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Nerăbdători la surprizele primei zile de școală

Victor DELEANU

Chipul nou al vechiului port dunărean

(Continuare în pag. Il-a)
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SCRISORI CĂTRE „SCÎNTEIA"

cilindrilor ca) el In timpul laminării, 
temperatura lingourllor șl a blumu
rilor de laminat, date asupra regimu
lui termic al cuptoarelor adinei. Pe 
viitor mașina va executa calcule și 
pentru alte întreprinderi din țară.

Pe drumurile raionului Tg. Neamț 
sînt transportate zilnic importante 
cantitäfi de bușteni. Starea proastă 
a unor drumuri publice cu trafic fo
restier pricinuiește greutăți în înde
plinirea planului întreprinderilor fo
restiere. De ce oare ? Nu sînt bani ? 
Nu există materiale ? Există și una 
și alta, dar secția raională de dru
muri nu le folosește cum trebuie.

Pe lingă fondurile alocate de sfa
turile populare pentru întreținerea 
drumurilor raionale și regionale, Mi
nisterul Economiei Forestiere a alo
cat sume importante pentru repara
rea drumurilor cu trafic forestier. 
Cum a folosit Sfatul popular raional 
Tg. Neamț aceste fonduri ? fală un 
exemplu. La începutul anului, pe 
drumul Hangu-Crăcăoani s-au adus 
cite 200 m c pietriș pentru fiecare 
kilometru. Întreaga cantitate a fost 
așternută 
că starea 
schimbată, 
rău drumul 
mai există, 
alte drumuri din raion.
nu sînt controlați cum își fac datoria. 
I.M.T.F. Piatra Neamț a trimis sfatu
lui popular regional o situație a dru
murilor din raion care trebuiau re
parate în prima urgentă. Nu știm 
cum s-au folosit fondurile alocate 
special pentru această treabă, dar 
starea drumurilor publice cu trafic 
forestier nu s-a îmbunătățit.

După tentativa unei noi lovituri 
de stat, la Saigon a revenit trium
viratul celor trei generali. Trupele 
guvernamentale au reluat controlul 
asupra țării. (Amănunte în pag. 
IV-a).

Din prima zi cînd elevul pășește 
emoționat pe poarta școlii și pînă 
cînd, adolescent, trece prin fața co
misiei examenului de maturitate, 
școlii îi revine, în primul rînd, sar
cina de a-i forma o concepție științi
fică despre lume, de a-i trezi setea 
nepotolită de 
pentru muncă, 
gostea fierbinte de patrie, cinstea și 
modestia, simțul. datoriei etc. Reali
zarea acestui înalt țel impune pre
zentarea unor lecții cu un bogat con
ținut de idei, interesante și instruc
tive, desfășurarea întregii activități 
educative din școală și din afara ei 
în pas cu cerințele actuale ale con
strucției socialismului.

în noul an școlar, datorită îmbu
nătățirii programelor și manualelor, 
sînt create toate premisele pen
tru reflectarea și mai pregnantă 
în procesul de învățămînt a cu
ceririlor epocale ale științei și 
tehnicii contemporane, ținînd seama 
de posibilitățile de înțelegere și a- 
simüare ale elevilor aflați pe dife
rite trepte ale învățămîntului. Este 
îndatorirea principală a cadrelor 
didactice și a conducerilor de școli, 
a secțiilor de învățămînt ale sfatu
rilor populare ca, folosind condițiile 
create, să asigure perfecționarea con
tinuă a procesului instructiv-educa- 
tiv în vederea măririi numărului de 
elevi care, în condițiile unei exi
gențe sporite, obțin numai note bune 
și foarte bune.

în patria noastră, în care aproape 
un sfert din populație învață, pro
fesiunea de educator este una din
tre cele mal respectate și apreciate. 
Membrii corpului profesoral, tineri 
și vîrstnicl, sînt animați de dorința 
de a răspunde printr-o muncă rod-

Sosirea Filarmonicii

ld întîmplare, astfel 
drumului a rămas ne- 
Ploile au stricat și mai 
și pietriș de rezervă nu 
Așa s-a procedai și cu 

Cantonierii

Mașină electronică 
utilizată in producție

mitet are sarcina de a întocmi un 
raport cu privire la situația din 
Oman pe care îl va prezenta la cea 
de-a 19-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Luni dimineața mem
brii comitetului au început audierea 
diverșilor petiționari.

• In trei ani aproape 6 000 de apartamente 
date în folosință ® O metodă de lucru în con* 
tinuă perfecționare e Privind în perspectivă

Se dezvoltă larg 
învățămîntul 
din tara noastră

învățămîntul de toate gradele din 
țara noastră cunoaște, în anii puterii 
populare, o înflorire de neconceput 
în trecut. Astăzi, pe porțile larg des
chise ale școlilor de cultură genera
lă, profesionale și tehnice pășesc 
circa 3,6 milioane de elevi, liste o 
cifră remarcabilă în comparație cu 
cei 1 65S 477 de elevi care -frecven
tau școlile în anul de studiu 1938— 
1939. Pregătirea pentru viață, edu
carea tineretului școlar în noul an 
de învățămînt va fi asigurată de cir
ca 140 000 de învățători și profesori. 
Dintre aceștia, peste 7 000 sînt ab
solvenți din promoția 1964 ai insti
tuțiilor de învățămînt superior și ai 
școlilor pedagogice. Pentru școlarii 
patriei au fost pregătite din timp 
sălile de clasă necesare, manuale 
noi, material didactic. Numărul să
lilor de clasă construite între anii 
1960—1964 se ridică, în prezent, la 
aproape 20000. In prima zi de 
școală, elevii din clasele I—VIU pri
mesc gratuit manuale în valoare de 
104 milioane lei. Editura, didactică 
și pedagogică tipărește pentru anul 
școlar 1964—1965 peste 500 de tit
luri într-un tiraj de circa 25 de mi
lioane exemplare, destinate elevilor 
din învățămîntul de cultură genera
lă, profesional și tehnic, cu 11 mili
oane mai mult decAt în anul 1960. 
In școlile de cultură generală au 
fost amenajate numeroase labora
toare noi.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — La 
Vatra Domei continuă să sosească 
oameni ai muncii din diferite regiuni 
ale țării. De la începutul anului și pînă 
acum, peste 6 000 de oameni ai muncii 
și-au petrecut concediul de odihnă în 
pitoreasca stațiune balneoclimaterică 
de pe malurile Domei și Bistriței. In 
prezent, aici au loc intense pregătiri 
pentru sezonul de iarnă. Se revizuieso 
instalațiile de încălzire și iluminat, se 
fac aprovizionări cu alimente etc.

siliului de Miniștri, și Gogu Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

A fost de față Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasadorul R.A.U. în R. P. 
Romînă.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, a decurs într-o atmos
feră amicală. (Agerpres)

La laminorul bluming de la Combi
natul siderurgic din Hunedoara s-a 
pus parțial în funcțiune una din cele 
mal mari mașini electronice de cal
cul din țară, care va permite 
rezolvarea operativă a unor im
portante probleme economice și 
științifice. Pînă acum au fost puse 
în funcțiune calculatorul propriu- 
zis și o parte din instalațiile 
componente ale echipamentului ma
șinii. Pe baza programelor de func
ționare, întocmite de fizicieni, ma
șina calculează prețul de cost al 
energiei electrice ce se consumă 
aici și prețul de cost al laminatelor. 
Este în lucru un alt program care va 
permite mașinii să prelucreze date 
statistice privind producția secțiilor 
combinatului. Incepînd din anul vii
tor, mașina va servi la coordonarea 
procesului de laminare la bluming. 
Prin instalațiile componente se vor 
transmite direct calculatorului dife
rite informații asupra stării procesu
lui tehnologic, cum ar fi presiunea

s-au primit de pe acum din partea 
a zeci de instituții similare din 
diferite țări-ale lumii cataloage de 
semințe, ghiduri, prospecte și alte 
publicații de specialitate. La rîndul 
ei, grădina botanică din Iași pregă
tește editarea unui ierbar cu plante 
specifice Moldovei.

La Țiglina își desfășoară activitatea două 
mari șantiere de locuințe ale Întreprin
derii de construcții orășenești Galați. 
Prima piatră la temelia Țiglinei construc
torii au pus-o în 1961. Azi, aici te în- 
tîmpină un modern și frumos ansamblu 
de locuințe care cuprinde aproape 6 000 
de apartamente daie în folosință. A- 
proape nu-i zi în care să nu ca
pete „act de naștere" alte blocuri 
de locuințe. Ritmul mediu de construcție 

It de opt apartamente 
prin arhitectonica sa mo- 
i întregește mereu nota 

desprinzi încă de la pri- 
fața vechiului port dû

ment 
școlii 
țări din lume se generalizează 
învățămîntul de opt ani, durata șco
lii de cultură generală prelungin- 
du-se, totodată, la doisprezece ani. 
Larga dezvoltare a învățămîntului, 
cuprinderea unui număr tot mai 
mare de tineri în școli, conținutul 
bogat, înaltul nivel științific și pe
dagogic al predării situează școala 
noastră alături de cele mai bune din 
lume. încadrată în ansamblul revo
luției culturale ce se desfășoară la 
noi în țară, trecerea la școala ge
nerală de opt ani a fost pregătită 
minuțios, ani în șir, sub îndrumarea 
directă a corid'iîcerii de partid și de 
stat. Cu concursul celor mai buni 
învățători și profesori, ținîndu-se 
seama de experiența valoroasă do- 
i’..,d-’tă în diferite școli, au fost ela
borate noi planuri de învățămînt 
atît pentru clasele I—VIII, cît și 
pentru școala medie. Aceste pla
nuri asigură o eșajonare mai 
judicioasă a predării obiectelor 
de învățămînt, . stabilesc un ra
port mai just între diferitele 
grupe de obiecte de studiu, previn 
supraîncărcarea elevilor. An de an, 
corespunzător cerințelor sporite ale 
învățămîntului, a fost pregătit un 
mare număr de cadre didactice. Ce
lor 15 250 săli de clasă, construite 
între anii 1960—1963, li se adaugă în 
toamna aceasta încă 4 600. Pentru 
înnoirea mobilierului și îmbogățirea 
materialului didactic în anul 1964 
s-au alocat aproximativ 200 de mili
oane lei. în prezent dispunem de o 
rețea școlară bine organizată, capa
bilă să asigure cuprinderea la 
cursuri a tuturor copiilor de vîrstă 
școlară, să pregătească un număr în
semnat de tineri în școlile medii, 
profesionale și tehnice.

în vederea deschiderii noului an 
școlar au mai fost luate și alte mă
suri. Au fost tipărite manualele ne
cesare ; numai la acest început de 
an școlar se distribuie în mod gra
tuit aproape 20,8 milioane de cărți 
școlare elevilor din clasele I—VIII. 
A fost elaborat noul regulament al 
școlilor de cultură generală. O aten
ție deosebită s-a acordat perfecțio
nării continue a învățămîntului pro
fesional și tehnic, care pregătește 
muncitori și tehnicieni pentru toate 
sectoarele economiei naționale.

In capitala Ceylonului a fost dat 
publicității comunicatul final al tra
tativelor dintre primul ministru cey- 
lonez, Sirimavo Bandaranaike, și mi
nistrul de externe al Indiei, Sardar 
Swaran Singh. In comunicat se sub
liniază că cele două părți au fost 
de acord ca Oceanul Indian să fie 
transformat într-o zonă denucleari- 
zată.

In cartierul Copou din Iași a înce
put amenajarea unei grădini botanice 
a Universității .„Al. I. Cuza". Noua 
grădină botanică este amplasată pe 
20 de hectare, urmînd ca în 2—3 ani 
să fie extinsă pe încă aproximativ 
130 de hectare. Pentru cultura plan
telor tropicale și subtropicale s-a 
prevăzut un complex de sere în su
prafață de circa 6 000 metri pătrafi. 
Peste 30 Ia sută din această supra
față va fi amenajată pînă la sfîrșitul 
anului. Au și fost achiziționate de la 
diverse grădini botanice din tară și 
de peste hotare peste 2 000 specii de 
plante. Un mare număr de horticul
tori și silvicultori din fără au trimis 
diverse plante rare. De asemenea,

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit luni după-amiază pe 
dr. Sedky Aziz, vicepremier al Con
siliului de Miniștri ai R.A.U., con
ducătorul delegației guvernamenta
le care ne vizitează țara.

■ La întrevedere au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con-

leri seara au sosit în București renumi
tul dirijor austriac Herbert von Karajan 
și orchestra Filarmonicii din Viena, care 
vor concerta în cadrul manifestărilor ce
lui de-al lll-lea Festival Internațional 
„George Enescu". La sosire, (fotografia 
alăturată), pe aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost înfimpinați de dirijorul Mihai 
Brediceanu, directorul Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romîne, Dan Negreanu, 
secretarul Comitetului de organizare al ce
lui de-al lll-lea Concurs și Festival „Geor
ge Enescu”, Ion Rovența, directorul 
O.S.T.A., de artiști și de alji oameni da 
artă. A fost de fa|ă dr. Paul Wetzler, am
basadorul Austriei la București.

tembrie cea 
generală a

a ajuns la mai mu 
pe zi. Țiglina, | 
dernă, elegantă 
tinerească ce o 
ma întîlnire pe 
nărean, Galați.

La Țiglina te impresionează, de pildă, 
interesul deosebit al constructorilor pen
tru organizarea cît mai bună a muncii. 
Tehnica nouă, industrializarea șantierelor 
este obiectivul numărul, unu. E și firesc. 
Mistria, scripetele acționat cu funii și-au 
pierdut valoarea în faja macaralei turn 
sau în fața mașinii de tencuit. La fel 
s-au petrecut lucrurile și cu alte metode 
de fnuncă? Pînă'aflul trecut șantierul era 
împărțit pe loturi. Un lot se ocupa de 
construcția unui grup de locuințe, de la 
fundații și pînă la recepția lor. Acest sis
tem de organizare n-a mai corespuns vo
lumului sporit de construcții, tehnicii a- 
vansate ca și metodelor industriale de 
execuție a locuințelor. Adeseori lucră
rile se suprapuneau, sau se forma 
între ele un decalaj prea mare. Utilajele 
nu erau folosite rațional, iar calitatea, de 
cele mai multe ori, avea de suferit.

Pentru a evita aceste neajunsuri, cons
tructorii au trecut la organizarea lucrului 
„în lanț". Ei au avui la bază un studiu 
științific, întocmit de specialiștii între
prinderii. Mai întîi s-a trecut la adapta
rea proiectului de organizare a activită
ții întregii întreprinderi la această me
todă. Loturile care pînă atunci erau 
„universale” au fost reorganizate și spe
cializate pe anumite faze de lucrări. Așa 
au apărut pe șantierele Țiglinei loturi de 
„cotă zero", care execută drumuri, fun
dații, rețele, sistematizări etc. ; loturi de 
structuri, care preiau lucrările de la cota 
zero și ridică blocurile pînă la terasa ul
timului nivel, și loturi de finisaj, care 
execută toate celelalte operații pînă la 
darea în folosință a noilor locuințe.

