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Viitori maiștri și tehnicieni, astăzi elevi in 
anul l-utilaje al Grupului școlar C.F.R. 
din Capitală, studiind Împreună cu profesorul 
lor, ing. loan Sava, in ta(a machetei, modul 
de funcționare a unei stat ii de mixtură 

asfaitică
Foto: AGERPRES

Lecția de neînlocuit
9

a șantierului
5

Depășindu-și regularitate
sarcinile ele producție, tine
rii montori Ciurean Victor și 
Mureșan Alexandru de la U- 
zina „Unirea“-Cluj se mențin 
de la începutul anului printre 
evidențiați in întrecerea socia
listă. lată-i lucrînd 
rea unei mașini 

bumbac 
Foto : O.

la monta- 
de filetat
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Pe Calea Turzii din Cluj se impune trecătorului o nouă con
strucție cu zidăria terminată ; localul Școlii de coregrafie. Pare 
surprinzătoare absența muncitorilor mai vîrstnici. Privindu-i 
vîrsta constructorilor prezenți pe schele e ușor de dedus: 15-16 
ani. Sînt elevii anilor II G și II F ai Grupului școlar de construc
ții. Ca și altor colegi de-ai lor, li s-a încredințat execuția acestei 
lucrări. E o metodă aplicată de mai mult timp pe șantierele clu
jene cu rezultate bune.

Pînă acum, ne spunea instruc- 
de practică tov. Pavel Coma- 
elevii au lucrat în echipe se- 

executînd aproape toate

torul 
nici, 
parate, 
operațiile incluse în programa de 
practică. Au terminat singuri și la 
un nivel calitativ bun zidăria. Ur
mează tencuirea și alte lucrări care 
sînt mai complicate. Pentru acestea 
i-am repartizat pe lîngă cei mai ex
perimentați muncitori. Dar chiar lu- 
crînd în echipele muncitorilor ei

! vor avea front de lucru aparte.
; De mai mulți ani la Grupul șco
lar de construcții din Cluj practica

■ alternează de la o zi la alta eu orele 
de curs. Acest sistem dă rezultate

i bune. S-a observat că efectuarea

practicii comasat, intr-un singur 
sezon aduce goluri în calificarea vii-

peste cîteva luni elevii aplicau 
practic acestea.

Alternanța : o zi cursuri, o zi 
practică are numeroase avantaje. Se 
asigură o înlănțuire didactic nece
sară între predarea teoretică a unui 
proces sau metode tehnologice și 
aplicarea ei imediată. în același 
timp, școala a încheiat cu întreprin
derile unde elevii își efectuează

cere, și un reprezentant al școlii. 
Menirea lor este de a asigura front 
de lucru elevilor respectînd specifi
cul diferitelor meserii, de a le dirija 
pregătirea practică. Pe numeroase 
șantiere există o mare răspundere 
pentru îndrumarea practicii elevilor 
din școlile profesionale. Elevii au

IK

Cum este organizata practica elevilor

pe șantierele de construcții din Cluj

torilor muncitori. Nu se realizează o 
legătură strînsă între cunoștințele 
teoretice și aplicarea lor practică. 
Se parcurgeau capitole întregi 
tehnologia unei meserii

practica convenții de pregătire. 
Conform acestora s-au organizat co
lective de conducere a practicii în 
cadrul întreprinderilor formate din 
ingineri, maiștri numiți de condu-

din școlile profesionale. Elevii 
întotdeauna asigurat frontul de lu
cru necesar, iar îndrumarea este fă
cută de ingineri, maiștri, tehnicieni 
cu răspunderi precis stabilite.

Rezultatele colaborării dintre 
școală și întreprindere în organiza
rea și desfășurarea instruirii prac
tice a elevilor și-a dovedit efica
citatea. Elocvente sînt rezultatele 
obținute pînă acum la practică de 
o bună parte a elevilor : cei din

• anul II zugravi, anul II! stații și 
rețele electrice, anul III tinichigii 
etc.au obținut numai note de 9 și 10.
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Spartachiada de iarna a tineretului

despre viitorul 
cooperativei a- 
producție din

R. P. Mongole

în întrecerile etapei / /
.. A .....

&

Marți, 30 noiembrie 1965, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., a primit în audiență 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Mongole la Bucu
rești, Togoociin Ghenden, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

O discuție 
imediat al 
gricole de
Cistei. raionul Ălba. Ea are 
loc in lai a planurilor și a 
planșelor, la masa de lucru 

a președintelui.

Ediția 1965—1966 a 
Spartachiadei de iarnă 
a tineretului va fi 
inaugurată astăzi, 1 
decembrie. Eveni
mentul este așteptat 
cu interes de tineri, 
încă de pe acum 
gata de start. Scriso
rile primite în ulti
mele zile la redacție 
ne-au confirmat pre
gătiri intense în toa
te colțurile țării, pre
gătiri cate dovedesc 
că din prima zi se 
vor avînta în între
ceri mii și mii de ti
neri.

Această tradițio
nală competiție de 
masă cuprinde și în 
actuala, ediție zece 
discipline sportive: 
SCHI. PATINAJ, 
SĂNIUȚE, GIM
NASTICĂ, TRlNTĂ. 
SAH. TENIS DE 
MASA, TIR, ORIEN
TARE TURISTICA si 
HALTERE. întrece
rile se vor desfășura 
în cîteva etape : eta
pa I (pe asociații 
sportive) 1 decembrie 
— 10 februarie ; eta
pa a II-a (pe grupe 
de asociații sportive) 
11 februarie — 10
martie : etapa a IlI-a 
(raionala, orășenească) 
” ■’ mar-11 martie — 25 
tic.

SpartachiadaSpurtachiada de 
iarnă are un rol deo
sebit în 
miilor de 
practicarea 
fizice, mijloc impor
tant de întărire a să
nătății și de ridicare 
a capacității de mun
că. In același timp, 
ca și în edițiile pre-

antrenarea 
tineri la 

culturii

cedente. competiția 
oferă un bun prilej 
pentru trecerea nor
melor complexului in
signei de polisportiv.

Concursurile etapei 
I, mai ales, soli
cită o atentă pregă
tire și o bună desfă
șurare, elemente ce 
trebuie asigurate de 
către organizațiile 
U.T.C. în strînsă co
laborare cu asocia
țiile sportive, in a- 
ceastă perioadă, timp 
de peste 70 de zile, 
la startul întrecerilor 
sînt chemați să-și

dispute întîietatea toți 
tinerii de la orașe și 
sate, fără o clasificare 
sportivă, în scopul de 
a-i angrena în practi
carea organizată a 
disciplinelor preferate. 
La obținerea succe
sului dorit se impune 
ca toți participanții 
să fie bine pregătiți 
și aici o sarcină deo
sebită revine instruc
torilor sportivi, antre
norilor sau sportivilor 
fruntași.

Experiența marilor 
competiții de masă 
indică de altfel 
succesul întrecerii 
hotărăște în etapa
O bună pregătire 
a concurenților, a te-

ne
că
se
I.

renurilor sportive și a 
materialelor necesare, 
o organizare cores
punzătoare a întrece
rilor asigură din capul 
locului largă partici
pare a tineretului. E- 
vident, un rol stimu
lator în antrenarea u- 
nui număr cit mai 
mare de tineri la 
Spartachiada de iarnă 
îl are buna desfășu
rare a concursurilor 
încă din primele zile.

In acest fel cele a- 
proape trei luni, timp 
de desfășurare a eta
pei de masă, poate și 
trebuie să însemne o 
perioadă intensă de 
activitate sportivă a 
tinerior, de afirmare 
a talentelor pentru 
promovarea acestora, 
in etapele superioare. 
De modul în care se 
vor pregăti și vor 
concura în prima eta
pă, depinde în bună 
măsură succesul eta
pelor viitoare în care 
trebuie să se întîl- 
nească cei mai buni 
campioni ai asociații
lor sportive, talente 
autentice la schi, pa
tinaj, gimnastică sau 
haltere. Pentru aso
ciațiile sportive, orga
nizațiile U.T.C. ac
tuala ediție a Sparta- 
chiadei de iarnă con
stituie un bun prilej 
de antrenare a unui 
număr cit mai mare 
de fete într-o bogată 
și interesantă activita
te sportivă de masă.

Astăzi, în ziua inau
gurală a întrecerilor 
Spartachiadei de iar
nă va invităm la star
tul competiției, urîn- 
du-vă succes deplin!

Raionul Muscel este, 
bună dreptate, cunoscut 
întreaga țară pentru tradițiile 
sale folclorice, păstrate pînă 
astăzi și îmbogățite în de
cursul anilor. Cîntecele și por
tul specific local, precum și 
vestitele dansuri muscelene au 
primit o meritată confirmare 
și în cadrul mai multor con
cursuri organizate pe plan na
țional. Activiștii culturali își 
amintesc, de pildă, că o dată, 
de mult, corul căminului cul
tural din Rucăr a primit un 
premiu pe țară, iar la cel de 
al Vl-lea concurs al formații
lor de amatori același cor, 
împreună cu cele de la Malu 
cu Flori și Bughea de jos a 
ajuns pînă la faza regională. 
La cel mai recent concurs, al 
VlI-lea, pot fi amintite și for
mațiile de dansuri de la Be- 
revoești ' '
care au 
gională. 
adaugă 
de la 
mit 
cel de al Ili-lea Festival bie
nal „I. L. Caragiale“ (pentru 
piesa „Aripă de rîndunică“) 
și cea de la Berevoești care se 
află în prezent, în cadrul ce
lui de al patrulea festival, în 
fața etapei regionale.

Tradiția nu se păstrează 
însă de Ia sine.

„De urci dealul sus la Ru
căr...“, după cum te îndeamnă 
un vechi cîntec popular, e de-a- 
juns să-ți arunci privirea prin

și Văleni-Dîmbovița, 
ajuns la 

La acestea 
formația de 

Godeni care 
o mențiune pe

faza re
se mai 
teatru 

a pri- 
țară la

registrele căminului cultural 
și să porți o discuție cu tova
rășul director Nicolae Tercea- 
nu, pentru a-ți da seama că 
aici tradiția nu se dezminte. 
Corul, de pildă, deși nu mai 
este condus de același dirijor 
cu care .a obținut anul trecut 
premiul II pe regiune, nu s-a 
autodizolvat după aceea. Dim-

asigură nu numai continuita
tea în muncă, ci și menține
rea formațiilor la un nivel ar
tistic constant. Interesant e 
faptul că la Rucăr se pot ve
dea spectacole și programe 
artistice chiar și în lunile mai 
dificile, iulie sau august, luni 
despre care în alte părți. ti se

„SiRBA u
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Directivele Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român au stabilit un 
vast program de dezvoltare indisolubil le
gat de progresul științei, de intensifica
rea cercetărilor fundamentale și apli
cative în toate compartimentele științei și 
tehnicii noastre. în acest scop, așa cum 
arată hotărîrile Congresului, în perioada 
planului cincinal vor fi făcute noi eforturi 
pentru întărirea corespunzătoare a 
bazei materiale a științei. Pentru finan
țarea cercetărilor se vor aloca peste 7 mi
liarde lei, din care 1,5 miliarde vor fi des
tinate construirii de noi institute și labora
toare, dotării cu aparatură de nivel tehnic 
ridicat.

Uriașul plan de dezvoltare a cercetării 
științifice românești, indisolubil legat de 
dezvoltarea economiei întregii țări, va fi 
tradus în viață de un puternic detașament 
de oameni de știință. Pînă în anul 1970 în 
instituțiile de cercetare vor lucra peste 
30 000 de persoane, punîndu-șe accentul 
pe formarea de cadre științifice în mate
matică, fizică, chimie, biologie, științe teh
nice, economice și în alto domenii.

Această puternică dezvoltare a cercetării 
științifice românești, creșterea impetuoasă 
a numărului de cercetători, impune — așa 
cum arăta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în raportul prezentat la Congres, „ridica
rea continuă a nivelului muncii de pregă
tire a noilor cercetători, a. specializării lor 
potrivit progresului științei contemporane, 
dezvoltării actuale și în perspectivă a eco
nomiei și culturii".

Noul Decret al Consiliului de Stat și 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri privitoare 
la reglementarea acordării titlurilor știin
țifice, vine să confirme din nou înalta pre
țuire acordată în statul nostru științei și 
culturii, grijii deosebite pentru continua 
ridicare a nivelului cercetării științifice, 
pentru formarea unor cadre de oameni de 
știință la nivelul cerințeloi dezvoltării so
cietății noastre.

în condițiile avîntului științei noastre, 
în condițiile în care universitățile, institu
tele de învățămînt superior, institutele de 
cercetare se preocupă activ de formarea a 
noi generații de oameni de știință, de con
tinua ridicare a calificării, :i specializării 
tinerilor cercetători, recentele Hotărîri pri- 
vind reglementarea acordării titlurilor 
științifice reprezintă im remarcabil eve
niment în viața științei si în viața univer
sitară a țării noastre.

Incercînd să subliniem in aceste rînduri 
rolul acestor hotărîri în procesul formării 
și calificării tinerilor .oameni de știință, 
am vrea să conturăm dintr-un început 
unele detalii menite a pune în lumină cî
teva dintre prevederile noilor reglementări.

Noile hotărîri stabilesc, în primul rinei, 
titlul de bază al calificării științifice su
perioare de specialitate, cel de doctor 
intr-o anumită ramură de știință, apoi 
titlul de doctor — docent în științe, me
nit să constituie pentru doctori consacra
rea unei activități științifice îndelungate 
și deosebit de remarcabile, concretizată 
în lucrări care s-au înscris cu cinste în 
patrimoniul științei, tehnicii sau culturii. 
In sfîrșit, este stabilit titlul de doctor 
honoris causa, care nu este condiționat 
de posesiunea nici unuia din celelalte 
două și reprezintă încoronarea unor reali
zări de o deosebită importanță în dome
niul științei, tehnicii și culturii sau a 
unor servicii de o însemnătate cu totul 
deosebită aduse patriei noastre și uma
nității de unii cercetători români sau 
străini.

