînt satisfăcătoare. Care sînt cauzele ?

pripite pentru extinderea însămînțărilor artificiale la vaci chiar și acolo unde nu erau asigurate condiții materiale corespunzătoare. Fără să se judece prea mult urmările, s-a trecut la castrarea taurilor. Așa s-au petrecut lucrurile în raioanele Muscel, Curtea de Argeș, Găești.Ulterior s-a constatat că, în unele locuri, procë- dîndu-se astfel s-a făcut o mare greșeală. Aflînd a- ceastă situație îți vine în gînd zicătoarea : „bat-o pustia de minte că n-a fost mai dinainte“.Cîteva exemple vor arăta că, într-adevăr, în unele locuri nu au fost asigurată condițiile materiale pentru practicarea în condiții optime a însămînțărilor artificiale. La cooperativa agricolă „Zorile“ din Costești, Floarea Petre, îngrijitoare la ferma de vaci, a obținut de la cele 10 vaci pe care le are în primire numai doi viței, iar Stana Răceanu, tot de la 10 vaci — 4 viței. De ce numai atîția ? „Pen
tru că operatorul de la 
punctul de însămînțări 
nu-și face datoria. El nu 
urmărește atent vacile care 
au intrat în călduri și nu 
face a doua însămînțare 
cină este cazul. Din această 
pricină sîntem nevoite să 
îngrijim acum vaci sterpe“ — ne spune Floarea Petre.

ALBA IULIA

PRIMELE PRODUSE
ALE FABRICII DE

MATERIALE REFRACTARE
DEVA (coresp. „Scînteii"). — Tn orașul Alba lulia a 

intrat recent în funcțiune cea mai mare fabrică de ma
teriale refractare din (ară. Produsele ob|inute aici — 
cărămizi silico-aluminoase, șamotă, mortare refractare 
și cărămizi superușoare — au o mare importantă pentru 
industria siderurgică, energetică și alte ramuri indus
triale cu „foc continuu". Noua unitate este proiectată 
de specialiști români. Principalele utilaje și instalații 
sînt de producție românească.

Materia primă de bază o constituie argila de Șuncu- 
luș-Crișana și alumina provenită de la Oradea. Fluxul 
tehnologic se caracterizează printr-un înalt grad de 
mecanizare și automatizare. Fabrica va spori produc
ția de materiale refractare a tării cu 40 la sută, avînd 
posibilități de dezvoltare în viitor.

Cărămizile refractare ob)inute la Alba lulia au fost 
supuse analizelor de laborator, dovedind o calitate 
corespunzătoare. Primele produse au și fost expediate 
spre combinatele siderurgice Hunedoara și Reșifa, spre 
uzinele Victoria-Călan și Cîmpia Turzii.

Graba 
strică treabaNumeroase cadre de conducere din cooperativele agricole și unii specialiști afirmă că s-au luat măsuri

Gheorghe 
CÎRSTEA
coresp. 
„Scînteii“

(Continuare 
în pag. a III-a)
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Vizita in Austria a tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

SCHRUNS 21. — De la trimișii speciali Agerpres, P. Stăncescu și C. Varvara : Duminică, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, împreună cu Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, și ambasadorul României la Viena, Mircea Ochea- nă, a plecat pe platoul alpin din masivul păduros Zimba Fundel Kopf, la o altitudine de 1 700 metri, unde a fost organizată o vînă- toare.Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Jean Livescu,

adjunct al ministrului învățămîn- tului, și Ion Mor eg a, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini, au vizitat orașul Bregenz, pe malul lacului Baden.în seara aceleiași zile, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și persoanele care-1 însoțesc au plecat din gara Bludenz, cu un tren special, la Viena, de unde luni vor pleca spre patrie.Oaspeții români au fost conduși la gară de șeful landului Vorarlberg, Herbert Kessel, și de alți conducători ai landului.

A^riptimpiirT 
veșnic tinere 2»

de Ion LÀNCRÀNJAN

în vara care abia a trecut, po
porul român, tofi oamenii muncii 
din România socialistă au trăit cli
pe deosebite, de înălțare sufleteas
că. Vara a fost fierbinte, dar pli
nă de o efervescentă tinerească și 
viguroasă. Acum sîntem în plină 
toamnă, înfr-o toamnă aspră și ge
roasă, limpede și luminoasă pînă 
ieri-alaltăieri, dimineața sau în 
ceasurile de cumpănă ale a- 
miezii. Strugurii au fost cu
leși, mustul s-a asprit și s-a pre
făcut pe neștiute în vin, să nu-și 
piardă tăria smulsă din pămînf și 
din soare, în vara care abia a tre
cut. Iar grîul a fost semănat și a 
încol(it. Va sta o iarnă sub zăpadă, 
la sînul pămîntului. Pe urmă va 
crește, va da spic, va lega rod și 
se va coace. Ierburile se vor celi 
apoi, va veni altă toamnă, mai fru
moasă, poate, decît cea de acum. 
Și apoi, după încă o iarnă, va veni, 
iară, primăvara, anotimpul primeni
rilor și-al dezghețurilor...

Dar să lăsăm desfășurarea impe
tuoasă și plină de poezie a toam
nelor și a primăverilor noastre, — 
și să ne întoarcem la vara care 
abia a trecut, la vara aceasta fier
binte și de neuitat, la suflul me-

reu înnoitor pe care l-a a- 
dus și l-a lăsat, să încolțească și 
să înfrățească, în viafa României 
noi, la marele sfat al comuniștilor, 
— Congresul al !X-lea — eveni
ment de însemnătate istorică în via
ta poporului român.

Noua treaptă pe care am 
pășit cere perfectionarea me
todelor de lucru, în toate domeni
ile de activitate, în raport cu ne
cesitățile actuale, în raport cu gra
dul înalt de dezvoltare pe care 
l-am atins. Și care obligă, cere mai 
mult, cantitativ dar și calitativ. Cere 
mai multă înțelegere și o pregătire 
mai bună, mai multă grijă pentru 
cei din jur, mai multă răspundere 
cetățenească. Și omenie cere mai 
multă, în înțelesul comunist al cu- 
vîntului. Căci dăm o luptă con
tinuă pentru „perfecționarea” omu
lui, pentru ridicarea lui, pen
tru scoaterea fiecărui om de sub 
zodia de scrum a însingurării cul
tivate de vechea orînduire, pentru 
situarea lui în marele flux creator 
al veacului, care-i strîns legat de 
înfăptuirile din ce în ce mai adînci 
și mai complexe ale socialismului.

Atelierele centrale I.T.B. Special 
amenajat pentru deszăpezitul linii
lor de tramvai, vagonul motor e 
gata. Se efectuează acum un ultim 

control
Foto : R. Costin
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Centrala electrică 
de termoficare 
Bucuresti-sud în funcțiune

J ■>Ene'M Jicianul de serviciu de la Dispecerul energetic național ne-a comunicat duminică seara o veste îmbucurătoare : la ora 17,26 au fost produse primele cantități de energie electrică la centrala electrică de termoficare București-sud. Primul turbogenerator de 50 MW a fost conectat la sistemul energetic al țării. Noua unitate energetică, amplasată pe malul sting al Dîmboviței, în apropierea podului Vitan, va furniza energie electrică și abur necesar întreprinderilor industriale, căldură pentru mai multe mii de apartamente din această zonă a orașului Centrala București- sud a lost construită pe baza u- nor proiecte realizate de specialiști ai Institutului de studii și proiectări energetice. Proiectan- ții au prevăzut soluții constructive moderne : executarea clă

dirii din prefabricate mari din beton armat turnate la fața locului, care au permis realizarea u- nor importante economii de material lemnos. Linia arhitectonică a clădirii principale a fost astfel concepută încît ea să se încadreze în mod armonios cu cea a noilor blocuri care se vor înălța în această parte a Capitalei. Intrarea în producție a primului agregat energetic creează condiții pentru îmbunătățirea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale ale Bucu- reștiului. Prin intermediul noii magistrale de 400 kV construită recent se poate trimite energie electrică uzinei de aluminiu de la Slatina, precum și altor obiective și șantiere industriale de pe cuprinsul țării. (Agerpres)

Atac la poarta portugheză (fază din meciul România—Portugalia)
Foto : M. Cioc

VOR
EXPEDIEREA COLETELOR POȘTALE ?

Despre activitatea unităților P.T.T.R. s-a mai scris în ziarul nostru. In articolele publicate anterior se insistase, mai ales, asupra metodelor ce se folosesc la trimiterea și primirea scrisorilor și coletelor poștale. La timpul ei poșta a răspuns redacției că au fost luate măsuri de corijare a neregulilor semnalate, că activitatea tuturor sectoarelor criticate se va îmbunătăți considerabil.De la data cînd s-au primit aceste răspunsuri a trecut mai bine de un an. Ce s-a întîmplat în acest interval ? Direcțiile de specialitate din M.T.Tc. ne-au informat că poșta a continuat și continuă să fie dotată cu mijloace de transport și cu utilaje ; că i se îndeplinește și un vechi deziderat : mutarea în localuri noi, corespunzătoare actualului volum de servicii pe care le prestează populației. Foarte bine. Dar deservirea cetățenilor a fost ori nu îmbunătățită ? Directorul Oficiului special poștal din Capitală ne-a declarat scurt dar... necuprinzător : „Numărul reclama- țiilor nu este în creștere“.Atunci cum este ? în scădere ori stă pe loc ? Doar întrebarea nu are

• Cuiul, lada și ciocanul ® „Urmăriți, cercetați, 
comunicați" ® In primul, în al doilea și în al 
treilea rînd ® E oare complicat să introducem 
procedee mai simple 1

nici în clin nici în mînecă cu contabilitatea reclamațiilor. Pentru că, în definitiv, cine să reclame ? Mulți s-au obișnuit ca atunci cînd au de expediat un colet să vină la poștă cu pînză de sac sau cu vreun capăt de față de masă, cu ac, creion chimic și sfoară de manila. Și nu reclamă. Dar dacă omul nu re- clarriă, înseamnă oare că serviciul de expediere a coletelor poștale merge cum trebuie? Să vedem.
Povestea cu cocoșul
roșu... sau cu vaporul, cu mașina, zeci de mii',Cu avionul trenul sau cu sute de mii de scrisori, colete, tele

grame, mandate se îndreaptă în fiecare zi spre cele mai diferite adrese din țară. E un du-te-vino continuu. Dar să începem cu... începutul. Un cetățean vrea să expedieze un obiect dintr-o localitate în alta. Cum procedează ?...Oficiul poștal nr. 3 București. Sala mesageriilor.— Vreau să trimit ceasul acesta la Pitești — se adresează cineva funcționarei de la expediție.Funcționara ia ceasul în mînă, îl privește......Foarte simplu, zice. Te duci dumneata acasă, faci rost de o cutie sau lădiță cam atîta de lungă, cam atîta de lată și doar atîtica de înaltă, cumperi niște cuie, sau mai simplu: învelești lădița într-o pîn-

l ÎNCEPUT
j DE STAGIUNE

® Gong la primul ,,teatru stabil" din 
Roma ® Nicolae Herlea va cinta la Scala 
• Noi cărți romanești in librăriile italiene