Vorbind despre folosirea și avantajele 
metodei de lucru „în lanț”, desfășurată 
de loturile specializate, iov, ing. Florian 
lovipali, director tehnic al întreprinderii 
de construcții, ne-a relatat : „Specializa
rea loturilor și organizarea lor „în lanț* 
ne-au dat posibilitate să obținem o eșalo
nare ritmică a lucrărilor, să îmbunătățim 
calitatea lor. Acum tehnicienii și ingine
rii noștri se pot ocupa amănunțit de re
zolvarea problemelor de producție”.

Faptele stau mărturie. întreprinderea 
are un șantier de instalații care deser-

aliniament) printr-o rațională ordine de 
atacare a lucrărilor, s-a reușit să se 
efectueze numai o singură montare și 
demontare a macaralelor în loc de patru. 
Astfel, de la fiecare montare și demon
tare neefeefuată, șantierul a economisit 
cîte 10 zile lucrătoare. Organizarea lu
crului „în lanț", specializarea loturilor 
au permis constructorilor să ridice simți
tor calitatea muncii lor și să reducă cu 
15 zile durata medie de execuție a 
blocurilor cu cîte 60 de apartamente.

— Lucrul „în lanț” este pentru noi o 
metodă foarte productivă și economică 
— ne-a spus constructorul, șef de bri
gadă, ßumitrache Ciupifu. Dar ea poate 
fi mereu perfecționată. Lucrez la Țiglina 
de cînd s-a început primul bloc de lo- 
cuinje. Partea cea mai mare a lucrărilor 
în construcția de locuințe o formează 
turnarea betoanelor, montarea cofrajelor 
și armăturile. Pînă la introducerea lucru
lui „în lanț" fiecare echipă de befoniști, 
dulgheri și fierar-betoniști executa pe 
cont propriu operațiile amintite. Ce a în
semnat aceasta ? Dacă dulgherii nu reu
șeau să monteze cofrajele la timp cu 
propriile lor forțe, fierar-betoniștii și 
betoniștii erau nevoiți să micșoreze rit
mul de lucru. Participarea individuală a 
echipelor la înălțarea structurii blocuri
lor ne-a convins că nu se pot asigura 
o continuitate a lucrărilor și un ritm 
rapid de execuție pe tot frontul de con
strucție, Sprijiniți de inginerii șantierului, 
și de organizația de partid, în luna mar
tie a.c. am făcut prima încercare. In ca
drul lotului nostru de structură, am unit

într-o singură brigadă complexă toate 
cele trei meserii înrudite în muncă.

In ce constă valoarea brigăzii com
plexe ? Ce foloase aduce ea constructo
rilor și șantierului ? Brigada complexă își 
poate desfășura activitatea în mod neîn
trerupt la unul sau mai multe blocuri. 
Blocului preluat de brigadă, la cota zero, 
nu i se poate turna structura de rezisten
ță din prima clipă. Fierar-betoniștii pre
gătesc armăturile, iar dulgherii încep 
montarea cofrajelor. Cînd betoniștii lu
crau separat, erau nevoiți ca în acest in
terval, să aștepte terminarea cofrajelor, 
pierzînd timp prețios. Acum nu mai în- 
tîlnești pe șantierele Țiglinei brigadă 
sau echipă care să aștepte una după alta 
execujia vreunei operații. Lucrul „în 
lanț" asigură o succesiune precisă și fără 
goluri a procesului tehnologic. Muncind 
înfr-o strînsă colaborare, avînd la dispo
ziție un front larg de lucru pregătit de 
lotul specializat de „cota zero", cons
tructorii din brigada lui Dumitrache Ciu- 
pitu au reușit să termine structura de re
zistență a unui bloc tip C cu 7 zile mai 
repede.

In prezent, pe cele două mari șan
tiere ale Țiglinei. în cadrul tuturor lotu
rilor de cotă zero și de structură au fost 
organizate brigăzi complexe. „N-avem 
de gînd să ne oprim aici. Lucrul „în 
lanț" poate fi perfecționat și mai mult 
— esté părerea pe care am desprins-o 
din discuțiile cu constructorii Constantin 
Mareș, Matei Tamaș, Nicolae Bobelică, 
șefi de brigăzi complexe, inginerii Emi- 
lian Șanta, Emil Bălănoiu și alții. Una 
din preocupările actuale pe șantierele 
Țiglinei este dezvoltarea experienței cîș- 
tigate de loturile specializaie și de bri
găzile complexe. Este vorba de formarea 
de brigăzi complexe și în cadrul loturi
lor do finisaj. Această perfecționare a 
ultimei verigi a lucrului „în lanț" — fi
nisajul — va da posibilitate să se obțină 
un ritm mai rapid de execuție și o cali
tate superioară a lucrărilor la viitoarele 
locuinfe, prevăzute a se înălța aici la 
Galati.

Astăzi, în școlile de pe întreg cu
prinsul țării începe un an de muncă 
rodnică, de activitate creatoare în 
procesul complex de pregătire a ti
neretului pentru viață. învățătorii 
și profesorii, elevii și părinții lor 
întîmpină aceasta zi sărbătorească 
cu un sentiment de satisfacție și 
mîndrie pentru realizările școlii 
noastre. Tineretului patriei noastre 
îi este deschis drum larg spre stu
diu. Democratismul învățămîntului, 
înscris în Constituția țării, este o 
realitate vie. concretă. în școlile de 
toate gradele au fost desființate ta
xele. Din bugetul statului sînt repar
tizate fonduri însemnate pentru 
buna desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ. Numai anul acesta 
au fost alocate 6 209 milioane de lei, 
cu aproape 700 de milioane lei mai 
mult decît anul trecut-

Noul an marchează un eveni- 
important în dezvoltarea 
romînești : ca în puține 

din lume

vește pe constructori. O dată cu intro
ducerea lucrului „în lanț" s-a observat 
că și pe acest șantier organizarea mun
cii cerea să fie îmbunătățită. Studiul în
treprins a arătat că șantierul de insta
lații, deși efectuează aceleași lucrări, 
poate da rezultate și mai bune dacă va 
fi împărțit în echipe pe specialități (in
stalații de apă, electrice, de încălzire 
centrală). Aceste echipe urmează, nivel 
cu nivel, pe constructori. La lotul de 
structuri, de pildă, cînd se cofrează pe
reții și planșeele, instalatorii electrici 
stabilesc cu anticipație locul de montare 
a conductorilor. După decofrare, instala
torii de apă și încălzire centrală mon
tează conductele înainte ca lotul ,de fi
nisaj să preia blocul.

Pentru ca noua metodă să dea re
zultate cît mai voloroase, au fost luate 
și alte măsuri. întreprinderea a creat 
o stație centrală de preparare a 
betoanelor și un atelier de prefabricate 
pentru instalații. Ordinea de începere a 
lucrărilor la noile blocuri a fost, de ase
menea, îmbunătățită. Acum, printr-o judi
cioasă eșalonare a lucrărilor la noile lo
cuințe, se asigură folosirea în întregime 
a capacității utilajelor. Pe șantierul 2 
Țiglina, la 8 blocuri (care nu erau în

Tlrgan al Comitetului Central al P.M.R

La Viena s-a deschis la 14 sep- 
de-a VIII-a Conferință 
Agenției internaționale 

pentru energia atomică (A.I.E.A.) din 
care fac parte 88 de state. Din R.P. 
Romînă la conferință participă o 
delegație condusă de acad. prof. 
Horia Hulubei.

Conferința va examina programul 
privind activitatea A.I.E.A. pe anii 
1965—1966, bugetul agenției și o se
rie de probleme privind folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice, 
printre care extinderea facilităților 
și sporirea furnizării de informații 
în legătură cu această problemă.

Membrii comitetului special al 
O.N.U. pentru cercetarea situației 
din Oman și din celelalte teritorii 
ale Arabiei de Sud au sosit la 
Cairo pentru a-i asculta pe repre
zentanții diverselor partide șl orga
nizații din Oman în legătură cu si
tuația din acest teritoriu. Acest co-

s.ÿsi.-
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DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR AGRICOLE

ORGANIZAREA CALIFICĂRII ÎNGRIJITORILOR
DE ANIMALE BIN G. A. C.

în ansamblul măsurilor luate 
pentru dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii un loc im
portant îl ocupă cele privind creș
terea animalelor. Regiunea Bacău 
are condiții favorabile pentru dez
voltarea acestei importante ramuri 
de producție. Creșterea efectivelor 
de animale și a producției acestora, 
asigurarea bazei furajere și a adă
posturilor necesare, constituie pro
bleme care stau în centrul atenției 
organelor de partid și a consiliilor 
agricole. Datorită sprijinului puter
nic acordat, gospodăriile colective 
au mărit an de an, numărul anima
lelor proprietate obștească.

Realizarea sarcinilor privind creș
terea importantă a numărului de 
animale, cît și sporirea producției 
de carne, lapte, lînă, ouă, este con
diționată într-o mare măsură de 
priceperea și măiestria celor ce lu
crează în ramura zootehnică. în re
giunea noastră consiliile agri
cole au întreprins numeroase ac
țiuni pentru ridicarea gradului de 
calificare a îngrijitorilor. Numai 
anul acesta au frecventat cursurile 
învățămîntului agrozootehnic peste 
6 500 de îngrijitori. Completarea cu
noștințelor profesionale s-a făcut și 
prin organizarea de vizite și schim
buri de experiență, la unitățile cu 
cele mai bune rezultate în creșterea 
animalelor, vizionări de filme docu
mentare etc. Pe lîngă aceste forme 
de îmbogățire a cunoștințelor pro
fesionale, în vara acestui an, la in
dicația Consiliului Superior al A- 
griculturii s-a întocmit un plan de 
măsuri în vederea școlarizării îngri
jitorilor de animale din gospodăriile 
colective.

în regiunea noastră, sub îndru
marea biroului regional de partid, 
s-au fixat mai multe centre de șco
larizare a îngrijitorilor. La alegerea 
acestora s-a avut în vedere ca în 
afara unor condiții bune de cazare 
să se asigure cursanților îndeosebi 
posibilitatea de a lucra efectiv în 
unitățile cu cea mai bună experiență 
și cu realizări superioare în creș
terea vacilor, porcilor, oilor și pă
sărilor. Pentru a putea cuprinde un 
număr cît mai mare de îngrijitori, 
ei au fost școlarizați nu numai 
la Casa Agronomului, ci și la cen
trele școlare agricole din Răcăciuni 
și Trifești, și la un număr însemnat 
de gospodării de stat. Fiecare cen
tru a fost asigurat cu cei mal buni 
lectori din rîndul specialiștilor din 
cadrul consiliilor agricole regional și 
raionale și din unitățile agricole so
cialiste. în vara acestui an au fqst 
școlarizați pe timp de 10—15 zile, cu 
scoatere din producție, peste 600 de 
îngrijitori, acțiunea fiind în curs de 
desfășurare. în total, anul acesta, 
vor fi școlarizați 3 800 de îngrijitori. 
Bune rezultate în această acțiune 
ș-au obținut îndeosebi în raioanele 
Bacău, Tg. Neamț, Roman și altele. 
Pentru însușirea temeinică a cuno
ștințelor teoretice, acestea sînt com
pletate prin lucrări practice în uni
tăți fruntașe situate în apropierea 
centrelor de instruire. De mare în
semnătate pentru deprinderea de a 
aplica metode înaintate este partici
parea îngrijitorilor cursanți la e-

In această zi cînd se deschid por
țile noului an școlar, cînd milioa
ne de elevi pășesc în sălile de clasă, 
cine nu-și amintește, cu îneîntare, 
de savuroasa epistolă, al cărei titlu 
aproape l-am copiat, către Alecsan- 
dri, în care Ion Ghica învie icoane 
și tipuri din învățămîntul primelor 
decenii ale veacului trecut, cu școli 
improvizate în tinde de biserici, cu 
dascăli de-o știință sumară și de o 
pedagogie empirică, dar. pătimași 
în împlinirea oficiului lor didactic, 
în timp ce dascălii de către sfîrșitul 
veacului, pe vremea cînd scriitorul 
nostru își redacta memoriile, cum 
însuși, pentru contrast remarcă, 
numărau minutele pînă la sfîrșitul 
orelor și zilele pînă la plata sala
riului.

Arăta, oare, mai altfel școala 
către începutul acestui secol, așadar 
cu 50—60 de ani în urmă, cînd, 
după ce lustruisem pupitrele pri
mare și ale liceului, ne trezeam, 
printr-un adevărat salt mortal de 
provincie, pe băncile Universității, 
vechea aima mater din fața statuii 
lui Mihai Viteazu, acum centenară, 
cu frumoasa ei fațadă originară, 
cîrpită la flancuri, după ce o pără
sisem, cu atenanse stereotipe de ca
zarmă? De bună seamă, căci o sută 
de ani sînt totuși o cifră. Paianta 
cedase de mult locul zidurilor, so
lide, de cărămidă, cele cîteva școli 
normale, risipite, ca și cele de agro
nomie, ici și colo, în anumite județe, 
pe sprinceană, sporiseră numărul 
dascălilor de țară și de oraș, iar cele 
două universități, din București și 
Iași, pe al licențiaților și profesori
lor. Insă setea, instinctivă, de cul
tură a unei populațiuni în creștere, 
își reclama drepturile și scotea la 
lumină insuficiențele : localurile de 
școală erau neîncăpătoare și numă
rul dascălilor neîndestulător.

Și țara a cunoscut atunci, în
deosebi după întîiul război mondial, 
o adevărată demagogie școlară : zi
duri se ridicau pretutindeni, nu nu
mai în marile aglomerări, dar și în 
tîrgușoare dintre cele mai umile și 
dascăli răsăreau, cu nemiluita, ca 
ciupercile după ploaie. Agenții sa
nitari și moașele comunale predau 
chimia și fizica și ce nu pridideau 
să ocupe absolvenții școlilor norma
le și ai universităților se împărțea 
între titularii mai vîrstnici. Ca în 
orice demagogie, însă, celofibra s-a 
dovedit puțin rezistentă. Nenumăra
te edificii, decapitate, rămîneau de 
roșu, în timp ee comitetele lor șco
lare erau instalate în închisori mai

Ing. Gheorghe IBÀNESCU 
președintele Consiliului agricol 

regional Bacău

fectuarea tuturor lucrărilor de hră- 
nire și îngrijire a animalelor, alături 
de muncitorii din gospodăriile de 
stat și stațiunea experimentală din 
Secueni — Roman.

Una din preocupările consiliilor 
agricole regional și raionale a fost 
adaptarea programului trimis de 
Consiliul Superior al Agriculturii la 
condițiile specifice din regiunea 
noastră. în mod practic, tematica 
privind instruirea îngrijitorilor a 
fost discutată și aplicată la condițiile 
noastre de către specialiștii secției 
de creștere a animalelor din cadrul 
consiliului agricol regional. Printre 
altele s-a insistat asupra folosirii ra
ționale a diferitelor sortimente de 
furaje existente, astfel ca din fie
care tonă de nutrețuri consumate să 
rezulte o producție cît mai mare de 
carne și lapte ; eșalonarea fătărilor 
la scroafe, în tot cursul anului ; 
creșterea în condiții corespunzătoare 
a animalelor tinere și altele. Pe a- 
ceastă bază s-a pus la dispoziția fie
cărui raion atît tematica, cît și lista 
de materiale documentare ce sînt 
folosite.

