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Mecanizatorii rlzatăsemnatari
principali pe certificatul recoltei

Foto : 
AGERPRES

giunea Suceava, 

apa este defe-De la cunoașterea teoretică, la 
verificarea practică (analize la 
microscop in laboratorul de 
microbiologie al Institutului po

litehnic din Galați)

Foto: N. STELORIAN

Marți 26 ocu^brie 1965

Delegația C.C. al P.C.R.
sa înapoiat din Italia0

înapoierea in Gapitala

a tovarășului

Ion Gheorghe Maurer

Jumătățile 
de măsură
nu ajută

Cu prilejul unei anchete 
întreprinsă de redacția ziaru
lui nostru și publicată într-o 
pagină specială sub titlul: 
„Mecanizatorii — semnatari 
principali pe certificatul re
coltei“ a fost abordată pro
blema îmbunătățirii metodelor 
de ridicare a calificării meca
nizatorilor în unitățile de pro
ducție.

Secția de învățămînt și pro
pagandă din Consiliul Supe
rior al Agriculturii, care era 
solicitată să adopte măsuri 
corespunzătoare în această 
direcție ne comunică :

„Pînă în acest an, mecani
zatorii erau încadrați — după 
pregătire — în două cercuri: 
de un an și de trei ani, cu pe
rioada de școlarizare între 1 
decembrie—1 martie, în func
ție de executarea lucrărilor 
din cîmp.

La închiderea cursurilor au 
fost analizate unele aspecte 
negative legate de durata 
cursurilor și de datele calen
daristice între care trebuie să 
se desfășoare acestea.

In noile „Instrucțiuni pri- 
xind organizarea și desfășu
rarea învățămîntului în anul 
1965—1966“ au fost date in
dicații privind organizarea și 
desfășurarea ciclurilor de lec
ții pentru mecanizatorii din 
gospodăriile agricole de stat 
și stațiunile de mașini și trac
toare.

Dat fiind că în cei trei ani 
(de școală) mecanizatorii 
și-au însușit cunoștințele ge
nerale, în acest an cursurile 
de iarnă s-au redus la 8—10 
lecții care vor trata DESPRE 
CARACTERISTICILE TEH- 
NICO-FUNCȚIONALE ȘI DE 
EXPLOATARE ALE MAȘI
NILOR NOI FOLOSITE IN 
AGRICULTURĂ ȘI DESPRE 
NOILE PROCEDEE TEHNO
LOGICE.

IN CONSECINȚĂ, 1N FIE
CARE AN MECANIZATORII 
VOR FI INSTRUIȚI, IN 
CEEA CE PRIVEȘTE NOILE 
MAȘINI ȘI UTILAJE AGRI
COLE INTRODUSE IN A- 
GRICULTURÄ, IN CADRUL 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI agro
zootehnic DE 
(subl. n.).

Nu putem decît să 
măsura adoptată. Perfecționa
rea cunoștințelor mecanizato
rilor — în perioada de iafnă 
— pornește de la un principiu 
bun. în dorința de a afla a- 
mănunte în legătură cu mă
sura însăși și mai ales cu a- 
plicarea ei practică, am cer
cetat mai întîi instrucțiunea 
ce ne-a fost indicată. La ca-

pitolul IV „Organizarea și 
desfășurarea ciclurilor de lec
ții pentru mecanizatori“, se 
spune printre altele: „Condu
cerile unităților vor întocmi 
programe de lecții la baza că
rora vor sta manualele ce se 
editează de Consiliul Superior 
al Agriculturii“.

De aici se poate desprinde 
cu ușurință concluzia că ma
nualul editat de Consiliul Su
perior al Agriculturii este in
strumentul principal al nou
lui sistem de învățămînt pen
tru mecanizatori. Manualul 
nu a apărut; se află încă sub 
tipar. Am cercetat însă suma
rul său. Unele nedumeriri 
ne-au determinat să ne adre
săm, pentru clarificările nece
sare, tovarășului inginer Nico- 
laie Bologan, director general 
al Trustului S.M.T.

— Observăm că puține lec
ții din manual își propun să 
prezinte mașini noi.

— De fapt, nici nu avem în 
unități prea multe mașini noi. 
Apoi organizarea învățămin- 
tului pentru mecanizatori are 
la bază și un alt scop pe care, 
ce-i drept, nu I-am trecut în 
instrucțiunile noastre. Cursul 
trebuie să insiste asupra cu
noașterii temeinice, de către 
fiecare mecanizator, a unor 
noțiuni minime, de bază.

Această precizare sporește 
nedumeririle inițiale. Să rezu
măm i instrucțiunile spun că 
lecțiile vor fi axate pe studiul 
mașinilor noi; manualul re
comandat de aceste instruc
țiuni nu corespunde însă ce
rințelor unui asemenea curs. 
Pe de altă parte, în S.M.T. „nu 
prea există mașini noi“, din 
care cauză mecanizatorii vor

MASĂ.

salutăm

Din noul peisaj al cartierului 
Jiul-Scînteia din Capitală

Foto: AGERPRES

Luni seara a sosit în Ca
pitală, delegația Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, condusă 
de tovarășul Paul Nicutes- 
cu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Italian, a făcut o 
vizită în Italia.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa. delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii 
Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Ion Iliescu și Sion

Bujor, membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R.

★
La plecarea din Roma 

pe aeroportul Ciampino, 
au fost prezenți Alessan
dro Natta, membru al Di
recțiunii P.C.I. și al secre
tariatului C.C. al P.C.I., 
Arturo Colombi, membru 
al Direcțiunii P.C.I., Giu
liano Pajetta și senatorul 
Antonio Roasio, membri ai 
C.C. al P.C.I. Au fost, de 
asemenea, prezenți amba
sadorul Republicii Socia
liste România în Italia, 
Mihai Marin și alți mem
bri ai Ambasadei.

(Agerpres)

proces prin care 

la Bucecea, re-

culesului viilor
Stadionul tineretului din Dragă- 

șani a găzduit duminică tradiționa
la sărbătoare a viticultorilor din 
regiunea Argeș „Culesul viilor’. 
Stafiunile experimentale Drăgășani 
și Șteiănești, numeroase gospo
darii de stat și cooperative agrico
le de producție au prezentat la 
standuri anume organiza e expona
te din rodnicele lor poc. rorii, gră
dini șl livezi. Sărbătoarea a prile
juit și o trecere în revistă a reall-

zărilor obținute de unitățile agri
cole din raion plnă acum. Din 
graficele, panourile și fotomonta
jele prezentate s-a desprins faptul 
că Intre anii 1962—1964 averea 
obștească a cooperativelor agrico
le a crescut de ia 65 milioane la 
115 milioane, iar veniturile acesta, 
ra s-au dublat. Vinurile de Dragă- 
șani au fost premiate Ia numeroa
se concursuri internaționale.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Băneasa
Foto : AGERPRES

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, s-a înapoiat luni la 
amiază în Capitală, venind 
din Iran unde, a făcut o vizi
tă la invitația primului minis
tru al acestei țări, Amir Ab
bas Hoveida.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a fost însoțit de Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Alexandru Boabă,

ministrul petrolului, Ștefan 
Gabor, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, Ion Avram, adjunct al 
ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și Va
lentin Steriopol, adjunct al 
ministrului comerțului ex
terior.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, au fost de față tova
rășii Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Rădulescu, 
Leontin Sălăjan, Iosif Banc,

Petre BLajovici, Janos Faze- 
kaș, Ilie Verdeț, precum și 
Constanța Crăciun și Ilie 
Murgulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură, 
generali și ofițeri superiori.

(Agerpres)

• INGENIOS • UTIL • MODERN

• Pe șantierele Hidro
centralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ de pe Ar
geș, constructorii înscriu 
noi succese în graficul în
trecerii socialiste. In cor
pul barajului ei au turnat 
pînă acum aproape 460 000 
mc. beton, pe unele por
țiuni, înălțimea ajungînd 
la 165 m, cît prevede pro
iectul. Pentru a turna par
tea barajului de pe malul 
drept la care macaralele 
funicularului nu ajung, 
constructorii aplică cu suc
ces o metodă ingenioasă 
și simplă. Ea constă în 
turnarea betonului prin 
tuburi.

• în partea de nord- 
vest a orașului Ploiești, 
unde în anii cincinalului 
se vor construi blocuri de 
locuințe însumind peste 
6 000 de apartamente și 
diverse obiective social- 
culturale, a fost construit 
și dat în exploatare un po
ligon de prefabricate. Uti
lat cu instalații și mașini 
moderne, în flux tehnolo
gic, cu linii de turnare a 
betoanelor, poligonul va 
satisface în întregime ne
cesarul de fișii de planșee, 
trepte și conlratrepte de 
mozaic și stilpi susținători, 
tuburi pentru canalizare 
pentru viitoarele cons
trucții.

• Pe căile noastre ferate 
a început să circule ieri 
cel de-al 100-lea vagon de 
clasă din noile tipuri rea
lizate recent de către uzi
nele din Arad. Aceste va
goane moderne sint astăzi 
în componența garnituri
lor de pe majoritatea ma
gistralelor feroviare ale 
țării și a trenurilor inter
naționale care sosesc la 
Belgrad, Berlin, Budapes
ta, Braga, Viena și în al
te orașe europene.

In vederea îmbunătățirii 
condițiilor de confort, în 
timpul călătoriei, s-a pus în 
circulație și un nou tip de 
vagon pentru dormit.

■i

CE PĂRERE AVEȚI,

TOVARĂȘI SECRETARI?
în complexitatea ei, educația tineretu

lui pune zilnic, aproape în îiecare colec
tiv, zeci de probleme, cere intervenții 
chibzuite, metode adecvate, soluții diie- 
rite și, în general, solicită din partea 
conducătorilor de colective, din partea 
organizațiilor U.T.C. multă atenție, o pre
ocupare permanentă. în multe locuri se 
și întîmplă așa. Sint colective în care 
organizațiile U.T.C., apelînd Ia experien
ța oamenilor mai în vîrstă. Ia ajutorul lor 
direct, au creat în rîndul tinerilor o 
puternică opinie împotriva abaterilor de 
orice natură de la codul scris sau nescris 
al bunei purtări — în muncă, în viața de 
familie, în relațiile cu ceilalți oameni 
etc, etc.

Practic însă nu peste tot organizațiile 
U.T.C. acordă ponderea cuvenită în preo
cupările lor, educației moral-cetățenești 
a tinerilor.

Dar să discutam ,,pe concret“.

tivul este nou și, ca peste tot, mai sini și unele „probleme" cu 
educația unor tineri.

— Sint ?... zicem noi.
— Sint!... răspund tovarășii și ne povestesc cîteva. „In sec

ția... nu mai știm bine care., am auzit noi că s-a Intimplat ceva, 
un caz... Și-a părăsit copiii sau bea cam mult ? In orice caz e

(

(Continuare In pag. a IlI-a)

ceva...". Frazele acestea arătau că tovarășii cunosc situațiile 
despre care povesteau mai mult „după ureche". Le Împărtășim 
impresia noastră, cu oarecare nedumerire.

— Avefi dreptate, zic dfnșii. Ce să facem ? Avem pe capul

Ne aflăm la Fabrica de băi și radiatoare din fontă-București. 
Faptul că am venit aici cu întrebări despre preocuparea pentru 
educația tinerilor nu-i miră pe unii tovarăși din comitetul 
U.T.C.

Pe scurt, despre ce era vorba ? Fabrica este nouă, colec-ION ȘERBU

TINEREȚE 
EDUCAȚIE 

RĂSPUNDERI

nostru o mie de probleme. Și-apoi, dumneavoastră știți, esen
țialul este producția, noi ne ocupăm de producție...

In secția turnătorie facem cunoștință cu tovarășul Alexan
dru Scărlătescu, proaspăt secretar al organizației U.T.C. nr. 2, 
un tovarăș bun, apreciat, dar căruia parcă i-a inoculat cineva 
aceeași convingere:

— Ce să facem mai întîi ? își desface el justificativ brațele. 
Pe primul plan stă producția I Putem noi să ne ocupăm de 
„visurile" lui Grigore sau Tănase, cind esențialul pentru noi 
este să facem planul ? Ziceți și dumneavoastră...

Deci, — să zicem; mai ales că sintem rugați.
— Să luăm, deci, la Intîmplare un tînăr dintre aceia pe care, 

cu un nume mai peiorativ, îl numeați Grigore. Aveți ?
— Avem.
— Ce știți despre el ?
— Iată acolo unul dintre cei pe care nu poți pune bază. 

N-a reușit să treacă de categoria a 2-a, nu s-a ținut de în
vățătură, și-a dat demisia, a plecat două săptămîni din fabri
că, s-a angajat iar... Cred că e limpede. Putem noi să ne ocu
păm de... idealurile lui cînd el nu face ce trebuie să facă in 
producție ?

Facem cunoștință cu tînărul respectiv, un băiat în vîrstă 
de 25 de ani (căsătorit, familia într-o comună Ia 30 
kilometriare un copil de 3 ani ■, cîștigă 800—900 lei, 
naveta zilnic -, figură de om satisfăcut).