Ieri la fotbal, România a 
învins Portugalia cu 2—0, 
intr-un meci frumos, de 
bună calitate.Cronica acestui meci și 
alte știri sportive din țară 
și de peste hotare în pag. 
a III-a.

ză tare, coși bine, apoi revii dumneata— De unde să fac rost de lădiță, de...Cetățeanul insistă zadarnic. Funcționara a considerat discuția încheiată. Iat-o vorbind cu alt solicitant :— Un colet de 10 kg ? Nimic mai ușor, o auzim spunînd. Cumperi un metru, doi de pînză albă, sfoară groasă de ambalaj, sfoară subțire de cusut, ceară roșie...Care va să zică, toate sînt simple și ușoare. Vrei să expediezi o carte la Giurgiu ? „Cumperi d-ta niște cuie, niște ață, faci rost de o lădiță, de un ciocan...“.— De ce se lucrează atît de rudimentar la expediția coletelor ? — l-am întrebat pe dirigintele oficiului poștal nr. 3.— Rudimentar ? La noi... ? Lucrăm exact după„cartea noastră de căpătîi“ — Instrucțiunile P.T.T.R.

la noi.

carte. Priviți
Gheorghe GRAURE

(Continuare în pag. a III-a)
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Contrar tradiției, noiembrie 
este anul acesta, în Italia, o 
lună a ploilor. Sub cerul me
reu posomorit, frunzele arămii 
ale castanilor își pierd parcă 
nuanța pastelată, doar pal
mierii veșnic verzi și pinii, ce
lebrii pini ai Romei, dăruiesc 
în continuare străzilor orașu
lui acea notă specifică de exu
beranță. Pe marile panouri 
publicitare așezate la răspîn- 
tii au înflorit, ca un buchet 
multicolor, afișele instituțiilor 
de artă și cultură, ca o invita
ție deschisă adresată generos 
iubitorilor frumosului. în capi
tală, ca și în marile orașe ale 
țării, stagiunea de toamnă este 
bogată în evenimente artis
tice.

Un moment de seamă l-a 
constituit începerea activității 
Teatrului Stabile din Roma, 
care își propune să prezinte 
publicului larg un repertoriu 
cuprinzînd piese din drama
turgia clasică și contemporană 
universală și să facă totoda
tă cunoscute cele mai remar
cabile lucrări ale dramaturgiei 
italiene. Prima lovitură, de 
gong a răsunat în urmă cu 
două săptămîni, cînd a văzut 
lumina rampei „Livada cu vi
șini" de Cehov în regia lui 
Luchino Visconti. Printre in- 
terpreții care au dat străluci
re operei cehoviene au fost 
Paolo Stoppa, Rina Morelli. 
Acum cîteva zile a avut loc 
cea de-a doua premieră, cu 
piesa lui Genaro Bastili — 
„Arbitrul" — și este în pregă
tire „Neguțătorul din Veneția" 
de Shakespeare. „O trăsătură 
caracteristică a noului teatru, 
ne-a declarat directorul său 
artistic V. Pandolfi, este a- 
ceea că spectacolele sînt adre
sate maselor largi. Au fost in
troduse abonamente pentru e- 
levi, studenți și muncitori, 
precum și abonamente colec
tive. Urmărim de asemenea 
inițierea unei ample dezbateri 
asupra noii dramaturgii ita
liene, pentru a deschide cîmp 
larg autenticelor valori teatra-

lon MÄRGINEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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ION BĂIEȘU !

„Sufereau 
împreună"

Cu noul său volum, Întitulat „Sufereau împreună", Ion Băieșu își îmbogățește mijloacele și procedeele literare,' își lărgește preocupările legate de problematica actuală.Se remarcă în a- cest volum fervoarea cu car9 autorul depistează conflictele, sesizează inadvertența dintre principiile înaintate ale vieții noastre și unele practici care le denaturează. In nuvela „Acceleratorul" un student este exmatriculat din facultate pentru niște vini închipuite, sugerate de o colegă. Fătu din povestirea „Fătu și Pisică" suferă urmările ranchiunei lui Pisică. Ajuns președinte de sfat popular, a- cesta îi impune în mod arbitrar obligații împovărătoare. Implicațiile acestui abuz sînt descoperite de autor într-o narațiune sobră și strînsă. Cu ochi de moralist și de psiholog, autorul urmărește în asemenea nuvele consecințele urii, ambiției, vanității care intră în contradicție cu umanismul orînduirii noastre, cu respectul pentru demnitatea omului ca principiu de bază al lumii în care trăim.Una dintre formele în care se manifestă acest conflict este și proclamarea unor înalte principii nu din nevoia morală a practicării lor, ci din orgoliu personal, pentru a face „impresie". Lia din nuvela „Acceleratorul" se căsătorește cu un coleg de facultate care și-a pierdut vederea, pentru a-și demonstra că-1 poate „salva". A- poi, cînd acesta devine om întreg și normal, îl părăsește în- cercînd să „salveze* alt coleg de a cărui dramă e și ea răspunzătoare. Numai că voința ei orgolioasă 
e lipsită de înțelegerea necesară a lucrurilor și-l va aduce pe acesta la dezechilibru moral. Benone din povestirea „Sufereau împreună" — care dă titlul volumului — ajunge din pricina beției și superficialității în situația să fie înaintat procuraturii și atunci descoperă suferința, pe care vrea s-o practice cu o adevărată voluptate alături de soția lui, Genica. Sînt bîntuiți amîndoi de dorința să facă ceva „mare", dar aleg cu un fel de snobism comod „suferința" fără cauză. Li se pare că au descoperit astfel an mod de realizare și se simt înălțați în propriii lor ochi. Benone și Genica devin în povestirea lui Bă- ieșu parodia unor oameni cu adevărată conștiință.Combătînd acest gen de demagogie practicată de personaje cu ele însele, Băieșu pledează pentru sinceritatea sentimentelor, pentru integritatea etică Maiorul (din nuvela „Acceleratorul") nu poate mușamaliza o infracțiune nici cu prețul prinderii capiloi bandei, iar Fătu descoperă frauda lui Pisică nu din răzbunare, ci pentru că-1 știe necinstit. Mic și urît. cu un nume predestinat ridicolului, medicul Mitică din povestirea „38 cu doi" trăiește totul la o temperatură neobișnuită, luptă pentru încă o zi din viața unui ins neînsemnat luptă împotriva birocrației și pasivității, dă și primește pumni pentru adevărurile spuse în gura mare, își oferă în genunchi

dragostea unei fete cu un cap mai mare decît el, fiind plasat mereu undeva, a- proape de ridicol, pe care nu-1 atinge niciodată însă, copleșit și salvat de ironia duioasă a autorului.Ion Băieșu descoperă cu interes conflictele din existența cotidiană, confruntă puncte de vedere a- supra vieții, polemi- zînd cu convențiile și prejudecățile. Eroii săi au o vitalitate specifică, trăiesc intens, iau spontan ho- tărîii decisive pentru soarta lor. Autorul cultivă situațiile neobișnuite, senzaționalul gesturilor, izbucnite neașteptat din banalul comportării cotidiene. Nuvela de factură polițistă „Maiorul și moartea" e scrisă cu o bună tehnică a înlănțuirii episoadelor și a susținerii tensiunii. Dincolo de acțiunea trepi^ dantă, cu surprize și suspense, e sugerată o problemă mai gravă, aceea a responsabilității omului față de propria sa viață. Finalul dramatic dă profunzime nuvelei și o face să depășească limitele genului.Specific prozei lui

Băieșu este că relatarea se face fără figuri de stil, în fraze simple, limpezi, autorul concentrîndu-se asupra desfășurării acțiunii și lămurind totul în gesturi și dialog (adesea redate cu Ironie sau chiar cu maliție), neinterve- nind aproape deloc cu descrieri sau comentarii. Uneori, însă, cititorul rămîne cu senzația unor fapte constatate și doar consemnate, neaprofundate artistic. A- necdotica abundentă tinde să estompeze ideile. Cazuri și în- tîmplări ieșite din comun (exploatate, uneori, cam teribilist, doar de dragul neobișnuitului) se înlănțuie, sînt comunicate, lăsînd impresia că autorul dorește să spună totul dintr-o răsuflare. Se simțea uneori nevoia unor detailări psihologice, pentru ca simpla narare să fie învestită cu semnificații.Uneori, Ion Băieșu lansează dezbaterea și o poartă cu personaje schematice, fără psihologie bine conturată. Așa este „Mama s-a îndrăgostit", o narațiune „făcută", imagi- nînd discuția posibilă între femeia care renunță la dragoste și se întoarce la soț, pentru a putea fi o mamă bună, și copiti săi.Cele mai valoroase povestiri din volum însă demonstrează o fugă de șabloane, efortul prozatorului spre o formulă clară și concisă, predilecția sa pentru investigarea unor conflicte acute ale realității.
Luiza CR1STESCU

GALAȚI. Imagini din port Foto : Agerpres

TINERII INTELECTUALI
Șl PROFESORII LOR

N. BARBU:

„Aglae

Pruteanu"
Publicînd monografia Aglae Pruteanu de N. Barbu, Editura Meridiane prezintă nu numai una din personalitățile de seamă ale scenei românești, ci răspunde u- nei necesități de multă vreme resimțită, a- ceea de a îniățișa cititorilor aspecte ale contribuției aduse la dezvoltarea artei noastre de una din cele mai importante instituții de cultură : teatrul ieșean.Intr-adevăr, un merit al cărții lui N. Barbu constă în studierea și înțelegerea personalității Aglaei Pruteanu în ansamblul fenomenului teatral al vremii. Sînt e- vocate astfel, condițiile materiale grele întîmpinate de slujitorii scenei ieșene în acei ani din pricina indiferenței oficialităților. sînt relatate preocupările și succesele actorilor pro- eminenți ai epocii, cu referiri la piesele jucate, opiniile criticii dramatice, reacțiile publicului etc.Pe acest fundal, sub condeiul autorului monografiei, puternica personalitate a artistei se conturează viu. evidențiin- du-se multiplele fațete ale activității sale Sînt puse în lumină trăsăturile caracteristice ale talentului marii artiste, intensa muncă ce a depus-o în studierea si aprofundarea creațiilor ei, sprijinul entuziast acordat în mod constant dezvoltării dramaturgiei o- riginale, dăruirea ei desăvîrșită pentru Iz- bînda artei teatrale românești.Capitole speciale sînt consacrate specificului creației A- glaei Pruteanu, analizei interpretării u- nor roluri importante din dramaturgia originală sau universa-

lă, concepției sale despre teatru sau activității publicistice a artistei.O calitate a lucrării lui N Barbu este și aceea a sublinierii continuității artei interpretative realiste în teatrul ieșean, de la Matei Millo la Mihail Galino și Grigore Manolescu, de la ei la State Dragomir și Aglae Pruteanu, iar de la aceștia la generația următoare, în rîndurile căreia s-au numărat alți actori de seamă, cum a fost C RamadanTrebuie remarcat, de asemenea, efortul autorului de a stabili locul Aglaei Pruteanu în ansamblul mișcării teatrale românești, valoarea ei deosebită, diferențele și apropierile care în mod firesc trebuiau făcute cu creația celeilalte mari actrițe contemporană cu ea, Aristizza Romanescu.Este lesne de înțeles că existența unui vast material faptic și necesitatea de a discuta probleme atîf de numeroase au cerut un eiort de organizare, căruia N Barbu t-a făcut țață, în general, cu succes I se poate o- biecta, cu toate a- C9stea, (aptul că a ținut, pare-se. cu orice preț, să aducă în discuție, în fiecare :api- tol. toate aspectele legate de activitatea artistei (repertoriu stil de interpretare, aprecierile criticii etc.), ceea ce dă u- neori cărții un caracter stufos.Monografia Iui N. Barbu reprezintă, în ansamblu, o contribuție interesantă și utilă la cercetarea Istoriei teatrului nostru, a tradițiilor sale atît de bogate, evo- cînd figura uneia dintre personalitățile artei scenice românești.
Mihai VASILIU