Consiliile agricole raionale pun în 
aplicare indicațiile date cu privire 
la ridicarea calificării îngrijitorilor 
de animale din G.A.C., preocupîn- 
du-se de mobilizarea cadrelor ce 
participă la instruirea organizată în 
cadrul fiecărui raion. In această ac
țiune un sprijin prețios l-a dat Casa 
Agronomului care, cu sprijinul di
rect al consiliilor agricole s-a ocu
pat de coordonarea activității tutu
ror centrelor de instruire, de pregă
tirea lectorilor, de adaptarea tema
ticii la specificul raioanelor. De ase
menea s-a preocupat de asigurarea, 
în limita posibilităților, cu cărți de 
specialitate și material' didactic. 
Membrii consiliului agricol regional 
au predat lecții teoretice și au par
ticipat la lucrări practice, urmărind 
în același timp modul de desfășurare 
a instruirii îngrijitorilor la toate 
centrele din regiune, în vederea în
sușirii temeinice a cunoștințelor de 
către toți participanții.

Din experiența de pînă acum 
putem trage concluzia că este ne
cesară o și mai bună organizare, în
deosebi a lucrărilor practice, deoa
rece acestea au o eficiență mare. Pe 
baza indicațiilor date, la toate cen
trele din cadrul regiunii unde sînt 
instruiți mulgătorii și îngrijitorii de 
porcine s-au asigurat cîte cel puțin 
3 zile de lucrări practice pentru 
fiecare serie. în acest scop cursanții 
au fost repartizați la unitățile frun
tașe din apropierea centrului de 
instruire, pentru a lucra efectiv 
alături de muncitorii din gospodă
riile respective. în raionul Bacău 
s-a ales ca loc de efectuare a prac
ticii G.A.S. Răcăciuni unde partici
panții au lucrat alături de munci
torii gospodăriei la executarea în
tregului program privind hrănirea și 
îngrijirea vacilor, împărtășindu-și 
totodată unii altora din experiența 

Os la școala de acum 50-60 de ani 
la cea de azi
puțin confortabile. După epoca idi
lică a haretismului, cu bănci popu
lare, cooperative sătești și cercuri 
culturale, în care membrii corpului 
didactic dețineau posturile de condu
cere, dezorientată și ajunsă teren 
de experiență a tuturor reformatori
lor, școala trăia acum o epocă de 
categorică servitute.

Erau, poate, mai fericiți elevii și 
studenții ? Internatele liceelor, șco
lilor normale și profesional«? sau 
cantinele și căminele studențești o- 
fereau oare un pat odihnitor, bune 
condiții de lucru și caloriile îndestu
lătoare în alimentație ? Ar fi fost 
prea mare bătaie de cap. E drept 
că numărul lor crescuse, după în
tîiul război, și că nu mai erai obli
gat .să-ți cauți o slujbă sau un loc 
de pedagog supranumerar, să su- 
praveghezi mesele și să împărți, cu 
lingura, fiecăruia, ciorba sa zilnică. 
Tot se mai ivea, ici și colo, cîte un 
profesor universitar, de preferință 
medicinal, solicitînd de „la marii res
tauratori să rezerve un număr de 
porții zilnice și pentru studenți, sau 
cîte un fost și viitor ministru de 
justiție, expert în tricolor și moște
niri fabuloase, deschizînd liste de 
subscripție, căci publicitatea, fiind 
și director de ziar, nu-1 costa nimic, 
pentru ridicarea unui cămin studen
țesc, menit să reediteze panamaua 
timbrului de aviație și a împrumu
turilor de stat, obligatorii. Dar spec
tacolele de acest gen începeau să se 
rărească. Nu se mai dădeau, ca pe 
vremea studenției noastre, burse 
prinților de coroană, și aceasta nu
mai pentru că audiau, vara, cursuri
le de la Vălenii de Munte. A plăti o 
astfel de agreabilă vilegiatură, cu 
frumoasa sumă de una sută de mii 
de lei, într-o vreme cînd dejunul 
unui student la lăptăria lui Carami- 
ciu costa o băncuță, iar la restauran
tul „Doi stejari“ un leu — iată ce 
numai un regim ahtiat de cultură 
monarhică putea născoci. Taxele 
școlare, încă urcate, nu mai erau o 
problemă. Cine avea de unde, le 
plătea cu ostentativă voluptate, iar 
sărăcia, ce-și ajungea sieși, n-avea 
nevoie, ca-n timpul adolescenței 

acumulată. în raionul Bacău des
chiderea și închiderea cursurilor 
s-au făcut de către președintele con
siliului agricol raional, Silviu Stras
ser, în prezența lectorilor. La sfîr- 
șitul cursurilor s-au organizat dis
cuții în cadrul cărora cursanții au 
relatat despre cele învățate și au 
subliniat ce vor aplica în practică 
la întoarcerea la locurile lor de 
muncă. Lucrările practice ale îngri
jitorii or-mulgători din raionul Tg. 
Neamț s-au desfășurat la gospodă
riile colective din Țibucanl, Davi- 
deni și Păstrăveni, unități care ob
țin producții mari de lapte și came 
și care au o experiență valoroasă în 
ceea ce privește creșterea anima
lelor tinere.

Instruirea îngrijitorilor de porcine 
s-a făcut la Casa Agronomului din 
Călugăra. Ei au efectuat lucrări 
practice la Gospodăria de Stat Letea 
Veche, care are rezultate deosebite 
în îngrășarea porcilor, obțlnînd pînă 
la 650 gr spor mediu zilnic la creș
terea în greutate, cu un consum spe
cific redus de furaje. îngrijitorii de 
scroafe au făcut practică la Gos
podăria de Stat Șerbești unde prin- 
ti>-o îngrijire rațională a efectivului 
matcă, pînă în prezent, s-a obținut' 
numărul de purcei planificați pen
tru întregul an.

Completarea cunoștințelor teore
tice și practice se face și prin pre
zentarea de filme documentare a- 
decvate fiecărei categorii de îngri
jitori, prin planșe, broșuri și cărți 
de specialitate puse la dispoziția 
participanților prin biblioteca Casei 
Agronomului. îngrijitorilor de por
cine li s-au prezentat filme docu
mentare : „Un exemplu de urmat în 
creșterea porcinelor“, „Creșterea și 
îngrășarea porcilor de carne" etc. 
Pentru aprofundarea problemelor 
prezentate de lectori s-au organi
zat discuții și seminarii după fie
care lecție teoretică și practică.

întorși la locurile lor de muncă 
mulți dintre îngrijitorii de animale 
aplică metodele însușite în timpul 
instruirii, obținînd producții ridi
cate de lapte și sporuri mai mari 
de creștere în greutate la animalele 
tinere și la cele puse la îngrășat. 
Printre aceștia putem aminti pe 
loan Ștefănescu, îngrijitor de porci 
la G.A.C. Budești-Roman, Gheorghe 
Achităriței, îngrijitor de pprci la 
G.A.C. Mărgineni-Piatra Neamț, 
Gheorghe Cot, mulgător la G.A.C. 
Berești-Bistrița, Aneta Coman, mul
gătoare la G.A.C. Buhoci, și mulți al
ții. Ca urmare a sprijinului primit din 
partea Consiliului agricol raional Ba
cău, privind aplicarea în practică a 
cunoștințelor dobîndițe, mulgătorii 
de la G.A.C. Mărăști" au • obținut 
pînă în prezent cu peste 1 000 1 lapte 
mai mult de fiecare vacă față de cît 
s-a realizat în întreg anul trecut.

Consiliul agricol regional va în
druma și controla în continuare 
felul cum se desfășoară instruirea 
îngrijitorilor îiț toate raioanele, va 
urmări aplicarea în practică a cu
noștințelor dobîndițe de către îngri
jitori la loturile de animale pe care 
le au în primire pentru a obține pro
ducții cît mai mari,

acad. Panalfescu PERPESSICIUS

noastre* de acte de paupertate, pe 
care o administrație prea zeloasă le 
elibera cu zgîrcenle. Manualele șco
lare erau suplinite- mai totdeauna 
cu maculatoarele de note și lecturile 
de vacanță împrumutate de la cei 
mai cu dare de mînă.

Și cu toate acestea, dincolo de 
vicisitudini, și ale istoriei și ale oa
menilor cu îngrădit orizont politic, 
școala romînească a cunoscut, cu 
50—60 de ani în urmă, o pleiadă de 
dascăli. De altminteri, ajunge să-ți a- 
runci ochii pe orice schiță istorică a 
învățămîntului nostim, ca să constați 
disproporția imensă dintre mijloa
cele materiale puse la dispoziție și 
calitatea excepțională a materialu
lui uman, pus să lucreze în condiții 
atît de vitrege. Ceva din spiritul e- 
roic al directorului școlilor din Ar
deal, Gheorghe Șincai, a trecut în 
întreaga serie de dascăli, majorita
tea dintre el descălecați de dincolo 
de munți, cîți au ilustrat învăță
mîntul de toate gradele, Gheorghe 
Lazăr, Ioan Maiorescu, August Tre- 
boniu Laurian, Florian Aaron, Ion 
Codru Drăgușanu însuși, iscusitul 
autor al „Peregrinului transilvan“. 
Ucenicul întîiului dintre dînșii a 
fost Ion Eliade Rădulescu. Adău
gați pentru Moldova pe Gheorghe 
Asachi, pe Ion Ionescu de la Brad, 
pe Kogălniceanu, pe Hașdeu, pe Titu 
Maiorescu, trecuți apoi la București, 
unde au coleg pe Odobescu — și 
pomelnicul nu e nici pe departe în
cheiat. Amintiți-vă, după aceea, și 
tot pentru Moldova, ca să limităm 
la două nume contemporane și a- 
parținînd aceleiași bresle a scriito
rilor, de Eminescu, revizorul de un 
an a două județe, care a gîndit a- 
supra învățămîntului rural și a 
schițat cu mult mai multe reforme 
decît n-au făcut-o toate administra
țiile epocii aceleia, și de Ion Crean
gă, tot atît de original autor didac
tic, pe cît a fost de original ca po
vestitor.

Tinerețea noastră universitară

ION GRECEA ;

LA P0AȚILE
Evocarea unor momente hotărî- 

toare din istoria luptei duse de po
porul nostru sub conducerea parti
dului comunist pentru răsturnarea 
dictaturii milltaro-fasciste și pentru 
eliberarea patriei de sub jugul hitle- 
rist este una dintre temele care au 
atras și atrag numeroase condeie 
scriitoricești. Pe această linie se în
scrie și romanul lui Ion Grecea, „La 
porțile Severinului“, a cărui acțiune 
se desfășoară în orașul de pe malul 
Dunării în vara anului 1944.

Scriitorul reînvie din primele pa
gini ale cărții atmosfera acelor zile 
zbuciumate, cu spaima și dezastrele 
provocate de bombardamentele a- 
eriene, cu lipsurile și greutățile ma
teriale din ce în ce mai mari. Epi
soade revelatorii pun în evidență 
starea de spirit a locuitorilor orașu
lui, profunda lor ostilitate față de 
războiul antisovietic. Pe acest fun
dal își desfășoară cu tenacitate și 
curaj activitatea comuniștii și, sub 
conducerea acestora, uteciștii. Răs- 
pîndirea manifestelor ce duceau în 
rîndul maselor cuvîntul partidului, 
sabotarea pe diferite căi a mașinii 
de război germane, organizarea și 
pregătirea de luptă a forțelor pa
triotice sînt numai cîteva dintre ac
țiunile lor reflectate în roman.

Ion Grecea urmărește îndeaproa
pe evenimentele ce se succed cu re
peziciune după istoricul act de la 
23 August, oglindind în pagini dense 
acțiunile desfășurate de forțele pa
triotice, împreună cu trupele din 
garnizoană. Planul de acțiune, pre
gătit din vreme cu minuțiozitate, 
este îndeplinit întocmai ; principa
lele întreprinderi și instituții sînt 
ocupate, iar hitjeriștiî, baricadați în 
comandamentul german, sînt siliți în 
urma unei lupte aprige să se pre
dea. Momentul culminant îl consti
tuie însă bătălia de la „porțile“ o- 
rașului la care participă, animați de

p&ETREm mi a mm
Puțini mai știau, în afară de istoricii 

și specialiștii de teatru, cine a fost acum 
un veac actrița „de mare faimă la. vre
mea ei“ Eufrosina Popescu. Este meri
tul lui Mihai Florea, autorul plachetei 
tipărite în colecția „Figuri de sea
mă ale teatrului romînesc“ (Edi
tura Meridiane) de a fi scormonit ’ po 
urmele ei prin biblioteci și arhive și de 
a-i fi reînviat personalitatea din rîndu
rile șterse, îngălbenite ale cronicilor și 
documentelor trecutului pentru a o im
pune conștiinței publice actuale. M. 
Florea a realizat astfel un îndreptățit 
act de restituire culturală, mai cu sea
mă necesar în acest domeniu al crea
ției atît de fragil și trecător, arta inter
pretării scenice. După o sîrguincioasă 
și rodnică muncă de cercetare, portre
tul ce ni-1 oferă autorul apare cuprin
zător, multilateral în spațiul editorial 
rezervat. Prezentată în evoluția vieții 
și artei sale, de la anii formației la cei 
ai marilor succese interpretative, Eufro
sina Popescu (1821—1900), actrița „din 
prima generație de slujitori ai scenei 
nationale“, cea care — sub numele de 
cîntăreața Marcolini — a dus, alături 
de alții, vestea virtuților artistice romî- 

s-a adăpat la luminile unor savanți 
ca Nicolae Iorga, Ovid Densușianu, 
Ion Bogdan, Ion Bianu, D. Evolcea- 
nu, Mihail Dragomirescu, vorbesc 
de cei de la Litere așa cum ieșenii 
au cunoscut erudiția unor dascăli 
ca A. D. Xenopol, Ștefan Vîrgolici, 
A. Philippide, G. Ibrăileanu... Și 
pentru că am amintit de Odobescu 
și de Ovid Densușianu, cu dreptate 
este să pomenim pe doi dintre disci
polii lor, pe care am avut norocul 
să-i avem dascăli de liceu : pe neui
tatul Ion Brătescu, la fel de lipsit 
de harul elocuțiel ca și strălucitul 
stilist al „Falsului tratat de vînă- 
toare“, dar posesorul unei vaste cul
turi clasice și filozofice, și pedagog, 
pe deasupra, de un deosebit tact ; 
și, după aceea, pe nefericitul Filip 
Drugescu, eminent ucenic al profe
sorului Densușianu, fire blajină, 
chiar timorată, de care mă leagă o 
amintire, cu osebire' specifică epocii.