— Nu știu ce aveți cu mine, se miră el. Eu nu 
mai mult. Dacă aș ciștiga mai mult n-ar fi rău, dar la ce
să mă obosesc 1 Soția lucrează In cooperativa agricolă de 
producție, cîștigă bine. Ea face rost de alimente, eu asigur 
banii necesari cheltuielilor zilnice. In fond pentru ce trăiește 
omul ? pune el o întrebare „filozofică", întrebare care demons
trează întregul lui ideal. Să mănînce bine, (dă tot el răspun
sul). In ceea ce mă privește — nu mă plîng...

Și cu aceasta, de parcă și-ar fi prezentat legitimația de li
beră trecere, revine la liniștea lui „firească".

11 privim înadins pe secretarul U.T.C. Tovarășul Alexandru 
Scărlătescu se arată, deodată, foarte surprins. Se pare că ar
gumentele „logice" oferite de el despre lipsa de legătură din
tre visurile acestui tînăr și... calitatea produselor pare să se 
clatine. Zeci de întrebări capătă dintr-odată răspuns prin acest 
„amănunt“ (idealul de viață al tînărului), amănunt pe care 
nu-1 știuse.

(Normal, tovarășe secretar: acest tînăr se mulțumește cu 
cît realizează și asta îl face pasiv, nu-1 îndeamnă la nimic, 
„nu moare’ — expresia este a lui — dacă pleacă de la o 
fabrică la alta, iar dacă nu lucrează prea bine, l-ai auzit, n-o 
să se obosească...).

de 
face

cer 
bun

'S" 'm »

EUGEN FLORESCU
V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a Il-a)



ÎNTRE DOUĂ

OLIMPIADE 
_____________ f

De fapt, discuția noastră trebuie să înceapă de la... Tokio ! 
După cum se știe, ia ultima ediție a Jocurilor Olimpice ța
ra noastră nu a avut reprezentanți la nici una din ceie 29 
de probe cuprinse în programul întrecerilor de înot. Această 
absență s-a datorat decalajului valoric între performanțele 
înotătorilor noștri și cele ale sportivilor de peste hotare. Ce 
concluzii s-au tras ? Cum s-a muncit în anul post-olimpîc 
pentru remedierea acestei situații, pentru lichidarea rămîne- 
rii în urmă în acest sport cu deosebită pondere în progra
mul Jocurilor Olimpice ?

încheierea sezonului competițional ni se pare un nimerit 
prilej pentru a cunoaște părerea federației de specialitate în 
această direcție. Am discutat, în consecință, cu tovarășul 
CONSTANTIN MIHAI, secretar general adjunct al Federa

Salturi de prestigiu
de pe trambulinele înotului!

ției de natație.

■— Ce a caracterizat acti
vitatea desfășurată în acest 
an ?

— In primul rind, dorini a tu
turor celor care muncesc în do
meniul nafatiei de a îndeplini 
principalele obiective ale dez
voltării bazei de masă, ale pro
cesului de instruire, ale popu
larizării largi a înotului in rin- 
durile copiilor și elevilor.

—• Precizați citeva acțiuni 
întreprinse în aceste direc
ții-

— tn sezonul 1965, peste 
20 000 de copii au trecut prin 
centrele de inițiere unde, de 
data aceasta, s-a muncit cu a- 
devărat pe baze științifice, cu 
interes și pasiune. O muncă de 
calitate s-a desfășurat îndeo
sebi in centrele de inițiere din 
Tucurești, Galafi, Cluj, Oradea, 
Timișoara, Arad, Reșița și Plo
iești, Paralel cu aceste preocu
pări, ne-am propus să imbună- 

tăfim substanțial munca de in
struire a sportivilor fruntași, să 
ie asigurăm o pregătire care să 
le permită realizarea unor per
formante superioare. Pe aceas
tă linie se înscrie aplicarea ju
nei metòdici moderne de antre
nament, acordarea unei atenții 
sporite muncii antrenorilor etc.

■— Cum ar putea fi expri
mat cifric Saltul valoric în
registrat de natația noas
tră ?

— Mai întîi o cifră : in 1965 
au fost corectate aproximativ 170 
de recorduri de seniori, juniori 
și copii. Diferitele întreceri ale 
seîonului au prilejuit afirmarea 
multor copii și tineri cu reale 
aptitudini și posibilități de pro
gres. Printre aceștia, aș mențio
na pe Cristina Stănescu, Liliana 
Gruia. Mihaela lonescu, Mari- 
oara Dumitrescu (București), 
Anca Andrei, Dorina Mezinca 
(Reșița), Gabriela Gonòs, Ari- 

na Boroș, Gabriel Morar (Cluj) 
și pe... antrenorii lor. Dar creș
terea valorică a fost îndeosebi 
subliniată de evoluția înotăto- 
rilor noștri in competițiile in
ternaționale ale anului. Pentru 
prima oară în istoria acestui 
sport, înotătorii români se pot 
mindri cu 25 de victorii obținu
te în diferite întreceri interna
ționale, realizate intr-un sin
gur an.

— Așadar, iubitorii natației 
pot spera că înotătorii ro
mâni au șanse să realizeze 
performanțe care să le asi
gure participarea la J. O. 
din Mexic ? Sau, e prea... 
devreme ?

— Nicidecum. Discuția noas
tră este cit se poate de actuală. 
Performantele nu pot fi reali
zate, cum se spune, peste noap
te. Cred că natația noastră are 
acum cu totul alte perspective 
olimpice. Mă gîndesc, in speci
al, la probele de bras băieți și 
fete, 200 m mixt fete, 400 m li
ber fete, 100 m liber fete, 1 500 
m liber băieți, ștafeta de li
ber la băieți și cea de 

mixt la fete. Dar, perspecti
vele pot rămine perspective 
dacă federația, antrenorii și 
fiecare sportiv in parte nu vor 
munci din ce în ce mai bine in 
anii viitori. „

— înțelegem din această 
recomandare că mai sînt 
încă multe lucruri de făcut.

— Firește. Am vorbit doar 
despre perspective. Avem insă 
datoria să privim cu exigență 
toate carențele notației noastre 
Spuneam că unele dintre per- 
rormanțe s-au ridicat la nivelul 
celor mai bune rezultate euro
pene și acest lucru este, desi
gur, îmbucurător. Ele sînt însă 
prea puți ie. Sintem, mai ale», 
deficitari in probele delfin și 
spate, u ide trebuie să pornim 
chiar d( la selecția sportivilor. 
Trebuie, de asemenea, să pri
vim rezultatele obținute nu 
numai prin prisma recordurilor 
noastre, ci să le raportăm la 
performantele înregistrate de 
Înotătorii din celelalte (ari.

— Ce vă propuneți ?
— Pe scurt, să continuăm — 

folosind experiența acestui an

— acțiunile inițiate. Ne-am 
propus, de asemenea, Întărirea 
unor centre de notație cu . tra
diție și posibilități de dezvolta
re a Înotului dar care nu au 
adus pînă acum o contribuție 
pe . măsura așteptărilor (Ora
dea, Reșița, Ploiești etc.). In a- 
nul 1965 s-au afirmat, cum a- 
rătam, multe elemente deosebit 
de talentate. Va trebui să ma
nifestăm toată grija față de a- 
ceste „speranțe“, să le- creăm 
condiții optime de pregătire și 
un calendar competițional co
respunzător.

In ceea ce-i privește pe 
Înotătorii fruntași: principa
lul obiectiv solicită res
pectarea integrală, cu deplină 
exigentă, a procesului de in
struire, care are in această eta
pă ca principală caracteristică
— pregătirea fizică multilate
rală, despre care se știe că in 
anii precedenfi nu s-a bucurat 
de atenția cuvenită. Problema 
este cu atît mai importantă cu 
cit ea condiționează un ele
ment specific esențial și anume 
pregătirea pe apă. Respecta

rea și îndeplinirea indicațiilor 
metodice de bază va asigura 
înotătorilor de performanță re
zistenta corespunzătoare în re
gim de viteză, alt capitol la 
care sportivii noștri- se dove
desc de multă vreme deficitari. 
O altă problemă care reclamă 
preocuparea specialiștilor, a 
Înotătorilor se referă la specia
lizarea intr-una sau cel mult 
două probe olimpice. Aceasta 
deoarece pînă acum campionii 
noștri concurau la aproape toa
te probele, din care cauză, cum 
e și firesc, nu reușeau cele mai 
bune performante.

în general, consider că 
în 1965 natafia noastră a 
făcut un evident salt cali
tativ. Este, fără Îndoială, un 
Început bun, promițător. Rămi
ne ca succesele realizate să fie 
confirmate, puternic consolida
te in anii viitori pentru ca, In
tr-adevăr, Înotătorii români 
să-și merite locul in reprezen
tativa (arii noastre la viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
la Ciudad de Mexico.

D. GÎRLEȘTEANU

S-a redeschis patinoarul „23 
August” din Capitală. Ama
torii sportului cu patine au 
Început să populeze luciul 

gheții

A fost o duminisă tipică 
de toamnă,.. A început cu 
soare mult; cer înalt și al
bastru pentru a se sfîrși cu 
viat rece, venit din nordul 
înghefat. A fost o dumini
că tipică de toamnă.

Mai puțin obișnuit a fost 
însă afluxul bărbaților în 
piețele orașului, porniți du
pă cumpărături, prezența 
lor masivă în magazinele 
alimentare, cu inevitabilele 
cozi duminicale.

Și a mai fost ceva ciu
dat : în toate farmaciile 
bueureștene cu program du
minical a scăzut brusc cere
rea de antinevralgice, mai 
ales in orele de după-amia- 
ză. Pe Bulevardul Muncii, 
Șoseaua Ștefan cel Mare si 
strada Izvor au fost văzuți 
în tot timpul zilei bărbați 
mergînd liniștit, cu fețele 
zâmbitoare, iiimind calm. 
In toate parcurile orașului 
S-a Semnalat creșterea brus
că a numărului bărbaților

Duminică fără
antinevralgice
teșiți să-și plimbe copiii, far 
pe marile bulevarde un ma
re nujriăr de soți și-au scos 
soliile la promenadă. în 
toate tramvaiele ce trec 
prin Piața Unirii erau locuri
pe scaune, iar prin fața
vitrinelor Loto-Pronosport 
bărbații treceau tot atît
de grăbiți ca și prin fața
celor de încălțăminte fină
de damă.

în toate cinematografele 
din Capitală au crescut la 
dublu cozile în cursul du- 
pă-amiezii. Cineva spunea 
în fața cinematografului Pa
tria că în duminica aceasta 
ar fi fost sălile pline chiar 
și la filmele „Sărutul“, 
„Omul de lingă tine“ sau 
„Cinci oameni Ia drum“, 
dar s-au găsit cîtiva care 
să-l contrazică, spunîndu-i 
Pe șleau că exagerează.

S-a stabilit, pe bază de 
date concrete, că duminică 
după-amiază toți bărbații au 
stat liniștiți în fața televi
zoarelor, ba chiar, din clnd 
în clnd zîmbeaU.

Intr-un cuvlnt, a fost o 
duminică plină de mistere.

Explicația ? E simplă. A 
fost o duminică fără etapă 
în campionatul diviziei A 
de fotbal I

ATANASIE TOMA

Baschet. Fază din partida Voința București-Șiința BucureștiCampionatul republican de volei
Prima etapă a cam

pionatului republican 
de volei feminin seria 
I s-a soldat cu rezul
tate scontate. Cel mai 
echilibrat joc s-a des
fășurat la Craiova, 
unde Știința din lo
calitate a învins 
C.S.M. Sibiu cu 3-2 
(-1, -12, 8, 5, 6). In 
celelalte meciuri s-au 
înregistrat rezulta
tele : Știința Cluj- 
C.P.B. 3-1, Dinamo 
București-Partizanul 
Roșu Brașov 3-0, 
Rapid-Metalul Bucu
rești 3-0, Farul Con-

stanța-Penicflina Iași 
3-0.

Cel mai important 
meci al etapei a Il-a 
a campionatului mas

culin s-a disputat la 
București între echi
pele Dinamo și 
Steaua. Dinamoviștii 
bucureșteni au cîști-

gat cu scorul de 3-1 
(8, 1, -13, 8). La Ti
mișoara, la capătul u- 
nui joc echilibrat, 
Tractorul Brașov a 
întrecut Știința Timi
șoara cu 3-2. Cele
lalte partide s-au în
cheiat cu rezultatele: 
Petrolul Ploiești-Con- 
structorul Brăila 3-2, 
Știința Galați-Știința 
Cluj 3-0, Minerul 
Baia Mare-Rapid 
București 0-3, Știința 
Brașov-Farul Con
stanța 3-0.

(Agerpres)

Activitatea internațională 
la fotbal a continuat du
minică în țară cu 3 în- 
tîlniri : la Galați, Siderur- 
gistul a învins Dynamo 
Dresda (R. D. Germană) 
cu scorul de 2-0.

Echipa poloneză de 
fotbal Wisla Cracovia a 
evoluat la Iași în compa
nia echipei locale C.S.M.S. 
Gazdele au obținut victo
ria cu 2-1. La Oradea, Cri- 
șul a întrecut echipa ger
mană Ghemie Halle cu 
4-8.