Fie că e vorba de un viitor inginer sau profesor, medic sau geolog, economist sau artist, pregătirea științifică și formarea profilului moral al tînărului intelectual în anii de facultate îmbracă o serie de aspecte comune, specifice. în mod cu totul firesc, aceste probleme se află în centrul preocupărilor organizațiilor de bază din facultăți, ca laturi ale activității politice complexe pe care comuniștii o desfășoară în viața universitară. De aceea, dezbaterea lor, în lumina documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R., în adunările de dare de seamă și alegeri din organizațiile de partid ale centrului universitar Iași — desfășurate recent — au făcut obiectul unor vii discuții, au prilejuit concluzii importante pentru perspectiva muncii noastre de partid.
Cursurile — la nivelul 
științei moderneFirește, în balanța preocupărilor colectivelor didactice din facultăți munca de pregătire a unor cadre de specialiști cu înaltă calificare trage ce) mai greu. La realizarea acestui important obiectiv, 
organizațiile de bază aduc o substan
țială contribuție prin sprijinirea con
ducerilor facultăților în ridicarea per
manentă a calității invățămîntulul, a 
muncii de cercetare științifică, prin 
îndrumarea organizațiilor de tineret, 
a studenților spre formarea șl întă
rirea unei opinii de masă favorabile 
învățăturii, disciplinei universitare.Ridicarea calității învățămîntu- lui superior vizează, desigur, perfecționarea continuă a planurilor de învățămînt. a programelor analitice. a conținutului lecțiilor predate. Cu ajutorul grupelor de partid, al membrilor de partid din cadrul catedrelor, prin activitatea competentă a membrilor birourilor, organizațiile de bază au contribuit la antrenarea cadrelor didactice la rezolvarea acestor importante probleme, la ancorarea cît mai puternică a cursurilor și semi- nariilor în realitate, printr-o serioasă și multilaterală documentare.în cadrul colectivelor de catedră, 
comuniștii s-au preocupat de modul 
cum se tratează cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii moderne, mani- 
festînd grijă pentru oglindirea lor 
largă — în prelegeri și activitatea 
practică — de pe pozițiile concepției 
maferialist-dialectice. Unele analize de cursuri au prilejuit constatarea că autorii lor consideră că simpla utilizare a unei bibliografii multilaterale de specialitate ar determina modernizarea activității didactice. Comuniștii au scos în e-

vidență, în cadrul discuțiilor din adunări, că perfecționarea și actualizarea cursurilor nu înseamnă deloc preluarea mecanică a tezelor și ideilor din literatura străină sau românească, că este nevoie de o selecție atentă, judicioasă, în alegerea acestora, în așa fel încît să corespundă în cel mai înalt grad cerințelor actuale de pregătire a specialiștilor. Ei au propus realizarea de analize mai ample, exigente, a unor cursuri și semi- narii Ia nivelul catedrelor și al facultăților.La facultățile cu profil umanistic, de exemplu, s-a preconizat 
perfecționarea unor capitole de 
cursuri și organizarea unor dezbateri 
pe probleme teoretice ale literaturii, 
criticii, muzicii contemporane româ
nești : la Conservator și la Facultatea de filologie s-a subliniat actualitatea organizării unor discuții în legătură cu metodica predării diferitelor discipline, extinderea 
schimbului metodic între profesori cu 
experiență și cadrele didactice ti
nere : asistenți, preparatori. Acestora din urmă, după cum a reieșit din adunarea comuniștilor de la Facultatea de istorie, este necesar să li se asigure mai mult timp liber pentru studiu, pentru activitatea directă în arhive, cercetarea tratatelor de specialitate și consultarea literaturii noi din domeniul respectiv. La facultățile de industrie ușoară, de hidrotehnică ș.a. dezbaterile au evidențiat și faptul că în cercetarea științifică trebuie să se meargă cu mai multă îndrăzneală pe calea creșterii ponderii studiilor cu caracter fundamental, cît și a abordării unor probleme de stringentă actualitate în știința și tehnica mondială, care să fie apoi reflectate operativ în cursuri și lucrări practice.
Specialistul de azi 
are nevoie ^e un larg 
orizont politico- 
ideologicIn Raportul prezentat la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. de tovarășul Nicolae Ceaușescu se arată : 
„Sarcina principală a activității poli- 
fico-ideologice este de a asigura 
înarmarea membrilor de partid și a 
maselor largi cu Ideile marxism-leni- 
nismului, cu linia politică a partidu
lui în problemele interne și interna
ționale, în vederea mobilizării lor la 
realizarea îndatoririlor ce le revin în 
opera de construire a socialismului". Sub semnul acestor cerințe, dările de seamă și dezbaterile comuniștilor din facultățile ieșene s-au

ocupat de munca ideologică desfășurată în rîndurile cadrelor didactice și ale studenților din centrul nostru universitar. Un rezultat bun al acestei activități îl constituie studierea largă, temeinică, de către cadrele didactice și studenți a Documentelor Congresului al IX- lea al P.C.R.. ceea ce contribuie la o înțelegere aprofundată a politicii partidului și statului nostru. 
Birourile organizațiilor de bază s-au 
preocupat de organizarea și desfășu
rarea învățăminfuiui ideologic In for
me variate, cît mai apropiate de pre
ocupările specifice ale cursanților, de 
prelucrarea în adunările generale a 
hofărîrilor partidului și guvernului șl 
traducerea lor în viață. Cercurile teoretice au trezit un viu interes, deoarece abordează teme a căror aprofundare este de un real ajutor în orientarea activității didactice și științifice a corpului profesoral. îndeosebi a fost fructuoasă activitatea unor cercuri care au dezbătut probleme privind aplicații în matematică ale filozofiei marxist-le- niniste, probleme filozofice ale geologiei, geografiei ș.a. Am reținut din cuvintele mai multor cadre didactice că cercurile teoretice și semi- nariile sînt de un real sprijin în. îmbogățirea continuă a orizontului lor filozofic necesar pentru perfecționarea activității la catedră. 
Din păcate, pe alocuri, referatele ex
puse în cercuri au avut caracterul 
unor conferințe de popularizare, așa cum s-a întîmplat cu cel despre dezvoltarea literaturii române, care nu s-a încadrat în profilul și natura cercului.Deosebit de apreciate au fost și 
simpozioanele, la care oameni de știință de mare prestigiu, membri ai corpului profesoral au prezentat referate cu teme ca : „Revoluția tehnico-științifică contemDorană și consecințele ei sociale“, „Noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. confirmare a unității materiale a lumii“.

O vie preocupare au manifestat 
organizațiile de partid din facultăți 
pentru îndrumarea și orientarea în- 
vățămîntului politic U.T.C. Se poate aprecia că, de cele mai multe ori, tematica acestei forme de învățămînt a corespuns preocupărilor studenților, dorinței lor de a cunoaște problemele politicii partidului și statului nostru. Numeroși membri de partid — cadre didactice cu bogată experiență științifică și pedagogică — au susținut în fața studenților expuneri care au suscitat interes atît prin noutatea și actualitatea problemelor puse în discuție, cît și prin modul viu, interesant de tratare.Discuțiile, din cadrul adunărilor generale au evidențiat însă și

Anotimpuri 
veșnic tinere »

(Urmare din pag. I)

Spre deosebire de celelalte orîn- 
duiri, socialismul știe să se scuture 
în permanență de rutină, de obiș
nuință, de formalism. înseși scopu
rile și telurile sale fundamentale — 
de construire a unei vieți noi și în
noitoare — cer acest lucru : lupta 
împotriva rutinei, primenirea conti
nuă a metodelor de lucru, perfec
ționarea conducerii economice și or
ganizatorice, folosirea deplină a tu
turor resurselor materiale și spirituale 
ale țării.

Aceste cerințe au întotdeauna un 
caracter „istoric’, sînt legate de un

anumit stadiu de dezvoltare. Aș spu
ne, pentru a face și mai clară ideea 
pe care vreau să o dezvolt aici, că 
unui conducător de întreprindere, 
unui director sau unui Inginer de azi 
I se cere mult mal mult. acum, decît i 
s-a cerut cu zece ori cincisprezece 
ani mai înainte, atît în ce privește 
pregătirea profesională, cît și în ce 
privește „pregătirea sa umană’ ori
zontul și puterea de înțelegere pe 
care trebuie să le aibă. Acum nu mai 
este posibil ca activistul obștesc să 
fie numai activist, să lucreze numai 
cu „probleme" iar inginerul să fie 
numa’ inginer și să lucreze numai cu 
rigla de calcul. Astăzi activistul a de
venit și el inginer, cel mai adesea, 
iar inginerul a devenit activist ob
ștesc.

înnoirea și perfecționarea metode
lor de muncă — cerințe evidente ale 
etapei pe care o străbatem acum — 
se fac simțite peste tot : în domeniul 
construcției economice și de stat, în 
domeniul muncii de partid, care tre
buie să îmbine în permanență cu-

noașterea exactă a problemelor eco
nomice și de producție cu sesizarea 
celor mai diverse și mai complexe 
probleme sufletești, legate de for
marea oamenilor în spiritul ideilor 
comuniste. Aici, mai ales, șablonismui 
și formalismul, îndeplinirea funcționă
rească a sarcinilor, munca de mîntu- 
ială și lipsa de pasiune — n-au ce 
căuta, fiindcă aduc daune Infinite, 
chiar dacă aceste daune nu pot f> 
evaluate numaidecît, în sensul strici 
al cuvîntului. Oamenii, muncitori sau 
țărani, au „crescut", au ajuns, cei mai 
mulfi dintre ei, la un alt nivel de în
țelegere a lucrurilor, superior. în 
munca cu oamenii e nevoie de tot 
mai multă pricepere, tot mai multă 
pasiune, fot mal multă sensibilitate. 
Nu există nici aici hotare, așa cum 
nu există hotare între ziua noas
tră de azi și de mîine, între ano
timpurile pe 
fost, sînt și 
întineritoare 
sfîrșită.