In perspectiva acestor cîteva re
miniscențe, despre școala de acum 
50—60 de ani, cum se prezintă ziua 
de azi ? Ziarele au publicat date 
statistice despre progresele învăță
mîntului în ultimii douăzeci de ani 
și ele sînt, hotărît, amețitoare. Cele 
mai mult de trei milioane de elevi 
înscriși în învățămîntul de cultură ge
nerală, în anul școlar 1963—1964, cele 
peste douăzeci de milioane de ma
nuale distribuite gratuit elevilor din 
clasele I—VIII ; cele 171 de facultăți, 
față de treizeci și trei în 1938—1939; 
cele patrusprezece institute pedago
gice, cîte unul în fiecare regiune, cu 
excepția a două, și numărul de astăzi 
al studenților, de patru ori mai mare 
(o sută douăsprezece mii) față de cel 
din 1938—1939 — iată cifre ce mar
chează nu numai imensul progres 
al învățămîntului, dar și o etapă 
întrutotul inedită. Căci mai presus 
de cifre, și cu mult mai impresio
nantă, este starea de spirit care le 
domină, solicitudinea oficială și rîv- 
na întregii lumi a școlilor, dascăli 
și elevi, conștienți deopotrivă de 
rostul istoric al învățămîntului, ca 
și de miracolele pe care justa și 
ampla lui orientare le pot face să 
răsară, zilnic, sub ochii noștri. Școa

ura împotriva fascismului, toți cei 
ce pot ține în mînă o armă. Luptînd 
eroic, ei reușesc nu numai să o- 
prească retragerea spre Timișoara a 
trupelor germane ci și să le captu
reze sau să le distrugă.

Realizînd o imagine convingătoa
re a pregătirii și desfășurării insu
recției în acea parte a țării, Ion 
Grecea aduce în paginile cărții în 
special figurile unor personaje din 
rîndurile muncitorilor sau ale milita
rilor, ale luptătorilor comuniști care 
reușesc prin activitatea lor să ridi
ce la luptă masele largi de oameni 
ai muncii. Dintre aceste numeroase 
personaje se impune, prin vasta ac
tivitate pe oare o desfășoară, capo
ralul Tudor Dineu, secretarul orga
nizației U.T.C. din oraș. Prezențe 
interesante prin dîrzenia și elanul 
lor tineresc sînt uteciștii Dana și 
Sandu sau sublocotenentul Victor 
Ganea care, atras în grupul de ac
țiune, participă cu însuflețire la în
tocmirea planurilor de luptă și la 
desfășurarea acestora. Viabilă este 
și figura secretarului organizației de 
partid, Ion Raicu, deși profilul său 
s-ar fi cerut și mai nuanțat contu
rat. De altfel, în realizarea artistică 
a personajelor, Ion Grecea ar fi pu
tut obține rezultate mai concludente 
dacă și-ar fi definit eroii nu numai 
din exterior, prin acțiune, prin par
ticiparea lor la evenimentele descri
se în roman, ci ar fi încercat să la 
aprofundeze caracterele, adîncind 
observația psihologică, urmărindu-le 
și bogata viață interioară, gîndurile 
și frămîntările.

Scris sobru, îngrijit, într-un stil 
simplu și fluent, romanul „La por
țile Severinului“ — apărut în Editu
ra militară — marchează un mo
ment ascendent față de lucrările 
anterioare ale lui Ion Grecea.

Sorin MOVILEANU

nești și peste hotare, se desprinde din 
carte cu fizionomia spirituală aparte și 
chiar cu înfățișarea ei fizică, treptat 
schimbată de vîrstă. Personalitatea ac
triței este sesizată permanent atît din 
interior — cum o dezvăluie atitudinile, 
hotărîrile luate în diferite ocazii, sau 
scrisorile rămase — cît și din exterior, 
din reacțiile, aprecierile, mărturiile con
temporanilor săi. Această actriță care 
a dat interpretări realiste marcante unor 
eroine din repertoriul național sau din 
cel străin, a cucerit prețuirea și stima 
oamenilor de cultură printre care Alec- 
sandri, Eminescu, Ion Ghica, C. A. Ro- 
setti.

înzestrată cu o întinsă pregătire cul
turală și avînd opinii de filieră ilumi
nistă, într-adevăr puțin obișnuite pentru 
o femeie pe atunci, Eufrosina Popescu 
va înțelege necesitatea înființării unei 
instituții de teatru național în care să 
se dezvolte realismul, iar autorul inte
grează judicios aceste vederi ale actri
ței în contextul specific acelei etape a 
mișcării noastre scenice. Ascensiunea 
talentului și măiestriei sale este schițată 
în diferite trepte și ipostaze, subliniin- 
du-se grația, naturalețea, puterea dra- 

la merge și progresează, pas cu pas, 
cu întreaga societate, cu țara, cu 
patria. Și oricît te-ar încerca amă
răciunea adueîndu-ți aminte de tre
cut, bucuria stărilor de astăzi, orga
nic consolidate ale învățămîntului, o 
anulează.

Mai mult. Evenimentul generali
zării învățămîntului de opt ani 
coincide cu centenarul reformei lui 
Cuza, care a instituit învățămîntul 
elementar obligator de patru ani, ca 
și cu centenarul învățămîntului su
perior din București. Ce semnificații 
și ce consecințe se ascund în acest 
important moment al revoluției noa
stre culturale — abia dacă mai e ne
voie să o explicăm. De mîine încolo, 
tineretul școlar, indiferent de orien
tările lui ulterioare, științifice, ingi
nerești, economice ș.a.m.d., va porni 
la drum deopotrivă de înzestrat, cu 
o mai serioasă pregătire, apt să ducă 
mai departe, în orioare direcție 
și-ar îndrepta pașii, îndemnurile 
generoase și larg deschizătoare de 
orizonturi, pe care numai o temeini
că și armonioasă inițiere în tainele 
culturii generale le poate oferi. Sa- 
doveanu nu și-a uitat dascălul de 
clasele primare pînă la adînci bă- 
trînețe. Nenumărați sînt scriitorii 
care au evocat, cu evlavie, imaginile 
dascălilor lor din licee sau univer
sitate. Cîte reputații strălucite, cîte 
vocații, ținute sub obroc și timorate, 
nu și-au luat zborul grație intuiției 
și solicltudinei întîmplătoare a cîte 
unui dascăl. De mîine încolo, opera 
aceasta de largă ocrotire și de justă 
orientare spre carierele cele mai 
oportune revine mai întîi învăță
mîntului obligator de opt ani. Cine 
a răsfoit noile planuri de învă- 
țămînt știe cîte virtualități cu
prinde. Dincolo de disciplinele pre
văzute, îmi place să salut atenția ce 
se acordă detalierii predării unor 
discipline în condițiile evitării 
«supraîncărcării» programelor. Este 
vorba deci de o măsiiră cu adînci 
repercusiuni în învățămîntul de 
toate gradele și în viitorul însuși al 
patriei, slujită de dascăli din ce în 
ce mai bine pregătiți și puși la adă
post de intemperiile neajunsurilor 
materiale, care își începe, cu anul 
acesta, lunga și binefăcătoarea ei ca
rieră. Ce-și poate dori, mal mult și 
în condițiile acestea, atît de auro- 
rale, un dascăl septuagenar, pe care 
viața școlii și bunul ei mers nu l-au 
lăsat niciodată indiferent, decît să 
ureze tuturor, instituții didactice, 
dascăli și elevi, o cît mai omogenă și 
mai rodnică colaborare.

matică a artistei, nota raționaliști pro
prie creației sale. Ar fi fost poate po
trivit ca, așezînd-o pe Eufrosina Po
pescu alături de Matei Millo, decla- 
rîndu-i promotorii realismului în 
arta noastră actoricească, autorul să 
fi aprofundat ideea și să fi zăbo
vit în demonstrarea ei. Mihai Flo
rea nu-și propune totuși să intre prea 
mult în detalii de strictă specialitate. 
El recurge la un ton narativ întrerupt 
de considerații critice, la o povestire 
desfășurată pe durata unei vieți crea
toare, sugerînd tot ce timpul adaugă, 
dar și lasă în urmă, fără să ocolească 
anecdota, descrierile de atmosferă, in- ' 
troducerea uneori atractivă a documen

In vitrinele

• In Editura pentru literatură a 
văzut lumina tiparului antologia 
„Din lirica mării“. Sînt reunite în 
cele patru cicluri ale volumului 
— „Mare aeternum", „Omul și 
marea”, „Țărm pontic”, „Cînte- 
cul de dragoste al mării" — ver
suri aparținînd unor poeți cla
sici șl contemporani din țara 
noastră, inspirate de frumusețea 
peisajului marin cît șl de trans-

Spor la muncă 
în noul an școlar!
(Urmare din pag. I-a)

nică și perseverentă prețuirii și în
crederii de care se bucură din par
tea partidului și statului nostru, a 
întregului popor muncitor, grijii per
manente cu care le sînt asigurate 
condiții tot mai bune de activitate, 
de viață. Recenta hotărîre de partid 
și de stat cu privire la îmbunătățirea 
salarizării învățătorilor și profesori
lor reprezintă o dovadă în plus a a- 
cestei griji. La consfătuirile raionale 
și orășenești, care au avut loc cu 
cîteva zile în urmă, cadrele didacti
ce și-au reafirmat hotărîrea de a-șl 
consacra toate forțele pregătirii pen
tru viață a unui tineret temeinic in
struit, cu bogate cunoștințe, educării 
elevilor în spiritul dragostei pro
funde față de patria noastră socia
listă, față de poporul muncitor și 
conducătorul său. Partidul Muncito
resc Romîn, îmbunătățirii calității 
predării și muncii de educație.

In realizarea sarcinilor școlii, un 
rol de seamă revine organizațiilor 
de partid. Indeplinindu-și misiunea 
de conducător politic, organizațiile 
de partid din unitățile de învățămînt 
sînt chemate ca în întreaga lor acti
vitate să țină seama, înainte de toa
te, de scopul principal al procesului 
instructiv-educativ: însușirea cît mai 
temeinică de către elevi a cunoștin
țelor predate, formarea deprinderi
lor de a aplica aceste cunoștințe în 
viață. Avînd un cîmp larg de acti
vitate, organizațiile de partid din 
școli, au datoria să desfășoare o 
multilaterală muncă organizatorică 
și politică, să acorde un sprijin sus
ținut conducerii școlii, directorului, 
care, răspunde în fața organelor de 
partid și de stat pentru felul cum 
conduce școala, pentru rezultatele în 
instruirea și educarea comunistă a 
tineretului. Birourile organizațiilor 
de partid au îndatorirea să sugereze 
conducerilor de școli problemele din 
viața și activitatea colectivului di
dactic pe care le cred mai impor
tante într-o etapă sau alta a anu
lui de învățămînt, să contribuie prin 
convocarea unor adunări de partid 
deschise la dezbaterea unor pro
bleme majore ale muncii de educa
ție. a tineretului școlar și a pregă
tirii ideologice a învățătorilor șl 
profesorilor, precum și la organizarea 
unor schimburi de experiență, prin 
participarea la pregătirea unor dez
bateri în consiliile pedagogice. 

Experiențele în laboratorul de chimie sînt pe cît de instructive, pe atît 
de plăcute

telor. A realizat astfel un „medșlion“ —t 
cum și-a propus — în linii nete și cu
lori clare care se parcurge de cititor cu 
plăcere și cu folos intelectual.

Trebuie remarcat că ultimul volum al 
colecției nu mai este un album de foto
grafii cu un text în deschidere, ci, prin 
interferența textului și ilustrațiilor, tin
de să devină o carte armonios tehno
redactată. S-ar putea spune că ilustra
țiile sînt de prea multe ori „capete“ 
uniform decupate, de unde o oarecare 
monotonie. Totuși, schimbarea obținută 
în aspectul colecției cu începere de la 
acest volum trebuie luată în conside
rație.

Ion CAZABAN

libr ariilor
formările profunde petrecute pe 
litoralul dobrogean în anii noș
tri. Antologia apare sub îngrijirea 
lui Vasile Nicolescu care semnea
ză și prefața volumului.

• Aceeași editură a publicat 
volumul intitulat „Literatură șl 
contemporaneitate" care cuprin
de studii semnate de numeroși 
critici literari, dedicate proble
melor evoluției poeziei, prozei și 
dramaturgiei romînești din ulti
mele două decenii.

• Volumele de versuri „Lumina 
de dragoste" de Ion Crînguleanu 
și „Fîntînl albastre* de Valeria 
Boiculesi au apărut în Editura ti
neretului.

® Aceeași editură a publicat în 
colecția „Cele mai frumoase po
ezii” un volum de „Versuri" de 
Horvăth Imre.

o „Microbuzul de seară" se in
titulează volumul de povestiri de 
Eugen Teodoru tipărit de Editura 
pentru literatură.

® In colecția „Patria noastră’ 
(Editura tineretùlui), a apărut vo
lumul „Zile șl nopți pe șantier" 
de Romeo Popescu.

o Editura militară a tipărit o 
culegere de povestiri, schițe și 
portrete literare semnată de Ha- 
ralamb Zincă, intitulată „Zefirul".

îndrumarea și ajutorul concret, 
eficient, acordate organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri trebuie să con
stituie, de asemenea, preocupări per
manente ale organizațiilor de 
partid din școli. Prin prezența lor 
la toate acțiunile din planul comun 
al activității cultural-artistice și 
sportive — întocmit împreună de 
conducerea școlii, comitetul U.T.M. 
și colectivul de conducere al un$t?"f. 
de pionieri — comuniștii, cadrele di
dactice cu experiență sînt chemați 
să ajute ca în școli să se inițieze ac
țiuni vii. interesante, mai apropiate 
de preocupările și particularitățile 
de vîrstă ale utemiștilor Și pionieri
lor. Este un titlu de cinste șidemîn- 
drie pentru fiecare organizație 
U.T.M. și de pionieri ca membrii lor 
să fie fruntași la învățătură, să-i 
ajute și pe ceilalți elevi să dobîn- 
dească cunoștințe cît mai temeinice, 
să dezvolte tinerilor dorința de a ob
ține calificative cît mai mari, de a fi 
exemplu de comportare în școală, în 
familie, în societate.

Ridicarea calității muncii de par
tid și a întregului proces instructiv- 
educativ, îndrumarea concretă și di
ferențiată a organizațiilor de bază 
trebuie să stea în centrul aten
ției organelor regionale, raionale 
și orășenești de partid, care 
sînt chemate să ajute la răspîndirea 
largă a experienței acumulate de 
organizațiile de partid, precum și de 
cele mai bune cadre didaotice, să 
contribuie la tot mai buna înarmare 
ideologică și politică a învățătorilor 
și profesorilor.

Temeinica pregătire a tineretului 
pentru viață, pentru munca utilă so
cietății, formarea profilului moral 
înalt al noii generații reprezintă 
cauza comună a școlii, a familiei, a 
întregii opinii publice. Este în inte
resul fiecărei familii ca toți copiii de 
vîrstă școlară să-și ocupe locul în 
bănci din prima zi de școală, să 
frecventeze zi de zi cursurile. Merită 
să fie larg cunoscută și extinsă ini
țiativa acelor organizații de partid 
din întreprinderi și instituții care 
contribuie Ja întărirea legăturii șco
lilor cu muncitorii și tehnicienii — 
părinți de elevi din colectivele lor de 
muncă.

