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nărean 
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struiesc 
blocuri, 
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melii, 

voltă cu fiecare an 
industrială a orașului. „Și ila 

'.toată această înnoire, subli
nia Țn cuvîntul său, tovară- 
șțtl Cbstică Sîmbotin, secretar 
al Comitetului orășenesc 
Brăila al P.C.R., tineretul din 
otaș își aduce contribuția sa 
entuziastă. Organizațiile U.T.C. 
din orașul nostru și-au făcut 
un titlu de mîndrie din mobi
lizarea tinerilor, alături de 
toți; ceilalți oameni ai muncii} 
la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de .cel de-,al IX-lea Con
gres al partidului“.

Firesc, 'la Conferința orga
nizației orășenești Brăila a 
U.T.C. s-au spus multe cu
vinte de., laudă despre rezul
tatele obținjjte de organiza
țiile U.T.C. în antrenarea ti
neretului în întrecerea' socia
listă pentru îndeplinirea și

depășirea sarcinilor de plan, 
pentru realizarea unor pro
duse de calitate superioară, 
pentru creșterea productivită
ții muncii și reducerea prețu
lui de cost. în darea de seamă

de la Conferința
?

s-a arătat de pildă, că în urma 
îndeplinirii cu succes a anga
jamentelor luate, aproape 
l 200 de tineri din uzinele, 
șantierele și combinatele o- 
raȘului poartă astăzi cu min- 
drie titlul și steluța de „Frun
taș în întrecerea socialistă“. 
Rezultatele obținute sînt, fără 
îndoială, și rodul muncii de

«•a*

'■"'«Si«»
-Sé '.»»

D

I »a»«

educație comunistă a tinere
tului desfășurată de organi
zațiile U.T.C., sub conduce
rea organizațiilor de pantid.

Multe organizații U.T.C. au 
obținut în această privință o 
experiență bună, despre care 
au vorbit în conferință Coa
dă Alexandru, secretarul co
mitetului U.T.C. de la Uzinele 
„Progresul“, AToulescu Ioni
ca, secretară a Comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de con
fecții, Constantin N. Constan
tin de Ia Combinatul de fibre 
artificiale și alții. în aceste 
întreprinderi organizațiile 
U.T.C. au pus deseori în dis
cuția adunărilor generale di
ferite aspecte ale muncii ti
nerilor : felul cum își îndepli
nesc normele de producție, an
gajamentele, calitatea produ
selor realizate, probleme refe
ritoare la disciplina în produc
ție a tinerilor etc. La aseme
nea adunări au fost invitați 
muncitori vîrstnici, cadre de 
conducere din întreprinderi. 
Dezbaterea acestor probleme 
în adunările generale a con
tribuit la crearea unei puter
nice opinii colective împotri
va celor care mai obișnuiesc 
să lipsească nemotivat de la 
lucru, să dea produse de sla
bă calitate, să nu-și îndepli
nească angaj amentele.

O problemă în jurul căreia 
s-a discutat mult în confe
rință a fost aceea privind ri
dicarea nivelului de cunoștin
țe profesionale 
în oraș sînt multe 
deri și combinate

ale tinerilor, 
întreprin- 
nou cons-

AL. PINTEA

(Continuare în pagina a Ii-a)

Patinoarul artiiiciizl Floreasca atrage, de dimineață pină seara, 
sute și sute de tineri din toate colțurile Capitalei. Unii dintre 
ei sînt deja „maeștri“ alții simt încă nevoia brațului experi

mentat al antrenorului sau al tăticului

TELEGRAMĂ
Tovarășului ENVER HODJA 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tovarășuluî MEHMET SHEHU 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

TIRANA

în numele poporului român, al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialiste România, precum ți în nu
mele nostru personal, vă adresăm dv. și poporului frate albanez 
călduroase felicitări și urări cordiale cu ocazia celei de-a 
XXI-a aniversări a eliberării Albaniei de sub jugul fascist.

Poporul român se bucură din inimă de succesele obținute 
de poporul albanez, sub conducerea Partidului Muncii din Al
bania și a guvernului său, în dezvoltarea economiei și culturii 
socialiste, în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

De ziua marii sărbători urăm oamenilor muncii albanezi noi 
succese în construcția socialistă și ne exprimăm convingerea că 
relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Albania se vor dez
volta continuu, în interesul popoarelor noastre, în folosul luptei 

aîmpotriva imperialismului, pentru cauza socialismului și 
păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

a 
plenara Consiliului 
la care au participat 
Consiliului U.A.S.R., 
ai comitetelor U.T.C.

în ziua de 29 noiembrie 
avut loc 
U.A.S.R., 
membrii 
secretari 
și președinți ai consiliilor din 
centrele universitare și 
instituțiile de învățămînt su
perior, ;.................
U.T.C. și 
entiv al 
tanți ai 
mîntului, 
lății și Prevederilor Sociale și 
Consiliului General U.C.F.S.

Plenara a dezbătut activi
tatea desfășurată de asociații
le studenților în perioada care 
a trecut de la deschiderea a- 
nului universitar și a stabilit 
sarcinile ce Ie revin în conti
nuare pentru îmbunătățirea 
muncii de rezolvare a pro-

din

alactiviști ai C.C.
i ai Comitetului Exe- 

U.A.S.R., repreze.n- 
Ministerului învăță- 

, Ministerului Sănă-

® Cămin modern pentru elevi

fost 
la obiectivul princi- 
exterioare de lumi-

ACTUALITĂȚII
• In construcție -

o moară automatizată
La Ploiești, in partea de sud-vest a orașului, 

au început lucrările de construcție a unei mori 
moderne -de măcinat porumb, - cu o capacitate 
de 33 de tone în 24 de ore. Tot aici, cu ajutorul 
unei instalații speciale de degerminare a po
rumbului,’ se va obține materia primă pentru 
fabricarea uleiului dietetic.

Noua unitate, proiectată de Institutul de pro
iectări al industriei alimentare București, va fi 
înzestrată cu linii tehnologice și utilaje de 
inaltă productivitate, ce vor asigura automati
zarea procesului de fabricație. Lucrările de con
strucție și montaj, care vor fi terminate în anul 
viitor, se desfășoară in ritm susținut. A 
turnată fundația de beton 
pal și se execută rețelele 
nă, încălzire și apă.

Elevii centrului școlar profesional și tehnic 
de maiștri din Galați vor beneficia în curînd 
de un cămin modern și spațios. El se con
struiește în imediata apropiere a școlii, după 
un proiect asemănător cu cel al noilor că
mine studențești din Galați. Căminul este 
prevăzut cu camere pentru 300 de locuri, can
tină și bucătărie modernă, vestiare, 
gimnastică și 
proprie.

In unitățile
și ni au fost produse recent noi utilaje.
na „Independența" din Sibiu s-au produs trei 
tipuri noi de agregate pentru transportul cal
carului la morile cu pastă din fabricile de ci
ment sau a altor materiale ca : zgură, cărbune 
etc. Un nou concasor, realizat la Uzina „Pro
gresul" din Brăila, servește la sfărîmarea pie
trelor calcaroase in fabricile de ciment.

La Uzina „Timpuri Noi" din Capitală a iost 
realizat un nou electrocompresor care produce 
aer comprimat pentru diverse lucrări In șan
tierele de construcții.

blemelor ridicate de viața 
universitară.

în încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Petre 
Lupu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. A participat tova
rășul Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.

Plenara a adoptat unele 
măsuri organizatorice. A fost 
eliberat din funcția de mem
bru al Comitetului Executiv și 
președinte al Consiliului 
U.A.S.R. tovarășul Ștefan Bîr- 
lea, în legătură cu trecerea sa 
în muncă de partid.

Totodată, plenara a ales pe 
tovarășul Mircea Angelescu, 
secretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C., în funcția de 
președinte al U.A.S.R.

SECERIȘ
IN PLINĂ IARNĂ

e aproape două 
luni, Delta Dunării 
cunoaște din nou 
ritmul marilor 
campanii. Au ple
cat demult spre ță
rile calde pelicanii 
greoi și egretele 
elegante, locul lor

l-au luat lebedele cintătoare și 
perestrașii veniți din regiunile 
ghețurilor veșnice ale Polului 
Nord, pentru a-și petrece iar
na la noi. Tot atunci au poposit 
pe grinduri stuficultorii. Delta 
se află acum la cea de-a noua 
campanie de recoltare. Și fieca-

Primirea de către
tovarășul

re din. cele nouă campanii a 
adus noutăți. Iată : numărul 
tractoarelor pentru noua cam
panie a crescut cu încă o sută 
iar cel al agregatelor de re
coltat cu 62. Cele 36 de coloa
ne care lucrează în Deltă sînt 
deservite acum de un parc de 
377 de tractoare pentru trans
port și 310 recoltoare care se
ceră zilnic lanurile de stuf au
riu. Rețeaua canalelor de. ac
ces în zonele stuficole. a ajuns 
la aproape 1 000 de kilometri, 
cu cele construite recent. Alte 
10 hectare de platforme noi în
tregesc suprafața de 300 hecta
re a acestor amenajări pe care 
se depozitează stuful recoltat.

Și, pentru a putea dirija 
velul apelor din incintele 
diguite, după dorință și 
după criteriul întîmpiător 
debitului de apă adus de 

rnăre, s-a construit un stăvilar 
la Obretin, iar la Iacubava se 
apropie de sfîrșit lucrările unei 
mari ecluze, care va fi dată în 
folosință : în curind. Datorită 
ei,'indiferent de nivelul apelor 
Dunării, ceamuri' grele de cile 
200 tone stuf vor putea pă

trunde din brațul Chilia în ca-

ni- 
în- 
nu 
al 

Ru

naiul Iacubava pentru a căra 
spre combinatul de la Brăila 
stuful recoltat de pe 17 000 de 
hectare. Tot la capitolul nou
tăților trebuie să înregistrăm 
intrarea în producție a primei 
promoții de 100 tineri mecani
zatori care au absolvit școala 
profesională de pe lingă Trus
tul de amenajări și valorificare 
a stufului, și deschiderea școlii 
de maiștri care va da pri
ma promoție de cadre medii 
pentru exploatarea stufului.

Și cu toate astea, poate că 
nici una din campaniile prece
dente n-a cunoscut o înfrun
tare, o luptă mai grea, în ade
văratul sens al cuvintului, ca 
aceasta. Vrînd parcă să-și mă
soare încă o dată forțele cu ale 
omului. Dunărea, cu puhoaiele 
ei de ape, a ocupat încă din 
primăvară poziții serioase, toc
mai în incintele amenajate, a 
Împiedicat în bună măsură dez
voltarea și creșterea normală a 
stufului în unele păr fi, iar 
toamnă n-a mai

in
vrut să se re-

Bine pregătiți profesional, tinerii lăcătuși Alexandru Pop și Ios ii Farkaș de la 
Uzina „Unirea"-Cluj, folosesc în mod cu rent desenul de execuție la montajul 
războaielor de țesut. Calitatea operațiilor efectuate le-a adus in nenumă
rate rinduri aprecieri din partea tovarășilor de muncă și, de 10 ori in acest 

an, titlul de evidential in întrecerea socialistă.
Foto: O. PLECAN
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INIȚIATIVE Șl ACȚIUNI INTERESANTE 
ALE ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DIN SATELE 
RAIONULUI BUZĂU, PENTRU FERTILI

ZAREA SOLULUI

Cos-

Cooperativa agricolă 
de producție, CoStești; 
raionul Buzău. Dimi
neața, pe cele patru 
drumuri care duc din 
satele Pietrosu,
tești, Spătarii și Go- 
moiești spre cîmp, trec 
convoaie de atelaje în
cărcate cu îngrășăminte 
organice. Însoțitorii sînt 
cu toții tineri.

— Ca și în anii ante
riori, organizația U.T.C. 
ne-a cerut să reparti
zăm pentru această lu
crare toate atelajele dis
ponibile, tinerii anga- 
jindu-se să transporte 
acum la cîmp toate re
zervele de îngrășă
minte organice — 
ne-a spus tovarășul in
giner STANCIU OAN- 
CEA, președintele coo
perativei agricole. Este 
o acțiune care se des
fășoară de mai mulți 
ani și ale cărei efecte 
economice sînt eviden
te. Pe solele fertilizate 
cu îngrășăminte orga
nice, griul a produs la 
hectar mai mult decît 
media realizată pe coo
perativă cu 1450 de kg, 
porumbul cu 1340, sfe
cla de zahăr cu 13 000, 
iar floarea-soarelui ou 
peste 300 kilograme.

-— Care au fost pro- 
ducțiile'.medii' obținute 
la hectar pe coopera
tivă ?

— 2 650 de kg la 
grlu, 2 660 la porumb 
22 000 la sfecla de za
hăr și 1 710 la floarea- 
soarelui.

— Continuînd acți
unea, vrem să contri
buim la obținerea în ci
nul viitor a unor ase
menea sporuri pe su
prafețe mai mari — a 
intervenit tehnicianul a- 
gronom MITICĂ PAS- 
CU, secretarul organi
zației U.T.C. De aceea 
am pornit la lucru ime
diat ce atelajele au 
fost eliberate’de la lu
crările de toamnă. Din 
150, zilnic 120 de ate
laje cu 150—200 de ti
neri participă la trans
portul gunoiului de 
grajd. Ne-arn angajat 
ca pină la data de 1 
ianuarie să ducem la 
cîmp și să depozităm 
în platf orme la capetele 
solelor 4 500 tone de 
gunoi. Acesta e îngră- 
șămîntul care va fi în
corporat în sol odată cu 
lucrările de primăvară. 
Alte 5 000—6 000 de 
tone produse in peri-

oada de slahulație vor 
fi duse după data a- 
mintită. Ele vor fi fo

losite la vară. Dar să re
venim la cele pe care 
le transportăm acum, 
pentru că ele diferă de 
celelalte. Avem îngră
șăminte cure se depo
zitează așa cum sînt. 
l’e altele însă, peste 
1 000 de tone, le „pre
parăm“ în amestec cu 
gunoiul de coteț, de la 
porci și dc la saivane. 
Acesta, îl administrăm 
pe 50 de hectare teren 
sărăturos. E 
riență 
trecut 
tăm.

