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— Iarna se pregătesc 
performanțele 
vară

La Combinatul 
de îngrășăminte azotoase 

Tg. Mureș

de îngrășă- 
la Tg. Mureș

abrica „Metalochimica“ din Tîrgu Mureș produce 
o gamă largă de utilaje și piese de shimb pentru 
industria confecțiilor și tricotajelor — de Ia mași
nile de tricotat „Carpafi“ și „Harghita", pînă la 
minusculele piese de schimb pentru diverse tipuri 
de mașini de cusut. Discuția pe care am avut-o cu 
tovarășul Gheorghe Hasan, inginerul șei al între
prinderii, a pus în lumină și mai concludent core
lația, interdependența dintre nivelul și calitatea 
producției și nivelul de pregătire al muncitorilor.

CE CONSTĂ GREȘEALA?...

tineretului
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Lucrările construcției
furnalului de 1000 mc

de la Hunedoara

Construcția furnalului de 1 000 
mc de la Hunedoara, unul din 
marile obiective ale cincinalului, 
este în plină desfășurare. La 
unele agregate și instalații lu
crările au ajuns în stadiul final. 
Așa de pildă, la buncărele de 
minereu, unde construcția de 
beton a fost terminată cu două 
luni înainte de data prevăzută, 
se montează ultimele două cer 
lule. S-a terminat turnarea be
tonului la stația de epurare bru
tă a gazelor, care avea ca ter
men luna martie 1966. Cu mult 
înainte au fost executate, de a- 
semenea, hala de turnare și 
blocul refractar de la fundația 
furnalului.

rninuită de tmara
Brașov se naște nn

De sub rigla
proiectantă Ada Ujj de la
nou proiect, care desigur va primi și de această 

dată calificativul „bun“

Cu planul anual
Exteriorul noii preparați! de 
cărbune Coroiești, regiunea 
Hunedoara. Moderna unitate 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului are o capacitate 
proiectată de prelucrare a 
cărburielui energetic și coc- 
sificabil de 3150 000 tone 

pe an
Foto: AGERPRES

La Combinatul 
minte azotoase de 
s-au produs în cadrul probelor 
tehnologice primcla-lone de acid 
azotic. La atingerea capacității 
prevăzute în proiect fabrica va 
produce anual 120 000 tone’ acid 
azotic, materie primă necesară 
fabricării îngrășămintelor chi
mice.

Furnaliștii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara care reali
zează peste 64 la sută din în
treaga producție de fontă a țării, 
au elaborat miercuri ultimele 
tone de fontă din planul pe 1965. 
Furnaliștii hunedoreni au dat de 
la începutul anului peste preve
derile planului la zi mai multă 
fontă decît au produs la un^ loc 
toate furnalele din țară în 5 luni 
și jumătate din anul 1938. în
treaga cantitate de fontă în plus 
a fost elaborată cu cocs econo
misit.

• ARGEȘ. -> I
In regiunea Argeș, de la 1 au

gust, cînd pe galeria de fugă a 
hidrocentralei „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“, brigada lui Șerban 
Damaschin a raportat, primul în 
regiune, realizarea sarcinilor de 
plan ce-i reveneau pe 1965, nu
mărul unităților industriale care 
au anunțat acest succes a ajuns 
astăzi la 15. In rîndul întreprin
derilor care au îndeplinit planul 
anual înainte de vreme se numă
ră acum Uzinele sodice Govora, 
întreprinderea de poduri metalice 
și prefabricate din beton, Între
prinderea de construcții. forestie
re Rîmnicu Vîlcea, Întreprinderea 
poligrafică „Argeșul“, și altele.

Uzinele „Unirea", întreprinde
rea de produse refractare Dej, 
„Proletarul“ Turda și Direcția re
gională a economiei forestiere 
din Cluj și-au realizat sarcinile 
de plan pe 1965. în perioada 
care a trecut de la începutul a- 
nului, colectivele întreprinderilor 
din această parte a țării au dat 
peste prevederile de plan mai bi
ne de 1 600 tone oțel, 2 830 tone 
laminate, 2 500 tone sodă caus
tică și calcinată, 37 500 perechi 
încălțăminte, 6 000 mp. țesături 
de lînă, peste 14 000 bl lapte, 
precum și alte produse.

Fabricile de conser
ve de legume și fructe 
din întreaga țară au 
îndeplinit planul anual 
al producției golbale și 
marfă cu 20 de zile

înainte de termen. în 
acest an au fost pro
duse cu 50 500 tone 
mai multe conserve de 
legume sterilizate decît 
în anul 1959.

— Anul acesta — spunea inginerul șef 
— colectivul fabricii a trebuit să re
zolve sarcini complexe. Am avut multe 
greutăți. Noi n-am reușit încă să îndepli
nim planul integral, la toți indicatorii, 
dar sperăm să recuperăm pînă la finele 
anului rămînerile în urmă...

— în ce constau greutățile 
v-ați referit ?

— Este vorba în primul rînd, de pre
gătirea cadrelor. Avem mulți muncitori 
cu experiență, cu o temeinică calificare 
profesională. Dar nu toți au o pregătire 
corespunzătoare. între timp, pe măsura 
creșterii producției, a trebuit să angajăm 
un număr însemnat de muncitori, mai 
ales tineri, cu o slabă calificare sau chiar 
.necalificați. Firește, randamentul lor a 
fost mai slab, iar calitatea produselor nu 
(s-a ridicat la nivelul propus. Acest lucru, 
la care se adaugă și faptul că în 1966 va 
crește considerabil producția de piese de 
schimb, trebuind să asimilăm 1345 re
pere noi, pune în fața colectivului nos
tru pe primul plan problema pregătirii 
profesionale a cadrelor. De aceea, pentru 
muncitorii necalificați, s-a. organizat un 
curs de calificare cu o durată de 8 luni.

Cursul de calificare, despre care ne-a 
vorbit inginerul Szabădi, a început la 16 
noiembrie și se va termina în iulie anul 
viitor. El are un program și o tematică 
bine puse la punct, care au fost stabilite 
pomindu-se de la cerințele concrete ale 
producției și vizează înlăturarea deficien
telor constatate. în cele 200 de ore afec
tate se va studia tehnologia meseriei 
(88 ore), tehnologia materialelor, dese
nul tehnic, protecția muncii etc. în ace
lași timp o atenție deosebită se acordă 
cunoașterii noilor mașini-unelte și uti
laje cu care a fost înzestrată în ultimii 
ani întreprinderea. Sînt, așadar, premize 
ca la sfîrșitul celor 8 luni fabrica să 
aibă alți 54 strungari, frezori și lăcătuși 
bine pregătiți.

Cum stau însă lucrurile cu ridicarea 
calificării muncitorilor ? Pentru că, evi
dent, „diploma“ de muncitor calificat, 
indiferent dacă ea a fost obținută după 
absolvirea unei școli profesionale sau a 
unui curs de calificare, nu înseamnă 
„punctul terminus“ în drumul spre însu
șirea profesiei.

Pînă în aprilie 1965 au funcționat în 
întreprindere cursuri de ridicare a cali
ficării pentru strungari, frezori, sculeri, 
lăcătuși, termiști etc., care au fost frec
ventate de peste 200 de muncitori. Ele 
au fost foarte utile. Peste 90 de cursanți 
au reușit să treacă în categorii mai su
perioare de salarizare, să execute, deci, 
lucrări mult mai pretențioase. Cu aceasta 
însă acțiunea a fost considerată înche
iată. Au trecut 8 luni și în întreprindere 
„încă nu s-a stabilit“ cînd, cum și pentru 
cine se vor mai organiza asemenea 
cursuri. Există un proiect pentru orga
nizarea unui nou curs de ridicare a cali
ficării care să cuprindă încă 80 de mun- 
citori-strungari, lăcătuși și frezori. Dar 
programul de învățămînt încă nu s-a în
tocmit, cursanții n-au fost selecționați și 
nu se știe ciue va conduce cursul. Chiar 
dacă deschiderea cursului va avea loc, 
după cum se prevede la începutul lunii 
ianuarie nu sînt încă premize ca ridica
rea pregătirii profesionale a tuturor mun
citorilor să fie rezolvată operativ. In pri
mul rînd pentru că aceste cursuri du
rează cel puțin șase luni, iar tinerii tre
buie ajutați acum, operativ să rezolve 
unele sarcini pe care din cauza unei 
pregătiri insuficiente nu le pot încă în
deplini.

ȘTEFAN NECANIȚCHI 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ pentru 
regiunea Mureș-Autonomă.

Maghiară

Doi tineri recitatori din co
lectivul de artiști amatori de 
la Laminorul de tablă sub
țire din Galați, care au pre
zentat pe scena bienalei 
montajul literar - muzical 

„Spre luminosul orizont"

Pentru mine al că
rui mediu cunoscut 
este țărănimea, îmi 
face o deosebită plă
cere să-mi văd rube
deniile jucînd pe sce
na Capitalei unde a- 
cum 10 ani se mișcau 
atît de greoi, stîngaci 
Pînă șt o frază mai în- 
tortochiată sau o si
tuație scenică mai 
complexă îi punea în 
mare încurcătură, o- 
bosindu-i ca și cum 
ar fi cosit o jumătate 
de zi. Astăzi, cu per
severență, au trecut 
probele activității in
telectuale ca și cele 
de acasă, de. pe tărî- 
mul muncii fizice. 
Trebuie să mai adaug 
că înainte cu ani de 
zile o parte a piese
lor tipărite și reco
mandate pentru ei e- 
rau și ele mai greoaie, 
datorită 
artistice, 
de idei 
Acum 
este mși simplă căci 
șl conținutul de idei 
al pieselor este mai 
bogat, mai fundamen
tat. Am văzut colecti
ve ale căminelor cul
turale interpretînd 
piese în trei acte, și

slăbiciunilor 
a mesaiului 
mai încîlcit. 
interpretarea

Ședința Consiliului de Stat_> ->

în ziua de 15 decembrie a.c., 
a avut loc Ia Palatul Republi
cii ședința Consiliului de Stat 
prezidată de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliu
lui de Stat.

Au luat parte tovarășii: 
Constanța Crăciun, Mihai 
Gere, Ilie Murgulescu — vice
președinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Petre Borilă, Anton Breiten- 
hofer, Ion Cosma, Constantin

Drăgan, Suzana Gîdea, Atha- 
nase Joja, Ion Popescu-Puțuri, 
Cristofor Simionescu, Gheor
ghe Stoica, Ludovic Takacs, 
Iacob Teclu și Vasile Vîlcu, 
membri ai Consiliului de Stat.

Consiliul a adoptat decrete 
și hotărîri referitoare la di
ferite domenii ale activității 
de stat și obștești.

Au fost rezolvate lucrările 
curente.

Din datele centralizate la 
recția regională de statistică re
zultă că în regiunea Suceava 
20 de întreprinderi și-au înde
plinit planul anual. Alături de 
acest succes se înscrie și depăși
rea angajamentului luat în între
cerea socialistă pe întregul an la 
producția globală. Mai mult de 
jumătate din sporul de producție 
realizat în acest an în regiune a 
fost obținut prin creșterea pro
ductivității muncii, iar datorită 
reducerii prețului de cost s-au 
obținut economii, peste sarcinile 
de plan, de 26 milioane lei.

de
Sütö An decis
nu neapărat cu o te
matică specific țără
nească. S-a spulberat 
ca o superstiție con
cepția mai veche po
trivit căreia satul are. 
nevoie în primul rînd 
de o literatură cu o 
tematică exclusiv ru
rală. Țăranul se inte
resează nu numai de 
problemele lui de. 
viață, w parte activă 
la toate problemele 
contemporane. Ima
ginația sa zboară cu 
surprinzătoare ușurin
ță în lumea intelec
tualității. Aș dori să 
ilustrez acest lucru cu 
comedia mea tntr-un 
act intitulată : „Mîn- 
tuleț în paradis" in
terpretată pe scenn 
Bienalei de artiști a- 
matori din Miercurea 
Mirajului. Fă’ă să e- 
xagerez 
piesei. în
ai m-am străduit 
în
lui mod de a prezen
ta
să _
intelectuală a eroilor 
mei.

Și nu a fost deloc

importanta 
alcătuirea 

ca 
Incul tradiționala-

vorbirea țăranului 
sugerez condiția

de mirare că, în con
fruntarea de idei din
tre individ și colecti
vitate, realitate și ilu
zie, idealism și mate
rialism, acești țărani 
și muncitori din 
Miercurea Mirajului, 
printre care și inte
lectualii satului, s-au 
avîntat cu ușurință și 
cu siguranță.

Aș vrea să eviden
țiez pe maistrul tîm- 
plar Kislaki Sondor, 
interpretul lui M'intu- 
leț al 
scenic, 
naturală 
mirate 
de foarte multe ori 
în Miercurea Niraju- 
lui, în satele vecine 
cit și la Tg. Mureș.

Entuziasmul lor, 
succesele formației 
căminului cultural 
din Miercurea Nira- 
iului mi-au sugerat 
ideea că exploatînd 
mai bine tema aces
tei piese, îmbogățind 
conținutul ci tematic 
și posibilitățile ei 
scenice — cîte sînt 
— să o prelucrez în
tr-o piesă de mai

cărui talent 
interpretare 

au fost ad- 
și aplaudate
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de plan ce-i 
pe anul 1965 
șesenal. 
pe mări

Piota maritimă 
mercială 
sarcinile 
reveneau 
și în 
prezent,
oceane navighează 
de nave purtînd 
colonii românesc, față 
de 9 în anul 1959. 
Din calculele prelimi
nare reiese că traficul 
maritim va fi la sfîrși
tul acestui an de S,5 
ori mai mare decît în 
1959, depășind preve
derile Directivelor 
Congresului al VIII- 
lea al P.C.R.