La început de an școlar, întregul 
popor urează învățătorilor și profe
sorilor spor la muncă, dorește ele
vilor mult succes la învățătură șl 
numai note bune 1
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Semnarea Acordului de colaborare economică 
și tehnică intre Republica Populară Romînă 
și Republica Arabă Unită

La Consiliul de Miniștri al R.P. 
Romîne a avut loc, luni după-amia- 
ză, solemnitatea semnării Acordului 
de lungă durată de colaborare eco
nomică și tehnică între Republica 
Populară Romînă și Republica Ara
bă Unită.

Acordul a fost semnat de Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Romîne, 
și de dr. Sedky Aziz, vicepremier al 
Consiliului de Miniștri al R.A.U., 
conducătorul delegației guverna
mentale care se află în țară cu acest 
prilej.

Din partea romînă au participat 
Mihai Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Eduard Me- 
zlncescu șl Mircea Malița, adjuncțl 
ai ministrului afacerilor externe, 
Mihail Petri și Valentin Steriopol, 
adjuncțl ai ministrului comerțului 
exterior.

Din partea R.A.U. au participat 
Ämin Helmy Kamal, ministrul in
dustriei ușoare, dr. Meguld Riad 
Hegazi, președintele Organismului 
general minier egiptean, și alți 
membri ai delegației guvernamen
tale a R.A.U., precum și Mohamed 
Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. 
în R. P. Romînă.

După semnare, reprezentanții ce
lor două părți au rostit scurte cu- 
vîntări.

Considerăm că acest acord — a 
spus Gogu Rădulescu— constituie 
un pas înainte în dezvoltarea rela
țiilor economice reciproc avantajoa
se, un început al unei colaborări e- 
conomice și mai rodnice în folosul 
ambelor țări. Dorim ca acordul să 
se concretizeze cît mal cui-înd în 
contracte de livrări reciproce, care 
să contribuie efectiv la dezvoltarea 
țărilor noastre.

Permiteți-mi — a spus dr. Sedky 
Aziz — să-mi exprim satisfacția în 
legătură cu încheierea acestui a- 
cord, pe care vrem să-l considerăm 
ea pe un pas spre noi relații eco
nomice în viitor. In timpul vizitei 
în țara dv. am putut cunoaște dez
voltarea economiei dv., fapt care 
ne face să credem că colaborarea 
între țările noastre poate fi lărgită. 
Mulțumesc guvernului romîn pentru 
curtoazia cu care delegația noastră 
a fost primită.și înconjurată, pen
tru eforturile dv., care au avut ca 
rezultat încheierea acestui acord.

ceara, tov. Gogu Rădulescu a o- 
ferit, în cinstea oaspeților, un dineu.

*
între 10 și 15 septembrie 1964, o 

delegație guvernamentală a Repu
blicii Arabe Unite, condusă de dr. 
Sedky Aziz, vicepremier al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Arabe Unite, a vizitat Republica 
Populară Romînă.

Cu această ocazie și ca urmare a 
tratativelor purtate anterior de că
tre delegațiile R.P.R. și R.A.U. la 
Cairo, s-a semnat la 14 septembrie 
1964, la București, un acord de co
laborare economică și tehnică între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Arabă Unită.

Textul acordului reflectă princi
piul care a stat la baza tratativelor 
purtate și anume acela al unei co- 
latțprări bazate pe livrări de echi
pamente și utilaje de către partea 
romînă, contravaloarea fiind ram
bursată de către partea R.A.U. prin 
livrări de minereu de fier, fosfați și 
sodă calcinată.

Partea romînă, conform acordu
lui, va proiecta și livra: o fabrică 
de produse sodice cu o capacitate 
de 100 000 t/an, echipamente și in
stalații pentru extracția și concen
trarea fosfaților, pentru o capacita
te finală de 600 000 t/an fosfați 
concentrați, două fabrici de ciment, ! 
alte fabrici și utilaje și va acorda 
asistehță tehnică pentru obiectivele 
de mai sus, precum și pentru lu
crări în domeniul petrolier.

Acordul de colaborare încheiat pe 
o perioadă de lungă durată, pînă în 
1978, prevede, de asemenea, posibi
litatea lărgirii volumului și dome
niilor de colaborare, fixate prin 
prezentul acord.

Cu prilejul schimbului de vederi 
ce a avut loc la București în aceas
tă perioadă, cele două părți au a- 
juns la concluzia că încheierea a- 
cestui acord de colaborare economi
că și tehnică constituie un nou pas 
în dezvoltarea colaborării economi
ce între cele două țări.

Avîntul continuu ce se constată 
în dezvoltarea economică și indus
trială a celor două țări constituie 
premisa obiectivă a colaborării eco
nomice și tehnice din ce în ce mai 
strînse între cele două țări.

Pornind de la aceasta și în ve
derea examinării unor noi domenii 
și căi de colaborare economică, s-a 
convenit ca într-un viitor apropiat 
experți romîni și experți R.A.U. să 
se întrunească la Cairo.

★
In timpul șederii sale în Republi

ca Populară Romînă, delegația gu
vernamentală a Republicii Arabe 
Unite a vizitat rafinăria Brazi, Uzi- 
nele „1 Mai“, din Ploiești, Fabrica 
de tractoare și Fabrica de camioane 
din' Brașov. .... " ’

Dr, Sedky Aziz, vicepremier al 
Consiliului de Miniștri al R.A.U., îm
preună cu reprezentanții organisme
lor industriale R.A.U. și experții de
legației, au vizitat.de asemenea, Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale a R. P. Romîne.

în aceeași perioadă, reprezentanții 
organismelor industriale R.A.U., pre
cum și experții delegației, au efec
tuat vizite la Fabrica de produse so
dice Govora, la fabricile de ciment 
din Medgidia și Bicaz, precum și la 
alte fabrici.

INFORMAȚII
LUCRĂRILE UNOR COMISII PERMANENTE ALE MARII ADUNĂRI 

NATIONALE

In ziua de luni 14 septembrie s-au 
întrunit la Marea Adunare Naționa
lă, în ședință de lucru, comisia ju
ridică și comisia administrativă ale 
Marii Adunări Naționale.

Comisiile șu studiat și avizat une
le proiecte de decrete care urmează 
a fi supuse spre adoptare Consiliu
lui de Stat

VIZITELE DELEGAȚIEI PARLAMENTARE FRANCEZE

Delegația Comisiei de producție și 
schimburi din Adunarea Națională 
Franceză, condusă de deputatul 
Jean Risbourg și însoțită de depu
tății Stanciu Stoian și Nicolae Ar- 
mencoiu, a plecat luni într-o călăto
rie pe Valea Prahovei.

La Combinatul petrochimic de la 
Brazi, parlamentarii francezi au fost 
întîmpinați de Gh. Marusi, deputat 
în Marea Adunare Națională, pre
ședintele Sfatului popular al orașu
lui Ploiești. Apoi delegația a vizitat 
Muzeul Doftana și castelul Peleș din 
Sinaia.

Sfatul popular al regiunii Ploiești 
a oferit în cinstea delegației o masă.

Apoi delegația a plecat la Brașov, 
unde a făcut o vizită președintelui 
sfatului popular regional, Ion Măr-

cuș, deputat în Marea Adunare Na
țională. Oaspeții au asistat seara la 
un spectacol de cîntece și dansuri 
populare romînești oferit în cinstea 
lor.

EXCURSII ȘTIINȚIFICE

în aceste zile, 330 de specialiști de 
peste hotare, care au participat la 
Congresul internațional de știință a 
solului, încheiat recent, iau parte la 
excursii științifice organizate în țara 
noastră. în aceste excursii, organi
zate pe trei trasee care trec prin 
majoritatea regiunilor, oaspeții au 
posibilitatea să cunoască tipurile ca
racteristice de sol din țară. Ei vizi
tează, totodată, stațiuni experimen
tale agricole, gospodării de stat și 
colective, obiective industriale, insti-

tuțli de cultură și artă, monumente 
istorice și localități turistice. în re
giunea Banat au fost prezentate pro
filurile de sol de la Găbojdia. In Do- 
brogea, specialiștii străini au vizitat 
profilul de sol de pe faleza sudică 
a orașului Constanța și stațiunea 
experimentală regională. în unități
le agricole socialiste din regiunile 
Galați, Iași și Bacău au fost prezen
tate specialiștilor străini lucrările 
de punere în valoare a terenurilor 
slab productive prin plantații de 
pomi și vii. Excursiile se termină la 
20 septembrie

★
La invitația Ministerului Indus

triei Petrolului și Chimiei a sosit în 
Capitală o delegație de chimiști din 
Finlanda, care va întreprinde o serie 
de vizite în unitățile de specialitate 
din țara noastră, ca jăspuns la o 
vizită făcută anul trecut de chimiști 
romîni. Delegația este condusă de 
Jori Larinkaari, vicepreședintele 
Uniunii centrale a chimiștilor din 
Finlanda. Luni dimineață, delegația 
a fost primită la Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei de Ata- 
nase Diaconesou, adjunct al mi
nistrului. (Agerpres)

în Capitală au sosit noi oaspeți ai 
Concursului și Festivalului international 
„George Enescu" : compozitorul Georges 
Auric, președintele Societății artiștilor, 
compozitorilor și editorilor de muzică 
(Franța), Frank Gillard (Anglia), directo
rul B.B.C., Guido Agosfi, profeșor la A- 
cademia najională „Santa Cecilia” din 
Roma. In cursul zilei de luni au mai so

sit cunoscutul dirijor francez André Cluy- 
tens și cîntărejul iugoslav Miroslav Cian- 
galovici.

★
Luni s-a Încheiat etapa a doua a con

cursului la secfia canto.
★

In cursul după-amiezel, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Constanta Crăciun, a oferit In sa
loanele restaurantului Athénée Palace un 
cocteil tn cinstea participanților la cel 
de-al treilea Concurs și Festival interna
tional „George Enescu”.

A
Seara, In sala mare a Palatului R. P. 

Romîne a avut loc concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu”, condusă de Mircea Basarab, a- 
vînd ca solist pe cunoscutul pianist en
glez John Ogdon. Programul concertului 
a cuprins : Divertisment pentru orchestră 
de coarde și două clarinete de Dumitru 
Capoianu, Rapsodie pe o temă de Pa

ganini pentru plan șl orchestră de Rah- 
maninov, oratoriul „Ioana pe rug” de 
Honegger. Și-au dat concursul corul Fi
larmonicii de stat „George Enescu* și 
corul de copii al Palatului pionierilor, di
rijate de Vasile Pîntea șl Ștefan Olariu.

★
La Teatrul de Operă și Balet al R. P. 

Romîne a avut loc un spectacol cu ba
letul „Floarea de piatră” de Prokofiev, 
susfinut .de Ansamblul baletului Teatrului 
Mare Academic de Ștat din Moscova. A- 
companiamentul a fost susfinut de or
chestra Filarmonicii de stat „Gh. Dima" 
din Brașov, dirijată de A, A. Kopîlov, 
Coregrafia aparține lui-N. I. Grigorovici,. 
iar scenografia lui B. S. Virsaladze, Spec-, 
tacolul a avut ca soliști pe E. S. Maxi
mova, I. D. Seh, L. I. Bogomolova și 
V. A. Levașev.

In această seară, pe aceeași scenă, 
balerinii sovietici vor prezenta un recital 
de balet,

(Agerpres)

Moment din spectacolul cu „Lacul lebedelor" de Cealkovskl prezentat duminică seara de baletul Teatrului 
Mare Academic de Stat din Moscova pe scena Teatrului de Operă șl Balet.

Victorii romînești in „Regata Snagov“
La Snagov s-a desfășurat tradi

ționala competiție de canotaj aca
demia „Regata Snagov”, la care au 
participat sportivi din R. P. Bulga
ria, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Ungară și R. P. Romînă.

Sportivii țării noastre au avut o 
comportare bună, cîștigînd patru 
din cele șapte probe desfășurate. 
Iată cîștigătorii : 4 fără cîrmaci : 
R. P. Romînă (Pongraț, Radu, Covaci, 
Clchl) — 6’2B”2/10 ; 2 fără cîrmaci :

Noi recorduri
Pe stadionul Coliseum din Los 

Angeles, atlețll americani au stabilit 
două noi recorduri mondiale : Ralph 
Boston a sărit în lungime 8,34 m 
(vechiul recçrd 8,31 m — Ter Ova- 
neslan) și Réx Cawley a alergat 400 
m garduri în 49’T/10 (vechiul re
cord — Salvatore Morale și Glenn 
Davis — 49"2/10).

★
Atleta Sin Kim-Dan (R.P.D. Co

reeană), care deținea cea mai bună 
performanță mondială la 800 m plat 
cu l’59’T/10, a realizat în această 
probă fenomenalul timp de 1’58”.

R. P. Romînă (Tarara, Vsreș) — 
7’00”3/10 ; 2 plus 1 : R. P. Romînă 
(Petrov, Rifel, plus Păunescu) — 
7'26” ; simplu : Istvan Bohn (R. P. 
Ungară) — 7’36”4/10 ; dublu: R. P. 
Romînă (Aposteanu, Pavelescu) 
6’49' ; 8 plus 1 : R. D. Germană 
(Haine, Bahr, Hering, Schmidt, 
Schultz, Wunderlich, Bagdonat, Luke, 
plus Gross) 6T6”7/10 ; 4 plus 1 rame: 
R. D. Germană (Mrachaez, Jurgen, 
Lubbert, Wilke plus Wozniak) 6’49’’.

mondiale
Performanța sa nu poate fi omolo
gată deocamdată ca record mondial, 
deoarece federația R.P.D. Coreene 
nu este afiliată la Federația inter
națională de atletism.

★
în cadrul meciului atletic feminin 

R.P. Polonă — R. F. Germană, dis
putat la Lodz și încheiat cu scorul 
de 66—62 puncte în favoarea atle
telor germane, echipa poloneză, de 
ștafetă 4 x 100 m, alcătuită din Piat
kowska, Kirszenstein, Gorecka și 
Kiobukovska, a stabilit un nou 
record al lumii cu timpul de 44”2/10.

Viitori di na mo vi ști
La complexul sportiv Dinamo, zilele tre

cute au avut loc concursuri de selecția 
pentru echipele da copii și juniori ala 
clubului Dinamo la atletism, baschet, box, 
ciclism, fotbal, gimnastică, handbal, lupte, 
natafie, polo, rugbi, tenis de cîmp, tir, 
volei, călărie.

Grija conducerii clubului pentru asi
gurarea bazei materiale și pentru instrui
rea cît mai completă a acestor „boboci" 
se împletește cu urmărirea îndeaproape a 
situației lor la învățătură, cu organizarea 
periodică a concursurilor de verificare. 
Este fapt cunoscut că din rîndul juniori
lor dinamovișfi s-au ridicat elemente de 
valoare, cum ar fi Petre Ciobanu, dublu 
recordman republican de juniori la 100 
m și 200 m plat, gimnasta Ecaterina Min- 
culescu, care la vîrsfa de 10 ani a devenii 
campioană a țării la copii, împreună cu

echipa din care face parfe. Cristina Stă- 
nescu la natafie, Victor Raica la atletism, 
Victor Sotirescu la patinaj, Cristina For- 
magiu și Elena Moiș la patinaj artistic 
sînt campioni sau recordmani republicani. 
Astăzi sînt bine cunoscute nume ca Aurel 
Vernescu, campion mondial la caiac, ion, 
Lică și Radu Nunweiller la fotbal, Aurel 
Zahan la polo, Giugiuc și Dragomirsscu 
la rugbi și alții, crescufi în secfiile de ju
niori și copii ale clubului Dinamo.