care le trăim, care au 
vor fi veșnic tinere șl 
— ca o primăvară ne-

unele direcții spre care trebuie să se îndrepte în viitor, cu mai multă insistență, atenția organizațiilor de partid. în primul rînd. este nevoie să se asigure o temeinică și aprofundată studiere, însușire a Documentelor Congresului al IX- lea al partidului, o îmbogățire a vieții ideologice a tineretului universitar. Consider că e necesar să se studieze forme noi de organizare, care să determine ca învăță- 
mîntul politic U.T.C., pe lîngă 
tratarea teoretică a problemelor, să 
asigure cunoașterea problemelor 
Ideologice contemporane, Informarea 
operativă a studenților asupra aspec
telor actuale ale politicii interne șl 
externe a partidului și stalului nostru, 
ale vieții internaționale, contribuind 
astfel mai eficient la educarea 
polifico-ideologlcă a studenților, la 
formarea profilului moral al tinerilor. O propunere, pe care o socotesc interesantă, a fost aceea ca în ultimii ani de studii învățămîntul politic U.T.C. să fie orientat spre dezbaterea unor teme privind rolul tinerilor specialiști in desăvîrșirea construcției socialismului, comportarea la viitorul lor loc de muncă.
Forța organizației 
de partid, factor 
esențialîntărirea rîndurilor partidului prin primirea de noi membri a stat în atenția organizațiilor de partid. Primirea în partid a unor cadre didactice cu prestigiu în facultăți, cu rezultate remarcabile în activitatea științifică și pedagogică s-a făcut cu multă seriozitate și exigență, comuniștii manifestind principialitate și spirit critic Astfel, în perioada 1 V — 1962 și 1 V — 1965 au devenit membri de partid 268 de cadre didactice și 360 de studenți. în analizele făcute în cadrul adunărilor generale de dări de seamă s-a constatat însă că trebuie continuată preocuparea pentru primirea în rîndurile partidului a unui număr mai mare de studenți, fruntași în munca profesională și obștească.Munca de partid are un caracter complex, multilateral. Birourile organizațiilor de bază din facultățile centrului nostru universitar s-au străduit să asigure desfășurarea unei munci politice continue, să îndrume atent organizațiile de tineret. să întărească organizațiile prin respectarea întocmai a normelor leniniste ale vieții interne de partid, a statutului P.C.R.. prin a- sigurarea unei munci colective. Dezbaterile din adunările de alegeri au reliefat însă faptul că în unele organizații se mai ivesc suprapuneri între planurile de muncă ale organizațiilor de bază și cele ale conducerii facultăților. că uneori nu se iau hotărîri la încheierea adunărilor (de exemplu la facultățile de filologie, de drept ș. a.), Neurmărirea realizării sarcinilor a dus în unele organizații la scăderea eficientei muncii de partid.Putem aprecia că, datorită participării active a comuniștilor, lucrările adunărilor de dare de seamă și alegeri au abordat, în ansamblu, aspectele principale ale vieții universitare. Ele au analizat critic, constructiv și cu competentă ce s-a realizat pînă acum și au adoptat hotărîri, indicînd căile și metodele prin care întreaga activitate universitară să dobîndească cele mai rodnice rezultate în pregătirea și educarea tinerelor generații de intelectuali.

Conf. univ. Aurel LOGHIN 
secretar al Comitetului de partid 
al Centrului universitar lași
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• Teatrul de Operă șl Balet: TRU
BADURUL - 19,30.
• Teatrul de Comedie : TROILUS 
și ÇRESIDA - 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : PĂLĂRIA FLO
RENTINĂ (spectacol prezentat de 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.) — 19,30, 
(sala Studio, str. Al. Sahia 
A) : CANIOTA - 19,30.

nr. 76

e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : COLOMBE - 19.30,
(sala Studio) : SCAUNELE - 20. 
0 Teatrul Mic : JOCUL IELELOR
- 19,30,
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică ,,I. L. 
Caraglale“ i ONDINE (premieră)
— 20.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESORUL 
DE FRANCEZĂ - 20.

T E L E V I I IUHB
e 19,00 — Jurnalul teletj^'țnH (I) 
• 19,15 — Album muzica! '■pentru 
tineretul școlar. Pentru cel, mici : 
filmul de desene animate „Aven
turile unul fluture“. 0 20,00 — 
Telecronlca economică 0 20,30 — 
Pasiuni 0 21,10 — Trei tablouri 
pe săptămînă 0 21,25 — Vorbe 
de... carton 0 21,40 — „Mergem 
Ia circ" e 22,40 — Jurnalul tele
viziunii (II), Sport, Buletinul me
teorologic.

CINEMATOGRAFE
O DE-AȘ FI... HARAP ALB : Pa
tria, București (completare La car
naval), Grivita (completare Vizita 
conducătorilor de partid șl de stat 
în regiunea Maramureș).
0 ULTIMA VACANȚĂ : Republi
ca, Capitol, Flamura1 (completare 
Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Maramureș). 
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDZAILLAN
— cinemascop : Luceafărul, ^sti
vai, Feroviar, Excelsior, N&, 
Modern. 0'
o DUMINICĂ LA NEW TURK : 
Victoria, Bucegi, Miorița.
0 BOCCELUȚA : Central (comple
tare Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Mara
mureș), Floreasca (completare Sport 
nr. 5/1965).
e 000 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Lumina (completare Vezi, rîn- 
dunelele se duc), Buzești (comple
tare Calitate tn cantitate indus
trială), Tomis (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Cluj), Volga (comple
tare Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Mara
mureș).
0 SAMBA : Union, Flacăra (la 
ambele completarea A cul e vina?). 
0 PROGRAM PENTRU COPII s 
Doina — 10.
0 ONORABILUL STANISLAS, A- 
GENT SECRET : Doina, Dacia, Vi- 
tan (la toate completarea Prima zi). 
0 ANIMALELE — CAMPIONUL : 
Timpuri Noi.
0 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Giu- 
lești.
0 CĂLĂTORIE IN JURUL PĂMÎN- 
TULUI : Cultural (completare Sport 
nr. 5/1965).
0 MARILYN — cinemascop : tn- 
frățirea între popoare (completare 
Universuri picturale).
0 CAPORALUL ȘI CEILALȚI t 
Cringași (completare Calitate tn 
cantitate industrială).
O P1NÄ LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — cinemascop Untrea (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat tn regiunea Ciul). 
0 FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : 
Munca (completare Universuri pic
turale).
0 DULCEA PASĂRE A TINEREȚII
— cinemascop : Ponular (comple
tare Sport nr. 5/1965).
0 CARTOUCHE — cinemascop: 
Arta.
0 CEI MAI FRUMOȘI ANI — 
cinemascop • Moșilor (completare 
Ceramica din Oboqa).
0 JUDEX: Cosmos (completare 
Călătorie tn paradisul păsărilor). 
« CAMERA IN FORMĂ DE „L“ ! 
Viitorul.
0 RUNDA 6: Colentlna (comple
tare Sultă bănățeană)
O UNCHIUL MEU: Rahova (corn- 
(pletare Pionieria nr. 5/1965).
0 ȘOFERI) IADULUI : Progresul 
(completare Călătorie tn paradisul 
păsărilor)
0 LALEAUA NEAGRĂ - cinema
scop : Lira (completare Vizita con
ducătorilor de partid $1 de stat tn 
regiunea Cin)).
0 CARTIERUL VESELIEI : Drumul 
Sării
0 CĂPITANUL ZERO -A' cinema
scop : Ferentari (comply, re Vezi, 
rîndunelele se duc).
0 CINEVA ACOLO SUS{ MĂ IU
BEȘTE: Cotrocenf (completare Știați 
că...l.
O CINE EȘTI DUMNEATA DOM- 
NULE SORGE ? — ■ cinemascop : 
Pacea.
6 BANCNOTA DE 1 000 000 LIRE 
STERLINE : Cinemateca — 10, 12.

Ieri în țară : Vremea a fost 
schimbătoare. cerul variabil 
la început apoi s-a acoperit spre 
prînz cînd în Crișana și Banat 
s-au semnalat primele pipi. Vîn- 
tul a suflat potrivit rfi Banat. 
Temperatura aerului la tprele 14 
era cuprinsă între minus 0 grade 
la Dorohol sl 16 grade la Oravița 
șl Timișoara S-a semnalat ceată. 
In București : Vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul mal mult 
acoperit de dimineață. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă 
a fost de 9 grade

Timpul probabil pentru zilele 
de 23. 24 șl 25 noiembrie. Tn tară : 
Vremea în răcire treptată. Ce
ru] va fi temporar ■ noros. Vor 
cădea precipitații locale sub for
mă de ploaie la început, apoi sub 
formă de lapovită și ninsoare, 
mal frecvente in estul tării, vînt 
potrivit cu unele intenstflcărl din 
nord-vest și nord. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între mi
nus 10 grade și zero grade, tar 
maximele între minus 4 și 6 gra
de. Ceată locală, tn București : 
Vremea tn răcire treptată. Cerul 
va fi temporar noros. Spre sfîr- 
șltul intervalului se va semnala 
lapovită șl ninsoare, vînt potrivit 
din nord-vest. Ceată dimineața.



Cronica

și o confirmare a posibilităților
ROMANIA

PORTUGALIA

VIZITELE DELEGAȚIEI 
SEIMULUI R. P. POLONE

întrecerea amicală dintre selecționatele mascu
line de gimnastică ale României și Franței, desfă
șurată ta București în sala Dinamo, a luat sfîrșif 
cu scorul general de 548,20—543,80 în favoarea 
sportivilor români.

La individual compus, locul înfîi a fost ocupat 
de Gh. Tohăneanu (România) — 112,50 p, urmat 
de C. Guiffroy (Franța) — 111,80 p și A. Cadar 
(România) — 109,95 p. Primii clasați pe aparate : 
sol: Gh. Tohăneanu — 18,80 p ; cal cu mînere : 
Gh. Tohăneanu și B. Cayre (Franța) — 18,65 p ; 
inele : Tohăneanu — 18,75 p ; sărituri : AL Silaghi 
(România) — 18,95 p paralele : C. Guiffroy — 19 
p ; bară: C. Guiffroy’— 19,05 p.
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Ion DUMITRIU

31’

43’

48’

65’

75’

Avram.

portughezilor, 
aplauzelor pu-

PORTUGALIA :
Gloria) : Carvalho — Festa, 
no, Carlos, Hilarlo — Pinto, Coluna 
— Augusto, Eusebio, Torres, Simoes.