Succesele obținute 
deschid noi perspecti
ve de dezvoltare flo-

tei maritime româ
nești. In viitorii ani ea 
va fi dotată cu un nu
măr sporit de 
mineraliere d
25 000 tone, petroliere 
de cîte 36 000 
cargouri pentru 
furi generale de 
tone. Industria 
nească va construi și 
ea primele nave 
12 500 tone.

Toate acestea se vor 
reflecta în creșterea 
capacității flotei noas
tre comerciale care va 
fi, la sfîrșitul planului 
de cinci ani, cu 420 000 
tone mai mare decît în 
prezent.

(Agerpres)

SPORT' ACEST 
kNUMĂRj

retutindeni Ia Timișoara — în centrul orașu
lui, pe bulevarde, în parcuri, pe culoarele in
stituțiilor, facultăților și școlilor — numeroase 
afișe atrag privirile trecătorilor. Teatrele 
dramatice, Teatrul de operă și Filarmonica 
anunță noi premiere sau reluarea unor spec
tacole care s-au bucurat de succes. Se anun
ță, de asemenea, turneele unor teatre din Ca
pitală sau din alte regiuni, deschiderea unor 

pictură, grafică, fotografie. Toate aceste afișe 
des-

IN PAG. 2

Din sala de curs, direct 
în ferme
Note de lector
— „Sînt om de teatru"
— Caleidoscop literar 
Ecouri Ia articole pu
blicate în „Scînteia 
tineretului“

Stăpîn pe cele Învățate, Ni- 
colaje Vîlsănescu, anul I P 
la Școala profesională de pe 
lingă Uzina mecanică din 
Sinaia, nu are emoții la 

tablă

$

expoziții de
alcătuiesc o imagine sugestivă a vieții culturale care se 
fășoară în orașul de pe malul Begăi.

Un raid prin cîteva licee timișorene ne-a oferit,însă 
a doua imagine : imaginea participării elevilor la viața 
turală a orașului. Mai precis — în ce măsură și prin ce 
me organizațiile U.T.C. din licee folosesc teatrul, opera, cine
matograful, concertul, expoziția de artă în procesul de edu
care estetică a elevilor.

Sîntem la Liceul nr. 3. Se
cretara comitetului U.T.C. 
tovarășa Lidia Babuțea — 
lege limbajul sintetic al 
Erelor :

— între școala noastră 
instituțiile de artă din oraș 
există o legătură strînsă. La 
Teatrul de stat avem 250 de 
abonamente: la Filarmonică 
197; la Teatrul de operă 91. 
Acestor elevi — cu abona
mente permanente — li se a- 
daugă, la fiecare spectacol, 
un mare număr de colegi al

a-
ci-

și

și o 
eul- 
for-

lor, care obțin bilete prin res
ponsabilii culturali din fiecare 
clasă.

Școala organizează și vizio
nări în colectiv la filme, la ex
poziții... Ni se pare semnificativ 
și important faptul că'în 
toate aceste acțiuni comi
tetul U.T.C. nu s-a mulțumit 
să le ofere elevilor două ore 
de recreere într-o sală de 
spectacol și atît. în planul 
comitetului U. T. C„ se în
scriu numeroase acțiuni de 
„pregătire prealabilă nece-

sară“ a elevilor în vederea 
contactului cu fenomenul ar
tistic. în realizarea acțiunilor 
planificate, comitetul U.T.C. 
a cerut sprijinul tovarășilor 
profesori. înainte de fiecare 
concert, de pildă, în școală au 
Ioc scurte întîlniri ale „prie
tenilor muzicii“, cu prilejul 
cărora tovarășii profesori de 
muzică dau detaliile necesare 
cu privire la bucățile muzi
cale ce vor fi audiate, la com
pozitor și la epoca în care a 
compus, precum și detalii cu 
privire la interpretarea or
chestrală. Mai adăugăm aici 
simpozioanele în care se dis
cută despre spectacolele de 
teatru, de operă sau filmele 
vizionate în colectiv, despre 
expozițiile de artă deschise în 
oraș. Spectacolele cu piesele, 
„Sosesc diseară“ de Tudor 
Mușatescu și „Simple coinci
dențe“ de Paul Everac, expo
ziția „Grafică bănățeană“ și 
filmul „Cartierul veseliei“ au 
făcut obiectul ultimelor sim
pozioane. organizate de către 
comitetul U.T.C. al liceului.

Liceul nr. 2. Și aici s-au or
ganizat vizionări in colectiv 
la piese de teatru, la unele

spectacole de operă, la filme. 
Fiecare clasă — consul- 
tindu-se cu tovarășii 
fesori-diriginți — stabilește la 
ce spectacole să se organizeze 
vizionări colective... 
exprimat părerea că 
ceasta trebuie să se 
participarea elevilor 
culturală a orașului.

— De fapt, în ce constă 
greșeala ?

întrebarea a adresat-o to
varășul Doru Tomozan, res
ponsabil cultural în comitetul 
U.T.C. al liceului... Răspundem 
că nu e vorba de o greșeală. 
Nu poate constitui o greșeală 
faptul că tovarășii profesori- 
diriginți ai unei clase organi
zează, împreună cu elevii, vi
zionări de spectacole, expozi
ții, muzee. Dimpotrivă, e foarte 
bine că lucrurile se petrec 
așa. Dar aceste acțiuni ar a- 
vea un plus de eficacitate dacă 
ar fi continuate și amplificate 
de către comitetul U. T. C. 
— cu sprijinul tovarășilor 
profesori - diriginți. 
de ce .

Teatrul, opera, 
expoziția reprezintă 
puternice de educație esteti-

că ; mijloace pe care organi
zația U.T.C. trebuie să le fo- 

pro- losească cu maximum de efi
cacitate. Cinematograful, de 
pildă, exercită o mare atrac
ție asupra elevilor. A ridica 
nivelul de cultură cinemato
grafică al elevilor nu înseam
nă doar să le înlesnești con
tactul cu ecranul ; este ne
voie de a mijloci elevilor în
țelegerea filmului, de a „re
giza“ — conform cerințelor 
esteticii — contactul elevilor 
cu arta cinematografică. Co
mitetul U.T.C. are această po
sibilitate. La nivelul întregii 
școli s-ar putea organiza în
tîlniri cu 
bului din
în toată țara — cu scriitori, 
cu actori, cu regizori.

La Liceul nr. 7 întîlnim o 
inițiativă lăudabilă a tovară
șei Dorina Mărgineanțu, pro
fesoară de limba română.

Ne-am 
nu la a- 

rezurne 
la viata

Și iată

concertul, 
mijloace

membri ai cineclu- 
localitate — vestit

ADRIAN VASILESCU 
ILIE BRINDESCU 

corespondentul 
„Scînteii tineretului“ pentru 

regiunea Banat

(Continuare In pag. a ll-a)
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Marile 
descoperiri

Intr-unui din noile complexe comerciale ale Orașului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Foto: AGERPRES

IARNA SE PREGĂTESC
PERFORMANTELE DE VARĂ

ENERGIA
CREAȚIEI

de Dorel Dorian

Secolul XVIII a fost considerat multă vreme în istoria 
științei și tehnicii — și aprecierea, din păcate, persistă — ca 
un secol lipsit de spectaculos, fără realizări și, mai ales, fără 
descoperiri epocale un secol „acoperit“ dacă nu chiar „strivit" 
de umbra postumă a edificiului newtonian, acceptindu-și de
plinul și desăvirșitul anonimat. Unii istorici au ajuns chiar să 
delimiteze și să acuze o anumită ..stagnare" a științei și teh
nicii. o stagnare prelungită aproape 70 de ani — 1690 — 1760 
— exact perioada în care știința și, mai ales, tehnica consem-
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în ziua de 15 decembrie, 
Comisia economico-financiară 
a Marii Adunări Naționale, 
întrunită sub președinția to
varășului Manea Mănescu, a 
continuat examinarea Proiec
tului de plan al dezvoltării 
economiei naționale pe anul 
1966. De asemenea, comisia a 
luat în studiu Proiectul Buge
tului de stat pe anul 1966, 
care urmează a fi supus spre 
dezbatere apropiatei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Aurel Vi.ioli, mi-

I N F O R
Colecția Grădinii zoologice 

din București s-a îmbogățit cu 
încă două exemplare ale faunei 
asiatice : doi tigri de Manciuria, 
oferiți în dar de guvernul Re
publicii Populare Chineze gu
vernului Republicii Socialiste 
România.

Predarea darului a avut loc 
miercuri, de către ambasadond 
R. P. Chineze la București, Liu 
Fan. Mircea Pintilie, secretar ge
nera] adjunct al Consiliului do 
Miniștri, a exprimat mulțumiri 
pentru darul primit.

• Miercuri seara a sosit în 
Capitală Son Sann, al doilea

nau numele prestigioase și lucrările unor cercetători de torta 
inventivă a iui Denis Papin; succesele unor cili miști renumifi, 
ca Boethaave de la Universitatea din Leyda-, anticipările de 
mare semnificație industrială ale primului inginer siderurg. 
Răaumur ; primele mașini de tricotat și filat ale lui Lombe, 
preliyutînct in industria textilă momentul revoluției industriale-, 
celebrele teoreme ale matematicianului Euler, studiile iui 
d’Alembert, lucrările iui Priestley și Lavoisier ; și, în stirșit, 
importantele considerații teoretice și experimentale, riguros 
științifice. ale lui Benjamin Franklin.

B drept. Denis Papirr n-a putut deveni marele inventator al 
mașinii cu aburi. Societatea regală din Londra i-a refuzat în 
1708 modesta subvenție de 15 lire sterline necesare experi
mentărilor, pe 'emeiul că Societatea ,nu poate avansa bani 
decît in cazul cînd reușita este dinainte garantată". Franklin 
a fost și el apreciat mai curînd pentru eficienta practică și 
imediată a parat răz net ului decît pentru intuirea și enunțarea 
— veritabilă descoperire — a analogiei dintre scînteia electri
că produsă in laborator și descărcările electrice atmosferice i) 
Dar secolul XVIII nu poate fi considerat un secol „fără spec
taculos“ decil în măsura în care ne vom lăsa seduși — aștiin- 
tific - doar de lezultatele finale de certă anvergură ale ace
lor personalități care desăvirșesc ori epuizează. în timp, o 
idee și respectiv o mare lucrare științifică, și-i vom omite, 
dimpotrivă, pe inventivii cercetători care afirmînd pentru prima 
oară o idee inovatoare ori realizînd un experiment decisiv, au 
marele merit — recunoscut sau nu — de a fi deschis în știință 
și tehnică un drum.

*

Denis Papin. asistentul lui Huygens și, mai tirziu, al lui 
Boyle. n-a putut găsi — așa cum arătam — subvenția nece
sară realizării unei pompe „acționate cu aburi". Dar ideea „ri
dicării apel cu ajutorul focului" nu mai reprezenta, ca pe vre
mea lui He.on. In îndepărtata antichitate, un simplu divertis
ment ; ea devenise o necesitate. Șl acest lucru avea să-l îri-

FLORIN GHEORGHIU- 
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1) Despre contribuția lui Franklin la dezvoltarea electromagne
tismului.
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teleagă căpitanul englez Savery care, construind prima pom
pă acționată „prin foc" avea să se adreseze antreprenorilor 
din minele de cărbuni ale Angliei somindu-i să înțeleagă a- 
vantajele economice ale unei instalații în stare: „să ridice apa 
și să dreneze minele (...) cit se poate de ușor și de ieftin, con
stituind un mijloc de sporire a randamentului...“ In 1712 un lă
cătuș — Newcomen — avea să perfecționeze această mașină 
folosind pentru prima oară, un piston acționai de presiunea 
aburilor comprimați într-un cilindru, legat direct de un cazan 
de joasă presiune. Dar istoria științei avea să-l prefere pe 
bună dreptate pe tlnărui mecanic James Watt. Mai pregătit 
teoretic cunoscînd îndeaproape teoriile toaite noi pe atunci 
privind căldura specifică și căldura latentă, Watt avea să spo
rească simțitor eficienta primei pompe cu abur, înzestrind-o
— în 1765 - cu un condensator separat. Și tocmai această 
transformare EFICIENTA și RENTABILA, a căldurii din caza
nul unei mașini în energia volantului — poate cea mai mare 
descoperire a secolului XVIII — avea să consemneze începu
tul marii revoluții industriale și să prevestească — cum ob
servă John Bernal — automatizarea de azi. Mașina lui Watt 
putea să pună în mișcare la rîndul ei, oricîte alte mașini.2). 
Aburul și. implicit, căldura se constituiau pentru prima oară ca 
o tortă motrice economică. Iar capitaliști de felul lui Boulton
— coasociatul întreprind al lui Watt — turnizînd mașini cu 
abur diferiților industriași, se angajau, nu fără abilitate să le 
instaleze și să le întrețină gratuit... în schimbul unei treimi 
din economiile — și beneficiul — pe care aceste mașini urmau 
in mod necesar să-1 producă.

