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Plecarea tovarășuluinou oțel
inoxidabil
superior

Coreeanăîn R.P.D.

Proletari din toate farile, imiți-vă !

inteia
tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Echipa de lăcătuși montori a Iui Nazarie Costică, echipă evidențiată pe șantierul Combina
tului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“-Galați, lucrează Ia construcțiile metalice de la 
turnătoria mixtă. Din echipă mai fac parte și tovarășii: Iulian Jugăreanu, Dumitru Muntea- 

nu, Alexandru Milcuceanu, Constantin Zovate, Gheorghe Ursoiu și Vasile Mișlea.

Foto: N. STELORIAN

Spre adîncimea

de 6000 m.
Asupra sondei 901, cea mai 

mare sondă de adîncime din Ol
tenia, își îndreaptă atenția în 
aceste zile petroliștii Trustului 
de foraj Tg. Jiu, urmărind înain
tarea ei spre adîncimea de 6 000 
in., la cît este proiectat forajul, 
în momentul de față a fost atin
să adîncimea de 5 000 m. De re
marcat că în timpul desfășurării 
lucrărilor de foraj n-a apărut 
nici un fel de defecțiune.

•------

Institutul Geologic din Capitală. 
Constanța Udrescu — cercetă
tor principal, tace analizele 
speciale ale elementelor minore 

din silicați
Foto: AGERPRES
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„Un caz" al nimănui?

u nei femei, su
părată de pur
tarea unui co
pil de 13 ani, 
i-a venit ideea 
să-l lege de un 
copac.

Bizarul fapt 
s-a petrecut în

comuna Istria, regiunea 
Dobrogea. Băiatul care suferi
se vetusta pedeapsă, Traian, 
este în vîrstă de 13 ani.

Șeful postului de miliție, 
plutonierul V. G., chemat să 
rezolve situația s-a aflat în 
fața unui caz singular și deo
sebit. A cerut sfatul procu
raturii raionale și procuratura 
l-a trecut în seama Comisiei 
de tutelă a Sfatului popular 
al comunei istria, urmînd ca 
după anchetă să se comunice 
rezultatele și propunerile res
pective. Pentru Comisia de tu
telă minorul Traian I. nu este 
un necunoscut. El se află 
trecut șl subliniat cu roșu 
în registrul de evidență a co- 
piilor-problemă. La antece
dentele lui sînt menționate 
mai multe delicvențe, de la va
gabondaj pînă la furturi, și ți- 
nîndu-se cont că face parte 
dintr-o familie dezorganizată, 
care nu îi poate asigura mini
mum de condiții pentru edu
cație, s-a făcut recomandarea 
ca minorul Traian I. să fie in
ternat într-o casă de copii mi
nori. De ce propunerea nu a 
fost materializată nu poate 
răspunde nimeni.

In ajunul dimineții, cu care

oa

VEȘTI

DE PE ȘANTIERE

• CONSTANȚA
Colectivul șantierului din Constanța 

prinderii „Electromontaj“ — București 
lucrările de montare la cel de-al doilea

■ liniei electrice de 110 kV de pe traseul Gura Ialo- 
miței — Medgidia, în lungime de 70 km. Traversa
rea Dunării se va face între localitățile Giurgeni 
— Vadu Oii cu trei cabluri subfluviale în paralel 
cu celelalte patru existente.

Noul circuit va fi terminat în cursul anului vii
tor și va contribui la îmbunătățirea alimentării cu 
energie electrică a Dobrogei.

• CARACAL
La Caracal au început lucrările de organizare a 

unui nou șantier. Constructorii vor ridica aici două 
întreprinderi ale industriei alimentare — o fabrică 
de conserve de legume și una de brînzeturi. Noile 
unități industriale proiectate după o linie arhitec
tonică modernă sînt prevăzute cu hale spațioase și 
luminoase, cu instalații din cele mai moderne care 
vor asigura mecanizarea și automatizarea procese
lor de producție, precum și obținerea unor pro
duse de calitate superioară. Fabrica de prelucrare 
a legumelor — cea mai mare unitate de acest fel 
din țară — va avea o capacitate anuală de 22 700 
tone de conserve și 5 000 tone de pastă de tomate, 
iar ceia de prelucrare a laptelui de 2 000 tone de 
brînzeturi asigurînd totodată prelucrarea zilnică a 
10 000 litri de lapte în diverse produse proaspete.

Aceste noi unități. industriale fac parte din cele 
85 de fabrici din industria alimentară prevăzute a 
se construi în cincinal.

(Agerpres)

ne-am început reportajul nos
tru, minorul Traian I., după o 
lipsă de cîteva zile de acasă 
și de la școală, a venit la mai- 
că-sa somînd-o să-i dea cîte
va păsări, pe care zicea că 
vrea să le vîndă la piața din 
Cogealac și cu banii procurați 
astfel să-și cumpere îmbră
căminte. Refuzat, Traian sare 
să își bată mama, amenințînd 
că va fura totuși păsările. Este 
potolit și culcat cu mare greu
tate. Spre ziuă, pare-se că a 
vrut să se țină de „cuvînt“, 
încercînd să sustragă din coteț 
cîteva păsări. Maică-sa, cu a- 
jutorul unei bătrîne, bunica 
băiatului, îl prinde, îl despoaie 
și... restul ați aflat.

La întrebarea anchetatoru
lui, pentru ce avea nevoie de 
bani, Traian I. răspunde, pri
vind în pămînt.

— Să-mi cumpăr haine.
— De ce n-ai cerut ?
— Cui? Cînd i-am cerut lui 

tata m-a luat la goană și la 
bătaie.

— De ce n-ai spus la școală? 

SA DISCUTAM DESPRE

educație, 
răspunderi

al lntre- 
a început 
circuit al

— Mi-a fost... rușine. Și ce 
să mai spun ? Parcă „dînșii“ 
nu mă vedeau !

★

Ca mamă, T. I., pare dispe
rată. Nu mai are putere să își 
stăpînească fiul. Nici ca fe
meie, fără atributele materni
tății, nu este un om prea fe
ricit. Mă întreb însă dacă a 
făcut ceva vreodată pentru fe
ricirea ei. Are 38 de ani, pare 
de 50. In anul 1950, cînd s-a 
măritat avea 23 de ani; cum 
o fi arătat atunci ? După 5 ani 
de căsătorie, bărbatul a pără- 
sit-o și s-a mutat la Altîn- 
Tepe, unde lucrează ca miner 
la exploatarea de neferoase. 
De cînd și-a părăsit soția le
gitimă, Ion 1., nu a mai dat 
nici un semn de viață, iar co
piilor nu le-a acordat nici un 
fel de ajutor material.

— De ce n-ai încercat să di
vorțezi ? Poate ai fi putut să 
te recăsătorești, să-ți refaci 
viața.

— Ce să cheltui banii de
geaba cu divorțu' ?...

Siderurgiștii hunedoreni au 
realizat un nou oțel inoxida
bil superior, care se utilizează 
cu succes la diferite mașini și 
utilaje ce se folosesc în medii 
corozive. Este cel de-al 12-lea 
oțel nou obținut anul acesta 
în combinatul de la Hune
doara.

Asimilarea unor oțeluri cu 
caracteristici superioare din 
care să se realizeze mașini și 
instalații la un înalt nivel 
tehnic este una din preocu
pările de seamă ale siderur- 
giștilor din întreaga țară, ne-a 
informat direcția tehnică din 
ministerul de resort. Numai 
anul acesta au fost sau sînt 
în curs de înlocuire la o serie 
de produse crica 40 de mărci 
obișnuite de oțeluri cu altele 
superioare. In anii șesenalului 
au fost realizate peste 160 de 
mărci noi de oțeluri superi
oare.

Specialiștii din minister a- 
firmă că pentru anii următori 
se va lărgi în continuare ga
ma de oțeluri superioare ne
cesare instalațiilor de foraj la 
mare adîncime, oțeluri inoxi
dabile pentru confecționarea 
agregatelor care lucrează în 
medii corozive etc.

(Agerpres)

F
abrica de mobilă 
din Tîrgu Mureș 
nu are nevoie 
de recomandație. 
Produsele ei, cu
noscute și aprecia
te în țară și peste 
hotare, constituie 
cea mai bună car

te de vizită. îndeplinindu-și 
lună de lună planul la toți in
dicatorii, depășindu-și proprii
le sale angajamente — atît la 
producție și calitate, cît și la 
economii și beneficii — co
lectivul întreprinderii s-a a- 
chitat cu cinste, de sarcinile 
ce-i reveneau din planul șese- 
nal. Cei peste 500 de tineri 
muncitori, ingineri și maiștri, 
cot la cot cu cei vîrstnici, și-au 
adus partea lor de contribuție 
la aceste înfăptuiri.

Darea de seamă, prezentată 
de tovarășul Vasile Vlas, se
cretarul comitetului U.T.C., cu 
prilejul conferinței organiza
ției U.T.C. evidenția faptul că 
anul trecut, 218 tineri au pri-

Uzinele „Dero“ din Ploiești, I 
vedere exterioară

(Fac o mică paranteză: din 
discuțiile avute cu persoane 
oficiale, reprezentanți ai auto
rităților locale și cu oameni 
diferiți am ajuns la concluzia 
că neplăcut de multe familii 
de prin partea locului trăiesc 
nelegitim, perpetuînd concep
ții nesănătoase în masa popu
lației. Și din păcate cei în mă
sură și drept nu fac nici un 
efort de educație socială, ce
tățenească a locuitorilor. Îna
inte de a încheia sugerez cu 
această paranteză obiectul 
unui viitor reportaj-anchetă).

★

Băiatul, am mai spus, are 
13 ani. E blond, frumușel și 
bine făcut. înscris la Școala 
generală de 8 ani din comună, 
figurează în catalogul clasei a 
V-a. A rămas de trei ori re
petent.

— Nu-ți place să înveți?
— Ba da. Dar n-am cărți.

BORIS DUNĂREANU 

(Continuare în pag. a 11-a)

La invitația guvernului Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, tovarășul Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
a plecat marți dimineața în- 
tr-o vizită în R.P.D. Coreeană. 
Prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri este însoțit 
de Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Cu același avion au plecat 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Phenian, Ma- 
nole Bodnaraș, și ambasado
rul Republicii Populare De
mocrate Coreene la București, 
Giăn Du Hoan.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, Petre Blajovici și 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, miniștri, condu
cători ai unor instituții cen
trale.

De asemenea, au fost de 

EXIGENȚE JUSTIFICATE
Adunări de dări de seamă

și alegeri în organizațiile U. T. C.

mit titlul de fruntaș în între
cerea socialistă, iar în acest 
an 270 au fost evidențiați pînă 
acum în muncă.

Activitatea de fiecare zi pen
tru antrenarea tinerilor în în
trecerea socialistă a dat naș
tere unor acțiuni și forme va
riate de stimulare a inițiativei 
în muncă, de întărire a răs
punderii personale și colective 
pentru calitatea produselor, 
în ședințele comitetului U.T.C., 
în adunările organizațiilor de 
bază s-au discutat asemenea 
probleme ca îndeplinirea an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă, grija pentru ca
litate, disciplina și comporta- 
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AU ÎNDEPLINIT

PLANUL PE 10 LUNI
Lună de lună, unitățile forestiere și de prelu

crare a lemnului din regiunea Suceava și-au în
deplinit și depășit sarcinile de plan. Este o tra
diție ca aceste întreprinderi să îndeplinească 
printre primele prevederile planului înainte de 
termen. Realizînd sarcinile ce le reveneau la 
producția globală și marfă pe zece luni ale anu
lui cu 8 zile mai devreme, muncitorii din indus
tria forestieră suceveană au confirmat din nou 
tradiția. Pentru a afla amănunte în legătură cu 
activitatea desfășurată de muncitorii forestieri, 
corespondentul Agerpres a stat de vorbă cu in-

față I. A. Iliuhin, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Uni
unii Sovietice la București, și 
membrii Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București.

★
în aceeași zi, tovarășul 

Gheorghe Apostol și persoa
nele care îl însoțesc au sosit 
la Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo au 
fost întîmpinați de K. T. Ma- 
zurov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. L. Orlov, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale. Au fost de 
față Nicolae Guină, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S., Kim Ben 
Dik, ambasadorul R. P. D. 
Coreene la Moscova, și mem
bri ai celor două ambasade.

K. T. Mazurov a oferit în 
cinstea tovarășului 
Apostol un prînz, 
desfășurat într-o 
caldă, prietenească.

După - amiază, 
Gheorghe Apostol 
Moscova, îndreptîndu-se spre 
Phenian.

Gheorghe 
care s-a 

atmosferă

tovarășul 
a părăsit

(Agerpres)

rea tinerilor la locul de mun
că, contribuția tinerilor in
gineri și maiștri la promovarea 
tehnicii noi și la ridicarea ca
lificării muncitorilor și alte
le, care au avut un puternic 
efect educativ asupra tine
rilor.

Ar fi însă exagerat — au 
spus în conferință Ana Suciu, 
Lazar Laszlo și alții — să a- 
preciem ca „eficientă“ fiecare 
asemenea dezbatere, întrucît 
sînt și tineri ca Augustin Pet- 
ca, Kasper Janos și alții, care 
persistă în greșeala lor cu toa
te că organizația a făcut încer
cări de a le schimba compor
tarea. Pentru ca fenomenele

Miercuri 27 octombrie 1965

Oră de laborator Ia Institutul pedagogic de 3 ani din 
Tg. Mureș

Foto: EMIL COJOCARU

de indisciplină, neglijență să 
dispară din viața colectivului 
se cere continuitate și perseve
rență în munca educativă.

Cel mai mult a reținut aten
ția conferinței problema ridi
cării calificării tinerilor. Ea a 
fost dezbătută multilateral, cu 
simț de răspundere, în lumina 
sarcinilor de perspectivă ale 
întreprinderii în noul cincinal. 
S-a subliniat că experiența do- 
bîndită în ultimii doi ani tre
buie continuată și mai ales îm
bogățită.