Conform noilot hotărîri, doctoratul re
prezintă o formă superioară de învăță- 
mînt destinat a face dovada unor deose
bite aptitudini de cercetare științifică, 
concretizate în lucrarea cu caracter ori
ginal prezentată, care deschide viitorului 
om de știință drumurile spre rezolvarea 
creatoare a unoi probleme de prim ordin 
pe care le pune cercetarea științifică. 
Lucrarea de doctorat reprezintă cel mai 
important moment în reglementarea 
acordării titlurilor științifice, căci teza de 
doctorat trebuie să reprezinte o valorifi
care a studiilor și cercetărilor efectuate 
și să constituie o contribuție meritorie, 
personală, la rezolvarea unei probleme 
teoretice sau tehnico-științifice.

(Continuare in pag. a lll-a)

fost 
orga- 

■ în-

în întreaga țară au 
constituite comisiile de < 
nizare a conferințelor de 
ființare a uniunilor regionale 
ale cooperativelor agricole de 
producție. Din aceste comisii 
fac parte președinți, briga
dieri, șefi de echipe, ingineri 
din cooperativele agricole, ac
tiviști de partid și de stat.

Numeroși participanți Ia șe
dințele de constituire au luat 
cuvîntul subliniind importan
ța măsurilor adoptate la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R. 
pentru crearea cadrului ne
cesar dezvoltării continue a 
agriculturii noastre socialiste, 
creșterii nivelului de trai ma
terial și cultural al țărănimii, 
sporirii aportului agriculturii 
Ia avîntul economiei noastre 
naționale. Vorbitorii și-au ex
primat hotărîrea de a munci 
cu elan și energie sporită pen
tru înfăptuirea prevederilor 
plenarei.
Discutînd unele probleme

ale activității cooperativelor 
agricole, vorbitorii au scos în 
evidență importanța creării u- 
niunilor raionale și regionale, a 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
în orientarea activității coope
rativelor agricole pentru fo
losirea cît mai eficientă a re
surselor de care dispun și gos
podărirea rațională a pă- 
mîntului și a celorlalte mij
loace de producție, în îndru
marea unităților pentru dez
voltarea proprietății obștești, 
organizarea și retribuirea 
muncii, îmbinarea intereselor 
generale ale statului cu cele 
personale ale țăranilor coope
ratori.

Participanții au adoptat 
planurile de activitate ale co
misiilor regionale care au și 
început munca de organizare 
a conferințelor de înființare a 
uniunilor regionale ale coo
perativelor agricole.

(Agerpres)

ani este și directorul căminu
lui cultural. în seana cînd am 
ajuns în comună am găsit co
rul repetînd. Dar ce păcat că 
repetiția aceea era de fapt o 
reluare a activității, după cîte
va luni de stagnare ! Același 
cor a făcut anul trecut mai 
multe deplasări în comune 
mai mult sau mai puțin apro-

CIULEANDRA
u

ȘL PASUL PE LOC
însemnări despre activitatea culturală de amatori în raionul Muscel

potrivă, în perioada de iarnă 
1964-1965, și-a îmbogățit re
pertoriul cu 11 piese noi, iar 
în prezent a început deja re
petițiile cu alte bucăți. Pro
gramele prezentate de cor, 
împreună cu celelalte forma
ții ale căminului, au o anu
mită ritmicitate, cu alte cu
vinte au loc destul de des con
fruntări cu publicul, ceea ce

perioada despune: „Știți... 
vară...“.

...Situația nu 
peste tot la fel. La Dragosla- 
vele, de pildă, există, de ase
menea, o formație corală, cu 
tradiție dacă o socotim după 
numărul anilor : a fost înfiin
țată în 1945 și dirijată tot de 
atunci de același om. tovară
șul Ion Catrinu, care de patru

se prezintă

piate : Dîmbovicioara, Lerești, 
Voinești, Rucăr. Dar era pe
rioada de desfășurare a celui 
de al VlI-lea concurs, iar de
plasările erau o condiție ce
rută de regulament. După ce 
a ieșit din concurs, corul a 
tăcut. îl mai găsim prezent 
doar la un „Festival al pri
măverii“ din mai 1965 (de fapt 
tot un fel de concurs, organi-

zat pe plan regional), cînd a 
dat spectacol în comuna Dîm
bovicioara și pe urmă iarăși 
tăcere. Bine totuși că s-a re
nunțat acum la „tăcere“ și 
să sperăm că nu pentru a se 
reveni.

Cam tot același lucru se 
poate spune și despre corul 
de Ia Rădești, și el înființat 
cu .ani în urmă, în 1954, și 
care a ocupat locul II pe ra
ion la cel de al VlI-lea con
curs dar care, după aceea, a 
mai dat programe doar la zi
lele festive.

Cu echipele de dansuri se 
manifestă un fenomen asemă
nător. La Lerești ni s-a spus 
că formația de dansuri a par
ticipat la cel de al VlI-lea 
concurs, s-a oprit la faza in- 
tercomunală, iar de atunci a 
mai dat un program tocmai 
în cadrul „Festivalului pri
măverii“ din acest an, în de
plasare la Bughea de Jos. Am 
întrebat. însă ce pregătește in 
prezent echipa de dansuri. Ni 
s-a răspuns: Sîrba, Ciulean
dra, Brîulețul și Ungureasca, 
adică tot repertoriul de anul 
trecut. O altă comună. Pu- 
cheni, de pildă a dat în urma 
celui de al Vl-lea concurs pe 
țară (în 1960) un program la 
televiziune, compus din dansu
rile : Sîrba, Ciuleandra, Brîu
lețul și Ungureasca. Acum, în 
1965, dacă întrebi ne directo-

D. MATALA
(Continuare in pag. a lll-a)

ea-n filme?
Exislfi în București un cine

matograf care pe afișele și pro
gramele editate săptămînal de 
întreprinderea cinematografică 
orășenească figurează ca o sălii 
destinată proiecțiilor pentru 
copii După cum foarte bine 
știu mai ales părinții cu copii 
de virslă preșcolară sau. din 
primele clase ale școlii genera
le. acest cinematograf se nu
mește Doina și își împarte 
spațiul atît pentru spectatorii 
cu pantaloni scurti cit și pen
tru cei vîrstnici. (Diminețile 
sînt programate filme de scurt 
metraj, de obicei de animație 
iar după-amiaza filme pentru 

. adul(i). Profilul ambiguu al a- 
cestei săli se răzbună însă căci 
cinematograful Doina apare 
spectatorului ca un teritoriu al 
nimănui Copiii de Ia matinee 
sînt dezolați de răceala cu care 
îi întîmpina pere/ii albi din sala 
de proiectări iar spectatorul 
matur de după-amiază se simte 
stingher in holul în Care ală
turi de fotografiile adulte se 
află poze din basmele filmate.

Decorarea cu elemente speci
fice vizitatorilor de vîrstă mică 
nu este o noutate pentru' loca
lurile de utilitate publică in 
care vin copii. Policlinicile s-au 
conformat de mult acestei idei, 
Ia fel frizeriile pentru copii. 
Numai cinematograful, lăcaș de 
artă, în care frumosul ar tre
bui să te înlîmpine chiar de la 
intrare, este străin de această 
preocupare. Cu un an în urmă. 
lucrători ai Studioului cinema
tografic „Animaiilm" se anga
jau prin declarații în presă să 
ia acest cinematograf sub pa
tronaj. Excelentă idee Timpul 
însă a trecut și lucrurile nu 
s-au schimbat. Tovarășii de la 
Întreprinderea orășenească spun 
ca au cerut de mai multe ori 
creatorilor de la sectoarele de
sen animat și păpuși animate 
din studioul amintit să le dea 
concursul în această privință 
dar că pînă acum nimeni r:-a 
răspuns într-un fel sac altul, 
(Cererile de colaborare primesc 
de obicei răspuns o singură 
dată pe an. Ati ghicit, ta 1 Iu
nie, cu prilejul zilei internațio
nale a copiilor, cînd vine cile 
un regizor și le vorbește despre 
tehnica și estetica Ulmului de 
animație preșcolarilor între 3 
și 7 ani 1).

In. incinta Studioului „Anima- 
film" sînt numeroase panouri 
cu fotografii și desene închi
puind scene și momente de lu
cru din filmele pentru copii 
realizate aici. De asemenea, în 
magazia studioului sînt alfe 
multe asemenea desene și pă
puși care au „jucat" în fil
mele realizate de „Animaiilm’. 
Nu s-ar putea organiza oare 
cu aceste desene și păpuși o 
expoziție permanentă în holul 
cinematografului Doina ? Si nu 
s-ar putea decora pereții cine
matografului cu imagini înfă- 
tișîn.d eroii filmelor de anima
ție ?

Si iiu s-ar putea ca săptămî
nal, sau — pentru început 
lunar să se organizeze întîl- 
niri cu regizori sau interpret) 
din filmele dedicate lor ? Sau 
cu alli colaboratori la realiza
rea filmelor ?

Treaba aceasta n-ar cere de- 
cît un minim de efort din par
tea creatorilor celor două sec
ții de la Animaiilm.

In schimb, cinematograful 
Doina ar deveni într-adevăr o 
sală pentru copii iar micii spec
tatori s-ar simți aici la ei a- 
casă

/



j DIN LEGENDELE 
I SI TRADIȚIILE 
I POPORULUI
I NOSTRU
I •

de Al. Mitru

I DECEBAL

I

I

Ultimul și cel mai zguduitor act al 
tragediei dacice îl scoate în prim plan 
pe Decebal, fiul lui Scorilo.

Pe Columna lui Traian chipul lui De
cebal apare, întocmai așa cum s-a păs
trat și în legendele poporului nostru, 
simplu, hotărît, neclintit, dramatic, în- 
cercind parcă să privească în adîncul 
istoriei, întrebîndu-se care va fi în vii
tor destinul dacilor. Gura sa pare gata 
să dea ultima poruncă, ce nu va fi însă 
niciodată aceea de supunere în fața 
dușmanului.

Istoricul Dio Cassius, la aproape 150 
de ani de la distrugerea Sarmizege- 
tusei, reflectând. nu numai niște izvoare 
istorice certe, ci și o părere unanim 
recunoscută de-a lungul secolelor, afir
mă ; „...era priceput în ale războiului 
și iscusit la faptă; știind cină să năvă
lească și cînd să se retragă la timp, 
meșter în a întinde curse, viteaz în 
luptă, știind a se folosi cu dibăcie de o 
victorie și a scăpa cu bine dintr-o în- 
frîngere; pentru care lucruri el a fost 
mult timp pentru romani un potrivnic 
de temut".

Tot Dio Cassius ne relatează o le
gendă, care trebuie să fi fost mult răs- 
pîndită în antichitate. Legenda are la 
bază evenimentele istorice ale anului 
88. Cu un an înainte, Decebal zdrobise 
în defileul de la Turnu Roșu oștite ro
mane conduse de generalul Fuscus. Ge
neralul pierise. Morții și răniții vrăj
mașilor erau într-un număr considera
bil. Și, ceea ce pentru romani era mai 
presus de orice, le capturase stindardul 
legiunii Alaudae. In anul 88, romanii 
vor să-și ia revanșa. Aduc o armată 
mult mai puternică, cu un armament 
perfecționat, trupele avînd în fruntea 
lor pe un general deosebit de înzestrat: 
Tettius Lulianus.

De data aceasta, trupele lui Decebal 
sînt înfrînte în strivitoarea de la Por
țile de Fier transilvănene și Tettius 
lulianus este gala să încerce o ofensivă 
spre inima Daciei.

Decebal nu mai are destui luptători 
să-i reziste generalului roman. Atunci 
îi vine ideea să taie copaci din pădurile 
de care Dacia era plină. Scurtând 
trunchiurile de statura unui om, aco- 
perindu-le cu veșminte dacice și reze- 
mînd de ele arme sau doar crengi ce 
semănau cu armele, regele își făurește 
o mare oștire de lemn. Oștirea a fost 
probabil văzută de romani din depărta
re, undeva, pe vreo culme, așteptînd 
amenințătoare, însuflețită fiind numai

de cîțiva oșteni vii, ce se agitau și fă
ceau larmă, ca să dea impresia de real. 
Tettius lulianus căzînd în cursă s-a re
tras. Inima Daciei a rămas și atunci 
nestrăpunsă de sabia romană.

Imbinîndu-și istețimea cu vitejia — 
calități de care dacii dăduseră dovadă 
în tot cursul zbuciumatei lor istorii — 
Decebal se străduiește să întârzie cit 
mai mult asaltul decisiv, încercînd în 
fel și chip să întoarcă lucrurile în de
favoarea romanilor

Cu toată amînarea obținută, iminenta 
fatală încleștare are loc, pînă la urmă, 
în anii 105—106. Dacii se apără cu o vi
tejie fără seamăn, necruțîndu-și sîn- 
gele. înainte ca Sarmizegetusa să fie 
dată flăcărilor și să fie sfărîmată ulti
ma poartă, Decebal le-a cuvîntat osta
șilor, încheind poate ca în versurile lui 
George Coșbuc, din nemuritoarea poe
zie „Decebal către popor".

Ei șînt romani! Și ce mai sînt ?
Nu ei, ci de-ar veni cel — sfînt 
Zamolxe, c-un întreg popor

De zei, i-am întreba : ce vor ? 
Și nu le-am da nici lor pămînt.

Căci ei au cerul lor !

Eu nu mai am nimic de spus !
Voi brațele jurînd le-ați pus
Pe scut! Puterea este-n voi 
Și-n zei 1 Dar vă gîndiți, eroi,
Că zeii sînt departe sus, 

Dușmanii lîngă noi!

Nici după pierderea Sarmizegetusei, 
Decebal nu acceptă înfrîngerea. Se re
trage undeva, spre răsărit, năzuind să 
realizeze o nouă coaliție antiromană. 
Dar este surprins singur prin munți de 
o ceată de oșteni plecați în urmărirea 
lui. Nu vrea să primească moartea de la 
dușmani și își taie gîtul cu sabia, așa 
cum fac și alți numeroși daci, ce nu 
vor să fie tîrîți în cortegiul triumfal al 
biruitorului Traian. Comorile luiDece- 
bal sînt descoperite sub apele Sargeției. 
Atît ele, cit și celelalte bogății răpite 
din Dacia vor contribui la îmbunătăți
rea situației financiare precare a impe
riului. La Roma se organizează în cinstea 
victoriei serbări ce durează 123 de zile, 
în timp ce capul celui mai mare erou 
dac zace pe scările Gemoniae.