*
Momentul următor în folosirea și perfecționarea mașinii cu 

abui avea să-l marcheze aplicarea expansiunii multiple, în 
1789, ceea ce avea să-i deschidă drumul utilizării în traficul 
naval și să influențeze totodată dezvoltarea impetuoasă a 
transportului feroviar

E drept, astăzi cînd locomotiva cu abur cedează tot mai

De mai bine de o lună de 
zile, sezonul atletic competițio- 
nal s-a încheiat, dai activitatea 
atletică nu a încetat. Pe marile 
stadioane din Capitală. în sălile 
de sport, atleții noștri fruntași se 
antrenează cu deosebită perse
verență. Ei au început de pe 
acum pregătirile pentru anul 
1966, și după cum a dovedit-o 
experiența marilor performeri, 
numai după 5—6 luni de pregă
tire minuțioasă în timpul iernii 
și primăverii se pot obține vara 
performanțe de valoare.

Alergătorii de fond și demi- 
fond tui intrat într-un ritm de 
lucru susținut. în fiecare dimi
neață. pe stadionul centrului de 
antrenament .,23 August“, Con
stantin Bloțiu alături de Stef, 
Ene și alți colegi se pregătește 
aproape două ceasuri, ca apoi 
după-amiază pe stadionul Tine
retului să urmeze antrenamen
tul propriu zis. Antrenorul 
Gheorghe Stanei urmărește cu 
atenție „fiecare pas“ al lui Blo
țiu. „De fapt ar fi cam greu să 
urmăresc „fiecare pas“ a lui 
Bloțiu, ne spune antrenorul, pen
tru că el parcurge în fiecare zi, la 
antrenament, circa 30 de km. 
Conștiinciozitatea cu care se pre
gătește acum și dorința evidentă 
de a obține rezultate de valoare 
îmi întărește convingerea că anul 
viitor elevul meu va urca po
diumul de premiere al Campio
natelor europene la proba de 
1 500 m.“.

Din aceeași grupă de demi- 
fondiști, Claudia Iacob, dețină
toarea recordului de junioare la 
800 m. și-a fixat ca obiectiv pen
tru Olimpiada din Mexic 2’03" 
pe 800 m. Cei 16 km pe care 
îi aleargă aproape zilnic la an
trenamente cu multă ambiție și 
încredere în reușită, arată că 
obiectivul pe care și l-a fixat tî- 
năra atletă este realizabil. Dar 
nu numai fondistele noastre au

2) Atît în Suedia cit și în Rusia — în Ural — mașinile cu abur 
sînt folosite în această perioadă, din ce în ce mai larg, la prelu
crarea fierului. în Anglia, mașinile lui Watt sînt utilizate începînd 
din 1785 la acționarea mașinilor textile.
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mult locul locomotivei Diesel electrice „Racheta" lui Stephen- 
son — celebra locomotivă care atingea în cadrul unui concurs 
acum 146 de ani. viteza de 20 mile pe oră — nu ne mai poate 
impresiona Dai pentru evoluția industrială a lumii, introdu
cerea și răspindirea tot mai largă a mașinilor cu aburi s-a 
dovedit hotărîtoare. Interacțiunea dintre economie și tehnică 
a devenit tot mal pregnantă iai watt-ul. emoționant pentru 
știință, s-a impus ca o veritabilă unitate de măsură.

Cam în aceeași perioadă — 1824 — Sădi Carnot avea să dea 
un mare impuls teoretic întregii termodinamice prin lucrarea 
sa „Reflecții asupia tortei motrice a focului" stabilind ceea 
ce elevilor de azi li se pare aproape de la sine înțeles: „ciclul 
Carnot" și „primele două legi ale termodinamicei".

Marile termocentrale electrice în stare să ne livreze în mod 
curent sute de megawați, larga utilizare a aburului în scopuri 
industriale cît și continua extindere a termoficării ne scutesc 
azi, prin evidenta aplicațiilor tot mai multiple, de oricare alte 
concluzii. Și dacă echivalentul mecanic al căldurii calculat de 
Robert Meyer și Joulle, la jumătatea secolului trecut, aveau 
să asocieze pentru prima oară căldurii noțiunea de energie și 
aveau să-i sugereze Iui Helmholtz studiul și mai apoi legea 
atît de importantă a conservării energiei, rezultatul acestor 
cercetări depășește cu mult afirmarea unității intime și indes
tructibile dintre calorii, kilogrametri și kilowați - oră elec
trici. Echivalentul mecanic ai căldurii, energia definită de 
Toulle și Helmholtz, energia măsurabilă în calorii, kilogrametri, 
kilowați, avea să declanșeze în lavină — ceea ce, metaforic 
ni se pare a fi fenomenul de maximă semnificație — energia 
plurală a creației omenești, energia propulsatoare și multifor
mă a civilizației’).

3) Determinarea exactă a echivalentului mecanic al unei calorii, 
de care s-au ocupat fără succes diferiți fizicieni celebri printre 
care și Joulle. Lenz. d’Arsonval etc., a fost realizată abia în 1891 
de fizicianul român Constantin Miculescu.

(Urmare din pag. I)

Numai la sectorul mecanic, 
de exemplu în noiembrie, 32 ti
neri strungari, frezori și rectifi
catori au rămas sub normă, iar 
9 au depășit procentul admis de 
rebut. Firește, cursurile sînt uti
le, dar de ce să se rezume pre
gătirea profesională doar la ele. 
Este necesar — și procesul de 
producție impune acest lucru — 
ca paralel cu desfășurarea lor să 
se folosească și alte metode mai 
directe, care să ajute pe tineri 
să rezolve operativ problemele 
de producție. Este vorba de or
ganizarea unor demonstrații 
practice, explicații etc., făcute 
chiar acolo la locul de muncă, 
însăși experiența existentă în 
uzină pledează pentru aceasta.

Iată de altfel părerea unor ti
neri :

Zoltan Dezsi, secretarul orga
nizației U.T.C. strung II:

„Și în sectorul nostru lucrează 
tineri care nu stăpînesc la per
fecție mașina, nu știu s-o regleze 
bine, din care cauză irosesc tim
pul sau fac rebuturi. O parte 
din ei vor fi cuprinși la cursurile 
de ridicare a calificării. Am con
siderat însă că pu-i suficient. Noi 
trebuie să ajutăm acești tineri 
ca în cel mai scurt timp 
să poată folosi mașinile la ni

planuri mari. Sanda Anghelescu,. 
cea care a reușit în acest an să 
coboare recordul de junioare la 
80 m garduri cu două zecimi 
este decisă ca în anul următor 
să atace și recordul senioarelor 
la această probă. Ea lucrează 
de 5 ori pe săptămînă la centrul 
de antrenament „23 August“ în 
afara exercițiilor pe care le face 
zilnic acasă pentru dobîndirea 
mobilității necesare trecerii gar
durilor. De asemenea, și colega 
ei de antrenament și de secție, 
Aura Petrescu, campioană de 
junioare la 100 m plat execută 
zilnic aceste exerciții. „Am fost 
nevoită să recurg la această me
todă de lucru zilnic acasă, ne 
spune antrenoarea lor, Claudia 
Simionescu, deoarece pe lingă 
antrenamente ele trebuie să se 
ocupe în primul rînd de învă
țătură și pentru aceasta nu au 
timpul necesar să vină de două 
ori pe zi Ia pregătire“.

Cunoscînd aceste date ale ju
nioarelor viteziste, nu mai tre
buie să surprindă că Gheorghe 
Zamfirescu, doborîtorul recordu- 

velul parametrilor proiectați. Im
portant este să desprindem ceea 
ce trebuie făcut în perspectivă 
și ce imediat Deci, paralel cu 
organizarea cursurilor trebuie să 
apelăm la acele forme care se 
adresează direct locului de 
muncă, fiecărui muncitori care-i 
ajută direct la rezolvarea proble
melor curente de producție. 
Aceste forme nu se exclud ci se 
completează în mod armonios 
una cu alta. De aceea, cu spriji
nul maiștrilor, am organizat de
monstrații practice cu privire la 
deservirea unor mașini și utilaje 
moderne. Cei mai slab pregătiți 
au fost repartizați pe lingă mun
citori cu experiență, care-i ajută 
mai ales la reglarea mașinilor '.

Iată o experiență bună — care 
ar trebui extinsă în toată fa
brica.

Bela Kopeczi, rectificator :
„La noi contează precizia. 

Lucrăm cu piese mici, la prelu
crarea lor contează și sutimile de 
milimetru. Dacă aș fi putut învăța 
sistematic meseria de rectifica
tor, aș fi progresat mai repede. 
Sînt și alții în situația mea. Cred 
că ar fi util să se organizeze un 
curs de ridicare a calificării și 
pentru rectificatori, Ridicarea 
calificării nu trebuie redusă însă 
doar la o singură formă — la 
cursuri. în același timp trebuie 
folosite metode care să pornească 
de la cerințele fiecărui loc de 
muncă, să fie diferențiate pentru 
fiecare muncitor.

Tocmai spre aceste cerințe ar 
trebui să-și îndrepte atenția con
ducerea fabricii. Sînt prevăzute 
cîteva lucruri: organizarea
cursurilor de calificare și ridi
care a calificării ; trimestrial se 
va ține un concurs „Cine știe, 

rilor lui Moina aleargă zilnic 10 
km, că ridică pe lună de la 40 
pînă la 80 tone de haltere, că 
aleargă uneori 45 minute fără 
oprire. El și-a propus ca în acest 
an să întreacă recordurile repu
blicane la 100, 200 și 400 m 
plat.

Obiective de valoare și-a pro
pus Mihaela Peneș, campioană o- 
limpica la aruncarea suliței. Ea 
se pregătește ca în 1966 să în
treacă recordul lumii la această 
probă și să cîștige titlul european 
la Budapesta.

Am relatat doar cîteva amă
nunte din pregătirile pe care le 
fac atleții noștri fruntași pentru 
sezonul, viitor. . Important este 
faptul că majoritatea lor au înțe
les că fără o pregătire temeinică, 
fără muncă perseverentă și con
știinciozitate în antrenamentele 
de acum, din timpul iernii, nu 
se poate vorbi în sezonul compe- 
tițional din vară de performanțe 
deosebite.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor

cîștigă“ pe teme profesionale. 
Pînă în prezent însă conducerea 
întreprinderii nu a inițiat acele 
acțiuni variate, difeiențiate pe 
loc de muncă și muncitor care 
să aibă eficacitatea practică în 
vederea ridicării calificării pro
fesionale a tinerilor.

în același timp organizațiile 
U.T.C. trebuie să acorde o aten
ție mai mare creșterii răspunde
rii personale a tinerilor. Fiindcă 
orice ajutor s-ar acorda acesta 
nu poate suplini efectele nega
tive generate de automulțumi- 
rea, suficiența care se manifes
tă la unii tineri în pregătirea 
profesională. Prin discuții per
sonale, în adunările generale 
membrii comitetului U.T.C. tre
buie să educe pe tineri în spi
ritul răspunderii personale, să 
formeze la fiecare interesul, do
rința de a se pregăti continuu, 
de a se autodepăsi.

„De fapt, 
în ce constă 
greșeala?...“

(Urmare din pag. I)

La clasele la care predă org<. 
nizează periodic și scurțe 
„convorbiri despre artă“. Co- 
mentînd în clasă cronici de 
teatru, de film, stăruie să tre
zească la elevi interesul pen
tru asemenea articole. De ce
le mai multe ori însă „con

Lucrările Comisiei economico-financiare 
a Marii Adunări Nationale
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Pentru a 4-a oară alternativ 
titlul de campion republican de 
șah a revenit marelui maestru 
internațional Florin Gheorghiu, 
care a totalizat 17 puncte. In 
clasamentul general el a fost ur
mat de Victor Ciocîltea cu 14 
puncte și Partoș cu 13,5 puncte.

CENTRE DE INIȚIERE

IN SCHI PENTRU ȘCOLARI

Peste puțin timp, o dată cu în
ceperea vacanței de iarnă a ele
vilor, va fi redeschisă activitatea 
centrelor de inițiere în schi pen
tru școlari. Astfel de centre vor 
funcționa în orașele cu tradiție 
în acest sport (Brașov, Azuga, 
Predeal, Bușteni, Sinaia) cît și în 
alte localități ca Fundata, Rîșnov,

F O O
Aseară, pe Stadionul Metropo

litan din Madrid, in cadrul „Cupei 
cupelor" Ia iotbal, în meci retui 
cu Atletico Madrid, Știința Cluj a 
iost întrecută cu scorul de 4-0 
(2-0).

vorbirile despre artă“ au ca 
obiect ultimul film, ultima 
piesă de teatru sau ultimul 
spectacol de operă prezentat 
în localitate.

Membrii comitetului U.T.C. 
cunosc pasiunea cu cane tova
rășa profesoară Mărgineanțu 
se străduiește să-i învețe pe 
elevii săi „arta de a fi spec
tatori“. Cu toate acestea nu 
s-au gîndit însă să-i ceară 
sprijinul în organizarea unor 
asemenea „convorbiri despre 
artă“ la nivelul întregii școli. 
Planul comitetului U.T.C. 
prevede — pentru trimestrul 
I — că vor fi vizionate 6 fil
me, 2 spectacole de teatru, 2 
spectacole de operă. Care a- 
nume ? Deși Direcția regio
nală cinematografică cunoaș
te din vreme ce filme vor ru
la pe ecranele timișorene, deși 
la Teatrul de stat și la Tea
trul de operă se știu spectaco
lele ce vor fi prezentate în 
această stagiune, și la ce date, 
comitetul U.T.C. preferă ale
gerea la întîmplare. Și se limi
tează doar la vizionarea spec
tacolelor. Dacă s-ar inte
resa însă din vreme ce 
spectacole vor fi prezentate 
la Teatrul de stat, de pildă, 
avantajele ar fi mari. Pe lin
gă faptul că ar putea opera 
selecția, s-ar deschide posi- 
litatea „cumpărării unui spec
tacol“ în vederea vizionării 
iui de către întreaga școală, 

nistrul Finanțelor, a făcut în 
fața membrilor comisiei o ex
punere asupra executării bu
getului pe anul 1965. a pre
zentat Proiectul Bugetului de 
stat pe anul 1966 și a dat lă
muriri la întrebările puse de 
deputați.