• In cadrul penultimei 
etape a campionatului re
publican de handbal mas
culin seria I s-au înregi
strat următoarele rezultate: 
Steaua-Tractorul Brașov: 
28-14 (16-4), Dinamo Bra- 
șov-Rafinăria Teleajen: 
16-16 (11-5), Dinamo Ba- 
cău-Știința Galați: 12-2 
(6-1), Voința Sighișoara- 
Dinamo București: 6-23 
(2-9), Știința Timișoara- 
Știința București: 13-14 
(6-7).

• La sfîrșitul unui joc 
spectaculos, Grivița Roșie 
a învins Steaua în derbiul 
campionatului republican 
de rugbi cu 8-6 (8-3). De 
remarcat jocul deschis 
practicat de ambele echipe.

în urma rezultatelor ob
ținute, echipa Dinamo 
București este virtuala cîș- 
tigătoare a actualei ediții 
a campionatului.

• în cadrul turneului pe 
care îl întreprind în țara, 
noastră, echipele de popice 
ale clubului Aktivist Es- 
penheim (R. D. Germană) 
au întîlnit la Giurgiu selec
ționata feminină Cetatea. 
Gazdele au cișligat cu Un 
scor net: 2 647—2 467 p.d. 
De la învingătoare cele mai 
bune rezultate le-au obți
nut Elena Niță (482 p.d.) 
și Steliana Chican (473 
p.d.).

(Agerpres)

Umbre intr-o competiție
Pe măi multe terenuri și baze 

sportive din raionul Tîrgu Săcu- 
iesc (regiunea Brașov) s-au des
fășurat ultimele întreceri ale 
competiției de masă dotată, la 
sate, cu trofeul „Cupa agricul
turii“. La aceste concursuri și-au 
dat întîlnire aproape 600 de tine
ri sportivi din regiunile Ploiești, 
Galafi, Dohrogea și Brașov. Ei 
reprezentau pe cei mai buni coh- 
curenți dintre miile de tineri 
care, în urmă cu 5 luni de zile, 
au luat startul la această popu
lară competiție sportivă. Ne aș
teptam ca întrecerile finale să se 
desfășoare la un nivel tehnic su
perior etapelor de masă. Insă a- 
cest lucru s-a petrecut într-o mai 
mică măsură, datorită unor lip
suri despre care s-a mai scris și 
care mai persistă în activitatea 
consiliilor regionale și raionale 
V.C.F.S. Dar, deocamdată să re
latăm, pe scurt, cîteva aspecte și 
rezultate din competiție.

Organele locale din raionul 
Tîrgu Secuiesc s-au străduit și 
— în parte — au reușit să asi
gure condiții bune pentru desfă
șurarea întrecerilor. Cu acest 
prilej, stadionul din Tîrgu Săcii- 
iesc a căpătat o „haină nouă“ 
(s-a amenajai o pistă de alergări 
cu 5 culoare, sectoare de arun-

cări și sărituri. De asemenea, au 
fost reamenajate terenurile de 
volei, handbal și oină din locali
tate ca și din comunele Zăbala, 
Covasna, Turia etc). Organizarea, 
pentru prima oară, a unei ase
menea competiții de amploare, la 
9 ramuri sportive, a contribuit 
la popularizarea sportului în co
munele amintite. Un număr iu

ta" și „Voința" din comuna Kar
man (raionul Sf. Gheorghe), 
„Cooperatorul“ din comuna 
Cristian (Brașov). De asemenea, 
sportivii din regiunea Brașov 
s-au remarcat în concursurile de 
gimnastică și atletism, cîștigînd 
majoritatea probelor. O compor
tare meritorie au avut și tinerii 
sportivi din regiunile Ploiești și

Finalele
„Cupei agriculturii"

semnat de spectatori a avut pri
lejul să urmărească pasionante 
întreceri de trîntă, concursuri de 
gimnastică și ciclism, sau jocuri 
de handbal și volei, încheiate cu 
unele rezultate mulțumitoare.

Sportivii din regiunea Brașov 
au dominat turneele feminin și 
masculin de handbal, turneul fe
minin de volei, cucerind, din 
nou, titlurile de campioni, prin 
componența formațiilor „Recol-

Galați. Lotul sportivilor din re
giunea Galați s-a prezentat la 
jocurile pe echipe cu elemente 
tinere și talentate, aparfinînd 
asociațiilor sportive din mediul 
sătesc. Am subliniat acest amă
nunt, deoarece la unele ramuri 
sportive cele 4 regiuni au pre
zentat și concurenți care aparțin 
asociațiilor sportive orășenești.

Urmărind foile de concurs, în 
deosebi la probele de atletism,

am constatat că rezultatele teh
nice sint foarte modeste. Unii 
dintre concurenți s-au prezentat 
fără o pregătire corespunzătoare 
(Maria Boartă — Dobrogea, Ma
ria Popa — Galafi etc.). Loturile 
unor, regiuni s-au complotat prin 
improvizații (Gh. Popescu — 
Dobrogea, Cecilia Stoica — 
Ploiești), deoarece la întrecerile 
finale s-au prezentat o serie de 
concurenți care n-au participat 
la. etapele de masă.

Regiunea Dohrogea, de pildă, 
a cucerit 4 titluri de campioni 
la întrecerile de trîntă. însă con
siliul regional U.C.F.S. Dohro
gea nu se poate mindri cu aceste 
rezultate, întrucît unii cîștigători 
fac parte din asociații sportive 
orășenești (din secții de lupte 
greco-romane, care participă la 
campionatele republicane : Nico
lae Dumitru, Tache Moșescu, 
de la I.M.U. Medgidia). Și ase
menea procedee am întîlnit și la 
lotul regiunii Ploiești, care l-a 
folosit la întrecerile de trîntă pe 
luptătorul Ion Marcu de la Me- 
talul-Tîrgoviște ; în lotul regiunii 
Brașov, care a prezentat la proba 
de 800 m fete pe atleta George- 
ta Boamfă (asociația sportivă 
„Carpqfi“ din Făgăraș). In dorin
ța de a obține victorii cu orice 
preț, de a realiza cit mai multe 
puncte, regiunile amintite au in
trodus în competiție sportivi con
sacrati, fără drept de pudici- 
pare. Din această cauză, in cele 
două zile de concurs s-au purtat 
discuții și s-au făcut contestații, 
creînd. firește, nemulțumiri in 
rîndurile participanților la între
ceri.

Comisia centrală de Organizare 
a „Cupei agriculturii“ va trebui 
să analizeze lipsurile semnalate 
și să ia măsurile ce se cuvin 
pentru ca această competiție 
să-și atingă scopul propus : des
fășurarea unei activități sportive 
de masă, organizată și dépislaréa 
elementelor talentate pèntru a fi 
promovate în secțiile sportive 
fruntașe.

S. SPIREA

Fată din cuplajul interbucu- 
reștean de rugbi .(Grivița 

Roșie-Steaua)

(Urmare din pag. I)

Povestim cazul cu scopul de 
a se vedea foarte limpede că 
Intre problemele de educație 
(aparent abstracte, nelegate de 
sarcinile cotidiene, de plan), 
intre lipsa unui ideal serios 
sau intre lipsa de pregătire ge
nerală pentru viață a unui tî- 
năr și... îndeplinirea planu
lui de producție este o le
gătură directă. Nefirească a- 
paie, dimpotrivă, tocmai pă
rerea contradictorie, departaja
rea aproape fără nici o trăsătu
ră de unire între problemele 
numite de bază (plan, calitate, 
etc.) și celelalte — activitatea 
educativă, culturală etc., etc. 
Așa se explică de ce la orga
nizația U.T-C. tir. 2 turnătorie 
de la F.R.B.F. la capitolul edu
cație, în proiectele de viitor ale 
activității abia este trecută, a- 
proape cu mare bunăvoință, 
prevederea de a asigura caiete 
pentru cursanții de la cercurile

Ce părere aveți, 
tovarăși secretari ?

de învățămint politic. în rest, 
nimic!

•k

— Cu ce ar trebui să ne în
cepem munca ? întreabă tova
rășul Scărlătescu.

După părerea noastră, ar tre
bui început cu un lucru extrem 
de simplu, dar de o mare im
portanță : cunoașterea oameni
lor. în asta conslă, de iapt, și 
una dintre marile calități pe 
care trebuie să le posede fieca
re conducător al organizațiilor 
de bază, să se arate apropiat 
de tineri, să le'cunoască bucu
riile, necazurile, să maniieste 
față de ei înțelegere, să-i ajute 
în rezolvarea problemelor de 
viață pe care le au.

— Tocmai asta e greutatea, 
spune secretarul. Cînd să dis
cutăm cu ei ? Avem în organi
zație 36 de tineri-

Cînd ? în primul rind, 36 nu 
sint mulți. Dar, firește, aici nu 
e vorba neapărat de o „pro
gramare“ important este să e- 
xiste preocuparea, fiindcă de 
cunoscut ii poți cunoaște pe ti
neri, mai ales în muncă, la 

distracție etc.; se ivesc prilejuri 
la tot pasul.. Propunem să 
facem o probă, alegem din sec
ție tineri la întimplare, discu
tăm cu ei. Iată ce am ailat:

1. ȘTEFAN BOBRIȚCHI — 28 
ani. Căsătorit de 10 ani, are un 
copil de 6 ani. Familie stabilă. 
Muncitor de înaltă calificare, 
calm, serios. Pasionat pentru 
tehnică. în concluzie : un om 
pe care te poți bizui, unul din
tre aceia care pot fi de mare 
ajutor in activitatea educativă 
pe care o întreprind organizații, 
le de tineret, fiind un om cu 
prestigiu în producție, cu auto
ritate morală.

2. P. N. (nu-i dăm numele, ci
titorul va înțelege de ce): Ne
serios, deși a împlinit tot 28 
de ani. li cam place băutura și 
uneori iși afișează pasiunea 
chiar și in modul cum vine la 
iabrică. Fire iritabilă, încă ne- 
deprins cu disciplina, deși lu
crează ca turnător de 12 ani. 
întîrzie la lucru, apoi se 
ceartă cu aceia care, chipurile, 
ii „pirăsc“, arătindu-i lipsurile. 

Discuția cu el ti arată in com
pletă confuzie în ceea ce pri
vește critica și autoritica, înda
toririle tovarășilor de a nu-i lă
sa pe tineri să persiste in gre
șeală. E chiar revoltat că nu se 
ascund abaterile sale de la dis
ciplină. Altfel, băiat cu care te 
poți înțelege. Vorbește emoțio
nant despre copilul său, in virs- 
tă de un an.

3. T. G. — 25 ani. Vrea să 
pară spiritual. E vesel: s-a că
sătorit de curind. Nepoliticos 
în relațiile cu maiștrii, de care 
nu prea ascultă. Are el „metode
le" lui de a rezolva problemele 
de viață I Visul lui? Să-și ia 
o motocicletă, pe urmă mai ve
de el... Pune totdeauna pe dacă 
înainte : „dacă mă apreciază în 
muncă, bine, dacă nu..." ; dacă 
nevasta o să fie o femeie se
rioasă, bine, dacă nu...1'.

4. T. A. — 23 de ani. elev 
la seral în clasa a Xl-a. Tipul 
indiferentului. („Mi-e indiferent 
dacă mă criticați", zice). Pe 19 
octombrie a lipsit nemotivat de 

la lucru. De ce ? 1 s-a părut că 
are un început de gripă. N-avea 
decît un guturai, nu I S-a dat 
certificat medical. „O zi...“, spu
ne el, cu tonul: ce mare lu
cru ? A mai lipsit două zile 
mai înainte, tot luna aceasta 
(i s-a „părut“ că are o eczemă). 
„Mi-e indiferent dacă pierd pri
ma...“ explică galanton. Ce fa
ce după absolvirea liceului? Se 
duce la facultate, vrea să de
vină contabil. De ce contabil ? 
De fapt, îi place meseria, o cu
noaște, dar ar vrea să mai 
schimbe ; îi este indiferent ce-o 
să zică lumea despre el,

...Sigur, noi n-am avut vreme 
să discutăm cu toți cei 36 de 
tineri, totuși și aceste scurte 
portrete sint suficiente pentru 
a sugera cit de important este 
ca întreaga activitate d organi
zației U.Ț.C. să fie considerată 
ca o activitate educativă, de 
formare a oamenilor — pentru 
muncă, pentru viață. Este evi
dent că oricît de mult am dis
cuta despre problemele organi
zatorice ale producției (și des
pre care, firește, este bine să 
se discute în permanentă), nu 
vom îmbunătăți totuși calitatea 
produselor dacă oamenii care 
realizează aceste produse nu 
sînt ei înșiși oameni cu idealuri 
limpezi, dacă nu-și iubesc me
seria, dacă nu sînt disciplinați, 
etc. A departaja, deci, în mod 

artificios problemele de educa
ție de problemele de producție, 
înseamnă, evident, a privi în 
mod limitat, îngust, munca de 
formare a oamenilor.