Poporul nostru a fost impresionat de 
lupta dusă, fără șovăire, pînă la capăt, 
de Decebal. I-a păstrat neștirbită amin
tirea. Și nu s-a împăcat nici cu g'tndul 
ca avuțiile lui să fi căzut în mîinile duș
manilor și nici cu ideea morții sale de
finitive. De aceea s-au creat legende în 
care se povestește că avuțiile lui Dece- 
bal s-ar găsi însă ascunse sub undele 
rîului Streini, la adăpostul unor bolți 
solide de piatră. Iar Decebal n-ar fi pie
rit urmărit de dușmani, ci s-ar fi ascuns 
sub o culme muntoasă, cum ar fi vîrful 
Orlea, de lîngă Subcetate. unde conti
nuă să viețuiască. înconjurat de oșteni 
credincioși, întocmai ca fabulosul rege 
al britonilor Artur, în insula Avalon.

Interesantă este și versiunea despre 
zeul Zamolxe istorisită în „România pi
torească“ de scriitorul Alexandru Vla- 
huță. Potrivit acestei versiuni. Zamolxe 
a ieșit. în timpul ultimei bătălii, din 
peștera Polovragi, unde își avea, pe 
cit se spune, sălașul, ca să-i îmbărbă
teze pe Decebal și pe oșteni. După ce 
însă „a văzut el prăpădul și risipa, no
rodului lui. de jalea înfrlngerii a închis 
ochii și s-a făcut duh, și-n clipa aceea 
s-a dezlegat, așa, din senin, o vijelie 
cumplită, și s-au răscolit stihiile toate 
cit, din învălmășagul lor. pămîntul s-n 
lămurit cu altă față, cu alte neamuri și 
cu alte legi, și de atunci ne tragem voi 
românii, suflet nou și-nvăpăiat, trezit 
în zile de vifor d:n zăngănit de pave:'’ 
și zbîrnîit de săgeți...“.

Stropii ce "se ' preling din steiufile 
peșterii Polovragi n-ar fi. cum arată, 
același povestitor, decît lacrimile lui 
Zamolxe.

Rebreanu

G. Ciprian ple-

ie-

BOGDAN BĂDULESCU
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el ascunde însă sub 
„blajinului" și „nău- 
judecală exactă a 
(cum o arată scena
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și inerția de gindi- 
in miezul exislente-

„Câni ol a.” Ia Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra. In scenă 
Toma Caragiu, Ștefan Ciu- 

botărașu

Foto: AGERPRES

Deși cunoscut pnntr-o piesa 
de mare succes"— „Omul cu 
mirfoaga" — G. Ciprian es.'e 
un dramaturg făcut, nu născut. 
Bogata experiență actoricească 
i-a permis autorului să asimile
ze pe viu formule dramatice di
verse. El nu posedă însă o in
tuiție sigură a construcției co
mediilor și a dozării ritmului. 
Chiar în „Omul cu mirfoaga“ 
(cea mai echilibrată din toate), 
intriga evoluează fără explozii
le necesare, acțiunea trenează 
timp de trei acte. Celelalte 
uă piese ating punctul de 
teres și eiect maxim prea 
vreme, așa incit ultimul 
este simfit ca un apendice 
perfluu. Deși lipsite de o 
vanlă tehnică 
comediile cuceresc prin 
dura apelului lor profund 
man. Chirică arhivarul („Omul 
cu mîrtoaga") este un om sim
plu, de duzină, din punct de 
vedere social ratat, omenește, 
mai întreg deci! ceilalți, neal
terat moralmente. Aparent dis
tras de la solicitările 
gentului, 
aparenta 
eului" o 
realității 
despărțirii de Ana). Chirică e 
însă un refulat, incapabil de 
acțiune, care trăiește cu spe
ranța ca himera iui („renaște
rea“ mirtoagei) să prindă con
tur ; prin această trăsătură el 
e rudă — in linie laterală — 
cu familia bogată a inadaptati- 
lor. Mirfoaga devine de 
materializarea agresivă 
lui morale neoiensive. 
tește lumii polițele ce 
tora eroul (Varlam 
semnificativ ce asemănătoare 
expresii au figura lui Chirică și 
capul lui Faraon}. G. Călinescu 
caracteriza piesa ca un „mis
ter". Ciudatul erou este aureo
lat ca un laic apostol al sim
plității încrezătoare („le-au lo
vit cu bice și acum Ui ling ră
nile“).
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„Capul de rățoi se remarca 
printr-o referire mai directă la 
angrenajul social, care e privit 
însă nu în intimitatea articula
țiilor sale, ci sub raport catego
rial, Și aici autorul adoptă o 
perspectivă etică asupra socie
tății, personajele sale ne fiind 
în ultimă instanță decît chinte
sența unor atitudini posibile 
față de om și umanitate. 
4 eroi principali alcătuiesc 
grup neconformist, incitat 
monotonia 
re grefate

lor cotidiene, carc-s croite pe 
calapoade identice. Sub lozinca 
dinamitării canoanelor învechi
te, a prejudecăților stupide, ei 
pornesc atacul filistinilor pen
tru aiirmarea liberă a esenței 
umane. Fronda lor se concreti
zează in gesturi violent absur
de pentru logica împămîntenită 
(reprezentată pentru ei de un 
suficient cap de răfoi), care 
capătă insă iunctii demascatoa
re și valori simbolice. Prietenii 
organizează societatea „Capul 
de rătoi" mimînd in deridere 
actele oiiciale cu morgă de că
tre demnitari: votează cu me
re, legalizează actul cu un tim
bru poștal și parafa spălătoriei 
lui Bălălău ele. Aparent, o glu
mă adolescentină, scena pro-

clamă inconsistența iormelor și 
conveniențelor impuse în lu
mea burgheză. Piesa e domina
tă de simbolul, plin de resurse 
poetice, al copacului transfor
mat în loc de adăpost și recu
legere. Ciriviș declara cu mul! 
subtext: „mai dragi de cit oa
menii ne sînt dobitoacele, pă
sările și arborii“. Ultimul mâr 
reprezintă natura în genere, 
de la care omul trebuie să în
vețe arta supremă a repetării 
în forme mereu noi („variația 
tiparelor"). Omul trebuie să as
pire la o simplitate plenară a 
existenței — acesta este mesa
jul final al piesei.

In piesele lui Ciprian, 
doaria iubirii de oameni, a fi
rescului, a încrederii in semeni 
triumfă deobicei asupra tuturor 
personajelor. Aici rezidă insă 
și carența comediilor, care sini 
lipsite de forfă critică. Astfel, 
„Capul de răfoi“ care promitea 
să fie o satiră virulentă, se 
diminuează pe parcurs intr-o 
farsă amabilă. Scriitorul nu 
respectă logica unor dale ca
racterologice și sociale pe care 
inițial și le impune singur. Per
sonajele leapădă cu multă u- 
șurință armura funcției lor (In
spectorul, Damian) și inteleq 
brusc că omul nu are dreptul 
moral de a dispune de soarta 
celorlalți în virtutea unor 
rarhii și patalamale.

Nu e mai puțin adevărat 
tocmai setea de umanitate 
re străbate ca un permanent 
flux liric subteran paginile a- 
cestei opere de o mare simpli
tate, ii conferă rezistentă la 
asaltul timpului.

Cursuri internaționale
de perfecționare

serie a 
post-uni-

S-a încheiat prima 
cursului internațional 
versitar de perfecționare în geo
logia petrolului, organizat 
București 
inului U.N.E.S.G.O. 
1965—1966 — de 
Invățămîntului. Ministerul 
trolului. institutul de 
gaze și geologie și 
sia națională română 
U.N.E.S.C.O.

La acest curs, care a funcționat 
in perioada 1 aprilie — 30 no
iembrie, au participat tineri spe
cialiști din cinci țări ale Asiei și 
Africii, dornici să-și completeze

i, ui Iti
in cadrul progra- 

pe unii 
M misterul 

Pe- 
petrol, 
Comi- 
peiitru

cunoștințele cu ultimele cuceriri 
ale științei și tehnicii contempo
rane, Îndrumați de acad. Nico
lae Petrulian, directorul cursului, 
și de alți oameni de știință ro
mâni, ei au audiat, printre altele, 
cursuri privind geologia zăcă
mintelor ele petrol și gaze, chi
mia petrolului, metode geofizice 
de cercetare au efectuat lucrări 
de laborator la Institutul de pe
trol, gaze și geologie, și au luat 
parte la diferite aplicații de te
ren în mai multe localități din 
țara noastră.

( Ager preș)

între recentele apa
riții în librării merită 
semnalat în primul 
rind volumul întîi de 
OPERE al lui Alexan
dru Odobescu (Editura 
Academiei). Acest 
prim volum, care face 
parte din ediția criti
că publicată sub în
grijirea regretatului 
Tudor Vianu, cuprinde 
Scrieri din anii 
1860, Autumne, 
me, Variante, 
Anexe.

La capitolul
țări mai semnalăm CA
LEA VICTORIEI și 
DUMINICA ORBULUI 
de Cezar Petrescu (E- 
ditura 
ratură) 
semnată 
Gafita, 
exegetul
foarte productiv scrii
tor. Volumul are o 
copertă sub nivelul 
oricărei critici : urîtă, 
voind să fie o stiliza
re (rău colorată) a 
unor detalii de epocă.

1848—
Postu-
Note,

reedi-

pentru
cu o 

de 
în
. acestui

lite- 
prefață 

Mihai 
genere

De aceeași 
grafică (rău 
rea !) e coperta volu
mului care reeditează 
cunoscuta 
PITOREASCĂ 
Al. Vlahută 
mul cuprinde 
gă acest 
torul 
cu 
e 
nici
două cărți nu figurea
ză numele graficianu
lui lăsîndu-ne să cre
dem că poate fi și ab
senta numelui o decli- 

a

„calitate" 
nu și mai

ROMÂNIE 
a lui 

(volu- 
pe lîn- 

titlu, Pir- 
N. /. Grigores- 

și Dan).
faptul
una

Curios 
că în 

din aceste

nare (ori dezicere) 
calității grafice I

In Editura militară 
apărut un volum 
POEME aparținînd 
Teodor Balș.

Editura pentru 
ratură universală 
lecția Meridiane)

în traducerea lui 
Suchianu un vo- 
de povestiri inti- 
AUTOMATUL de

a 
de 
lui

lite- 
(co- 
pu-

blică 
.D. I.
lum 
tulat
cunoscutul scriitor ita
lian Alberto Moravia.

Iată o caracterizare 
succintă a scriitorului: 
„Sînt unii autori care 
au darul să împereghe- 
ze banalitatea luptelor 
cotidiene cu romantis
mul unor evenimente 
ile legendă. Moravia 
are acest dar". 
prefața semnată 
D. I. Suchianu).

Plăcuta surpriză a 
ultimei săptămini ne-a 
fost însă oferită de 
colecția Biblioteca pen
tru toii care a publi
cat în tiraj de masă 
(100 160 ex) fermecă
toarele basme ale da
nezului Hans Cristian 
Andersen, traduse de 
Al. Philippide și de I. 
Cassian-Mătăsaru. Vo
lumul este intitulat 
CRĂIASA 
mențiune 
secvența 
ilustrației 
a colecției 
copertelor
nu și Slavici).

(Din
de

ZÄPEZ1I. O 
pentru con- 

frumuseții 
dg copertă 

(cu excepția 
la Rebrea-

In prima parte a acestei micro- 
monograiii, Al. Piru relevă mo- 
meritele cardinale din viața și ope
ra scriitorului, deloc liniară, cu 
toate tribulațiile familiare, literare 
sau sentimentale, arunclnd lumină 
asupra locului pe care-l ocupă 
L. Rebreanu intr-o perioadă cînd 
diversele tendințe decadente acre
ditau hiperbolizarea eului, Îndrep
tau literatura spre subiectivism. 
Nuvelele lui L. Rebreanu, de la a 
cărui naștere se împlinesc zilele 
acestea 80 de ani, prefigurări ale 
viitoarelor creații epice de 
mari proporții, privite contradicto
riu de critica vremii (o parte 
din ele strînse îu două volume : 
„Frământări“ 1912 și,,Golanii“ 1916) 
circumscriu o arie tematică variată, 
aducînd totodată în literatura ace
lei vremi o lume nouă : țărănimea 
și burghezia satelor și tîrgurilor 
din nordul Transilvaniei aflate sub 
imperiul austro-ungar.

lerarhizînd cu o fină observație 
de analist nuvelistica lui Rebreanu, 
Al. Piru stabilește un raport ne
cesar între nuvele și romane nu 
numai în ce privește punctele te
matice comune ci și modalitățile 
literare. Antagonismele de clasă din 
lumea, salului sau aceea interlopă, 
din orașe, războiul cu toate dra
mele ce le provoacă sînt tot ci
ti te a medii investigate de autor în 
nuvele de o rezistență artistică in
discutabilă (Hora morții, Codrea, 
Golanii, Răfuiala, ș.a.)

Romanul, specie predilectă și re
prezentativă a scriitorului este ana
lizai de Al. Piru cu lux de amă
nunte. Nu lipsesc în această parte 
a cărții raportările la literatura na
țională sau universală. Romanul 
Ion apărea după ci leva izbînzi 
precum Ciocoii vechi și noi (1863), 
Mara (1906), Neamul Șoimăreștilor 
(1915). Optica lui Rebreanu despre 
roman este stendhaliană, structura 
lui, prin cele două planuri epice, 
amintește de Anna Karenina. Per
sonajul titular din roman, ca și 
altele din alte opere, se bucliră de 
caracterizări pertinente din partea 
criticului.

Roman de analiză psihologică 
„Pădurea spî muralilor" — reluare 
a nuvelei Catastrofa — stigmati
zează ororile războiului în general 
și în special războiul purtat de 
imperiul austro-ungar.

Supus 
dar cu concluzii exacte 
romanul „Adam și Ev a".

Dacă în Ion competiția, 
pămînt era purtată individual, în 
Răscoala, un alt monument epic, ea 
are caracter colectiv. Față de Ion 
acest’roman exprimă o viziune mai 
generoasă a scriitorului. Lucrul se 
explică nu numai prin influența so
ciologiei moderne, ci și prin ecoul 
ideologiei clasei muncitoare. De 
altminteri, cartea a fost definiti
vată în anii 1931—1933. în condi
țiile unei puternice crize economice. 
Foarte elocventă e argumentați* 
lui AL Piru împotriva observații 
criticii mai vechi că autorul ar ti 
atras de tablouri naturaliste.

