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Proletari din toate țările
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I produselor — ne spune inginerul 

șef — se înscriu și noile amena
jai . 1 ” ’ ’ 1
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A ro tundă“ a 
prin secțiile

Sacu, loc- 
comitetului

m intrat în A- 
telierele de re
parații material 
rulant Nicolina- 
Iași în momen
tul în care șirul 
vagoanelor noi 
— aproape cinci
zeci — se în

dreptau spre diferite locuri ale 
țării, iar altele obosite după 
miile de km parcurși, se apro
piau de parcul din fața secției 
vagoane.

La recepție, vagoanele repara
te primiseră nota maximă.

— în acest an, ne relatează 
Petru Brînză, inginerul șef al 
Atelierelor — procentul căderi
lor la reparația vagoanelor este 
de numai 0,33 la sută față de 
0,72 cît a fost anul trecut, iar 
procentul defectărilor la repara
țiile locomotivelor este de 4,20 
la sută față de 6.24 cît am avut 
în aceeași perioadă a anului tre
cut.

Care sînt factorii care au asi
gurat aceste succese ? în primul 
rînd — ne relatează inginerul 
șef Petru Brînză — ar trebui men
ționată organizarea mai bună a 
producției, aplicarea unor măsuri 
tehnice și tehnologice noi și 
lucru foarte important față de 
anii trecuți, cursurile de ridicare 
a calificării și de specializare au 
funcționat foarte bine.

Discutînd apoi cu ing. Mihai 
Tudori, care răspunde în cadrul 
comitetului U.T.C. pe întreprin
dere do producție și calificare, 
acesta a venit cu o completare 
firească :

— Cei 447 de tineri, care au 
urmat cursurile de ridicare a ca
lificării. au însemnat cam jumă
tate din numărul total al cursan- 
ților. Și nu o dată tinerii au 
transformat lecțiile practice în 
adevărate dezbateri pe marginea 
unei teme sau alteia, ceea ce do
vedește interesul pe care l-au 
manifestat, dorința de a deveni 
muncitori mai buni.

— Pe linia creșterii calității

jări sau dotări cu utilaje de un 
1 de specializare superior, 
fost astfel înființat laborato

rul de încercări mecanice și a- 
nalize chimice, cu ajutorul că
ruia se pot face încercări și ana
lize ale materialelor înainte de a 

. fi introduse în procesul de fa- 
bricație. Laboratorul Roentgen a 

I fost de asemenea înzestrat cu 
I două noi aparate portative pen- 
Itru verificarea sudurilor, putînd 

fi folosite la grosimi de pînă la 
65 mm. Este în curs de amena
jare și un laborator special, pen- 

I tru verificarea aparatelor da 
I măsură și control.

Și acum o „masă 
calității, din mers 
principale :

Tovarășul Nicolae 
țiitor de secretar al
U.T.C. pe întreprindere, tocmai 
lucra la demontarea vagoanelor 
care înaintau în hala secției. 
Dacă demontarea unui vagon 
întîrzie — ne relatează dînsul — 
atunci vor îngreuna cu siguranță 
și celelalte lucrări și, în loc să 
urmeze fluxul firesc al repara
ției, apar suprapuneri de operații, 
de faze, și deci amînări care nu 
se mai pot recupera. Iată de ce 
noi ne preocupăm tot timpul să 
explicăm tinerilor de la demon
tare ce greutăți se produc cînd 
nu este respectată disciplina teh
nologică. De aici decurg saltu
rile, lucrările necorespunzătoare.

Noi considerăm că și absențele 
nemotivate sau chiar întîrzierile 
și, cu atît mai mult, abaterile de 
la disciplina tehnologică se răs- 
frîng asupra numărului de piese 
executate și asupra calitățții lor. 
De aceea organizăm dezbateri 
la care invităm maiștri, munci
tori cu experiență, conducerea 
secției. în acest fel se creează o 
opinie de masă împotriva greșe
lilor.