De 
duri, de la saivane, în- 
grășătorii de porci și 
de la puiemițe, au fost 
transportate pină acum 
3 200 de tone de gunoi. 
Ritmul de lucru (se fac 
cîte 6—8 transporturi 
pe zi) dovedește că nu 
pină la primăvară, ci 
pînă la 1 ianuarie an
gajamentul va fi înfăp
tuit. Astfel, la primă
vară, două sole a cîte 
50—60 hectare fiecare 
vor putea intra în ci
clul de fertilizare mai 
devreme cu un an, a- 
plicîndu-se o doză mo-

o expe- 
bună din anul 
pe care o repe-

la cele 8 graj-

I
(lerată de 10—12 tone 
de îngrășăminte la hec
tar...

...Ne-a reținut aten
ția o inițiativă bună a 
organizației U.T.C. din 
Cernătești și mai ales 
interesul manifestat de 
■uteciștii de aici, de toți 
tinerii țărani, coopera
tori față de rezolvarea 
unei importante pro
bleme economice care 
preocupă consiliul de 
conducere al coopera
tivei agricole. Toamna 
trecută, inginerul agro
nom Nicolae 
împreună cu tehnicia
nul agronom Constan
tin Mușat, secretarul 
organizației U.T.C., in 
urma unor experiențe 
făcute pe cițiva ari 
demonstrat efectul 
triplă importanță 
folosirii gunoiului 
grajd în amestec 
compost pe pantele 
rodate ale dealurilor: 
îmbunătățirea proprie
tăților fizice ale solului; 
creșterea simțitoare a 
capacității de reținere a 
apei; stăvilirea proce
sului de eroziune, prin 
fixarea terenului:

Costișele devin insă 
uneori inaccesibile pen
tru căruțe. Gunoiul tre
buie urcat cu găleți și 
coșuri și împrăștiat cu 
mina. O muncă destul 
de grea și migăloasă, Ia 
care organizația U.T.C. 
a antrenat anul trecut 
aproximativ 250 de ti
neri. Au fost fertiliza
te atunci 50 de hectare, 
Eforturile au fost răs
plătite din plin. In loc 
de 1 500—1 600 de kg. 
(pe solele nefertilizate) 
fiecare hectar a produs 
2 640 kg de grlu, iar 
la porumb 2 050 tn loc 
de 1 400.

Mănoiu,

nu 
de 
al 

de 
cu 
e-

I. TEOHARIDE

’ (Continuare 
în pag. a 11-a}

Pentru intensificarea proce
sului de elaborate a oțelului, 
în cadrul Combinatului si

derurgic Hunedoara a fost 
dată de curînd în producție 
o nouă și modernă fabrică 

de oxigen, care produce in
tr-o oră 10 000 m. c. de oxi
gen. In fotografie, exteriorul 
corpului principal al 

fabrici

TELE R E
Tovarășului IOSIP BROZ TITO 

Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia 

Secretar General al Uniunii 
din Iugoslavia

Comuniștilor

BELGRAD

Zilele trecute a sosit în țara 
noastră o delegație a cooperati
velor agricole de producție din 
R. P. Bulgaria.

Delegația a vizitat gospodării 
agricole de stat, cooperative a- 
gricole de producție și institute 
de cercetări agricole, luînd cu
noștință de realizările acestor 
unități în domeniul dezvoltării 
agriculturii. Delegația a predat 
unor unități agricole cadourile o- 
ferite de cooperativele agricole 
de producție din R. P. Bulgaria 
cu prilejul recentei vizite a dele
gației de 
tale a 
România.

în ziua 
legația a 
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R. Cu a- 
cest prilej a avut loc o convor
bire prietenească.

partid și guvernamen- 
Republicii Socialiste

de 29 noiembrie, de- 
fost primită de tova-

GEORGE

(Continuare în pag. a Hl-a)
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Republicii ■ Socialiste 
și poporului-frateiugo- 

_ . nostru, felicitări căl
duroase și urări sincere de noi succese în construcția socialistă, 
pentru prosperitatea .Iugoslaviei vecine și prietene, pentru 
sănătatea și fericirea dv.. personală.

Sîntem bucuroși să constatăm că relațiile, dintre popoarele 
noastre se dezvoltă cu , succes și ne exprimăm convingerea . că 
prietenia, și colaborarea multilaterală româno-iugoslayă se vor 
întări și dezvolta necontenit în 
păcii.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Federative Iugoslavia, vă transmitem dv 
slav, în numele poporului român și al

.interesul socialismului și al

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar General 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele .

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

Tovarășului PETAR STAMBOLICI 
Președintele Vecei Executive Federale 

a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRAD

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și .al meu, adresez, cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, poporului iugoslav 
și dv. personal sincere felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta cu succes și în viitor spre folosul 
popoarelor noastre, al păcii și socialismului.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România



Sparta- 
chiada 

de 
iarnă 

a 
tinere
tului

•

Dinamoviștii În

scriu un nou 
coș In partida 

au Zadar

Miine, în întreaga țară, se va 
deschide ediția 1965/1966 a Spar- 
tachiadei do iarnă a tineretului. 
Iubitorii sportului vor avea din 
nou prilejul să se întâlnească, să 
își măsoare forțele în cadrul celor 
zece discipline : schi, patinai, să
niuțe, gimnastică, tir. șah, tenis de 
masă, orientare turistică, trlntă și 
haltere.

In legătură cu acest eveniment 
am stat de vorbă cu tovarășul ION 
RAICIU, vicepreședinte al consiliu
lui orășenesc U.C.F.S. București.

Spartachiada de iarnă se bucură 
de multă popularitate în rîndul ti
neretului. în orașul București, la 
precedenta ediție a Spartachiadei 
de iarnă, au participat 288 408 ti
neri, iar cu prilejul întrecerilor pe 
diferite ramuri de sport au fost 
obținute succese de seamă ; în 
numeroase asociații și cluburi au 
fost descoperite o serie de elemen
te valoroase, care au completat 
secțiile de performanță ale clubu
rilor și asociațiilor sportive. în a- 
cest sens merită remarcate rezulta
tele obținute în cadrul clubului 
„Metalul" din raionul 23 August, 
„Rapid“ din raionul Grivița roșie 
„AVîntul" din raionul 16 Februarie, 
unde întrecerile au avut loc în 
marea majoritate a asociațiilor 
sportive la 5—7 ramuri de sport.

Unele asociații sportive și orga
nizații U.T.C, cum sînt cele de la 
Uzinele ,.23 August", Electroapara- 
taj, P.T.T., Confecția, M.T.Tc. au 
reușit să antreneze la întreceri 
marea majoritate a tineretului.

Succesele obținute s-au datorat 
unei rodnice colaborări între con-

Din prima zi,
la start!

siliile asociațiilor sportive și co
mitetele și organizațiile U.T.C. din 
întreprinderi și instituții. Au exis
tat însă și deficiențe și greutăți 
pe care comisia orășenească a 
spartachiadei le-a analizat cu multă 
exigență la timpul potrivit.

— Ținînd seama de experiența 
ediției trecute a Spartachiadei de 
iarnă și mai ales de deficientele și 
greutăfile intlmpinate, am dori să 
aflăm ce măsuri au iost luate pen
tru ca marea competiție, care în
cepe miine, să se desfășoare la un 
nivel corespunzător.

— în primul rînd o atenție deo
sebită s-a acordat elaborării măsu
rilor necesare pregătirii, organiză
rii și desfășurării întrecerilor. Bi
roul consiliului orășenesc U.C.F.S. 
a organizat încă la sfîrșitul lunii 
octombrie o ședință la care au fost 
invitați și au participat membrii

Convorbire cu iov.

ION RAICIU 
vicepreședinte al Consiliului 
U.C.F.S. al orașului București

comisiei orășenești de organizare 
a spartachiadei și reprezentanți ai 
comitetului orășenesc U.T.C., Con
siliului orășenesc sindical, sfatului 
popular, comitetului de cultură și 
artă.

în această ședință au fost discu
tate obiectivele pe care comisia 
orășenească și le-a propus să le 
realizeze. Participanții au subliniat 
în mod deosebit necesitatea ridi

cării calității și conținutului între
cerilor, precum și combaterea for
malismului de care au dat dovadă 
unele asociații sportive în orga
nizarea concursurilor.

Această idee a stat și la baza 
instruirilor care s-au ținut cu se
cretarii organizatorici al cluburi
lor sportive și secretarii cu proble
mele de propagandă ai comitete
lor raionale ale U.T.C. De aseme
nea, cu ocazia „Zilei secretarului“ 
la comitetele raionale ale U.T.C. și 
a „Zilei președintelui' în cluburile 
sportive s-a făcut o temeinică ins
truire pentru cunoașterea regu
lamentului spartachiadei și a mă
surilor propuse de comisiile raio
nale.

— Ce alte măsuri ati prevăzut 
pentru a se putea realiza intr-ade
văr un salt în ce privește calita
tea întrecerilor t

SPORT

— Ca principal obiectiv socotim 
larga popularizare a acestei com
petiții de masă. Pentru aceasta au 
fost difuzate 4 000 de afișe asocia
țiilor sportive ; comisia orășenească 
va edita, do asemenea, 10 000 de 
afișe, iar comisiile raionale și a- 
sociațiile sportive, împreună cu 
organizațiile U.T.C., vor folosi toa
te mijloacele pentru popularizarea 
spartachiadei : panourile, stațiile 
de amplificare, gazetele de uzină 
etc.

Un alt obiectiv pe care l-am a- 
vut în vedere și pe care îl soco
tim de primă importanță este asi
gurarea bazei materiale și spriji
nirea asociațiilor sportive cu cadre 
tehnice de specialitate. în acest 
sens fiecare comisie raională a în
tocmit un plan de repartizare a 
bazelor sportive și a sălilor de 
sport, pentru acele asociații care 
nu au mijloace proprii corespunză
toare. Cu sprijinul biroului comi
tetului orășenesc U.T.C., casele de 
cultură ale tineretului au fost puse 
la dispoziția tinerilor pentru orga
nizarea întrecerilor la șah, tenis 
de masă, trîntă și haltere. De ase
menea, dacă timpul va permite se 
vor amenaja și patinoare naturale 
și centre de învățare a schiului.

în acest sens și Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al Capi
talei ne sprijină prin amenajarea a 
30 de patinoare în cartierele ora
șului.

Pentru îndrumarea și organizarea 
întrecerilor, în cadrul asociațiilor 
sportive și a centrelor raionale au 
fost repartizați peste 1 200 de acti
viști ai U.C.F.S. și ai. U.T.C., teh
nicieni și antrenori sportivi precum 
și sportivi fruntași.

— Cum se va desfășura deschi
derea festivă f

—■ în orașul București începerea 
întrecerilor în zilele de 1 și 2 de
cembrie, va fi marcată de progra
me cultural-sportive organizate la 
casele de cultură ale tineretului, 
la care își vor da concursul, pe 
lîngă artiști amatori, și sportivi 
fruntași care vor veni să împărtă
șească tinerilor din experiența lor.

VIOREL TONCEANU

II
Pentru amatorii de Înălțimi 

drumul pînă la V ir ful au Dor

poate fi făcut și cu ... telefe

ricul. Satisfacția e aproximativ 

egală.

TREI VICTORII

ROMÂNEȘTI

LA BASCHET
Sala Floreasca a 

fost sîmbătă și du
minică arena a trei 
victorii românești 
dintre care una, cea 
a campionilor noș
tri, de un notabil 
prestigiu. Dacă e- 
chipa reprezentati
vă a Greciei în 
componența sa la 
București s-a dove
dit o echipă modes
tă, iar victoriile 
formațiilor noastre 
sînt justificate, în 
schimb, victoria di- 
namoviștilor asupra 
echipei Zadar ates
tă marile posibili
tăți ale echipei 
noastre campioane. 
Dincolo de compor
tarea diametral o- 
pusă în cele două 
reprize, dinamoviș- 
tii au demonstrat 
în perioadele de 
vîrf că posedă cu
noștințe tehnico- 
tactice care, valori
ficate de-a lungul 
celor 40 de minute, 
le-ar fi asigurat o 
calificare fără emo
ții pentru turul trei 
al importantei com
petiții „Cupa cam
pionilor europeni“. 
Atunci cînd foarte 
mulți dintre spec
tatorii prezenți la 
Floreasca își pu

neau problema e- 
chipei cîștigătoare 
(la repriză oaspeții 
conduceau cu un 
punct), dinamoviștii 
au reușit să se dis
tanțeze (min. 35 
marca o diferență 
de 10 coșuri) ca ur
mare a etalării u-

• România (ti
neret) — Grecia 
73—66 (33—34)
• Dinamo Bucu
rești — Zadar 
(R.S.F. Iugosla
via) 92—78 (35- 
36)

• România-Gre- 
cia 97—77 (94— 
35)

nui bogat arsenal 
tehnic dublată de o 
evidentă hotărîre 
de a învinge. Din 
nou s-a făcut însă 
simțită (și aici con
ducerea tehnică de 
pe margine nu este 
scutită de respon
sabilitate) lipsa de 
consecvență în com
portare și lacunele 
în apărare. Dacă 
scorul nu a luat 
proporțiile pe care

le impunea diferen
ța de valoare din 
partea a doua a 
partidei și dinamo
viștii nu și-au asi
gurat o zestre mai 
mare de 14 puncte 
pentru returul de 
duminică de la Za
dar situația nu tre
buie să nelinișteas
că. Chiar dacă oas
peții și-au pregătit 
ascendențe psihice 
pentru retur prin 
anunțarea prezenței 
la Zadar a trio-ului 
Koraci — Rajkovicl
— Troskot — con
fruntarea de dumi
nică trebuie abor
dată de la egal la 
egal. Există toate 
șansele de califica
re cu condiția unei 
comportări a echi
pei românești cel 
puțin egală cu cea 
din a doua jumăta
te a partidei de la 
București.

Din echipa dina- 
movistă s-au impus
— mai ales în re
priza secundă — 
Albu, Spiridon, No
vac iar de la oas
peți, Djerdjia, ju
cător complet și 
execelent realiza
tor, ca șl Ostarce- 
vici.