(antrenor : Otto 
Germa-

Cei peste 50 000 de spectatori, aflați în tribunele stadionului „23 August“, au aplaudat frenetic, din toată inima, frumoasa victorie a selecționatei noastre de fotbal care, la capătul unui joc entuziasmant, de bun nivel tehnic, au cîștigat net în fața naționalei Portugaliei, pînă ieri neînvinsă în cadrul preliminariilor campionatului mondial.„Unsprezecele“ românesc, într-o formulă care a denotat și buna inspirație a selecționerilor, și-a depășit adversarul din toate punctele de vedere. Pentru noi toți a fost o adevărată bucurie să-i vedem pe fotbaliștii români într-o formă de zile mari, aruncînd în luptă, toți deopotrivă, întreaga lor voință și dîrzenie, făcînd dovada că posedă și bune cunoștințe tehnice. Toate aceste calități sînt cu atît mai demne de relevat cu cît ele au fost etalate în compania unor jucători de reputație internațională, din rîndul cărora n-au lipsit Eusebio, Augusto, Coluna, Si- moes, Torres — binecunoscuți în fotbalul mondial.Pentru admirabila lor victorie, pentru maniera în care au jucat, se cuvin felicitări sincere tuturor com- ponenților echipei române, ca și colectivului de specialiști care au asigurat pregătirea fotbaliștilor și a meciului. Există desigur regretul că aceste calități evidențiate cu prisosință în partida de ieri n-au apărut și în meciurile anterioare din „preliminarii“ ; obținând rezultate favorabile, echipa noastră ar fi avut posibilitatea să se califice pentru turneul final.Referindu-ne la desfășurarea meciului de ieri, trebuie precizat că, de fapt, jocul a început cu scorul de... 1—0 pentru România. Nu trecuseră mai mult de 15—20 de secunde — timp în care, prin cîteva pase, jucătorii noștri au pătruns adînc spre poarta portugheză — și tabela de marcaj a și arătat 1—0 pentru fotbaliștii români. Faza a fost uluitor de simplă. Pîrcălab, cu mingea la picior, a demarat pe dreapta și a centrat chiar în fața porții portughezilor. Șutată puternic și cu efect, mingea a căzut, printre brațele lui Carvalho, dincolo de linia de var. Gol !Acest punct, înscris surprinzător și chiar după primele schimburi de pase, a avut — cum era și de așteptat — efectul unui tonic pentru în-

treaga noastra echipă. Minutele imediat următoare aveau să infirme scepticismul unora care considerau drept „foc de paie“ iureșul inițiat de fotbaliștii români. Mereu în ofensivă, acționînd impetuos și cu claritate, echipa noastră și-a surclasat net adversarul. Eforturile depuse de Germano, Festa sau Hilario s-au dovedit deseori inutile. Mulțumită portarului Carvalho, dar — trebuie s-o recunoaștem — și impreciziei șuturilor înaintașilor noștri, scorul a rămas 1—0 pînă aproape de pauză. Cu două minute înainte de sfîrșitul reprizei, în urma unui atac pe extrema stingă, a fost rîndul lui Sorin Avram să-și verifice exactitatea centrărilor. Mingea n-a intrat direct în poartă, ci l-a „găsit“ liber și bine plasat pe Badea. Intervenind cu capul, acesta l-a făcut din nou k.o. pe Carvalho.Și repriza a doua a aparținut fotbaliștilor români. Ei n-au mai reușit să înscrie, deși au avut din nou numeroase ocazii...In tot acest timp, fotbaliștii portughezi n-au izbutit să pună în prea mare pericol poarta apărată de M. Ionescu. Eusebio, mereu căutat de coechipierii lui, și-a schimbat de nenumărate ori locul, doar-doar va putea să țintească printr-un șut de la distanță plasa porții echipei noastre. De altfel, după cum. remarca antrenorul emerit C. Braun-Bogdan, forma excelentă a întregii noastre echipe și în special a înaintării a determinat soarta acestui pasionant meci. Mai clar ca niciodată, prin combinații utile, au fost folosite din plin viteza extremelor — ieri mai decise și mai curajoase ca oricînd (vezi că se poate, Pîrcălab 1) — cît și perseverența înaintașilor centrali. Dridea l-a neutralizat pur și simplu pe foarte experimentatul Germano, iar Badea nu l-a „slăbit“ nici pe Carlos și nici pe portarul Carvalho, intrînd de fiecare dată decis la minge.Un aport la fel de substanțial la succesul echipei l-au adus și mijlocașii (între care a excelat Ghergheli) și apărătorii. Referitor la compartimentele defensive ale formației noastre, i-am solicitat părerea maestrului sportului Ion Voinescu, a cărui atenție — după cum ne-a mărturisit — s-a îndreptat spre zona porții. „Credeți că este la îndemîna oricărei apărări să nu primească gol de la Eusebio sau de la colegii lui de

campioni de ciclocrosIeri dimineață, pe un traseu special, situat în cartierul Pantelimon, s-au disputat întrecerile f;nale ale campionatul i republican ciclop os. Titlul la —. niopi 1 revenit lui Gh. Suciu, iar la juniori Șt. Suciu, fratele primului (ambii de la „Dezrobirea“ Brașov — antrenor Martie Ștefănescu).în legătură cu această competiție — care, de fapt, a încheiat sezonul ciclist 1965 — tov. Oc
tavian Anna, membru în biroul federal al F.R.C., ne-a declarat următoarele :

— Este îmbucurător 
că finalele campionatu
lui au prilejuit dispute 
echiW~- ațe, pasionante 
uneori, între ciclocrosiș- 
tii trlcureșteni, brașo
veni' și ploieșteni. Noii 
campioni merită cu pri
sosință titlul cîștigat; 
Gh. Suciu l-a întrecut 
pe favoritul probei, Pe
tre Simion, care a domi-

de se-lui

PRONOSPORT
CONCURSUL

DIN 21 NOIEMBRIE

România—Portugalia 
Cehoslovacia—Turcia 
Bologna—Florentina 
Brescia—Lazio 
Cagliari—Spăl 
Foggia—Napoli 
J u ven tus—Torino 
Lanerossi—Sampdoria 
Roma—Catania 
Varese—Atalanta 
Catanzaro—Mantova 
Genoa—Modena 
Internazionale—Milan

1
1
1
1
1
2
1
1

X
2
1
1 

X

Un gest sportiv : ce
lebrul Eusebio Ii felicită 
pe fotbaliștii români 
care, îmbrăcați cu tri
courile 
răspund 
bliculul.

linie ? — a precizat fostul portar al naționalei române. Deși poate mai simțea rușinea pentru autogolurile din ultimele meciuri, Hălmăgeanu s-a întrecut pe sine. Dan, foarte bun și el (un minus totuși pentru repetatele ieșiri nervoase)“.Cu cîteva minute înainte de încheierea partidei — cînd și fotbaliștii portughezi se convinseseră pe deplin de inutilitatea ripostei lor — spectatorii nu și-au putut stăpîni bucuria pentru jocul valoros al selecționatei românești și s-au ridicat în picioare. Unii — e drept, încâlcind disciplina — și-au făcut loc pînă spre marginea terenului, aștep- tînd fluierul final. Și iată, după o ultimă fază petrecută la poarta lui Carvalho,, arbitrul fluieră sfîrșitul partidei. Jucătorii se felicită reciproc și, în aplauzele tuturor, își dăruiesc unii altora tricourile în semn de a- mintire. Apoi, cu toții se aliniază la mijlocul terenului pentru a saluta publicul.Ținem să subliniem în mod deosebit arbitrajul excelent prestat ieri de Gotfried Dienst (Elveția), care în tot timpul partidei a dat dovadă de o mare competență, de fermitate și promptitudine.
1’ 1—0 PENTRU ROMANIA. Mingea 

centrată de PÎRCĂLAB intră di
rect în poartă.

6’ De la 3 ni, Pîrcălab șutează pu
ternic în brațele portarului.

27’ O centrare perfectă a lui Gher
gheli. Sorin intervine cu capul, 
dar mingea nimerește bara.

30" Atac periculos la poarta lui Io
nescu. Dan salvează în corner. 
Eusebio șutează puternic de la 
20 m. Mingea se lovește de 
pieptul lui Hălmăgeanu, doborîn- 
du-I la pămînt.
2—0 PENTRU ROMANIA. Autorul 
golului: BADEA. Coautor: Sorin A. 
O nouă ocazie pentru români. So
rin, neatent, trimite mingea afară. 
Fază spectaculoasă și periculoasă 
la poarta portughezilor.
Șutul lui Pîrcălab este oprit cu 
greu de Carvalho.

ROMÂNIA : (antrenori : Iile Oană, 
Ștefan Covaci) : M. Ionescu — Popa, 
Hălmăgeanu, Dan, Greavu — Gher
gheli, D. Popescu — Pîrcălab, Dri- 
dea I, Badea, Sorin

Tineretul se afirmă
Echipele masculine de handbal ale Belgradului, 

Budapestei și Bucureștiului (seniori și tineret) au 
încheiat aseară, în sala Floreasca, întrecerile edi- 
jiei 1965 a „Cupei Bucureștiului". Rezultatele me
ciurilor din ultima zi (București-tineret—Budapesta 
21—14; Bucureșfi-seniori—Belgrad 23—19) au sta
bilit următoarea ordine a clasamentului final : 1. 
București-tineret 6 puncte ; 2. Bucureșfi-seniori — 
4 ; 3. Budapesta ■— 2 ; 4. Belgrad — 0.

Ca și în edifiile anterioare, echipele participante 
au urmărit nu atît ocuparea unui loc bun în cla
sament, ci în primul rînd verificarea și rodarea 
jucătorilor selecjionafi în echipele nationale res
pective. Din acest punct de vedere, evolufia celor 
două selecționate românești a fost apreciată de 
specialiști ca fiind, în general, satisfăcătoare, pri
lejuind în același timp unele constatări interesante.

In partida cu seiecfionata de seniori a Capitalei 
(compusă din jucători care au adus tării noastre 
titlurile de campioană mondială), echipa de ti
neret a furnizat o mare surpriză, cîșfigînd cu 25—21 
(11—14). Dacă „seniorii" n-au fost într-o formă prea 
bună, echipa de tineret a arătat progrese vizibile 
în privința pregătirii tehnice, egalînd deseori si
guranța și finefea în acțiuni a celei de seniori. 
„Firește, sînt afectat de „dușul rece" pe care ni 
l-au administrat tinerii noștri confrați — spunea 
maestrul emerit al sportului Petre Ivănescu, com
ponent al echipei de seniori — dar cîntărind mai 
bine lucrurile pot spune că înfrîngerea noastră echi
valează cu o frumoasă victorie : ascensiunea schim
bului 
voie 
Știind 
piață, 
tru o 
nerii au obligația — dar și posibilitatea — de a 
se afirma în continuare. Concurenta pentru locu
rile din echipa națională s-a lărgit simfitor”.

C. ANI

de care handbalul nostru masculin are ne- 
penfru a-și menține prestigiul international, 
că au „în spate" rezerve de valoare apro- 
titularii naționalei au un nou stimulent pen- 
pregătire cît mai atentă. La rîndul lor, fl-

Continuîndu-și vizita în regiunea Oltenia, duminică dimineața, membrii delegației Seimului Republicii Populare Polone, în frunte cu Jan Karel Wende, vicemareșalal Seimului, împreună cu Vasile Mateescu, Ion Predescu și Ion Cristoloveanu, deputați în Marea Adunare Națională, au fost oaspeții țăranilor cooperatori din comuna Bîrza, raionul Băilești. Achim Crăciun, președintele cooperativei Bîrza, a făcut o scurtă trecere în revistă a realizărilor ob-

ținute. Oaspeții au vizitat apoi sectorul zootehnic al cooperativei și cîteva locuințe ale membrilor cooperatori. După-amiază, parlamentarii polonezi au vizitat gospodăria agricolă de stat Segarcea. Despre activitatea acestei unități a- gricole socialiste a vorbit oaspeților ing. Constantin Biță, directorul G.A.S. Segarcea. Din partea ambasadei R. P. Polone la București însoțește delegația Jerzy Fidler, consilier Seara, președintele Sfatului popular regional Oltenia, Ion Predescu. a oferit un dineu în cinstea parlamentarilor polonezi, (Agerpres)