Da ședință au participat și 
președinți ai altor comisii 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Lucrările comisiei continuă.

(Agerpres)

MÂȚII
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministru coordo
nator al problemelor econo
mice, financiare și de plani
ficare, consilier permanent al 
prințului Norodom Sianuk, 
însoțit de persoane oficiale.

Oaspetele a fost întîmpinat 
la aeroport de Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, E- 
duard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale.

A fost prezent Measketh 
Caimeron, ambasadorul Cam- 
hodgiei la București.

Iată cîteva rezultate înregistra
te în ultima rundă desfășurată 
aseară : Ungureanu — Moisini 
1—0; Ciocîltea — Dorzd remiză. 
Gheorghiu — Partoș remiză; 
Pavlov — Szabo remiză; Nacu 
— Mititelu remiză.

(Agerpres)

Borșa, Abrud, Petroșeni, Gheor- 
ghieni etc.

Antrenori bine pregătiți vor a- 
sigura instruirea câtorva mii de 
școlari în vîrstă de 7—16 ani. 
Centrele au fost dotate încă de 
pr,. acum cu bocanci și schiuri.

(Agerpres)

T B A L
Meciul Dinamo- 
Internazionale 

se joacă astăzi
MILANO 15 (Agerpres). — 

Din cauza ceții intense, aseară 
la Milano nu s-a putut disputa 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipele Internazionale și 
Dinamo București din cadrul 
„Cupei campionilor europeni“. 
Jocul se va desfășura astăzi joi 
de la ora 13,45 (ora Bucureștiu- 
lui), pe stadionul „San Siro“.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere din jurul 
ore 13,45 desfășurarea jocului.

Stație
BAIA MARE (de la 

corespondentul nostru). 
— în orașul Baia 
Mare, se efectuează 
importante lucrări de 
alimentare cu apă. U- 
nul din aceste obiec
tive este stația de tra
tare a apei amplasată 
la gura tunelului de 
aducțiune de Ia bara
jul Firiza. Noua sta, 
tie, proiect al unui co-.

lectiv de specialiști de 
la Institutul de proiec
tări și amenajări hi
drotehnice București 
va asigura în faza fi
nală un debit de 640 
litri de apă pe secun
dă, de trei ori mai 
mare decît al actualei 
stații. Această cantita
te este suficientă în 
alimentarea unui oraș

vizionare care să fie urmată 
de o întîlnire a elevilor cu ac
torii și cu regizorul.

★

Am vizitat și alte licee. Am 
stat de vorbă cu elevi, cu to
varăși profesori. Concluzia 
generală este că procesul de 
educație estetică crește în 
complexitate deoarece activi
tății desfășurate în cadrul 
școlii i se adaugă frecventa
rea de către elevi a muzeelor, 
expozițiilor, concertelor-lec- 
ții, spectacolelor de teatru și 
de operă, cinematografelor. Se 
impune însă necesitatea folo
sirii — de către organizațiile 
U.T.C. — a acelor forme care 
să sporească eficiența educa

PE SCENA BIENALEI
(Urmare 

din pag. I)

mare întindere. De
sigur nu numai exem
plul lor constituie 
pentru mine un în
demn. Spectacolul cu 
piesa „D-ale carnava
lului“ prezentată de 
formația din Caracal, 
„Citadela sfărîmată“ 
prezentată de artiștii 
amatori de la Uzina 
„Progresul“ din Bră
ila, sau spectacolul 
brașovenilor cu piesa

„Ștafeta nevăzută“ 
constituie tot atîtea 
dovezi ale interesului 
deosebit pe care-l 
manifestă mii și mii 
de oameni față de 
piesele de teatru. 
Merită să scrii pen
tru ei I

Cițica oameni de 
teatru remarcau ieri 
că pentru dramaturg 
cel mai bun examen 
de sondaj, proba de 
forță sau cel mai 
concludent control de 
calitate este mișcarea

SĂRBĂTORIREA 
ACAD.

VICTOR VÎLCOVICI
Cu prilejul împlinirii vîrstei 

de 80 de ani, acad. Victor Vîl- 
covici a fost sărbătorit miercuri, 
în oadrul unei ședințe festive or
ganizate de Academia Republicii 
Socialiste România și Ministerul 
Învățămîntului, Au participat 
academicieni și alți oameni de 
știință, cadre didactice din în
vățământul superior, studenți.

Manifestarea a fost deschisă de 
aoad. Șerban Țițeica, vicepreșe
dinte al Academiei.

Despre viața și activitatea ști
ințifică și didactică a cunoscutu
lui savant român au vorbit J'ean 
Livescu, membru corespondent al 
Academiei, adjunct al ministrului 
învățămîntului, acad. Caius Iacob, 
din partea secției de științe ma
tematice a Academiei și Ciprian 1 
Cosma, în numele foștilor studenți 
ai sărbătoritului. Vorbitorii au 
elogiat activitatea științifică a 
acad. Victor Vîlcovici, a cărui 
operă, de mult recunoscută ți în 
afara granițelor țării, cuprinde 
peste 100 de lucrări originale în 
domeniul mecanicii, hidrodbiami- 
cii, cosmogeniei, precum și nu
meroase cursuri litografiate și ti
părite pentru studenții facultăților 
de specialitate.

în încheiere, acad. Victor Vîl
covici a mulțumit pentru calda 
apreciere a activității sale.

(Agerpres)

0 nouă metoda 
romaneasca 

în determinări 
geodezice

Un grup de cercetători de la Ob- 
se—atorul astronomic din Bucu- 
reșt , sub conducerea proi, univ. 
Călin Popovici, a stabilit o nouă 
metodă de măsurare și de calcul a 
elementelor supraletei Pămîntului. 
Este vorba de folos, rea în geode
zie a observațiiloi sateli/ilor te
reștri artificiali, în scopul legării 
geodezice a punctelor terestre a- 
ilate la mari distante și determi
nării constantelor elipsoidului pă- 
mîntesc. Astfel, cu ajutorul sate
litului „Echo I" s-a putut determi
na direcția exactă în șpafiu a li
niei București — Riga, iar în co
laborare cu cercetători de la In
stitutul geodezic din Potsdam, di
recția București — Potsdam. Sînt 
printre primele determinări geo
dezice din lume făcute în acest 
fel. Tot la București s-a folosit 
observarea mai multor sateliți ar
tificiali, în scopul orientării elip
soidului terestru.

Știința românească are o veche 
tradiție în domeniul geodeziei și 
astronomiei geodezice. Încă din 
secolul XIX, astronomul C. Că- 
pităneanu, unul dintre primii cer
cetători în acest sector, a făcut 
triangulalia generală a tării și a 
determinat, prin mijloace astrono
mice, diferente de longitudine în
tre diverse localități din tară. In 
dezvoltarea acestei tradiții, stafia 
de observare a sateliților de la 
București și-a căpătat astăzi, ală
turi de alte instituții de cercetare 
românești, o înaltă apreciere ști
ințifică internațională. Metodele 
inițiate și dezvoltate la Observa
torul din București au fost prezen
tate la conferințe internaționale și 
aplicate în mai multe țări. Stafia 
bucureșteană de observare a sa
teliților colaborează multilateral 
cu diverse ioturi științifice din 
lume și are importante sarcini în 
cadrul lucrărilor de cooperare în 
domeniul sateliților. Intr-o conti
nuă dotare cu aparataj modern, 
Observatorul de la București va 
putea folosi curînd o nouă came
ră fotografică, care se va monta 
în scopul aprofundării cercetării 
științifice a sateliților artificiali.

(Agerpres)

de tratare a apei
cu peste 100 000 locu
itori In prezent, se 
află în construcție o 
nouă magistrală de 
mare capacitate prin 
care apa va fi trans
portată de la stație 
pînă la noile ansam
bluri de locuințe afla
te în construcție între 
rîul Săsar și Dealul 
Florilor.

ției estetice prin artă. în Ti
mișoara — arătam la începu
tul acestui reportaj — se des
fășoară o viață culturală bo
gată. Participarea elevilor Ia 
această viață culturală tre
buie însă mai bine organiza
tă. Sîntem de părere că acest 
lucru va fi posibil numai dacă 
comitetul orășenesc U.T.C. — 
stabilind legături mai traini
ce cu instituțiile de artă timi
șorene — va coordona atît 
organizarea în licee a vizionă
rii în colectiv de spectacole 
sau expoziții cît și organiza
rea acțiunilor menite să-i a- 
jute pe elevi să înțeleagă 
spectacolul sau expoziția la 
care merg.

de amatori. Atunci 
cînd dispare bravura 
tehnică, atmosfera 
creată de artiștii pro
fesioniști, fondul mu
zical cît și posibilită
țile jocului de lumini, 
rămîne pe scenă sim
pla idee a piesei, de 
sine stătătoare, ur- 
mînd să se reflecte 
în cuvintele munci
torului și țăranului 
artist amator. Aceasta 
este adevărata probă 
de forță. Și acest lu
cru nu poate fi do- 
bîndit cu ușurință,
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& DIRECT
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p mulaje, 
plan- 
bor- 

săruri 
diver-

sînt 
fost 
„a- 
ni-

a

e masă, deasupra, 
băncilor stau ali
niate 
pungi cu 
te furajere, 
cane cu 
minerale și
se soluții. Pe pe
reți grafice, plan

șe. Aci e sala de curs a anu
lui,înțîi, cercul de studiu al 
creșterii animalelor de la coo
perativa agricolă de producție 
Florica, raionul Mizil. 30 din 
cei 65 de tineri care muncesc 
la fermele de animale 
aici. Din ziua în care a 
întoarsă prima pagină a 
becedarului“ nu a lipsit 
meni.

Deschiderea cursurilor
fost pregătită cu multă aten
ție. încă în vară, tinerii, 
sub îndrumarea inginerului, 
au colectat și conservat mostre 
de plante furajere, au făcut 
cîteva amestecuri care au 
completat materialul demon
strativ din laborator.

Cu puțin timp înainte de 
deschiderea cursului, membrii 
comitetului U.T.C. au între
prins o anchetă în rîndul ti
nerilor îngrijitori. Au adunat 
sugestii cu privire la 
cum pot fi ajutați 
cursanți să-și însușească 
țiile predate.

Deschiderea cursului a 
precedată de o adunare gene
rală a organizației U.T.C. din 
sectorul zootehnic, la care a 
participat și lectorul cursului, 
inginerul Victor Constantines
cu, După ce au fost stabilite 
sarcini și responsabilități pre
cise unor uteciști, privitoare 
la buna desfășurare a învăță
mîntului ca ■ pregătirea sălii 
de curs, a materialului intui
tiv etc. organizația U.T.C. a 
adus la cunoștința lectorului 
sugestiile desprinse cu ocazia 
anchetei. Multe 
se refereau la

modul 
noii 
lec-

■fost

dintre acestea 
frecvența și

modul de organizare a demon
strațiilor practice. O serie de 
lucruri mărunte, cărora nu li 
se acorda importantă și-au 
dovedit întreaga însemnă
tate cu prilejul demonstra
țiilor organizate la grupa de 
vaci a lui Tudor Zbarcea.

Peste cîteva zile lectorul și-a 
dat seama că aprecierea de că
tre îngrijitori a rezultatului 
obținut ca un fapt ieșit din 
comun era un semn că aceștia 
nu înțeleseseră lecția predată. 
A revenit asupra ei, prezen- 
tînd noi argumente.

Organizația U.T.C., la rîndul 
ei, s-a preocupat ca toți tinerii 
să aplice la îngrijirea tuturor 
animalelor noile metode a că
ror eficiență fusese demon
strată. Este și aceasta o con
tribuție la îndeplinirea încă 
de la 30 noiembrie a planului 
anual de lapte. Uteciștii Pe
tre Voinea, Ion Coman și Tu
dor Zbarcea, aplicînd întoc
mai metodele învățate, au rea
lizat peste prevederile planu
lui anual între 550—700 litri 
lapte.

Lecția de azi tratează despre 
căile de creștere a producției 
de lapte. Este o lecție în 
capitolul furajării ocupă 
loc de seamă. Lectorul 
propus să prezinte cîteva 
rețete de amestecuri care 
mai bine în valoare sortimen
tul cam sărăcăcios de furaje 
aflat în depozitele unității la 
finele acestui an secetos. Una 
e alcătuită din coceni, paie, 
capitule de floarea-soarelui și 
lucernă — toate măcinate și 
puse într-o soluție de 20 la 
sută melasă și 80 la sută apă. 
Lecția e repede înțeleasă. De 
aici se trece la grajduri. A- 
jutat de tinerii Ion Coman, 
Petre Voinea, Gheorghe Nistor 
și Constantin Tache, absol
venți ai cursului agrozooteh
nic de 3 ani, inginerul Victor 
Constantinescu demonstrează

care 
un 

și-a 
noi 

pun

O ptimă cunoștință cu noile apariții

Instalație modernă 
destinată studiului cristalelor

La Facultatea de 
fizică a Universității 
din Timișoara a fost 
realizată o instalație 
modernă destinată cer
cetărilor științifice 
fundamentale în stu
diul cristalelor, Au
torii ei, cont. Mircea 
Zăgănescu, prodecan 
al Facultății de fizică, 
împreună cu un grup 
de colaboratori, au 
declarat corespon-

dentului Agerpres din 
regiunea Banat 
noua instalație 
superioară celor 
noscute 
zent în 
formă
CÎt și 
funcționare, 
permite 
unei mase 
cu un înalt 
puritate. Aceasta ser
vește ca obiect de 
cercetare pentru de-

ION TEOHARIDE

I

Oltenia,
3 Tg. 

ziaru- 
au 
în

scrie 
„Lipsurile 

sesizate

practic alcătuirea rației, 
apoi urmărește cum fac acest 
lucru tinerii.