Anul acesta, în cele 30 de 
cursuri de ridicare a califică
rii — organizate în secții, după 
specificul locului de muncă —

ginerul Spiridon Ionescu, director D.R.E.F. Su
ceava, care a relatat următoarele : „Realizarea pla
nului ritmic se datorește în primul rînd faptului 
că mai mult de 80 la sută din masa lemnoasă 
este exploatată de brigăzi complexe cu acord glo
bal. Acest lucru a permis specializarea muncito
rilor pe operații și mai buna folosire a mecanis
melor. O atenție deosebită s-a acordat reducerii 
prețului de cost, fapt ce se reflectă în 
peste sarcinile de plan a 7 900 000 lei 
și 6 750 000 lei beneficii suplimentare, 
du-se astfel angajamentele anuale",

realizarea 
economii 
depășin- 

și-au îmbogățit cunoștințele 
profesionale 513 tineri. Eficien
ța practică a acestor cursuri 
a fost determinată, mai ales în 
secțiile finisaj II, hala de ma-, 
șini și tapițerie, de tematica 
întocmită în raport cu cerințe
le actuale și de perspectivă ale 
producției. Recent, conducerea 
întreprinderii a organizat și un 
curs de perfecționare pentru 
maiștri și tehnicieni, în scopul 
reîmprospătării și adîncirii cu
noștințelor de specialitate.

In darea de seamă și în dis
cuții s-au relevat însă și li
mitele și deficiențele unora din 
cursurile amintite. Dacă s-a 
făcut un lucru bun introducînd 
în tematica cursurilor proble
me specifice secțiilor, s-a gre
șit încadrîndu-i pe tineri „în 
bloc“, fără să se fi ținut seama 
de experiența în muncă și gra
dul lor de calificare. Or, pen
tru a avea eficacitate acțiunea 
de ridicare a calificării se 
impune organizarea diferen
țiată a cursurilor. In a- 
celași timp, mai mulți vorbi
tori ,au subliniat pe bună 
dreptate că desfășurîndu-se 
doar în anumite perioade, timp 
de 4—5 luni, cursurile n-au 
putut asigura continuitatea în 
procesul de ridicare a califi-

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Mureș- 

Autonomă Maghiară 

(Continuare în pag. a Il-a)

Duminică

și-a încheiat vizita

în Iran

tovarășul

Ion Gheorghe

Maurer
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Coiminicatul
comun
adoptat

la încheierea

vizitei
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0 demonstrație a lipsei de voință
Cam așa poate fi apreciat jocul 

echipei noastre de fotbal disputat 
cu reprezentativa Turciei.

în rîndurile de mai jos, compo- 
nentii echipei și antrenorii ÎN
CEARCĂ să explice cauzele în- 
fringerii.

Primul interlocutor al nostru, Ion 
Ionescu, era vădit supărat și pre
ocupat de cele întîmplate. I-am a- 
dresat și lui, ca și celorlalți jucă
tori. întrebarea :

— Cum AȚI REUȘIT să pierdeți 
și la Ankara ?

ION IONESCU :
— Am jucat prost, cu un adver

sar slab. Echipa turcă s-a prezentat 
mai slab ca la București. I-am do
minat, am fost peste ei continuu, 
dar arbitrul, părtinitor, mereu ne-a 
oprit la 16 metri. Aripa noastră 
dreaptă nu s-a găsit. I-am pasat cî
teva mingi utile lui Dumitriu, dar 
nici el nu le-a fructificat. I-a fost 
frică să înainteze și să tragă. Rare 
au fost ocaziile cînd el a avut 
mingea și să nu fie trîntit ia pă- 
mînt de către adversari.
NICOLAE GEORGESCU :

— în general, s-a jucat prost. 
Echipa n-a evoluat la valoarea a- 
rătată cu Dynamo Dresda. N-a fost 
o legătură între compartimente. 
Mă gîndesc că aici am și eu o vi
nă. Poate din dorința mea prea 
fierbinte să marc gol, pentru că 
turcii ne conduceau, m-am interca
lat în atac si ne-am descoperit. 
Așa a venit al doilea gol. A fost 
un meci de luptă, capitol la care 
echipa turcă a fost mai bună. Tre
buia să le răspundem cu un ioc 
tehnic. Dar noi ne-am angrenat în 
jocul lor. Am avut ocazii de gol 
după 1—0 destul de bune : Codrea- 
nu, Ionescu, Dumitriu. Ce să mai 
spun, echipa a avut o comportare 
necorespunzătoare.

— Cauzele ?
— Adevărul e că fiecare iucător 

trebuia să dea mult, mult mai mult 
jocului, echipei naționale. Spun a- 
ceasta pentru că puteau și confir
maseră cînd au fost selecționați, 
în repriza a doua am fost handica
pați de accidentarea lui Vasile 
Alexandru. Dar aceasta nu scuză 
comportarea slabă a tuturor jurfi- 
torilor în acest meci. Situația de
vine și mai curioasă știind că s-au 
luat jucătorii care au avut cea mai 
bună formă în campionat.

— Atunci ? Aceasla să fie valoa
rea noastră în fotbal ?

într-un fel. o explicație ne-a dat
ION PIRCALAB :

— Așa cum ați auzit și .din 
transmisia făcută la radio, echipa a 
jucat prost ; pe cît de bine cu 
Dresda, pe atît de prost cu echi
pa turcă. Adversarii au făcut un 
joc strict de apărare, dur. Probabil 
că antrenorul lor a căutat să gă
sească această armă împotriva 
noastră pentru că știa că sîntem 
jucători tehnici (cît de tehnici, s-a 
auzit din transmisie și se vede din 
rezultat, n.r.). Pe Dumitriu l-au 
anihilat. în mare măsură prin du
rități. Eram opriți de fiecare dată 
de către arbitru în 16 metri iar fa
ulturile adversarilor asupra noastră 
le dădea, în compensație. numai 
în mijlocul terenului, acolo 
de unde se lansau acțiunile. A 
fost up joc slab de ambele părți, 
un joc cu mingi lungi. Am avut 
cîteva ocazii bune de gol dar n-am 
fructificat decît una, aceea prin 
Georgescu. S-a ratat, cred, din pri
peală. Dumitriu a avut o ocazie 
bună, Codreanu a tras în portar, 
într-un moment cînd puteam să 
egalăm, iar Ionescu a ratat și el 
cîteva ocazii.

— Am dori o părere despre vo
ința și puterea de luptă a jucători
lor noștri.

— A fost dorința să cîstigăm, 
dar nu ne-au reușit ,.chestiile teh
nice". Noi am mers pe tehnică iar 
ei ne-au răspuns cu un joc foarte 
dur, în forță.

Ni se pare cel puțin ciudată afir
mația lui Ion Pîrcălab. In primul 
rînd, se contrazice cu ceea ce spu
ne coechipierul său N. Georgescu. 
El afirmă că fiecare jucător trebu
ia să dea mult mai mult jocului, 
echipei. Și noi adăugăm : fiecare 
jucător nu numai că putea și tre
buia să dea mai mult, dar odată 
ce îmbraci tricoul reprezentativei 
țării ești obligat să doi tot ce poți 
și mai ales într-un meci de o ase
menea importanță, doar nu în fie
care zi ești chemat să joci în re
prezentativa țării. Trebuie să-ți mo
bilizezi toate forțele, să dai dova
dă de dîrzenie și de voință nestră
mutată de a învinge.

Apoi, afirmația Iui Pîrcălab, că 
a existat voința de a învinge este 
paradoxală : acolo unde există vo
ință, dîrzenie, dorință fierbinte de 
a învinge nu au ce căuta timidita
tea, renunțarea la luptă, la efort.

Deci, de ce am pierdut totuși la 
Ankara, în confruntarea cu o echi
pă care cu o săptămînă înainte 
fusese învinsă tot pe teren propriu 
la un scor categoric de 6—0 ?

O întrebare directă din nou ju
cătorului Ion Pîrcălab.

— Cum ai jucat ?
— Am jucat slab.
— De ce ?
— A fost un joc prea tare, nu 

m-am acomodat. (După o pauză 
lungă). Se știa că eu nu dau ran
dament într-un asemenea joc.

Dar jucătorul Ion Pîrcălab știa 
și el acest lucru și mai știa că du
pă înfrîngerea suferită de turci în 
meciul cu cehii ei vor face totul 
pentru a spăla ceva din rușine în

tă linie, existente în rîndul compo- 
nenților ne-au privat de un succes. 
Așteptam ca cei 8 fotbaliști ai e- 
chipei Rapid, pe scheletul căreia 
s-a alcătuit formația, să reușească 
pu numai execuții tehnice de fine
țe dar să sudeze echipa, să forme
ze un colectiv unitar, animat în a- 
ceeași măsură de dorința de a în
vinge ca și la club.

CORNEL POPA:
— Nici unul dintre noi nu s-a 

comportat corespunzător. Nu s-a 
înțeles un lucru esențial : răspun
derea ce revine fiecăruia în mo
mentul cînd joci în reprezentativa 
țării. în timpul jocului, sentimen
tul acesta care înseamnă, de fapt, 
obligația morală de a lupta aîrz «i

— 11 jucători
și 3 antrenori despre : 1-2

de la Ankara —

fața publicului... Atunci ? Poate ne 
răspunde...

DAN COE :
— în meciurile cu miză mare, 

cum sînt acestea pentru calificarea 
în turneul de la Londra — secre
tul victoriei se află nu numai în 
valoarea tehnică a unei echipe, ci 
si în dîrzenia și hotărîrea de a 
învinge a jucătoiilor. în ceea ce 
ne privește, nici de astă dată 
n-am știut să prețuim cum se cu
vine acest element, preferind exa
gerat de mult un joc tehnic, bazat 
pe combinații subtile... dar sterile. 
Pot să afirm că nu depunem toate 
eforturile, că nu luptăm cu toată 
convingerea, cu toată ardoarea în 
asemenea importante confruntări.

De aceeași părere este si

ILIE GREAVU :
— Echipa a jucat mult mai slab 

ca în meciurile precedente. înain
tașii au abandonat nur si simnlu 
lupta. De ce ? Ei justifică abando
nul acesta penibil prin aceea că 
adversarul nostru a jucat tare. 
Știau de la București asța. De ce 
n-au avut curajul să spună acest 
lucru de-acasă ? Lăsau să se înțe
leagă însă ca sînt niște băieți cu
rajoși, care vor lupta cu ardoare 
pentru victorie. Dar acum, eu nu 
găsesc nici o justificare pentru ei.

Consemnăm în continuare și pă
rerile celorlati component! ai echi
pei.

ION MOTROC :
— Adversarii compuneau o echi

pă fără un palmares impunător si 
în meciul cu noi au pvoluat la un 
nivel mediocru. Ne-au învins, com- 
pensînd lipsurile de ordin tehnic 
cu o singură armă : dîrzenia, vo
ința de-a învinge. Altfel explicat, 
acest atu, dîrzenie, voință, ar în
semna : s-au ,,bătut" la disperare 
pentru fiecare minge, aruncînd în 
luptă toate mijloacele, toate puteri
le (e drept, uneori au dovedit ex
ces de bărbăție) în dorința de a 
înlătura pericolul de la poarta lor. 
Se spune, și este adevărat, că noi 
am fost superiori la capitolul teh
nică. Ce folos : n-am fructificat 
tocmai pentru că am arătat si noi 
destule greșeli tehnice : lipsă de 
sincronizare în apărare (mai ales 
în ceea ce privește dublajul). Fie
care apărător își disputa singur 
duelul cu adversarul (de aceea, 
cînd ne-a depășit a înscris) iar li
nia de mijloc n-a creat situații fa
vorabile atacului. în zona de fina
lizare, atacul a muncit mult dar 
steril, ineficace.

întreaga noastră formație s-a do
vedit complet dezarmată la capi
tolul moral-volitiv și de aceea 
n-am putut să contracarăm dîrze
nia, impetuozitatea fotbaliștilor 
turci. în ultimă instanță, această 
lacună ține de educația fiecărui 
jucător în parte.

AL. VASILE
— De multă vreme n-am văzut 

la componenții formației naționale 
atîta lipsă de hotărîre, de ambiție, 
o mobilizare deficitară în lupta 
pentru victorie. Lipsurile pe aceas-

hotărît, solicită neprecupețirea e- 
forturilor fizice.

Uneori, și de astă-dată, la Anka
ra, am primit o lecție tare ustură
toare.

EMIL DUMITRIU:
— Am intrat pe teren prea în- 

.crezuți, socotind formația gazdă 
o pradă ușoară.

— De neînțeles. Ați uitat cum 
au abordat meciul echipe de faimă 
mondială care au jucat pe stadioa
nele noastre ? Au intrat în teren 
încrezuți jucătorii de la .,Inter", 
care aveau un avantaj de 6 go
luri la ei acasă ? Sau faimoșii Hen- 
to, Di Stefano și ceilalți compo- 
nenți ai echipei „Real Madrid" ? 
Se vădea la acești jucători de ta
lie internațională măcar o umbră 
de subapreciere a adversarului ?

— La pauză și mai ales după ce 
am primit al doilea gol. cînd am 
revenit ’) cu picioarele pe pă- 
mînt. era prea tîrziu, nu s-a mai 
'putut face ni'mîc. înfrîngerea am 
plătit-o scump. Deși aveam impre
sia că ne cunoaștem adversarul, 
nu l-am putut găsi descoperit...

TEODOR CODREANU:
. — Băieților noștri le-a fost
frică* de... picioare. Dar ce? Nu 
știau că la un joc de forță, bărbă
tesc, se răspunde cu aceeași mone
dă ? Adevărul este că întreaga e- 
chipă n-a muncit, nici vorbă de 
luptă...

MARIN ANDREI :
— Mă socotesc vinovat pentru 

primul gol. Am intervenit prea 
tîrziu. înaintașii au avut ocazia de 
a înscrie dar au... sărit peste min
ge și au fugit de ea.