★

Dar preocuparea organizații
lor U.T.C. pentru educația tine
rilor trebuie să vizeze nu nu
mai acele calități care vin „di
rect" în legătură cu îndeplini
rea sarcinilor de producție, în 
sfera de preocupări a organiza
ției U.T.C. trebuind să intre ce
le mai diverse aspecte ale mo
dului de comportare a tinerilor. 
Este știut, de pildă, că abătin- 
du-se de Ia normele scrise sau 
nescrise ale conviețuirii socia
le, sînt unii care spun că „via
ta personală" nu-i privește de
cît pe ei. In fata unor aseme
nea afirmații se găsesc și mem
bri ai birourilor organizațiilor 
U.T.C., chiar unii conducători, 
mai virstnici ai colectivelor in 
care muncesc acei tineri, care 
le dau dreptate, ajung la „con
cluzia“ că, intr-adevăr, dacă 
unul nu are grijă de copiii 
săi, dacă-și neglijează familia 
sau dacă duce o viață dezordo
nată — toate acestea sint „pro
blemele sale personale“.

Evident, trebuie respinsă ori
ce intervenție rigidă, mahala- 
gistă, în viața oamenilor; nu-i 
este admis nimănui ca, din pro
blemele foarte intime ale tine

rilor să se facă prilej de glume 
și anecdote. Asemenea atitu
dini sînt nepermise și ele trebuie 
de la bun început condamnate. 
Greșeala cea mai mare care se 
face în unele colective este însă 
altă: lipsa intervențiilor nece
sare, sub forme potrivite, în d- 
cele cazuri unde sprijinul orga
nizației de tineret, al colectivu
lui, al oamenilor cu experiență 
este cerut de situațiile concre
te.

Vom povesti un alt caz pe
trecut în secția marochinărie a 
Fabricii de încălțăminte „Flacă. 
ra Roșie" din București.

Ziua de lucru se desfășura 
normal. Cei peste o sută două
zeci de muncitori erau, aproa
pe toți, adine preocupați de în
deplinirea sarcinilor pe care Ie 
aveau. Și totul ar ii mers așa 
pină la sfirșitul programului 
dacă, la un moment dat, nu s-ar 
fi auzit țipetele unei femei. Re- 
pezindu-se asupra unei tinere, 
ștanțatorul N. C. o lovea cu 
pumnii. „Ce aveți cu mine ? — 
le-a replicat el primilor sosiți 
— de ce vă amestecați ? E 
nevasta mea 1“.

Cei venili s-au întors Ia mun
că. „Anta e N. C., iși ziceau ei. 
Zi-i bătăuș și pace... Parcă nu
mai cu ea a fost așa ? Nu-1 cu
noaștem noi ?“.

Iată, pe scurt, portretul a- 
cestui om, descris de tovarășul 

cu care lucrează pe mașină : " 
„E voinic, sănătos, ar putea 
fi muhCitoi buh, fiindcă Ia 
meserie prinde ușor dar ce fo
los de aceste calități 1 In 
tr-un cuvînt — vorbește urît, 
trînlește grosolan expresii jig
nitoare și loviturile de pumn 
(in la el loc de arguméiìte. 
Printre lemei face pe Cucerito
rul, la început le spune vorbe 
mieroase, pe urmă ie zVîntă-n 
bătaie.., A avut vreo opt neves
te și cu toate s-a purtat Ia 
tel...“.

— Cîți ani are?
— Aproape 28...
— Lucrează de mult timp 

aici ?
— E destul dè cînd îl cu

noaștem...
Am mai întrebat și pe alții 

de cînd știu că acest tînăr are 
apucăturile pe care le dte, de 
ciiîd știu că duce o asentenea 
viață familială.

— A, de demult, de clnd a 
venit în secție, ne-a spus mais
trul. E o poamă...

— Interesant. Și ce i-ați spus? 
Maistrul s-a aplecat spre noi 

și ne-a șoptit, glumind, la ure
che :

— I-am spus eu : bate-1», mă, 
și tu acasă, ce dracu le bați 
aici, in văzul lumii ? Nu-i fru
mos ! Dar nu se prinde la obra
zul lui...

Și maistrul a. iîs Iar,



EXIGENTELE
CULTURII
Prof. dr. Stanciu Sfcoian

membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste 
România, director adjunct al Universității populare 

București

Pentru a determină conținu
tul și sensul noțiunii de Uni
versitate p0piilară,nC-am ser
vit de o caracterizare, pe care 
C. Dimitreseu-Iași, fost doi
sprezece ani rector al Univer
sității din București, a făcut-o, 
pentru învățămîntul universi
tar care se adresează organizat 
tinerei generații. „Universita
tea ar fi" după el, „locul unde 
un număr de sananti (chiar și 
numai 30-^40) știu tòt, despre 
tot ce se poate ști — și pun a- 
ceastă știință a lor în serviciul 
poporului".

concepția lui Dimitrescu-lași 
caracterizează pe omul progre
sist- și cu vederi largi pe care 
îl întrupa el însuși, cînd scria 
acest lucru. Ea denotă însă și ò 
nuanță . de filantropie ilumini
stă, cu care noi nu putem fi de 
acord. Cu atît mai mult ea nu 
poate fi aplicată Universității 
populare. Universitatea popu
lară trebuie să fie, așa Cum. 6 
arată și numele, „populară". 
Ea trebuie să fie locul unde 
toți pot și e ne- 
cèSAr să se pre
gătească ca să 
știe tòt ce le 
e posibil să 
știe — pentru 
ei îitșiși și pen
tru colectivul 
cel mare al pa
triei. Astfel, 
pătrunsă în 
mase, la nive
lul cel mai 
înalt cit ' putin
ță. știința devi
ne forță crear 
toare cu ma
ximum de efi
ciență.

Văzută astfel
Universitatea 

populară devine o pîrghie im
portantă pentru ridicarea cul
turală a societății, a pâtriei și 
este totodată un admirabil mij
loc pentru dezvoltarea multila
terală a personalității. Școala 
obișnuită școala de cultură 
generală face acest lucru îna
inte de intrarea în viață a tî- 
nărului. Dar personalitatea ii- 
mană se dezvoltă, se transfor
mă, este perfectibilă în pers
pectiva întregii vieți. Învăță
mântul superior și de speciali
tate formează mai ales cadre. 
Activitatea culturală de masă 
și Universitatea populară în 
mod special completează edu
cația integrală a omului chiar 
a acelui cu înaltă calificare de 
specialitate pentru tot restul 
vieții. ,Ea are un caracter com
pensatoriu pentru realizarea C- 
ducației-integrale, pentru dez
voltarea multilaterală și armo
nioasă a personalității. Socie
tatea socialistă, reclamă în cel 
mai înalt grad acest lucru și 
eii singură poate să-l, realizeze 
în sensul adevăratei libertăți 
de împlinire spirituală.

Universitatea populară Bucu
rești, pentru anul care începe 
și-a organizat activitatea și 
și-a întocmit, programe de 
cursuri, pentru a răspunde cît 
mai bine scopului arătat. Pro
gramele de cursuri ale Univer
sității populare București din 
acest an, au introdus cursuri 
noi cu teme noi si variate. Ci
tăm cîteva din aceste cursuri 
noi : istoria civilizațiilor și tt 
culturii universale. Lumea azi, 
Psihologia și viața. Utilul și 
frumosul în viata cotidiană, 
Tineretul și viața contempo
rană ș.a. ■

Așa cum a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al . P.C.R., în 
■Raportul prezentat la Congre
sul partidului, școala e „princi
palul izvor de cultură și civili
zație". Universitatea populară 
este și ea o școală — școala a- 
dulților. Vedem universitatea 
populară că instrumentul 
care continuă pentru om, pen-

A

început de an 

la Universitatea 
populară 

București

tru toată Viața opera de înfăp
tuire a culturii și civilizației. 
Conținutul, programele ei tre
buie să răspundă acestei sar
cini.

După cum am văzut, pentru 
cursurile din acest an, Univer
sitatea populară București a 
înscris la loc de cinste, în cre
dința că el răspunde unei ne
voi, un curs, care se adresează 
în special tineretului. L-am in
titulat „Tineretul și viața con
temporană“. Titlul singur spu
ne, credem, îndeajuns.

Realizarea intențiilor noastre 
care au condus la inaugurarea 
sa depinde însă și de modul 
de receptivitate a tinerilor, de 
prezența lor. Optimismul că 
vom izbuti să ne atingem țe
lurile ni-l dau deopotrivă tine
rii Cît și personalitățile de sea
mă ale culturii noastre de a-l 
căror concurs nu ne îndoim că 
ne vom bucura în desfășurarea 
acestui curs.

Un cuvînt acum și despre 
metodele noastre de lucru. Spe

răm că la reu
șita cursurilor 
noastre în ge
neral, ca și a 
cursului pentru 
tineret, în spe
cial. să-și adu
că o contribu
ție însemnată 
metodele și 
procedeele pe 
care le folo
sim, mijloacele 
de care ne vom 
servi. Cursan- 
ții universități
lor populare au 
un fel de re
pulsie, fug în 
orice caz de 
ceea ce obiș

nuit poartă numele de „di
dacticism". De o didactică 
școlărească bună pentru vîr- 
stele mai fragede am spu
ne mai just, fug ei. Lu
crul acesta l-am auzit și l-am 
simțit destul de des în anii 
care s-au scurs de la înființa
rea universităților populare. 
Ne străduim să înțelegem și să 
remediem ceea ce e de reme
diat. De aceea în desfășurarea 
activității Universității popu
lare încercăm și un efort de a- 
meliorare a muncii din punct 
de vedere metodic. Vom folosi 
de aceea, și prelegerea cu ca
racter mai academic (cînd e ca
zul) dar vom recurge și la alte 
procedee mai potrivite și mai 
atractive: simpozioane, mese 
rotunde, procese literare ; vom 
folosi, de asemenea, cinemato
graful, magnetofonul, repre
zentațiile teatrale ș.a.m.d. Ne 
străduim în acest mod să rea
lizăm, cu vremea desigur, un 
sistem de metode și procedee 
de folosire a tehnicii moderne 
în serviciul muncii culturale 
-— să întemeiem, am putea 
spune, concret o practică a 
muncii culturale de masă, din 
care să iasă o didactică nouă 
și o măiestrie nouă în preda
re; Va fi didactica și măiestria 
potrivite acestei munci care nu 
va mai fi astfel acuzată de 
„didacticismul școlăresc".

De altfel ceva credem că 
'deja s-a înfăptuit sau cel puțin 
s-a încropit în această direcție, 
— la unele obiecte sau cursuri 
mai mult, la altele mai puțin. 
Este și acesta un fapt care 
credem că a contribuit și con
tribuie la atracția pe care o 
exercită universitățile populare 
asupra publicului dornic de 
cultură. Pînă acum numai la 
Universitatea populară Bucu
rești s-au înscris peste 7 000 
de cursanți. Și înscrierile con
tinuă. Alte mii s-au înscris la 
celelalte universități populare 
din țară. Este un fenomen care 
ne bucură, dar pe care se cade 
să-l considerăm și Cu toată 
atenția.

a delegației
Marii Adunări Naționale

Delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, care, Ia invita
ția Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, a făcut o vizi
tă în această țară, s-a înapo
iat luni la amiază în Capitală. 
Din delegație, condusă de Ko- 
vacs Gyorgy, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, 
au făcut parte deputății Va
sile Mateescu, Ioan Ichim, 
Tudor . Ionescu, Constantin 
Zaharia și Ion Negoiță.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost întîmpinați de tova
rășii Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
acad. Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afaceri
lor Externe, de deputați 
Marii Adunări Naționale

★
în drum spre patrie, la înapoi

erea din Republica Populară 
Mongolă, delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, care a făcut un 
popas de două zile la Moscova, 
a părăsit capitala Uniunii Sovie
tice la 25 octombrie.

(Agerpres)
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Alexandru Vasilescu din secția coordonate a uzinei de me
canică fină din București, verifică Ia microscop precizia pie

selor confecționate
Foto: AGERPRES

P. Mareea :
SlăViCi nu a cunoscut decît 

„omagial“ justa apreciere din 
partea istoriei și criticii lite
rare. I-au fost exagerate li
mitele pentru â i se ridiculiza, 
mai apoi, creația de către 
Pompiliu Constantinescu, de 
pildă. Un fel de „conspirație 
a tăcerii" s-é așternut peste 
om și operă, îneît scriitorului 
„nu i s-a consacrat nici mă
car o broșură“, 
abordează, prin 
subiect aproape 
oare face din această mono
grafie un pios act de cultură.

în reconstituirea biografiei, 
autorul și-a însușit procedeul 
călinescian de integrare a do
cumentului, știința decupării 
citatelor, topite în plasma co
mentariului ; atît pericolul 
„factologiei“ cît și al impro
vizației — care viciază perso
nalitățile sînt evitate. Fo
losirea scrierilor memorialis
tice (Fapta Omenească, Lumea 
prin care am trecut, Amintiri, 
închisorile mele) slujește lâ 
compunerea unui profil dens. 
Investigația se extinde asupra 
corespondenței și publicisti
cii lui Slavici, oferind infor
mații noi ; sînt coroborate re
feririle lui G. Călinescu, N. 
Iorga, I. Breazul ș.a.