Cît de eficace este acest pro
cedeu ne explică montorul Mihai 
Bordeianu, secretarul comitetu
lui U.T.C. al secției mecanice:

— Și în secția noastră s-au 
ivit și se mai ivesc și acum în 
rîndul tineretului atitudini neco
respunzătoare față de tovarășii 
din echipe, sau cazuri de neîn- 
grijire a utilajelor. Discutarea lor 
imediată, a doua zi chiar, și 
crearea unei opinii colective in
transigente a dus la rezultate 
bune. Tineri ca Ion Budeanu, 
Ion Captalan sau Traian Cosma 
au înțeles că într-adevăr colecti
vul i-a ajutat și au 
treptat la vechile lor 
în echipa din care fac 
străduim permanent să 
crări de calitate și să 
productivitatea; uneori planul 
este îndeplinit cu aproape 7 zile 
mai devreme. în ce privește co
mitetul U.T.C. al secției mecani
ce, din cei 116 uteciști cîți are, 
peste 75 la sută sînt evidențiați 
lună de lună iar mulți din ei 
sînt și purtători ai steluței de 
fruntaș în întrecerea socialistă. 
Așa de pildă sînt tinerii: Vasile 
Zaharia, Mihai Popa, Vasile Ciu-| 
botaru, Mihai Ciobanu, Mihai 
Moise, Gheorghe Curelaru și 
mulți alții.

— în secția de reparații a ci
lindrilor de locomotivă — ne

renunțat 
atitudini, 
parte ne 
dăm lu- 

sporim

D. MATALĂ

(Continuare In pag. a IlI-a)
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Zecile de tone de dantelărie metalică rămin intacte 
— în asta stă importanța operațiilor de ridicare 
și coborîre a turlelor rabatabile ale instalațiilor de 
foraj. Mecanismul de acționare face de fapt totul, 
dar el trebuie bine centrat, bine minuit, și sondo
rii știu aceasta (in logorafie: doi tineri din bri
gada de montori condusă de Dumitru Costache, la 

o sondă din sectorul de foraj Grăjdana).
Foto; O. PLECAN

ȘCOALA
organizatorul excursiei
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I
MARINESCU RAREȘ — Școala medie „Uni

rea“, Brașov : „Se știe ci excursiile școlare sînt 
inițiate pe plan național de către Direcția acti
vităților educative din Ministerul Învățămîntului, 
că în cadrul acestei direcții există un comanda
ment central de organizare a vacanței, taberelor 
și excursiilor. Comandamentul planifică anual pen
tru fiecare regiune numărul de locuri în excursii 
(cunoscute, în general, sub numele de excursii in-

ntr-unul din numerele trecute ale 
ziarului nostru (vezi ancheta „Vă 
cunoașteți bine patria ?“ apărută în 
numărul 5 042 din 1 august a.c.), 
discutînd despre rolul excursiilor în 
educarea patriotică a tinerei gene
rații, sublimam faptul că modul de 
organizare a turismului școlar pre
zintă numeroase deficiențe — po

tențialul educativ oferit de acest mijloc 
fiind insuficient valorificat — că la ora 
actuală lipsește un sistem bine închegat, științific 
conceput, în baza căruia să se desfășoare, eșalonat 
și gradat, activitatea de cunoaștere nemijlocită de 
către elevi a patriei.

Cea mai multă experiență au acumulat-o, în a- 
ceastă privință, școlile, ele fiind cele chemate să 
se ocupe concret de pregătirea și înfăptuirea ex
cursiilor. Așadar, ne-am adresat de data aceasta 
profesorilor, cu următoarele întrebări:

LA ANCHETA NOASTRĂ „VĂ CUNOAȘTEȚI BINE

PATRIA?“ RĂSPUND PROFESORI DIN ȘCOLILE MEDII

asemenea, faptul că majoritatea excursiilor se fac 
prin contribuția bănească, parțială sau integrală, 
a elevilor. Stabilirea părții de contribuție pentru 
fiecare elev, în funcție de venitul părinților, pre
supune complicate operații financiare care nece
sită timp. La fel și decontarea sumelor după efec
tuarea excursiei. Am amintit numai aceste două 
aspecte, fără a vorbi nimic despre caracterul sti
mulativ al excursiilor, valoarea lor educativă, fap
tul că numeroase trasee se repetă. Despre aceste 
lucruri nu se interesează aproape nimeni, „im
portant“ fiind doar îndeplinirea cifrei de plan.