Acestea sînt „explicațiile" jucă
torilor. Dar să vedem cum „expli
că" antrenorii, cărora le-am soli
citat părerea imediat după coborî- 
rea din avion.

ȘTEFAN COVACI:
— Ce pot să spun ? Am impresia 

că pe băieții noștri cînd joacă pe 
teren străin, îi string bocancii, 
parcă uită totul. N-au găsit soluții 
să anihileze tactica turcilor. S-au 
predat ca mieii. Dacă Ionescu juca

Ia Praga, așa ca Ia Ankara, cîști- 
gam acolo. La mijlocul terenului 
s-a jucat bine : au arătat acțiuni 
tehnice frumoase. Dar prea puțin 
pentru a cîștiga un meci. Turcii au 
fugit de trei ori mai mult ca noi, 
sînt foarte iuți, și așa au ajuns să 
maree de două ori. Primul gol din- 
tr-o greșeală : o neînțelegere între 
apărători. Al doilea gol a fost im- 
parabil. Nu l-ar fi apărat nici Za- 
mora. Socotesc că dacă echipa 
noastră juca pe jumătate la valoa
rea de acasă, cîștigam".

— Cum explicați că numai în 
meciuri de verificare, fără miză și 
pe teren propriu sîntem „valo
roși“ ?

— Pe teren străin, jucătorii noș
tri sînt timorați, sînt fricoși.

ILIE O AN A :
— Echipa noastră, în acest joc 

a avut o comportare sub posibili
tățile ei, dat fiind faptul că turcii 
au jucat pentru rezultat extrem de 
tare, timorînd majoritatea jucăto
rilor noștri din care pricină n-au 
dat randamentul scontat. A fost o 
tactică a lor, confirmată și după 
joc de antrenorul Sandro Puppo. 
După accidentarea lui Alex. Vasi
le, efectiv am jucat în zece oa
meni. Am avut, cu toate acestea, 
perioade lungi de dominare în 
cîmp. N-au fost ocazii de gol, 
foarte clare, așa ca la Praga, însă 
nici cele care au existat n-au fost 
concretizate.

— Alte explicații ?
— Din nou au apărut acele e- 

lemente morale care ne-au dus și 
altă dată la eșec : frica, emotivita
tea exagerată. Pe Dumitriu, deși : 
într-o formă foarte bună, această 1 
teamă și timiditate l-au împiedicat I 
să înscrie, să colaboreze în mod j 
eficace cu colegul lui de echipă, ' 
Ion Ionescu.

Aș mai vrea să arăt că echipa 
noastră a fost, oarecum, fracționa- 
tă. Linia de mijloc n-a funcționat. 
Socotesc că în privința formării e- 
echipei s-a făcut totul. Am luat ju
cătorii cei mai în formă, pe sche
letul echipei celei mai bune. în 
ultimul joc de verificare, toți s-au 
comportat ■ foarte bine. De aceea, 
i-am menținut în formație.

VALENTIN STANESCU :
— In rîndurile jucătorilor noștri 

se manifestă, și încă de multă vre
me, acte de indisciplină. Cel mai 
grav mi se pare faptul că n-au 
respectat indiceițiile antrenorilor. 
Selecția o consider bună. Nu știm 
cum să jucăm pe teren străin, cu 
jucători .care evoluează în forță, 
în fața unui public care• știe să-și 
încurajeze frenetic și zgomotos e- 
chipa. Unii explică insuccesul prin 
trac, prin emotivitate. După mine, 
sub această explicație naivă se 
ascunde lipsa de valoare indivi
duală a jucătorilor — și prin a- 
ceasta trebuie înțeles profilul ju
cătorului de fotbal — și, ca urma- I 
re, a echipei reprezentative. Pen- | 
tru că. o pregătire corespunzătoare I 
din toate punctele de vedere dă ' 
siguranță și încredere în propriile 
forțe, stimulează factorii psihici 
care contribuie la obținereai " unei 
victorii.

★
Păreri și păreri. Unele mai plau

zibile, altele' venite să justifice e- 
șecul de la Ankara. Un fapt este 
cert : miile de suporteri ai fotba
lului au suferit o nouă dezamăgire 
din partea celor care sînt chemați 
să justifice încrederea noastră și 
să se achite în mod corespunzător 
de sarcinile ce ,le revin pentru a 
ne reprezenta cu cinste.

VASILE RANGA 
VASILE CĂBULEA

A apărut
„ÎN AJUTORUL
INSTRUCTORILOR
DE PIONIERI“
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DESCOPERIRI 
ARHEOLOGICE

Săpăturile arheologice încheiate 
recent la Șuculeu, în apropierea 
comunei Medieșul Aurit din Mara
mureș, au scos la iveală importan
te vestigii aparținînd perioadei 
premergătoare formării poporului 
român. Aici a fost descoperită o 
importantă așezare dacică datînd 
din secolele II—IV e.n., care a 
aparținut populației băștinașe ră
masă în afara imperiului roman 
după cotropirea Daciei. Locuințele 
din bîrne de iernii masiv, cuptoare
le pentru arsul ceramicei, precum 
și celelalte obiecte găsite în acea
stă așezare, atestă că în trecutul 
îndepărtat, aici a fost un impor
tant centru meșteșugăresc de olă
rit. Ceramica de proveniență ro
mană cu ornamentații figurale, 
cea dacică lucrată la roată și cu 
mîna — străchini, oale, rîșnițe, 
sticlă romană — dovedesc că meș
teșugarii daci de aici au avut 
strînse legături cu Dacia romană. 
Concluzia se bazează pe faptul că 
o parte din ceramica scoasă Ia 
iveală are similitudini cu cea iden
tificată la așezările daco-romane 
de la Obreja, Cristur etc.

Avînd în vedere valoarea ex
cepțională a așezării și a obiecte
lor descoperite aici, muzeul regio
nal Maramureș a luat inițiativa ca 
aceasta să fie reconstituită. Ea va 
oferi istoriografilor și vizitatorilor 
posibilitatea cunoașterii unor as
pecte din viața și munca strămoși
lor poporului român de pe aceste 
meleaguri.

(Agerpres)

înapoierea «le la
Dumitru

Marți seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Pekin, delegația 
condusă de Dumitru Simulescu, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor care, la invitația mi
nistrului poștelor și telecomunica
țiilor al R. P. Chineze, a făcut o 
vizită în această țară.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de Adrian Dimitriu, mi-

Pregătiri de iarnă
Căminele culturale din regiu

nea Suceava au încheiat pregă
tirile pentru activitatea din 
timpul iernii. Numeroase cămine 
culturale printre care cele din 
Dumbrăveni, Cucorăni, Baia, 
Saicea și altele au fost reamena- 
jate și înzestrate cu mobilier nou. 
Sălile de lectură ale bibliotecilor 
comunale și cinematografele să-

Centrala electrică de termoficare Grozăvești. In fotografie grupul de producere a energiei elec
trice și termice.

Exigențe 
jUStiiiCâtC

carii. Este drept că în acest 
sens comitetul U.T.C. a avut 
cîteva inițiative bune. Dezbă- 
tînd într-o ședință cu activul 
U.T.C. contribuția tinerilor in
gineri și tehnicieni la promo
varea noului în producție, co
mitetul U.T.C. a reușit să an
treneze mai activ cadrele teh- 
nico-inginerești în munca de 
propagare a noutăților tehni
ce, a celor mai noi metode de 
muncă. De exemplu, în hala de 
mașini și în secțiile de montaj, 
unde anul acesta s-a trecut la 
prelucrarea și montarea unor 
piese din PFL melaminat, ti
nerii ingineri au ținut expu
neri despre caracteristicile și 
modul de prelucrare a plăcilor 
mei amin ate. Astfel de expu
neri și conferințe s-au ținut și 
în alte secții.

Prevederile planului pe 1966 
cu privire la diversitatea pro
ducției prin fabricarea unor 
noi tipuri de mobilă, generali
zarea lustruitului oglindă și 
începerea producției de mo
bilă stil pun sarcini noi 
și în ce privește pregătirea 
profesională a cadrelor. Ce a 
întreprins, ce va face în viitor 
comitetul U.T.C.- pentru a ^răs
punde acestor cerințe ? Iată în
trebări la care conferința a dat 
un bun răspuns.

Să luăm, de pildă, fabricarea

mobilei stil. în întreprindere 
există meșteri pricepuți în ar
ta sculpturii în lemn și intar
siei. Dar vor putea ei face față 
comenzilor din ce în ce mai 
mari ? Comitetul de partid, 
conducerea întreprinderii s-au 
adresat tineretului. Cîțiva ti
neri au și urmat un curs de 
specializare, cu scoaterea din 
producție, iar absolvenții care 
au dovedit aptitudini în sculp
tură și intarsie lucrează acum 
în atelierul de mobilă stil. 
Ținînd seama de nevoia cres- 
cîndă de cadre la secția de 
mobilă stil, la propunerea co
mitetului U.T.C., conducerea 
întreprinderii și comitetul 
sindicatului au inițiat de cu- 
rînd organizarea unui curs —• 
deschis tuturor tinerilor — de 
pregătire în meseria de sculp
tor în lemn.

Mai mulți participanți la 
conferință au subliniat în cu- 
vîntul lor că cele 6 concursuri 
„Cine știe meserie cîștigă“ or
ganizate au fost cît se poate 
de utile.

N-au lipsit însă nici obser
vațiile critice, mai ales cu 
privire la modul de organi
zare, la cadrul prea îngust al 
acestor concursuri.

— Cred că ar fi mai bine ca 
în viitor concursurile să fie or
ganizate mai întîi pe secții, 
pentru ca să putem antrena la 
ele un număr mai mare de ti
neri, iar apoi, prin selecționa
re, să aibă loc concursul pe 
întreprindere — a spus utecis- 
tul Suciu Petru, de la tapițe
rie. Dar se cer și alte măsuri. 
Iată, noi, cei de la tapițerie,

URMĂRI DIN PAQ. I
vrem să organizăm un aseme
nea concurs, dar avem puține 
cărți la dispoziție, iar unele 
sînt învechite. Ar fi cazul ca 
fondul de cărți al bibliotecii 
tehnice să fie îmbogățit pen
tru ca fiecare tînăr să găseas
că acolo cartea sau revista 
dorită...

— S-a spus aici — sublinia 
în conferință tînărul inginer 
Mihai Dumitrescu, șeful ser
viciului CTC — că avem sute 
de tineri cititori de cărți teh
nice, că s-au organizat cursuri, 
s-au ținut conferințe... Aceste 
cifre sînt frumoase, ne îneîn- 
tă, dar ele acoperă și unele 
neajunsuri: faptul că unii „ci
titori“ vizitează odată pe an 
sau odată la doi ani biblioteca 
tehnică, iar în ceea ce priveș
te cursurile de ridicare a ca
lificării, unele din ele repetă 
pur și simplu cunoștințele în
vățate la școala profesională 
în anul I sau II. Comitetul 
U.T.C. — a spus tovarășul Du
mitrescu — va trebui să sti
muleze mai mult autoexigență, 
de la cadrele tehnice, la mun
citori ca o condiție a îndeplini
rii cu succes a sarcinilor de 
perspectivă ce ne stau în față...

în privința măririi contribu
ției tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, măsu
rile stabilite de conferință ur
măresc două direcții precise: 
creșterea calificării profesio-

nale a tinerilor și îndeosebi 
sprijinirea acțiunii de formare 
a unui colectiv puternic de 
sculptori în lemn, în care scop 
sînt prevăzute o seamă de ac
tivități foarte concrete și, a 
doua direcție, întărirea disci
plinei în producție a tineretu
lui, folosirea mai largă în acest 
scop a opiniei colective, prin 
organizarea unor dezbateri, a 
unor întîlniri cu vechi mun
citori etc. Bine orientat, cu
prinzător și concret (noi nu 
ne-am referit decît la o mică 
parte a lui) planul de măsuri 
dă noului comitet care a fost 
ales O'perspectivă clară pentru 
activitatea viitoare.

„lin caz “ 
al nimănui ?
— Nu ți-au dat de la școală? 
— Da, dar...
— Dar... ?
— Mi le-a ars tata, vine 

răspunsul cu multă șovăire.
Aflăm, că anul trecut ime

diat după începutul cursurilor 
școlare, Traian I. a fugit, pe 
jos la taică-său, la Altîn-Tepe. 
Intre cele două localități sînt 
peste 30 km. Ion I. și-ar fi 
primit băiatul, dar după spu
sele acestuia, tatăl i-ar fi a-

runcat cărțile în foc și l-ar fi 
pus să argățească în curte. 
După trei luni, în care a fost 
de multe ori bătut și în care 
a dormit într-un fel de maga
zie complet neîncălzită, Traian, 
în plină iarnă dobrogeană, a 
fugit la Constanța.

Revenit la Istria, Traian a 
mers cîteva săptămâni, liniștit 
la școală. Diriginta clasei și 
directorul școlii afirmă că e un 
elev dezghețat la minte, că 
prinde ușor, dar că nimeni nu 
îl poate stăpîni multă vreme. 
O ia repede razna. Directorul 
mai spune că s-au făcut în
cercări de a fi atras în dife
rite activități, fără rezultat 
însă.

— De ce, Traian, nu vrei să 
mergi la școală ?

— Ba vreau, dar eu n-am 
unde să-mi fac lecțiile 1

— Ce ți-ar place să te faci ?
— Tractorist.
— Crezi că ai să reușești ?
— Dacă nu învăț 8 clase 

n-am să pot, răspunde încet, 
dar fără ezitări cel întrebat.

Nu pentru prima dată, cu
vintele minorului delicvent 
Traian I. trădează existența 
unei conștiințe, incipientă, na
tivă bineînțeles, dar conștiin
ță totuși. Deci băiatul nu este 
un irecuperabil. Atunci de ce 
continuă să vagabondeze? Răs
punsul vine simplu, de la sine.