Scenele brutale din unele ro
mane, fără a constitui o trăsătură 
dominantă, se explică prin confuzii 
ideologice și scăderi ale potenția
lul artistic. (Jar, Gorila, Amîndoi).

Micromonografia lui Al. Piru e o 
rezistentă și- personală lucrare de 
popularizare, un adevărat model al 
genului.

unei cercetări sumare, 
este și

pentru

N. VERDEȚU

Comuna Piua Petrii e așezată 
la vărsarea rîului Ialomița în bă- 
trlna Dunăre. Adeseori, primă
vara, apele umflate ale lalomiței 
și Dunării se revărsau acoperind 
aproape 1300 hectare de teren 
ale cooperativei, ha uneori ajun
geau pînă în comună. Nu de 
mult, cetățenii din comuna Piua 
Petrii s-au întîlnit cu deputatul 
raional Ion Angliei. împreună au 
chibzuit cum să stăvilească furia 
apelor. S-a făcut propunerea ca 
de-a lungul fiului Ialomița să fie 
construit un dig lung de peste 
4 km. Era o treabă grea, care 
cerea un mare volum de muncă.

De atunci a trecut cîtăva vre
me. Digul e aproape terminat. In 
primăvară, apele vor încerca din 
nou să pornească aiurea peste 
cîmp, dar se vor lovi de con
strucția digului, rod al muncii 
colective a tuturor cetățenilor 
din Piua Petrii.

ANDREI PATEANU 
corespondent voluntar

CE r PROMITE METEOROLOGIA?

' . iu/Z in citeva luni
de acestui an. In altele cind 
ploaia era așteptată a fost o se
cetă excesivă. Nemulțumirea a 
fost destul de largă. Era firesc. 
Pe unii plaja mării i-a întîmpi- 
nat cu vînt și ploaie. Iar în oc
tombrie cînd boabele de grîu 
proaspăt semănate erau avide de 
umezeală, Soarele își răspindea 
cu dărnicie întîrziatn arșiță. 
Acum ninge cu un oarecare 
avans temporar. Ce bine ar fi
să poți supune natura I Acum, 
circa două milenii și jumătate, 
regele perșilor Xerxes a pus să 
fie biciuită marea cu lanțurile, 
pentru că i-a înghițit corăbiile.

Astăzi știm prea bine că natu
ra nu se supune zeilor, cu atît 
nuri puțin regilor, că alte legi o 
guvernează. Mulți cred că ex
periențele nucleare ar influen
ța mersul vremii Este o părere 
eronată. Practic, acestea nu 
schimbă nimic în mersul r.remri.

Motorul desfășurării vremii pe 
glob este Soarele. In fiecare se
cundă astrul zilei transformă pa
tru milioane de tone din propria 
lui masă în energie. Și el are

Abia ieșite de pe conveierul de montaj, noile autocamioane produse la Uzinele „Steagul roșu"-Brașov așteaptă „startul“ 
in cursa de probă

rezerve suficiente pentru zece 
miliarde ani. De unghiul sub 
care ajung razele Soarelui 
pe suprafața Pămîntului depin
de și cantitatea de căldură ce 
ajunge la noi. Mai în amănunt 
lucrurile sînt explicate în ma
nualele de specialitate.

Razele solare sînt doar una 
din cele două gigantice forțe 
care determină mersul vremii pe 
globul nostru. O importanță 
aproape similară are rotația Pă
mîntului, care modifică direcția 
vînturilor. Natura suprafeței glo
bului — oceane mări, șesuri în
tinse sau munți — de asemenea 
concură la schimbarea vremii. Iar 
întîlnirile dintre fronturile mase
lor de aer cald și rece sînt în 
mod obișnuit și locul căderii pre
cipitațiilor.

In anul 1820 a fost alcătuită 
prima hartă meteorologică. Astă
zi se alcătuiesc hărți zilnic în 
mai toate țările, fiecare fiind re
zultatul. a nenumărate observații 
ce se fac în permanență — la 
ore fixe — de o armată de me
teorologi. Se înregistrează tem

peratura, presiunea și umidita- 
ica aerului, gradul de înourare, 
puterea și direcția vîntului, pre
cipitațiile.

Pentru a putea prevedea mer
sul vremii nu ajung însă observa
țiile ce se fac în propria țară. 
Trebuie folosite datele culese la 
vecinii apropiați, îndepărtați și 
cunoscute fenomenele care au 
loc undeva în Atlantic sau în 
Mările Sudului.

In ultimii ani din arsenalul 
tehnic al meteorologiei au în
ceput să facă parte și sateliții 
artificiali ai Pămîntului. Unii 
dintre ei transmit în serie foto
grafii meteorologice. Cu ajutorul 
lor au fost detectate în repetate 
rînduri locurile de formare și 
pornire a uraganelor, care de 
regulă se nasc deasupra întinde
rilor oceanice, unde foarte rar 
circulă nave sau apar avioane. 
In felul acesta a apărut posibili
tatea avertizării populației din 
zonele spre care se deplasează 
uraganele. Tn plus, pe fotogra
fiile transmise de sateliți se pot 
vedea destul de bine locurile de 
formare a norilor, zonele maxi
melor și minimelor barometrice, 
ceea ce permite meteorologilor 
confruntarea cu datele privind 
desfășurarea vremii ce se culeg 
la suprafața solului, pe mare, în 
atmosferă.

Dar arta cea mare a meteo

rologului constă în prezicerea 
vremii. Cîte anecdote nu se ree
ditează ori de cîte ori o prog
noză nu coincide cu desfășura
rea reală ? Și ea nu coincide 
destul de deș. De ce ? Pînă azi, 
meteorologii trag concluziile lor 
în ceea ce privește desfășurarea 
vremii din datele pe care le pri
mesc zilnic de, pe tot globul pe 
o perioadă mai îndelungată și 
folosindu-se de experiența lor 
îndelungată elaborează prognoza 
pe o durată mai scurtă sau mai 
lungă. Este o metodă subiectivă, 
folosită în lipsa alteia mai bune. 
Se iau însă în multe țări, prin
tre altele și la noi, măsuri care 
s-o facă din ce în ce mai obiec
tivă ; prin folosirea unei apara
turi mai perfecționate pentru 
observații, studierea atentă a 
microclimatelor, aplicarea de 
metode tehnico-matematice de 
prelucrare a datelor ș.a. S-au 
descoperit mai demult încă ecu
ații matematice care corespund 
vremii în desfășurare. Așezarea 
și rezolvarea acestor ecuații ne
cesită însă un volum atât de 
mare în muncă, îneît rezultatele 
se află atunci cînd ele de mult 
nu mal pot interesa pe nimeni. 
In U.R.S.S. și S.U.A. se folosesc 
cu succes instalații electronice 
de calcul. Și acolo preciziu- 
nea prognozei — afirmă meteo

rologii — nu poate depăși deo
camdată durata de trei zile. 
Pentru prognoze de mai lungă 
durată materialul de bază folo
sit este cel statistic și rezultatele 
indicate sînt probabile și nicide
cum sigure.

Omenirea continuă în același 
timp să viseze la influențarea 
climei și impllct a vremii. In 
linii mari au și fost schițate 
mai multe proiecte grandioase.
• Un mare baraj ar urma să în
chidă strîmtoarea Behring între 
Ciukotka sovietică și Alaska a- 
mericană. Pompe uriașe acționa
te cu energie atomică ar urma 
să pompeze mase de apă rece, 
artică în Oceanul Pacific și 
atunci, mase mari calde ale ape
lor din Atlantic vor năvăli în 
apele Arcticii și vor îndulci 
acolo clima, ceea ce va influen
ța desfășurarea vremii pe tot 
globul.

• Prin împrăștierea a milioane 
de tone de praf de cărbune care 
să acopere cu un strat subțire 
toată Arctica, această pată neagră 
ar reflecta într-o măsură mult 
mai mică energia solară și rezul
tatul ar fi o încălzire a Arcticii 
și implicit a ținuturilor nordice 
azi aproape pustii.
• Acoperirea unor suprafețe

Televiziune
MIERCURI 1 DECEMBRIE
14,00 Fotbal : Dinamo București 

— fnternazionale Milano. 19,00 
Jurnalul televiziunii (1). 19,15 Emi
siune pentru pionieri și școlari : 
Știti să socotiți ? Pentru copii : 
Rățuștele înțelepte. 20,00 Teatru : 
„Jocul de-a vacanta" de Mihail 
Sebastian. Transmisiune de la Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra". In 
pauze : Calitate în cantitate indus
trială. Poșta .televiziunii. 23,00 
Jurnalul televiziunii (II). Buletin 
meteorologic.

JOI 2 DECEMBRIE
19,00 Jurnalul televiziunii (D-

19,15 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar : Oaspeții noștri. 
20,00 Din viata animalelor. 20,30 
Figuri celebre ale ecranului Mar
lene Dietrich în filmul : „îngerul 
albastru". 22,00 Pagini din opere 
Transmisiune de la Sofia. 22,30 
Jurnalul televiziunii (II). Buletin 
meteorologic.

uriașe oceanice cu anumite chi
micale. Pelicula ce s-ar forma j 
ar împiedica evaporarea apei 
oceanice și ar reduce cantitatea 
de ploi în teritorii ce suferă de 
pe urma unui exces de ume
zeală și ar îmbltnzi furtunile ce 
se formează în regiunea tropi
celor.
• Un alt proiect prevede explo

zia a zece bombe cu hidrogen 
sub podul de gheață al Arcticii. 
Mase uriașe de vapori de apă 
s-ar ridica în atmosferă unde 
s-ar condesa sub formă de mici \ 
cristale de gheață. Un astfel de ' 
nor de gheață ar împiedica în I 
mare măsură ca radiația infraro- | 
șie a acestei părți a globului să 
ajungă în spațiul cosmic. S-ar i 
reduce astfel pierderea de i 
căldură. Atmosfera s-ar încălziși i 
clima ar deveni mai dulce.

Dificultăți economice și teh
nice uriașe stau în calea înfăp
tuirii acestor proiecte.

Oamenii de știință își con- | 
tinuă eforurile și studiază 
posibilitățile de influențare a 
climei. In definitiv, după atîtea 
■și atîtea realizări ale tehnicii și j 
științei, dece n-ar deveni ome- i 
nirea atît de înțeleaptă, îneît să ! 
modifice și clima conform ne
voilor sale.

AL. POPA

CINEMATOGRAFE
OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic)

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

DINCOLO DE BARIERA
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,30; 14; 16; 18,35;
21.15) .

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

ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la Lucealărul (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; 21,15), 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 — 
completare — 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 IN FORMA DE „L“ 
rulează la Central (orele 9; 
11,30; 14; 16,30: 19; 21,15).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Sport nr. 5/1965

ridează la Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

RUNDA 6 — completare —
Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Cluj 

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30). Crîngași 
(orele 16, 18,15; 20,30 — 
completare — Suită bănă
țeană).

A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
O BABĂ

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

WINNETOU — cinemascop, 
COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop

rulează la Arta (9,15; 12,45; 
16,30; 20,15).

JUDEX — Sport nr. 5/1965 
rulează la Rahova (orele 
10,30; 16; 18,15; 20.30).

călătorie în paradisul 
PASĂRILOR — O CĂLĂTO
RIE EXPERIMENTALĂ ÎN 
MAREA ROȘIE — cinemascop
— CÎNTECUL YMEI SUMAR
— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 
40 — UN CROS NEOBIȘNUIT

rulează la Timpuri Noi (o- 
relo 10—21 în continuare). 

CARTIERUL VESELIEI
rulează Ia 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 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 la Buzești (orele 12; 
14; 16,15; 18.30: 20,30).

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

rulează la Bucegi (orele 10; 
12.30; 15; 17,45; 20.301.

Cadru din Ulmul „Old Sultei- 
liană"

MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop

rulează la Unirea (orele 
11;. 16; 18.15: 20,30).

BOCCELUȚA - completare 
Poveste despre ceasuri

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

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ
rulează la Vilan (orele 16; 
18,15; 20,30)

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

rulează la Miorița (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Volga (orele
9,45: 12i.14.15; 16.30: 18,45; 
21).

P1NA LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — completare — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj

rulează la Munca (orele 16: 
18: 20).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE — completare — Anul 
nașterii : 1805

rulează la Popular (orele
10,30; 16; 18.30; 21). Feren-
tari (orele 10; 16; 18,15;
20,30 — completare Spori
nr. 5/'1965),

UNCHIUL MEU — Pionierin
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 Ia Viitorul (orele 
16; 18,15; 20,30),



O experiență bună
insuficient valorificată

s
latina, „orașul li- 
niștei de veacuri“ 
cum îl definise 
odinioară un căr
turar, cunoaște 
în acești ani e- 
fervescența in
dustrializării. U-

zina de aluminiu își înscrie silu
eta de beton și sticlă în peisajul 
urban, înnoindu-1. Dincolo de 
perimetrul orașului, spre Ciurești, 
se desfășoară, pe zeci de ki
lometri, un cîmp petrolifer.

Totuși raionul are un caracter 
preponderent agrar. Oltul străba
te aici o cîmpie fertilă, proprie 
unei agriculturi multilaterale. 
Fertilizarea, mecanizarea, iriga
rea — iată căile recoltelor boga
te, certe, eliberate de „capricii
le“ climei. Era firesc deci, ca la 
recenta conferință a organizației 
raionale Slatina a U.T.C. să se 
discute mult despre activitatea 
tinerilor de la sate, să fie viu dez
bătută, între altele, problema e- 
ducării tinerei generații de la 
sate în spiritul dragostei față de 
muncă, față de cooperativa agri
colă de producție,

Munca politică desfășurată de 
organizațiile U.T.C. din comunele 
Scorniceșli. Comănița, Slătioara. 
Teslui, Brîncoveni și altele și-a 
demonstrat rezultatele pozitive 
în antrenarea tuturor tinerilor la 
lucrările agricole, aportul lor e- 
vidențiindu-se în special în cam
paniile de strîngere a recoltelor 
de grîu și porumb, care reclamă 
eforturi deosebite, operativitate 
maximă. Adunările generale pre
gătite cu grijă au avut un rol im
portant în mobilizarea tineri’ >r la 
muncă ; ele au prilejuit lună de 
lună acel schimb de opinii efi
cient, care stimulează capacitatea 
de gîndire și inițiativa; care în
tărește sentimentul răspunderii 
personale a fiecărui tînăr față de 
sarcinile de producție ale coo
perativei.