După evocarea „copilăriei 
fericite", aflată într-o posibilă 
paralelă cu aceea a humuleș- 
teanului Nică al lui Ștefan a 
Petrii, se insistă asupra for
mației intelectuale. Fire con
templativă, încliniat spre stu
diul disciplinelor umanistice, 
Slavici, în perioada vieneză, 
leagă prietenie cu EminescU. 
Poetul îi descoperă vocația de 
scriitor. îi „deschide ochii" 
spre filozofie, îi înlesnește 
perfectarea relațiilor cu Juni
mea.

Personalitatea scriitorului în 
viziunea lui P. Mareea este a- 
ceea a unui „artist cetățean".

P. Mareea 
urmare, un 
inedit, fapt

Primele cunoștințe despre 
viețuitoare. In laboratorul de 
științele naturii de la Liceul 

„Dr. Petru Groza." 
Capitală

Televiziune
• 19,00 Jurnalul televiziunii. 

19,20 Emisiune pentru tineretul 
școlar ® Program coregrafic pre
zentat de elevii Școlii de balet 
din Sofia. Transmisiune de la 
Sofia e Film pentru copii: „Mo
tanul pescar“. 20,00 Secvențe. 
20,55 Istoria teatrului. 22,35 Jur
nalul televiziunii și buletinul 
meteorologic.

99
Deși vorbește cu înflăcărare 
(fără să cadă în apologiei), cer
cetătorul nu-și absolvă eroul 
de greșeli, apropiindu-și meto
dologic în permanență și un 
punct de vedere istoric. în- 
tr-un capitol aparte izvoarele 
limitelor sînt pe deplin detec
tate. (Gîndirea socială și poli
tică).

Incursiunea în gîndirea es
tetică a lui Slavici are meni
rea să precizeze opțiunea

Ziua Forțelor Arma te
ale Republicii Socialiste România

Adunarea festivă din Capitală
în CâjȘitală a avut loc luni 

după-âmiază o adunare festi
vă cu prilejul celei de a 21-a 
aniversari a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România.

Au luat parte Emil Bodna
raș, general de armată Leon
tin Sălăjan, Florian Dânăla- 
che, Vasile Patilineț, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri activi și în 
rezervă, veterani din războiul 
antifascist, oameni.de știință și 
cultură, reprezentanți ai colec
tivelor întreprinderilor și in
stituțiilor bucureștene. Au 
participat, de asemenea, ata- 
șații militari ai misiunilor di
plomatice.

Adunarea a fost deschisă de 
Traian Dudaș, secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.C.R.

în cuvîntul său general co
lonel Ion loniță, adjunct al

SLAVICI-
polemic, refuză imaginea de
naturată a unui talent „pri
mitiv“ și repune în circulație, 
după o demonstrație convin
gătoare, figura enciclopedis
tului. în același sens opune 
afirmației făcute de unii isto
rici sau critici literari, con
form căreia Slavici ar fi un 
„talent necioplit, greoi“, ca
racterizarea de spirit „lucid 
și cultivat“.

în analiaa operei, de o scru-

ministrului forțelor armate a 
subliniat eă sărbătorirea Zilei 
Forțelor Armate, Ia 25 Octom
brie, data cînd cu 21 de ani în 
urmă a fost desăvîrșită elibe
rarea întregului teritoriu ai 
patriei de sub jugul fascist, 
exprimă recunoștința fierbin
te a poporului față de vitejia 
și spiritul de sacrificiu cu care 
ostașii și ofițerii români au 
luptat pentru cauza nobilă a 
eliberării țării, pentru dobîn- 
direa victoriei asupra Germa
niei hitleriste.

Sărbătorim anul acesta Ziua 
Forțelor Armate în condițiile 
puternicului entuziasm gene
rat de hotărîrile istorice ale 
Congresului al IX-Iea ăl 
P.C.R. și de adoptarea Consti
tuției Republicii Socialiste 
România.

Pentru crearea armatei noa
stre de tip nou o însemnătate 
deosebită a avut-o participa
rea armatei române la insu
recția armată din August 1944, 
organizată și condusă de Par
tidul Comunist Român, și la 
războiul antihitlerist. în con
tinuare vorbitorul a evocat 
acțiunile armatei române, care, 
după eliberarea Capitalei si a 
celei măi mari părți a țării, a 
luptat împreună cu armata 
sovietică pînă la izgonirea de 
pe întregul teritoriu al patriei 
a fasciștilor cotropitori, iar a- 
poi pentru eliberarea Ungari
ei și Cehoslovaciei, pînă la că- 
pitulareâ Germaniei hitî»ristd.

Republica Socialistă Româ
nia, â spus în contihuâre vor
bitorul, pune îh centrul politi
cii sale externe întărirea rela
țiilor de prietenie și colabora
re frățească cu toate țările 
socialiste. Acționînd în spiri
tul coexistenței pașnice, Ro
mânia socialistă promovează, 
totodată, relații multilaterale 
cu toate statele, fără deosebi
re de orinduire socială.

Militînd pentru apărarea 
păcii, pentru micșorarea încor
dării internaționale. — a spus 
vorbitorul — partidul și gu
vernul nostru acordă atenția 
cuvenită întăririi capacității 
pentru apărarea patriei, în
zestrării și pregătirii armatei 
Republicii Socialiste România. 
Militarii de toate gradele, uniți 
prin interesele supreme ale 
slujirii patriei, stau neclintit 
de strajă marilor înfăptuiri so
cialiste ale poporului, pamîn- 
tului sfînt al patriei. In cola
borare cu armatele țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și ale celorlalte țări 
socialiste armata noastră îșî 
aduce contribuția la apărarea 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Au luat cuvîntul apoi, adre- 
sînd un cald salut cu prilejul 
acestei sărbători, Mircea An- 
gelescu. secretar al C.C. al 
U.T.C. si Marin Ionescu, mun
citor fruntaș la Uzinele „23 
August“.

Note de lector
ras

scriitorului pentru un rdalism 
etic, pentru caracterul popu
lar și specificul național ăl 
culturii, pentru ca îh artă să 
fie reflectată „problematică 
socială“, pentru autenticitate 
și „energetism artistic“, cre
dința în artă „subsumată sco
purilor morale" etc. Intuind 
exact valorile literaturii, „pă
rintele prozei nóaStré obiec
tive“ respinge în calitatea sa 
sporadică de critic literar ten
dințele naturaliste manifesta
te în literatura străină și, mai 
rar, română.

P. Mareea, nu lipsit de nerv

pulozitate adesea excesivă, 
alte criterii decît cel cronolo
gic stau în atenția mongrafi- 
stului; capitolele, în ansamblu, 
sînt structurate în jurul unor 
idei directoare. Astfel sînt: 
lipsa de imaginație, de unde 
și apropierea nemijlocită de 
folclor (Povestitorul), înclina
ția spre comedie, în legătură 
cu promovarea realismului 
poporal (Dramaturgul), mo- 
rălismul prozei, rezultat in 
bună măsură din confuzia în
tre etic și didactic (Nuvelistul, 
Romancierul), etc.

Deși volumul considerațiilor

estetice este mai redus în u- 
nel.e părți (Dramatnrgpl, Nu
velistul), acordîndu-se priori
tate prezentării expozitive, 
prin amendarea unor formu
lări critice eronate, prin dez
baterile teoretice asupra spe
ciilor, prin asociațiile surprin
zătoare Și concluziile presăra
te în text și „Opera“ întru
nește sufragiile cititorului. 
Slavici apare în concepția e- 
xegetului drept un autor grav, 
care cunoaște deopotrivă tri
umful și eșecul. Prelucrarea 
basmelor îi dezvoltă simțul 
narațiunii; încrederea în po
sibilitățile de dramaturg se 
soldează cu piese „fără adîn- 
cime“ în ciuda declinului 
după 1881, în nuvelistică își 
dă măsura' talentului, iar în 
ceea ce privește romanele, 
exceptînd „Mara“, celelalte 
rămîn în stadiu de „experien
țe“. Autorul dovedește cu su
ficiente probe că Ion Slavici 
e un precursor al semănăto- 
rismului și poporanismului, 

’ disociind în interiorul curen
telor valoarea de non-valoare.

Finalitatea nemărturisită a 
monografiei este de a instrui ; 
opiniile autorului, acoperite 
de o argumentare stringentă, 
prilejuiesc sugestii care — in
discutabil — vor fertiliza și 
cercetările viitoare.

ION B. VICTOR

MIERCURI 27 OCTOMBRIE

(Agerpres)

Cocteil
Ministrul Forțelor Armate, ge

neral de armată Leontin Sălăjan, 
a oferit luni seara în saloanele 
Casei Centrale a Armatei, un 
c.ooteiT cu. prilejul eelei de-a 
XXT-a aniversări a Zilei Forțelor 
Armate- ale Republicii Socialiste 
România.

Au luat 
Bodnaraș.

parte tovarășii Emil 
Florian Dănalache,

Depuneri
Cu prilejul Zilei Forțelor 

Armate ale Republicii Socia
liste România, luni dimineața 
au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei și la Cimitirul militar 
Ghencea. din partea Ministe-

Vasile Patilinet. membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, cffft'dtic'ătdri ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de știință 
și cultură, generali activi și în 
rezervă, ofițeri superiori.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice și atașați militari a- 
creditați lâ București.

de coroane
rului Forțelor Armate si Ca-, 
mitetului organizatoric al ve
teranilor din războiul antifas
cist.

în aceeași zi au fost depuse 
coroane de flori la monumente 
și la cimitire militare, din țară.

Ședință festivă cu prilejul 
Zilei Națiunilor Unite

Ziua de 24 octombrie — 
Ziua Națiunilor Unite— a fost 
marcată în țara noastră prin- 
tr-o ședință festivă organizată 
luni la amiază, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S. de Comitetul 
executiv al Asociației pentru 
Națiunile Unite din Republica 
Socialistă România.

Au luat parte Eduard Me
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri 
ai Comitetului executiv al 
Asociației pentru Națiunile 
Unite, ai Comisiei naționale 
a Republicii Socialiste Româ
nia pentru U.N.E,S.C.O., ai 
Comitetului pentru studii sud- 
est europene din țara noas
tră, ziariști români și străini.

Ședința a fost deschisă de 
acad. Gr. Moisil, vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Asociației pentru 
Unite.

Prof, univ. Mihail 
geanu, membru al
lui executiv al Asociației, 
vorbit despre geneza, evoluția 
și rolul Organizației Națiunilor 
Unite în lumea contemporană, 
despre numeroasele inițiative 
ale țării noastre îndreptate 
spre micșorarea încordării ih-

ternaționale și dezvoltarea co
laborării între popoare spre 
întărirea păcii în lume, care 
și-au găsit un amplu ecou în 
cadrul O.N.U. în cei zece ani 
de cînd România a devenit 
membră a acestei organizații.

(Agerpres)

Informații

Națiunile

Ghelme- 
Comitetu- 

a

La 25 octombrie, George 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a 
primit în audiență: pe trimisul 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Afganistanului la 
București, Mohamed Aref, în 
legătură cu apropiata prezen
tare a scrisorilor sale de acre
ditare.

crezînd că face o glumă bană. 
Pe noi tocmai rîsul acesta ne-a 
pus pe gînduri.

Este lucru știut'că, Indiferent 
prin cile școli ar fi trecut un 
tînăr, 'locul unde muncește., co
lectivul tn mijlocul căruia tră
iește, rămine totuși cea mal 
bună școală pentru propria-l e- 
ducație. Nicăieri și hfmeht mai 
bine decît tovarășii de muncă 
nit-l pot detecta, ca la o ade
vărată' radiografie, cele mai 

■'ascunse puncte; este limpede că 
nimeni na poate mai bine să-l 
ajute pe om să facă lumină 
cînd e vorba de propria com
portare. Exemple, doveditoare 
se pot da cu miile, esențial este 
însă ca, acolo. îm colectivul în 
care se află, tînărul sp întîl- 
nească o mină atentă, pricepu
tă, să-t îndemne și să-l ajute 
să găsească un drum firesc de 
evoluție. Or, ce se întimola în 
căzui secției marochinărie a Fa
bricii flacără Roșie" f Tocmai 
omul care ar fi trebuit să fie 
inițiatorul unor activități pri
vind educația tinerilor, dinsul 
avînd rolul unui adevărat părin
te al celor măi tineri, focrtiâi' 
meșterul era acela care, într-un 
fel sau altul, dădea apă la moa 
ră unor astfel de comportări I 
„Glumele" sale nu erau, de 
fapt, decît cuib cald pentru 
creșterea unor asemenea apu
cături.
, fntr-o măsură egală s-au do

vedit pasivi și tovarășii din bi
roul organizației U.T.C. din sec
ție. („E drept, spune pe un ton 
foarte liniștit secretarul U.T.C.. 
nici noi nu ne-am ocupat de 
astfel de probleme"). De ce ? Și 
ei găsesc aceeași „scuză": cînd 
să se mai ocupe și de activita
tea educativă ? dovedind, din 
nou, că în înțelegerea lor mun
ca de pregătire pentru viață a 
tinerilor este ruptă total de 
ceea ce ei au de îndeplinit în 
producție.