V. A.

MUNCA —
DISTINCȚIE

A TINEREȚII
(Urmare din pag. I)

tiuite, înzestrate cu mașini și 
utiilaje dintre cele mai per
fecționate și în care lucrează 
un mare număr de tineri. E 
foarte important, deci, ca a- 
ceștia să-și perfecționeze ne
încetat pregătirea profesiona
lă, să cunoască și să foloseas
că ou pricepere și cu randa
ment sporit procesele tehno
logice avansate, mașinile, in
stalațiile și utilajele moderne. 
Din păcate, sînt întreprinderi 
în orașul Brăila în care or
ganizațiile U.T.C. nu știu încă 
foarte clar ce au de făcut. 
Așa ee face că unele organi
zații se ocupă, în mod greșit, 
de organizarea cursurilor de 
ridicarea calificării, de stabi
lirea lectorilor, a tematicilor 
și lecțiilor, adică de munca 
pe care în mod normal tre
buie să o facă conducerile 
tehnice administrative ale în
treprinderilor. Ce sarcini re
vin organizațiilor U.T.C. în 
această direcție ? în confe
rință s-a explicat Clar : orga
nizarea procesului de pregă
tire profesională este sarcina 
conducerii întreprinderii. Da
toria organizațiilor U.T.C. 
este să ajute conducerile în
treprinderilor în această ac
țiune, să mobilizeze tinerii ia 
lecții, să-i ajute să-și însu
șească cunoștințele predate, 
să observe și să sesizeze toate 
neajunsurile pe care le con
stată în legătură cu această 
amplă acțiune. Ridicarea cali
ficării tinerilor la nivelul teh
nicii noi cu care sînt înzes
trate întreprinderile e un 
proces complex, multilateral, 
în afara mobilizării tinerilor 
la cursurile de ridicare a cali
ficării, organizațiile U.T.C. au 
datoria de a veni în întîmpi- 
narea dorinței tinerilor, aju- 
tîndu-i să cunoască literatura

tehnică și revistele de specia
litate, filmele documentare 
tehnice, experiența muncitori
lor fruntași, cunoștințele spe
cialiștilor din domeniile res
pective de producție. Esențial 
este însă ca organizațiile U.T.C. 
să-și concentreze activitatea 
ca prin diferite mijloace să 
stimuleze interesul tinerilor 
pentru lărgirea orizontului lor 
de cultură tehnică, pentru cu
noașterea „la zi“ a noutăților 
tehnice legate de meseria 
respectivă. în același timp, 
cunoscînd atent munca ti
nerilor, preocupările aces
tora, problemele ridicate de 
nevoile fiecărui loc de pro
ducție în parte, comitetele 
U.T.C. trebuie să sesizeze 
greutățile întîmpinate de ti
neri în pregătirea lor profe
sională, să propună soluții și 
să ceară conducerii întreprin
derii luarea unor măsuri care 
să le vină în sprijin. în con
ferință au fost criticate 
comitetele U.T.'C. ca cele de la 
T.R.C., I.R.T.A., Șantierul na
val și altele care se declară 
mulțumite dacă cîteva zeci de 
tineri participă sporadic la 
cursurile de ridicare a califi
cării și organizează unul sau 
două concursuri „Cine știe 
meserie, cîștigă“.

Mulți dintre vorbitori au a- 
rătait în cuvîntul lor că orga
nizațiile U.T.C. au o sumede
nie de posibilități, pentru a 
veni în ajutorul tinerilor, pe 
care nu întotdeauna le folo
sesc cum ar trebui. în privin
ța propagandei tehnice, de 
exemplu, acest mijloc impor
tant de îmbogățire a culturii 
tehnice a tineretului există 
încă multe rămîneri în urmă. 
La Șantierul naval, anul a- 
cesta s-au ținut 12 conferințe 
tehnice. Dar din acestea abia 
4 aveau cît de cît tangență

Debutant într-un
• Luni seara a sosit în Capi

tală echipa de fotbal Internazio
nale Milano, care va întîlni 
miercuri, pe stadionul „23 Au
gust“, formația Dinamo Bucu
rești, în cadrul „Cupei campioni
lor europeni“. Din lotul condus 
de antrenorul Selenio Herrera 
fac parte cunoscuții jucători 
Sarti, Picchi, Jair, Pciro, Suarez. 
și Corso.

învins pe Bondoc și Partoș pe 
Ungureanu.

Astăzi, cu începere de la ora 
16,30, se desfășoară runda a 7-a.

9 Cu desfășurarea probelor pe 
echipe, a luat sfîrșit duminică sea
ra îh sala Dinamo întîlnirea inter
națională de scrimă dintre repre
zentativele de tineret ale României 
și Poloniei. Victoria finală a reve
nit sportivilor români cu scorul 
general de 6—2.

meci cheie

0 Ieri dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Istanbul 
reprezentativa" masculină de bas
chet (tineret) a țării noastre. Ti
nerii baschetbaliști români vor 
participa alături de echipele Aus
triei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Ira
nului, Iugoslaviei, Izraelului și 
Turciei Ia întrecerile tradiționalu
lui trofeu „Cupa Bosforului", care 
se 
1

orele 18,30 pe
„23 August" 

de hochei pe

vor desfășura la Istanbul între 
și 5 decembrie.

• în campionatul republican 
de șah, după 6 runde conduce 
marele maestru Florin Gheor
ghiu cu 5,5 puncte, urmat de 
Ciocîltea și Partoș cu cîte 4,5 
puncte fiecare. Gheorghiu a câș
tigat ieri Ja Szabo, Ciocîltea l-a

® Astăzi de la 
patinoarul artificial 
din Capitală echipa 
gheață Slezan Opava (R. S. Ceho
slovacă) susține primul meci al 
turneului întîlnind o selecționată 
divizionară. Din echipa noastră 
fac parte, printre alții, Sofian, 
Pană, Florescu, Basa, Vakar și 
Kalamar.

Hocheiștii cehoslovaci vor mai 
evolua în Capitală joj și vineri.

• Astăzi la Galați va avea loc 
meciul internațional masculin de 
baschet dintre selecționatele ora
șelor Galați și Atena.

ln ultima etapă a diviziei A, 
Rapid a întîlnit U.T.A., forma
ție care în ediția precedentă i-a 
făcut multe „zile negre". De 
altfel întîlnirea din retur mai a- 
les cu U.T.A. a hotărît pînă la 
urmă Rapidului locul secund.

Era firesc ca, în fața unei 
reeditări a acestei confruntări, 
Rapidul să-și pregătească cel 
mai bun „unsprezece" în stare 
să evite o nouă surpriză în fa
voarea arădanilor. In aceste 
condiții a surprins... curajul 
antrenorilor feroviari de-a pro
mova într-un meci „cheie“ un 
debutant : 
nume mai 
spectatori.

Rapid a
destul de sever, e drept cu con
cursul direct al arbitrului

I

!
I
I

haria Drâghici (care pe întreg | 
parcursul meciul a iost în a- I 

terpreiînd la un ■ 
personal preve- I 
nitului). Cele 75 I

Adrian Popescu, 
pufin cunoscut de

învins la un scor

Za-

■'... -, '■

iară de joc, interpretînd la un - 
mod cu totul ) 
derile regulamentului).___  . , .
de minute în care a evoluat . 
debutantul Adrian Popescu du I 
justificat în generai promova- ’ 
rea tînărului fotbalist din 
Iești. El se dovedește t 
cu reale cunoștințe tehnice, cu 
o apreciabilă pregătire fizică. 
Evident, în jocul său s-au ob
servat carențe, de care trebuie 
să se țină seama, chiar de a- 
cum, de la început.

Acum, în preajma vacanței 
de iarnă a fotbalului nostru, 
problema promovării elemente
lor tinere trebuie să fie privită 
cu toată grija de antrenorii 
primelor noastre formații. Exi
stă încă obiceiul, și la unele 
echipe (să amintim doar de Fa
rul Constanța) acesta persistă, 
de a prefera în locul ju
niorilor, fotbaliști mai puțini 
tineri, călători în fiecare an la o 
echipă sau alta. O asemenea 
concepție barează drumul că
tre afirmare, către consacrare af 
juniorilor. Și este cunoscut că 
am avut și avem juniori talen
tat i, ele reală perspectivă, că
rora se impune să li se acorde 
încredere.

PRIMIRE a

LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
între Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea 
anii 1966—1967.

La întrevedere, 
într-o atmosferă 
participat Eduard 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, precum și I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, a pri
mit luni po L N. Medvedev, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legături cultura
le cu țările străine, conducăto
rul delegației culturale sovie
tice, aflată în țara noastră în 
vederea semnării planului de co
laborare culturală și științifică

Sovietică pe

care a decurs 
cordială, au 

Mezincescu,

•: 1. (Agerpres)

cu construcțiile navale. La ce 
folosesc asemenea expuneri ?

în oraș sînt mai multe școli 
profesionale. Dar, din pă
cate, unii absolvenți ale ace
stora, veniți în întreprinderi, 
nu pot face față sarcinilor de 
producție, și asta pentru că 
deseori cunoștințele predate 
în școală nu se potrivesc 
cu cele pe care 
tîlnesc acolo unde sînt re
partizați. De aceea, trebuie să 
se acorde mai multă atenție 
pregătirii viitorilor muncitori 
încă de pe băncile școlii pro
fesionale și mai ales în proce
sul instruirii practice. în mod 
eu totul nejustificat organiza
țiile U.T.C. din unele fabrici, 
uzine, combinate se consideră 
absolvite cu totul de felul cum 
se desfășoară practica în pro
ducție a elevilor școlilor pro
fesionale, trecînd cu vederea 
serioase neajunsuri existente 
în această direcție.

în conferință s-a apreciat 
pe bună dreptate că multe 
probleme puteau fi rezolvate 
dacă 
U.T.C.
mare 
stilului

le în-

comitetul orășenesc 
ar fi acordat o mai 

atenție îmbunătățirii 
său de muncă. Astfel, 

s-a arătat că atît 
rășenesc cît și 
U.T.C. vor trebui 
ma în mai mare 
problemele care îi interesea
ză pe tineri, să dovedească 
mai multă receptivitate față 
de acestea și să-și organizeze 
astfel activitatea incit prin 
acțiunile inițiate, prin întrea
ga activitate să dea răspuns, 
să vină în întîmpinarea preo
cupărilor tinerilor de a-și îm
bogăți pregătirea politică, o- 
rizontul de cultură tehnică și 
generală, dorința de a folosi 
cu succes timpul liber, 
conferință a fost 
merit comitetul orășenesc ca și 
multe organizații U.T.C. 
pentru felul cum se ocupă de 
organizarea activității cultu
ral-educative a tineretului. 
Nu se are în vedere întotdea
una cerința ca timpul liber, 
tinerii să-1 petreacă cît mai 
plăcut și folositor, să se culti
ve, să se distreze. Neținînd 
seama de aceste cerințe, atît 
Comitetul orășenesc U.T.C.

comitetul o- 
organizațiile 
6ă țină sea- 

măsură de

In
criticat pe

cit și consiliul sindical local 
ca și comitetul de cultură și 
artă al orașului Brăila nu au 
urmărit folosirea bazelor ma
teriale existente. Clubul U- 
zinelor „Progresul“, de exem
plu, o mare și modernă con
strucție, e frecventat de un 
număr foarte mic de tineri.

Vorbind despre stilul de 
muncă al comitetului orășe
nesc U.T.C., Constantin Andrei 
de la D.R.N.C., Bucur Florea 
activist U.T.C., ing. Ioan Co- 
stel de la I.S.C.M. și alții 
au cerut noului comitet 
ales să înlocuiască îndruma
rea dată în fugă, cu o muncă 
temeinică, concretă, care să 
aibă în vedere problemele 
specifice pe care le ridică ac
tivitatea tinerilor din fiecare 
loc de muncă sau învățătură 
în parte. îmbunătățirea con
tinuă a stilului de muncă 
este cu atît mai necesară dacă 
avem în vedere că în organe
le U.T.C. au fost aleși nu
meroși tineri cu dragoste 
de muncă dar care nu au 
încă experiență. De aceea 
în afara pregătirii temeinice 
a discuțiilor, care vor avea loc 
la comitetul orășenesc, trebuie 
pus un accent deosebit pe în
drumarea practică a cadrelor 
alese. Aceasta va avea, fără 
îndoială, o influență pozitivă 
pentru ca încă de acum, hotă- 
rîrile adoptate de conferință 
să fie transpuse în viață.

în încheierea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîntul 
tovarășa “ * “
secretar 
După ce 
tineretul 
ticipă cu entuziasm 
țitor alături de întregul popor 
la înfăptuirea sarcinilor is
torice stabiiite de Congresul 
al IX-Iea al P.C.R., vorbitoa
rea a subliniat succesele ob
ținute de organizațiile U.T.C. 
din oraș în mobilizarea tine
retului la întrecerea socialistă 
pentru realizarea planului de 
producție, îmbunătățirea cali
tății produselor și realizarea 
de economii. Aceste succese 
sînt fără îndoială rodul mun
cii desfășurate de organiza
țiile U.T.C., al activității șco
lii și altor instituții care, sub

încheierea 
a luat

ELENA POPARAD, 
al C.C. al U.T.C. 

a subliniat faptul că 
patriei noastre par- 

însufle-

conducerea organizațiilor de 
partid, se ocupă îndeaproape 
de educația comunistă a tine
retului.

Există însă în același timp și 
multe posibilități ca organi
zațiile U.T.C. din oraș să-și 
îmbunătățească simțitor acti
vitatea, să obțină rezultate 
din ce în ce mai bune. Una 
dintre sarcinile cele mai im
portante care stau în fața or
ganizațiilor U.T.C. este aceea 
de a munci în continuare 
pentru a dezvolta la tineri a- 
titudinea înaintată față de 
muncă, răspunderea pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin. Modul cel mai direct 
prin care organizațiile U.T.C. 
pot face aceasta este tocmai 
dezvoltarea dragostei, a pa
siunii față de muncă, față de 
pregătirea profesională.

în orașul Brăila s-au cons
truit în Ultimii ani fabrici și 
combinate noi. Tinere ca 
vîrstă, și mai ales ca expe
riență de muncă sînt și colec
tivele 
Mulți dintre 
direct de pe 
profesionale, 
muncitor în 
ment hotărîtor în 
dragostei pentru meseria îm
brățișată, pentru muncă. Toc
mai de aceea, organizațiile 
U.T.C. au datoria să se ocupe 
îndeaproape de educarea ti
nerilor muncitori, să-i ajute 
să cunoască cît mai bine și 
să iubească meseria pe care 
și-au ales-o, să respecte co
lectivul de muncă, uzina în 
care lucrează printr-o muncă 
harnică, disciplinată.