— Consiliul de conducere al 
cooperativei agricole Teslui — 
relata de Ia tribuna conferinței 
tovarășul Ion Pavel, președintele 
acestei unități — a primit în
totdeauna sprijinul comitetului

organizației U.T.C. în rezolvarea 
unor acțiuni la care se cerea ca 
tineretul să fie prezent. Capita
lul nostru cel mai prețios îl 
constituie munca; 22 de tineri
au înscrise în fișele lor de pontaj 
între 400 și 600 zile-muncă. 
Ca efect al întrecerii socialiste 
organizate în toate brigăzile a 
dispărut total absentarea de Ia 
lucru, crescînd, implicit, randa
mentul muncii. în sectorul zoo
tehnic, în special, unde producții
le obținute de fiecare tînăr pot 
fi urmărite cu exactitate, între
cerea are un caracter deosebit 
de mobilizator ; aici calificarea 
profesională și hărnicia îngrijito
rilor de animale sînt concretizate 
direct în litri de lapte, în spo
ruri de creștere în greutate a

De curînd, la cooperativa agri
colă Teslui a început construirea 
unor sere pentru producerea de 
legume în timpul iernii. Costul : 
200 000 lei. Investirea acestei 
sume n-a constituit însă numai o 
operație contabilă. Comitetul 
U.T.C. a apreciat că ea poate fi 
și un important mijloc de educa
ție a tinerilor, cărora li s-a vor
bit despre veniturile po care le 
vor aduce serele. Tinerii partici
pă cu mult entuziasm la constru
irea serelor convinși fiind că a- 
cestea contribuie la înflorirea co
operativei agricole.

Am relatat mai pe larg expe
riența organizației U.T.C. din co
muna Teslui în antrenarea tine
retului la rezolvarea problemelor 
producției agricole, dar trebuie

însemnări de la Conferința
organizației raionaleSlatina all.T.C.

animalelor, înregistrate zilnic ; 
obiectul competiției e gramul, 
fon Țicală este angajat în între
cere cu Constantin Amza ; amîu- 
doi sînt îngrijitori-mulgători ; ei 
au obținut, iu unsprezece luni, 
cîte 10 000 litri de lapte peste 
plan. Exemplele nu sînt singurele 
care pot fi citate“.

La Teslui, comitetul organiza
ției U.T.C. a sesizat interdepen
dența dintre muncă, producții și 
retribuție, iar organizarea între
cerii socialiste s-a făcut pe fon
dul cunoașterii, al înțelegerii de 
către întreaga masă de tineri a 
logicii acestei interdependențe. în 
această direcție și-a orientat și 
munca politică organizația U.T.C. 
Cu sprijinul consiliului de con
ducere au fost găsite metodele 
cele mai potrivite (seri de calcu
le, convorbiri, concursuri) de a 
se explica tinerilor care este po
tențialul economic actual al coo
perativei, creîndu-se totodată 
imaginea dezvoltării ei în per
spectiva anilor următori.

SPORT

Pîrcălab și Corso 
Văzuți de Neagu Radulescu

Pe scurt
• Comitetul Execu- 
v al Federației in

ternaționale* a sportu
lui universitar (F.I.S.U.) 
întrunit la Varșovia a 
hotărît 
mondiale 
de iarnă 
aibă loc 
(Austria). După cum se 
știe, Jocurile universi
tare de iarnă din 1966 
se vor desfășura între 
5 și 15 
Torino 
(Italia).

ca Jocurile 
universitare 

din 1968 să 
la Innsbruck

să facem precizarea că în raionul 
Slatina sînt multe organizații 
U.T.C. care-și aduc contribuția 
lor valoroasă la întărirea econo
mică a cooperativelor agricole. 
La conferință s-a vorbit despre 
acțiunile tinerilor din Cîrlogani, 
Optași, Potcoava etc., de fertili
zare a solului (transportarea pe 
eîmp și încorporarea sub brazdă 
a 70 000 tone de îngrășăminte na
turale). de plantare a 25 000 de 
pomi fructiferi și ă peste 400 hec
tare de viță de vio pe terenuri 
improprii agriculturii la Coteana. 
Barăști, Alunișu etc., de partici
pare la amenajările pentru iriga
ții.

Cuvîntul unor delegații a scos 
însă în evidență și unele mani
festări de formalism din activi
tatea unor organizații. Adunările 
generale ținute în pripă, ale că
ror teme n-au fost bine alese, au 
avut ca unic efect — plictiseala.

Am urmărit cu atenție expune
rea tovarășului Gheorghe Dobri- 
că, secretarul comitetului U.T.C. 
al comunei Piatra sat, la capătul 
căreia n-am avut însă imaginea 
muncii tineretului din Piatra, ca 
participant activ la problemele 
majore ale satului. Știam că pînă 
nu de mult, cooperativa agricolă 
din Piatra sat ducea lipsă de 
brațe de muncă ; tineretul absen
ta de la lucru. A desfășurat or
ganizația U.T.C. o intensă muncă 
politică de educare a tinerilor 
țărani cooperatori în sensul an
trenării acestora la muncă ? Ce 
rezultate obțin tinerii în produc
ție ? Tovarășul Dobrică n-a lă
murit astfel de probleme. Ni se 
pare chiar că modul în carp și-a 
început expunerea („Tovarăși, 
sîntem la procesul verbal nr. 13

Astăzi în „Cupa campionilor 
europeni"

Dinamo București — 
Internazionale

Belgrad a avut 
turneu interna-

Stadionul „23 August' din Capitală găzdu
iește astăzi o interesantă înlîlnire interna
țională de fotbal. In optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni", Dinamo Bucu
rești Intîlnește renumita echipă italiană in
ternazionale Milano, deținătoarea „Cupei 
intercontinentale“.

ieri dimineață, Internazionale a iăcut un 
ultim antrenament pe stadionul „23 August“, 
în urma căruia antrenorul ti. Herrera a anun
țat următoarea echipă : Sarti — Malatrast, 
Picchi, Landini, Bedin. Guarnieri, Jair, Do- 
menghini,

Dinamo 
alcătuirea 
nibilități. 
si Angelo 
cea mai 
Datcu-Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV, 
Ivan, Ghergheli, Ștefan (Octavian Popescu), 
Pîrcălab, Ene, Nunweiller VT, Ilaidu.

Meciul va începe la ora 14,00 și va fi con
dus de o brigadă de arbitri elvețieni, avînd 
la centr'U pe K. Keller.

Posturile noastre de radio vor transmite 
în întregime desfășurarea acestei partide 
Transmisia se va face pe programul I.

(Agerpres)

Peiro, Suarez, Corso.
București întîmpină dificultăți în 
formației din cauza unor indispo- 
Totuși, antrenorii Troian lonescu 
Niculcscu speră să alinieze astăzi 

bună garnitură posibilă, adică:

Lecția
de neînlocuit
a șantierului

(Urmare din pag. I)

Eficacitatea pregătirii profe
sionale, faptul dacă elevul de 
azi va fi miine un muncitor des
toinic depinde în mare măsură 
de modul în care se desfășoară 
practica. Din păcate, deși destul 
de bine cunoscut acest lucru, 
sînt totuși multe șantiere unde 
practica elevilor se desfășoară în 
inod necorespunzător. Intr-una 
din săptămînile trecute, elevii 
repartizați la Grupul nr. 4 insla- 
lații-montaj din cadrul T.R.C. 
n-au lucrat cîteva zile. Ce s-a 
întîmplat ? Ei încheiaseră o lu
crare importantă și au rămas în 
așteptare, în timp ce muncitorii 
plecaseră într-o comună apro
piată în vederea executării unei 
alte lucrări. Pentru întreprindere 
faptul pare fără prea multă în
semnătate. Trebuie să ne gîndim 
însă că. fiecare zi în care elevii 
nu lucrează, reprezintă un minus 
in pregătirea lor practică. Pe 
șantierul de extindere de la 
..Clujeana“ o întreagă clasă de 
tîmplari a executat pînă acum 
numai panouri și schele. Progra
ma prevede mult mai multe 
operații pe care, firește, mîine ie 
vor avea de executat pe șantier.

O bună parte a acestor ne
ajunsuri provin din lipsa de pre
ocupare a colectivelor de îndru

• La 
loc un 
țional de box dotat cu 
trofeul . „Mănușa de 
aur“. La acest turneu 
au luat parte și patru 
boxeri români. Dintre 
ei, cel mai bine s-a 
comportat. Nicolae 
Moldoveanu (categoria 
pană) distins cu pla
cheta de bronz. El i-a 
învins în meciul deci
siv pe Mahmutovici.

La categoria cocoș 
Puiu Nicolae a obținut 
decizia prin descalifi
carea lui Paikovici in 
repriza a Il-a.

• Aseară, pe 
noarul artificial 
August" din Capitală, 
în primul meci al tur
neului pe care-I între
prinde în țara noastră, 
echipa cehoslovacă de 
hochei pe gheață Sle- 
zan Opava a învins
cu scorul de 5—4 
(1—1; 1—2î 3—1) o 
combinată bucureștea- 
nă.

Descilrarea unor \ echi documente la arhivele stalului

al adunărilor generale“) reflectă 
suficient de clar activitatea for
mală a comitetului U.T.C. de la 
Piatra sat. Faptul că organizația 
U.T.C. n-a colectat fier vechi • la 
nivelul angajamentului este, fără 
îndoială, 
succesele 
constituie un aspect pozitiv, 
departe de 
nimalizarea 
acțiunii de 
vechi; dar 
importante 
dică în activitatea 
agricole din această comună ?

Darea de seamă a constatat, pe 
un ton enunțaliv „ferindu-se“ 
de ținuta analitică și diluîndu-se 
în generalități, faptul că, comi
tetul raional nu a făcut totul 
pentru popularizarea experienței 
pozitive acumulate de unele, or
ganizații U.T.C. în antrenarea ti
nerilor la întrecerea socialistă, nu 
au ajutat în suficientă măsura 
toate organizațiile din cooperati
vele agricole să pună în centrul 
atenției lor mobilizarea tinerelu
lui la muncă. De aceste lipsuri 
se face vinovat comitetul raional

- în special unii membri ai co
mitetului. deoarece au sprijinit 
prea puțin organizațiile de bază 
în rezolvarea sarcinilor ce le-au 
avut, iar în unele cazuri nu au 
fost exemplu personal. Cine ? în 
ce împrejurări ? Și exemple de 
acest fel se mai pot da.

Preluînd din experiența ve
chiului comitet ceea ce este va
loros în munca lui și triigînd 
concluziile ce se impun în urma 
analizării lipsurilor acestuia, noul 
organ trebuie să depună eforturi 
susținute pentru ca cei 13 000 de 
uteciști din raionul Slatina, an
trenați în masă la întrecerea so
cialistă, să devină o forță din ce 
în ce mai activă în opera de con
tinuă înflorire a satelor.

Recentele documente de partid 
privind dezvoltarea agriculturii, 
care deschid tineretului de la 
sate un vast teren pentru afirma
rea energiei sale creatoare, pen
tru participarea la făurirea pro
priei sale hunăstări materiale, au 
iost primite cu căldură și entu
ziasm de tinerii țărani coopera
tori din raionul Slatina. Pe baza 
hotărîrilor cuprinse în aceste do
cumente de o însemnătate deose
bită, organizațiile U.T.C. sînt 
chemate să-și aducă întreaga lor 
contribuție la descoperirea tu
turor resurselor ce duc la întări
rea economică 
agricole, să so mobilizeze la a- 
cele acțiuni care au drept fina
litate sporirea producției vegeta
le și animale. Comitetul raional 
U.T.C. are datoria să facă să cir
cule ideile și experiențele valo
roase, să generalizeze inițiativele 
bune.

un aspect criticabil... 
echipei de handbal 

E 
intențiile noastre mi- 
activității sportive, a 

stringere a fierului 
acestea sînt cele mai 
probleme care se ri- 

eooperativei

a cooperativelor

INFORMAȚII
Continuîndu-și vizita în 

Republica Socialistă România, 
delegația Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, condusă 
de Bazarîfî Sirendîb, a făcut 
cunoștință cu o serie de as
pecte ale activității și realiză
rilor oamenilor muncii din re
giunea Argeș.

Oaspeții au vizitat Combi
natul pentru industrializa
rea lemnului și cooperativa a- 
gricolă Văleni-Podgorie.

Seara, oaspeții mongoli 
asistat la 
cloric.

Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.).

un spectacol
âu 

fol-

s-adupă-amiază 
țară, venind de la

Vizitele ministrului afacerilor externe

al Pakistanului

• Marți 
înapoiat în 
Roma președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii. Nico
lae Giosan, conducătorul dele
gației țării noastre la cea de-a 
XIII-a sesiune a Conferinței

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii națio

nale a Cambodgiei, între Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și Noro
dom Kantol, președintele Con
siliului da Miniștri și minis
trul afacerilor externe al 
Cambodgiei, a avut loc un 
schimb de telegrame.

(Agerpres)

februarie la 
și Sestriere

ION MARINA

Tinerii trasatori Ion Tndora, Gheorghe Nicolae și Vasile Suc iu de la Uzina de utila) petrolier 
Tirgovfște se numără printre cei mai gospodari muncitori din secție. Ei reușesc să econo
misească însemnate cantități de metal, lolosind pe lingă desenul de trasa) și planul de mon

tare a pieselor, eliminînd orice posibilitate de rebut
Foto : N. STELORIAN(Agerpres)

mare a practicii. Acestea nu asi
gură întotdeauna condiții bune 
de lucru elevilor, iar îndrumarea 
lor practică lasă de dorit. Alte
ori instructorii nu-și duc la în
deplinire obligațiile (Mereu Ru- 
safim). De aici, provin o mulți
me de neajunsuri : lipsă de ma
terial, unelte și, î»i ultimă in
stanță, timp pierdut.