Cazul petrecut la secția ma
rochinărie a Fabricii „Flacăra 
Roșie" ne îndeamnă să reflec
tăm la înCă un aspect’ al proble
mei: faptul că, în unele locuri, 
munca de educație nu se des
fășoară permanent — cum ar 
trebui — că nu are scopul de a 
preîntimpina apariția unor ati
tudini negative în comportarea 
tinerilor. Firesc ăt fi. evident, 
că întrăaga activitate a organi
zației U.T.C. să tindă, asemenea 
razelor . convergente, spre un 
singur țel: formarea unor con
vingeri de viată potrivit nor
melor mordlet noastre socia
liste.

De ce se intîmplă să întîlnim 
și astfel de situații r Explicația 
se poate găsi în permanentiza
rea unor metode formale de ac
tivitate în unele organizații 
U.T.C. ddr ea se găsește fără 
îndoială, și in ideea unor tova
răși care răspund de educația 
tinerilor și care cred că din mo-

ment ce lucrează omul In uzină, 
din moment ce participă direct 
în producție, automat el își și 
însușește acele trăsături înain
tate cerute de normele de con
duită ale vieții noastre socia
liste. Adevărul nu este departe, 
munca este un factor principal 
în formarea conștiinței oameni
lor, dar a înțelege că acest pro
ces se petrece în mod automat, 
de la sine, că nu mai trebuie să 
faci nimic — este greșeala cea 
mal mare care se face. Dimpo
trivă, experiența arată că a des-

CINE E$tl DUMNEATA, DOM
NULE SORGE 7 rulează la Patria, 
orele 10; 12,15; 13,45; 18,30; 21,15. 
București, orele 9,15; 12; 15,30; 
18,15; 21. MARYLIN (în completa
re „Ceramica din Oboga") rulează 
la Republica, orele 8,45; 10,45; 
12,45; 16,45; 19, 21,15, Festival, 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, Feroviar, orele 9; 11,15; 14,46; 
16; 18,30; 21. UNGHIUL MEU rulea
ză la Luceafărul, orele 9,15 ; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. JUDEX ru
lează la Capitol, orele 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior, ore
le 9,45; 12; 14; 16; 18,15.; 20,30, To- 
mis, orele 9,30; 11,45; 13,45; 16 ;
18,15; 20,30. CĂLĂTORIE ÎN JU
RUL PĂMÎNTULUI, rulează la 
Victoria, orele 10; 12; 14; 16,15 ;
18,30; 20,45, Flamura, Orele 10 ;

12,13; 16; 18,15; 20,30. CLIMATE 
rulează la Central, orele 9,30; 12,15; 
17(45; 20,30. RUNDA 6 rulează la 
Mioriță, orele 10; 12; 14; 16,15 ; 
18,30; 20,45. CINEVA. ACOLO 
SU’ă, MĂ IUBEȘTE (completare 
„Știați că,..“) rulează la Union, 
orela 11; 15,30; 18; 20,30, Buzești, 
orele’ 10; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45. 
CÎNT1ND ÎN PLOAIE rulează la 
Doina, orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30. CORBII, rujează la Ciulești, 
orele 16; 18,15; 20. GHESTAPO- 
VISTUL SCHMIDT (completare 
„Orașe vechi bulgărești" — „Viu 
către voi" — „Chibrituri" — 
„Spargere în zori" — „Au fost sal
vați" — „Gura lumii" — „Pione- 
ria nr, 5 7 1965") rulează la Timpuri 
Noi, orele 10—21 In continuare. 
SAMBA (completare „A cui e vi-

na 7“) rulează la Înfrățirea între 
popoare, orele 1Q; 15,30; 18; 20,30. 
NEVASTA NR. 13 rulează la Cul
tural, orele 15,30; 18; 20,30. CULO
RILE LUPTEI (completare „Zîmbe- 
tul) rulează la Dacia, orele 9—21 
în continuare. WINNETOU — ci
nemascop — rulează la Crîngași, 
orele 10,30; 15,30; 18, 20,30. HO- 
CHEIȘTII — cinemascop — (com
pletare „Pioneria nr. 5 /1965") 
leazâ Ia Cosmos, orele 16; 18; 
CARTIERUL VESELIEI rulează 
Grivița, orele 10; 12,30; 15,30; 
20,30, Melodia, orele 9,30;
15,30; 18; 20,30, Lumina, orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
FEMEIA NECUNOSCUTA rulează 
la Buceql, orele 9,30; 12,15 ; 15;
17,45 ; 20,30. GHEPARDUL — ci
nemascop — rulează la Unirea, o-

ru-
20.
la 

18; 
12;

rele 10,30 ; 16,30; 20. VESELIE LA 
ACAPULCO rulează la Flacăra, o- 
rele 10; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
CAIDUL rulează la Vitân. orbie 
16; 18,15; 20,15. HATARI — ambe
le serii — rulează la Munca, orele 
10,30; 16; 19,30. ROMULUS $1 RE
MUS — cinemascop — rulează la 
Popular, orele 10,30; 16; 18,30; 21. 
LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ rulea
ză.la Cotroceni, orele .14,45 > 16,30; 
18,45; '21. DULCEA PĂSARE A TI
NEREȚII rulează la Arta, orele 
8,45; II, 13,15; 15,30; 18; 20,30,
Modern, orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45. LOCOTENENT 
CRISTINA rulează la Moșilor, ore
le 15,30; 18; 20,30. HOȚUL DE 
PIERSICI rulează la Viitorul, ore
le 14, 16,15; 20,30.

★
La 25 octombrie s-a semnat 

la București un noti Program 
de colaborare îh domeniul 
științei, învățămîntului Si Cul
turii între Republica Socialistă 
România și Republica Cuba.

Din partea română Progra
mul ă fost semnat de Eduafd 
Mezincescu. adjunct al minis
trului afacerilor externe, iar 
din partea Cubană de Mantiei 
Yepe Meticndez, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
aj Republicii Cuba la Bucu
rești. . .

La Semnare âu fost de față 
Văsile Dinu, vicepreședinte ăl 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. ■ Emil Câra- 
gheorghe. secretar general în 
Ministerul învățămtntulul, pre
cum și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

De asemenea, au fost pre- 
zenți membri ai Ambasadei 
Republicii Cuba la București.

(Agerpres)

fășură în permanență o activi
tate educativă, a Căuta și a găsi 
acele forme, cele mai potrivite, 
de la caz Ia caz, de formate îrt 
rîndul tinerilor a unor convin
geri sănătoase de viață — este 
un lucru esențial. Formarea la | 
tineri a convingerii că omul I 
trebuie să muncească bine, I 
conștient de utilitatea socială ă . 
muncii sale. ,să trăiască o viață j 
de familie de nimic umbrită — i 
este o îndatorire de răspundere j 
a organizațiilor U.T.C. și nu nu- ’ 
mai a lor, a fiecărui colectiv de ■ 
muncă. îndeosebi a tovarășilor ! 
cu mal multă experiență. Dar ; 
pentru asta trebuie să-l cunoaș- | 
tem pe fiecare tînăr. să ne a- 
propiem de ei cu înțelegere, ca 
tovarăși și prieteni și. pornind , 
de la această cunoaștere să al- ; 
cătuim și planurile noastre e- 
ducative. să găsim și formele 
cele mai bune de influențare. I

Jumătățile de măsură
(Urmate din pag. f)

„învăța“ niște lucruri „mini
me“ pe care, pe deasupra, le 
și știu.

Cum e posibil să nu sesize
ze tovărășii de la Consiliul 
Superlof al Agriculturii aces
te contraziceri ? Organizarea 
pe astfel de „baze“ a învăță- 
mîntului de iarnă nu vâ putea 
duce la rezolvarea situațiilor 
pe care le-au semnalat nume
roși mecanizatori și ingineri 
din G.A.S. și S.M.T.

Continuăm discuția cu tova
rășul Nicolae Bologan.

— Mecanizatorii nu au toți 
același ' nivel de pregătire. 
Unii sînt absolvenți de școală 
profesională, alții nu. Unii au 
mai mulți ani de practică, 
alții au luat tractorul în pri
mire doar de cîteva luni. O

singură tematică obligatorie 
poate asigură o pregătire co
respunzătoare unôr nivelé atît 
de diferite ?

— Tematica obligatorie cu
prinde lucrurile pe care tre
buie să le știe biné toată lu
mea. în plus, fiecare poate să 
facă ce vrea.

Dar ce ? ne întrebăm noi și 
probabil la fel se întreabă și 
conducerile unităților ptise în 
situația să se desciircè. singu
re, care sînt lipsite de spriji
nul forului superior; sprijinul 
ar trebui să se materializeze, 
în primul rînd, în editarea 
imediată a acelor lecții care 
lipsesc din sumarul manualu
lui.

Serviciul de învățămînt din 
Trustul Central G.A.S. a tri
mis unităților un ordin care

nu ajută
repetă ad literam instrucțiu
nea amintită. Deci, mecaniza
torii din G.A.S. vor „benefi
cia“ și ei de același program, 
de aceleași manuale cu lecții 
ce cuprind cunoștințe „mini
me“, într-un cuvînt de aceeași 
formă de învățămînt. La 
Trustul central G.A.S. am a- 
vut o discuție în acest sens cu 
tovarășul inginer Gheorghe 
Strejan, șeful Oficiului meca
nic șef.

— Nu am fost consultați, 
ne-a declarat interlocutorul. A- 
cum văd pentru prima dată 
aceste instrucțiuni. în princi
piu măsura este bună. Ma
nualul nu răspunde însă decît 
parțial scopului propus. El nu 
oferă mecanizatorilor din 
G.A.S. tot ceea ce le trebuie. 
Unitățile noastre au o dotare 
tehnică mai completă și mai

modernă decît S.M.T. învăță- 
mintul din această iarnă tre
buie, după părerea mea, să 
cuprindă neapărat lecții des
pre recoltarea mecanică a po
rumbului, a florii-soarelui și a 
unor plante tehnice. Trebuie 
făcut un studiu temeinic al 
noii combine de porumb 
C.T. 2 R, a transportoarelor și 
depănușătorului. Trebuie stu
diate mașinile noi ce vor intra 
in producție în anul 1966, care 
nu sînt puține.

Organizarea tuturor cercu
rilor cu aceeași tematică este 
evident necorespunzătoare. 
Nivelul de pregătire al oa
menilor e diferit. în plus 
avem gospodării care nu 
cultivă nici un bob de grîu 
și care nu au nici o com
bină de cereale. Mecanizatorii 
unei asemenea unități trebuie 
să studieze de exemplu trac
toare și mașini de lucru în vie 
și livadă, să nu-și irosească 
vremea cu combina de ce
reale. Se impune, de aseme

nea, studierea diferențiată și 
din alte Considerente. De pil
dă, directorul unei unități știe 
că în 1966 va primi 5 combine 
noi de mare capacitate. Pen
tru exploatarea lor are nevoie 
de cinci mecanizatori califi
cați. Rațional este să-i pregă
tească în sensul cunoașterii 
noii mașini numai pe aceștia, 
plus cîteva rezerve. Instruc
țiunile însă nu dau lămuriri 
în această privință.

în concluzie, măsura gene
rală stabilită de Secția de în
vățămînt și propagandă a 
Consiliului Superior ăl Agri
culturii cu privire la organi
zarea în acest an a îhvătămîn- 
tului agrozootehnic pentru 
mecanizatori este bună în 
principiu. Dar materializarea 
ei nu va putea fi înfăptuită 
și rezultatele nu vor fi cele 
scontate dacă nu i se vor adu
ce operativ îmbunătățirile ne
cesare care, parțial, au fost 
subliniate de interlocutorii 
noștri.

oameni.de


Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și-a încheiat vizita in Iran

TEHERAN 24 — Trimișii spe
ciali Valeriu Pop și Nicolae 
Puicea, transmit: Ne aflăm în 
penultima zi a vizitei oficiale în 
Iran a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer. Contactele și convorbi
rile avute pînă acum, și care s-au 
desfășurat în spirit de înțelegere 
reciprocă și cordialitate, converg 
spre rezultate rodnice. Aceasta a 
fost, de altfel, aprecierea comu
nă a premierilor celor două țări în 
cuvîntările rostite la dineul oferit 
sîmbătă seara de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer în cinstea lui 
Amir Abbas Hoveida.

In timp ce experții pun la 
punct ultimele amănunte în pro
blemele care au constitui? obiec
tul convorbirilor, oaspeții ro
mâni au continuat programul vi
zitei în Iran. La Teheran, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
vizitat în cursul dimineții de du
minică muzeul arheologic care 
cuprinde mii de exponate valo
roase datînd din timpuri stră
vechi pînă la începutul erei noa
stre. Următorul popas l-a con
stituit palatul Golestan, fosta re
ședință imperială, devenită astăzi 
unul din cele mai atractive o- 
biective turistice din capitala 
Iranului.

Tot în cursul dimineții de du
minică, Alexandru Boabă, mini
strul petrolului. Ștefan Gabor, 
vicepreședinte al C.S.P., și ing. 
Ion Avram, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini, au vi
zitat orașul Abadan, cel mai im
portant centru petrolier al Ira
nului. Aici au fost vizitate ma
rea rafinărie a Societății ira
niene de petrol, precum și car
tiere de locuințe. In drum spre 
Abadan, avionul s-a oprit pe In
sula Khark, situată în Golful 
Persic.