Referindu-se la educația 
moral-cetățenească a tineri
lor, tov. Elena Poparad subli
nia faptul că sînt încă multe 
organizații ale U.T.C. care nu 
se ocupă cu toată atenția de 
multiplele aspecte ale acestei 
probleme, nu folosesc toate 
posibilitățile create în această 
privință. în oraș a existat în
tr-o perioadă bunul obicei ca 
atitudinile unor tineri certați 
cu normele de conviețuire so
cialistă să fie supuse dezbate
rii publice. Asemenea adunări 
organizate atît Ia nivelul o- 
rașului cît și la locurile de

acestor întreprinderi, 
muncitori vin 

băncile școlilor 
încadrarea ca 

uzină e un mo- 
formarea
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V. RANGA

Atac neiructiticat la poarta

fotbaliștilor arădani

muncă sau învățătură ale ti
nerilor au o puternică influ
ență educativă. Ele au meni
rea de a face un adevărat 
cerc în jurul răului, de a crea 
în colectivele respective acea 
atmosferă sănătoasă care să 
nu permită nici o abatere de 
la cerințele moralei socialiste.

Pe tineri, a continuat vor
bitoarea, trebuie însă să-i și 
ajutăm să cunoască aceste ce
rințe. Tînărului, nu-i suficient 
numai să-i spui „nu face așa“, 
ci trebuie cu multă răbdare 
să-i explicăm și să-i arătăm 
prin exemple concrete cum să 
se comporte, să-1 ajutăm să 
înțeleagă ce înseamnă a avea 
o atitudine justă, o comporta
re civilizată, frumoasă, în 
toate împrejurările 
Sfatul și < 
lor în vîrstă, al comuniștilor, 
experiența lor de viață au în 
această privință o i 
deosebită. întâlnirile cu acti
viști de partid și de stat, cu 
oameni de cultură și artă, cu 
juriști care să 
tinerilor 
moralei 
despre 
civilizate 
atîtea 
organizate cu succes și în o- 
rașul Brăila. însoțind acestea 
cu o muncă de îndrumare a 
fiecărui tînăr în parte pentru 
a-și organiza cît mai folositor 
și plăcut timpul liber de 
care dispune, oferindu-i ac
tivități atractive se pot obți
ne succese din ce în ce mai 
mari în munca de educare 
moral-cetățenească a tinerilor 
brăileni.

în încheiere, tovarășa Ele
na Poparad a făcut o seamă 
de recomandări < 
orășenesc U.T.C. menite să 
ducă la îmbunătățirea stilului 
lui de muncă, la creșterea 
competenței și a eficacității 
îndrumării activității fiecărei 
organizații de bază U.T.C. în 
parte, condiție esențială pen
tru a îndeplini cu succes ma
rile sarcini Ce-i stau în față. I

INFORMAȚII
Semnarea planului de co
laborare culturală și 
științifică între Republica 
Socialistă România și 
Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste pe anii 

1966—1967

Simpozion consacrat înt- 
-ulinirii a 145 de ani de 1« 

nașterea lui 
Friedrich Engels

între 24 și 29 noiembrie a. c. 
la București au avut loc trata
tive pentru încheierea Planului 
de colaborare culturală și științi
fică între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor, 
Sovietice Socialiste pa anii 1966 . 
1967.

în timpul tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de colaborare tovărășească și în
țelegere reciprocă părțile au a- 
preciat cu satisfacție că îndepli
nirea Planului de colaborare cul
turală pe anul 1965 a contribuit 
la dezvoltarea legăturilor cultu
rale și științifice dintre cele două 
țări. ț I

Planul de colaborare cuț'urală 
și științifică pe anii 1966- 1967 
prevede dezvoltarea cola! »rării 
în domeniul științei, învățămîn- 
tului, artei și culturii, radioului 
și televiziunii, în domeniul tipă
riturilor, al ocrotirii sănătății, 
sportului și între uniunile de 
creație.

In conformitate cu planul, va 
fi efectuat un schimb de mari 
colective artistice muzicale și de 
teatre dramatice, vor avea loc 
vizite reciproce ale oamenilor de 
știință și cultură.

Planul a fost semnat de către 
Eduard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România și 
de către I. N. Medvedev, vice
președinte al Comitetului de 
Stat al' Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legături culturale 
cu țările străine.

Plecarea unei delegații 
a U.T.C. în R. P- Bulgaria

Luni la prînz, a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre So
fia, o delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist condusă 
de tovarășa Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.C. care, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist, ur
mează să facă o vizită în 
R. P. Bulgiaria.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășul Vasile Ni- 
colcioiu — secretar al C.C. ai 
U.T.C., de membri ai Biroului 
și activiști ai Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. A fost, de aseme
nea, de față Ivan Mangov — 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Populare 
Bulgaria la București.

Luni după-amiază în sala 
de festivități a Muzeului de 
Istorie a P.C.R. a avut loc un 
simpozion consacrat împlinirii 
a 145' de ani de la nașterea lui 
Friedrich Engels.

Simpozionul a fost organizat 
de Școala superioară de partid 
„Ștefan Gheorghiu“ și Institu
tul de istorie a partidului de 
pe lîngă C.C. al P.C.R.

Recepție Ia Ambasade. 
R. P. Albania

Luni seara, ambasadorul R. P. 
Albania la București, Rapi Gjer- 
meni, a oferit o recepție cu pri
lejul celei de-a XXI-a aniversări 
a eliberării Albaniei.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Apostol, Paul Niculescu Mi- 
zil, Ștefan Voitec, Constanța 
Crăciun, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, conducători ai unor institu
ții centràle și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, oa
meni de știință și cultură, zia
riști.

Au luat parte șefii unor misi
uni diplomatice și alți diplomați 
străini.

asa- 
pro-

au
Mă-

Ședința consacrată 
comemorării lui 
Virgil Madgearu

Sub auspkAp Societății de 
științe econoftiice, Institutului de 
științe economice,( și Institutului 
de cercetări economice al Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia, a avut loc luni seara in 
aula I.S.E. din București, o șe
dință coniemorativă consacrată 
împlinirii a 25 de ani de la 
sinarea de către legionari a 
fesorului Virgil Madgearu.

La ședința comemorativă 
luat parte tovarășii Manea
nescu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Aurel Vijoli, ministrul finanțelor, 
acad. Vasile Malinschi, membru 
al Prezidiului Academiei Repu
blicii Socialiste România, Vasile 
Modoran, președintele Comitetu
lui de stat pentru prețuri, Jean 
Livescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, academicieni, ca
dre didactice din învățămîntul 
superior, cercetători din institu
tele de științe sociale ale Acade
miei, cadre de conducere din 
departamentele economice, foști 
profesori ai Academiei comercia
le, membri ai familiei profeso
rului Madgearu, studenți.

Timpul optim !
(Urmare din pag. 1)

Pentru anul viitor s-a prevă
zut să se continue acțiunea pe 
alte 50 de hectare. Intr-o adu
nare generală deschisă a organi
zației U.T.C., care a avut loc la 
sfîrșitul lunii octombrie, Uteciștii 
s-au angajat să fertilizeze 100 de 
hectare. A doua zi au trecut la 
treabă. Cu cîtva timp în urmă 
i-am găsit în plină activitate. A- 
colo de unde cele 30 de atelaje 
nu mai puteau înainta, din mină 
în mină gălețile, coșurile, urcau 
coastele dealurilor.

Aceeași preocupare față de a- 
ceastă importantă lucrare la or
dinea zilei am întîlnit și în coo
perativele agricole de producție 
din comunele Scutelnici, Pogoa-

nele, Maxenu, 11 rădeanu, Luciu 
și altele. De la Consiliul agricol 
raional am aflat că se află acum 
pe cimp aproape o treime din 
cele 100 000 de tone de îngrășă
minte naturale care vor fi în
corporate în sol în cursul anului 
viitor.

Pentru ca tinerii să aducă în 
continuare o contribuție cît mai 
mare la această acțiune, comi
tetul raional al U.T.C. și-a pro
pus să organizeze acum cîteva 
schimburi de experiență, vizite 
în cooperativele agricole unde 
organizațiile U.T.C. au inițiat 
acțiuni interesante, expuneri cu 
prilejul Zilei secretarilor comite
telor U.T.C. de la sate etc.

Sînt răspunsuri prompte la 
una din cerințele actuale ale pro
ducției agricole.



145 AN! DE LA NAȘTEREA LUI FRIEDRICH ENGELS
S-au împlinit 145 ani de la nașterea lui 

Friedrich Engels, marele învățător, orga
nizator și conducător al proletariatului in
ternațional.

Alături de operele lui Marx, operele 
lui Engels au fundamentat unica concep
ție științifică despre lume — materialis
mul dialectic și istoric — arma teoretică 
a proletariatului și a partidului revoluțio
nar al clasei muncitoare.

Născut Ia 28 noiembrie 1820, în orașul 
Barmen din Prusia, Friedrich Engels a de
venit de tînăr un adversar al absolutis
mului, al exploatării maselor. Stabilit în 
1842 în Anglia Ia Manchester, Engels cu
noștea profund viața și lupta proletaria
tului englez. Prima sa mare lucrare, rod al 
unor temeinice studii economice și poli
tice, „Situația clasei muncitoare din An
glia* reprezintă o impunătoare analiză a 
vieții proletariatului englez, un amplu re
chizitoriu Ia adresa orînduirii capitaliste, 
a cruntei exploatări Ia care burghezia su
pune masele de oameni ai muncii.

în anii de la începutul celui de-al 5-lea 
deceniu al veacului, Engels îl întîlneșle 
pe Karl Marx de care-l va lega de acuin 
înainte o minunată prietenie. „Sfînta fami
lie“, ,Jdeologia germană" și în sfîrșit 
„Manifestul Partidului Comunist", redac
tat în 1848 — lucrarea în care au fost for
mulate ideile fundamentale ale socialis
mului științific — reprezintă rodul strîn- 
sei colaborări, dintre Karl Marx și Frie
drich Engels în acei ani.

De-a lungul a patru decenii de fecundă 
activitate creatoare, Marx și Engels au 
dezvoltat teoria revoluționară despre 
lume și societate a clasei muncitoare.

Om de știință profund și multilateral, 
Friedrich Engels a elaborat în marile sale 
lucrări — „Dialectica naturii“. „Anti-Diih- 
ring" „Ludwig Feuerbach și sfîrșitul filo
zofiei clasice germane", profunde sinteze 
ale concepției materialist-dialectice — 
teze fundamentale ale filozofiei marxiste, 
ale economiei politice, ale tacticii prole
tariatului.

In afara activității teoretice și științi- 
föte, fără precedent prin volum și arie de 
cunoștințe, Friedrich Engels a desfășurat, 
alături de Maifk o largă activitate politică 
și organizatorică. La început în „Liga co-
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Din toate amintirile și mate
rialele care n’a vorbesc despre^ ■ 
viața lui Engels se conturează 
marea, neistovita, tui pasiune 
pentru studiu, pentru însușirea 
marilor valori ale culturii umane.

„Cine se teme de desimea co
drului în care se află palatul 
Ideii, cine nu-și croiește cu sa
bia drum printr-însul... acela nu 
e vrednio de ea și de împărăția 
ej“ — nota Friedrich Engels 
într-una din scrierile sale din 
tinerețe „Memoriile lui Immcr- 
man“.

Din fragedă tinerețe, Frie
drich Engels a pătruns, cu tena- 
citateL în „desimea codrului“ și-a 
„croit cu sabia" drumul spre 
„palatul Ideii“, și-a dăruit toate 
forțele însușirii celor mai remar
cabile valori ale științei, ale cul
turii umane.

De-a lungul a .aproape 7 de
cenii de viață. Friedrich Engels 
a învățat neostenit, a studiat cu 
pasiune, și-a însușit un 
număr. < , ,
mai diverse compartimente 
cunoașterii umane.

Din tinerețe, Friedrich Engels 
și-a făcut obiceiul organizării 
studiilor, planificării riguroase a 
procesului de. documentare, de 
elaborare a fiecărei lucrări. Vn 
exemplu ni-l oferă din acest 
punct de vedere modul • în care 
tînărul Engels s-a documentat și 
a' strîns uriașa arhivă de docu
mente pentru elaborarea lucră
rii „Situația clasei 
din Anglia“.

La Manchester, 
aturțcl într-p, casă

muniștilor", apoi in cadrul Internaționalei 
l-a pe care au înființat-o, Marx și En
gels au dat viață ideilor comunismului 
științific, au propagat in rîndurile clasei 
muncitoare din Europa și Statele Unite 
principiile luptei de clasă organizate, in 
vederea cuceririi puterii politice și înte
meierii unei orînduiri sociale noi.

Din 1883, după moartea lui Karl Marx, 
Engels a devenit îndrumătorul și sfătuito
rul prole* "triatului european. O amplă co
respondență atestă solicitudinea și clarvi
ziunea manifestate de Engels față de 
partidele muncitorește care luau atunci 
naștere, intransigența în fața oricăror în
cercări de a abate clasa muncitoare or
ganizată do Ia scopurile ei revoluționare 
sau de a răstălmăci și denatura principiile 
științifice fundamentale ale partidului co
munist.

Lenin arată că printre cei care, 
moartea lui Marx,

după
i-au cerut lui Engels

sfatul îndrumarea se numărau și socia
liștii români. La moartea lui Engels, ziarul 
„Lumea r.ouă" scria" că marele învățător 
al proletariatului se interesa foarte mult 
de istoria dezvoltării acestei țări.

în acest sens e deosebit de revelatoare 
scrisoarea adresată de Engels socialiștilor 
români, scrisoare publicată în paginile re
vistei „Contemporanul“ „Cu mare plăcere 
am văzut, scria Engels — că socialiștii din 
România primesc în programul lor princi
piile de căpetenie ale teoriei care a izbu
tit a aduna într-un mănunchi de luptători 
mai toți socialiștii din Europa și din Ame
rica — e vorba de teoria prietenului meu, 
răposatul Karl Marx".

Mișcarea noastră muncitorească, aliată 
la începuturile ei, a primit un sprijin sub
stanțial prin scrierile lui Marx și Engels 
care începeau să fie traduse tot mai frec
vent. D’ntre traducerile scrierilor Iui En
gels apărute în România la sfîrșitul seco
lului trecut pot fi menționate: „Originea 
familiei, a proprietății private și a statu
lui“, „Politica externă a țarismului rus", 
„Socialismul utopic și socialismul științi
fic" și altele.