Școala a constatat aceste lip
suri, dar e nevoie de o interven
ție mai energică din partea 
conducătorilor de întreprinderi 
pentru înlăturarea lor. Rămîne 
încă insuficient rezolvată pro
blema asistenței tehnice. E inu
til să vorbim despre rolul unei 
îndrumări competente a elevilor 
în această privință. Lucrurile 
sînt bine cunoscute. Această sar
cină revine profesorilor de teh
nologie din școli, inginerilor și 
tehnicienilor de pe șantiere. Nu 
poate fi lăsat toiul pe seama 
maiștrilor-instructori așa cum se 
făcea pînă acum pe majoritatea 
șantierelor. De foarte puține ori 
profesorii sînt prezenți pe șan
tiere, la locurile de muncă ale 
elevilor, deși ar fi necesar. Pînă 
nu de mult, conducerea școlii nu 
a găsit soluția cea mai potrivită 
pentru asigurarea unei îndru
mări tehnice competente a ele
vilor. De-abia de curînd s-au 
repartizat, în acest sens, sarcini 
precise, fiecărui profesor. Săptă- 
mînal, conform unei planificări 
riguroase — avîndu-se în vedere 
temele care solicită mai mult 
sprijin — cadrele didactice 
vor efectua cîte 3-4 ore de în
drumare și control a elevilor în 
timpul practicii.

Desigur, un rol important re
vine și organizației U.T.C. în

• La seara culturală dedi
cată Japoniei, care a avut loc 
marți la Casa de cultură a 
IRRCȘ din București, criti
cul de artă Petru Comarnes- 
cu a prezentat expunerea, în
soțită de diapozitive. „Pictura 
japoneză“.

Au rulat filmele documen
tare „Arta vie japoneză“ și 
„Grădinile Japoniei“.

e Colectivul Operei comice 
din Berlin a sosit marți ia 
ora prînzului în Capitală. Ar
tiștii oaspeți vor prezenta, ana 
cum s-a mai anunțat, șapte 
spectacole la București, în sala 
Teatrului de Operă și Balet, 
cu opera fantastică „Povesti
rile lui Hoffmann“ și cu 
„Opera cerșetorilor“.

(Agerpres)

ll

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, a primit 
marți la amiază pe Zulfikar Aii 
Bhutto, ministrul afacerilor ex
terne al Pakistanului.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă de cordialitate, 
au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, precum si M. 
Shafqat, ambasadorul Pakistanu
lui la București și funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe pakistanez.

externe, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului. pre
cum și M. Shafqat, ambasado
rul Pakistanului la București, 
și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
pakistanez.

La Ministerul
Afacerilor Externe

La Consiliul de Miniștri
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți pe 
Zulfikar Aii Bhutto ministrul 
afacerilor externe al Pakista
nului.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordia
lă, au participat Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a primit 
marți dimineața pe Z. A. 
Bhutto, ministrul afacerilor 
externe al Pakistanului și 
persoanele care îl însoțesc.

La întrevedere gu partici
pat Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe, și M, Shafqat, 
ambasadorul Pakistanului la 
București.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cordială.

★
în aceeași zi, Corneliu Mă

nescu, ministrul afacerilor ex
terne, a oferit un dejun în 
cinstea ministrului de externe 
pakistanez, Z. A. Bhutto.

(Agerpres)

Plecarea unor delegații de activiști ai P.C.R

in R. D. Germană
Marți dimineața a plecat la 

Berlin, la invitația C.C. al 
P.S.U.G., o delegație de activiști 
ai P.C.R. condusă de tovarășul 
Ion Teoreanu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., pentru a lua 
cunoștință de experiența organe
lor și organizațiilor de partid ale 
P.S.U.G.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Ștefan 
Matei, membru al C.C. al P.C.R.. 
Ion Brad, Ilie Diculescu, Ion 
vu, Vasile Vlad, membri
pleanți ai C.C. al P.C.R.. de ac
tiviști ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

Sa- 
su-

si R. S. Cehoslovacă5

La invitația C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, marți dimineața 
a plecat la Fraga o delegație de 
activiști ai P.C.R. condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., pentru a lua cunoștință 
de experiența organelor și orga
nizațiilor de partid ale P.C. din 
Cehoslovacia.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare pe aeroportul 
Bănoasa de tovarășii Ene Țurca- 
nu. membru al C.C. al P.C.R., 
Miu Dobrescu, fon Iliescu, Du
mitru Lazăr, membri supleanți 
ai C.C. al P.C.R., de activiști ai 
C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Jaroslav Sy- 
kora, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

, „Ciuleandra“ și... pasul pe loc
(Urmare din pay. I) pentru ca activitatea artistică 

a căminelor culturale să nu se 
desfășoare doar cu prilejul 
unor manifestări ca „Festiva
lul primăverii“ sau pînă la ie-

rul căminului ce are în reper
toriu formația de dansuri, ți 
se răspunde : Sîrba, Ciulean
dra, Brîulețu! și Ungurească. șirea dintr-un concurs ? 
în aproape toate comunele 
raionului Muscel nu găsești 
alte dansuri la căminele cul
turale, doar pe ici-pe colo 
cîte un dans în plus sau în 
minus.

Cam .aceasta este de multe 
ori norma de ieșire la rampă 
cu o piesă de teatru sau cu 
un text de brigadă. Echipa 
de teatru a comunei Lerești a 
intrat în cel de al IV-lea fes
tival bienal „I. L. Caragiale“ 
cu „Șapte vaci slabe“ (!) A 
ajuns la faza intercomunală, 
dar nu s-a prezentat fiindcă 
două cadre didactice erau în 
concediu. După reîntoarcerea 
lor nu s-a mai gîndit nimeni 
să dea încă un spectacol cu 
piesa. „Trecuse concursul, nu 
mai aveam pentru ce s-o 
dăm“, ne-a explicat directorul 
căminului cultural.

Dar activitatea formațiilor 
culturale din raion — atît.ea 
cîte există ! — mai ridică o 
problemă : aceste formații fac 
de foarte multe ori deplasări 
în comune mai curînd înde
părtate decît învecinate, une
ori chiar în comunele altei 
regiuni (bineînțeles, înainte 
de concurs!), iar deplasările 
de la satul de centru la satele 
componente ale comunei pot 
fi numărate pe degete. între
barea care se pune este urmă
toarea i ce s-ar putea face

Un răspuns s-.ar părea că 
îl sugerează însăși activitatea 
comitetelor de cultură din 
regiunea Argeș, unde există 
tendința de a se organiza cit 
mai multe concursuri, prin 
oare să fie cit mai des solici
tate toate genurile artistice 
ale căminelor. Chiar din ini
țiativa raionului Muscel s-a 
organizat la sfîrșitul anului 
1963 o „Ștafetă cultural-artis- 
tică“, o alta în primăvara lui 
1964. La acestea s-au adăugat 
și inițiativele Comitetului 
regional pentru cultură și 
artă: organizarea, începînd 
de prin 1962, a unui „Festival 
al primăverii“, anul acesta 
organizarea unui „Festival al 
cîntecului și dansului arge- 
șan“ sau a unui concurs între 
brigăzile de agitație intitulat 
„Bun venit, 66 !“. Procedeul 
este, în felul său eficace deoa
rece, intr-adevăr, dacă 
și ies mereu dintr-un
curs în altul, formațiile artis
tice își permanentizează oa
recum activitatea. Neajunsu
rile acestei formule sînt însă 
evidente : încă 
ma etapă a 
curs, etapa 
sînt scoase din
tic dintr-o dată jumătate din 
numărul formațiilor antrena
te și de acestea nu se mai 
ocupă mult timp nimeni fiind-

intră 
con-

de la pri- 
oricărui con- 

intercomunală, 
circuitul artis-

că toată lumea se ocupă de 
celelalte, care au rămas.

Un procedeu mai nimerit 
este poate cel întîlnit tot in 
activitatea Comitatului de 
cultură al raionului Muscel : 
organizarea în flecare săptă- 
mînă a unei „Zile a căminului 
cultural“ în cadrul Casei de 
cultură, zi în care sînt invita
te să dea programe formațiile 
unui cămin sau .altuia. Dar 
și acesta, folosit în mod ex
clusiv, nu-și poate atinge 
scopul fiindcă și așa unui că
min cultural îi ajunge rîndul 
în medie cam o dată pe an, iar 
rolul formațiilor sale este de 
a susține programul pe sce
nele comunei, a antrena la 
pregătirea acestora un mare 
număr de tineri. De aceea este 
necesar ca activitatea să nu 
se limiteze la organizarea unor 
concursuri sau a altor acțiuni, 
ci să să se adauge tot timpul 
la acestea îndrumarea me
todică pentru ă asigura conti
nuitatea și permanența nece
sare muncii culturale. Pusă la 
baza activității formațiilor o 
asemenea orientare și munca 
organizațiilor U.T.C. pentru 
stimularea tinerilor pentru a 
participa lâ asemenea activi
tăți va putea să dobîndească 
acea trăsătură care-i va asi
gura calitate și eficacitate, 
continuitatea. cu un scop pre
cis, izvorît din cerințele sa
tului, ale tinerilor.

buna organizare a instruirii 
practice pe șantiere. • Or, de 
această problemă, birourile 
U.T.C. pe ani de studii se ocu
pă mai puțin. Sînt astfel situații 
cînd elevii nu folosesc cu efica
citate maximă timpul -pentru pre
gătirea practică. Unii nu înțeleg 
că însușirea meseriei nu se poate 
face numai la orele de curs. Nu 
sînt înlăturate încă cazurile de 
indisciplină manifestată la orele 
de practică pe șantiere : muncă 
de mîntuială, absențe nemoti- 
vate etc. Faptul atrage atenția 
asupra a două lucruri : lipsa de 
promptitudine a organizației 
U.T.C. pe an față de comporta
rea elevilor și eficiența scăzută 
a acțiunilor ei educative. Orga
nele U.T.C. po ani do studiu 
n-au fost aleso de mult. Au mai 
puțină experiență, iar comitetul 
U.T.C. pe școală ar trebui să le 
ajute într-o mai mare măsură. E 
ușor de dedus acest lucru și din 
alte situații. Viitorii constructori 
își petrec aproape jumătate din 
timp pe șantier. Or, în acest caz, 
e nevoie ca, în perioada practi
cii, să se desfășoare o muncă 
mai intensă. Am sugera comite
tului U.T.C. din școală să pună 
un mai maro preț po legătura eu 
organizațiile U.T.C. de pe șan
tiere. S-ar putea organiza dez
bateri și activități comune, mai 
multe întîlniri ale foștilor absol
venți ai școlii cu elevii, cu spe
cialiști de renume, cu muncitori 
fruntași.

îndemn la exigență 
și profunzime 
în pregătirea 

științifică1 1

(Urmare din pag. I)

Admiterea la doctorat prin 
examen .și posibilitatea de înce
pere a stagiului de pregătire 
imediat după absolvirea unei in
stituții de învățămînt superior 
constituie pe de o parte o ga
ranție în selecționarea viitorilor 
doctoranzi și pe de altă parte 
îndemnul hotărît pentru cei 
care sînt hotărîți să pășească pe 
drumul unei intense activități 
științifice de a se angaja eu en
tuziasm pe drumul cuceririi ti
tlului. de doctor. Din acest punct 
de vedere, noua legislație este 
menită să atragă tineretul stu
dios, cu altitudini științifice pe 
drumurile cercetării științifice și 
să îndemne pe cei mai buni din
tre studenți să aspire și să se pre
gătească cu rîvnă încă din timpul 
studiilor universitare pentru a 
pași cit mai repede pe acest 
drum de mare prestigiu în țara 
noastră. Vechiul sistem de aspi
rantură, plinind accentul pe exa
menele de candidat risipea o 
bună parte din forțele aspiranți
lor în pregătirea acestora, lăsîn- 
du-le un timp prea scurt pentru 
a se concentra asupra elaborării 
disertației. De multe ori, tema
tica acestei lucrări care trebuia 
să oglindească largi cunoștințe 
generale din domeniul discipli
nei respective și .aptitudini, pen-

tru cercetare, lăsa oarecum pe 
planul al doilea contribuția 
■științifică personală.

Doctoratul pune pe primul 
plan tocmai contribuția științi
fică originală a doctorantului. 
urmînd să dovedească maturita
tea acestuia în cercetarea pro- 
priu-zisă. Din acest punct de 
vedere, se realizează un progres 
important, urmărîndu-se ca toate 
lucrările să se ridice la o înaltă 
ținută .științifică.

în sfîrșit prin noul Decret, ti
tlul de doctor-docent nu mai 
este legat de o nouă treaptă de 
învățămînt, superioară pregătirii 
prin doctorat, ci de activitatea 
științifică independentă a docto
rilor ea oameni de știință for
mați. ea profesioniști în munca 
.științifică, în anii care urmează 
după obținerea titlului de doc
tor. Semnificația sa se desprinde 
din rolul doctoratului care re
prezintă o înaltă calificare știin
țifică de specialitate ce consacră 
un specialist șt-i deschide căi 
multiple de valorificare a cu
noștințelor și aptitudinilor. A- 
ceste căi conduc la formarea 
unui om de știință, creator de 
noi realizări de nivel internațio
nal, care se răsfrîng în primul 
rînd asupra eficienței cercetării 
științifice în țara noastră, asupra 
prestigiului științei românești.

Titlul de doctor se acordă în 
ramura de știință a specialității 
aleasă de doctorand, de către 
instituțiile de învățămînt supe
rior și de institutele de cercetare 
ale Academiei Titlul de doctor 
docent numai este legat de o ra
mură de știință, cănătînd astfel 
o amploare mai mare, cea de 
doctor-docent în științe, fiind a-

cordată de instituțiile de învăță- 
mînt superior la propunerea con
siliilor științifice din facultăți 
sau ale institutelor de cercetări 
ale Academiei.

Tot instituțiilor de învățămînt 
superior le revine dreptul de a 
acorda și titlul de doctor honoris 
causa.

Invățămîntul superior capătă, 
o dată cu aceste înalte privilegii 
de prestigiu și responsabilități 
deosebit de mari.