Confecționerul în mase pla
stice Gh. Tița lucrează la su
darea distribuitoarelor pentru 
centrala electrică de termofi
care. El se află printre tinerii 
de la Întreprinderea „Anticoro- 
ziv" din Capitală care execută 

lucrări de bună calitate.

nistrul justiției, de membri ai con
ducerii Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de fală Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze la București 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

la căminul cultural
tești au fost și ele pregătite pen
tru timpul friguros.

Pentru activitatea din timpul 
iernii se pregătesc și artiștii 
amatori. Corurile și echipele de 
dansuri au inclus în repertoriu 
noi piese corale și dansuri, iar 
formațiile de teatru noi piese 
originale.
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îl Colțul furisfului^

Drum în Retezat
de Dan Deșliu

ntre izvoarele Jiului 
Românesc — numit, 
în cursul superior, 
Scocul Mare — în
tre cursurile vije
lioase ale Rîului 
Bărbat și Rîului 
Mare, unghiul nord- 
estic al tării Hațe

gului adăpostește pe o suprafață 
de 750 km1, împărăția muntoa
să a Retezatului. Este cel mai
important masiv din lanțul car
patic, pe lingă care Bucegii (250 
km?) par un proiect la scară re
dusă. Renumit prin splendoarea 
circurilor glaciare — așa-zisele 
căldări — prin lacurile, tăurile, 
pîraiele și cascadele sale, prin 
văile sălbatice, cu grohotișuri 
prăpăstioase, prin pășunile alpi
ne, pe cît de vaste pe atît de 
îmbelșugate — în sfîrșit, prin 
complexitatea florilor și fau
nei, Retezatul oferă un terito
riu ideal pentru turism. Călăto
rul pe plaiuri hațegane îi va 
zări mereu, spre miază zi, silueta 
impunătoare și se va apropia în 
cele din urmă de hotarele sale
pe la Ohaba de sub Piatră sau 
pe la Băiești, două localități a- 
flate pe malul sting al Streiului. 
Firește, sînt și alte căi de acces 
din Hațeg în Retezat; putem 
porni, de plidă, din Sarmizege- 
tusa, pe o potecă printre coline, 
pînă la Clopotiva. I.ăsînd în stin
gă Măgura Zimbrului, vom trece 
prin ultima așezare rurală, cătu
nul Bălanu, ca să urcăm apoi va
lea Rîului Mare, spre cabanele 
Gura Zlatei și Gura Apei.

Itinerarul „clasic“ rămîne, așa
dar, pe_ la Ohaba de sub Piatră, 
unde se varsă în Strei pîraiele 
Sălașului și Măteștilor, care izvo
răsc din Retezat, Drumul nostru 
ne va purta pe firul primului pî- 
rîu, prin Sălașu de Jos și de Sus, 
cu urmele unor puternice forti
ficații medievale, prin Mălăiești 
și Nucșoara — apoi, pe vechea 
vale glacială străbătută de apa 
Nucșoarei, peste podețuri de bîr
ne, printre arini si sălcii foșni
toare — către poala pădurii.

Greul începe abia după canto
nul silvic din poiana Cîrnic : ur
cușuri repezi, cohorîri lunecoase, 
lungi porțiuni de grohotiș, cu 
cioburi de stîncă și bolovani e- 
normi — greutăți compensate, 
ce-i drept, de frumoasa cascadă 
Lolaia și, mai tîrziu. de panora
ma văii Galeșului, După trei — 
patru ore de la plecarea din Nuc
șoara vom zări, în fine, în rariș- 
tea unei păduri de molid, princi
pala bază turistică din masivul 
Retezat, cabana Pietrele. De aici, 
de la 1 480 m, pornesc cele mai 
favorabile trasee din Munții Ha
țegului. Intre cinci culmi, ca de
getele unei gigantice mîini (cul
mile Lolaia. Stînișoara, Pietrele, 
Valea Rea, Galeșul), șerpuiesc 
pîraie repezi și gălăgioase, de-a 
lungul cărora suie cărările marca
te. Triunghiul albastru ne va că
lăuzi spre șaua Retezatului, cel 
roșu spre Lăncița și Vîrful Mare, 
iar dunga albastră, din mijloc, 
ne scoate pe Ungă lacul Pietrele 
în Curmătura Bucurei, între vîr- 
f urile Bucura și Peleaga (2 509 
m — cota maximă a masivului).

Oricare variantă am alege-o, nu 
vom avea nimic de regretat: re
giunea centrală a Retezatului, cu- 
prinzînd creasta custurilor și cul
mile secundare, este o zonă de

un pitoresc unic. Circurile gla
ciare, care dau caracterul masi
vului, cunosc aici forme deosebit 
de reprezentative, mai ales pa 
văile Galeșul, Pietrele, Zărioa- 
ga, Stînișoara, Peleaga — culmi- 
nînd cu uriașul amfiteatru al 
Bucurei, cel mai impresionant 
din tot lanțul carpatic. Sînt 82 
de lacuri în Retezat — însă, ne
îndoielnic, nici unul nu se poate 
compara cu acel diamant al na
turii, care se cheamă Bucura. E 
cel mai întins lac de munte din 
țara noastră : o oglindă de 11 
hectare, la 2040 metri deasupra 
mării. Încrețită mereu de freamă
tul undelor — care adesea, se 
schimbă în talazuri — colorată în 
albastru palid, siniliu sau vînăt; 
de argint sau de aramă veche, 
după luminozitatea văzduhului și 
curgerea orelor — fața neliniș
tită a Bucurei răsfrînge marile 
cușme de piatră ale voevozilor a- 
cestui masiv : Peleaga, Curmătu
ra, Judele... In sfîrșit, pe vreme 
senină, păstrăvi de-un cot prind 
să fulgere după musculițe — jun
ghere mlădioase spărgînd undele 
și amplificînd farmecul liniștii... 
La ceasul dinaintea zorilor, cio- 
poare de capre negre descind, 
uneori să se adape, în locuri mai 
ferite, la Bucura sau în celelalte 
lacuri ale complexului glaciar 
(Bucurelul, Ana, Viorica, Lia, 
Florica) sau din pîrîul care le u- 
nește și care se cheamă, bine
înțeles. Izvorul Bucurei. La cea 
mai slabă adiere de primejdie, 
întreaga turmă dispare în salturi 
grațioase, zvîcnind din bolovan în 
bolovan, ca într-un balet fantas
tic... De altminteri, nrectim bine 
se știe, podoabele faunei și flo
rei alcătuiesc, la rîndul lor, o altă 
atracție a Retezatului. Cerbul și 
căprioara, mistrețul, ursul, lupul, 
vulpea, pisica sălbatică, dihonii, 
jderul, rîsul — alături de cocoșii 
de munte, de zăgani și acvile ca 
și diferite soiuri de vulturi popu
lează pădurile de altitudine me
die. Pajiștile și costișele alpine 
cuprind, la rîndul lor, o bogăție 
de ierburi grase, de flori și plante 
rare — ca orhideea de munte, 
sîngele voinicului, anghelica, ghin- 
țura, strugurii ursului, floarea de 
colt ș.a. — ceea ce a făcut ca o 
parte din zona masivului central 
să fie declarată Parc. Național 
și pusă sub oblăduirea Comisiei 
pentru ocrotirea monumentelor 
naturii. Nu lipsește decît o caba
nă, în preajma lacului Bucura 
(invocată zadarnic, de atîția ani) 
pentru ca această regiune să se 
fransfrome într-un adevărat para
dis al turiștilor...

Despre Retezat s-au scris nu
meroase lucrări de popularizare 
sau de specialitate, s-au alcătuit 
albume de fotografii, s-au reali
zat filme documentare. Toate a- 
cestea sînt utile și prețioase — 
dar, vă rog să mă credeți: toate 
la un loc, nu valorează, pentru 
iubitorii naturii, cît o privire ro
tită din vîrful Retezatului, într-o 
după-amiază senină de toamnă, 
peste plaiurile Hunedorene, unde 
fumegă orașe și uzine, peste 
piscurile dimprejur, cu Judele și 
Curmătura, cu Slăveiul și Zănoa- 
ga, peste scînteietoarele argintii 
ale taurilor și lacurilor din zare 
— acești ochi verzi-albaștri, prin 
care muntele — și noi, odată cu 
el — ațintește văzduhul și veș
nicia.

INFORMAȚII•a

• în cadrul Acordului de cola
borare culturală și științifică dintre 
România și Polonia, marți seara, 
la Cinematograful ,,Republica" din 
Capitală, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a organizat un 
spectacol de gală cu filmul „Prima 
zi de libertate“, o producție a 
Studiourilor din R. P. Polonă.

Regizorul Horea Popescu a pre
zentat publicului delegația de ci
neaști polonezi condusă de Jerji 
Tabor, din care fac parte actrița 
Eva Kșijenske și actorul Ryszard 
Baryci.

La spectacol au participat Mih- 
nea Gheorghiu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezenți Wieslaw Sobie- 
rajski, ambasadorul R. P. Polone Ia 
București, membri ai Ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Pentru că Traian I. nu are o 
casă a lui, nu are viața lui.

— Traian I. ești pionier ?
— Nu.
— De ce?
— Nu m-a chemat nimeni 

să mă facă.
— Crezi că ai fi meritat să 

fii pionier ?
— Nu...
In cadrul Școlii generale de 

8 ani Istria există o uni
tate de pionieri. Școala are 
și o organizație U.T.C., iar pe 
lingă sfatul popular funcțio
nează autoritatea tutelară. Am 
vorbit pe rînd cu instructoa- 
rea superioară de pionieri și 
cu cei doi secretari ai U.T.C. 
încercînd să le aflu părerea 
vis-a-vis de povestea lui Tra
ian I. Spre regretul nostru nu 
au nici o părere. Instructoarea 
se fîstîcește și nu răspunde. 
Secretara Organizației U.T.C., 
cadru didactic, țîșnește aproa
pe supărată :

— Am eu altele mai mari și 
mai multe pe cap!

Iar secretarul comitetului 
comunal al U.T.C. este echi
voc :

— Am auzit... să vedeți... 
am spus la școală... sarcinile 
mele...

Nu ne rămîne decît să re
gretăm din inimă că în comu
na Istria, colectivitatea tineri
lor comuniști nu are nici o a- 
titudine într-o problemă atît 
de delicată și nu încearcă să 
participe la rezolvarea lucru
rilor grave create de și în 
jurul elevului Traian I.

Filmul „Prima zi de libertate”, 
realizat de regizorul Aleksander 
Ford, a fost primit cu căldură de 
publicul spectator.

• Sărbătoarea națională a Aus
triei — Ziua drapelului austriac — 
a fost marcată la București printr-o 
recepție oferită marii la amiază 
de către ambasadorul acestei tari, 
dr. Johann Manz. Printre invitații 
săi se aflau Petre Blajovici, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Adrian Dimitriu, ministrul jus
tiției, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.B., 
precum și șefii unor misiuni diplo
matice și alti diplomali străini.

• In Capitală s-au deschis mărfi 
lucrările celei de-a V-a sesiuni de 
comunicări tehnico-știintifice a In
stitutului de studii și proiectări e- 
nergetice. Tema generală pe mar-

Cîteva cuvinte 
despre un tată

Ion I. este tatăl natural și 
legitim al lui Traian I. Găsit 
la Altîn-Tepe, la o oră cînd 
ieșea din subteran și aflînd 
care e scopul vizitei noastre, 
refuză să stea de vorbă. Răs
punde că> el are familia lui, 
că de mult s-a despărțit de 
prima femeie, că fiecare tră
iește cum poate. Și salutîn- 
du-ne cu un deget apropiat de 
cozorocul căștii, intră în bufe
tul din apropiere. Banal, dar 
adevărat I

In loc de final
Ancheta minorului delicvent 

Traian I., desfășurată în in
cinta postului de miliție din 
comuna Istria, s-a încheiat sec 
și oficial. A urmat apoi efec
tuarea unei noi anchete so
ciale de către Comisia de tu
telă a Sfatului popular comu
nal. Procesul verbal întocmit 
clasifică încă o dată respecti
va familie „dezorganizată" și 
fără posibilități de educare a 
minorului Traian I. și în con
cluzie repropune internarea 
lui într-o casă de copii minori, 
„altă soluție de moment cu 
siguranță neexistînd“. Copii 
ale procesului verbal au fost 
înaintate organelor superioare 
în drept. De atunci au trecut 
mai bine de două, dacă nu 
chiar trei luni.

Și totuși nu s-a întreprins 
nimic!

ginea căreia se desfășoară lucrări
le este intitulată : „Realizări șl 
perspective în proiectarea sistemu
lui energetic și a instalațiilor e- 
nergetice“. lntîlnirea va prilejui o 
trecere în revistă a rezultatelor 
obținute in munca de proiectare și 
cercetare energetică și va schița 
căile și metodele pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de noul 
plan cincinal.

• La București s-a deschis marți 
Expoziția britanică de aparataj 
științific. Au luat cuvlntul cu acest 
prilej Hristache Zambeti, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț, 
R. H. L. Cook, președintele Asoci
ației producătorilor de aparataj 
științific din Marea Britanie. Pan
glica inaugurală a fost tăiată de 
L. C. Glass, ambasadorul Marii 
Britanii la București. La festivita
tea inaugurării au luat parte pre
ședintele Academiei, Ilie Murgu- 
lescu, și alti oameni de știință, șefi 
de misiuni diplomatice și alti 
membri ai corpului diplomatic.

Expoziția, organizată în pavilio
nul central din Piața Scînteii, este 
deschisă pînă la 2 noiembrie.

(Agerpres)

Vedere la Băile Victoria



COMUNICAT
adoptat la încheierea vizitei

președintelui Consiliului
de Miniștri în Iran

La invitația Excelenței Sale 
Domnul Amir Abbas Hoveida, 
prim-ministru al Iranului, Ex
celența Sa Domnul Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a fă
cut între 21 și 25 octombrie 
1965 o vizită oficială în Iran.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion 
Gheorghe Maurer, a fost în
soțit de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, Alexan
dru Boabă, ministrul petrolu
lui, și alte personalități ofi
ciale.