Pe de altă parte, delegații mișcării noas
tre muncitorești care au participat Ia pri
mul Congres al Internaționalei a lî-a, ți
nut la Paris în 1889, au putut lua contact 
direct cu Engels. Rezoluțiile Congresului 
întocmite sub îndrumarea lui Engels, au 
fost publicate, la scurt timp după Congres, 
în limba română.

In anii puterii populare, operele lui En
gels, împreună cu operele iui Marx și 
Lenin au fost editate în milioane de 
exemplare, fiind studiate de masele largi 
ale oamenilor muncii, ale tineretului din 
țara noastră, în conștiința cărora au pă
truns adînc ideile socialismului științific.

Din bogăția de învățături și pilde minu
nate ce ni le oferă viața și activitatea lui 
Fr. Engels desprindem la această aniver
sare a nașterii sale, una dintre ele cu pro
funde semnificații pentru tineret — adîn- 
ca pasiune a savantului pentru studiul te
meinic, pentru însușirea de-a lungul în
tregii sale vieți a celor mai remarcabile 
valori ale culturii umane.

și-a însușit un uriaș 
de cunoștințe din. cele 

ale

muncitoare

unde lucra
. __ de.comerț,

Engels (avea .22 de ani) nu-și 
petrecea timpul .numai în birou
rile fabricii.' ci cutreiera cartierele 
în care locuiau muncitorii. Dar 
Engels nu s-a mulțumit numai cu 
cele observate de el personal ci 
a citit — (așa cum remarca Le
nin într-un articol închinat în 
1895 lui Engels). „tot ce.se scri
sese pînă la el cu privire la si
tuația clasei muncitoare engleze 
și a studiat cu cea mai mare 
atenție toate documentele ofici
ale care-i erau accesibile“. Din 
studiul acesta temeinic și adînc, 
împletit cu cunoașterea amănun
țită a situației clasei muncitoare, 
a ieșit o lucrare de excepțională 
valoare științifică, o carte capti
vantă și plină de cele mai zgu
duitoare tablouri din viața prole
tariatului englez. 1- -

anii tinereții, Friedrich

Detăliu timișorean

dat de asemenea 
rolul însemnat pe 

cunoașterea limbilor 
însușirea

Engels și-a 
seama de 
care-l- are 
străine în 
științifice și culturale ale uma
nității.

Ca și Marx, Engels obișnuia 
să spună că o limbă străină este 
o armă în lupta vieții. Engels 
studia necontenit noi și noi limbi 
străine. El cunoștea limbile cla
sice, majoritatea limbilor euro
pene.

„Lui Engels — își amintește. 
Paul Lafargue — îi plăcea să 
scrie celor cu care se afla în co-

valorilor

Marea

cunoștințelor lui Engels, și. (ine 
seama de viața lui activă sd în
treabă cu uimire cum de a putut 
el, care nu avea nimic din înfă
țișarea unui savant de cabinei, 
să acumuleze un bagaj atît de 
mare de cunoștințe. Era înzes
trat cu o memorie pe cît de 
precisă pe atît de cuprinzătoare, 
care se îmbina la el cu o extraor
dinară rapiditate în muncă și cu 
o nu mai puțin uimitoare ușu
rință de pricepere. Lucra repede 
și fără efort. în cele două ca
mere de lucru ale sale, mari, lu
minoase, ai căror pereți

pasiune
• •

pentru știință

și cultură

erau

Seceriș în plină iarna
Foto : EMIL COJOCARII

Ore de verificare practică și 
de aprofundare a cunoștin
țelor. (Intr-un laborator a! 
Institutului agronomic din 

Timișoara)
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totuși. Sin- 
să-și reali-

Dar, 
cei- 

in 
res
tie-

celorlalți i-a costat 
gurii care au reușit 
zeze planul sînt cei doi. 
în ciuda condițiilor grele, 
ialți șapte 
cîteva zile 
tanțefe. Și 
care zi de

învinsă, 
narea a început să-și retragă 
vertiginos apele, iar gerurile, 
care au început să se facă sim
țite spre bucuria stuficultorilor 
care-și doresc terenul înghețat, 
creează acum condiții din cele 
mai bune pentru recoltat.

Alături de efortul acesta co
tidian, prin care cei 23 de me 
canizatori din coloana a VUI-a, 
condusă de Ion Vitrohanov de 
la Pardina, de pildă, au reușit 
să realizeze la sfîrșitul primei 
luni de campanie 1 700 tone 
stuf, cu 500 tone peste plan, 
siluîndu-se fruntași pe trust, se 
înscriu și alte fapte.

Se vorbește mult acum în 
Deltă despre Toader Sopîrlă, 
maistrul unității Șontea, des
pre o propunere interesantă 
pe care a făcut-o el anul tre
cut. Fiecare tractor lucra pînă 
atunci cu un singur agregat, 
purtat în față. Tractorul e în
să puternic, iar agregatul 
solicită decît un sfert din 
pacitatea acestuia. Ce-ar fi da
că i-am aplica încă im agre
gat în spate ? — a zis el către 
directorul unității. Acesta l-a 
încurajat, apoi Sopîrlă a cu
plat încă o instalație de forță 
în spatele unui tractor, i-a fă
cut modificările necesare și 
astfel s-a născut primul agre
gat cu două recoltoare. Tre- 
cind toate probele, toate exa
menele prin care s-a dovedit 
că productivitatea acestuia 
crește cu 70 la sută față de a- 
gregatul simplu, avînd și avan
tajul că suprafața călcată de 
șenile și care ațe efect asupra 
viitoarei dezvoltări a t 
se reduce la jumătate, inovația 
lui Sopîrlă a intrat în acest an 
în faza de generalizare. In pre
zent, 15 agregate au cile două 
recoltoare, iar în curînd numă
rul lor va ajunge la 40.

Din aceeași preocupare ge
nerală pentru a spori cantită
țile de stuf trimise spre Combi
natul de Ia Brăila și folosind 
experiența anilor trecuți, pen
tru noua campanie s-au făcut 
modificări la recoltor, îneît ă- 
cesta retează stuful cu 10 cen
timetri mai jos, iar uteciștii 
Agachi Onofrei, Gheorghe Con- 
țolenco și alții de la Șontea re
ușesc să dea zilnic în plus can
tități importante de stuf. Pe 
tregul trust, aceste plusuri 
sumează mii de tone.

In Deltă e plin sezon de 
ceriș.

Grindul e mare, stuful e des și 
atinge 5 metri înălțime. Apele 
au lăsat neinundată doar su
prafața de 850 de hectare. Cină 
oamenii au ras de pe suprafa
ța grindului această porțiune, 
fără ca apele să se retragă, fie
care din ei se întreba ce va mai 
avea de făcut.

— Să ne mutăm în altă par
te, au propus unii.

Să muți coloana dintrro zonă 
in alta înseamnă pierdere mare 
de timp, cîteva zile, 
mină chiar. Înseamnă 
fici planul unei luni.

— Să atacăm balta, 
mecanizatorul Radion 
Eu am mai încercat și în alți 
ani și a mers. Depinde de felul 
cum știi să stăpînești tractorul ■, 
se mai cere multă atenție și 
efort.

Toți ceilalți au apreciat pro
punerea lui o utopie. Și to
tuși, intrînd cu tractorul ih 
apă, pînă la nivelul cabinei, 
cu șenilele înfundate în milul 
ca păcura, tractorul lui a des
chis primul drum. Obosit dar 
triumfător, Radion Laction s-a 
întors seara la pontonul-dormi- 
tor cu o recoltă de 12 tone de 
stuf. A doua zi, tînărul Matei 
Oniscu se încumeta șl el să-l 
însoțească cu recollorul pe în
tinderile de apă și stuf, iar în 
zilele următoare, pe rînd, fieca
re din cei nouă mecanizatori 
le-au urmat exemplul. Ezitarea

tragă. O hartă hidrografică, 
(lată pe o masă din birourile 
Trustului de amenajări și valo
rificare a stufului indică fap
tul că la 1 octombrie nivelul a- 
pelor era cu un metru și jumă
tate mai mare decil la aceeași 
dată a anului trecut. Stuficul- 
lorii nu s-au dat bătuți. Au în
ceput să atace mai intii nu a- 
colo unde terenul era amena
jat, în așa-zisul amonte al Du
nării. ci în aval, in zona ma
ritimă. unde apele deplasin- 
du-se pe mari suprafețe între 
vărsările celor trei brațe, sînt 
totdeauna mici. Și tot aci stu
ful ajunge mai repede la matu
ritate. Apoi, s-au căutat noi 
zone de amplasare a coloane
lor, acolo unde condițiile per
miteau. fnțelegînd imperativele 
noii campanii. organizația 
UÎT.C. a făcut un apel in rîn- 
dul sulelor și sutelor de tineri 
mecanizatori care formează 
grosul efectivelor din coloane. 
Aceștia și-au sporit eforturile. 
Un exemplu semnificativ în a- 
ceastă privință îl constituie o 
întîmplare petrecută la coloa
na a V-a a unității de Exploa
tare stuiicolă Rusca, condusă 
de Vasile Arion. Nouă oameni, 
cu 9 agregate de recoltat cu
treierau zilnic, încă de la în
ceputul campaniei, grindul Tă- 
ucu

sînt hotăriți ca 
să-și recupereze 
o dovedesc cu 
lucru.
în ultimul timp Du-

o săptă- 
să sacri-

a propus 
Laction.

Cinematografe
OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic)

rulează la Patria (orele 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19 ; 21,30).

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Grivița (orele 10; 
12; 14; 16,15; 20,15).

PARDAIL- 
-— cinemascop
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30), Festival (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,45; 19; 21), To
mis (orele 8,15; 10,15; 14,45; 
17; 19,15; 2145), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Flamura (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Excelsior 
(orele 10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15). Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
ccmpietare — La carnaval — 

rulează la București (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Floreasca (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30 — completare — Sport 
nr. 5/1965).

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L“ 
rulează la Central (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Sport nr. 5/1965

la Doina (orele 
13,45; 16; 18,15;

ÎNDRĂZNEȚUL 
LAN

amintirile sale Ernest Belfort 
Bax —• îl consider drept unul 
dintre cei mai de seamă oameni 
ai vremii, un om de o cultură 
enciclopedică și de o vastă eru
diție în toate domeniile științei 
moderne. Ceea ce spunea sau 
scria el era totdeauna temeinic 
argumentat...“

Dar această multilaterală pre
ocupare științifica, era dublată 
de o remarcabilă profunzime. 
Engels nu-și spunea niciodată 
părerea. în vreo problemă fără a 
fi excelent pregătit.

Timp de aproape 8 ani, în 
timpul șederii sale la Londra, 
Engels s-a . ocupat special cu 
studiul matematicii și al științe
lor naturii, citind sute de tratate 
și lucrări științifice, însușindu-și 
vaste cunoștințe ce au stat la 
baza genialei opere filozofice 
„Dialectica naturii“.

Încercând să creionăm cîteva 
. dintre faptele care demonstrează 

■uriașa cultură pe care și-a în
sușit-o Engels, trebuie să subli
niem în același timp faptul că el 
— ca și Marx — nu s-a mulțu
mit nicicând cu cunoștințele pe 
care le avea într-un domeniu sau 
altul al cunoașterii umane. Para
lel cu uriașa activitate practică 
revoluționară pe care o săvârșea 
ca propagandist,' agitator, re- 

■ doctor, Fr','Engels își dăruia ne
contenit eforturile reîmprospătă
rii și lărgirii cunoștințelor.

Engels nu se bizuia pe memo
rie ci avea o arhivă uriașă cu 
tăieturi din ziare, cu mii de ex
trase și conspecte, arhivă pe care 
o sistematiza și o îmbogățea ne- 
conenit cu not' însemnări despre 
cărțile citite ca un prețios ajutor 
în studiile sale. El era în stare 
de cele mai mari sacrificii pen
tru a obține o carte nouă pe 
care voia s-o studieze pentru 
a-și completa cunoștințele.

Pînă' la bătrânețe, Fr. Engels 
a rămas mereu pasionat de evo
luția culturii, îmbogățindu-și ne
contenit mintea cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și culturii, 
folosindu-le creator în generali
zarea teoretică a noilor cuce
riri ale științei, și mai ales, în 
sintetizarea experienței istorice a 
dezvoltării sociale, ' asigurând 
continua îmbogățire a teoriei re
voluționare.

secerînd lanurile de stuf.
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nu 
ca-

rulează 
11,30; 
20,30).

RUNDA 6 
Vizita conducătorilor de par- 

l și de stat în regiunea Cluj 
rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30), Crîngași 
(orele 16; 18,15; 20,30 — 
completare — Suita bănă- 

. teapă).
FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
BABĂ

rulează la Victoria (orele 
9,45; 14,15; 16,30; 18,45;
21).

WINNETOU — cinemascop, 
COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop 
j rulează 

—20).
JUDEX — 

rulează __ 
10,30; 16; 18,15; 20.30).

CĂLĂTORIE IN PARADISUL 
PĂSĂRILOR — O CĂLĂTO
RIE EXPERIMENTALĂ ÎN 
MAREA ROȘIE — cinemascop
— CINTECUL YMEI SUMAR
— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 
40 — UN CROS NEOBIȘNUIT

rulează la Timpuri Npi (o- 
rele 10—21 în continuare).

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30 — duminică 
ora 12), Dacia (orele 9; 
13,30 în continuare — 15,45; 
18,15; 20,45).

FURTUNĂ DEASUPRA ASI
EI — completare — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat

— completare —

tid

A
O

.pondență în limba lor mater
nă. Lui Lavrov în rusește, fran
cezilor în franțuzește, polonezi
lor în poloneză etc. Pentru el, 
lectura operelor scrise în dialecte 
locale era o desfătare“.

Friedrich Engels avea o pa
siune uriașă pentru toate dome
niile științei (Marx nu contenea 
să admire universalitatea lui 
Engels, ca și minunata lui vioi
ciune de spirit care îi permitea 
să treacă cu ușurință de la un 
subiect la altul, iar Engels, la 
riadul său, era întotdeauna în- 
cîntat de rigoarea analizei și a 
sintezei făcute de Marx).