Inginerul intervine cu în
trebări pentru fixarea cunoș
tințelor.

La fel sînt pregătite și se 
desfășoară lecțiile și demon
strațiile practice pentru în
grijitorii de oi, pentru cei de 
la ferma de porci.

Lecțiile practice, intrate în 
tradiția cercului, au contribuit 
la însușirea unor temeinice 
cunoștințe profesionale de că
tre îngrijitori. Faptul acesta 
a avut o influență directă a- 
supra producției. Planul anual 
a fost depășit la toate speciile.

CALEIDOSCOP
LITERAR

La ora de agricultură in clasa a Vl-a a școlii de cultură generală din comuna Tițești, raionul 
Pitești

Foto: AGERPRES
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• „Corijențe la organizarea
practicii“

sa este servită în con
diții mai bune.

Un sprijin prețios 
am primit din partea 
Comitetului orășenesc 
U.T.C. Tg. Jiu, care a 
luat o seamă de mă
suri educative.

Socotim că prin 
măsurile întreprinse 
în comun de către 
grupul din Tg. Jiu, 
conducerea școlii și 
Comitetul orășenesc 
U.T.C., situația efec
tuării practicii în pro
ducție s-a îmbunătă
țit.

In concluzie, mul
țumim redacției ziaru
lui „Scînteia tineretu
lui“ pent'u ajutorul 
prețios ce ni l-a a- 
cordat și ne angajăm 
ca pe viitor să mun
cim mai bine pe li
nia educării tinerilor 
de pe șantierele noas
tre și creării condi
țiilor de viață și de 
muncă cît mai bune.
Ing. GHEORGHE C. 

inginer șef 
al Grupului 
construcții nr. 3 

Tg. Jiu

rea și desfășurarea 
practicii; periodic, la 
nivelul grupului și 
șantierului, se anali
zează modul cum se 
desfășoară practica; 
ș-a organizat o cons
fătuire cu maiștrii de 
pe șantier și cu șefii 
de echipă, cărora li 
s-a vorbit despre ne
cesitatea folosirii în 
mod judicios a perioa 
dei de practică de 
către elevi. In mod 
special s-a atras aten
ția șefilor de echipă 
menționați în articol, 
ca elevii să-și folosea
scă bine perioada de 
practică.

Putem afirma că în 
urma acestor măsuri, 
elevii nu mai sînt fo
losiți la munci Reca
lificate.

Trebuie să mai ară
tăm că mergtnd pe 
această linie grupul a 
luat măsuri și pentru 
îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale 
elevilor. în sensul că 
dormitoarele sînt mai 
bine întreținute, ma-

In legătură cu ar
ticolul „Corijențe la 
organizarea practicii“ 
Trustul regional de 
construcții 
Grupul nr. 
Jiu, 
lui: 
fost 
mod just. Conducerea 
grupului și șantierului 
de locuințe „1 Mai“, 
cît și conducerea șco
lii respective, nu s-au 
preocupat în suficien
tă măsură de orga
nizarea practicii ele
vilor în cele mai bu
ne condiții, pentru ca 
această perioadă efec
tuată pe șantier să 
fie de un real folos, 
să creeze posibilita
tea însușirii cunoștin
țelor practice.

Conducerea grupu
lui, a șantierului au 
analizat cu atenție ar
ticolul respectiv și au 
stabilit măsuri pentru 
lichidarea deficiențe
lor semnalate.

Grupul școlar a de
semnat un profesor 
să se ocupe îndea
proape de organiza-

Pnlejul de a comenta o car
te de teatru recent tipărită se 
însoțește totdeauna cu imbol
dul de a atrage atenția asupra 
utilității unei asemenea apari
ții și de a solicita consecvent 
sporirea numărului lor. Miș
carea noastră teatrală — afla
tă în continuă efervescență — 
trebuie să posede o bogată bi
bliotecă documentară, din fon
dul căruia să nu absenteze 
nici lucrările teoretice de spe
cialitate, memoriile interpre- 
ților celebri, studii, de Critică 
dramatică etc. în acest sens, 
îi revin — și nu numai editu
rii „Meridiane“ — îndatoriri 
multiple și variate. Avem în 
vedere nu numai traducerea 
în limba română a anumitor 
scrieri teatrologice valoroase 
și elaborarea unor cercetări 
originale referitoare la evolu
ția artei spectacolului în țara 
noastră cît și valorificarea 
unei vechi biblioteci teatrale 
românești. Aici pot avea cu- 
vîntul și creatorii și criticii. 
Inițiativele — pe această 
tură — sînt așteptate cu 
teres. ~ 
meiul 
— că 
astfel 
titorilor volumul 
nări al lui Barrault Sînt om 
de teatru. Poate că nu aceasta 
era cartea cu care trebuia să 
se înceapă, căci există o su
medenie' de alte cărți 
portante decît cartea 
rault.

Cunoscutul artist 
a fost nu demult oaspete al 
publicului nostru. Cartea sa 
este o profesiune de credință, 
un monolog vibrant despre e-, 
forturile și aspirațiile „omului 
de teatru“. Ce se înțelege oare 
prin acest termen ? Barrault . 
descoperă o definiție pe care

xemple : „Studiul clasicilor a- 
limentează o campanie tea
trală și o ajută să progreseze. 
Ea urcă astfel pînă la izvoare. 
Pornită în căutarea tonului 
just, regăsește stilul“. „Hrănită 
din clasici, ea (campania tea
trală, n.n.) își poate . permite 
unele ascensiuni spre regiunile 
mai mult sau mai puțin neex
plorate ale artei dramatice. 
Altfel spus, poate să se con
sacre căutărilor“. „Partea e- 
sențială în misiunea omului 
de teatru este aceea de a-i 
sluji pe autorii actuali“ (Bar
rault se preocupă în mai multe 
pasaje ale cărții de repertoriul 
unui teatru).

Fertilizarea talentelor acto
ricești îl frămîntă neîncetat 
pe neobositul animator de tea
tru : „Jucînd într-un interval 
scurt de timp mai multe ro
luri, uneori foarte diferite, ac
torii se mlădiază și progresea
ză. Rămîn sprinteni și nu ru
ginesc în rutină. Trecîndu-i 
prin toate aceste roluri, ajungi 
să le cunoști mai bine posibi
litățile artistice și prin urma
re îi distribui mai bine“. 
Barrault pornește mereu de la 
elemente vii, palpabile, ivite 
în practica zilnică, rămînînd 
într-o firească comuniune cu 
cititorul. Etapele pregătirii u- 
nui spectacol, specificul talen
tului scenic, chestiunile orga
nizatorice, surprizele posibile 
dar și satisfacțiile nebănuite 
ale turneelor în străinătate — 
dtevin teme pentru Comentarii. 
Artistul concepe adevărata 
vocație ca o mare iubire de 
oameni. Cel înzestrat „iubește 
omul și tot ce este uman în 
matură“. De aceea deviza în 
teatru nu poate fi decît: „Des
pre om — Prin om — Pentru

î-a furnizat-,o îndelungata să 
activitate în slujba Thaliei : 
„Cel care din iubire pentru 
cîțiva metri pătrați de scenă 
și din iubire pentru toată u- 
manitatea, pentru toată viața 
care se poate recrea acolo, 
acceptă cu aceeași iubire, să 
servească toate profesiunile, 
toate meseriile, ba chiar și 
toate corvezile care se grefea
ză în jurul lor, acela poate fi 
numit; „OM DE TEATRU“.

Impresia de monolog se de-

de

* „80 de elevi și o mamă• Dimitrie Cantemir DES
CRIEREA MOLDOVEI (Bi
blioteca școlarului).

Alături de „Istoria ieroglifi- 
că". lucrare reprezentativă pen
tru trecerea pe care o face în 
literatura noastră Dimitrie 
Cantemir de la scrierile bise
ricești și ale cronicarilor la 
literatura modernă, „Descrierea 
Moldovei", mai mult decît alte 
lucrări, arată spiritul enciclo
pedic al 
blat de 
mai ales, 
a fost, 
măsură de informația orală cit 
și de cea scrisă, de document, 
pentru a afirma rolul poporului 
român în timp, continuitatea 
lui.

• Ch. Baudelaire — CELE 
MAI FRUMOASE POEZII, 
(în românește de Alexandru 
Pliilippide).

în sfîrșit, într-o colecție de 
masă, un volum mult solicitat: 
Les Fleurs du Mal într-o exem
plară traducere. Tragicul unei 
sincerități pe care Baudelaire o 
convertește în forme artistice 
cu rezonanțe multiple (afecti
ve, sonore, picturale) pentru a 
creiona poziția artistului în
tr-o societate ostilă nu numai 
lui ci, în general, oricăror 
aspirații.

• DIN POEZIA DE DRA- 
GOSTE A LUMII (Traducere, 
antologie și prefață de Maria 
Banuș).

Peste 150 de poeți reprezen
tativi din lirica universală, că
rora li se adaugă lucrări ano
nime din literaturi străvechi 
(chineză, africană, incașă) gru
pați sub zodia unei teme eter
ne : dragostea. Sistematizarea 
făcută după criteriul limbii în 
care au fost scrise contînd mai 
puțin din moment ce echiva
lentul se face în românește 
n-ar fi stricat o prezentare a 
poeților pe secole și pe zone 
de cultură, pentru a sesiza ast
fel și proiecția unor mentalități 
specifice. Desigur nu trebuie 
să uităm însă că în orice lu
crare de acest gen primează 
personalitatea celui care o în
tocmește.

• ARTA 
SECOLUL

încercare 
Iul mediu 
unui important moment din is
toria picturii — secolul 19. Lu
crarea subliniază în spirit cri- 
țic rolul și opera celor mai 
reprezentative nume din pictu
ra occidentală (franceză în 
special). Cele 41 planșe ilus
trative, care însoțesc textul, 
sînt din păcate, reproduceri în 
alb negru. La un volum în 
care se discută tocmai ,,aven
tura" culorilor în pictură se 
impunea reproducerea cromati
că a ilustrațiilor.

TUDOR STĂNESCU

autorului. Istoric du- 
etnograf, geograf și, 
de omul politic care 
se servește în egali

la- 
in- 
te- 
sus

Considerăm — în 
celor afirmate mai 
editura a răspuns unui 
de deziderat oferind ci- 

de însem-

mai im- 
lui Bar-

francez

TEATRO

vitregă“

pegajă puternic 
parcursul celor patru 
un film al vieții de 
care . se desfășoară 
ritm alert. „Omul de 
conduce un ansamblu, 
gizor artistic, interpret. 
Barrault, surprins de el 
suși. în personalitatea 
Barrault (și am putea comple
ta noi, în a „omului de tea
tru“ așa
Barrault) coexistă armonios 
interpretul-artist cu teoreti
cianul. Observații subtile sînt 
strecurate în torentul notații
lor. Vom spicui doar cîteva e-

Urmărim 
capitole 

culise 
intr-un 
teatru“ 

este re- 
Este 

în- 
lui

cum o definește

Materialul „80 de elevi și o 
mamă vitregă“ apărut în 
„Scînteia tineretului“ nr. 5137 
critica unele deficiențe exis
tente în organizarea practicii 
elevilor din anul III la între
prinderea de construcții side
rurgice Hunedoara. Ministerul 
industriei metalurgice; Direc
ția personal și învățămînt 
ne-a trimis următorul răs
puns :

„Asemenea lipsuri au fost și 
în anul școlar 1964/1965 și în 
general conducerea I.C.S.H. 
neglijează atît practica elevi
lor școlii profesionale cît și a 
muncitorilor care se califică 
prin cursurile de scurtă du
rată.

în perioada 21—27.XI o bri
gadă a Direcției personal-în- 
vățămînt - din cadrul Ministe
rului Industriei Metalurgice, a 
controlat desfășurarea proce
sului instructiv-educativ la 
Grupul școlar al Combinatu
lui siderurgic Hunedoara ocu- 
pîndu-se și de practica uceni
cilor în cadrul I.C.S.H. Pentru 

| înlăturarea neajunsurilor sem-

nalate s-au luat o serie de 
măsuri. Astfel, s-au asigurat 
locuri de muncă elevilor, co
respunzător meseriei. S-a dis
cutat cu conducerea întreprin- 

s derii pentru a acorda o mai 
mare atenție organizării prac
ticii viitorilor muncitori“.

N.R. Deși a trecut o peri
oadă destul de mare de la pu
blicarea materialului, condu
cerea întreprinderii de cons
trucții siderurgice încă nu a 
trimis ziarului nici un răspuns.

------------•------------

liistalffițiî

in schelele

petrolifere

ca

că 
este 
cu- 

pre-pînă în 
tară, atît ca 
constructivă, 

sistem de 
Instalația 
realizarea 
de cristal 
grad de

APUSEANĂ ÎN 
19.
de sinteză la nive- 
de popularizare a

MIHAI BOTEZ

(Agerpres)

Gasa de cultură din orașul Petroșeni Foto: AGERPRES

cu 42,7 la sută, 
astfel sarcinile

terminarea efectului 
cîmpului electric, mag
netic și al altor fe
nomene fizice asupra 
cristalului cercetat.
Adîncirea cercetări
lor în acest domeniu 
va contribui la obți
nerea de cristale cu 
proprietăți fizice su
perioare, utilizabile în 
producția de semi- 
conductori și în alte 
domenii ale științe și 
tehnicii.