DelCfMțhi condusă
de, tovarășul

Dumitru simulcscu 
a plecat spre patrie
DELEGAȚIA condusă de 

tovarășul Dumitru Simulescu, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor al Republicii Socia
liste România, care a făcut o 
vizită în R. P. Chineză, a pără
sit la 25 octombrie Pekinul, ple- 
cînd spre patrie. La aeroport, 
delegația a fost condusă de Ciu 
Sue-fan, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor al R. P. Chi
neze, și de alte persoane oficiale. 
A fost, de asemenea, prezent 
Agop Bezerian, prim-secretar al 
Ambasadei Române din Pekin.

„Vînzările de armament au devenit un 
business înfloritor și un factor cheie în 
politica externă americană“ a consem
nat recent într-un articol săptămînalul 
american „U.S. NEWS AND WORLD RE
PORT", reierindu-se Ia tranzacțiile în
cheiate de fabricanții de arme de peste 
Ocean. De altfel, această apreciere avea 
să fie confirmată oficial chiar de minis
trul apărării al S.U.A., Robert McNama
ra, care, luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă, a declarat că din 
1961 și pînă în 1965, Statele Unite au 
vîndut armament în străinătate în va
loare de peste 9 miliarde dolari.

n tr e principalii 
parteneri atlantici 
a izbucnit o dis
pută legată tocmai 
de acest business. 
„Teatrul de opera
țiuni“ s-a locali
zat în domeniul e- 
chipamentului mi

litar, mai precis în cel al 
tancurilor. „Ostilitățile“ au 
fost provocate de o comandă 
a guvernului belgian pentru 
livrarea unui număr de 300 
de tancuri noi care, după cum 
s-a apreciat în cercurile fi
nanciare din Occident, oferă 
perspectiva „unei afaceri stră
lucite în sumă de zeci de mi
lioane de dolari“. Fabricanții 
englezi de armament s-au gră
bit să anunțe că oferă Belgiei 
un rabat de zece Ia sută în 
cazul în care această comandă 
le va fi transmisă lor. Dar, în 
momentul cînd se părea că 
cercurile militare belgiene în
clinau spre oferta britanică, au 
intrat în acțiune mai multe 
societăți franceze de arma
ment. Ele au oferit industria
șilor belgieni o participare im
portantă la producție — și, bi
neînțeles la profituri — dacă 
Belgia va comanda 300 de bu
căți din tancul francez „AMX-

Cu prilejul vizitei în Iran a 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Socialiste Ro
mânia la Teheran, Valentin Vlad, 
a oferit duminică seara o recep
ție.

Au participat Amir Abbas Ho
veida, prim ministru al Iranului, 
miniștri, deputați și senatori, zia
riști.

Au luat parte, de asemenea, 
persoanele oficiale care însoțesc 
pe președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România în vizita sa în Iran.

★
TEHERAN 25. — Trimișii spe

ciali Valeriu Pop și Nicolae Pui
cea transmit : La încheierea vizi
tei în Iran a președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, luni dimineața a avut 
loc la Teheran, la Președinția 
Consiliului de Miniștri, o întîlnire 
a oaspeților români cu conducă
tori de stat iranieni.

în cadrul întîlnirii, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex
terior al Republicii Socialiste Ro
mânia, și dr. A. Alikhani, minis
trul economiei al Iranului au 
semnat Acordul de colaborare 
economică între Republica So
cialistă România și Iran.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România și primul ministru al 
Iranului au căzut de acord asu
pra comunicatului comun cu pri
vire la vizită, care urmează să 
fie dat publicității.

La încheierea întîlnirii, Amir 
Abbas Hoveida și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit cuvîntări. Vor
bitorii și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele vizitei și con
vingerea că s-au creat condiții 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre cele două țări.

Din partea română au partici
pat Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, Ște
fan Gabor, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Ion Avram, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini, Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, precum și Valentin 
Vlad, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Socialiste 
România în Iran.

Din partea iraniană au parti
cipat D. Gharid, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, Ahmad Eghbal, trimis 
extraordinar și ministru pleni
potențiar al Iranului la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

După întîlnirea de la Preșe
dinția Consiliului dc Miniștri al 
Iranului, oaspeții români au ple
cat la aeroportul Mehrabad.

30“. Nici nu s-au stins bine e- 
courile provocate de oferta 
venită de la Paris și în joc a 
intrat al treilea concurent:
S.U.A. „Americanii — scrie 

„Micul război 
al tancurilor“

ziarul vest-german „STUT- 
GARTER ZEITUNG“ — au o- 
ferit, la rîndul lor, unele a- 
corduri foarte ademenitoare, 
de întreținere și menținere în 
stare de funcționare a avioa
nelor militare cumpărate de 
armata belgiană din Statele 
Unite, dar numai în cazul în 
care Belgia va cumpăra tan
cul american „M-60“. Fabri
canții americani de arma
ment au cerut, la rîndul lor, 
guvernului de la Washington 
să permită livrarea tancurilor 
la un preț mai scăzut, întrucît 
potrivit ziarului citat, „ei con
sideră că diferența va putea fi 
recuperată ușor printr-un a-

La aeroport oaspeții au fost 
conduși de Amir Abbas Ho
veida, primul ministru al Ira
nului, dr. G. Rezai, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, dr. 
A. Alikhani, ministrul economiei, 
I. Mansur, ministru de stat, D. 
Gharid, subsecretar de Stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ahmad Eghbal, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Iranului la București și alte per
soane oficiale.

Erau de față Valentin Vlad, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Socialiste România 
în Iran și ceilalți membri ai le
gației.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iranului. 
Cei doi primi miniștri au trecut 
în revistă compania de onoare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia și persoanele oficiale care 
l-au însoțit și-au luat rămas bun 
de la primul ministru iranian și 
de la celelalte persoane oficiale 
iraniene.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a adresat președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, următoarea te
legramă de la bordul avionului:

„Părăsind teritoriul Iranului, 
aș vrea să exprim încă o dată 
Excelenței Voastre sincere mul
țumiri pentru primirea cordială, 
ospitalitatea călduroasă și atenția 
deosebită cu care ați înconjurat 
delegația noastră în timpul vizi
tei în Iran.

Sînt convins că această vizită 
va contribui la dezvoltarea mul
tilaterală a bunelor relații stabi
lite între Republica Socialistă 
România și Iran, pentru bună
starea popoarelor și țărilor noas
tre.

Vă urez, Excelență, viață în
delungată și succese în activita
tea dv. și vă rog să fiți inter
pretul nostru pentru a transmite 
Majestății Sale Imperiale cele 
mai călduroase urări de fericire 
personală, precum și cele mai 
bune urări de pace și prosperi
tate poporului iranian“.

★

Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
a adresat președintelui Consi
liului de Miniștri al Turciei, Su- 
leyman Demirel, următoarea tele
gramă de la bordul avionului:

„Zburînd deasupra teritoriului 
Republicii Turcia, vă adresez, 
Excelență, un salut cordial și 
urări de prosperitate poporului 
turc".

cord suplimentar care prevede 
livrarea pieselor de schimb și 
a munițiilor destinate acestor 
tancuri, timp de 15 ani, costul 
lor fiind suportat de belgieni“.

Deocamdată, Bruxelles-ul nu 
a dat un răspuns la avalanșa 
de oferte pe care le primește 
din partea principalilor săi 
parteneri atlantici. Aceasta și 
explică dealtfel graba cu care 
a plecat la Bruxelles un repre
zentant al cercurilor de afaceri 
engleze despre care la Londra 
s-a afirmat că „se bucură de 
întregul sprijin al guvernului 
britanic“. S-a anunțat apropi
ata sosire și a altor emisari 
pentru a depune eforturi și a 
uza de toate relațiile lor cu 
scopul de a influența o hotărî- 

re în favoarea cercurilor in
dustriale pe care le reprezin
tă.

Nu este important, în ultimă 
instanță, cine va primi această 
comandă de armament. In de
finitiv, singurele care pierd 
din acest business sînt po
poarele respective, costul ar
melor cumpărate fiind acope
rit din munca lor. Dar „micul 
război al tancurilor“ la care 
se asistă în prezent aduce la 
lumină un nou aspect al con
flictelor existente în „alianța“ 
atlantică.

I. BETEGAN

încheierea vizitei in Italia

Manifestări consacrate

COLUMBIA. Miting al

țăranilor din municipalitatea

Hirordot, ln sprijinul reven

dicărilor lor

Acțiuni ale patrioților

sud-vietnamezi
Pentru a șaptea zi consecutiv 

au continuat luptele în jurul ta
berei militare de la Piei Me, din 
regiunea muntoasă centrală a 
Vietnamului de sud. Coloana de 
trupe guvernamentale trimisă cu 
cîteva zile în urmă în ajutorul 
garnizoanei asediate, nu a reușit 
pînă în prezent să facă joncțiu
nea cu trupele din Piei Me. Ata
cate și dispersate de forțele pa
triotice, unitățile care au format 
această coloană încearcă să se 
regrupeze la o distanță apre
ciabilă de ținta marșului lor.

Lupte de amploare s-au desfă
șurat luni și în provincia Pliu 
Yen, situată la 368 km nord-est 
de Saigon. In această provincie 
forțele patriotice au ocupat un 
post important provocînd, potrivit 
agenției Reuter, pierderi grele u- 
nităților americane și guverna
mentale.

Pe de altă parte, avioane de 
vînătoare și bombardament ame
ricane au efectuat numeroase rai
duri asupra unor regiuni în care 
ele presupun că ar exista efecti
ve ale forțelor patriotice. Aseme
nea raiduri au avut loc în pro
vincia Binh Duong, situată la 48 
km nord-vest de Saigon și în 
delta fluviului Mekong, la 130 km 
sud-vest de capitala sud-vietna- 
meză.

★
Corespondenții agențiilor de 

presă semnalează o situație poli
tică în continuă încordare la 
Saigon. Știri din Saigon vorbesc 
despre răspîndirea pe străzile și 
în cartierele capitalei a nume
roase manifeste antiamericane și 
antiguvernamentale. Pe de altă 
parte, liderii sindicatelor din ca
pitală au avertizat că vor decla
ra o grevă generală, dacă guver
nul nu va aproba cererea privind 
mărirea salariilor, dată fiind ma
jorarea considerabilă â costului 
vieții.

• •

ale Republicii Socialiste România
MOSCOVA 25 — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, trans
mite : Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România, la Muzeul Militai- Cen
tral din Moscova a fost organi
zată o expoziție care prezintă 
imagini din pregătirea de luptă și 
politică a unităților armate româ
ne.

Colonelul Ion Trofin, atașatul 
militar al Republicii Socialiste 
România la Moscova a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au participat I. H. Bagramian, 
A. I. Eremenko, mareșali ai Uni
unii Sovietice, V. A. Sudeț, ma
reșal de aviație, A. E. Golova
nov, mareșal principal de aviație, 
și alte persoane oficiale.

VARȘOVIA 25 — Corespon
dentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, luni seara 
general-maior Ion Oprenea, ata
șatul militar al Republicii So
cialiste România, a oferit o re
cepție în Saloanele ambasadei 
române.

Au participat mareșal Marian 
Spychalski, ministrul Apărării 
Naționale, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., gene
ral de armată Jerzy Bordzilow- 
ski, locțiitor al ministrului apă
rării naționale și alte persoane 
oficiale.

BELGRAD 25 
dentul Agerpres,

— Corespon- 
N. Plopeanu, 

transmite: Atașatul militar al 
Republicii Socialiste România la 
Beîgrad, colonel Pancea Marin, a 
oferit un cocteil cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România. La cocteil au 
participat general-coloneii Șașici 
Efto, Rade Hamovici și Kovace- 
vici Velico, adjuncți ai secretaru
lui de stat pentru apărare, gene
rali și ofițeri superiori ai armatei 
populare iugoslave, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

ULAN-BATOR 25 (Agerpres). 
— Ambasadorul Republicii So
cialiste România Ia Ulan-Bator, 
Petre Niță, a oferit în seara zi
lei de 25 octombrie a.c. un coc
teil cu ocazia Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România.

PHENIAN (Agerpres).
col. Petru Boicu, atașat mili
tar al Ambasadei române la

ROMA 15. — Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, trans
mite : între 11 și 25 octombrie 
1965 o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român a făcut o vizită în Italia 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului .Comunist Italian. 
Din delegație, condusă de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., au făcut 
parte tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.C.R., Hie Radules
cu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef adjunct de secție la 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Badrus, 
redactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia“, Coriolan Atanasiu, 
activist la C.C. al P.C.R.