Setea de cunoștințe clocotea 
mereu în inima lui Engels. 
„Această sete de cunoștințe — 
scrie Paul Lafargue — era pe 
deplin satisfăcută numai atunci 
cînd își însușea pînă în cele 
mai mici amănunte materia pe 
care o studia. Cine și-a făcut cît 
de cît o imagine despre vasti
tatea și extraordinara varietate a

resi căptușiți cu rafturi pline de cărți, 
nu zăreai măcar pe dușumea 
nici cel mai mic petec de hîrtie, 
iar cărțile, cu excepția a Vreo 
zece dintre ele care se aflau pe 
masa de lucru, erau frumos rîn- 
duite la locul lor“.

Diversitatea preocupărilor sale 
științifice, artistice, literare era 
cu totul deosebită.

Nu exista domeniu care să-i fi 
rămas străin: științele naturii, 
chimia, fizica, matematica, eco
nomia politică, filologia („în 
ultimul timp — îi scria el în 
noiembrie 1864 lui Marx, — 
m-am ocupat cu filologia și ar
heologia anglică —iutlandeză — 
scandinavă“) literatura, și chiar 
arta militară (în 1 870, în timpul 
războiului franco-prusian, arti
colele publicate de el în „Pali 
Mall Gazette“ au stîrnit multă 
vîlvS prin faptul că prevăzuse 
fără greș bătălia de la Sedau și 
zdrobirea armatei franceze).

„Pe Fr. Engels — scria în

Un nou vas capătă contur

pe cala de montaj a Șan-

tierului naval Galați.

ing. Nae Valentin
Prof. la Grupul școlar „Steagul roșu“-Brașov

la Arta (orele 10—10

Sport nr. 5/1965 
la Rahova (orele

I. TOMESCU
Foto: AGERPRES Manualul de teh

nologia meseriei pen
tru frezori-rabotori-

ABECEDARUL MESERIEI,
FARA pagini alb

OPINII ȘI SUGESTII

în- 
în-

se-

editării 
mențio- 
în nota 

anexa-

D inq. Doina
Centrul școlar profesional

Nîculescu
’ de construcții-București

ezbaterea organi
zată de „Scînteia 
tineretului“ este, 
desigur, bineve
nită. Alături, și 
paralel cu alte 
măsuri care se în
treprind în scop
ul de a pregăti

muncitori cu o înaltă califi
care, editarea unor manuale 
de tehnologia meseriei la un 
bun nivel tehnic constituie, 
fără doar și poate, una din ce
rințele fundamentale în pro
cesul desfășurării învățămîn- 
tului profesional.

în această lumină privite 
lucrurile mă voi referi în mod 
deosebit la manualul de teh
nologia meseriei pentru insta- 
latori-sanitariști. Aici reiau o 
observație făcută și în răs
punsul inginerei Lavinia Io- 
nescu și anume: lipsa de le
gătură în unele cazuri între 
programa școlară și manua
lele de tehnologia meseriei. 
Deficiența aceasta reiese cel 
mai pregnant în evidență în 
cazul manualului la care mă 
refer și voi da cîteva exemple, 
în programa școlară se prevăd 
ca 
Și _ 
ei", „Stații de pompare“, 
lății în instalațiile de apă cal-

teme : „Calitățile apei 
procedeele îmbunătățirii 

,,Tzo-..

dăa și altele, dar despre aceste 
lucruri în manual nu se spune 
nici măcar un cuvînt. Nu 
vreau desigur să ridic a- 
ceastă problemă numai de pe 
poziția profesorului și să se 
tragă de aici concluzia că, 
într-un asemenea caz, omul 
de la catedră ar trece peste 
temele netratate în manual, 
Dimpotrivă. Este însă vorba 
de cu totul altceva.. Manualul, 
este destinat elevilor, după el 
își sedimentează ei cunoștin
țele căpătate la ora de curs, 
asupra acestor cunoștințe re
vin adeseori în anii de școală 
și chiar după aceea, iar noti
țele singure nu pot fi nici pe 
departe suficiente.

O a doua problemă la care 
vreau să mă refer are legă
tură cu nivelul tehnic, cu ți
nuta științifică în care, apare 
manualul de tehnologia mese
riei. Nu este permis, după pă
rerea mea, 
tratezi, 
„Instalații 
presiunii“

ca atunci cînd 
de pildă, tema

pentru crearea
să nu te referi compresoare,

și la problema funcționării 
automate a unei asemenea in
stalații, cunoscut fiind că spre 
acest lucru se tinde în orice 
domeniu al industriei, spre 
mecanizare, automatizare în- 
tr-un grad cît mai înalt a di
feritelor procese de producție. 
La fel este cazul temei „Blo
curi, noduri sanitare, utiliza
rea prefabricatelor“, unde ma
nualul în cauză se referă la 
niște lucruri depășite.

Cu toate că în cele de mai 
sus m-am referit la un sin
gur manual, trebuie să menți
onez că se manifestă și alte 
dificiențe în privința manuale
lor de tehnologia meseriei. 
Dacă, de pildă, profesorii au 
posibilitate să consulte mult 
material bibliografic pentru a 
le servi Ia predare, în 
schimb elevii sînt nevoiți să 
învețe numai după notițe, în- 
trucît pentru unele meserii 

' nici măcar nu sînt editate ma- 
nuale, Așa este cazul meseriei 
de izolatori, sudori pompe și 

meseriile de

ventilatoriști, mozaicari-f a- 
ianțari, zugravi-vopsitori etc.

Ar trebui să mă mai refer 
și la un alt aspect al lucruri
lor. Ministerul învățămîntului 
trimite de regulă școlilor 
„Catalogul manualelor pentru 
invățămîntul profesional și 
tehnic“ dar multe din manua
lele cuprinse în acest catalog 
nu sînt prevăzute și în pla
nul de activitate al Editurii 
Didactice și Pedagogice. Une
ori chiar dacă este prevăzută 
apariția unor manuale ele nu 
se realizează.

Sînt de părere că Editura 
Didactică și Pedagogică are 
posibilități să lucreze mai 
bine cu autorii în procesul 
de editare a manualelor pen
tru învățămîntul profesional 
și tehnic. Dovada ? Pentru 
meseria la care m-am referit 
există de altfel unele cărți 
bune editate de Editura Teh
nică („îndrumător pentru lu
crări de instalații tehnico-sa- 
nitare“ de N. Niculescu și 
L. Dumitrescu, „Cartea insta
latorului de apă și canal“ de 
I. Nițescu și N .Bălan și altele) 
care tratează, la un bun nivel 
tehnic, problemele pe care le 
impune însușirea meseriei de 
instalator.

mortezori corespun
de, după părerea 
mea, în linii mari 
sarcinii pe care au
torul și editura și 
le-au asumat atunci 
cînd s-a pornit la re
dactarea lui (manua
lul a apărut în 1958 
fiind 
1962). 
pildă, 
rea 
care elevii trebuie să 
le capete este bine 
făcută, expunerea lor 
urmărind o linie ju
dicioasă, progresivă.

O lacună a manua
lului constă în aceea 
că unele teme sînt 
tratate prea schema
tic, iar despre altele 
nu se amintește deloc. 
Printre acestea pot 
enumera : „Dispoziti
ve speciale folosite la 
frezare", temă pen
tru care programa 
școlară afectează 10 
ore, „Calcule tehnice 
de frezare" pentru 
care sînt prevăzute 
8 ore, „Frezarea din
ților roților dințate“. 
temă la care lipsesc 
schițele precum și 
modalitățile de re
glare a mașinilor-u- 
nelte și altele.

Bănuiesc că direc-

putea realiza prin 
alte modalități.

O altă observație 
se referă la faptul că 
manualul în discuție 
cuprinde noțiunile 
prevăzute în progra
mele școlare pentru 
trei ani de studii. 
Adică elevul se ser
vește de el atît 
anul 
II și 
este, 
mea, 
că în această meserie 
este necesar pentru 
fiecare an de studii 
să se editeze un ma
nual de tehnologia 
meseriei. S-ar da po
sibilitatea autorilor, 
în primul rînd, să 
trateze pe larg și te
meinic noțiunile cu 
care vrem să plece

'in 
I cit și în anii 
III. Acest lucru 

după părerea 
greșit. Consider

în regiunea Maramureș 
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30).

FEMEIA NECUNOSCUTĂ — 
completare — Călătorie în pa
radisul păsărilor

rulează la Cultural (orele 
10,30; 15; 17,45; 20,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează Ia Buzești (orele 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,30).

LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop — completare — Vezi 
rîndunelele se duc

la Bucegi (orele 10; 
15; 17,45; 20,30).
PARISULUI —

rulează 
12,36;

MISTERELE 
cinemascop 

rulează 
11; 16;

la Unirea (orele 
18,15; 20,30).

completare

retipărit în 
Consider, de 

că sistematiza- 
noțiunilor pe

„învechirea"

țiile respective din 
Ministerul Învăță
mântului precum, și 
Direcția personal și 
învățământ din Mini
sterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini 
au cunoscut aceste 
lucruri încă îna
inte de editarea sau 
în timpul 
manualului 
nat întrucît 
introductivă
tă la programa șco
lară se menționea
ză : pînă la apariția 
unui manual nou se 
va utiliza actualul 
manual, iar pentru 
temele pe care acesta 
nu le conține se re
comandă bibliogra
fie. Atît profesorul 
cît și elevul trebuie, 
așadar, să pregă
tească lecția respec
tivă după alte cărți elevii noștri atunci 
de specialitate. Fireș
te, un manual de teh
nologia meseriei nu 
poate cuprinde abso
lut totul și mai ales 
nu se poate menține 
timp mai îndelungat 
în actualitate. Sînt 
conștient că profeso
rul trebuie să supli
nească
faptelor, a procedee
lor mai 
dițiile cînd tehnica 
face pași mari și re
pezi. Dar în cazul ci
tat bibliografia re
comandată este de
stul de sumară și se 
adresează profesoru
lui. Dacă se urmă
rește dezvoltarea in
teresului elevilor 
pentru citit și con
sultat literatură de 
specialitate .— acest 
lucru cred că s-ar

ales în con-

cînd termină o școa
lă profesională.

Ar fi, de aseme
nea, de dorit — în 
scopul unei concor
danțe cît mai depline 
cu programa școlară 
— ca materialul pe 
care-l conține ma
nualul să fie expus 
în ordinea lecțiilor 
prevăzute în progra
me și nu pe teme.

Toate cele spuse 
pînă acum pledează, 
cred, pentru editarea 
unui nou manual, 
mai complet, care să 
asigure elevilor posi
bilitatea de a. cunoa
ște noțiuni mai mul
te, de a folosi și 
după ce au terminat 
școala cartea de că- 
pătîi — tehnologia 
meseriei.

BOCCELUȚA
Poveste despre ceasuri 

rulează la 
10; 15,30;

ORA 5 
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30).

MARILYN — cinemascop — 
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de 
regiunea Maramureș

rulează la Miorița 
9,45; 12; 14,15;
18,45; 21), Volga
9,45; 12; 14,15; 16,30; 
21).

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — completare — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj

rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

DE LEGHE PE AMAZOA- 
— completare — Anul

LA
Flacăra (orele 

, 17,45; 20).
DUPÄ-AMIAZÄ

stat în

(orele 
16,30; 
(orele 
18,45;

800
NE 
nașterii: 1805

rulează la Popular 
10,30; 16; 18,30; 21). 
tari (orele 10; 16;
20,30 — completare 
nr. 5/1965).

UNCHIUL MEU — Pionieria 
nr. 5/1965

rulează la Moșilor (orele 
13,30; 18; 20,30).

PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop — completare — 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Cluj

rulează la Viitorul (orele 
16; 18,15; 20,30).

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE — cine
mascop

rulează la Colentina (orele 
15,30; 18; 20,30),

(orele 
Feren-
18,15; 
Sport



Dezbaterile de la 0. N. II
NEW YORK 29. — Trimisul 

specal Agerpres. Nicolae Iones- 
cu, transmite:

în Comitetul politic al Adu
nării Generale a O.N.U. a în
ceput luni examinarea problemei 
„Declarației cu privire la denu- 
clearizarea Africii“. Participanți- 
lor la lucrări le-a fost prezentat 
un proiect de rezoluție elaborat 
de 21 de state africane. în acest 
document este sprijinită declara
ția Conferinței șefilor de state 
africane privind denuclearizarea 
Africii. în preambulul proiectu
lui se subliniază, printre altele, 
că propunerile privind crearea 
de zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii s-au bucu
rat de un sprijin general, că de
nuclearizarea Africii ar constitui 
un pas concret spre înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.

Reprezentanții Tanzaniei, Etio
piei, Senegalului, Liberiei și ai 
altor țări, care au luat cuvîntul 
în ședința de dimineață au sub
liniat importanța pe care o acor
dă țările africane discutării aces
tei probleme în O.N.U. și s-au

♦

pronunțat în favoarea adoptării 
proiectului prezentat.

★
Participanții la lucrările Comi

tetului politic special au început 
luni examinarea punctului de pe 
ordinea de zi intitulat „Politica 
de apartheid a guvernului Repu
blicii Sud-Africane“. în raportul 
prezentat în legătură cu această 
problemă de comitetul special 
al O.N.U. însărcinat cu exami
narea politicii de apartheid a 
guvernului R.S.A., se subliniază 
că „în pofida condamnării uni
versale și a cererilor adresate de 
principalele organisme ale Națiu
nilor Unite guvernului sud-afri- 
can de a abandona practicile 
sale inumane, acesta continuă 
politica sa dezastruoasă“.

Delegații Guineei, Tanzaniei, 
Camerunului, R.A.U.. U.R.S.S.,
Afganistanului, Somaliei etc. au 
condamnat în unanimitate poli
tica rasială a guvernului sud-afri- 
can, subliniind că trebuie adop
tate împotriva acestei țări sanc- ... ------- —,tiuni economice severe, care 
fie respectate de toate statele.

Trupe britanice la Kariba ?
a avut loc 

întrunire re-
La Londra 

luni o nouă 
strînsă a cabinetului brita
nic pentru a discuta proble
ma trimiterii de trupe en
gleze in Zambia, în vederea 
protejării barajului de la 
Kariba împotriva atentate
lor puse la cale de către 
regimul de la Salisbury.