Această vizită a miarcat o 
nouă și importantă etapă în 
dezvoltarea relațiilor dintre 
Iran și România.

în timpul șederii sale în 
Iran, președintele Consiliului 
de Miniștri al României, îm
preună cu persoanele care 
l-au însoțit, a vizitat obiecti
ve economice, cartiere de lo
cuințe, instituții de cultură și 
artă și a avut mai multe con
vorbiri prietenești și fruc
tuoase cu primul-ministru al 
Iranului.

înaltul oaspete român a 
fost primit de Majestatea Sa 
Imperială, Șahinșahul Arya 
Mehr, cu care a avut o între
vedere.

Aceste întîlniri, caracteri
zate de o mare cordialitate, 
au prilejuit trecerea în revis
tă a unor probleme actuale 
ale situației internaționale, 
într-un spirit de sinceritate și 
înțelegere reciprocă.

Preocupate în egală măsură 
de asigurarea menținerii pă
cii, cele două părți consideră 
că o condiție de bază pentru 
realizarea acestui țel este ca 
relațiile internaționale să se 
bazeze pe principiile integri
tății, suveranității și indepen
denței naționale.

Cele două părți își exprimă 
convingerea că Organizația 
Națiunilor Unite poate deveni 
un instrument capabil să rea
lizeze cooperarea internațio
nală și să slujească în mod 
eficace cauza păcii, acționînd 
în direcția respectării princi
piilor Cartei, reflectării cu fi
delitate a realităților și trans
formărilor din lumea contem
porană, respectării depline a 
egalității suverane a statelor, 
a dreptului popoarelor de a 
dispune de propria lor soartă. 
Ele consideră că coexistența 
pașnică trebuie să se dezvolte 
într-o colaborare strînsă a 
tuturor țărilor.

Cei doi premieri apreciază 
că este necesar să se acorde 
prioritate problemelor dezvol
tării și cooperării economice 
internaționale, pentru ca

schimburile comerciale să 
contribuie la apropierea între 
state, indiferent de orînduirea 
lor socială și politică, să de
vină o pîrghie eficientă în 
vederea îndeplinirii năzuințe
lor de bunăstare și progres ale 
popoarelor din țările în curs 
de dezvoltare.

în domeniul relațiilor eco
nomice bilaterale, cele două 
guverne au constatat că acor
dul comercial încheiat în 1964 
a și dat roade. Cele două părți 
și-au manifestat dorința de a 
dezvolta și diversifica schim
burile lor comerciale, și în a- 
cest scop, la 25 octombrie 
1965, a fost semnat un nou 
acord comercial între Iran și 
România.

Oa o expresie a dorinței ce
lor două părți de a lărgi cola
borarea multilaterală româno- 
iraniană pe baza egalității și 
avantajului reciproc, guvernul 
Republicii Socialiste România 
și guvernul Iranului au hotă- 
rît să ridice nivelul reprezen
tării lor diplomatice la rang de 
ambasadă.

în cursul șederii siale în Iran, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al României a putut să 
constate și să-și exprime ad
mirația față de importantele 
reforme structurale econo
mice și sociale realizate în 
Iran la inițiativa Majestății 
Sale Imperiale. Șahinșahul 
Arya Mehr, menite să asigure 
poporului iranian un viitor de 
fericire și prosperitate cres- 
cîndă.

Vizita în Iran a președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România 
a oferit guvernului Iranului 
prilejul de a exprima înaltu
lui oaspete stima și simpatia 
cea mai sinceră a guvernului 
și poporului iranian față de 
România, care a obținut reali
zări substanțiale pe plan eco
nomic și social-cultural și care 
are un rol de seamă în dez
voltarea relațiilor internațio
nale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al României și-a ex
primat satisfacția și viile sale 
mulțumiri, în numele său 
personal și al persoanelor care 
l-au însoțit, pentru primirea 
ce le-a fost rezervată de că
tre Majestatea Sa Imperială, 
Șahinșahul Arya Mehr, pre
cum și de guvernul și poporul 
iranian.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România a invitat pe 
primul-ministru al Iranului 
să facă în viitorul apropiat o 
vizită oficială în România. In
vitația a fost acceptată cu 
plăcere de Excelența Sa Dom
nul Hoveida. Data vizitei ur
mează să fie stabilită ulterior.

Tînăra C inde seu Mihaela de la fabrica „Suveica" secția B este 
fruntașa in „ ''duetie. Zi de zi ea se străduiește să-și îndepli-

nească sarcinile de plan ce-i revin
Foto : TRIFU DUMITRESCU

O nouă stație hidrologică
La Giurgiu a fost 

dată de curînd în 
folosință o nouă sta
ție hidrologică. îm
preună cu vechile 
stații de la Sulina, 
Tulcea și Brăila, a- 
ceasta va asigura co
lectarea și prelucrarea 
datelor necesare cu
noașterii regimului de 
scurgere a apelor Du
nării. De asemenea, 
la Gîrla Mare, Rastu, 
Potelu, Islaz e?c. a

fost terminată con
strucția a 12 posturi 
hidrometrice. La ace
ste posturi se vor e- 
fectua observații asu
pra nivelului apelor 
Dunării, măsurători 
asupra debitului, can
tității de aluviuni, 
temperaturii, măsură
tori pentru stabilirea 
modificărilor albiei 
etc.

Măsurile de extin
dere a rețelei de po

sturi hidrometrice și 
stații hidrologice și de 
lărgire a programului 
de cercetare și obser
vații au ca scop asi
gurarea datelor nece
sare marilor construc
ții hidrotehnice și hi- 
droameliorative în 
Curs de executare și 
de proiectare pe Du
năre și în lunca și 
delta acestui fluviu.

(Agerpres)

în sala Studio a Teatrului Național

Recital al virtuozității

S
cena studenților 
a cunoscut de ne
numărate ori a- 
plauze meritate, 
însă niciodată ele 
n-au răsplătit, poa
te, o mai bogată 
fantezie, bun gust 
și unitate artistică 
ireproșabilă, precum se întîrn- 

plă la acest recital de virtuo
zitate oferit pe un pretext 
dramatic compus de Al. Mi- 
rodan : „Șeful sectorului su
flete“. Distins cu premiul 
pentru cel mai bun spectacol 
la cea de ia V-a ediție a Fes
tivalului internațional de tea
tru studențesc care a avut loc 
în septembrie la Zagreb (Iu
goslavia), spectacolul studen
ților noștri își reclamă succe
sul de la perfecta subordona
re creatoare a interpreților 
unei regii care, semnată de 
foarte talentatul Andrei Șer- 
ban. demonstrează mari apli
cații pentru dirijarea unei 
mișcări pline de sugestii, com
pusă dintr-un sistem, gîndit 
cu fantezie, de seducții sceni
ce. în „limbajul“ interpreților 
replica dobîndește volum, ca
pătă o consistență spațială, 
fiind susținută de un „acom
paniament“ complex care-i 
dă relief adevărat, prelun- 
gind-o dincolo de sensul limi
tat și, de ce să nu recunoaș
tem, uneori destul de comun, 
al textului. Dar Originalitatea 
reală a spectacolului nu mi se 
pare a sta „pur și simplu“ în 
aceea că fantezia regizorului

a inventat minuțios un „lim
baj“ suplimentar, ci în faptul 
că, descoperindu-1 l-a impus 
— în marginile unui text nu 
ieșit din comun — ideii gene
rale a spectacolului : întrupa
rea unui vis de fericire pen
tru care sîntem datori cu pro
pria noastră acțiune morală. 
Slujind o asemenea idee, spec
tacolul devine o demonstrație 
artistică din momentul în care 
evită fetișizarea acțiunii deri
vate dintr-un conflict, lucru

sfintel Magdalena, pe atotpu
ternicul șef al sectorului su
flete. Persiflarea convenției 
pe care a mizat acest specta
col plin de convenții e para
doxalul efect resimțit în a- 
ceastă oră de teatru veritabil, 
modern în spiritul artei au
tentice. în viziunea lui Andrei 
Șerban, excelent creată de un 
grup de studenți talentați, în
suși fermecătorul mit al „șe
fului sufletelor“ e descojit, 

privit cu ochi „realist“, sur-

Studenții interpretând „Șeful 
sectorului suflete", spectacol distins 

cu Marele premiu al Festivalului 
internațional studențesc de dramă — 

Zagreb 1965, septembrie
la care bănuim că a contri
buit și Al. Mirodan revăzîn- 
du-și piesa. Reprezentația la 
care asistăm nu e deci înte
meiată pe acțiunea de trans
formare a unei conștiințe, ci 
de întrupare a unui vis („ex
pus“ în termeni metaforici) 
prin acumulări succesive de 
real și fantastic. Imaginea 
grafică a unui asemenea spec
tacol e a unor cercuri con
centrice făcute, prin convenții 
admise, să se strìnga spre un 
centru fix care e tocmai rea
lul personaj Gore, cel care-i 
asimilează, în conștiința ne-

prins nu o dată în exercitarea 
ticurilor de „șef". Pandenatul 
acestuia, mimeticul Costică, e 
o „umbră“ menită a ține trea
ză luciditatea ironică cu care 
se cuvine să tratăm o conven
ție, dar nu tocmai convenție. 
Sanctuarul unde oficiază mi
raculosul șef e un birou (cu 
anticamera respectivă) unde 
solicitanții vin și pleacă fără 
un răspuns cert, dar desfășu
rând un dialog plin de învă
țăminte. în fond, cei ce caută 
aici fericirea n-au decît ilu
zia că o vor căpăta pentru că 
acest „șef“ îndeamnă spiritul

la autoanaliză, singura lui pu
tere fiind de a stimula simțul 
etic individual. Iată, deci, va
lori de conținut deloc „acope
rite“ de maniera modernă a 
spectacolului ci, dimpotrivă, 
relevate cu mijloace artistice 
demne, evident, de producții 
dramatice din ce în ce mai 
bune.

într-o asemenea împreju
rare a mărturisi șoptit, reti
cent că interpreții sînt „reale 
promisiuni“ ni se pare a ne 
lăsa subjugați de prejudecata, 
rea ca oricare, a jumătăților 
de măsură. Este oazul de a 
recunoaște că, mai puțin Emil 
Boroianu (ni s-a părut stîn- 
gaci, rostind cîteva replici ne
inspirate ; „răzbunarea“ acto
rului care simte un personaj 
superfluu ?) interpreții au de
monstrat înalte virtuți actori
cești printre care un neobiș
nuit simt al scenei, o mare 
plăcere a nuanțelor, știinta 
de a crea miraculosul fast 
teatral și de a manevra cu 
subtilitate împletirea comicu
lui (împins spre o caricatură 
ce nu desfigurează) cu unda 
lirică reverberantă. Un mare 
merit revine regizorului, An
drei Șerban, care a imprimat 
spectacolului ritmul seducă
tor al mirajului intrat treptat 
în real. Funcțional, poate 
prea „funcțional“, decorul lui 
George Doroșenco, sugestiv 
alternată ilustrația muzicală 
(Dinu Petroscu).

c. stanescu

Cinematografe
CINE EȘTI DUMNEATA DOM

NULE SORGE ? rulează la Patria, 
orele 10; 12,15; 15,45; 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, Feroviar, 
orele 9, 11,15; 14,45; 16, 18,30; 21. 
PRIMA ZI DE LIBERTATE rulează 
la Festival, orele 10; 12; 15; 17; 
19; 21. UNCHIUL MEU rulea
ză Ia Luceafărul, orele 9,15 ; 11,30; 
13,45; 16, 18,15; 20,30. JUDEX ru
lează ia 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
nus, orele 9,30; 11,45; 13,45; 16 ;
18,15; 20,30. CĂLĂTORIE IN JU
RUL PĂMÎNTULUI, rulează la 
Victoria, orele 10; 12; 14; 16,15 ;
18,30; 20,45, Flamura, orele 10 : 
12,15; 16; 18,15; 20,30. CLIMATE 
rulează la Central, orele 9,30; 12,15; 
17,45; 20,30. RUNDA 6 rulează la 
Miorița, orele 10; 12; 14; 16,15 ; 
18,30; 20,45. CINEVA. ACOLO 
SUS, MĂ IUBEȘTE (completare 
„Știați că...“) rulează la Union, 
orele 11; 15,30, 18; 20,30, Buzești, 
orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. 
CINTÎND ÎN PLOAIE rulează la 
Doina, orele 11,30; 13,45; 16, 18,15; 
20,30. CORBII, rulează la Giulești. 
orele 16; 18,15; 20. GESTAPO-
VISTUL SCHMIDT (completare 
„Orașe vechi bulgărești“ — „Viu 
către voi“ — „Chibrituri" — 
„Spargere în zori“ — „Au fost sal
vați" — „Gura lumii" — „Pionie- 
ria nr. 5 71965”) rulează la Timpuri

Noi, orele 10—21 în continuare. 
SAMBA (completare „A cui e vi
na?“) rulează la înfrățirea între po
poare. orele 10; 13,15; 15,30; 18;
20.30. NEVASTA NR. 13 rulează la
Cultural, orele 15,30; 18; 20,30. CU
LORILE LUPTEI (completare „Zîm- 
betul") rulează la Dacia, orele 9—21 
în continuare. WINNETOU — ci
nemascop — rulează la Crîngași, 
orele 16; 18,15; 20,30. HO-
CHEIȘT1I — cinemascop — (com
pletare „Pioneria nr. 5 /1965") ru
lează la Cosmos, orele 16; 18; 20. 
CARTIERUL VESELIEI rulează la 
Grivița, orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30, Melodia, orele 9,30; 12;
15,30; 18; 20,30. Lumina, orele 
9 ; 11,30; 13.45; 16,15; 18,45; 21. 
FEMEIA NECUNOSCUTĂ rulează 
la Buceqi, orele 9,30; 12,15 ; 15;
17,45 ; 20,30. GHEPARDUL — ci
nemascop — rulează la Unirea, o- 
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 Vitan. orele 
16; 18,15; 20,15. HATAR1 — ambe
le serii — rulează la Munca, orele 
10,30; 16; 19,30. ROMULUS ȘI 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 PASĂRE A TI
NEREȚII rulează la Arta, orele 
8,45; 11; 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.

eci de nave purtind pe ca
targ tricolorul românesc 
străbat mările și oceanele 
lumii. Se întorc acasă, in 
portul Constanta, poposind 
două-trei zile, și din nou 
pornesc la drum pentru o 
lună-două, șase. Din o suia 
de zile, nouăzeci marinarii

și le petrec pe mări și oceane, între apă 
și cer. Firește, profesia aceasta a rămas 
și va rămine încărcată de romantismul 
călătoriilor, va solicita întotdeauna o ne
stinsă sete de cunoaștere, curaj pentru 
a înirunta stihiile apelor. Iar faptul că 
în flota noastră majoritatea marinarilor 
sint tineri este încă un semn al 
pasiunii temerare a tînărului. Zile, săp- 
tămîni, luni străbați aceleași întinderi 
albastre, nesfiișite. Atunci, vine puter
nic dorul de casă.