POȘTA REDACȚIEI
SALONTAI IOSIF — Călă

rași, STĂNESCU CONSTAN
TIN — Cîmpina, CRISTEA ION 
— Fetești: La școlile de șoferi 
profesioniști se pot înscrie 
absolvenți a cel puțin 7—8 
clase ^elementare, în vîrstă de 
171/, pînă la 20 ani. Absol
venții școlilor de mecaniza
tori de pe lîngă S.M.T.-uri și 
centre mecanice ale Consiliu
lui- Superior al Agriculturii, 
ppecum și absolvenții altor 
școli profesionale care s-au 
calificat în altă meserie — nu 
sînt admiși în școlile de șoferi.

Dosarul cu actele necesare 
pentru înscrierea la școală se 
depune la autobaza I.R.T.A. 
cea mai apropiată de domi
ciliul stabil al celui care cere 
înscrierea. Durata de școlari
zare este de 9 luni, din care 
6 luni curs teoretic, iar 3 luni 
aplicații practice pe mașini. 
In timpul practicii elevii vor 
fi remunerați cu 540 lei lu
nar.

diplomăceelor cu sau fără 
de maturitate.

Pentru examenul 
mitere pregătiți-vă 
la botanică, la care 
ține probe în scris 
chimie — scris și oral, iar la 

Durata 
Vă

de ad- 
temeinic 

veți sus- 
și oral,

fizică numai oral, 
cursurilor este de 2 ani. 
dorim succes !

tru continuarea studiilor la o 
secție fără frecventă din ca
drul universității, în anul III 
susținînd examenele de dife
rență pe care le stabilește de
canatul facultății.

începînd cu anul 1965/66 
există anul III și la secțiile 
fizico-chimice din universități. 
Chimia pură nu are cursuri 
fără frecvență.

I E O G R A F E

BUCUR ELENA — Medgi
dia : Puteți deveni asistentă 
de farmacie urmînd cursu
rile unei școli tehnice sani
tare — secția farmacie. Ase
menea școli se găsesc în ora
șele : Arad, Sibiu, București, 
Cluj, Oradea, Galați, Deva, 
Iași, Satu-Mare, Craiova, Bo
toșani, Tg. Mureș și Ploiești. 
Sînt admiși absolvenți ai li-

cu preve- 
legale promovarea 
categorie de în- 

în alta a muncitorilor 
de către Comisiile 
constituite în fiecare 

în funcție de 
sta-

co-CĂPRARU NATALIA, 
muna Grivița-Galați:

în conformitate cu ordinul 
Ministerului învățămîntului 
nr. 933, absolvenții cu examen 
de stat ai institutelor peda
gogice de 3 ani, dacă s-au pre
zentat la locul de muncă re
partizat, pot să se înscrie pen-

HULUȚĂ DUMITRU — Ro
man :

în conformitate 
derile 
dintr-o 
cadrare 
se face 
tehnice
întreprindere, 
pregătirea profesională, 
giul în categorie și vechimea 
în meserie.

Indicatorul 
ficare (05.21) 
de strungar 
promovarea în categoria a 8-a 
de salarizare a unui muncitor 
ce are ca pregătire Școala pro
fesională — un stagiu de 30 
luni vechime în categoria 7-a 
și 87 luni vechime în meseria 
respectivă sau în meserii în
rudite. înrudite cu meseria 
de strungar se consideră, con
form indicatorului tarifar de 
calificare, meseriile de fre
zor, mortezor etc.

OLD SHATTERHAND — film 
pentru ecran panoramic

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

MUNCILE LUI HERCULE
rulează la București (orele 
8; 10,15, 12,30; 14,45; 17;
19,15; 21,15); Luceafărul
(orele 11,15; 13,30; 15,45; 
18, 20,15).

ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop 

(ore- 
16; 

(orele 
13, 15, 17, 19, 21), 

(orele 8, 10,15;
14.45, 17, 19.15,
Miorița (orele 10;

PARIS — MÜN- 
Completare

la Festival

„Tot

(orele
18,45,

BARIERĂ
Înfrățirea între

tarifar de cali- 
pentru meseria 

prevede, pentru

rulează la Excelsior 
le 9.15; 11,30, 13.45; 
18,15, 20,30), Tomis
9, 11;
Feroviar
12,30,
21.30) .
12, 14).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE
rulează la Republica (orele
10, 12, 14; 17; 19, 21).

FATA LUI BUBE
rulează la Victoria (orele 
9,45; 11,45; 14;
20,45), Flamura
11,30; 13,45,
20.30) .

COMPANIA

16,15; 18,30; 
(orele 9,15; 
16; 18,15 ;

LU1ÎN 
LINDER

rulează la Floreasca 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 
20,45).

MAX

(orele
18,30,

EXPRESUL 
CHEN — 
mai sus"

rulează
9,45; 12; 14,15; 16,30;
21). Grivița (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15, 20130), Modern 
(orele 10; 12; 14,15, 16,30; 
18,45; 21).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR 
— cinemascop — (ambele se
rii) —

rulează Ia Central (orele 
9 45, 13- 16.15 19 30).

CREDEȚI-MĂ OAMENI!
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30, 21).

AȘ FI... HARAP ALB
rulează la Lumina (orele 10;
12, 14; 16; 18,15; 20,30),
Giulești (orele 14,30: 16.30; 
18,30; 20,30) Bucegi 
10; 12; 14; 16; 18,15: 
Melodia (orele 9,15: 
13,45: 16; 18.15:
Lira
19: 21 — Completare „Pio- 
nieria*).

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Union (orele 
15,30. 18 , 20,30).

800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE

DE-.

(orele
20,30), 
11.30;

____ 20,30), 
(orele 10,30; 15; 17;

rulează
11.30;
20,30),
16 , 18,15 , 20,30).

la Doina
13.45, 16;

Crîngași -

(orele
18.15, 
(orele

DINCOLO DE
rulează la
popoare (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20), Arta (orele 10; 
12,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
Cosmos (orele 16 ; 18 • 20). 

BOCCELUȚA
rulează la Cultural (orele 
10,30; 16, 18.15, 20.30).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII

rulează Ia Dacia (orele 9,30, 
—14 (în continuare) 16 15: 
18.45; 21).

DUMINICA
rulează
11.15,
20.30).
15.30, '

LA NEW YORK
I la Buzești (orele 9i 

13,30, 16, 18,15;
Viitorul (orele 11, 

18, 20.30)
FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI 
BABĂ

rulează
15.30, • 
(orele

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Vitan (orele 11. 
16, 18 15, 20.30)

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele 
10,30: 14,30). UN SURÎS 
ÏN PLINĂ VARĂ (orele 
16,30; 18,30; 20.30).

ULTIMA VACANȚĂ
rulează la Unirea (orele 16; • 
18 15 20 30)

CĂPITANUL ZERO
rulează la Popular (orele 
16? 18.15, 20,30).

A 
O

I la Flacăra (orele
17.45, 20) Miorița 
16,15; 18,30; 20,451.

LA

UN LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează la Colentina (orele
15.30, 17,45: 20).

ÎNDRĂZNEȚUL PĂRDĂIL- 
LAN — cinemascop — 

rulează la Volga (orele 10; 
12, 14,15: 16,30: 18.45, 21), 
Pacea (orele 11, 14, 16, 18; 
20).

FEMEIA NECUNOSCUTA 
rulează la Moșilor (orele 
11; 15,30, 18, 20,30). Dru
mul Sării (orele 11, 15;
17.30, 20).

CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii —

rulează la
15.30, 19).

NEVASTA NR.
rulează ta
14, 16,15, 18.30, 20.45), 

RUNDA 6
rulează Ia Ferentari (orele 
15.30, 18 . 20 30).

CINE E^TI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE — cine
mascop —

rulează la Proqresul (orele 
■ 15.30, 18, 20.30).

DIAVOLII — SURORILE 
PRESS — NAICĂ - PIONIE- 
RIA — DE LA PESCARI 
ADUNATE, PLANTE ACVA
TICE

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

Rahova (orele

13
Cotrocenl (orele

Schelele petrolifere au fost 
dotate anul acesta cu noi in
stalații și utilaje, majoritatea 
construite în țară. Uzinele de 
utilaj petrolier din Tîrgoviș- 
te au livrat schelelor instala
ții de intervenție transporta
bile, cu ajutorul cărora se pot 
face intervenții mai rapide, 
fără a mai fi necesară menți
nerea turlelor fixe la sonde. 
In schele au fost montate, de ’ 
asemenea, instalații de pom
pare fabricate la Uzinele 
„Vulcan“ din Capitală, care au 
parametrii constructivi și de 
funcționare mult îmbunătățiți.

Cu noi instalații și utilaje a 
fost înzestrat anul acesta și 
sectorul de foraj. Puțind săpa 
la adincimi cuprinse între 
1 200 și 7 000 de metri, noile u- 
tilaje reprezintă circa 80 la 
sută din parcul de instalații de 
foraj aflate în prezent în 
stare de funcționare în sche
lele petrolifere.

Ca urmare a modernizării 
parcului de instalații, viteze
le de foraj au crescut în anii 
șesenalului 
depășindu-se 
prevăzute.

Televiziune
JOI 16 DECEMBRIE

19,00 — Transmisiunea meciu
lui internațional de handbal 
masculin dintre echipele Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Federale Germane. 
20,15 — Jurnalul televiziunii (I). 
20,35 — A șaptea artă împlinește 
70 de ani. Primii cineaști — Lu- 
miere și Melies. 21,20 — Atlas 
folcloric. BANATUL. 22,05 _
Întîlnire cu artistul poporului 
ION DACIAN. 22,35 — Jurna
lul televiziunii (II). Buletinul 
meteorologic.

VINERI 17 DECEMBRIE

19,00 : Jurnalul televiziunii (I) ;
19.15 : Emisiune pentru copii și
tineretul școlar : București, anul 
1821 — în vizită la Muzeul de 
istorie a orașului București. Pen
tru cei mici : „Zgribulici" — 
film realizat de Studioul Bucu
rești ; 20,00 : Săptămîna ; 21,00 : 
Avanpremieră ; 21,15 : Parada
vedetelor — Dalida ; 21,35 : Te
lefilatelia ; 21,55: Primele iubiri 
(din versurile lui Nicolae Labiș) ;
22.15 : Dansuri inspirate de pic
turi celebre (montaj muzical-co- 
regrafic); 22,45: Tumalul televi
ziunii (II). Buletinul meteorolo
gic.



0. N. II. : Dezbateri in problema 
suveranității asupra resurselor 

naturale

U.R.S.S. Aspect exterior 

al termocentralei de la

Tomi-Usinșk (Siberia)

Comitetul economic și finan
ciar al Adunării Generale a 
O.N.U. a luat în discuție, marți 
după-amiază, punctul de pe or
dinea de zi intitulat „Suverani
tatea permanentă asupra resurse
lor naturale“. în intervențiile lor, 
reprezentanții Ghanei, R.A.U., 
U.R.S.S., Sudanului, Nigeriei, 
Kenyei și ai altor țări au atras 
atenția asupra importanței deo
sebite a acestei probleme, subli
niind interesul pe care ea îl 
prezintă pentru țările care și-au 
cucerit recent independența. De
legatul român, Ion Datcu, a ară
tat în cuvîntarea sa că „fără a 
putea dispune liber de propriile 
bogății și resurse naturale, suve
ranitatea țărilor care și-au cuce
rit recent independența este lip
sită de un atribut esențial, iar 
dreptul popoarelor de a dispune 
de propria lor soartă este în mod 
grav compromis“. Subliniind că 
„suveranitatea permanentă asu
pra bogățiilor și resurselor na
turale face parte integrantă din 
ansamblul normelor fundamenta
le chemate să reglementeze re
lațiile internaționale contempora
ne, norme care se impun cu o 
forță obligatorie egală pentru 
toate statele“, vorbitorul a decla
rat: „Lumea în care trăim, for
mată din națiuni și state suvera
ne, nu va putea progresa fără 
respectarea deplină a suveranită
ții, independenței naționale, ne
intervenției în afacerile interne 
ale statelor, a dreptului popoare
lor de a dispune de soarta lor“.

Arătînd că România acordă o 
deosebită atenție activității pe

care O.N.U. o desfășoară în acea
stă direcție, Ion Datcu a amin
tit că „în 1957, la sesiunea a 
XII-a a Adunării Generale, unul 
din principiile propuse de Ro
mânia să facă obiectul unei de
clarații a cooperării economice 
internaționale privește dreptul 
fiecărei țări de a dispune liber 
de resursele și bogățiile naturale 
proprii“.

Sprijinind proiectul de rezolu
ție prezentat în această problemă 
de delegațiile Poloniei, R.A.U., 
Algeriei și Tanzaniei, reprezen
tantul român a subliniat că aces
ta constituie numai un început 
din care se desprinde intenția ca 
examinarea acestei probleme sub 
diversele sale aspecte să continue.