La întrunire au participat 
primul ministru, Harold Wil
son, ministrul de externe, Mi
chael Stewart, ministrul în
sărcinat cu problemele econo
mice, Georges Brown, minis
trul apărării, Dennis Healey, 
și ministrul finanțelor, Ja
mes Callaghan. în același 
timp, la ministerul însărcinat

Adunarea festivă
de la Tirana

TIRANA 29 (Agerpres). — 
In seara zilei de 28 noiembrie 
a avut loc la Tirana o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a 21-a aniversări a elibe
rării Albaniei. La adunare au 
luat parte
partid și de stat, 
intelectuali, reprezentanți 
organizațiilor obștești.

Rita Marko, membru al 
roului Politic și secretar
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania, a 
rostit o amplă cuvîntare.

conducători de
muncitori, 

ai

Bi- 
al

cu problemele Commonweal- 
thului au continuat întrevede
rile între Arthur Bottomley, 
șeful acestui minister, și tri
misul special al primului mi
nistru într-o serie de țări a- 
fricane, Malcolm MacDonald.

La sfîrșitul întrunirii ex
traordinare a cabinetului, nu 
s-a făcut nici o comunicare o- 
ficială. Agențiile de presă in
formează că Malcolm MacDo
nald a părăsit Londra luni 
seara, plecînd în Zambia pen
tru a duce răspunsul guver
nului britanic la cererea pre
ședintelui Kaunda privind 
trimiterea de trupe necesare 
protejării barajului de la Ka
riba. Se subliniază că guver
nul britanic așteaptă răspun
sul președintelui Zambiei îna
inte de a da publicității ho- 
tărîrea sa. Luînd cuvîntul la 
o adunare la Folkestone, fos
tul ministru conservator, Ju
lian Amery, reprezentant ala- 
ripii de dreapta a conservato
rilor, a ținut să prevină pe 
primul ministru că orice ac
țiune a sa în sensul trimiterii 
de trupe în Zambia va fi res
pinsă de conservatori. Cu 
toate că a vorbit numai în nu
mele aripii de dreapta a con
servatorilor, legată în mod 
tradițional de coloniștii albi 
din Rhodesia, observatorii a- 
preciază că influența acesteia 
ar putea determina pe liderii 
conservatori să-și retragă 
sprijinul acordat pină în pre
zent acțiunilor guvernului la
burist.

® LA 29 noiembrie, a sosit în R.P. Ungară o de
legație a Academiei Republicii Socialiste România, 
condusă de acad. Emil Pop, membru al Prezidiului 
Academiei. Delegația va discuta și semna planul 
de lucru privind colaborarea științifică între aca
demiile celor două t&ri pe anii 1966—1967.

® LA Clubul cultural din Hutzenwald (R.D.G.) a 
avut loc îeccnt o seara culturală românească în 
cadrul căreia a fost prezentată o conferință despre 
tara noastră, urmată de cîteva filme de scurt me
traj .

Asistenta — peste 350 de persoane — a primit 
interes această manifestare.

CU

*' LA invitația lui A. A. Gromiho, ministrul 
externe al U.R.S.S., la 29 noiembrie a sosit 
Moscova intr-o vizită oficială M. Slewart, ministrul 
afacerilor externe al Marii Britanii. După cum ara
tă agenția TASS, pe aeroport el a rostit o scurtă 
c.uvintare în care și-a exprimat speranța că întîfni- 
rile 
hui

de 
la

sale ca oamenii de stat ai U.R.S.S. vor contri
ta o înțelegere mai bună între cele două țâri.

• 
fost 
program de televiziune în culori de la Moscova la 
Paris. Aceasta a avut loc după o serie de probe teh
nice, efectuate prin intermediul statelitului artificial 
sovietic de legătură ,,Molnia-l‘ și prin folosirea 
sistemului de televiziune în .'culori „SECAM-3".

Specialiștii sovietici apreciază aceaștă' emisiune 
ca un aport însemnat la continua dezvoltare a folo
sirii legăturii prin spațiul cosmic în transmisia pro
gramelor de televiziune în culori și ca o nouă eta
pă în realizarea acordului cu privire Ia colaborarea 
între U.R.S.S. si Franța în domeniul televiziunii în 
culori.

LA 29 noiembrie, ora 12,30, ora Moscovei, a 
realizată pentru prima oară transmisia unui

® MINISTERUL Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze a dat publicității o declarație în care își ex
primă sprijinul pentru poziția exprimată în declara
ția din 26 noiembrie a Ministerului Afacerilor Ex
terne al-R. D. Vietnam cu privire Ia bombardarea 
de către avioane americane, a populației pașnice 
nord-vietnameze. Ministerul Afacerilor Externe- al 
R. D. Vietnam,, subliniază declarația chineză, a ce
rut ca guvernul S.U.A. să pună capăt imediat si 
necondiționat tuturor actelor de agresiune împotri
va R. D. Vietnam și războiului de agresiuiie din 
Vietnamul de sud și să-și retragă toate trupele și 
armele din Vietnamul de . sud, pentru • ca poporul 
sud-vietnamez să-și poată rezolva singur problemele 
interne.

O LN localitatea Haradh au continuat lucrările 
reuniunii de conciliere națională între delegațiile 
republicanilor și regaliștilor. După cum. transmit a- 
gențiile- de presă, un subcomitet al conferinței a 
luat în discuție „modalitatea de a se ajunge la 
crearea unui guvern de tranziție pină la organiza
rea plebiscitului". în rîndul cercurilor politice’apro
piate conferinței domnește încrederea că prin efor
turile de mediere ale reprezentanților R.A:U. și Ara
bici Saudițe s-a stabilit climatul de cooperare între 
cele două părți. Acest lucru permite, să se creadă, 
relata corespondentul agenției France Presse, că 
participanții la actuala reuniune de la Haradh ar 
putea în curînd sa subscrie la hotărîri acceptabile 
pentru ambele părți, așa cum's-a preconizat încă la 
conferința de la Djeddab.

® PREȘEDINTELE Republicii Dahomey, Sourgou 
Migan Apithy, precum și vicepreședintele Jiistin 
Ahomadegbe au demisionat luni dimineața sub pre
siunea armatei, condusă de generalul Soglo, anunță 
agenția France Presse. Conform constituției, pre
ședintele Adunării Generale, Tairou Congacou 
va asuma temporar ambele funcții, urmlnd ca în 
mult 40 de zile să fie organizate noile- alegeri.

??i 
cel

a• PRESA sud-coreeană relatează că recent 
avut loc la Seul o tentativă de lovitură de stat îm
potriva actualului regim-marionetă al președintelui 
Pak Cijan I-li. Procuratura din capitala sud-coreea
nă a, anunțat că au fost arestate 27. de. persoane 
implicate în acest „complot". Ulterior, președintele 
Pak Cijan Hi a ordonat arestarea altor110 persoane.

Pe scurt

Lupte la 8 km. 
de Saigon

a-

Pe străzile din suburbiile 
capitalei sud-vietnameze au 
apărut duminică seara drape
le ale forțelor patriotice șl lo
zinci antiamericane. Sute de 
manifeste au fost răspîndite 
în tot orașul, chemînd la de
monstrații, la necolaborare cu 
americanii și la organizarea 
de acțiuni de protest împotri
va prezenței în țară a celor 
peste 165 000 de militari 
mericani.

în cursul zilei de luni, în 
diferite locuri din Vietnamul 
de sud, unitățile patrioților 
și-au făcut din nou simțită 
prezența. Surse militare auto
rizate au declarat că la numai 
8 km de Saigon, partizanii au 
atacat cinci posturi ale tru
pelor guvernamentale, 
în cursul acestor lupte a fost 
ucis șeful districtului militar 
Thu Duc, colonelul Tran Van 
Manh.

Un batalion al forțelor pa
triotice a încercuit tabăra 
specială a trupelor guverna
mentale din provincia Chau 
Doc, la 150 km vest de Sai
gon, cauzînd o serie de pier
deri trupelor ce se apărau a- 
colo. In ajutorul acestora, a 
fost trimisă o companie a tru
pelor saigoneze și cinci avioa
ne de vînătoare.

o t
VIZITA TOVARĂȘULUI

ILIE MURGULESCU
IN U. R. S. S

MOSCOVA 29. —
Corespondentul Ager
pres, Ambrozie Mun- 
teanu transmite :

O delegație a Acade
miei Republicii Socia
liste România, condusă 
de academicianul Ilie 
Murgulescu, președin
tele Academiei, care se 
află în Uniunea Sovie
tică, a vizitat diferite 
instituții științifice la 
Moscova, Vilnius și Le
ningrad.

La 29 noiembrie am
basadorul Republicii 
Socialiste România la 
Moscova, Nicolae Găi
nă, a oferit un cocteil 
în saloanele ambasa
dei cu prilejul vizitei 
delegației.

La cocteil au luat 
parte N. G. Ignatov, 
vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., V.P. 
Eliutin, ministrul unio
nal republican al învă- 
țămîntului superior și 
mediu de specialitate al 
U.R.S.S., E. I. Afana
senko. ministrul învăță- 
mîntului al R.S.F.S.R..
L. F. Ilicev, locțiitor al 
ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.,
M. V. Keldîș, președin
tele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., 
academicieni și alte 
persoane oficiale.

Cocteilul s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
prietenească.

Distincții academice românești
-> ->

acordate unor
VARȘOVIA 29 — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Gheorgniță, 
transmite :

La Ambasada Republicii So
cialiste România din Varșovia, a 
avut loc festivitatea înmînării 
titlurilor de membri de onoare 
și membri corespondenți ai Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia unor membri ai Acade
miei polone de științe. Au fost 
înmînate titluri de membrii de 
onoare prof. dr. Janusz Groz
kowski, președintele Prezidiului 
Academiei polone de științe, 
și prof. dr. Waclaw Sierpins- 
ki, membru al Prezidiului 
Academiei polone de științe, 
iar titluri de membru cores
pondent prof. dr. Henryk Ja- 
blonski, secretar științific al Aca
demiei polone de științe, și prof. 
dr. Jerzy Konorski.

savanți polonezi

prof. dr. Ja- 
a mulțumit 

său și al ce-

Alexandru Tujon, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Socialiste România în R. P. 
Polonă, a subliniat în cuvîntul 
său că schimburile științifice în
tre cele două academii, se dez
voltă cu succes.

în cuvîntarea sa, 
nusz Grozkowski, 
călduros în numele
lorlalte persoane distinse cu înal
tele titluri.

La festivitate au participat 
Henryk Golanski, ministrul învă- 
țămîntului superior, precum și 
numeroși reprezentanți ai vieții 
științifice din Polonia.

După festivitate, a fost oferit 
un cocteil, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

Venezuela:

unor 
„totalul 

putea

.... •:

I

Convorbirile
Ochab-Nasser

I

După încheierea vizitei sale 
de două zile în Vietnamul de 
sud, Robert McNamara, ministrul 
apărării al S.U.A., a părăsit luni 
seara Saigonul, înapoindu-se la 
Washington. Potrivit părerii 
multor observatori, menționează 
agenția A.P. „Vizita lui McNa
mara Ia Saigon este legată de 
sporirea angajamentelor în oa
meni ale Statelor Unite în Asia 
de sud-est“. Referindu-se la spo
rirea efectivului militar ameri
can în Vietnamul de sud, aceeași 
agenție afirmă că, potrivit 
rapoarte neconfirmate, 
personalului american ar 
spori de la aproximativ 170 000 
de oameni, cîți sînt în prezent 
in Vietnamul de sud, la aproape 
300 000“.

ucrările Conferinței Organizației L Statelor Americane se apropie de
sfîrșit. In cadrul dezbaterilor ău a- 
părut două tendințe a căror - con
fruntare a evidențiat existența unor 
poziții contrastante.

Prim» tendință (care s-a făcut cu
noscută prin cuvîntările reprezen
tanților din Chile, Mexic, Uruguay, 

Argentina, Honduras) s-a caracterizat prin do
rința de a se restructura organizația ințerameri- 
cană în conformitate cu, cerințele continpntului. 
Astfel, ministrul de externe chilian, Gabriel Val- 
des, al cărui discurs a fost primit cu deosebit 
interes, a insistat îndeosebi asupra necesității rea
lizării unor reforme economice și sociale capabile 
să învingă dificultățile prin care trec țările la- 
tino-americane, ca urmare a subdezvoltării.

Cei mai mulți dintre vorbitorii care s-au urcat 
la tribuna Conferinței și-au manifestat nemulțu
mirea față de a doua tendință — promovată în 
special de Statele Unite — în legătură cu pro
iectul nord-ameriean privind crearea „forței mi
litare interamericane“. Unii comentatori prezenți 
la Rio de Janeiro, își afirmă părerea că opoziția 
puternică față de proiect ar rezulta din faptul 
că cei mai mulți membri ai O.S.A. atribuie orga
nizației interamericane numai un rol consultativ, 
un rol de promovare a cooperării interamericane. 
Majoritatea partenerilor din O.S.A., neagă, rolul 
de arbitru supranațional al organizației. Ei con
sideră planurile de creare a „forței interameri
cane“ ca un act care încalcă Chgrta O.S.A., un 
instrument de intervenție în treburile lor in
terne.

în contrast cu tendința spre modificarea acti
vității O.S.A. în interesul majorității statelor la- 
tino-americane, tendința exprimată fără echivoc 
prin intervenția secretarului Departamentului de 
Stat al S.U.A., Dean Rusk, a arătat că Wa- 
shington-ul este hotărît să obțină de la partenerii 
săi un acord privind constituirea „unor rezerve 
militare“ ca o formă ocolită a forțelor interame
ricane. Rusk nu s-a sfiit să afirme că Statele U- 
nite vor continua „să intervină, singure dacă 
este necesar“ pentru a apăra emisfera occidentală 
de o pretinsă „intervenție din afară“.

Discuțiile purtate în cele patru comisii (func
ționarea și transformarea sistemului uițerameri- 
can, dezvoltarea economică și socială, perfecțio
narea metodelor de reglementare: pe cale pașnică 
a conflictelor și apărarea drepturilor omului) au 
permis să se ajungă la unele acorduri de prin
cipiu privind restructurarea Chartei O.S.A. Do
cumentul final denumit „Actul de la Rio de Ja
neiro“ adoptat duminică în conferința plenară 
prevede recomandări privind convocarea 

anuală a Conferinței interamericane; di
vizarea actualului organ executiv al O.S.A. (Con
siliul ministerial) în trei comisii autonome : poli- 
tico-juridic, economic, și cultural; limitarea 
mandatului secretarului general al O.S.A. de la 
5 ani la 2 ani. Actuala conferință urmează să în
credințeze Consiliului O.S.A. sarcina de a de
semna un comitet care în viitoarele șase luni să
dea o formă definitivă reformelor propuse în 
cadrul discuțiilor.