Institutelor de învățămînt su
perior le. revine în primul rînd 
sarcina de a descoperi și forma 
aptitudinile tineretului studios 
spre cercetarea .științifică și de 
a-1 atrage și îndemna spre cali
ficare prin doctoral. Institutele 
de învățămînt superior trebuie 
să furnizeze institutelor de cer
cetare ale Academiei cercetători 
de valoare pentru a da acestor 
institute putința de a-i pregăti 
în vederea calificării lor superi
oare ; în același timp el trebuie 
să-și crească și perfecționeze 
propriile cadre de doctoranzi din 
care își va alege viitoarele cadre 
didactice.

Importanța deosebită pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
științei și slujitorilor ei a stimu
lat de ani de zile în rîndurile 
studenților dorința de a se de
dica activității de cercetare. An 
de an, în facultățile noastre intră 
tineri care dovedesc remarcabile 
aptitudini de cercetare. Rucu- 
rîndu-se de sprijinul nostru al 
cadrelor didactice, toți acești ti
neri își vor continua specializa
rea prin doctorat, folosind con
dițiile deosebit de favorabile pe 
care le oferă stagiul de pregătire 
cu sau fără scoatere de la locul

de muncă. Trebuie să avepi.de 
asemenea o grijă deosebită ca în 
decursul a cîtorva ani să nu mai 
existe nici un cadru de predare 
fără titlul de doctor, fără de' 
care nu este de conceput specia
lizarea studenților ,în ultimii ani 
și nici chiar predarea cursurilor 
de bază la nivelul cerințelor în- 
vățămîntului nostru superior,

Problemele ridicării muncii 
științifice în cadrul facultăților 
noastre, pentru crearea tuturor 
posibilităților de ridicare a. cali
ficării științifice pune în prezent 
în centrul muncii noastre o serie 
de probleme legate de necesita
tea ridicării generale a muncii 
de cercetare științifică în cadrul 
institutelor de învățămînt supe
rior. Numai prin atacarea unor 
probleme de prim ordin ca 
stau în prezent în fața di
verselor compartimente de cer
cetare științifică, numai prin 
formarea în cadrul tuturor ca
drelor de învățăinînt supe
rior a unor puternice colective 
de cercetare care să antreneze 
pe fiecare membru al corpului 
didactic universitar vom putea 
ridica continuu nivelul activită
ții științifice în facultățile noas
tre, factor esențial -și în crearea 
atmosferei, spiritului de emula
ție indispensabil formării unor 
cadre științifice, creării unor va
lori științifice inedite la nivelul 
dezvoltării științei și tehnicii 
mondiale.

Noul sistem de reglementare a 
acordării titlurilor științifice cere 
din partea noastră o maximă 
exigență fără de care nu este 
posibilă o ridicare calitativă a 
muncii științifice, a științei ro
mânești.

Este neîndoielnic că afluxul 
celor ce vor solicita înscrierea la 
examenele de admitere la docto
rat va fi considerabil. Să nu ui
tăm însă că înalte aspirații cre
ează și sarcini corespunzătoare.

Tineretul studios trebuie să 
înțeleagă întreaga amploare a 
pregătirii și capacităților de care 
sînt chemați să dea dovadă vii
torii doctoranzi. Aceștia nu vor 
mai fi studenți sub o formă spe
cială, oi cercetători începători 
— orientați desigur de conducă
torii lor științifici — dar în ace
lași timp responsabili ei înșiși de 
mersul lor înainte în investiga
ția științifică. Și ă mai repetăm 
odată o condiție de prim or
din : teza de doctorat nu poate 
fi o lucrare de sinteză a rezul
tatelor altora, nu poate fi un re
ferat sistematic, nu poate fi o 
compilație, ori care ar fi nivelul 
ei, ci o lucrare peisonală, plină 
da rezultate originale, o lucrare 
științifică caro trebuie să des
chidă o carieră științifică, cu 
prelungiri rodnice de-a lungul 
întregii vieți.

Atmosfera do entuziasm și c- 
mulația cu care studenții noștri, 
cercetătorii din institutele Acade
miei și departamentale, cadrele 
didactice, intelectualii din cele 
mai diferite domenii de activi
tate au primit Decretul pri
vind reglementarea acordării 
titlurilor științifice, demonstrea
ză excepționala importanță a 
acestor Hotărîri, dimensiunile a- 
cestui important act de cultură 
care va duce, fără îndoială, ia o 
puternică ridicare a activităților 
de cercetare științifică în țara 
noastră.

avepi.de


Lucrările O.N.U
Aprobarea revoluției privind organizarea

unei (onicrințe mondiale pentru dezarmare

NEW YORK 30. — Trimisul
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite: Adunarea
Generală a O.N.U. a început
marți după-amiază dezbaterile 
pe marginea raportului Comi
tetului Special însărcinat cu e- 
xaminarea problemei îndepli
nirii Declarației cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale. în 
seara zilei precedente, în
dința plenară a adunării a fost 
adoptată rezoluția prezentată 
de Comitetul Politic cu privire 
la convocarea unei Conferințe 
mondiale pentru dezarmare. A- 
cest document a fost adoptat 
cu 112 voturi pentru, nici unul 
contra și o abținere (Franța). 
După adoptarea rezoluției, se
cretarul general, U Thant, a 
subliniat că „problema dezar-

se-

Cu prilejui aniversării

Cu prilejul aniversării a 21 de 
ani de la eliberarea Albaniei, la 
Tirana a avut loc o recepție la 
care au participat conducători 
de partid și de stat, generali și 
ofițeri, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă, oameni de artă, 
știință și cultură. La recepție au 
luat parte, 
misiunilor 
la Tirana, 
tare.

Hadji 
Prezidiului 
R. P. Albania, a salutat pe par

ia recepție în numele 
Partidului Muncii din 
Prezidiului Adunării 

și Consiliului de Mi-

de asemenea, șefi ai 
diplomatice acreditați 
oaspeți de peste ho-

Lleshi, președintele
Adunării Populare a

maimării este problema cea 
importantă a timpului nostru". 
„Țările lumii, a arătat el, au în 
prezent posibilitatea să dea 
viață unei conferințe pentru 
dezarmare care va include toa
te țările și care poate da un 
nou impuls în direcția înfăptu
irii dezarmării generale și to
tale pe o bază universală". A- 
rătînd că lucrările de pregătire 
a conferinței vor fi dificile și 
delicate, secretarul general șî-a 
exprimat speranța în îndepli
nirea cu succes a rezoluției 
care poate contribui într-o mă
sură importantă la 
păcii în lume.

★
In principalul 

Adunării Generale 
tul Politic — 
marți dezbaterile 
cu problema < 
Africii. Delegații care au luat 
cuvîntul în cadrul discuțiilor 
din dimineața zilei de marți, 
pe marginea proiectului pre
zentat în această problemă de 
un grup de 21 state africane, 
au subliniat printre altele că, 
crearea de zone denuclearizate 
constituie în ultima instanță 
un pas concret în direcția 
lizării dezarmării generale 
totale.

Conferința F. A. O.

încheierea
instaurarea

comitet al
— Comite

au continuat 
; în legătură 
denuclearizării

res
si

dezbaterilor
generale

lucrărilor celei 
Conferințe gene- 

au luat sfîrșit 
pe mar- 
activitate 
viitor.

discuție

ticipanții 
C.C. al 
Albania, 
Populare 
niștri.

★
La 30 noiembrie, Mircea 

lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Republicii 
liste România, însoțit de 
sadorul Mihail Hașeganu, 
zentantul permanent al 
niei la O.N.U., a avut o 
vedere la Palatul Națiunilor, cu 
Amintore Fanfani, 
celei de-a 20-a sesiuni a 
nării Generale. In cadrul 
vorbirilor, care au avut loc 
acest prilej, au 
probleme privind desfășurarea 
lucrărilor actualei sesiuni și or
dinea de zi a acesteia.

Ma-

Socia- 
amba- 
repre- 

Româ- 
între-

președintele
Adu- 
con- 

cu 
fost abordate

r

Inaugurarea unei mari întreprinderi chimice
în R. P

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
M.T.I., la Tiszaszederkeny (re
giunea Borsod), a fost dată în 
exploatare la 29 noiembrie fa
brica de îngrășăminte azotoase 
a noului combinat chimic de pe 
Tisa — cea mai mare construc
ție chimică a celui de-al doilea 
plan cincinal. Utilajul fabricii a 
fost livrat în mare parte de 
Uniunea Sovietică, iar materia 
primă necesară producției — 
gazul natural — se primește din 
România. Construcția uzinei a

Ungară
durat aproape patru ani. Ea a 
fost dată în exploatare cu două 
luni și jumătate înainte de ter
menul prevăzut.

La festivitatea 
fabricii a luat parte Jeno Fock, 
membru al Biroului _ 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Au 
lost de față G. A. Denisov, am
basadorul U.R.S.S. în Ungaria, 
M. Roșianu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Un
garia.

inaugurării

Politic al
I

în cadrul 
de-a 13-a 
rate a F.A.O., 
dezbaterile generale 
ginea raportului de 
și a programului de

Au fost luate în
probleme legate de raportu
rile și colaborarea F.A.O. cu 
alte instituții internaționale, 
precum și mărirea numărului 
de membri ai Consiliului or
ganizației și repartizarea ace
stor locuri pe regiuni geogra
fice. In cadrul primului punct 
a luat cuvîntul reprezentantul 
român Pompiliu Celan, care s-a 
referit la importanța hotărî- 
rilor adoptate de Consiliul E- 
conomic și Social al O.N.U., 
cu prilejul celei de-a 39-a se
siuni, subliniind că ele repre
zintă un interes major și pen
tru activitatea F.A.O. Totoda
tă, delegatul român a vorbit 
despre propunerile făcute de 
țara noastră în cadrul acelei 
sesiuni, privind cadrele și 
punerea în valoare a resurse
lor umane, activitatea Comi
tetului Consultativ pentru ști
ință și tehnică, colaborarea 
internațională și regională 
pentru dezvoltarea industria
lă, reforma agrară ca factor 
esențial și indispensabil pen
tru dezvoltarea economică și 
socială a țărilor. El s-a referit 
totodată la problemele legate 
de organizarea conferinței 
mondiale asupra reformei a- 
grare, care va avea loc in 
1966.

derii minelor

Wales împotriva inchi-

ANGLIA. Demonstrație

a minerilor din South

Guvernul dominican ia măsuri

in Brazilia
Eșuarea unui complet militar

centrului-
stinga“

Președintele guvernului provi
zoriu dominican, Rector Garcia 
Godoy, a anunțat că guvernul ia 
măsuri pentru a zdrobi un com
plot „iminent“ ce urmărește răs
turnarea de la putere a regimu
lui. Intr-o declarație dată publi
cității, el a arătat că „un grup 
cunoscut de persoane a elaborat 
un plan care prevede acte de te
rorism, violențe, atacuri, asasi
nate, răpiri și alte incidente cu 
scopul de a crea o situație hao
tică în țară pentru a provoca că
derea guvernului“. Godoy a sub
liniat că rebeliunea • reprimată 
săptămîna trecută în orașul San
tiago, situat la 175 km de Santo

Domingo, se înscria în planurile 
complotiștilor.

După cum relatează agenția 
U.P.I., în ultimele zece zile, în 
Republica Dominicană au avut 
loc cinci încercări de rebeliune, 
pe scară redusă, la care au par
ticipat elemente de extremă 
dreaptă. Intr-un comunicat al 
guvernului se menționează că 38 
de persoan.e implicate în acțiu
nile antiguvernamentale au fost 
arestate. Luni seara, un grup de 
elemente de dreapta a manife
stat în fața Palatului preziden
țial cerîncJ eliberarea celor are
stați. '

Pe scurt
• LA 25 noiembrie a.c., ambasadorul român la 

New Delhi, Aurel Ardeleanu, a înminat președinte
lui Republicii India, dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 
diploma și insigna de membru de onoare al Acade
miei Republicii Socialiste România. In aceeași zi. 
ambasadorul român a înminat diploma și insigna 
de membru de onoare al Academiei Republicii 
cialiste România dr. Husein Zaheer, directorul 
stitutului de Cercetări Științifice și Industriale 
Indiei.

9 LA 29 noiembrie s-a semnat Programul 
schimburi cultural-științifice între Republica Socia
listă România și Republica Ghana pe anii 1965 și 
1966. Programul a fost semnat de Ion Dumitru, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste 
România Ia Acera, și de Benibengor Blay, ministrul 
artei și culturii al Ghanei.

• TEATRUL BUCUREȘTEAN „Țăndărică" și-a în
cheiat turneul în R. P. Ungara. Timp de o săptă- 
mînă, la Budapesta au fost prezentate spectacolele 
„Elefantul curios" și „Eu și materia moartă". Ziare 
și reviste ungare au publicat aprecieri călduroase 
la adresa păpușarilor români, subliniind că „Faima 
internațională a acestui teatru este la înălțimea 
realizărilor sale“.
. In spectacolul „Eu și materia moartă", artistul 
emerit Mircea Crișan a rostit bună parte din replici 
ta limba maghiară, fiind răsplătit cu aplauze pu
ternice.

• RECENT, la Varșovia au apărut în Editura 
„Ksiazka i Wiedza" (Cartea și știința), povestirile 
„Codin" și „Haiducii" de Panait Istrati cu prefața 
lui Romain Rolland. In cuvîntul din partea editurii 
se apreciază că, alături de Kaika, Capek, și Hasek, 
Panait Istrati a cunoscut o prețuire unanimă în pe
rioada dintre cele două războaie mondiale.

• LA PARIS s-a anunțai că la alegerile preziden
țiale, care vor avea . loc duminică in Franța, vor 
lua parte, numai în Franța 28 318 880 de alegători. 
Din acest număr, aproximativ 15 milioane vor fi 
temei. In ce privește alegătorii din teritoriile de 
peste mări, numărul lor se ridică aproximativ la 
530 000. In total, sînt înscriși pe listele electorale 
28 850 000 de persoane cu drept de vot.

La ultimele alegeri municipale, care au avut Joc 
în Franța ia 28 februarie, numărul celor care au 
fost înscriși pe listele electorale în metropolă a 
fost de 27 806 092 alegători, dintre care 14 776 787 
femei. Deci din februarie și pînă In decembrie nu
mărul celor cu drept de vot a crescut cu 512 797 de 
persoane.