(Urmare din pag. I)Din constatările de pe teren și discuțiile purtate, rezultă că o parte din personalul care deservește punctele de însămînțări are un grad scăzut de calificare. Numărul mic de viței obținuți în cooperativele din Costești, Negrești, raionul Rm. Vîlcea, și altele, se datorește tot activității necorespunzătoare a operatorilor de la unitățile de însămînțări artificiale.In multe cooperative agricole, consiliile de conducere nu se ocupă îndeaproape de asigurarea condițiilor corespunzătoare la punctele de însămînțări. La Rădești. standul de montă se află sub cerul liber, iar la Mihăești. operatoarea este nevoită să se deplaseze cu materialul biologic pînă la grajduri, pe timp răcoros, pentru că îngrijitorii nu aduc animalele la punctul de însămînțări.Asistența zooveterinară lasă de dorit și în alte unități. Există multe juninci infecunde, cărora ar trebui să li se aplice diferite tratamente. In raionul Curtea de Argeș, de exemplu, numărul acestora este de peste 200.A proceda la extinderea însă- mînțărilor artificiale fără să asi-

guri condițiile tehnice corespunzătoare, s-a dovedit a fi păgubitor. S-a văzut că în unele comune unde se practică monta naturală se obțin rezultate bune. în comuna Recea, de pildă, de la o sută de vaci s-au obținut 90 de aceeași linie se situează rativele de la Slobozia, Izvoru, Ungheni și Rîca.Bineînțeles, ca metodă, însă- mînțările artificiale și-au dovedit pe deplin superioritatea. Faptele arată că și acolo unde există încă tauri, dacă aceștia nu sînt îngrijiți, rezultatele sînt nesatisfăcătoare. La Pădurești, de la cele 144 de vaci ale cooperativei agricole, montate natural, s-au obținut doar 54 de viței. Aici, ca și la Urlueni, Săgeata de Sus, Săpata de Jos, Humele și Bodeni, taurii sînt hrăniți doar cu coceni, adăpați la în- tîmplare și adăpostiți necorespunzător. Din această cauză, planul de reproducție nu se realizează.în cooperativele agricole din mai multe raioane au fost trimise colective de specialiști, care să a- jute la înlăturarea deficiențelor în zootehnie. Organele locale de partid și de stat au luat o serie de măsuri și pentru permanentizarea, completarea și instruirea periodică a îngrijitorilor de animale, îmbunătățirea cointeresării lor materiale. Este necesar ca asemenea măsuri să fie sprijinite mai mult de organele și organizațiile de partid în așa fel ca peste tot să fie valorificate din plin posibilitățile de sporire a efectivelor de animale și a producției de carne și lapte.

viței. Pe și coope- Popești,

înaintea meciului de rugbi Franța — România, programat duminica viitoare la Lyon, reprezentativa țării noastre a susținut ieri o partidă de verificare cu reșteană Gloria, de cu scorul de 50—0.Despre apropiata rugbiștilor noștri, tov. loan Isvo- 
ranu, noul secretar general al F.R.R., ne-a spus următoarele : „Tradiționala întîlnire anuală România—Franța, trecută de perioada debutului, a consacrat un anumit echilibru valoric între reprezenta-

formația bucu- care a dispusconfruntare a

GH. SUCIU

tivele celor două țări. Cu toate acestea, jucătorii francezi dețin — după cum se știe — o superioritate tehnică în acțiunile ofensive. De aceea, obiectivul urmărit de antrenorii și jucătorii noștri este tocmai recuperarea acestei diferențe, fără a neglija, bineînțeles, jocul de apărare.Deși cuprinde cîțiva debutanți în întîlnirile România—Franța, e- chipa este capabilă să obțină un rezultat bun. Nu mă refer la rezultatul pur cifric (fără a-1 înlătura totuși) al întîlnirii, ci în primul rînd la faptul că rugbiștii noștri vor trebui să-și atragă — de a- ceastă dată în mai mare măsură — aprecieri favorabile din partea exigenților specialiști și amatori de rugbi francezi*.

„cumu-
de

nat de altfel toate în
trecerile de ciclocros 
din această toamnă, iar 
juniorul Stefan Suciu a 
arătat acum că insucce
sele de la competițiile 
precedente au fost cu 
totul întîmplătoare. Este 
de menționat că în acest 
fel Șt. Suciu a
lat“ toate titlurile 
campioni de juniori pe 
1965.

Ciclocrosul a început, 
se pare, să devină o pro
bă de sine stătătoare, cu 
specificul ei, care nece
sită firește o pregătire 
adecvată. Mi se pare to
tuși greșită orientarea 
acelor cicliști de șosea, 
a antrenorilor lor, care 
mr și simplu refuză să 
ncludă în programul, de 

pregătire alergări pe 
astfel de trasee variate.

Meciurile din cadrul competiției republicane dotate cu „Cupa României“ s-au încheiat astfel : Dunărea Calafat—Oltul Rm. Vîlcea 2—1 ; Dinamo Bacău—Textila Buhuși 4—1 ; Petrolul Moinești— Oțelul Galați 2—0 : Foresta Fălticeni—Chimia Suceava 5—1 ; Fruct- export Focșani — Constructorul Brăila 1—0 ; Portul Constanța— Progresul București 2—2. (S-a calificat Progresul București, întru - cît a jucat în deplasare) ; Cimentul Medgidia—Știința București1— 0 ; Dîmbovița București—Metalul București 0—2 ; Rapid Plo- peni—Metalul Tîrgoviște 2—0 : Victoria Calan—Gaz metan Mediaș 2—0 ; Minerul Ghelar—C.S.M. Sibiu 1—2 ; Muncitorul Reșița— Jiul Petrila 3—6 ; U.M.T. Timișoara—Vagonul Arad 2—6 ; Gloria loșia—Clujeana 1—2 ; Unio Satu Mare—Minerul Baia Mare2— 3 ; Știința Tg. Mureș—Industria Sîrmei Cîmpia Turzii 1—0 ; Soda Ocna Mureș—A.S.A. ■ • Tg. Mureș3— 1 ; A. S. Aiud—Poiana Cîm- pina 4—3.

(Urmare din pag. I)

6—3 (3—0 ; 0—2 ;
; 2—0 ; 1—1), ceea

HOCH

Întîlnirile hocheișfilor români, susținute sîmbătă și 
ieri pe patinoarul „23 August” din Capitală cu se
lecționata Ungariei, au constituit un prim examen al 
posibilităților lor actuale. Pentru începutul de sezon, 
rezultatele — sub aspectul scorurilor — ale acestei 
verificări sînt mulțumitoare : 
3—1) și, respècfiv, 5—1 (2—0 ;
ce arată că valoarea lor se încadrează în limitele 
grupei B a campionatului mondial (echipa Unga
riei a ocupat anul trecut locul 4 în această grupă).

Hocheiștii noștri au avut în general, o bună 
pregătire fizică, și-au îmbunătăjit unele procedee 
tactice. în schimb, ritmul lor de joc n-a fost con
stant, iar între componenfii lotului există diferente 
sensibile de pregătire, astfel că omogenitatea „li
niilor" lasă de dorit.

Hocheiștii noștri au în față un important și apro
piat obiectiv : disputarea turneului de baraj de la 
București (10—12 decembrie), alături de reprezen
tativele Franfei și Italiei, care le-ar da dreptul de 
participare la campionatul mondial. Cele trei săp- 
fămîni rămase pînă atunci le oferă șansa de a 
se prezenta într-o formă mult îmbunătățită.

A',’’" ; . •

S® Turneul internațional de box de la Kaunas s-a încheiat duminică. Dintre cei trei boxeri români prezenti In finale, cel mai bine s-a comportat Constantin Grues- cu, Învingător la categoria „muscă", după un meci deosebit de spectaculos, asupra lituanianului Blocha. Negoes- cu (cat. „pană") a pie.dut la Zurza (R.S.S Lituaniană), iar Popoacă („ușoară") la Dauș- ka. Deși învins, Popoacă a făcut un meci foarte bun, fapt pentru care juriul i-a oferit premiul pentru cel mai tehnic boxer al turneului.

B.T.K. Falkenberg a învins la Paris, cu 5—0, formația franceză A.C.S. Fontenay.
M La Brno, reprezentativa de fotbal a Cehoslovaciei a învins echipa Turciei cu scorul de 3—1 (2—1).

un meci neutru, de baraj pe teren pentru departajare.11 etape, în cam- iugoslav de

în cadrul primului ir al „Cupei campionilor europeni" la tenis de masă (masculin), echipa suedeză

BȘ® Selecționatele de fotbal ““ ale Bulgariei și Izraelu- lui au susținut ieri la Tel Aviv ultimul meci din grupa I a preliminariilor campionatului mondial. Victoria a revenit cu scorul de 2—1 (1—0) fotbaliștilor bulgari, în urma acestui rezultat, echipele Belgiei și Bulgariei ocupă primul loc in grupă, cu cite-6 puncte fiecare. Conform regulamentului, ele vor disputa

, pionatul fotbal conduce echipa Voivo- dina Novi Sad cu 17 puncte, urmată de OFK Beograd — 13 puncte. Echipa Zagreb, adversara Steagului roșu Brașov in „Cupa orașelor tir- guri", a învins ieri cu 2—1 (1—1) pe Olimpia Liubliana și ocupă locul 9 (cu 10 puncte).Meciul de fotbal Brazilia—U.R.S.S., disputat la Rio de Janeiro, s-a încheiat cu rezultatul de 2—2 (0—0). Autorii golurilor: Gerson și Pele (Brazilia), Banișevski și Metreveli.

Ne uităm în instrucțiuni. Aproape patru sute de pagini ! Un labirint de indicații care, uneori, nu se adresează nimănui, și care trăiesc de azi pe mîine. Dovada • „cartea de căpătîi“ n-a împlinit anul de cînd se aplică și a și fost tonificată cu trei rînduri de suplimente. Dar n-a fost de-ajuns. De la Direcția generală a poștei și telecomunicațiilor vin mereu noi dispoziții, care... se anulează între ele. Ce rămîne valabil e de multe ori echivoc, de pildă : La capitolul mesagerii e descris pe larg, cu planșe demonstrative, felul în care trebuie să se prezinte coletul. Cui folosesc descrierile și planșele demonstrative ? Funcționarului de la poștă ? Nu. Doar am văzut, el îți cere să vii cu lădița de acasă. Trage cetățeanul niscaiva foloase de pe urma planșelor demonstrative? Nici ătît. „Cartea de căpătîi", suplimentele și răssuplimen- tele sînt de uz intern. Atunci ?„Avem și noi lipsurile noastre, pe care nu ni le poate scuza nimeni — ne spunea un diriginte de oficiu poștal — dar povestea cu instrucțiunile a ajuns de pomină ! E ca aceea cu cocoșul roșu — nu se mai termină niciodată“.Că- Direcția generală a poștelor și telecomunicațiilor cam abuzează de instrucțiuni, asta e treaba ministerului. Nepermis este însă faptul că la oficii nu vine în sfîr- șit o instrucțiune limpede și serioasă care Jă reglementeze, între 
altele, practicile potrivit cărora, pen
tru a expedia un colet, 
nevoit să-și aducă de 
pînză, ciocane, cuie...

le de pe teritoriul Capitalei au fost găsite peste 6 000 de nereguli. Mult, foarte mult l Aceasta a fost pesemne și părerea brigăzii. Tocmai de aceea, credem noi, numita brigadă a trecut la rezolvarea „urgentă“ a problemei. Și anume : a încheiat un dosar — proces-verbal în... 260 de pagini, în care sînt recomandate măsuri și studii. De remarcat că termenele elaborării unora dintre studii ajung pînă pe la mijlocul anului viitor.Ce se va întîmpla pînă în anul cînd vor fi, în fine, elaborate stu- diile ? Nu se pot oare depista și deconecta mai rapid „generatoarele de lipsuri ?“ Tată părerea tov. Ion Buteanu. directorul Oficiului special — transporturi poștale :
— Cauzele principale ale întîr- 

zierilor. pierderilor sau rebutării 
trimiterilor poștale sînt trei: In 
primul rînd, de vină e adresa : 
fiind scrisă cu cerneală sau cu cre
ion chimic, la cea mai ușoară ume
zeală devine indescifrabilă. Aceas
ta înseamnă, în cele mai dese ca
zuri, eșuarea trimiterii respec- ' 
tive. In al doilea rînd. de vină e 
tot adresa • în multe cazuri ea e 
scrisă pe o bucățică de hîrtie care 
se leagă cu o sforicică de coletul 
respectiv. Ei bine, în timpul ma
nipulării sforicică se rupe și adre
sa se pierde ' In al treilea rînd, 
de vină e... tot adresa — e scrisă 
indescifrabil Unde să trimiți co
respondența ?