Si totuși, moralul marinarilor e fac
torul principal în munca lor de fiecare 
zi, ne spune tinărul căpitan de cursă 
lungă Nicolae Lazăr de pe nava „Brăila". 
Și nimeni nu i-a cunoscut altfel pe mem
brii echipajelor noastre, decît plini de 
optimism, de veselie. Care să fie secre
tul ? Răspunsul nu-1 găsești în nici una 
din numeroasele file ale jurnalului de 
bord care consemnează telegrafic: „Ple
cat azi din Constanta cu atita încărcă
tură de ciment. Marea ușor ondulată, ba
rometrul“... ci îl afli chiar de la oameni.

...Timpul marinarilor, ne povestește ti
monierul Valeriu Nica, e precis demar- 
cat Intre cart și orele libere. Timpul li
ber e cel mai lung și, în ultima cursă 
care a linul trei luni, ar fi putut să pară 
o veșnicie dacă n-am avea atîtea de fă
cut. tn primul rînd, pe navă sînt activi
tăți obișnuite. De două ori pe lună 
avem cursuri profesionale, diferențiate 
pe profesii, pentru ridicarea măiestriei 
marinărești, pentru cunoașterea profun-

Două evenimente remarca
bile pentru cultura noastră 
muzicala circumscriu viitoarea 
săptămână muzicală: un Fe
stival de muzică simfonică ro
mânească și inaugurarea mult 
așteptatului Festival al muzicii 
de cameră.

La cel de-al treilea concert 
din stagiune, orchestra simfo
nică a RadiOteleviZiunii se Vă
dește. în continuare, dornică 
de a deschide noi orizonturi, 
de a dărui iubitorilor muzicii 
manifestări inedite, de ținută 
artistică. Programul concertu
lui radiodifuzat foi lă orele

Concertele săptămînii
19,50 cuprinde numai lucrări 
românești, printre care două 
reluări: Simfonia „Ovidiu“ în
chinată de Sigismttnd Toduță 
marelui poet latin, cel de-al 
II-lea Concert pentru pian și 
orchestră de Pascal. Bentoiu 
(solistă Sofia Cosma) și o pri
mă audiție: poemul sim
fonic „Vis cosmic" de Th. 
Grigoriu.

Din manifestările primelor 
zile ale Festivalului mu
zicii de cameră, vă re
comandăm concertul de des
chidere din seara zilei de 29 
octombrie, cind vom putea 
asculta Sonata pentru clarinet 
și piăn de T. Ciortea, și Trio 
pentru flaut, violă și violon
cel de W. Berger. Cvintetul 
de L. Feldman și Serenada

pentru cvintet de suflători de 
A. Jollivet, precum si concer
tul de duminică dedicat cvin
tetului „Muzica", care va ti
vea in program lucrări de 
Haydn, Schubert și A. Men- 
delssohn.

în agenda săptămînii se mai 
remarcă primul, concert coral 
al stagiunii, susținut de Corul 
Filarmonicii avind în program 
două din impunătoarele can
tate profane ale lui Bach (nr. 
205 și 207).

I. S.

1
 Chiar dacă avem un învățămînt bine clădit, pe

temelii științifice, modern, nu putem răspunde 
la prima întrebare decît accentuînd asupra nece
sității modernizării în continuare a metodelor fo
losite în învățămîntul superior.

2
 Această modernizare trebuie realizată, în sensul 

măririi eficacității învătămîntului, în sensul 
folosirii unor metode și mijloace tehnice care să 
permită creșterea calității procesului de învăță- 
mînt, a muncii pedagogice.
în ultimii ani au fost publicate o serie de date 

asupra rezultatelor obținute în încercările de a se introduce 
metode și mijloace tehnice perfecționate în procesul de în
vățămînt, reunite sub denumirea de „învățămînt cu progra
mare“ realizat cu ajutorul „manualelor cu programare“ și 
al „mașinilor pentru învățămînt".

Procesul de învățămînt este un proces de masă desfășurat 
cu un număr mare de studenți realizat prin stabilirea unor 
legături de transmitere a informațiilor în ambele sensuri 
între profesor și studenți.

Pe canalul legăturii directe, profesorul transmite studenți
lor informațiile care trebuie învățate, folosind numeroase 
mijloace tehnice ; materiale ilustrative, proiecții, imprimări 
pe bandă de magnetofon, manuale, cursuri, filme documen
tare etc.

Pe canalul legăturii inverse, informațiile se transmit de la 
studenți la profesor pentru controlul însușirii cunoștințelor

Conf. univ. ing. Sergiu Călin
catedra de automatizări

Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București

și pentru eventuala corectare a procesului de învățămînt, 
care este un proces ce poate fi condus, modificat în sensul 
obținerii unor rezultate mai bune ; această transmitere a 
informațiilor se face prin examene, colocvii, verificarea pro
iectelor și a lucrărilor studenților etc.

îndeosebi, pe canalul de trasmitere a informatiilor.de la 
studenți la profesor, mijloacele tehnice folosite sînt foarte 
restrînse, lipsite de elemente de mecanizare sau automati
zare și bazate aproape numai pe munca intelectuală a pro
fesorului, care verifică însușirea cunoștințelor de către stu- 
denți și implicit verifică eficacitatea procesului de învățămînt. 

învățămîntul de programare urmărește ca prin folosirea 
unor mijloace tehnice moderne să asigure învătămîntului — 
ca proces de masă — anumite caracteristici de individua
lizare și să introducă un control continuu al însușirii ma
terialului, procesul de învățare fiind strîns și permanent 
legat de procesul de punere în evidență a cunoștințelor 
studenților.

Datorită folosirii manualelor cu programare și a mașinilor 
de învățat, procesul de învățămînt cu un număr mare de 
studenți capătă în anumită măsură •— analogii cu un proces 
în care de fiecare student s-ar ocupa un pedagog, cu care

Pe magistrala Nord-Sud din Capitală

și-ar verifica cunoștințele și ar repeta părțile din materie pe 
care nu le cunoaște destul de bine.

Esența învătămîntului cu programare constă în prelucra
rea specială — logică și metodologică — a materialului de 
învățat, care apoi este introdus în manualele cu program-; -e 
sau în mașinile de învățat. Această prelucrare reprezintă 
tocmai „programarea“ materialului. Nu este deci vorba de 
întocmirea programei de curs, ci de întocmirea unui pro
gram amănunțit al însuși procesului de învățămînt; un 
asemenea program trebuie să cuprindă : stabilirea noului 
material transmis studenților, fixarea celei mai indicate 
succesiuni a diverselor părți componente (din punct de ve
dere logic și metodologic), alegerea metodei optime de 
prezentare, împărțirea întregului material în porțiuni, 
enunțarea unui număr de întrebări de control și probleme 
după fiecare porțiune, prevederea unor informații supli
mentare (de corectare) după fiecare porțiune, pe care stu
dentul trebuie să le parcurgă dacă nu a răspuns corect la 
întrebările de control aferente porțiunii respective sau nu 
a rezolvat bine problemele de la sfîrșitul nn“*i>mîî

După cum se vede, controlul permanent al însușirii fie
cărei porțiuni este un autocontrol, fiind efectuat chiar de 
student.

Realizarea manualelor cu programare și a mașinilor de 
învățat nu este o problemă simplă ; experiența acumulată 
pînă în prezent în acest domeniu este descrisă în litera
tura de specialitate. în privința mașinilor de învățat, re
alizările actuale cuprind o gamă largă începînd de la dis
pozitive și mașini individuale și terminînd cu mari com
plexe prevăzute cu calculatoare electronice (în unele lu
crări. asemenea complexe sînt denumite „clase automate“)

Răspunderile sînt evident sporite, atît pentru 
studenți cît și pentru cadrele didactice.

După cum am menționat, controlul continuu 
al însușirii materialului se efectuează prin re
zolvarea întrebărilor și problemelor de la 
sfîrșitul fiecărei porțiuni : dacă acestea sînt 

corect rezolvate, atunci studentul poate trece la porțiunea 
următoare, iar dacă nu — atunci 
tească materialul suplimentar (de 
porțiunii în discuție.

studentul trebuie să ci- 
corectare) de la sfîrșitul

Verificarea însușirii este deci făcută chiar de student, 
comparînd soluțiile și răspunsurile sale cu cele din manu
alul cu programare (sau din mașina de învățat) ; corecti
tudinea întoarcerii la materialul suplimentar — și interzi
cerea trecerii ia porțiunea următoare dacă răspunsurile nu 
au fost corecte — implică o răspundere sporită studentului.

Pentru cadrele didactice, răspunderea derivă din nece-
sitatea de a realiza manuale cu programare și mașini de 
învățat care să asigure o cît mai înaltă eficacitate a pro
cesului de învățămînt

dă a utilajelor pe care Ie deservim. Toți 
tinerii noștri sînt dornici să învețe cit 
mai mult. Și iată rezultatul: marinarul 
Fintînă Constantin poate oricînd să fină 
locul (și chiar a fost cazul cind a (inul) 
de timonier sau electrician, iar electrici
anul II Ionel Șvab a putut să-l înlocuias
că de mai multe ori pe electricianul I. 
Multi marinari își completează studiile 
și, în timpul liber, învață r tîmplarul Dră
guț Anghelache e în clasa a opta, moto
ristul Vasile Bratu și cu mine sîntem în- 
tr-a noua. Constantin Dogaru, strungar.

spălarea punților, iată acțiuni la care au 
participat tinerii în fiecare port sau în 
timpul marșului. Acestor acțiuni li s-au 
adăugat numeroase altele, ale întregului 
echipaj, pentru curățirea urgentă, din 
mers, a calelor și punerea la dispoziția 
navei, pentru a fi încărcată în cel mai 
scurt timp. Un exemplu : încărcarea cu 
ciment, la Szczecin, în Polonia, a durat 
numai 36 de ore, iar reîncărcarea cu tos- 
fast în portul Safi s-a făcut în 4 ore.

Organizația U.T.C. de pe navă, deși 
numără numai 8 membri, a avut o sea-

OMISIUNI
ÎN JURNALUL

DE BORD
in a șaptea, căpitanul vasului, Lazăr Ni
colae, se pregătește pentru a se prezenta 
la examenul de comandant.

Tot la activitățile comune se numără 
vizionări de iilme, care se schimbă atît 
la întoarcerea din fiecare cursă cit și în 
larg, intre nave, lectura la bibliotecă 
(cărțile se împrospătează cu fiecare vo
iaj), concursurile de șah dotate cu pre
mii etc. Nu lipsesc acțiunile de întreți
nere perfectă a navei. Decarbonizarea 
motoarelor, ciocănirea și rașchetarea în 
întregime a navei, de 4 ori in acest an,

mă de inițiative proprii, pentru petrece
rea cît mai instructivă a timpului liber. 
Astfel, periodic, pe navă s-a organizat 
„joia tineretului“. Prima a avut ca scop 
popularizarea și stimularea fruntașilor. 
Un tînăr a primit sarcina ca în modul cel 
mai discret să afle melodia preferată de 
fiecare marinar fruntaș. Melodiile au fost 
imprimate pe bandă, alături de cîteva 
cuvinte de laudă, spuse In versuri. S-au 
mai făcut și cîteva strofe satirice la adre
sa unor nereguli și programul a fost ga
ta. Altă dată, Dumitru Băluță a prezentat

cartea „Misiune îndeplinită“, care apoi 
a fost citită de întregul echipaj și discu
tată, apoi s-a ascultat muzică populară 
din regiunea fiecărui membru al echipa
jului.

O altă inițiativă a fost vizitarea în co
lectiv a diferitelor monumente istorice 
sau muzee din orașele în care a acostat 
nava. Un singur om vede mai puțin, sau 
nu știe ce să aleagă. Un colectiv, ajutat 
de un ghid, și care discută apoi impresii
le, află mai multe. Așa s-au vizita gale
riile de artă din Glasgow, galeriile de 
artă și Muzeul național al marinei din 
Londra, în care poți cunoaște întreaga 
istorie a navigației. Observatorul astro
nomic și Meridianul zero de la Green- 
wich unde, între alte curiozități, poate fi 
văzută masa de lucru și scaunul mare
lui fizician Newton.

Și pentru că aproape toate itinerariile 
navei „Brăila“, deși se află la cea de-a 
52-a călătorie, au fost noi, organizația 
U.T.C. l-a rugat pe comandant ca, ori 
de cîte ori nava se apropie de o regiune 
nouă a globului, să le facă tinerilor pre
zentarea economică, geografică și politi
că a țării respective. Aceste expuneri au 
fost totdeauna interesante și instructive.

O altă activitate, care se bucură de 
atenția tinerilor de pe navă, oricît de 
curioasă ar părea, e fotbalul. Există o 
echipă care oricînd are prilejul, în dife
rite porturi, angajează meciuri cu echi
pajele altor nave.