Inițiativa clubului Dinamo de a-și com
pleta pepiniera de tineri sportivi vine să 
ilustreze interesul cu care esfe privită 
creșterea de noi wdre proprii. Cele 
cîfeva sute de copii care au fost la pri
mele selecfii își vor aduce desigur prie
tenii și colegii la viitoarele întîlniri cu 
antrenorii clubului din șoseaua Ștefan cel 
Mare în zilele de 21 și 28 septembrie.

:
Corespondenții noștri transmit

y

în redacția ziarului „Sovetski 
sport' teletipurile aduc din diverse 
colțuri ale țării vești despre pregă
tirea echipei sovietice pentru Jocu
rile olimpice de la Tokio. Practic 
vorbind, olimpicii sovietici îșl des
fășoară antrenamentele pe un spa
țiu geografic de mii de kilometri — 
de la Moscova la Kiev, Iar de aici 
în curînd la Habarovsk șl Vladivos
tok.

Din maldărul de știri aflăm că 
sportivii sovietici — care, după cum 
se știe, au repurtat un răsunător 
succes la ultima Olimpiadă, de la 
Roma, unde au ocupat locul întîi — 
vor alinia și de astă dată o echipă 
cu numeroși și redutabili aspiranți 
la medaliile de aur. După toate pro
babilitățile, lotul sovietic va cu
prinde peste patru sute de sportivi, 
care vor reprezenta toate sporturile 
olimpice, cu excepția fotbalului și a 
hocheiului pe iarbă. Și încă un a- 
mănunt : după opiniile antrenorilor, 
aproape cincizeci la sută din com
ponența lotului va fi împrospătată 
cu noi șl tinere talente. Definitivarea 
lotului va fi adusă la cunoștință zi
lele acestea într-o conferință de 
presă așteptată cu mult interes atît 
în lumea sportului cît și în lumea 
gazetărească.

...O știre din Kiev, unde continuă 
să se antreneze atleții. Zilele tre
cute s-a încheiat campionatul unio
nal de atletism pe 1964, care a con
stituit totodată un riguros examen 
de selecționare. Campionatul a în
trunit un număr record de atleți — 
în total șapte sute — și a dat prile
jul unei dispute extrem de pasio
nante. Ca dovadă, au fost înregis
trate trei recorduri mondiale șl cinci 
recorduri unionale. De notat că noii 
recordmani sînt totodată șl marile

speranțe ale sportului sovietic la 
Jocurile olimpice de la Tokio. O a- 
devărată senzație a produs-o apoi 
excelentul record mondial stabilit de 
halterofilul Iuri Vlasov, la totalul ce
lor trei stiluri (580 kg). Și, firește că, 
fiind în mare formă, Vlasov a deve
nit unul dip, puținii sportivi olimpici 
cărora 11 se anticipează victoria la 
Tokio.

Peste cîteva zile, „cîmpul' de an
trenament al olimpicilor sovietici se 
va muta la Habarovsk șl Vladivos
tok. Aci, el vor începe practic acli
matizarea în condiții aproximativ 
egale cu celo din Tokio. Două săp- 
tămînl de aclimatizare șl antrena
ment. Apoi, îmbarcat la Vladivostok, 
lotul olimpic sovietic va străbate 
Marea Japoniei spre Tokio ducînd 
cu el speranțele a milioane de spor
tivi din Uniunea Sovietică.

Ambrozie MUNTEANU

Cu aproape o lună înaintea sem
nalului de începere a Jocurilor olim
pice de la Tokio, în Franța, ca în 
toate țările care își vor trimite re
prezentanți la această uriașă com
petiție, pregătirile participanților au 
atins punctul cel mai înalt. Aproape 
toți cei ce și-au îndeplinit normele 
sînt fie în cantonamente, fie în com
petiții — iar pentru ei ținuta olim
pică, creată de una dintre cele mai 
renumite case de modă ale Parisu
lui, reprezintă de acum îmbrăcă
mintea de fiecare zi. Intr-unui din 
buzunarele acestei uniforme ei au 
găsit și biletul de avion Paris-Tokio, 
via Polul Nord. Desigur, se mai 
pune problema ultimilor componenți 
ai delegației franceze, dar se con

sideră că cifra acesteia se situează 
în Jurul a 150.

Ca și la București, New York, Sid
ney și Moscova, Helsinki și Buenos 
Aires, se fac tot felul de calcule și 
pronosticuri. Se speră în primul 
rînd ca Michel Jazy să cîștige ori 
proba de 5 000 metri, ori pe cea de 
1 500 metri (nici la această oră 
Jazy nu s-a hotărî t definitiv la 
care din ele va lua parte). Totuși 
el n-a reușit pînă acum performanțe 
prea bune pe 5 000 m, deoarece n-a 
avut posibilitatea să-și verifice for
țele în compania unor adversari 
mai dificili. La atletism se mai pun 
mari speranțe în ștafeta masculină 
de 4 xlOO m, deși unul din compo- 
nențil ei de bază, campionul euro
pean Claude Piquemai — care a cla
cat acum cîteva săptămîni — nu și-a 
revenit încă în formă. La înot, eleva 
Christine Caron, recordmană mon
dială Ia 100 m spate, este poate 
cea mai sigură speranță franceză. 
Pentru mulți ar reprezenta o ade
vărată tragedie ca tînăra pariziană 
să fie învinsă la Tokio. Allain 
Gottvales, specialist la 100 m liber, 
a devenit de duminică recordman 
mondial al probei : la Budapes
ta, fiind primul schimb • în ștafeta 
Franței de 4x 100 m liber, a parcurs 
„suta” în 52"9/I0 (cu șapte zecimi 
sub vechiul record al brazilianului 
Dos Santos).

Pe planșele de la Tokio, scrima 
franceză va fi reprezentată de nu
meroși concurenți. S-ar putea ca un 
nou d'Oriola . să-și înscrie numele 
pe listele învingătorilor. Fără să 
intrăm în detalii, enumerăm șl alte 
discipline sportive în care Franța 
a obținut succese olimpice și ar 
putea să le reînnoiască și în înde
părtata Japonie : ciclismul, călăria, 
poate boxul; canotajul academic.

Tudor VORNICU

Se împlinesc 18 ani de la proclamarea Republicii Populare Bulgaria. In 
anii puterii populare, o dată cu dezvoltarea întregii economii naționale, 
realizări însemnate au fost obținute în domeniul Industriei energetice.

In fotografie — o vedere a centralei termoelectrice „Marlța-lztok"

„EFECTUL GALILEI-WILSON"

La Observatorul astronomic din Ar- 
cetri își desfășoară lucrările Congresul 
internațional asupra petelor solare. 
Acest congres are loc cu ocazia săr
bătoririi a 400 de ani de la nașterea 
lui Galileo Galilei. In cadrul lucră
rilor, prof. Giorgio Abetti, fostul di
rector al Observatorului din Arcetti, 
a prezentat un referat El a arătat că 
primul om de știință care a studiat 
și a explicat natura petelor solare a 
fost G.alilei. Acesta a descoperit varia
ția petelor solare, cunoscută pînă în 
prezent sub - denumirea de „efectul 
Wilson“ și atribuită astronomului Ale
xander Wilson, și a scris despre aceas
ta în lucrarea sa „Istoria petelor so
lare și demonstrații asupra „acesto
ra", publicată în 1613. Conferențiarul 
a arătat în încheiere că Galilei a făcut 
descoperirea sa cu 163 de ani înain
tea lui Wilson și a propus ca „efec
tul Wilson“ să fie numit pe viitor, „e- 
fectul Galilei-Wilson“.

VESTIGM ALE ORAȘULUI ISA

Pe insula iugoslavă Visa din Marea 
Adriatică, un grup de arheologi au 
descoperit vestigiile orașului antic 
grec Isa. In timpul săpăturilor a fost 
descoperit un mozaic care s-a păstrat, 
întreg și care are o suprafață de 100 
metri. Au mai fost găsite obiecte din 
ceramica și sticlă, podoabe vechi, mo
nede din timpul împăratului roman 
Adrian, care a domnit îh secolul al 
II-lea al erei noastre.

ULTIMUL NUMĂR AL ZIARULUI 
„DAILY HERALD"

Cotidianul britanic „Daily Herald“, 
ziar de tendință laburistă, fondat în 
anul 1912 și avînd un tiraj de 
1 300 000 de exemplare, și-a încetat 
apariția cu începere de la 14 septem
brie. El va fi înlocuit printr-un ziar 
„radical și independent“ purtînd de
numirea de „Sun“ (Soare). Ziarul 
„Sun“ va aparține grupului „Interna
tional Publising Corporation“.

PORUMB DE ACUM 7000 DE ANI

Oamenii de știință au descoperit 
și strîns în cinci grote din valea Te- 
huacan (Mexic) peste 20 000 de coceni 
de porumb, datați din perioada 
5 200—3 400 î.e.n. Procedînd la anali
zarea cocenilor, ei au putut reconsti
tui etapele de dezvoltare a porumbu

lui, pornind de la forma sălbatică. 
Savariții au ajuns la concluzia că în 
cursul procesului de domesticire, po
rumbul ca plantă a devenit conside
rabil mai mare, dar nu a suferit o 
schimbare radicală a formei sale.

154 DE ZILE PE MARE

Plecați la 2 februarie a.c. din insula 
Maupiti cu destinația insula Bora- 
Bora, situată la distanța de 50 mile, 
tahitianul Temanihi și tovarășul său 
au fost supuși unor grele încercări. 
Datorită defectării motorului ambar
cațiunii, care a fost apoi purtată de 
vînt și de curenți, cei doi tahitienf 
s-au văzut obligați să-și procure hra
na din mare. Ei au confecționat un 
harpon cu ajutorul căruia au vînat 
din cînd în cînd pești, iar pentru băut 
au folosit apă de ploaie. In aceste con
diții extrem de dificile, coechipierul 
lui Temanihi n-a rezistat decît 4 luni, 
după care a decedat. Temanihi a re
zistat 154 de zile, cînd a ajuns la 
Manua din insula Pago-Pago. Naufra
giatul a bătut involuntar recordul sta
bilit acum 10 ani de francezul dr. 
Alain Bombard.

Cu prilejul scoaterii la supra
față a unei galere spaniole scu- 
lundate în 1715 lingă coasta Flo
ridei (S.U.A.) s-a găsit un tezaur 
de monede de aur. Experții consi
deră că monedele au fost bătute 

în perioada 1680—1715

TEATRE :. Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Recital de balet (pre
zintă Teatrul Mare Academic din Mos
cova) (orele 20). Teatrul Național „ I. L. 
Caraglale“ (sala Comedia) : Regele Lear 
(orele 10,30) ; (sala „Studio") : O femele 
cu bani (orele 19,30). Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (sala „Savoy") : Car
naval la Tănase (orele 20). Circul de stat: 
Păcală șl Tîndală (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Ciociara : Patria 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Feroviar (10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Dragoste la zero 
grade : Republica (8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,45; 21,15), Stadionul Dinamo (Sos. 
Ștefan cel Mare — orele 19,45). Banda de 
Iași : Carpațl (10; 12; 14; 16), Festival (9; 
11; 13; 15ț 17; 19; 21 — la grădină — Pa
sajul Eforie — orele 20), Flacăra (14,30; 
1G.30; 18,30; 20,30), Grădina „Progresul" 
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Seara 
prietenilor filmului : Carpațl (orele 19). 
Brațul nedrept al legii : Luceafărul (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Excelsior (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița (11; 13,15: 
15,30; 17,45; 20), Tomis (8,30; 10,30; 12,30; 
16,30; 18,30; 20,30, la grădină orele 19), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30), Modern (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Arenele Libertății (Str. 
11- Iunie — orele 20). Falsificatorul : Ca
pitol (9;- 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45 — 
la grădină orele 19,30), Miorița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (15; 17,30;
20.30) . Moral 63 : București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Glulești (10; 12,30; 15; 17,30;
20.30) , Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30),
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 19,30), Grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 20). Aventura de la 
miezul nopții : înfrățirea între popoare 
(15,30; 18; 20,30), Melodia (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Grădina „Aurora" (Bd. 
Dimitrov nr. 118 — orele 19,30). Aripi ne
gre — cinemascop : victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Munca (15; 17; 19; 21). 
îndrăgostitul : Central (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30'; 20,45), împușcături In cea
ță : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30), Colentina (15,30; 17,45; 20 —
la grădină orele 19). Kozara : Union 
(15,30; 18; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Dragoste ne
împlinită : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Unirea (16; 18 — la grădină orele 
20). Galapagos — Scrisori de dragoste : 
Timpuri- Noi (10; 12; 14,15; 16,30; 18,30; 21). 
Sechestratul din Altona : Cultural (15; 
17; 19; tzi), Pacea (16; 18; 20). Galapagos : 
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Rahova 
(16; 18,15; la grădină orele 19,45). Singu
rătatea alergătorului de cursă lungă : 
Buzești (15,30; 17,30; la grădină orele
20.30) . Comoara din Iacul de argint — 
cinemascop : Crîngași (14,30; 16,45; 19;

21,15), Moșilor (11; 15,30; 18; 20,30 — la 
grădină orele 19,15). Rebelul magnific : 
Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30 — la gră
dină orele 19,15), Cotrocenl (14; 16,15 ; 
18,30; 20,45). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Vitan (16; 18; 20 — la grădină orele 
19,30), Lira (15,30; 18 — la grădină orele 
20). Frații corsicanl — cinemascop : Popu
lar (10,30; 16; 18,15; 20,30). Cel șapte mag
nifici — cinemascop : Arta (15,30; 17,30; 
21,15 — la grădină orele 19), Volga (9,30; 
12,15; 15; 18; 20,45). Pagini de Istorie — 
Romînla, orizont 64 : Aurora (10; 16,45; 
20). întuneric în plină zl : Cosmos (16; 
18; 20). Inspectorul șl noaptea : Viitorul 
(16; 18,15; 20,30). Ocolul pămîntulul în 80 
de zile — cinemascop (ambele serii) : 
Progresul (15,30; 10). Cel trei mușchetari: 
—cinemascop (ambele serii) : Ferentari 
(10; 16; 19,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Vă dăm legătura cu... 
școala ! 19,40 — Emisiunea de știință : 
Oameni în adîneuri (XI) de ing. Mihal 
Lefterescu. 20,00 — Recitalul soliștilor 
Teatrului Mare Academic de Stat din 
Moscova, Transmisie de la Teatrul de 
Operă șl Balet al K. P. Romîne. în pau
ză : Agenda celui de-al III-lea Concurs 
și Festival internațional „George Enes
cu". în încheiere : Buletin de știri,-bu
letin meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost rece, çu 

cerul variabil, mai mult senin în sud- 
vest. Vîntul a suflat slab pînă la potri
vit, cu intensificări in Dobrogea din 
sectorul nord-est, Temperatura aerului 
la orele 14 era cuprinsă între 23 grade 
la Banloc șl'Berzeasca și 13 grade la 
Avrămeni. In București : Vremea a fost 
rece, cu cerul .mai mult noros. vîntul 
a suflat potrivit din sectorul nord-estic. 
Temperatura maximă a fost de 20 de 
grade. ■ ■