★

Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale 
al Adunării Generale, a adoptat 
miercuri, după aproape trei luni 
de dezbateri, proiectul unei con
venții cu privire la lichidarea 
tuturor formelor de discriminare 
rasială. Această convenție care a 
întrunit 86 de voturi pentru, 
nici unul împotrivă și nici o ab
ținere cuprinde 24 de articole și 
condamnă discriminarea rasială 
segregația rasială, apartheidul, 
și afirmă dreptul tuturor oame
nilor, indiferent de rasă, la ega
litate în drepturi politice, civile, 
economice și sociale. Documen
tul, prevede, de asemenea, în
ființarea unui Comitet alcătuit 
din 18 membri și menit să supra
vegheze aplicarea disnozițiunilor 
înscrise în convenție.
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Boicotul
continuă

Din țările 

socialiste
Ulan-Bator

începute la Dublin, tratativele anglo- 
irlandeze privind crearea unei zone a 
liberului schimb între cele două țări au 
continuat în capitala britanică. Marți s-a 
anunțat că cei doi premieri, Harold Wil- 
son și Sean Lemass, au semnat un tratat 
consemnînd stabilirea „celor mai strînse 
relații între cele două țări de cînd Irlan
da s-a desprins de Marea Britanle“ (iapt 
petrecut în 1922, cînd Irlanda a devenit 
stat independent). Prin semnarea acestui 
tratat se consideră că zona liberului 
schimb dintre Anglia și Irlanda a fost 
deja creată. Ce implicații poate avea 
asupra economiilor celor două 
ducerea sau chiar desiiințarea 
lor vamale dintre ele ?

uvernul din Dublin creștere a producției 
a susținut crearea a început să scadă. în aceste con- 
zonei sus-amintite 
cu scopul de a ob
ține prețuri mai 
bune și posibilități 
mai mari de desfa
cere pentru produ
sele agrare și tex

tile irlandeze pe piața britanică, 
avantaje ce ar rezulta în urma 
suprimării de către Anglia a ta
xelor vamale protecționiste.

Pentru ca actualul prim-mi- 
nistru irlandez să-și revizuiască 
radical vechea-i concepție ■— în
tre cele două războaie mondiale 
Sean Lemass era cunoscut ca 
un partizan al protecționismului 
vamal — a trebuit Să se ivească 
motive deosebite. Observatorii 
consideră că la baza bruștei ten
dințe a Dublinului spre o libera
lizare a comerțului cu Anglia 
stau dificultățile prin care trece 
astăzi economia irlandeză. In 
ultimul timp apar tot mai des 
senine de inflație, iar ritmul de

G
țări re- 

bariere-

industriale

ajuta industriei'ci, dimpotrivă, îi 
va dăuna. Mai ales firmele tex
tile se tem că nu vor putea re
zista concurenței celor britanice, 
mult mai bine înzestrate. Ace
eași situație va ' avea și industria 
irlandeză de autocamioane. După 
cum a declarat liderul Partidului 
laburist englez, Corish, această 
industrie este în pericol de a se 
desființa în cîțiva ani, datorită 
concurenței autocamioanelor en
gleze. Corish a avertizat că exis
tă, de asemenea,' pericolul crește
rii șomajului și a emigrației.

Pe de altă parte, în cercurile 
de afaceri din Londra se. expri
mă temerea că liberalizarea co
merțului între cele două țări va 
duce la o sporire a produselor

diții guvernul irlandez a crezut 
că poate să . se opună tendinței 
spre recesiune prin desființarea 
taxelor vamale protecționiste din
tre Marea Britanic și Irlanda.

In privința efectelor pe care 
le va avea „liberalizarea“ preco
nizată, in Irlanda există păreri 
care diferă substanțial de cele 
ale guvernului.

Mulți consideră că desființa
rea barierelor vamale anglo-ir- 
landeze nu numai că nu ta

agricole irlandeze pe piața An
gliei, concurînd cu producția 
engleză, precum și cu importu
rile provenite din țările A.E.L.S., 
Stîrnind și mai mult nemulțumi
rea acestora. De aceea — susține 
presa britanică — țările A.E.L.S. 
vor găsi un motiv în plus pentru 
a intensifica presiunile asupra 
Londrei în vederea desființării 
suprataxei.

ION D. GOIA

Campania electorală din Franța

„Guvernul spaniol a eșuat în po
litica sa universitară“ — subliniază 
săptămînalul francez „La Tribune 
des Nations“. „Zeci de mii de stu
denți — continuă revista — și sute 
de profesori exprimă, fără ocoli
șuri, refuzul lor față de politica 
oficială și atașamentul lor față de 
libertate“.

Pe scurt

Cu cîteva zile înainte de cel de-al 
doilea tur de scrutin al alegerilor pre
zidențiale din Franța, campania elec
torală a intrat în faza decisivă. Preșe
dintele. Franței a acordat interviuri te
levizate în care a abordat diferite pro
bleme de politică externă și internă a 
Franței. El a subliniat din nou că Pia
ța comună nu are nici un sens pentru 
Franța dacă ea nu include și agricul
tura. în ce privește unitatea politică a 
Europei occidentale, vorbitorul a ma
nifestat ceea ce agenția France Presse 
denumește: „Un scepticism prudent“ 
asupra unei unități care ar depăși carac
terul unei colaborări între state suve
rane. „Europa supranațională“ consti
tuie pentru generalul de Gaulle „o hi
meră și un mit". „Țările europene, a 
argumentat el, au o istorie a lor, ele au 
o limbă a lor, un mod propriu de via
ță... Tocmai aceste țări trebuie strînse 
laolaltă și obișnuite treptat să trăiască 
Împreună și să acționeze împreună". 
Relevînd că interesele diferitelor țări 
europene nu sînt neapărat identice, 
vorbitorul a spus : „Este oare necesar 
ca ambițiile Germaniei să fie în mod 
automat și ale noastre ? Englezii au 
dificultăți în Africa cu Rhodesia. Ei 
mai au și în țările arabe cu Adenul. Ei 
mai au în Extremul Orient cu Mala- 
yezia etc. Trebuie oare ca aceste difi
cultăți, aceste inconveniente, să fie în 
același timp neapărat și ale noastre ?“ 
Referindu-se la relațiile Franței cu 
S.U.A., generalul de Gaulle a afirmat 
că el „nu este antiamerican“, deși de
zaprobă politica Washingtonului în 
unele probleme, îndeosebi cea promo
vată în Asia. „Sîntem prietenii ameri
canilor și aliații lor“, a adăugat el. Vor
bind despre relațiile Franței cu țările 
lumii generalul de Gaulle a spus : „Sîn
tem în raporturi tot mai. strînse cu

Europa răsăriteană... Am stabilit con
tacte de asemenea pașnice și strînse și 
destul de numeroase de pe acum, cu 
China.

Candidatul forțelor de stînga, Fran
cois Mitterrand, a abordat probleme 
de politică externă în cuvîntarea sa te
levizată. El s-a pronunțat pentru re
glementarea situației din Vietnam în 
baza acordurilor de la Geneva din 
1954. „Mișcările imenselor populații 
din Asia de sud-est nu pot fi oprite cu 
bombardamente“, a spus el. Candidatul 
stîngii a declarat că este în favoarea 
unei revizuiri a N.A.T.O., lărgirii rela
țiilor cu țările socialiste, a salutat sta
bilirea relațiilor diplomatice cu R. P. 
Chineză. Totodată, el a criticat crea
rea forței de șoc atomice a Franței. 
„Opțiunea mea politică este de a apăra 
pacea interzicînd mijloacele nucleare", 
a arătat el. Candidatul stîngii și-a ex
primat dorința de a vedea Franța pre
zentă la toate reuniunile în care se 
discută despre pacea mondială.

Referindu-se la Piața comună, Mit
terrand s-a pronunțat pentru crearea 
unui, organism de control, ales prin vot 
universal, care printre altele să se opu
nă „infiltrării marilor monopoluri în 
Europa celor șase“. In continuare, el a 
subliniat că Piața comună trebuie să 
rămînă deschisă tuturor țărilor care ar 
dori să se alăture.

Ambii candidați s-au referit la pro
bleme de politică internă. Președintele 
Franței a prezentat un bilanț în dome
niul economic și social al celor șapte 
ani în care S-a aflat în fruntea statului 
francez. Mitterrand a contestat unele 
din cifrele citate de celălalt candidat, 
prezentîndu-și propriul său program de 
dezvoltare economică și socială a 
Franței.

N or-

Luptele
SUCCESE ALE PATRIOȚILOR

• AGENȚIA TASS transmite ..că la invitația *C.C. 
al P.C.U.S. între 11. și 14 decembrie, Jano.s Kadar, 
prim secretar al G.C. al P.M.S.U., și. Bela Biszku, 
membru al Biroului Politic, secretar al ,,C. C. al 
P.M.S.U. au făcut o vizită de prietenie în Uniunea 
Sovietică.

în timpul șederii. în Uniunea Sovietică conducă
torii unguri s-au intîlnit și au avut convorbiri cu 
Leonid Brejnev. Alexei Kosîghin, și Nikolai Pod. 
gornîi.

partizanilor SUD-VIETNAMEZI !

• 1N U.R.S.S. a fost realizat, înainte de termen, 
programul lansărilor de rachete purtătoare în re
giunea Oceanului Pacific avînd coordonatele zero 
grade și 5 minute latitudine sudică și 163 grade și 
45 minute longitudine vestică. Programul a fost a- 
nunțat Ia 25 noiembrie 1965.

coiumbieni

• PREȘEDINTELE Tanzaniei, Julius Nyerere, a 
anunțat miercuri că țara sa rupe relațiile diploma
tice cu Anglia. El a precizat că această hotărîre. a 
fost , luată în conformitate cu rezoluția Consiliului 
Ministerial al O.U.A. și intră în' vigoare începînd 
de la miezul nopții de 15 spre 16 decembrie. O notă 
în acest sens a fost adresată înaltului comisar bri
tanic la Dar-Es-Salaam. în notă se precizează că, 
deocamdată, înaltul comisariat britanic își va putea 
menține la Dar-Es-Salaam doi membri, după cum 
Tanzania își menține la Londra un diplomat.

• DELEGAȚIA Seimului R. P. Polone condusă 
de președintele acestuia Czeslaw Wycech, mareșal 
al Seimului, care se află în prezent în vizită în 
Mexic, a fost primită de Antonio Carrillo Flores, 
ministrul de externe, Antonio Ortiz Mena, mi
nistrul finanțelor, și Agosțin Yanez, ministrul edu
cației. în timpul convorbirilor care au avut loc au 
fost analizate posibilitățile extinderii continue a 
colaborării prietenești între Polonia și Mexic.

® TRIBUNALUL militar suprem din Teheran 
care a rejudecat procesul persoanelor implicate 
in atentatul la viața șahului Iranului a confirmat 
miercuri sentința cu moartea pronunțată împotriva 
a. doi dintre acuzați și a redus sentința de con
damnare la închisoare a altora.

• „JORNAL DO BRASIL“ informează că auto-. 
ritățile militare braziliene pregătesc noi acuzații 
împotriva fostului președinte brazilian, Jusceiino 
Kubitschek. Consiliul național de securitate a în
tocmit un dosar de „acuzații" la adresa activității 
Iui Kubitschek în perioada cînd acesta era primar 
al orașului Belo Horizonte, capitala statului Mi- 
nas Gerais. Dosarul. va fi trimis unui tribunal 
militar. După cum se știe, Jusceiino Kubitschek 
se află în prezent la Paris în exil.

• VASUL BRITANIC de pescuit „Ross Stalker’ 
a fost reținut în apropierea coastelor lslandei de 
autoritățile acestei țări și obligat să ancoreze în 
portul Reykjavik. Paza de coastă din capitala Iș- 
landei a comunicat că vasul britanic a pescuit în 
interiorul zonei de trei mile, încălcînd astfel apele 
teritoriale ale lslandei. Căpitanul vasului va com
pare în fafa unui tribunal din Reykjavik.

Pe scurt

Columbia trece ,. în 
prezent prin serioase 
dificultăți economice. 
In. ciuda bogatelor re
surse ale solului și mai 
ales subsolului țării 
deficitul bugetar se 
ridică la peste 1 mi
liard pesos, iar datoria 
externă la peste 750 
milioane dolari. De :la 
începutul anului costul 
vieții a crescut cu 
peste 50 la sută, iar 
puterea de cumpărare 
a pesos-ului s-a redus 
la jumătate. Pe acest 
fundal de criză, acțiu
nile populației împo
triva regimului dictato
rial se proiectează cu 
și mai multă forță. 
Demonstrațiile și gre
vele de amploare din 
ultimul timp o do
vedesc cu prisosință. 
Acestora li se adaugă siras. 
luptele armate pe care 
numeroși coiumbieni cu 
vederi democratice s-au 
văzut nevoiți să le du
că, drept rezultat ■. al 
represiunilor autorită
ților. Din regiunile 
muntoase — unde 
au izbucnit la în
ceput — focul luptelor 
s-a extins și în regiu
nile de șes unde peste 
30 000 de oameni hăr- 
țuiesc continuu puter
nice . unități ale trupe
lor guvernamentale. 
Deși primește însem
nate ajutoare în bani, 
armament și consilieri 
militari din partea 
S'.V.A,, guvernul nu 
reușește să înăbușe 
lupta patrioților coium
bieni. Dimpotrivă deta
șamentele de partizani 
sînt acelea care obțin

succese deosebite. A- 
gențiile de presă anun
ță lupte violente în re
giunea Marquetalia și 
departamentul Magda
lena. In localitatea La 
Paz un detașament de 
partizani a ocupat se
diul poliției capturând 
o însemnată cantitate 
de arme; în regiu
nea petroliferă Tibu 
— în apropierea ora
șului' Cucuta' ‘— au 
avut_loc „ ciocniri. între., 
partizani' și .forțe poli
țienești. Ciocniri sol
date cu pierderi grele 
în oameni și material 
pentru trupele guver
namentale au avut loc 
și în sudul departa
mentului Tolima, re
giunea Rio Chiquito, 
departamentul Huila, 
orașele^.Neiva și Alge-

In fața neputinței 
de' a. stăvili acțiunile 

• forțelor patriotice au
toritățile de la Bogota 
recurg ,la represiuni a- 
supra populației civile. 
Numai în departamen
tul Huila au fost uciși 
de armată peste 100 
țărani — în majorita
te femei, copii și bă- 
trîni — și alți 6 000 au 
fost alungați din case
le și de pe pământu
rile lor. Aceste acțiuni 
merg pe linia tacticii 
„pămîntului pîrjolit“ 
în regiunile unde par
tizanii sînt greu de în
vins. Aceste măsuri 
insă nu duc la rezul
tatele, scontate de jun
ta de la conducerea 
țării.