★
Zeci de nave, purtind la catarg trico

lorul românesc, și sute de marinari stră
bat mările și oceanele lumii la mii de 
mile depărtare. Dar activitatea lor de zi 
cu zi îi face mereu prezenți alături de 
noi.

GEORGE MIHĂESCU

Biblioteca regională Ploiești. Cei 
peste 14 000 de cititori permanenți 
din cadrul bibliotecii regionale Plo
iești au împrumutat de la începutul 
anului acesta din cadrul secțiilor de 
literatură, tehnică și documentare 
peste 280 000 volume de cărți diferite. 
Aspect din cadrul secției de împru
mutarea cărților pentru copii și tineret

Foto: AGERPRES

----- •------

În'memoria scriitorului 
Liviu Rebreanu

• In centrul comunei Tîrl.lșua, 
din raionul Dej a fost ‘ dezvelii 
bustul lui Liviu Rebreanu, cu pri
lejul împlinirii a 80 de ani de Io 
nașterea scriitorului Figura des
chizătorului de drumuri în romanul 
românesc a tost transpusă în 
bronz de sculptorul cluian Romu- 
lus Ladea, maestru emerit al artei.

I
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de peste
Sesiunea O.N.U.

Adeziune unanimă la inițiativa 
românească privind educarea

Din viața

tineretului
NEW YORK 26 — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Iones- 
cu, transmite:

Luni au continuat la O.N.U. 
dezbaterile în comitete. In comi
tetul pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale a fost 
abordat punctul de pe ordinea 
de zi intitulat: „Proiect de de
clarație cu privire la promovarea 
în rîndurile tineretului a idealu
rilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere între popoare“. Ini
țiativa elaborării acestui proiect 
de declarație aparține României, 
la care s-au asociat în calitate de 
coautori 26 de state. In cadrul 
discuțiilor privind
preambulului, au luat cuvîntul 
reprezentanții Libanului, Iranu
lui,: Ghanei, României, S.U.A., 
Angliei, Arabiei Saudite și alții. 
Din aceste discuții a reieșit do- 
titița unanimă a delegaților de 
a: se adopta neîntîrziat proiectul 
declarației amintite.

„Sintem în prezent în situația, 
a declarat reprezentanta țării 
noastre, Mia Groza, în

adoptarea

care 
ideea adoptării unei declarații 
este larg recunoscută pe plan in-

Tensiune
in Santo Domingo

ternațional“. Țelul unei aseme
nea declarații „este de a consa
cra o serie de principii funda
mentale conform cărora să fie 
insuflate tinerilor idealurile no
bile de pace, de respect reciproc 
între oameni și între popoare, 
respectul pentru valorile spiritu
ale și materiale create de ome
nire". Fidelă spiritului de cola
borare, „delegația română este 
animată de dorința de a se 
ajunge la un text final care să 
întrunească adeziunea unanimă“. 

în ședința de luni după-amia- 
ză a fost adoptat în unanimitate 
preambulul proiectului de de
clarație. în preambul se subli
niază, printre altele, rolul impor
tant care revine tinerei generații 
în toate domeniile de activitate 
ale societății și faptul că ea va 
fi chemată să conducă destinele 
omenirii. Se exprimă, de aseme
nea, încrederea că educarea ti
nerei generații, ca și schimburile 
de idei în spiritul păcii, respec
tului reciproc și înțelegerii într / 
popoare pot contribui la îmi a- 
nătățirea relațiilor intemațio <ale 
și la întărirea păcii și securității.

Lucrările consacrate adoptării 
acestui preambul s-au desfășu
rat într-o atmosferă de colabo
rare, fiind aprobat.

După vot, numeroși delegați 
au felicitat pe reprezentanții ță
rii noastre pentru această iniția
tivă a României și pentru succe- 

' sul cu care a fost abordată chiar 
|- de la început. I

Ambasadorul României
în Norvegia 

a prezentat scrisorile 
de acreditare

OSLO 26 (Agerpres). — La 26 
octombrie 1965, dr. Petru Manu, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste România în Regatul Norve
giei, a prezentat scrisorile de 
acreditare Majestății Sale Regele 
Olav al V-lea al Norvegiei.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, regele Olav al 
V-lea s-a întreținut cu ambasa
dorul român.

tineretului lumii

Calm aparent

Manifestări consacrate Zilei
Forțelor Armate ale Republicii

Socialiste România

R. D. VIETNAM. — O sub-

unitale de artilerie antiae-

riană a Armatei Populare

Vietnameze

Lupte grele

După reocuparea orașului San
to Domingo de forțele interame
ricane, situația din Republica 
Dominicană s-a agravat. Trupele 
nord-americane și braziliene care 
au pătruns în sectorul ocupat 
cîndva 
arestat 
poliției 
cuința 
Bosch.
agențiile de presă afirmă că Juan 
Boscb a părăsit locuința și în 
prezent se află într-o clădire din 
suburbiile orașului. Potrivit altor 
surse se crede că el ar fi cerut 
azil politic la una din ambasa
dele latino-americane din Santo 
Domingo.

Trupele interamericane au luat 
poziție în punctele strategice ale 
capitalei dominicane. Un purtă
tor de cuvînt al Departamentu
lui de Stat a afirmat că aceasta 
s-a făcut „la cererea guvernului 
dominican“. Agenția France 
Presse relatează că la Santo Do
mingo circulă diverse zvonuti 
privind apropiata demisie a gu
vernului provizoriu condus de 
Garcia Godoy. în același timp se 
precizează că Palatul național, 
sediul guvernului provizoriu, 
este aproape pustiu. Cu toate 
acestea, forțele interamericane 
puternic înarmate păzesc toate 
intrările lui. Sediul foștilor con- 
stituționaliști este puternic păzit 
de forțe credincioase colonelului 
Caamano. în centrul orașului nu 
mai funcționează nici o institu
ție de stat, iar activitatea orga
nizațiilor comerciale, precum și 
a celorlalte instituții și întreprin
deri a încetat total. Populația, 
relatează agenția Associated 
Press, este nemulțumită de des
fășurarea evenimentelor de după 
instalarea guvernului Godoy și 
se teme, îndeosebi, de reluarea 
atrocităților comise de militarii 
care continuă să controleze baza 
aeriană de la San Isidro.

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România, atașatul mili
tar al țării noastre la Praga, 
It. col. Petre Constantin, a 
oferit în seara zilei de 25 oc
tombrie un cocteil, în saloa
nele ambasadei.

Au participat : general de 
armată Bohumil- Lomsky, mi
nistrul apărării naționale al 
R. S. Cehoslovace, general co
lonel O. Rytir, prim-locțiițpr 
al minstrului apărării națio
nale, șeful Marelui Stat Ma
jor al Armatei populare.

nare cubane în cinstea Zilei For
țelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

Au vorbit căpitan Escalona 
Rojera din partea Ministerului 
Forțelor Armate Revoluționare 
cubane și ambasadorul Republi
cii Socialiste România, Vasile 
Mușat.

ia Piei Me

de constituționaliști au 
întregul detașament al 
naționale care păzea lo- 

fostului președinte Juan 
Unele surse citate de

și „planul de relaxare"
BRUXELLES 26 (Agerpres). — 

Cu prilejul întîlnirii de luni sea
ra dintre miniștrii de externe ai 
R.F.G., Olandei, Luxemburg-ului, 
Belgiei și ministrul italian al tre
zoreriei, Emilio Colombo, s-a că
zut de acord ca pe baza unui 
„plan de relaxare" propus de mi
nistrul de externe belgian, Paul 
Henri Spaak, „cei cinci" să dis
cute cu Franța atît problemele 
finanțării agriculturii C.E.E. cît și 
problemele politice care au dus la 
criza din cadrul Pieței comune, 
Marți dimineața. în cea de-a 
doua zi a lucrărilor Consiliului 
ministerial al Pieței comune, s-a 
anunțat că adjuncții miniștrilor 
de externe au fost însărcinați cu 
redactarea unui comunicat care 
să prevadă o întrunire în acest 
sens. Comunicatul urmează să 
ceară președintelui Consiliului 
Ministerial al C.E.E. să convoace 
o sesiune extraordinară a „celor 
șase“. Aceasta va constitui o in
vitație indirectă adresată Fran
ței.

„Cei cinci“ au reluat marți di
mineața 
nanțării 
restrînsă 
vederile
vest-germani au 
Bruxelles-ul pentru ca împreună 
cu guvernul R. F. G. să depună 
(urămintul în fața Bundestagului.

Ziarele franceze de marți, ocu- 
pîndu-se de sesiunea de la Bru-

xelles a C.E.E., arată că „cei 
cinci“ caută un acord dîndu-și 
seama de la început că riscă ca 
Franța să-l respingă. In același 
timp, ei sînt îngrijorați de felul 
cum va evolua reacția opiniei pu
blice, dacă criza se va prelungi 
(„Le Figaro"). Pentru ,,L'Aurore", 
„vest-germanii sînt aceia care 
împiedică ajungerea la o înțele
gere, deoarece ei își dau seama 
că Franța a trecut problema fi
nanțării agriculturii C.E.E. pe te
ren politic".

Ambasadorul Republicii Socia
liste România la Hanoi, Ion 
Moangă, a oferit un cocteil cu 
ocazia Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România. 
Au participat Ton Quang Phiet, 
vicepreședinte și secretar gene
ral al Comitetului permanent al 
Adunării Naționale, Nqueyn Van 
Huyen, ministrul educației, ge
neralul locotenent Tran Quy 
Hai, adjunct al ministrului apă
rării naționale, șeful Marelui 
Stat Major, Hoang Van Tien, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai corpului di
plomatic, atașați militari, ziariști 
etc.

La Havana a avut loc o adu
nare festivă organizată de Minis
terul Foitelor Armate Revoluțio-

Cu prilejul Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socia
liste România, colonelul C. 
Berariu, atașat militar al Re
publicii Socialiste România la 
Atena, a oferit o recepție.

Au luat parte : G. Athanas* 
siadis-Novas, vicepreședinte al 
guvernului, E. Kotris, minis
trul comerțului, I. Mavrido- 
glou, ministrul marinei co
merciale, P. Vardinoianis, de
putat, fost ministru, G. Vasi- 
latos, deputat, președintele 
Grupului parlamentar greco- 
român. generalul L. Spais, 
președintele Ligii de prietenie 
greco-romàne, I. Iliou, S. Ilio- 
poulos, V. Efremidis, F. Ma- 
vros. deputati, amiralul C. Ale- 
xandris, viceamiralii K. Egol- 
fopoulos, I. Dedes, P. Psalida- 
kis, generalii de brigadă P. 
Pappaca, H. Alexandropoulos, 
G. Koumanakos. P. Papailiou 
și ofițeri superiori greci, re
prezentanți ai științei și cul
turii, oameni de afaceri, zia
riști.

SAIGON 26 (Agerpres). — 
în regiunea platouriior înalte 
din centrul Vietnamului de 
sud, la Piei Me continuă să 
se desfășoare lupte grele în
tre forțele patriotice și trupe 
speciale guvernamentale.

Făcînd bilanțul luptelor des
fășurate între 19 și 23 octom
brie la Piei Me, agenția 
V.N.A., citînd agenția „Elibe
rarea“, arată că au fost dis
truse 17 tancuri și mașini 
blindate, 42 autocamioane, au 
fost doborîte cinci avioane 
americane de luptă.

Senatorul american William 
Fulbright și-a reînnoit, în cadrul 
unui recent interviu acordat pos
turilor de radio și televiziune 
americane, apelul la suspendarea 
bombardamentelor efectuate de 
aviația americană împotriva 
li. D. Vietnam.

acă obiectivul autorităților spaniole a fost ca deschi
derea cursurilor universitare să se desfășoare în li
niște, atunci se poate spune că el a fost atins. In
tr-adevăr, liniștea cea mai deplină a putut fi con
semnată în rapoartele poliției și autorităților mili
tare. Acestea au fost cele mai în măsură să rapor
teze despre modul în care a avut loc inaugurarea 
cursurilor, întrucît ele au fost cele care au vegheat 
ca nimic să nu se întîmple. Reluarea cursurilor uni-

'versitare, relevă numeroși corespondenți de presă, a îmbrăcat mai 
curînd un caracter militar decît unul cultural. Trupe și unități de 
poliție au fost, postate în preajma tuturor clădirilor universitare.

Dacă liniștea a putut fi impusă cu ajutorul unor asemenea me
tode, calmul a fost numai aparent. Aparent, tot așa cum și apele 
adinei sînt calme. Dar ce se ascunde în spatele calmului ?

Luări de poziție ale unor profesori împotriva represiunilor în
dreptate împotriva unor membri ai corpului didactic ; răspîndiri 
de manifeste în diferite cercuri universitare ; articole care circulă 
clandestin. Enumerarea nu cuprinde decît cîteva din acțiunile 
studenților și profesorilor spanioli.

Antonio Tovar, fostul rector al Universității din Salamanca, a 
cerut să fie eliberat din funcția de profesor de limba greacă la. 
Universitatea din Madrid, în semn de solidaritate cu cei cinci pro
fesori care au fost recent sancționați de autorități pentru convin
gerile și activitatea lor. Actul acesta urmează hotărîrii similare a 
profesorului José Valverde de la Universitatea din Barcelona.

Amintim apoi articolul profesorului Pedro Lain Entralgo, fostul 
rector al Universității din Madrid, care trebuia să apară în revista 
„Cuadernos para el Dialogo“. Cenzura a interzis apariția artico
lului. El face însă ocolul cercurilor universitare spaniole, multi
plicat la roneotyp. Profesorul Entralgo afirmă că sancțiunile acor
date celor cinci profesori, despre care s-a afirmat că au fost „for
mal disciplinare și academice", constituie în fapt un „machiave
lism ieftin care nu înșeală pe nimeni, căci în realitate au un ca
racter politic“. Autorul amintește că incidentele studențești din 
acest an — în urma cărora trei profesori au fost destituiți de la 
catedrele lor, iar alți doi suspendați din învățământ pe timp de doi 
anț — au fost provocate de reprimarea aspirațiilor studenților 
care doreau constituirea unui sindicat care să le reprezinte și să 
le apere aspirațiile. El amintește că cei cinci profesori au fost re
primați pentru că s-au solidarizat cu studenții care s-au ridicat 
împotriva activității sindicatelor oficiale.