Comentatorii acreditați la Conferință sînt de 
părere că aceste hotărîri privesc numai chestiuni 
procedurale care, în fapt, nu schimbă nimic și 
care, mai ales, lasă deschisă confruntarea dintre 
două tendințe fundamentale amintite.

Faptul că s-a hotărît ținerea altei con
ferințe în iulie 1966. care să hotărască
supra propunerilor actualei reuniuni acreditează 
ideea — exprimată și în cercurile O.S.A. că 
întîlnirea de Ia Rio de Janeiro nu a'făcut deCît 
să constate divergențele existente în sinul orga
nizației. Confruntarea dintre tepdințele și cerin
țele Americii Latine și politica Washingtonului 
are toate perspectivele să continue și să se 
agraveze.

a-

IOAN TIMOFTE

Agențiile de presă 
au ănuhțat. că Alberto 
Lovéra, mèmbru al Co
mitetului centrai al 
Partidului Comunist 
din Venezuela, arestat 
in luna octombrie, a 
murit în închisoare în 
urma tratamentului la 
care a fost supus. 
Moartea lui Coverà a- 
trage atenția opiniei 
publice internaționale 
asupra teroarei institu
ite în Venezuela împo
triva forțelor progre
siste. In închisorile 
din această țară au mai 
pierit alți 15 deținuți 
politici, printre care și 
veteranul mișcării sin
dicale, Donato Car
mona.

Represiunile îndrep
tate împotriva organi
zațiilor democratice și 
revoluționare 
șese însă să 
te forțele, populare. 
Dimpotrivă, 
acestora se 
și la ele participă pă
turi tot mai largi. Ță
ranii se ridică la lupta 
pentru înlăturarea ră
mășițelor feudale .și 
pentru pămînt, petro
liștii declară greve pen
tru majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, tot mai 
mulți intelectuali se a- 
lătură organizațiilor de
mocratice. Totodată, 
mișcarea de partizani

nu reu- 
înspăimîn-

acțiunile
intensifică

ia amploare. In urma 
unor succese ca acelea 
din localitățile Anzoa- 
tegui, 
gua 
reușita 
supra 
gaz și 
nînd companiei ameri
cane „Mane Grande 
Oii Company“ și celor 
din portul La Cruz, 
crește și se întărește a- 
utoritatea luptătorilor 
din detașamentele de 
partizani. Forțele de e- 
liberare națională și-au 
intensificat acțiunile 
în statele Falcon, 
Lara, Monagas, Ba- 
rinus, Miranda și al
tele. Operațiile de re
presalii întreprinse de 
trupele guvernamentale 
au suferit eșecuri. In
tr-un manifest al for
țelor patriotice- diftizat 
nu demult pe întregul 
teritoriu al țării se sub
linia : „Acum țara are 
mare nevoie ca fiii ei 
cei mai buni să urmă
rească crearea unui gu
vern care să proclame 
amnistia generală, să 
dizolve poliția politică 
(Dijepol) de tristă fai
mă, să păzească neabă
tut aplicarea constitu
ției și să continue ca
lea ce duce spre e- 
liberarea poporului ve- 
nezuelian“.

Campoelias, A- 
Clara, după 
sabotajelor a- 

conductelor de 
petrol aparți-
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S.U.A. După cum s-a anunțai, la Washington 
a avut loc simbătă o mare manifestație la care 
au participat 25 000 de persoane. .Manifestanții 
au protestat împotriva politicii. Statelor. Unite 
in Vietnam. In fotograiie ; Aspect din timpul 

manifestației

A treia reuniune
în „cinci"

L I. BREJNEV A VIZITAT

început la Bruxelles o nouă sesiune 
a Consiliului Ministerial al Pieței 

Și de data aceasta Franța boicotează 
Consiliului Ministerial al C.E.E. în

Luni a 
ordinară 
comune, 
lucrările
semn de protest împotriva implicațiilor supra
nationale ale finanțării politicii agricole co
mune.

Este pentru a treia oară con
secutiv, cînd Franța lipsește de 
la lucrările acestui consiliu ' (în
cepînd de la 30 iunie cînd s-a 
produs actuala criză în Piața co
mună).

La actuala' sesiune, miniștrii 
„celor cinci“ urmează să adopte 
o : atitudine, oomună în problema, 
soluționării crizei comunitare în 
lumina respingerii de către gu
vernul francez a sistemului insti
tuțional al Tratatului de la Roma 
ca și a principiului adoptării ho- 
tărîrilor cu majoritate de voturi 
începînd de la 1 ianuarie 1966. 
Se crede, în legătură cu aceste 
probleme, că „cei cinci“ își vor 
reînnoi invitația adresată Fran
ței de a participa la o sesiune 
specială ,a Consiliului Ministerial 
la care să nu fie invitați repre
zentanții Comisiei C.E.E. față 
de care Franța manifestă o-se
rioasă aversiune. Reînnoirea aces
tei invitații a devenit, necesară 
după ce Franța nu a dat nici un

răspuns precis la invitația simi
lară făcută la precedenta sesiune 
a Consiliului.

'Pe ordinea de zi a sesiunii mai 
figurează discutarea bugetului pe 
1966 al Euratomului și Pieței 
comune, „Runda Kennedy“, pre
cum și problema reducerii cu 
încă 10 la sută' a tarifelor va
male iritracomunitare, începînd 
de la 1 ianuarie 1966.

c’Xs

.R.S.S. Noi construcții de locuințe la Vilnius

actorul care a de
clanșat discuțiile a 
fost declarația fă
cută la posturile 
de radio daneze de 
către ministrul a- 
părării al Suediei. 
Anderson. El a 
spiis că țara. sa

este gata să ducă tratative cu 
Danemarca și Norvegia cu pri
vire la crearea unei uniuni de 
apărare între cele trei țări. Mi
nistrul suedez apreciază că a- 
ceastă uniune ar putea lua fi
ință în cazul dizolvării pactu
lui Atlantic în 1969. După cum 
se știe atit Danemarca cit si 
Norvegia, sînt membre ale 
N.A.T.O.

Reacția daneză nu s-a lăsat 
așteptată și ministrul apărării, 
Victor Gram a spus că Dane
marca nu manifestă dezinteres 
față de o asemenea propunere. 
Pentru a atenua conținutul a- 
cestei declarații, ministrul da
nez a completat însă că nimeni 
nu poate prezice ce se va în- 
tîmpla pină în 1969.

La aceasta, trebuie, adaugat 
că ministru] de' externe al 
Norvegiei, John Lyng, a decla
rat că există argumente foarte 
serioase în favoarea unei dis
cuții' privind apartenența tării 
sale la pactul Atlantic. Merită 
amintit că Lyng a fost nu de 
mult numit în funcția de mi
nistru de externe în cadrul 
noului guvern norvegian fqr- 
mat după alegeri. Agenția, veșt- 
germană D.PA.. aprecia că lua
rea de poziție a Oslo-ului do

CAIRO 29 (Agerprâs). —■ In co-: 
injinicatul dat. publicității - în > în
cheierea vizitei în R.A.U- a Jui 
Edward Ochab,. președintele Con
siliului. de. Stat. al R.P. Polonă, se 
arată că acești a avut convorbiri 
cu Gamal Abdel'Na'sser, președin
tele Republicii Arabe Unite, refe
ritoare la relațiile dintre cele două 
țări și la situația internațională 
actuală.

Cele două părți au subliniat ho- 
tărîrea lor de a lărgi și în viitor 
relațiile' bilaterale în special pe 
calea lărgirii și diferențierii schim
bului reciproc avantajos de măr
furi, precum și-a,schimburilor teli- 
nico-științifice și culturale.

în comunicat.,se arată că cei doi 
oameni de stat și-au exprimat din 
nou sprijinul față de principiile 
coexistenței , pașnice, ’ ca premisă 
principală-a menținerii păcii, și au 
căzut de acord asupra necesității 
de a se depune' toate eforturile 
pentru.-realizarea dezarmării sub 
un .strict control internațional.. A . 
fost subliniată necesitatea lichidă
rii bazelor militare străine care 
amenință 'securitatea’-popoarelor si: 
care sînt folosite ca instrument de 
presiune.

vedește că recenta schimbare 
din conducerea țării se face 
simțită și în politica externă.

Desigur că nu jocul întîm- 
plării a făcut ca aceste decla
rații să se producă cam în ace
lași timp. Evident • că pe me
leagurile nordice ale Europei 
încep să se cristalizeze unele 
procese, care au apărut încă 
mai demult în aceste țări.

Discuțiile' din cadrul pactu
lui Atlantic privind- o reformă 
a acestui organism, inițiate de 
Franța, au constituit tocmai. 

.motorul necesar pentru ca și 
în țările nordice chiar cercuri

R. D. GERMANA
BERLIN: 29 (Agerpres). TASS 

transmite : După cum s-a anun
țat oficial, la invitația lui Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G. și președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane, 
Leonid > Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a vizitat Repu
blica Democrată Germană între 
27 și 29 noiembrie 1965. întilni- 
rile și convorbirile care au avut 
loc și la care au luat parte W. 
Stoph, E. Hoenecker și alți 
membri ai Biroului Politic și 
C.C. al P.S.U.G., s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
frăție și unitate deplină de ve
deri. Cele două părți s-au infor
mat reciproc privind desfășura
rea construcției socialiste și co
muniste în țările lor, au discutat 
problemele dezvoltării continue 
a relațiilor dintre P.C.U.S. și 
P.S.U.G. și, de asemenea, au fă-

cut un schimb de păreri asupra 
celor mai importante probleme 
ale situației actuale din Europa 
și din alte regiuni ale lumii,-a- 
supra problemelor mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Participanții la întîlnirc și-au 
exprimat satisfacția profundă față 
de dezvoltarea cu succes a rela
țiilor multilaterale între cele 
două țări și partide și, în spiritul 
unui acord deplin au discutat 
măsurile posibile pentru lărgirea 
lor continuă, plecînd de la faptul 
că aprofundarea și întărirea, re
lațiilor frățești, dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Democra
tă Germană, dintre P.C.U.S. și 
P.S.U.G. corespund intereselor 
popoarelor sovietic și german, 
întregii comunități socialiste, in
tereselor întăririi forțelor păcii și 
socialismului. '

Ț

discutată în mod oficial, dar ea 
a constituit subiectul princi
pal al întrevederilor neoficiale. 
Aceasta mai ales în condițiile 
cînd Suedia și Finlanda și-au 
propus realizarea unei colabo
rări regionale mai active care 
ar putea deveni însă mai am
plă în cazul în care Norvegia 
și Danemarca nu ar apartine 
blocului militar Atlantic.

Toate acestea trebuie apre
ciate în contextul general po
litic scandinav unde atît Nor
vegia cît șl Danemarca au rea
firmat recent că nu vor per
mite amplasarea armelor nu
cleare pe teritoriul lor. O ase
menea. precizare a făcut nu de

Evoluții nordice
oficiale să fie angrenate 
în dezbaterea privind aparte
nența la pactul Atlantic. Faptul 
este subliniat, și de.. colicii inul 
parisian „Le Monde" care arată 
că Incertitudinea privind vi
itorul pactului .Atlantic a făcut 
ca cercurile .politice , din țările 
scandinave să-și pună șiumai 

. acut ’întrebarea dacă' o politică 
în afara NA.T.O.-ului nu ar fi 
mai folositoare acestor state. La 
ultima reuniune a primilor mi
niștri ai celor cinci țări nordice 
care s-a desfășurat la Iniatra în 
Finlanda, problema nu a fost

mult premierul danez Krag. 
Programul politic al noului gu
vern norvegian reafirmă, de a- 

.semenea, refuzul față de stațio
narea pe teritoriul țării a uni
tăților militare străine și a am
plasării armelor nucleare. O 
declarație în- același sens a fă- 
făcut la Washington și mini
strul norvegian care se află 
într-o vizită oficială rin Statele 
Unite.

Unele schimbări de atitudine 
pot fi sesizate și în abordarea 
altor chestiuni ale actualității 
internaționale. Sînt cunoscute 
manifestațiile care au avut loc 
în capitalele țărilor nordice 
prin care, în special tineretul,

și-a exprimat protestul față de 
agresiunea americană din Viet
nam. Există însă reacții șf în 
cercurile oficiale. Agenția Reu- 
ter arăta că punctele de vedere 
ale Suediei și Statelor Unite 
față de războiul din Vietnam 
diferă. Agenția amintește că 
premierul suedez Erlander și-a 
exprimat îngrijorarea față de 
intensificarea amestecului
S.U.A. în Vietnamul de sud 
subliniind pericolele pe care a- 
cest amestec îl reprezintă pen
tru pacea lumij. Tot agenția 
Reuter relata că oficialitățile a- 
mericane au fost profund ne
mulțumite de sprijinul acordat 
de Erlander unei declarații a 
ministrului suedez al afacerilor 
externe, Nilsson, care și-a ex
primat speranța că S.U.A. „se 
vor folosi de influența lor pen
tru a pune capăt actelor alia- 
tilor lor contravenind legilor 
umanității". Autoritățile ameri
cane au interpretat această de
clarație ca o aluzie la adresa 
războiului dus de Statele Unite 
în Vietnam.

Desigur toate aceste luări 
de poziție nu trebuie absoluti
zate fiind vorba de un proces 
în curs de desfășurare, cu creș
terile și scăderile sale, ineren
te desfășurării în timp a poli
ticii țărilor nordice. Anunțarea, 
în ultimul moment, a participă
rii Danemarcei la consfătuirea 
unor miniștri ai apărării din 
țările Pactului Atlantic care a 
avut loc simbătă la Paris este 
tocmai o manifestare a înfrun
tării dintre diferitele tendințe 
politice prezente în viața poli
tică a statelor scandinave.

întrunirea, in ianuarie 1966, 
a Consiliului nordic va putea 
aduce unele clarificări.
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