Primul tur. de scrutin, care va avea loc la 5 de
cembrie, se va încheia pe întreg teritoriul Franței 
la ora 20,00 (ora franceză).
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Succese din Sudan

Presa din Rio de Janeiro a- 
nunță eșuarea unui complot mi
litar ce urmărea înlăturarea de 
la putere a președintelui Brazi
liei, Castello Branco. Potrivit in
formațiilor ziarelor, extremiști de 
dreapta, întruniți într-un cartier 
din Rio de Janeiro, au format o 
junta care, sub numele de „Junta 
de la Humaita“, urma să preia 
puterea, să suspende congresul și 
să treacă la represiuni violente în 
întreaga țară.

In legătură cu aceste știri, gu
vernul brazilian a anunțat luni a- 
restarea colonelului Francisco 
Boaventura Cavalcandi, șeful de 
sfat major al diviziei aeropurtate 
a armatei I cu sediul la Rio de 
Janeiro. Intr-o scrisoare deschisă 
publicată în „Jornal do Brasil“ el 
a afirmat că vorbește în numele 
„liniei dure“ a ofițerilor superi
ori brazilieni care cere anularea 
alegerilor de guvernatori ce au 
avut loc în mai. multe state din 
această țară. Totodată colonelul 
Cavalcandi a cerut președintelui 
țării să împiedice instalarea gu
vernatorilor din opoziție care au

obținut victoria în cursul acestor 
alegeri, îndeosebi a guvernatoru
lui statului Guanabara, Francisco 
Negrao de Lima.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, președintele Branco s-a 
întîlnit cu principalii săi colabo
ratori militari pentru a discuta 
situația creată. La sfîrșitul ace
stei reuniuni, ministrul de justi
ție, Juracy Magalhaes, a declarat 
că „în țară domnește liniștea“. 
El a adăugat că ofițerii care au 
dovedit nesupunere vor fi jude
cați potrivit, legilor militare.

După cum relatează agenția 
Reuter, s«risoarea deschisă publi
cată în ziarul „Jurnal do 
Brasil“ este interpretată ca „o 
provocare directă a unor cercuri 
ale armatei la adresa autorității 
lui Castello Branco, atît în cali
tate de președinte cit și de șef al 
forțelor armate braziliene. Obser
vatorii politici — adaugă agen
ția— consideră că răspunsul 
prompt al președintelui constituie 
o nouă indicație a faptului că 
guvernul este convins că poate 
face față disidenților din armată“.

al reuniunii

ale patrioților

• CA URMARE a tratativelor care au avut loc 
la Varșovia între delegațiile comerciale ale Poloniei 
și R.A.U., la 29 noiembrie a fost semnat protocolul 
cu privire Ia schimburile comerciale și de plăți din
tre cele două țări pe anul 1966.

Potrivit protocolului, valoarea totală a schimbu
rilor de mărfuri dintre cele două țări pe anul viitor 
este de circa 150 milioane zloți.

W- vietnamezi

• LA 30 NOIEMBRIE a fost transmis un nou pro
gram experimental de televiziune în culori de la 
Moscova la Paris prin intermediul sdlelitiilui sovie
tic pentru telecomunicații „Molnia-l".

Programul a începui cu o. declarație a Iui Nikolai 
Psurțev, ministrul telecomunicațiilor al U.R.S.S-, 
care a apreciat ca fiind remarcabil acest experiment 
și a menționat că satelitul artificial „Molnia-l" per
mite crearea unui sistem de comunicații rentabil, 
calculat pentru deservirea unor teritorii întinse cu 
numeroase puncte populate.

• LA 30 noiembrie au început la Moscova con
vorbirile între Andrei Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S. și Michael Stewart, ministrul 
afacerilor externe al Marii Britanii. A avut loc un 
schimb de păreri privind unele probleme ale si
tuației internaționale care prezintă interes pentru 
ambele țări, precum și probleme ale relațiilor so- 
vieto-engleze.

In cursul zilei de marți, în regiunea din apro
pierea capitalei sud-vietnameze, precum și ■ la 
frontiera cu Cambodgia, au continuat să aibă loc 
lupte violente între forțele patriotice și cele gu
vernamentale, sprijinite de trupele americane. 
Corespondentul agenției U.P.I., Michael Malloy, 
transmite o corespondență referitoare la atacul 
puternic lansat de două companii de patrioți îm
potriva taberei forțelor speciale de la Cai Cai, la 
circa 160 km sud-vest de Saigon — la frontiera 
cu Cambodgia.

Agenția France Pressc relatează, de asemenea, 
despre continuarea operațiunilor. în sectorul plan
tației Michellin — la 70 km nord de Saigon — 
unde după cum s-a mai anunțat, începînd de 
sîmbătă, patrioții au desfășurat un atac de mare 
amploare și forță în cursul căruia regimentul gu
vernamental a suferit pierderi deosebit de grele. 
Deși nu au fost anunțate oficial, potrivit unor 
surse neoficiale citate de France Presse, ele se 
ridică la circa 180 de morți, 320 răniți și aproape 
100 dispăruți. Mai bine de jumătate din consi
lierii americani au fost uciși sau răniți.

Tot marți, agențiile de presă au semnalat 
atacuri de mică amploare lansate de partizani 
în provincia Binh Dinh, la circa 400 km nord- 
est de Saigon, unde o companie a forțelor gu
vernamentale regionale a căzut într-o ambuscadă 
a patrioților. Pînă în prezent, contactul prin ra
dio cu aceste forțe este întrerupt.

Hotărirea guvernului sudanez 
de a proceda la interzicerea 
Partidului Comunist întîmpină în 
Sudan o opoziție crescândă. Noi 
personalități politice, reprezen
tanți ai tuturor organizațiilor din 
țară se ridică în apărarea drep
turilor Partidului Comunist.

Amin Bella AI Amin, reprezen
tant al partidului Al Umma în 
Consiliul, studențesc al Universi
tății din Khartum, a dat publi
cității o declarație în care men
ționează că refuză să mai facă 
parte din acest partid care „a în
călcat drepturile democratice“, 
pronunțîndu-se pentru interzice
rea 1 Partidului Comunist.

Doctorul Tihani Al Maki, fos- 
al Partidului 

Consiliul
till reprezentant 
Național Unionist în 
Suprem al Sudanului, a anunțat 
că a hotărît să se retragă din 
partid, deoarece acesta se situ
ează pe o poziție antidemocra
tică .

Un grup de 15 studenți. suda
nezi, membri ai 
„Frații musulmani“, 
marți că părăsesc 
în semn de protest
ziția acesteia în legătură cu in
terzicerea Partidului Comunist. 
Studenții, menționează agențiile 
de presă, . se referă îndeosebi la 
represiunile organizate ele con
ducerea partidului „Frații mu
sulmani“ la începutul acestei

partidului 
au anunțat 
organizația, 
față de po-

dinluni împotriva comuniștilor 
Omdurman.

Neținînd seama de toate aces
te proteste, Ismail Al Azhari, 
președintele Consiliului Suprem 
al statului, a cerut luni anularea 
mandatelor deținute de repre
zentanții Partidului Comunist în 
Adunarea Constituantă a țării, 
închiderea tuturor sediilor parti
dului, precum și interzicerea zia
relor sale. Numeroși participanți 
la demonstrațiile de protest au 
lost arestați.

„Declarația economică și so
cială de la Rio de Janeiro“, a- 
doptată în cadrul ultimei șe
dințe de lucru a Conferinței 
extraordinare a Organizației Sta
telor Americane, conține o serie 
de principii generale ce urmea
ză să fie incluse în Carta modi
ficată a O.S.A. Unul din aceste 
principii, elaborat în baza unei 
propuneri făcute de Chile și 
Mexic, sprijinite de Brazilia. 
Peru și Columbia, constă într-un 
angajament al Statelor Unite de 
a depune eforturi pentru a pro
teja țările latino-aniericane. de 
efectul negativ al fluctuației pre
țurilor de materii prime pe piața 
mondială.

Făcînd un prim-bilanț al ce
lei de-a doua Conferințe extra
ordinare a O.S.A., agenția mai 
sus citată scrie că ea „s-a sol
dat cu strîngerea legăturilor 
interamericane intr-o alianță do
minată prin forța lucrurilor de 
Statele Unite“. In legătură cu 
concesiile făcute de Statele Uni
te țărilor Americii Latine, se men
ționează că este vorba de „o in
vestiție pe termen lung“. Intr-a
devăr, aceste concesii vizează 
pregătirea terenului pentru vii
toarea Conferință a O.S.A., ce 
urmează să aibă loc în iulie 1966 
și la care Statele Unite vor 
lansa, pe cit se pare, proiectul 
lor de creare a forțelor inter
americane.

Se remarcă că în timpul con
ferinței, Statele Unite, în nume
roase probleme discutate, au a-

vut de înfruntat un front format 
in primul rînd din Chile și 
Mexic. în această situație Sta
tele Unite, lipsite de sprijinul 
unor țări influente ale Americii 
Latine, au făcut apel Ia țările 
Americii centrale. O asemenea 
situație s-a ivit în cursul discută
rii atribuțiilor Consiliului O.S.A. 
cînd Argentina, Brazilia, Co
lumbia, Chile și Peru au propus 
scoaterea din atribuțiile acestui 
consiliu a așa-numitei funcții de 
„menținere a 
permite 
interne 
cane.

păcii“, care ar 
amestecul în treburile 

țărilor latino-ameri-

Dezbaterile privitoare la Be
liți ca externă a Italiei s-au 
desfășurat în Senat și în Ca
mera Deputaților fără surprize. 
Pozițiile cunoscute — ale opo
ziției și ale guvernului — au 
fost reafirmate într-o manieră 
care părea să indice că în
fruntarea din coaliția guverna
mentală a fost deocamdată evi
tată. Dar, „explozia" s-a pro
dus tocmai într-un loc unde 
era cel mai puțin de așteptat. 
Amintore Fanfani, care în cali
tate de ministru de externe al 
Italiei a fost ales președinte al 
sesiunii a XX-a a Adunării 
Generale a O.N.U., s-a plîns 
într-un interviu publicat de 
revista „EXPRESSO" că este 
„ocolit" în stabilirea orientării 
delegației italiene Ia O.N.U. 
I-anfani s-a referit la votul ne
gativ al delegației italiene în 
problema reprezentării R. P. 
Chineze la O.N.U.

Este evident prematur de 
stabilit o legătură precisă în
tre zvonurile apărute în unele 
ziare italiene privitoare la in
tenția lui Fanfani de a acționa
— in condițiile șubrezirii ac
tualei coaliții — pentru forma
rea unui viitor guvern și de
clarațiile făcute revistei ~ 
presso". Pentru a 
seriozitatea situației 
trebuie să amintim 
genția ASSOCIATED 
se referea la 
unei „furtuni politice“, iar 
agenția REUTER aprecia că 
„guvernul Moro este amenin
țat de o sciziune“.

De fapt, acțiunea Iui Fanfani 
reflectă — pe un plan mai larg
— procesul de fărâmițare din 
coaliția guvernamentală din 
pricina disensiunilor atît dintre 
partidele politice participante 
la guvern, cit -și dintre curen
tele din fiecare partid. O con
firmare a acestei situații difici
le se înregistrează în diverse 
provincii unde încercările de 
punere pe picioare a unor 
coaliții „miniaturizate", după 
modelul celei guvernamentale 
se dovedește imposibilă. Ve
chea dispută în legătură cu 
primăria din Florența s-a sol
dat chiar în această săptămînă 
cu retragerea socialistului La- 
gario, care — dindu-și demi
sia —- a trecut răspunderea 
treburilor orașului pe seama 
unui funcționar pentru a orga
niza noi alegeri. Formula pe 
baza căreia devenise Lagario 
primar a fost negociată la 
Roma între reprezentanții par
tidelor socialist, social-demo
crat și democrat-creștin și era 
menită să împiedice colabo
rarea intre socialiști și comu
niști. Faptul că Florența n-a 
devenit ,,o pildă de armonie" 
intre partidele participante la 
Coaliția guvernamentală, are 
implicații care nu pof fi 
subestimate.

Actualele frămintări din via
ța politică a Italiei au primit 
un răspuns din partea opiniei 
publice. Este vorba de consul
tarea electorală în provinciile 
din centru sud și din Sardinia. 
Caracterul limitat al alegerilor 
și numărul redus al alegători
lor chemați acum la urne, nu a 
împiedicat să se capete un in
diciu asupra influenței pe care 
ultimele evenimente le au asu
pra corpului electoral. Astfel, 
din consultarea electorală de 
duminică, la care au luat parte 
1,2 milioane 
din 
că 
și-a 
nici 
nicipal nu a puiuț fi pusă pe 
picioare o administrație după 
modelul formulei guvernamen
tale de centru-stînga. în 
schimb, partidul comunist a cîș- 
tigat numeroase voturi. Alege
rile pentru organele adminis
trației locale au constituit 
primul test în actualul „sezon 
al congreselor", dovedind că 
viabilitatea coaliției de centru- 
stînga este din ce în ce mai in
certă.

„Ex- 
evalua 
create, 
că a- 
PRESS 

declanșarea 
politice“.

a

alegători (3r7°/o 
corpul electoral) a reieșit 
partidul democrat-creștin 
șubrezit pozițiile, iar in 
un for provincial sau mu-

Evolufia situației
din Congo

După cum anunță postul de 
radio Leopoldville, președintele 
congolez, generalul Mobutu, a 
hotărît „să-și exercite din plin pu
terile“ noii sale funcții. El a 
anunțat că va emite „ordonanțe 
cu putere de lege“, ce vor ră- 
mîne în vigoare „atîta timp cit 
nu vor fi abrogate printr-un alt 
act legislativ“. Postul de radio a 
menționat, totodată, că în scopul 
„asigurării eficacității în menți
nerea ordinei" în țară, Mobutu a

hotărît marți trecerea sub direc
ta supraveghere a președintelui 
republicii, a administrației secu
rității naționale.

In acest fel, 
lovituri de stat 
viile a început
în mod practic puterea în mîini- 
le sale, cumulînd pe lîngă con
ducerea supremă a țării, coordo
narea directă a problemelor mi
litare și de securitate.

autorul recentei 
de la Leopold- 
să concentreze,

ale
Z. FLOREA

lntr-o piață din Congo (Brazzaville)
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