După cum am mai scris în paginile ziarului, autoritățile spa
niole au elaborat o nouă legislație cu privire la sindicatele uni
versitare. Bineînțeles că noile legi sînt prezentate ca o „demo
cratizare" a vieții studențești. In realitate, măsurile represive au 
fost intensificate. Împotriva acestor măsuri, ca și a ansamblului 
noii legislații sindicate, s-au înregistrat puternice proteste din 
partea organelor sindicale ilegale ale studențimii spaniole. Repre
zentanții sindicatelor neoficiale din multe universități spaniole au 
respins regulamentele elaborate de autorități.

Actualele acțiuni universitare, desfășurate sub diferite forme, 
resping orînduielile dictatoriale și cer înlocuirea lor prin struc
turi democratice. Acțiunile întreprinse de studenți și profesori se 
încadrează în ampla luptă protestatară care se desfășoară pe în
tregul teritoriu al Spaniei și la care participă numeroase forțe de 
opoziție.

Gărzile militare din jurul facultăților, îngrădirile legislative care, 
sînt preconizate de autorități, nu pot să stăvilească pentru multă 
vreme ampla mișcare a studențimii spaniole și a celorlalte forțe 
progresiste.

E. CEDRU

PE SCURT
• Continuindu-și vizita în 

Olanda, tovarășul Bucur Șchio
pii, ministrul industriei alimen
tare, șeful delegației economi
ce guvernamentale române a 
avut o întrevedere cu B. W. 
Bieșheuvel, viceprim-ministru și 
ministrul agriculturii și pescui
tului din Olanda.

Delegația română a vizitat 
regiunea „Poldere". Membrii 
delegației au participat Ia un 
dineu oferit de președintele 
grupului industrial V.M.F. din 
Olanda, M. H. Damne.

• La Varșovia a fost dat pu
blicității comunicatul comun po- 
lono-francez în legătură cu vizita 
în Polonia a lui Valery Giscard 
D’Estaing, ministrul finanțelor 
și economiei al Franței. Cu acest 
prilej, a fost semnat primul 
acord comercial pe termen lung 
între Polonia și Franța, care pre
vede sporirea schimbului de 
mărfuri cu cel puțin 50 la sută 
și îmbunătățirea structurii expor
tului fiecărei țări. Partea polo
neză. se arată în comunicat, și-a 
exprimat dorința de a importa 
din Franța utilaje. în legătură cu 
aceasta, în timpul cel mai scurt 
vor începe tratative comerciale 
cu firmele franceze corespunză
toare.

• Agenția B.T.A. relatează tă 
valoarea schimbului de mărfuri 
dintre Republica Federală Germană 
și Bulgaria va crește în anul 1965—■ 
1966 cu aproximativ 100 milioane 
de mărci vCst-germane, adică cu 
aproximativ 30 Ia sută față de anul 
1964.

Du, ]immy, pe-al tău grumaz 
Povara ce te-apasă...
Cîștigul, timpul, munca ta 
Străinilor le lasă

discutarea problemei fi- 
agriculturii. In ședință 
ei au discutat apoi pre- 
comunicatului. Miniștrii 

părăsit apoi

Cu aceste versuri își începe re
vista americană NEWSWEEK un 
articol omagial închinat împlinirii 
a cinci ani de la înființarea fai
mosului „corp al păcii“.

Aflăm astfel că în prezent peste 
6 000 de „colaboratori“ ai aces
tei instituții își desfășoară activi
tatea în 15 țări ale lumii contri
buind la ceea ce revista denu
mește „rezolvarea problemelor 
interne ale tinerelor state și fa
miliarizarea lor cu realizările ci
vilizației americane“. Despre con
tribuția „corpului păcii“ la pro- 
movaiea progresului ne putem 
face o idee citind din NEWS
WEEK unele din cele mai preg
nante exemple: Missis Janet 
Boegli din Texas a învățat fe-

meile din cătunul chilian Rio Ne- 
gro să folosească laptele praf; 
William Wondenberg din Pater- 
son a ajutat cîțiva țărani din Co
lumbia să-și confecționeze unelte 
din bambus în locul celor „de 
oțel care costă foarte scump" ; la

Povara

concursul de dans al cluburilor 
din Lagos (Nigeria) doi tineri 
colaboratori ai „corpului păcii“ 
s-au clasat pe locurile I și II 
„dînd o adevărată lecție de mă
iestrie și ținută în dansurile mo-

derne“; Robert Pitts din Nerv Jer- 
sey a antrenat gratuit peste două
zeci de boxeri tailandezi și a or
ganizat personal cîteva reușite 
gale de box la Bangkok.

Enumerînd realizările „corpului 
păcii" NEWSWEEK a omis însă 
să adauge o apreciere foarte 
călduroasă făcută de una din cele 
mai competente autorități în ma
terie : Chester Bowles, care a fost 
ani de zile consilier principal al 
Casei Albe în problemele ajuto
rării țărilor slab dezvoltate. „In 
Statele Unite — a spus Bowles — 
există trei organizații strîns legate 
între ele — serviciul de infor
mații, Agenția Centrală de Inves
tigații și Corpul păcii“. Întrucît 
știm cu ce se ocupă primele două 
organizații guvernamentale enu
merate mai sus, nu e greu să ghi
cim în ce constă principala „po
vară“ o lui Jirrimy din „corpul 
păcii“...

EM. RUCÄR

i Lsïibaàv

R.A.U. — Vedere din Port Said

• La Viena se desfășoară o con
sfătuire de 3 zile a scriitorilor din 
Europa cu tema „Secolul nostru .și 
romanul lui". Această consfătuire a 
fost organizată de Asociația austri
acă pentru literatură, care în urmă 
cu cîteva luni a inițiat și întîlnirea 
scriitorilor Europei consacrată dra
maturgiei actuale.

La consfătuire participă scriito
rul român Marin Preda și criticul 
literar Ovid Crohmălniceanu.

• La 26 octombrie și-a reluat 
activitatea, după o întrerupere 
de 11 săptămîni, Parlamentul 
britanic. In prima sa ședință, la 
impunerea fostului ministru la
burist, Emmanuel Shinwell, cei 
625 de deputați, prezenți în sala 
Camerei Comunelor, l-au ales pe 
llorace King, deputat laburist. în 
funcția de președinte (speaker) 
al Camerei inferioare a Parla
mentului britanic, în locul depu
tatului conservator Harry Ilylton 
Foster, decedat cu două luni în 
urmă. Alegerea lui King în <i- 
ceastă funcție a redus la numai 
două voturi majoritatea de care 
dispunea în Camera Comunelor 
Partidul laburist. După cum .e 
știe, președintele Camerei Co
munelor nu are drept de vot. 
decît în cazuri excepționale, cînd 
se ajunge la balotaj, și atunci el 
votează în favoarea guvernului.

• Federația studenților din Pa
nama a dat publicității o declarație 
prin care arată că în prezent in 
Panama există peste 200 000 de a- 
nalfabeti. Aproximativ 35 000 de 
copiii de vîrstă școlară nu frec
ventează școlile.

• Rcferindu-se la planurile 
care țin seamă exclusiv de cola
borarea dintre țările membre ale 
A.E.L.S. și C.E.E., Karjalaincn. 
ministrul afacerilor externe al 
Finlandei, apreciază într-un ar
ticol că acestea sînt nereale și

subliniază că țara sa acordă o 
mare însemnătate dezvoltării 
relațiilor economice și cu țările 
socialiste din Europa.

• La 25 octombrie a avut loc 
la Viena ședința1 Consiliului Na
țional (Parlamentului) la care a 
fost adoptată o lege cu privire la 
stabilirea datei de 26 octombrie 
— ca Ziua națională a Austriei. 
Aceasta este legată de faptul că, 
cu 10 ani în urmă, la 26 octom
brie 1955, Parlamentul austriac a 
declarat neutralitatea permanentă 
a Austriei.

• Corespondentul din Paris al 
■Ziarului „Frankfurter Rundschau",
Fried Wesemann, relatează că pre
ședintele de Gaulle s-a pronunțat 
împotriva construirii unei noi clă
diri pentru cartierul general al 
Pactului nord-atlantic. Aceâstă 
construcție urma să fie ridicată în 
apropiere de Paris și să înceapă 
în toamna anului viitor. „Acest 
veto al șefului de stat francez, 
spune Wesemann, este pus de 
cercurile aliate in legătură cu in
certitudinea privind intențiile Fran
ței față de N.A.T.O."?

• După cum s-a anunțat, Pre
miul Nobel pentru pace a fost 
acordat Fondului Națiunilor. U- 
nite pentru copii — U.N.I.C.E.F. 
In ultimii 18 ani Fondul 's-a 
străduit să îmbunătățească situa
ția copiilor în numeroase regiuni 
ale lumii. U.N.I.C.E.F. este ad
ministrat de un comitet compus 
din 30 de membri, ales de Con
siliul Economic și Social al 
O.N.U.

O Organizația „Americanii pen- 
tiu o acțiune democratică" din 
S.U.A. a dat publicității o declara
ție în care protestează împotriva 
hotărîrii Ministerului Justiției de 
a deschide o anchetă printre par-

ticipanții la recentele demonstrații 
împotriva războiului din Vietnam. 
Această organizație este o aripă 
liberală a Partidului democrat. Or
ganizația critică încercările guver
nului de a împiedica opinia publi
că americană, să-și spună cuvîntul. 
In declarație se subliniază că ' or
ganizația este „cu totul' împotriva 
politicii duse de guvern în războ
iul din Vietnam”.

• „Decepție profundă la 
Cape Kennedy: tentativa de în
tâlnire spațială proiectată pentru 
luni nu s-a produs", așa își în
cepe comentariul agenția France 
Presse, în legătură cu anularea 
lansării de către N.A.S.A. a na- j 
vei- cosmice „Gemini-6", avînd la 
bord pe cosmonauții Walter 
Schirra și Thomas Stafford, care 
trebuiau să realizeze patru întâl
niri în spațiul Cosmic cu cea ; 
de-a doua treaptă a rachetei 
„Agena". Un purtător de cuvin! 
al bazei, generalul Vincent Hus- j 
ton, a anunțat că la cîteva. mi- ] 
nute după lansare, motorul ra- \ 
chetei „Agena" a explodat.

Autoritățile N.A.S.A. au des- j 
chis o anchetă ce va dura, circa | 
10-15 zile, pentru a stabili cau
za eșecului rachetei „Agena". i 
care a determinat, de fapt, anu- j 
larea lansării navei . cosmice | 
„Gemini-6". Viitorul zbor al lui 
„Gemini-6" nu va avea loc mai 
devreme de lunile ianuarie-fe- 
bruarie ale anului viitor. N.A.S.A. 
anunță, de asemenea, că eșecul 
înregistrat de programul „Ga- 
mini-6" nu va afecta trecerea la 
realizarea programului „Gemini-
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Wilson la
Citind surse demne de încre

dere, agenția France Presse re
latează că Ian Smith, primul 
ministru rhodesian intenționa să 
anunțe vinerea trecută proclama
rea unilaterală a independenței; 
Mesajul primului ministru englez, 
Harold Wilson. prin care s-a de
clarat de acord să vină în capi
tala Rhodesiei și să continue dis
cuțiile în vederea găsirii mijloa
celor pentru reglementarea pro
blemei rhodesiene, a amînat ,a- 
ceastă hotărîre. Rămîne însă de 
văzut în ce măsură demersurile 
primului ministru englez vor 
contribui, într-adevăr, la o solu
ționare reală a acestei controver
sate probleme. După primele în
trevederi pe care le-a avut cu 
Smith nu s-a -putut afla nimic,. 
Wilson refuzînd să facă vreo de
clarație. El urmează să aibă în
trevederi și cu alte personalități 
sud - rhodesiene printre care 
J. Gondo liderul opoziției oficia
le din parlamentul sud-rhodesiati 
și cu alți zece membri ai grupării 
sale, precum și cu A. Palley, sin
gurul deputat alb care nu face 
parte din Partidul lui Ian.Smith, 
Frontul rhodesian. Marți după-a- 
miază, după întrevederile avute 
cu Smith, Wilson a conferit ' cu 
un mare număr de reprezentanți 
ai diferitelor tendințe locale. Se 
crede că va căuta, de asemenea, 
să se întîlnească și cu Nkomo 
și Sithole, liderii celor două par
tide africane. Dar, potrivit agen-
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ției France Presse, premierul bri
tanic ar intenționa să propună ce
lor doi lideri africani să accepte 
„colaborarea" cu minoritate^ albă 
în limitele constituției din 1961 
(care consfințește supremația a- 
cestora față de majoritatea popu
lației de culoare), ceea ce, evi
dent, nu poate constitui o adevă
rată soluție a problemei rhode
siene. In același timp, se emite 
părerea în anumite cercuri citate 
de France Presse că Wilson ar 
putea să propună lui Smith un 
fel de independentă de „probă" 
pș o, perioadă de doi sau trei ani 
după care ar urma să fie acor
dată independenta definitivă 
Rhodesiei.

Încheierea conferinței 
de la Acera

Marți dimineața, la Acera au 
luat, sfîrșit, după cinci zile de dez
bateri, lucrările celei de-a 3-a 
Conferințe a șefilor de state și 
guverne africane, membre ale Or
ganizației Unității Africane. In șe
dința finală a fost anunțată com
ponența Comitetului O.U.A. de me
diere. împăciuire și arbitraj, pre
cum și data și locul celei de-a pa
tra Conferințe a șefilor de state și 
guverne africane — Addis Abeba, 
noiembrie 1966.