OVIDIU VLASE

fi

Agențiile de presă semnalează, in 
continuare, lupte violente la perife
riile capitalei sud-vietnameze. La 
numai 7 km de centrul orașului, ..în 
districtul Tan Quiy Dong, detașa
mentele de patrioți au lansat atacuri 
puternice. Forțele guvernamentale 
și poliția au suferit grele pierderi. 
La 8 km de capitală, patrioții au 
distrus postul guvernamental de la 
Ba-San, după care iau distrus podul 
de la Long Kieng.

Agenția France Presse relatează 
că, între bazele militare americane 
de la Da Nang și Chu Lai, operațiu
nile pușcașilor marini americani nu 
au dat rezultatele așteptate. Forțele 
guvernamentale și americane au în
treprins raiduri de așa-zisă „cură
țire“ a regiunii de coastă fără însă 

. să fj putut descoperi detașamentele 
de patrioți. Aceeași agenție anunță 

.că în apropierea, orașului.de coastă

Quang Ngai, două companii de pa
trioți au provocat grele pierderi 
trupelor guvernamentale.

In. provincia Quang Tin. și la Qui 
Nhon, anunță agenția Associated 
Press, au loc, de asemenea, lupte la 
care, alături de americani, participă 
și unități sud-coreene.

La Saigon, transmite agenția 
France Presse, au fost date publi
cității cifrele referitoare la pierde
rile trupelor americane și sud-viet
nameze . în cursul săptămînii trecute. 
Ele sînt cifre record ale anului în 
curs, 1273 de soldați guvernamen
tali și 414 americani au fost scoși 
din luptă, îndeosebi în operațiunile 
de pe plantația Michelin, în apro
pierea Saigonului și în regiunea 
dintre Da Nang și Chu Lai. Pierde
rile în arme și muniții sînt. de ase
menea, considerabile.

oul conflict care marchează diver
gențele atît de evidente dintre Uni
versitatea spaniolă și cercurile gu
vernamentale, a început odată cu 
boicotarea alegerilor oficiale din 
cadrul Sindicatului universitar,
ganism creat și sprijinit de regimul 
franchist. Aceste prime „alegeri“ 
organizate în Universitățile spa

niole după războiul civil s-au încheiat cu un 
eșec pentru candidații guvernamentali, numiți tle I 
rectoratele facultăților. Depunerea buletinului de 
vot a. fost obligatorie. Dar studenții nu s-au su
pus acestui ordin. Astfel s-a ajuns ca la faculta
tea de economie din Barcelona, din 1403 studehți I 
un număr de 1158 (83 la sută) să nu voteze, 239 ] 
(16,6 la sută) au introdus în urne buletine albe, | 
iar numai 5 (0,4 la sută) au votat în favoarea 
candidatului oficial. La facultatea de științe poli
tice din Madrid din 1399 de voturi numai 215 
au fost declarate „valabile“ și 1184 „nevalabile“. 
Rezultate asemănătoare s-au înregistrat și în cen
trele universitare Bilbao și Salamanca. în cele 
mai „fericite“ cazuri candidații oficiali au întru
nit abia 20 la sută din voturi. Bilanțul votării a | 
fost atît de nefavorabil încît, în unele facultăți, 
studenții desemnați de autorități au hotărît să 
renunțe la candidaturile lor.

Refuzul guvernului de. a autoriza ținerea unor 
alegeri cu adevărat libere a dus la declanșarea 
actualului val de greve și demonstrații. Mișcarea 
revendicativă a paralizat majoritatea cursurilor 
Universității din Barcelona, unde Școala supe
rioară de inginerie a fost deja închisă. De altfel, 
într-o tentativă de a stăvili valul grevist, rectoral 
acestei școli, Valdecasas, cunoscut drept un par
tizan al „liniei dure" de comportare față de stu- 
denți, a hotărît să avanseze cu două săptămîni 
data închiderii cursurilor pentru vacanța de iarnă. 
Dar sancțiunile împotriva a 27 de studenți de la 
Universitatea din Barcelona (care se adaugă la 
ancheta academică împotriva studenților Univer
sității din Madrid) au avut drept rezultat de
clanșarea unei largi mișcări de solidaritate. Stu
denții au declarat grevă la Saragosa și Salaman
ca, s-au înregistrat demonstrații la Biibao și Va- 
lencia. „Adunarea liberă“ ținută la facultatea 
de științe; politice și economice din Madrid a 
reunit peste 3 000 de studenți care au hotărît să 
continue acțiunile de solidaritate, trimiterea de 
noi mesaje de protest Ministerului Educației și 
intensificarea campaniei pe scară națională. în spri
jinul cererilor studenților.

De fapt nemulțumirea studenților spanioli vi- i 
zează de ani, și condițiile grele de învățătură și ! 
lipsa posibilităților de a-și spune cuvîntul în a- i 
ceasta problemă. „Refuzul studenților (de a as
culta ordinele regimului n.r.) —- scrie ziarul
vest-german „Stuttgarter Zeitung“ — este în
dreptat și împotriva situației din universități, unde 
sînt prea puțini profesori și laboratoare pentru 
prea mulți studenți și se manifestă o totală ne
glijare, din punct de vedere financiar, din partea 
autorităților“. De aceea nu miră pe nimeni fap
tul că numeroși membri ai corpului didactic au i 
hotărît, ca și în trecut, să-și afirme solidaritatea j 
cu lupta studenților. Asemenea acțiuni au avut I 
loc la facultatea de drept din Barcelona și la fa
cultatea de drept din Madrid. în același timp, ' 
profesorii facultății de drept din Valaldolid, în 
frunte cu decanul, au protestat pe lingă Ministe
rul Educației împotriva revocării cadrelor didac
tice care se solidarizează cu studenții.

Cit privește speranțele puse de autorități în 
„pauza“ provocată de apropiata vacanță de iarnă, 
majoritatea observatorilor din Madrid consideră j 
că ea nu va întrerupe lupta revendicativă a tine
retului universitar spaniol.

ULAN BATOR 15 (Agerpres). 
La 15 decembrie a avut loc cea 
de-a 8-3 plenară a Comitetului 
Central al Partidului Popular Re
voluționar Mongol.

Plenara a hotărît convocarea 
celui de-al 15-lea Congres al 
P.I’.R.M. la 7 iunie 1966. A fost 
aprobată următoarea ordine de 
zi a Congresului: 1. Raportul de 
activitate al C.C. al P.P.R.M. ; 2. 
Raportul de activitate al Comisiei 
centrale de revizie a P.P.R.M. ; 3. 
Adoptarea programului P.P.R.M.; 
4. Directivele P.P.R.M. pentru cel 
de-al patrulea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
și culturii pe anii 1966—1970 ; 5. 
Alegerea organelor centrale ale 
P.P.R.M.

Plenara a dezbătut, de aseme
nea, raportul „Cu privire la unele 
măsuri de sporire a cointeresării 
materiale în dezvoltarea creșterii 
animalelor“, prezentat de J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.

Plenara a adoptat o hotărîre în 
această problemă.

Varșovia
VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 

La 15 decembrie au început lu
crările celei de-a 5-a plenare a 
C.C. al P.M.U.P. consacrată prin
cipalelor probleme ale dezvoltării 
comerțului exterior al R.P. Polone.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Wladysla’ Gomulka 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
La discuțiile pe marginea rapor
tului Biroului Politic în această 
problemă, primul a luat cuvîntul 
Boleslaw Jaszczuk, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P.

Berlin
BERLIN 15 (Agerpres). — La 

15 decembrie au început lucră
rile celei de-a 11-a plenare a Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania. Pe 
ordinea de zi a plenarei figu
rează raportul de activitate al 
Biroului Politic al C.C. al1 
P.S.U.G., raportul cu privire la 
planul de perspectivă pînă în 
anul 1970 și proiectul planului 
economiei naționale pe anul 
1966.

„Gemini 6“ și „Gemini 7
s-au întilnit

cele două nave a fost realizată, 
ele aflîndu-se la o distanță de 30 
metri. Ultimele știri anunță că 
cele două nave cosmice ameri
cane — „Gemini 6“ și „Ge
mini 7“, s-au apropiat la o dis
tanță de 1.8 m. Echipajele nave
lor au comunicat între ele și au 
procedat la luarea de imagini fo-

„ Ge
mini-6“ este prevăzută pentru joi 
la ora 15,26 G.M.T., la aproxima
tiv 960 km sud de insulele Ber- 
mude (Oceanul Atlantic). Nava 
cosmică „Gemini-7“, lansată la 4 
decembrie. își va încheia zborul 
sînibătă.

N.A.S.A. apreciază că zborul 
celor două nave cosmice „Ge
mini-6“ și „Gemini-7“ a fost în
cununat de succes, constituind o 
etapă importantă pe calea debar
cării primului om pe lună.

întîlnirea spațială dintre navele 
cosmice- americane „Gemini-6“ 
și „Gemini-7“ a avut loc. După

• două amînări, pe poligonul de 
la Capo Kennedy, a fost lansată 
miercuri la ora ’ 13,37 G.M.T. 
nava cosmică „Gemini-6“ avînd 
la bord pe cosmonauții Walter
Schirra și .Thomas, Stafford. La. . tografice. Amerizarea. navei 
cîteva' mihute după lansare ea 
s-a plasat pe o orbită cu apogeul 
de - 261 km și pefigeul de 161 
km. După prima rotație în ju
rul Pămîntului nava „Gemini-6“ 
a efectuat mai 'inulte manevre 
pentru a atinge o orbită apropia
tă celei pe care evolua deja nava 
„Gemini-7“. Distanța inițială de 
1931 km care despărțeau cele 
două nave s-a redus. La ora 19,34 
G.M.T., N.A.SiA. a anunțat ofi
cial . că întîlnirea spațială dintre

I. RETEGAN

R. P. D. COREEANA. Vechea poartă a orașului Kaisung

Distincții românești 
înmînate 

unor personalități 
italiene

La Ambasada Republicii So
cialiste România din Roma a 
avut Ioc festivitatea înminării 
diplomelor și insignelor de 
membri de onoare și membri 
corespondenți ai Academiei Re
publicii Socialiste România u- 
nor personalități din lumea ști<- 
inței și culturii italiene. Au 
fost distinși cu titlul de mem
bri de onoare profesor Anqelo 
Monteverdi, președintele Aca
demiei Dei Lincei, profesor En- 
rico Bompiani, profesor Giusep
pe Lugli, profesor Mauro Picco- 
ne de la Universitatea din 
Roma. Cu titlul de membri co
respondenți ai Academiei Re
publicii Socialiste România au 
fost distinși profesor Giacomo 
Devoto de la Universitatea din 
Florența, profesor Anqelo Per- 
nice de la Universitatea din 
Florența, profesor Giovanni 
Semerano de la Universitatea 
din Bologna și profesor Carlo 
Tagliavini de la Universitatea 
din Bologna.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România în Italia, Mi- 
hai Marin, a felicitat călduros 
pe cei distinși, urindu-Ie noi 
succese in activitatea lor, in 
munca pe care o desfășoară 
pentru întărirea legăturilor de 
prietenie și a colaborării dintre 
oamenii de știință italieni și 
români.

A avut loc un cocteil care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
cordială.

----- •-----

Premiera filmului 
„Serbările galante“
La. cinematograful „Le Paris“ 

din capitala Franței, a avut loc 
prezentarea în premieră mondia
lă a filmului „Serbările galante” 
— o coproducție româno-france- 
ză în regia lui René Clair, tur
nat. în România.

La prezentarea filmului au a- 
sistat oficialități, printre care dl. 
André Hollaux, directorul gene
ral al centrului cinematografic 
din Franța, Claude Lebel, direc
torul serviciilor de informații și 
de presă din Ministerul Afaceri
lor Externe, academicieni, nume
roși cineaști și actori de film, 
printre care Charles Vanei, AL 
bert Prejan, Vittorio de Sica, oa
meni de artă și litere, cronicari 
cinematografici.

Au fost, de asemenea, prezenți 
René Clair, regizorul filmului și 
principalii interpreți francezi și 
români ai acestei coproducții : 
din partea franceză Genevieve 
Casil, Marie Dubois, Jean Pierre 
Cassél, Philippe Avron și Jean 
Richard : din partea română a 
participat o delegație de cineaști 
condusă de Eugen Mândrie, di
rectorul studioului „București“, 
din care fac parte și principalii 
interpreți români ai filmului, 
Fory Eterle, Gyorgy Kovacs și 
Metania Cirje. Au asistat, de 
asemenea,- V. Dimitriu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, și membri ai am
basadei române.

La spectacol au luat parte a- 
proape 1000 de persoane. Filmul 
s-a bucurat de succes.
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