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 septembrie a.c. In țară : vremea 
în general frumoasă, cu cerul variabil, 
înnorărl mai accentuate se vor produ
ce în. nordul și vestul țării, unde vor 
cădea ploi locale. Vînt slab pînă lă'po
trivit, predominînd din vest. Tempera
tura în creștere. Minimele vor fi .cu
prinse între 6—16 grade, iar maximele 
între 19—29 grade. In București și pe lito
ral : vreme în general frumoasă, cu cer 
variabil. Innorări mai accentuate se 
vor produce în prima parte a interva
lului. Vînt slab din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere ușoară.

vizitat.de
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După tentativa unei noi lovituri de stat

TRIUMVIRATUL A REVENIT LA SAIGON
SAIGON 14 (Agerpres). — Cea 

de-a treia lovitură de stat din ulti
mele 10 luni, care a avut loc în Viet
namul de sud la 13 septembrie, a 
eșuat. într-o emisiune a postului de 
radio Saigon, duminică seara se a- 
nunța că „generalul Khanh s-a îna
poiat în capitală de la Dalat“ și că 
„trupele generalului Lam Van Phats 
s-au retras din oraș. Potrivit acelu
iași post de radio, trupele guverna
mentale au reluat controlul asupra 
țării. Luni dimineața, generalul 
Khanh a vorbit la postul de radio 
Saigon, anunțînd că triumviratul ce
lor trei generali își reia activitatea 
și că conducătorii loviturii de stat 
urmăreau să readucă la putere „ele
mentele care au rămas credincioase 
regimului lui Ngo Dinh Diem“. Tot
odată, într-un scurt comunicat 
transmis de postul de radio Saigon, 
un grup de studenti declară că lovi
tura de stat din 13 septembrie ur
mărea reînființarea partidului Gan 
Lao, fondat de defunctul Ngo Dinh 
Diem.

Tot luni dimineața, generalul 
Khanh a avut o întrevedere cu A- 
lexis Johnson, locțiitorul ambasado
rului american la Saigon, care i-a

(Jna din demonstrațiile antiguvernamentale care au avut loc recent la Saigon

Arsffcf/re ale de% vel tans 
eBerffelkkaaeleai'e
După încheierea lucrărilor con

ferinței de la Geneva pentru utili
zarea energiei atomice în scopuri 
pașnice, redacția ziarului nostru a 
solicitat pe acad. Horia Hulubei, șe
ful delegației romîne, să relateze 
despre principalele comunicări făcu
te în cursul săptămînii trecute la 
această întîlnire internațională.

A treia conferință internațională 
a O.N.U. pentru utilizarea energiei 
atomice în scopuri pașnice și-a în
cheiat lucrările în 6eara zilei de 9 
septembrie. Desfășurată după pro
gramul schițat în articolul precedent 
(„Scînteia“ nr. 6370), această reuniu
ne a cuprins conferințe, expoziții, 
vizite la institute de cercetări, care, 
în ansamblul lor, constituie un vast 
documentar al realizărilor și tendin
țelor actuale în aplicațiile energiei 
nucleare. După părerea a numeroși 
participanți, recenta conferință a în
registrat fenomene care marchează 
„începutul erei energiei nucleare”, 
iar din modul în care progresează 
tehnologia energetică nucleară se 
poate spera că în viitorul apropiat 
omenirea va dispune de suficientă 
energie. Conferința a relevat că, da
torită progresului impresionant al 
științei și tehnicii moderne, se între
vede o creștere enormă a necesită
ților de energie pînă la sfîrșitul se
colului în țările industrializate și în 
cele aflate în curs de dezvoltare. 
Dacă în anul 1955 existau 5 mega
wați instalați, aceia ai primei cen
trale atomice sovietice, în 1958, la a 
doua conferință erau 185, iar la ac
tuala conferință s-a arătat că astăzi 
există în întreaga lume aproxima
tiv 5 000 megawați electrici. Progre
sul a fost foarte rapid, iar previziu
nile sînt și mai grăitoare. Se esti
mează că în 1980 vor fi conectați la 
rețelele electrice 200 000—300 000 
megawați. Cifrele menționate arată 
că forța nucleară a intrat deplin în 
avîntul energiei și că drumul e des
chis cu încredere acestei noi surse 
de energie. De altfel, în aceste cifre 
nu sînt cuprinse reactoarele care 
vor fi utilizate la termoficare, în 
transporturi, la desalinizarea apelor 
etc. Extinderea utilizării energiei 
nucleare în scopuri pașnice va per
mite economisirea unor mari canti
tăți de combustibil clasic, în special 
petrol și gaz metan, materiale de 
bază și esențiale pentru industria 
petrochimică. Se presupune că în 
secolul viitor peste 50 la ßutä din 

confirmat că „S.U.A. nu vor aproba 
nici un fel de acțiuni politice din 
Vietnamul de sud care ar putea duce 
la înlăturarea actualului guvern“.

Știrile privind lovitura de stat din 
Vietnamul de sud au provocat sur
priză la Washington, mai ales în 
urma raportului optimist prezentat 
săptămîna trecută de generalul 
Maxwell Taylor, ambasadorul S.U.A. 
în Vietnamul de sud. Președintele 
Johnson a convocat într-o ședință 
extraordinară pe secretarul de stat 
Dean Rusk și pe ministrul apărării 
McNamara, cu care a discutat pro
blema crizei sud-vietnameze. La 
sfîrșitul ședinței, care a durat o zi 
întreagă, s-a dat publicității un co
municat, în care se arată că „gu
vernul american dezaprobă orice ac
țiune care poate împiedica guvernul 
sud-vietnamez să reunească Consi
liul național suprem menit să de
semneze un guvern bazat pe o largă 
participare a tuturor reprezentanți
lor de seamă ai populației". Totoda
tă, purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de stat a declarat că gene
ralul Maxwell Taylor a părăsit Ho
nolulu și va sosi în curînd la 
Saigon.

Acad. prof. Horia HULUBEI

întreaga energie consumată va fi 
furnizată de instalații nucleare.

La recenta conferință, constructo
rii de mari centrale au avut un 
cuvînt greu, folosirea energiei nu
cleare tinzînd spre multiple as
pecte comerciale. Discuții am
ple au avut loc zile în șir între 
realizatorii diferitelor tipuri de 
reactoare cu privire atît la proble
mele tehnice cît și la cele economice. 
Puncte de vedere diferite s-au ex
primat mai ales în legătură cu reac
toarele de tipul celor moderate cu 
grafit și răcite cu gaz, dezvoltate 
mai ales în Anglia și Franța, cu 
reactoarele moderate și răcite cu 
apă grea și cu cele moderate și ră
cite cu apă ușoară. Disputa așa-nu- 
mitei filiații a combustibililor, esen
țială pentru un program de durată 
și utilizare optimă a uraniului, a 
făcut obiectul unor largi dezbateri. 
Aceste reactoare din prima fază vor 
fi completate cu altele din așa-nu- 
mita fază intermediară, spre a se 
ajunge la reactoare cu neutroni ra
pizi, în care mulți delegați la con
ferință prevăd, pentru un viitor nu 
prea îndepărtat, modul de utilizare 
optimă a combustibilului nuclear. 
Pentru moment, reactoarele compe
titive cu centralele clasice sînt în 
special cele de 500 megawați și mai 
mult. De altfel,, s-a arătat că și reac
toarele mai mici, de ordinul a 200 
megawați, vor fi și ele competitive, 
ușurînd situația țărilor care nu-și 
pot construi încă centrale prea mari 
și scumpe.

De un folos real vor fi centralele 
utilizate la desalinizarea apelor, 
pentru care se prevăd unități uria
șe, atingînd 6 000 megawați termici ; 
în acestea, reactoarele își vor găsi 
una dintre cele mai spectaculoase 
întrebuințări — aceea de a asigura 
apa de care va avea nevoie ome
nirea. Intr-adevăr, această proble
mă este esențială pentru viitor, cînd 
industria va deveni un și mai mare 
consumator de apă. De exemplu, se 
estimează că în 1975 S.U.A. vor con
suma 620 miliarde mc de apă, în 
timp ce resursele naționale sînt de 
730 miliarde mc. Aceasta determină 
pe specialiștii americani să caute de 
pe acum posibilitatea utilizării apei 
mărilor sau a oceanelor cu ajutorul 

Principii de drept 
internațional în discuția 
unui comitet special 9X1.

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager- 
pres). — La Ciudad de Mexico Co
mitetul special al O.N.U. pentru 
examinarea principiilor de drept in
ternațional privind relațiile amicale 
și cooperarea între state a trecut la 
examinarea principiului reglemen
tării pașnice a disputelor interna
ționale.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romîne, Aurel Cristescu, a 
subliniat că țara noastră se pronun
ță cu consecvență pentru soluțio
narea pașnică, pe calea tratativelor, 
a problemelor internaționale liti
gioase. Metoda negocierilor, s-a do
vedit a fi cea mai eficace pentru 
rezolvarea problemelor internațio
nale și prezintă o importanță deose
bită în lumea contemporană, cores- 
punzînd pe deplin principiului ega
lității și suveranității statelor.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
combătut încercările unor delegații 
occidentale de a impune acceptarea 
jurisdicției internaționale obligato
rii, ca fiind contrară principiului 
suveranității statelor, infirmată de 
practica contemporană și de spiri
tul dezvoltării progresive a dreptu
lui internațional. In acest sens s-au 
mai pronunțat și reprezentanții Ar
gentinei, R. S. Cehoslovace și R.S.F. 
Iugoslavia.

energiei nucleare. Țările cu regiuni 
de deșert sau semideșert, cum sînt 
R.A.U., Tunisia, Algeria, se află 
într-o situație și mai grea. S.U.A. 
au semnat cu U.R.S.S. conven
ții de colaborare în studiile de 
desalinizare a apelor, iar în Izrael 
se preconizează construirea unor 
reactoare specializate. Pentru a ne 
forma o imagine mai cuprinzătoare 
asupra acestei probleme, amintesc 
că programul prezentat la recenta 
conferință prevede pentru 1980 o 
putere de 75 000 megawați termici, 
iar aplicarea lui va necesita fon
duri pînă la 3 miliarde de dolari. 
Specialiștii sovietici și americani 
sînt cei mai avansați cu lucrările în 
acest domeniu. Se prevede ca în 
următorii 4—8 ani zeci de milioane 
de litri de apă pentru băut, pentru 
irigații și industrie să fie asigurate 
de asemenea reactoare. Unități com
binate, care vor furniza electricitate 
și apă desalinizată, au fost prezen
te ca oferind și avantaje economice.

Interesante din punctul de vede
re al concepției și realizării tehnice 
sînt instalațiile electronucleare ușor 
transportabile, de mare utilitate 
pentru alimentarea cu energie a re
giunilor greu accesibile. In legătură 
cu crearea și funcționarea acestor 
noi instalații, oamenii de știință so
vietici au prezentat cîteva comuni
cări apreciate la conferință.

Propulsia nucleară a vaselor ma
ritime de suprafață și a submarine
lor a făcut și ea obiectul unor co
municări spectaculoase. Spărgătorul 
de gheață „Lenin" — primul vas de 
acest gen din lume construit de U- 
niunea Sovietică — a scos în eviden
ță cu prisosință avantajele utili
zării propulsiei nucleare. Delegația 
U.R.S.S. a anunțat construirea a 
două noi spărgătoare de gheață, pri
mul fiind prevăzut să intre în func
țiune în anul 1971. Pe baza experien
ței acumulate, constructorii sovietici 
prevăd în proiecte soluții tehnice 
noi. De exemplu, pe cel de-al doilea 
spărgător de gheață atomic vor fi 
instalate două reactoare, care vor 
face față cu succes condițiilor de 
navigație dificile din apele înghe
țate. Delegațiile R. F. Germane și 
Japoniei expuneau în ședințele con
ferinței programele din țările lor 
pentru viitorul apropiat. Peste 
100 000 de mile marine parcurse pî
nă acum de spărgătorul de gheață 
„Lenin“ și de vasul nuclear ameri-

Vizita în Austria
a tovarășului Mihai Dalea

Dispută in jurul insulelor
Falkland

VIENA 14. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : în 
cursul zilei de luni, tovarășul Mihai 
Dalea, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii din R.P. Ro- 
mînă, care se află în Austria la in
vitația ministrului agriculturii și 
silviculturii al Austriei, ing. dr. Karl 
Schleinzer, a vizitat stațiunea zoo
tehnică din Niedertalheim, instala
țiile de mulgere ale fermei Frank 
din Holzleiten, școala agricolă de 
calificare pentru femei din Elmberg, 
pivnițele cooperativei viticole din 
Dürnstein, Institutul de cercetări a- 
grochimice și Institutul de protecția 
plantelor din Viena. Președintele 
Camerei agricole din Austria infe
rioară, Alois Scheibenreif, a oferit o 
masă în cinstea tovarășului Mihai 
Dalea. La masă au participat 
Eduard Strauss, președintele Tîrgu- 
lui internațional de la Viena, și per
sonalități din conducerea Ministeru
lui Agriculturii. In cursul după- 
amiezii tov. Mihai Dalea a vizitat 
Tîrgul internațional de la Viena și 
pavilionul R.P. Romîne. Ambasado
rul R.P. Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană, a oferit luni seara o re
cepție în saloanele ambasadei, în 
cinstea tovarășului Mihai Dalea și

CONGO Panică la Coquilhatville
LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres). 

— Trimisul special al agenției 
France Presse relevă că la Coquil
hatville atmosfera se caracterizează 
prin „totală panică“. „Toți plecăm 
spre Leopoldville“, i-au declarat tri
misului special al agenției France 
Presse comandanții unei coloane de 
soldați belgieni care părăseau Co- 
quilhatville, capitala regiunii cen
trale a Congoului. Alte cîteva sute de 
europeni au părăsit cu cîteva ore 
înainte orașul, pe bordul unor avioa
ne americane. Generalul Mobutu, co
mandantul suprem al armatei na
ționale congoleze, a întreprins un 
zbor de recunoaștere deasupra lo
calității Ingende, situată pe dru
mul dintre Boende și Coquilhat
ville. Ceea ce a constatat, scrie

CONVORBIRILE DE
ALEXANDRIA 14 (Agerpres). — 

La sfîrșitul unei serii de întreve
deri dintre președintele Nasser al 
R.A.U. cu prințul Feisal al Arabie! 
Saudite după conferința arabă la 
nivel înalt, luni dimineața a fost 
organizată la Alexandria o confe
rință de presă.