In timpul vizitei, delegația a 
avut întîlniri la secțiile externă, 
culturală, editorială, ideologică, 
organizatorică, munca de masă, 
economică, presă și propagandă 
ale C.C. al P.C.I., precum și la 
redacția ziarului „L'Unita“.

oierii un cocteil cu 
Forțelor Armate ale 

Au

Phenian, a 
prilejul Zilei 
Republicii Socialiste România, 
luat parte generalul Ha Bong Hak, 
șeful Direcției Superioare Politice 
a Armatei Populare Coreene, gene
rali, oiițeri superiori, reprezentanți 
ai unor 
zentanți 
Phenian.
nescu, 
interim si alți 
dei române.

instituții centrale, repre- 
diplomatici acreditați la 

A lost prezent Teoiil Io- 
însărcinat cu aiaceri ad- 

membri ai Ambasa-

— Corespondentul 
Dascal, transmite :

PARIS 25 
Agerpres, G. 
Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, atașatul militar al Republicii 
Socialiste România la Paris, colo
nel Gheorghe Nicoară, a oferit 
o recepție.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Armatei, Ministeru
lui Afacerilor Externe al Franței, 
Statului Major al armatei teres
tre și Statului Major al armatei 
aeriene, reprezentanți ai altor 
ministere. Au fost de asemenea 
de față atașați militari din nu
meroase țări, precum și repre
zentanți ai corpului diplomatic. EM. RUCÄB

BIRMANIA. — Vedere din Rangoon

Delegația C.C. al P.C.R. a de
pus o coroană de flori la mor- 
mîntul Iui Palmiro Togliatti. de 
la cimitirul Del Verano din Ro
ma.

Delegația a vizitat Federațiile 
partidului din Roma, Bari, Ta
rante, Torino și Livorno, unde a 
avut convorbiri cu conducători și 
activiști ai federațiilor și orga
nizațiilor locale, s-a întîlnit cu 
oameni ai muncii din localitățile 
respective. Cu acest prilej, dele
gația a fost informată despre ac
tivitatea organizațiilor P.C.I. și, 
totodată, a înfățișat munca Par
tidului Comunist Român, succe
sele obținute în opera de con
struire a socialismului. Au fost 
vizitate întreprinderile industriale 
„Italsider" din Tarante și „Oli
vetti“ de la Ivrea-Torino, insta
lații portuare din Livorno, unități 
agricole, instituții de artă și cul
tură. De asemenea, delegația a 
avut întîlniri cu primarii și mem
bri ai Consiliilor municipale din 
Bari, Torino, Livorno, Grugliasco.

La sfîrșitul vizitei în Italia, de
legația C.C. al P.C.R. a avut o 
convorbire la sediul C.C. al 
P.C.I. cu tovarășii Luigi Longo, 

• secretar general al C.C. al P.C.I., 
Mario Alicata, Pietro Ingrao, 
Giancarlo Pajetta, membri ai Di
recțiunii P.C.I. și ai Secretariatu
lui C.C. al P.C.I., Arturo Colom- 
bi, membru al Direcțiunii P.C.I., 
Giuliano Pajetta și senatorul An
tonio Roasio, membri ai C.C. al 
P.C.I.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme de interes reciproc pri
vind activitatea celor două parti
de, situația internațională și miș
carea comunistă și muncitorească 
mondială. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească în spiritul prieteniei și fră
ției care leagă cele două partide.

Întîlnire

cu conducători

în cursul zilei de luni, delega
ția C.C. al P.C.R., condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a avut 
o întîlnire cu tovarășii Tullio Ve- 
chietti, secretar general al Parti
dului Socialist Italian al Unității 
Proletare, Francesco Lami, mem
bru al Direcțiunii, Pino Tagliazuc- 
chi, membru al Consiliului Na
țional al P.S.I.U.P. întîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

istemul zecimal 
a fost recunos
cut aproape pre
tutindeni ca fi
ind cel mai co
mod și mai uni
versal. Pînă și 
în țările cele mai 
tradiționaliste ca,

de pildă, în Marea Britanie, sis
temul Farenheit e înlocuit prin 
sistemul Celsius, distanțele încep 
să fie tot mai mult măsurate nu 
cu piciorul ci cu metrul, iar în 
locul /untului se folosește kilo
gramul.

Intr-o serie de țări ale Com- 
monwealth-ului s-a pus problema 
ca foarte complicata unitate mo
netară la baza căreia stă lira 
sterlină să fie înlocuită (după 
cum se știe, lira sterlină are 20 
de șilingi iar șilingul, la rîndul 
lui, are 12 pence).

In oara acestui an s-a anunțat 
că guvernul australian a adoptat 
hotărîrea de a trece într-un viitor 
nu prea îndepărtat la sistemul 
monetar zecimal. Dar ce nume 
să se dea noii unități monetare ?

Aducînd, evident, un omagiu 
coroanei britanice, care în mod 
formal mai deține puterea în 
Australia, guvernul de la Canber
ra a lansat propunerea ca noua 
monedă să se denumească „ro- 
yal“ — adică „regal“. Această 
propunerea a fost însă imediat 
aspru criticată de opoziția labu
ristă care a caracterizat-o drept 
„o mostră de mentalitate conser
vatoare“.

La 18 septembrie, ministerul 
australian de finanțe a lansat 
o nouă propunere : viitoarea uni
tate monetară să se denumească 
dolar. Promotorii acestei idei au 
pornit, probabil, de la premisa că 
dacă denumirea de „royal“ poate 
fi considerată un tribut plătit 
conservatorismului, vechilor le
gături imperiale cu Londra, în 
schimb „dolarul“ oglindește în- 
trutotul o realitate imposibil de 
contestat și anume: influența 
mereu mai puternică a capitalu
lui american în Australia.

Cunoscutul ziar britanic „Fi- 
nancial Times“ scria recent că 
în anul financiar 1963—1964, An
glia și-a pierdut pentru prima 
oară întîietatea în sfera investi
țiilor de capital străin în Austra
lia ; în timp ce noile investiții 
engleze au atins doar 56 milioa
ne lire australiene (deocamdată, 
încă lire!) investițiile americane 
s-au ridicat la 92 milioane. In 
mod corespunzător, partea State
lor Unite în volumul total al in
vestițiilor de capital străin 'in 
Australia a ajuns la aproape 60 
la sută în timp ce partea britani
că a scăzut la 33 la sută. In pre
zent, peste 1 000 de firme ameri
cane își desfășoară activitatea pe 
continentul australian și numărul 
lor crește rapid.

Reflectând la aceste realități, 
redactorii revistei engleze 
WORLD TODAY fac următoarea 
constatare : „Dacă lucrurile con
tinuă să se desfășoare în aceeași 
direcție, curînd prezența econo
mică britanică în Australia va 
rămîne doar o amintire, un sim
bol“.

Dacă ne gîndim la perspectiva 
înlocuirii „lirei australiene“ prin 
„dolarul australian“ chiar și tris
tele profeții ale lui WORLD 
TODAY apar optimiste. Una din 
puținele, eventuale, amintiri e 
pe punctul de a dispare...

PE SCURT
• LA 25 OCTOMBRIE, președin

tele Austriei, Franz Jonas, a primit 
jurămîntul din partea guvernului 
interimar condus de liderii fostului 
guvern de coaliție, cancelarul Jo
sef Klaus și vicecancelarul Bruno 
Pitterman. Principalele sarcini care 
stau în fața guvernului sînt redac
tarea unui proiect de buget tem
porar și stabilirea datei la care 
urmează să aibă loc alegerile le
gislative din primăvara viitoare.

• VALÉRY GISCARD D’ES- 
TAING, ministrul finanțelor și eco
nomiei al Franței, și-a Încheiat vi
zita In Polonia. In timpul vizitei, 
ministrul francez a semnat un a- 
cord comercial pe termen lung In
tre Franța și Polonia și a avut 
convorbiri cu Wladyslaw Gomul- 
ka, Jozet Cyrankiewicz și cu alt! 
conducători polonezi.

ln Încheierea vizitei a fost dat 
publicității un comunicat comun 
Iranco-polon.

• Torsten Nilsson, ministrul a- 
tăcerilor externe al Suediei a sosit 
la 25 octombrie la Belgrad Intr-o 
vizită oiicială.

U.R.S.S. — Vedere a noii clădiri a Institutului pedagogic 
din Simferopol

• DUPĂ cum anunță agenția 
P.A.P., între 21 și 22 octombrie 
au avut loc întîlniri între copre
ședinții Comitetului polono-ceho- 
slovac de colaborare economică. 
Piotr Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, și Otakar Simunek, vice
președinte al guvernului R. S. Ce
hoslovace. Au fost discutate pro
bleme în legătură cu pregătirea 
acordului comercial pe 1966—4970, 
colaborarea în domeniul construc
ției de mașini și alte probleme 
economice actuale ale colaborării 
dintre cele două țări.

• Agenția TASS a dat publici
tății . o declarație in legătură cu 
planurile de transformare a Rho- 
desiei de sud lntr-un stat rasist 
de tipul Republicii sud-airicane. 
Arătlnd că Uniunea Sovietică spri
jină': aplicarea neîntârziată In Zim- 
babve a Declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, a- 
genția subliniază că Uniunea So
vietică nu va recunoaște regimul 
rasist In Rhodesia de sud și „va 
colabora cu țările atricane pentru 
a sprijini prin orice mijloace po
porul Zimbabvei în lupta lui 
dreaptă pentru libertate și adevă
rata independență națională".

• UN COMUNICAT olicial al 
trupelor guvernamentale columbie
ne asupra operațiunilor militare

din ultima lună, arată că în regiu
nile Rio Chiquito și Marquetalia 
au avut Ioc mai multe ciocniri ale 
acestora cu detașamentele de par
tizani. ln cursul acestora au fost 
ucise 26 de persoane, atît soldați 
cit și partizani, și numeroase altele 
au fost rănite.

* Agenția TASS anunță că răs- 
punzînd invitației C.C. al P.C.U.S., 
Ia 25 octombrie au sosit Ia Mosco
va într-o vizită de prietenie Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și alți conducători de 
partid și de stat ai Bulgariei.

Pe aeroportul Vnukovo, oaspeții 
au fost întâmpinați de Leonid Brej- 
nev și de alți conducători sovietici.

A INTR-UN comunicat olicial 
dat publicității la Buenos Aires se 
anunță că președintele Argentinei, 
Arturo Illia, va avea între 28 și 
30 octombrie în localitatea Men- 
doza o întrevedere cu președintele 
statului Chile, Eduardo Frei. Fără 
să precizeze problemele concrete 
ce vor ii discutate de cei doi șeii 
de state, comunicatul menționează 
numai că „vor fi discutate proble
me de interes comun".

• LA 25 octombrie, Walter Ul- 
briclit, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, a primit 
pe Râul Castro Ruz, locțiitor al 
primului ministru și ministrul for-

țelor armate revoluționare ale Re
publicii Cuba, cu care a avut o 
convorbire.

• LA CAIRO a fost semnat a- 
cordul comercial și de plăți între 
R.A.U. și Bulgaria pe perioada 
1966—1970 și un acord cu privire 
la colaborarea economică între 
cele două țări pe aceeași perioadă.

A fost semnat, de asemenea, 
protocolul comercial pe anul 1966, 
care stabilește valoarea schimbului 
de mărfuri între cele două țări la 
peste 18 milioane dolari.

• LANSAREA navei cosmice 
„Gemini-6“ cu Walter Schirra și 
Thomas Staff ord la bord, prevă
zută pentru 16,41 G.M.T., a fost 
anulată. Această hotărîre a fost 
luată în urma dispariției 
rachetei de tip „Agena“ 
lansată mai înainte și cu care 
„Gemini-6“ urma să realizeze un 
„rendez vous spațial“. „Agena" 
a fost lansată la 15 G.M.T. La 
cîtva timp după start, stațiile de 
urmărire au pierdut însă legă
tura cu racheta despre care se 
crede că a explodat.

Atena: Situație politică
incordata

Tribunalul din Atena a dat 
sîmbătă sentința în procesul a 
opt tineri arestați joia trecută 
pentru participare la demonstra
ții, condamnîndu-i la închisoare 
pe termene între 20 și 40 de zile. 
Agenția France Presse transmite 
din capitala Greciei că „se con
stată o înrăutățire a climatului 
politic, ca urmare a arestărilor o- 
perate în ultimul timp în rîndul 
forțelor democratice“.

Politica guvernului Stephano
poulos este dezaprobată și de u- 
nele personalități ale actualului 
cabinet, printre care ministrul 
coordonării economice, Mitsota- 
kis. In același timp, deputății de 
dreapta, care sprijină guvernul 
Stephanopoulos, cer măsuri și 
mai radicale împotriva forțelor 
democratice. Ei se declară îm
potriva intenției ministrului justi
ției, Papaspiru, de a prezenta la 
viitoarea sesiune parlamentară 
un proiect de lege cu privire la 
abrogarea măsurilor excepționale.

Liderul Uniunii de centru,

Papandreu, care își continuă tur
neul întreprins în țară pentru a 
explica poporului cauzele care 
au provocat demisia sa, a luat 
cuvîntul duminică la Patras în 
fața a 50 000 de persoane. In 
discursul său, el s-a pronunțat 
pentru ținerea imediată a alege- 
dilor legislative, exprimîndu-și 
în același timp speranța că „a- 
devărata democrație va învinge“. 
Pe întregul parcurs, de-a lungul 
șoselei care leagă Atena de Pa
tras, Papandreu a fost întâmpi
nat de o mare mulțime de oa
meni.

încordarea situației politice se 
desfășoară pe fundalul unor greu
tăți economice și financiare cres- 
cînde. Agenția Associated Press 
relatează că, datorită deficitului 
balanței comerciale externe gre
cești înregistrate în ultimul timp, 
primul ministru s-ar fi adresat a- 
liaților săi din cadrul N.A.T.O., 
cerîndu-le un ajutor de 50 mili
oane dolari.
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