Care va să zică, adresa e de vină sau mai precis cetățenii pentru că scriu adresa cu cerneală care se udă și devine indescifrabilă, cetățenii care leagă adresa de colet cu o sforicică... Cetățenii sînt de vină, nu serviciile ooștei. care de anț de zile le-au făcut educația lădiței. sforicelei și creionului chimic, care n-au inventat nimic, dar absolut nimic, pentru a civiliza a- ceste operațiuni.Dar. în fond cu ce trebuie înlocuit sistemul actual de primire și trimitere a coletelor ?

Adresa e de

cetățeanul e 
acasă lădlță,

vină !,.Urmăriți, cercetați cați-ne : care este soarta coletului nr...“ S-a pierdut un colet. Și între diferite oficii poștale începe un veritabil duel de... adrese. Dar de ce s-a pierdut coletul ? Ne răspunde tov. Ștefan Tudor, directorul Oficiului special poștal :
— Sintern pe deplin conștienți 

că uneori serviciile voștei, în an
samblul lor, nu corespund încă 
cerințelor actuale, fie. în legătură, 
cu expediția, fie cu rătăcirea unor 
colete. Dar nu stăm cu mîinile în 
sîn. Se caută, se cercetează gene
ratoarele de lipsuri.Cine caută, cine cercetează ? A- flăm că, timp de mai multe săptă- mîni, o brigadă a Direcției generale a poștei și telecomunicațiilor a controlat activitatea poștei din București. Cu ce s-a soldat controlul? In timpul precizat, la oficii-

și comuni-

Sîntem la mesageria Oficiului poștal nr. 4 din Capitală.— Ce aveți de expediat ? întrebăm pe un cetățean care nădușise într-o lungă discuție cu oficiantul.— Un palton.- Și?— Iî_an? sac- z’c funcționarii de aici să mă duc să-mi cumpăr. De ce n-aș putea găsi aici un ambalaj potrivit, șnur și un sigiliu?La rîndul nostru am pus aceeași întrebare tovarășilor din conducerea oficiului special poștal. ..Am putea rezolva problema, a afirmat tov. Ștefan Tudor. în alte țări la mesageriile poștei se găsesc și saci, și hîrtie cerată, și cutii de carton ieftin. Diferite procedee simple...— Și la noi de ce nu se introduc asemenea procedee?— N-am încercat.....In legătură cu discuție este greu de vorba de o neglijență apreciere din partea resort din cadrul
E complicat... problema în spus dacă e ori de o sub- organelor de MinisteruluiTransporturilor și Telecomunicațiilor. Oricare ar fi situația, întrebarea este cînd vor fi lichidate practicile rudimentare la expedierea coletelor poștale ?E întrebarea la care opinia publică așteaptă răspuns.

I



Corespondența din Alger

FATĂ DE ACTUL SAMAVOLNIC
AL RASIȘTILOR RHODESIENI

Reacția indignată a AfriciiȘtirile ce reușesc să străbată bariera strictei cenzuri impuse de autoritățile din Salisbury semnalează că poporul Zimbabwe, care constituie imensa- majoritate a populației din Rhodesia, opune acțiunii samavolnice a guvernului Ian Smith o rezistență pe zi ce trece mai dîrză.Bulawayo, centru industrial și al doilea oraș ca mărime după Salisbury, a devenit teatrul unor intense manifestări de protest împotriva regimului rasist. încă de lunea trecută, două uzine din acest oraș și-au închis porțile în urma unei greve declarate de peste 1 500 de muncitori. Alți 2 000 de muncitori — din serviciul căilor ferate — au intrat în grevă joi. Greva afectează în principal atelierele mecanice și perturbează traficul pe calea ferată care leagă Rhodesia de Zambia. Acțiunea continuă cu toate că autoritățile au luat o serie de măsuri de intimidare a muncitorilor.în capitală, în ciuda măsurilor polițienești, populația africană a răsturnat în ultimele zile numeroase autobuze. Un tren de persoane, care plecase din Salisbury, a fost atacat cu pietre și mai mul

te geamuri au fost sparte. La 10 km de capitală, în localitatea Highfield, elevii a două școli „rezervate" pentru copiii de culoare boicotează cursurile, cu toate că împotriva lor s-au luat măsuri de Intimidare.Rezistența patrioți- lor africani, deși aflată deocamdată în curs de organizare și dezvoltare, creează încă de pe acum dificultăți crescînde regimului de la Salisbury, care, pentru „restabilirea ordinii", sporește pe zi ce trece numărul detașamentelor de poliție și efectivele jandarmeriei și armatei.între timp, se intensifică reacția celorlalte state africane față de evenimentele din Rhodesia. Vineri a început la Dar-Es- Salaam, capitala Tanzaniei, o reuniune a „Comisiei celor cinci", organ al O.U.A., creat de recenta conferință la nivel înalt de la Accra. Scopul reuniunii este de a hotărî convocarea, într-o sesiune extraordinară, a consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. în legătură cu hotărîrile ce ar putea fi luate la o astfel de sesiune, a- mintim că la reuniunea la nivel înalt de la Accra, participantă au căzut de acord să

folosească și forța armată în cazul că guvernul de la Salisbury va declara „independența" unilaterală a țării.Pentru recurgerea la forță se pronunță numeroase țări africane, printre care și cele care fac parte din Commonwealth. Președintele Ghanei, Nkrumah, a declarat, de pildă, că „a sosit momentul ca statele independente de pe continentul african să ia inițiativa propriei lor apărări și a poporului Zimbabwe", într-o declarație dată publicității, guvernul nigerian își exprimă dorința ca Marea Britanie să ia măsuri, mai severe împotriva regimului Smith, inclusiv folosirea forței și enumeră măsurile pe care le va lua el însuși, printre care interdicția de a ateriza sau survola teritoriul nigerian pentru avioanele provenind din Rhodesia.Dintre reacțiile celorlalte guverne africane, notăm pe aceea a guvernului din Burundi, care, după ce a reamintit Marii Britanii „responsabilitatea care-i revine în criza prin care trece actualmente Rhodesia", a anunțat că va întreprinde o serie de acțiuni politice împotriva rasiștilor.
C. BENGA

Pentru Carta O. S. A.

SE PROPUN 
DOUĂ REFORME 
CU SCOP DIFERITRIO DE JANEIRO 21 (Agerpres). — La Conferința extraordinară a O.S.A., delegația chiliană a cerut, prin ministrul afacerilor externe, Gabriel Valdes, să fie întreprinsă o reformă a O.S.A. și a programului „Alianța pentru progres“. „O.S.A. — a spus Valdes — trebuie să se transforme într-un centru activ pentru studierea și soluționarea problemelor emisferei occidentale, care sînt în principal de ordin economic“.S.U.A. și Brazilia depun pe de altă parte eforturi pentru convocarea, cel mai tîrziu în aprilie, anul viitor, a viitoarei conferințe ministeriale în scopul aprobării unei reforme a Cartei O.S.A. Aceste insistențe — subliniază agenția — urmăresc găsirea, cît mai repede posibil, a unei tribune pentru a se ridica oficial problema creării „forței interamericane“ respinsă de majoritatea miniștrilor prezenți la Rio de Janeiro.

LUPTE INTR-UN NOU SECTOR
DIN VIETNAMUL DE SUD

• Convoaie americane atacate de forțele 
patriotice ® 14 avioane agresoare doborîte 
deasupra R. D. Vietnam în două zileSAIGON 21 (Agerpres). — Duminică au izbucnit lupte într-un alt sector al regiunii platoului central din Vietnamul de sud, în zona Chu Prong, în apropiere de valea rîului Ia Drang, unde săptămiîna trecută au avut loc ciocniri violente între trupe guvernamentale sud- vietnameze susținute de unități a- mericane și forțele patriotice. A- gențiile de presă occidentale a- nunță că unele din convoaiele americane au fost atacate în timp ce se îndreptau spre actualul teatru de luptă. Agenția France Presse adaugă că și în regiunea Dau Dieng, în apropiere de plantațiile „Michelin“ trupele americane au fost atacate de unități de partizani și s-au înregistrat schimburi violente de focuri și dueluri de artilerie.într-un comunicat dat publici

tății la I-Ianoi se arată că în cursul zilelor de 17 și 18 noiembrie unitățile militare și populația din R. D. Vietnam au doborît 14 avioane americane care încercaseră să efectueze bombardamente în R. D. Vietnam.
★SAIGON. — Agenția „France Presse“ anunță că un elicopter sud-vietnamez și un avion de transport C-123 american s-au prăbușit sîmbătă seara.Elicopterul a căzut lîngă postul Duc Co, la 25 km sud-vest de Pleiku. Un membru al echipajului și doi fotografi de presă sud-viet- namezi au fost uciși.Avionul american, un bimotor, a capotat în momentul aterizării la baza Da Nang. Cei șapte membri ai echipajului său și un pușcaș din marină au fost grâv răniți.

ÎMPOTRIVA RĂZBOIULUI

DUS DE S.U.A. ÎN VIETNAM

Marș de protest la OaklandNEW YORK 21 (Agerpres). — Peste 10 000 de persoane, în majoritate studenți, reprezentînd 40 de colegii și universități din California, au participat sîmbătă Ia un marș de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam, care a avut loc pe străzile orașului Oakland (California). Manifestanții purtau pancarte pe care era scris : „Vrem să învățăm, să nu fie război“, „Pace în Vietnam !“. în fruntea coloanei mergea d-na Beatrice Whitnah, în vîrstă de 84 de ani, care și-a pierdut un fiu în cel de-al doilea război mondial. Străzile — relatează agenția Asso

ciated Press — erau acoperite de b pădure de pancarte purtate de demonstranții ce s-au grupat mai întîi în incinta Universității Bar- keley. Aproximativ 700 de polițiști au fost mobilizați de autorități, dar nu s-au produs incidente. Manifestația s-a încheiat cu un miting, care a avut loc într-unul din parcurile centrale ale orașului Oakland. Cu acest prilej a luat cuvîntul, printre alții, William Stanton, membru în Congresul statului California, care a calificat intervenția americană în Vietnam drept „un război nebunesc și lipsit de sens“.