Tratativele cu președintele Nasser, 
a spus prințul Feisal, au dus la „un 
acord, înțelegere și deplină coope
rare pentru soluționarea problemei 

can „Savannah“ arată că propulsia 
nucleară pătrunde în viața curentă.

Cercetările efectuate la reactoare 
cu fluxuri mari de neutroni mar
chează un progres considerabil față 
de cele prezentate la conferința din 
1958. Delegații sovietici și americani 
au expus cîte trei tipuri de reac
toare cu fluxuri mari, aflate în 
funcțiune sau pe cale de a deveni 
critice. De asemenea, oamenii de ști
ință francezi au adus amănunte in
teresante despre unul dintre reactoa
rele construite de ei. în mai multe 
comunicări au fost prezentate date 
noi despre transformarea directă în 
electricitate a căldurii produse în 
reactoare prin metode termoelec
trice, termoionice și magnetohidro- 
dinamice. Un interes viu a suscitat 
comunicarea despre realizarea în 
U.R.S.S. a instalației experimentale 
„Romașka“. La această instalație, 
energia calorică creată în zona acti
vă a reactorului este transmisă cu 
ajutorul semiconductorilor unui 
transformator termoelectric, obți- 
nîndu-se astfel energie electrică. A- 
ceasta deschide o nouă pagină în 
istoria folosirii pașnice a forței ato
mului. Specialiștii din U.R.S.S., An
glia și S.U.A. au prezentat rezultate 
noi și promițătoare în legătură cu 
construirea unor astfel de unități 
care vor asigura forța electrică a 
rachetelor viitorului în drumul lor 
spre alte planete. In ultimii ani, 
cercetările asupra metodelor de 
control a reacțiilor termonucleare 
au înregistrat progrese însemnate, 
îndeosebi în U.R.S.S., știința sovie
tică dobîndind succese care s-au 
impus atenției conferinței. Savanții 
sovietici au elaborat și experimentat 
pentru prima oară un nou principiu 
de menținere a plasmei în cîmpul 
magnetic. în acest fel a fost făcut 
un pas important în rezolvarea pro
blemei sintezei termonucleare diri
jate.

Mă voi opri cu relatarea acestor 
cîteva aspecte, arătînd că delegația 
noastră și-a adus contribuția prin 7 
lucrări prezentate în cadrul confe
rinței, prin prezidarea lucrărilor u- 
nei secții tehnice, prin ținerea orală 
a trei comunicări, dintre care una 
în colaborare cu delegația belgiană, 
printr-o serie de intervenții active 
la discuțiile pe marginea rapoar
telor.

Lucrările conferinței, desfășurate 
în spiritul întăririi colaborării oa
menilor de știință din toate țările, 
au arătat imensele posibilități de 
extindere a aplicațiilor energiei a- 
tomice în domenii de mare însem
nătate pentru progresul continuu al 
științei și tehnicii moderne, pentru 
înfăptuirea celei mai arzătoare nă
zuințe a popoarelor — pacea.

12 septembrie^ prin telefon 

a persoanelor care-1 însoțesc. La re
cepție, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, au participat dr. 
ing. Karl Schleinzer, ministrul a- 
griculturii și silviculturii al Austriei, 
ing. Leopold Figl, șeful guvernului 
landului Austria inferioară, ing. 
Eduard Hartmann, președintele U- 
niunii cooperativelor din Austria, 
fost ministru al agriculturii, func
ționari superiori ai Cancelariei fede
rale și ai Ministerului Agriculturii, 
personalități ale vieții politice și 
economice din Austria, ziariști.

LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL 
DE LA VIENA

Pavilionul R. P. Romîne vizitat 
de vicecancelarul Austriei

VIENA 14, — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite: Luni 
după-amiază, pavilionul R. P. Ro
mîne de la Tîrgul internațional de 
la Viena — care se bucură de o deo
sebită afluență — a fost vizitat de 
vicecancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann.

trimisul A.F.P., nu l-a bucurat. Loca
litatea este aproape total părăsită. 
Militarii, potrivit unor știri sosite 
din Ingende, sînt de asemenea în 
panică în așteptarea răsculaților. In 
încheierea știrii sale, trimisul A.F.P. 
scrie : „Ne-am întors apoi la Leo
poldville. înainte de aterizare am 
pus o întrebare generalului Mobutu: 
Ce părere aveți despre rezoluțiile de 
la Addis Abeba ? Mi s-a răspuns : 
Știți, eu îmi fac datoria și nu fac 
politică. Cînd mi se va spune să în
cetez, voi înceta“.

Pe de altă parte, corespondeniul 
agenției Associated Press anunță că 
la Leopoldville au sosit știri despre 
acțiuni ale răsculaților în orașul 
Albertville și în împrejurimi.

LA ALEXANDRIA
yemenite, astfel încît poporul Ye
menului să realizeze stabilitatea, 
securitatea și libertatea țării“. El a 
precizat însă că „Arabia Saudită nu 
va recunoaște imediat Republica 
Arabă Yemen“.

Ministrul afacerilor externe al 
Yemenului a declarat luni, la postul 
de radio Sanaa, că „tratativele ce 
au avut loc la Alexandria îi dau 
speranța că în scurt timp vor fi 
rezolvate dificultățile care împiedi
că stabilirea unor relații de bună 
vecinătate între Arabia Saudită și 
Yemen“.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 14 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate a început luni 
dezbaterea plîngerii Federației Ma- 
layeze împotriva Indoneziei. Primul 
vorbitor a fost Ismail Abdul Rah
man, ministrul malayez al justiției, 
care a afirmat că avioane indone
ziene ar fi parașutat pe teritoriul 
Malayeziei militari care să desfă
șoare operațiuni împotriva trupelor 
guvernamentale. El a declarat că a- 
ceste acțiuni au determinat guvernul 
malayez să ceară sprijinul militar al

BRUXELLES. La 12 septembrie Ia 
Liège (Belgia) în pavilionul de eco
nomie al orașului s-a deschis expozi
ția de folclor și artizanat romînesc. 
Expoziția este organizată de secția 
Liège a Asociației de prietenie Bel
gia—Romînia. La festivitatea de des
chidere au luat parte reprezentantul 
guvernatorului provinciei Liège, re
prezentantul primarului orașului 
Liège, profesori, medici, ziariști, mun
citori. A participat I. Oancea, amba
sadorul R. P. Romîne în Belgia.

CIUDAD DE MEXICO. O delega
ție cubană alcătuită din Armando 
Hart, ministrul învățămîntului, și An
tonio Nunez Jimenez, președintele 
Academiei de Științe, a sosit în Me
xic într-o vizită de prietenie, la invi
tația Ministerului Învățămîntului din 
Mexic. Armando Hart a declarat zia
riștilor că vizita delegației cubane în 
Mexic va contribui la întărirea rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
țări.

AMSTERDAM. Cu prilejul tradi
ționalei sărbătoriri anuale a ziarului 
„De Waarheid“, organ al Partidului 
Comunist din Olanda, la Amsterdam 
a avut loc un miting al oamenilor 
muncii.

BERLIN. La 13 septembrie, la 
Berlin, în piața August Bebel, 100 000 
de cetățeni au participat la mitingul 
organizat cu ocazia Zilei victimelor 
fascismului. La miting a luat cuvîntul 
Herbert Warnke, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G.

... . , • Dup“ _ . f ț La al 10-lea Tîrg international do vinuri, băuiurl alcoolice, sucuri de
Ministerul Afacerilor Externe al fructe și instalații de vinificare do la Liubliana participă in acest an 
U.R.S.S., guvernul sovietic a adresat 25 de țâri printre care și R. P. Romînă. In fotografie : vizitatori gustînd 
o invitație președintelui Pakistanului, produse rominești

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 
Un proiect de lege stabilind suve
ranitatea Argentinei asupra platfor
mei continentale maritime' și o re
zoluție care menționează că insulele 
Malvine (pe care Argentina le re
vendică Angliei) fac parte din acea
stă platformă continentală, au fost 
aprobate în unanimitate de către 
Senatul argentinian. Proiectul Ô de 
lege propus de guvern conține pozi
ția argentiniană în legătură cu su
veranitatea maritimă, iar rezoluția 
menționează că drepturile Argenti
nei „asupra insulelor Malvine sînt 
indiscutabile“.

*
La 8 septembrie, comitetul special 

al O.N.U. pentru examinarea apR- 
carii Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale a început să dez
bată problema insulelor Falkland. 
Discutarea problemei a fost cerută 
de Argentina, care revendică dreptul 
de suveranitate asupra acestor insu
le aflate sub administrarea Angliei : 
„Republica Argentina — se spune în 
declarația oficială a autorităților de 
la Buenos Aires — n-a acceptat ni
ciodată ocupația britanică a insule
lor, nici statutul de colonie pe 
care ele îl au în prezent“. Guver
nul argentinian își fundamentează 
cererea pe argumente de ordin isto
ric, geografic și juridic.

Insulele Falkland sînt situate 
la 400 mile nord-est de Capul 
Horn. Ele se compun din două 
insule mari și mai multe insulițe, a- 
vînd cu totul o populație de circa 
2 000 de locuitori. Primii marinari 
europeni care au pus piciorul pe a- 
cest pămînt se pare că au fost cei 
spanioli sau portughezi. Francezii

Declarațiile președintelui Ciprului
NICOSIA 14 (Agerpres). — Potri

vit declarațiilor unui purtător de 
cuvînt al O.N.U., duminică au fost 
efectuate cu succes și fără inciden
te, primele transporturi de alimente 
și îmbrăcăminte destinate ciprioților 
turci din regiunea Kokkina. Refe- 
rindu-se la această acțiune, pur
tătorul de cuvînt al O.N.U. a men
ționat că ea a fost întreprinsă pen
tru a înlătura orice pretenție de 
intervenție a Turciei în această re
giune a Ciprului. Corespondentul din 
Nicosia al agenției France Presse re
latează că în cursul zilei de luni în
tre președintele Makarios, pe de o 
parte, comandantul forței O.N.U. din 
Cipru, generalul Thymaia, și repre
zentantul personal al lui U Thant 
în Cipru, Galo Piaza, pe de altă 
parte, au avut loc noi discuții pri
vind ridicarea completă a restricții
lor instituite de guvernul Ciprului în 
ce privește aprovizionarea unor o- 
rașe locuite de ciprioți turci.

Intr -un interviu acordat televi

Angliei și al altor țări. în ședința de 
luni dimineață a vorbit și reprezen
tantul Marii Britanii, Patrick Dean, 
care a sprijinit poziția delegatului 
malayez. El a negat că Anglia des
fășoară acțiuni subversive împotriva 
Indoneziei de pe teritoriul Federației 
Malayeze. După cuvîntările rostite
de reprezentantul Braziliei și de 
ciankaișist ședința a fost ridicată, 
urmînd ca dezbaterile să fie reluate 
în cursul după-amiezii.

Ayub Khan, de a face o vizită în 
Uniunea Sovietică. Președintele Pakis
tanului a acceptat această invitație.

VARȘOVIA. Organizația Interna
țională a Ziariștilor (O.I.Z.) și Uniu
nea ziariștilor polonezi au organizat la 
14 septembrie, la Varșovia, a treia 
expoziție Interpres-foto, pentru cele 
mai bune fotografii de presă. La des
chiderea expoziției au fost de față Ta
deusz Galinski, ministrul culturii și 
artelor al R. P. Polone, Jean Maurice 
Hermann, președintele Comitetului 

insă au fost aceia care le-au dat nu
mele de insulele Maluine,nume tra
dus de spanioli în Malvinas. în anul 
1833 un vas englez sosit pe neaștep
tate a înlăturat pe guvernatorul ar
gentinian, înlocuind cu același prilej 
pavilionul țării cu steagul englez. 
Marea Britanie a anunțat imediat 
că arhipelagul devine, sub numele 
de insulele Falkland, o colonie a co
roanei. De atunci au trecut 131 de 
ani, timp în care guvernul argenti
nian n-a încetat să revendice pro
prietatea insulelor, iar Anglia să 
răspundă că nu are nici o îndoială 
asupra dreptului ei de a le stăpîni.

Dezbaterile care au început de cu
rînd la O.N.U. constituie firește un 
nou episod al acestei dispute înde
lungate. Totuși ele nu reprezintă 
singurul element care atrage aten
ția opiniei publice asupra îndepăr
tatelor insule din Oceanul Atlantic. 
Marți, 8 septembrie — chiar în ziua 
cînd la New York era inaugurată 
discuția amintită — aviatorul argen
tinian Miguel Fitzgerald a aterizat 
la Port Stanley, capitala insulelor, 
aducînd cu sine drapelul Argentinei 
și o proclamație adresată reprezen
tantului britanic. El a reușit să se 
înapoieze apoi la bordul micului său 
avion de turism înainte ca autorită
țile britanice din Falkland să aibă 
timpul să intervină. In cercurile ofi
ciale argentiniene — scrie agenția 
France Presse — se afirmă că este 
vorba de o acțiune particulară. To
tuși Foreign Office-ul a convocat la 
10 septembrie pe ambasadorul Ar
gentinei la Londra pentru a-i remite 
un protest „amical" în această ches
tiune și pentru a cere ca asemenea 
incidente să nu se mai repete.

N. L

ziunii vest-germane, președintele 
Ciprului, Makarios, a declarat că 
problema cipriotă poate fi rezolvată 
numai în conformitate cu Carta 
O.N.U., în condițiile excluderii ori
cărei forțe din afară. Exprimîn- 
du-și speranța că în cele din urmă 
rațiunea va învinge, el a declarat 
că în cazul cînd Turcia ar încerca 
să rezolve problema cipriotă pe ca
lea armelor, aceasta ar putea duce 
la consecințe grave pentru pacea 
în întreaga lume. Makarios a decla
rat că „planul Acheson“, care pre
vede împărțirea Ciprului, este inac
ceptabil și a subliniat că Ciprul 
își va continua politica sa externă 
de neutralitate. k .

Sesiunea Adunării 
reprezentanțiior populari 
a orașului Pekin

PEKIN 14 (Agerpres). — Recent a 
avut loc sesiunea Adunării repre
zentanților populari a orașului Pe
kin. La sesiune au fost prezentate 
rapoarte cu privire la dezvoltarea 
industriei orașului. După aprobarea 
rapoartelor, au fost aleși 101 depu- 
tați pentru Adunarea reprezentanți
lor populari din întreaga Chină a 
celei de-a treia legislaturi. Printre 
deputății aleși sînt Mao Tze-dun, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, Liu 
Șao-ți, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez și președintele R. P. Chineze, 
și alți conducători ■ de partid și de 
stat ai R. P. Chineze.

Executiv al O.I.Z. Expoziția cuprinde 
372 fotografii, realizate de 167 fotore
porteri din 21 de țări, printre care și 
R. P. Romînă.

KHANG KHAI. Postul de radio 
Vocea Laosului a transmis un comen
tariu în care, exprimînd punctul de 
vedere al partidului Neo Lao Haksat, 
a subliniat că pentru restabilirea păcii 
în Laos este absolut necesară restabi
lirea guvernului de coaliție națională 
în Laos.
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