,Un grup de răniți americani așteaptă să fie evacuați cu elicopterul din zona Piei Me, unde 
un batalion american, căzut într-o ambuscadă, a fost nimicit de patrioții sud vietnamezi

La Bratislava s-a deschis o expoziție 
internațională de literatură pedago- 
gică, la care participă 19 țări, prin- 
tre care și Republica Socialistă 
România. în fotografie : standul exponatelor românești

La Santo Domingo situația se menține încor
dată. în fotografie : demonstrație de stradă în 
cadrul căreia se cere retragerea trupelor 

Intervenționiste

Tokio, parcul Hibia : un mare mi
ting de protest împotriva ratificării 

tratatului japono—sud-coreean

SÀmiOm MTIMIÄ/A LIBANULBl

La 22 noiembrie, în Liban se 
sărbătorește cea de-a 22-a ani
versare a proclamării indepen
denței țării. Cu acest prilej, po
porul român transmite poporu

lui libanez un salut prietenesc, 
urîndu-i prosperitate și progres.în fotografie : centrul orașului 
Beirut, capitala Libanului.

I SCURTE ȘTIRI

Procese în cascada
în Japonia legea o- 

preșfe pe salariații din 
întreprinderile și insti
tuțiile publice să or
ganizeze greve. Cu 
toate acestea, ofensi
va de primăvară 1965 
(tradiționala mișcare 
grevistă Shunto, care 
împînzeșfe de la un 
capăt la alful întreg 
arhipelagul), a antrenat 
și pe cei 210 000 de 
salariați de la Corpo
rația de slat a telefoa
nelor și telegrafului, 
în ciuda interdicției, 
lucrătorii din teleco
municații și-au reven
dicat drepturile, reu
șind să obțină, după o 
îndîrjită luptă, majora
rea salariilor.

Conducătorii corpo
rațiilor au decis, ca 
măsură de represalii, să 
priveze circa 2/3 
din angajați de bene
ficiul măsurii. Cum or
ganizarea unei noi 
greve devenise difici
lă din cauză că sindi
catul nu mai avea fon

duri, s-a recurs la o 
inițiativă ingenioasă 
spre a determina cor
porația să-și respecte 
angajamentul. Funcțio
narii s-au folosit de a- 
numite paragrafe de 
lege care dau salaria- 
filor publici, astfel ne
dreptățiți, dreptul de 
a acționa corporația în 
justiție. Tribunalul n-are 
voie să refuze urmări
rea și frebuie să jude
ce asemenea litigii. 
Pornind de la aceste 
prevederi, sindicatul 
respectiv a inițiat che
marea în justiție a cor
porației și a desfășu
rat o îndelungată și 
minuțioasă muncă de 
pregătire a proceselor. 
Salariații de la oficiile 
din întreaga țară au 
fost lămuriți asupra 
scopului urmărit și an
trenați în munca de 
pregătire ; iar recent, 
20 000 de salariați pu
blici din telecomunica
ții s-au adresat indivi

dual instanțelor jude
cătorești. Și ceilalți sa
lariați din această ca
tegorie urmează să 
procedeze la fel. Pe 
rol vor fi deci circa 
140 000 de acțiuni — 
a căror judecare, evi
dent, este de natură 
să paralizeze activita
tea instanțelor. Judecă
torii au intrat în pani
că. Și mai îngrijorată 
este însă corporația, 
care-și dă seama că 
prin prezentarea la 
proces a celor 140 000 
de reclamanți va fi 
nevoită să piardă mi
nimum un milion de 
ore de muncă, ceea ce 
va atrage o considera
bilă scădere a profitu
rilor sale. Chiar dacă 
hotărîrea tribunalului 
va fi defavorabilă re- 
clamanților, cîștigarea 
procesului de căfre 
corporație va fi o vic
torie à la Pyrrhus.

Gabriela BONDOC

Iarnă timpurie
în numeroase țări europeneAgențiile de presă anunță că în ultimele 24 de ore timpul s-a înrăutățit aproape în întreaga Europă occidentală.Adevărate furtuni de zăpadă s-au abătut asupra celor două state germane. Traficul rutier și feroviar cu Danemarca este considerabil perturbat. La Hamburg, stratul de zăpadă trece de 10 cm.Orașul Stockholm este acoperit

de asemenea de zăpadă, iar șoselele au devenit foarte periculoase din pricina poleiului. Și trenurile circulă cu viteză redusă din aceeași pricină.Nici Italia nu este cruțată. Ceața groasă a paralizat circulația pe autostrada Milano-Torino. în Spania se semnalează apariția lupilor, precum și ploi puternice în mai multe regiuni.

început 
de stagiune

(Urmare din pag. I)

le. Faptul că avem asigurat un 
corp de interpreți dintre cei mal 
reputați, printre care Massimo Gi- 
rotti, Lea Padovani, dă prestigiu 
și autoritate tînărului nostru tea
tru, primul cu stagiune permanen
tă din istoria Romei“.

Amatorii de muzică au trăit mo
mente de desfătare artistică la 
concertul de la Auditorium, unde 
sub bagheta lui Carlo Franchi, 
violonistul Isaac Stern a executat 
concertul pentru vioară și orches
tră de Beethoven. Celebra „Scala“ 
din Milano își va începe noua 
stagiune cu o operă de Verdi. 
La 7 decembrie va fi prezen
tată „Forța destinului“, avînd 
ca interpreți principali pe Giu- 
lietta Simionato și N. Ghiau
rov. Printre marii dirijori și cîn- 
tăreți care vor fi oaspeții „Scalei“ 
amintesc pe Herbert von Karajan, 
Francesco Molinari, Margherita 
Rinaldi, Gloria Lane, Nicola Rossi 
Lemeni și baritonul român Nico
lae Herlea.

în domeniul editorial, capul de 
afiș îl deține apariția primului vo
lum al Antologiei literaturii ita
liene, care a văzut lumina tiparu
lui la editura „Rizzoni“. Primul vo
lum, din cele cinci care vor apă
rea, se referă la creații literare din 
secolul XIV. Antologia, îngrijită de

Maurizio Vitale, și la care colabo
rează Alberto Rosa, Giuseppe Pe- 
tronio, Sergio Romagnoli și Carlo 
Salinari, își propune să ofere citi
torilor o panoramă vastă asupra 
literaturii italiene de la începutu
rile ei și pînă azi.

Au apărut în limba italiană noi 
traduceri din literatură română : un 
volum de basme românești tradu
se de Ana Banti în cadrul editurii 
„Salone", precum și o nuvelă de 
Zaharia Stancu purtînd titlul : „II 
Lilla" — inclusă într-un volum ce 
poartă titlul „Cele . mai. frumoase 
nuvele ale lumii" și a cărui tradu
cere este semnată de Raffaele Lo- 
peri.

în acest caleidoscop cultural ita
lian merită semnalat un eveniment 
care a avut loc în ziua de 11 no
iembrie. Nava „Cristofor Columb" 
a debarcat în portul Neapole readucând în țară. vestita sculptură 
a lui Michelangelo, „Pietà“, care a 
fost expusă la pavilionul Vatica
nului de la Expoziția internațio
nală din New York. Zilele acestea, 
„La Pietà“ va fi reinstalată în bise
rica San Pietro, pentru a fi din 
nou admirată de vizitatori.

Presa italiană semnalează un 
fapt petrecut la pinacoteca pala
tului Sforzesco din Milano. Per
soane rămase necunoscute au sfî- 
șiaț cu ajutorul unei lame două ta
blouri de mare preț, capodopere 
ale picturii lombarde de la începu
tul și sfîrșitul secolului 16, ta
blouri semnate de Morazzone și 
Moretto, care sînt evaluate la cir
ca 40 milioane lire. în urmă cu 
trei ani s-a mai petrecut un ase
menea act de vandalism, cînd au
tori de asemenea rămași necu- 
noscuți au distrus un tablou al lui 
Raffael. întîmplarea de la Milano 
a produs o vie impresie în rîndul 
iubitorilor de artă.
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ROMA. întreaga industrie 
extractivă din Sicilia a fost 
paralizată de greva minerilor 
de la minele de sulf. Greva a 
fost declarată în semn de 
protest împotriva hotărîrii gu
vernului de a da o mai ■inS*re 
libertate de acțiune mă ' *)■ 
lurilor din industria chi /, care au concediat un inse '.at 
număr de mineri.

MOSCOVA. La 20 noiembrie Leonid Brejnev, prim secretar al C.C. al P.C.U.S., Mihail Suslov, membru al Prezidiului și secretar al C.C., și Boris Pono- mariov, secretar al C.C., au avut o întrevedere cu K. Koliannis, prim-secretar al C.C. al P.C. din Grecia, și cu D. Partalidis, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al partidului. A avut loc un schimb de informații asupra activității celor două partide. Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și cordială.
SANTIAGO DE CHI

LE. Greva celor peste 
17 000 de mineri chilieni 
continuă, în ciuda măsu
rilor represive luate de 
autoritățile polițienești. 
Au fost arestați numeroși 
lideri ai Confederației lu
crătorilor din minele de 
cupru chiliene, printre 
care președintele și vice
președintele Confederației 
amintite.

PARIS. La 21 noiembrie a sosit la Paris pentru o vizită de două zile în cursul căreia va avea tratative cu primul ministru, Pompidou! și cu ministru] de externe. Couve de Murville, Edward Heath, liderul opoziției conservatoare din Marea Britanie.
VIENÀ. După cum anunță ziarul „Volksstimme", Luigi Longo, secretar general al P. C. Italian, Giuliano Pajetta, membru al C.C. al P. C. Italian, și Sergio Segre, membru al Secretariatului, allîndu-se în drum din Praga spre patrie, au făcut o escală la Viena, cu care prilej s-ău. întîlnit cu Franz Muhri, președintele P. C. din Austria, și cu membri ai Biroului Politic al P. C. din Austria.
ADDIS-ABEBA. La 20 noiembrie a sosit la Addis-Abeba într-o vizită de stat Todor .livkov, prim secretar al C.C. aL-Partidului Comunist BulgaiU președintele Consiliului de'T Miniștri al R. P. Bulgaria, ț'.năltul oaspete a. fost întîmpinăt la aeroport de împăratul Haile Selassie I al Etiopiei, de membrii guvernului, în frunte cu primul ministru Aklilu Habte Wold, și de alte përsoane oficiale.

KHARTUM. Potrivit a- 
genției France Presse, la 
Khartum s-a anunțat că 26 
de disidenți au fost captu
rați în timpul luptelor ca
re au avut loc în ultimele 
zile în provincia Bc'^ el 
Ghazal din SudanuC. neri- 
dional. Președintele Cmsi- 
liului Suprem al Sudan nui 
a făcut cunoscut că alege
rile din cele trei provincii 
meridionale ale țării au 
fost fixate pentru sfîrșitul 
lunii martie 1966.

PARIS. In seara zilei de 20 noiembrie, la Savières (Aube), la 160 kilometri sud-est de Paris, s-a prăbușit un elicopter din escorta coloanei de automobile care îl transporta pe președintele de Gaulle din Paris la reședința lui din Colombey- les-deux-Eglises. Pilotul și-a pierdut viata în acest accident, iar' jandarmul care il însoțea a fost rănit.
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