Iată, așadar, ceea ce a determinat școala noa
stră să renunțe la locurile oferite în astfel de ex
cursii și să organizăm noi pe baza mijloacelor 
noastre locale, alte excursii, anunțate și pregătite 
din vreme, încă de la începutul anului școlar“.

I. Ce greutăți ați întîmpinat în rea-

lizarea excursiilor școlare f

2. Cum vedeți îmbunătățirea actua

lului mod de organizare a turismului

școlar 1

La anchetă au răspuns profesori din școlile me
dii ți școlile generale de 8 ani din orașele Sibiu 
ți Brașov. Transcriem mai jos cîteva din aceste 
răspunsuri:

Șl ȘCOLILE GENERALE DE 8 ANI

terregionale), aceasta defalchează planul pe raioa
ne și orașe, care, la rîndul lor, repartizează locu
rile pe școli. Pînă aici, nimic mai limpede. Cum 
se realizează, însă, practic, aceasta ? Secția de 
învățămînt ne comunică numărul locurilor ce ni 
s-au repartizat pentru excursiile interregionale pe 
litoral și de vizitarea Capitalei. Acest lucru se 
întîmplă cu regularitate la sfîrșitul lunii iunie, 
cînd încheiem anul școlar. Or, ne este foarte greu, 
de multe ori imposibil chiar, ca în cele 2—3 zile, 
cîte mai rămîn pînă la închiderea cursurilor, să 
putem recruta elevii care să meargă în aceste ex
cursii. Din mai multe motive. Necunoscînd din 
vreme data excursiei, elevii au cu totul altceva 
planificat în această perioadă. Este cunoscut, de

SCHULER RICHARD — Școala medie „Gheor
ghe Lazăr“, Sibiu : „Este de la sine înțeles că în 
excursie trebuie propuși acei elevi care au fost în 
timpul anului silitori și disciplinați, care au obți
nut rezultate bune la învățătură, excursiile fiind 
pentru ei o recompensă. Pe baza actualului mod 
de organizare, ele nu pot avea un caracter stimu
lativ. Faptul că sînt anunțate exact în momentul 
închiderii cursurilor, ne obligă pe noi, profesorii, 
să căutăm în vacanță, la întîmplare, participanți. 
Și de multe ori, în asemenea cazuri — anulîn- 
du-se munca de selecție — nu reușim să com
pletăm numărul locurilor repartizate“.

DEMETRESCU AURORA — Școala medie 
nr. 3, Sibiu : „în actuala concepție scopul educa
tiv al excursiilor este lăsat pe ultimul plan. Căci 
ce educație facem noi elevilor dacă trecem pe 
lingă Hunedoara (așa cum s-a întîmplat) și din 
lipsă de timp nu vizităm Combinatul siderurgic 
și Castelul Huniazilor ? (Pentru că trebuie să par
curgem 100 km. pe zi, avînd impuse puncte fixe

Pe graficul constructori
lor de autocamioane de 
la Uzinele „Steagul Ro
șu“ din Brașov a fost în
scrisă o noua realizare dc 
seamă — cel de-al 35 000- 
lea autocamion Carpați a 
ieșit de pa banda de mon
taj. O cifră jubiliară care 
completată cu realizările 
de pînă acum, întregește i- 
maginea dezvoltării acestei 
mari uzine, înzestrată cu 
agregate din cele mai mo
derne și linii automate. 
Prin concepția modernă

AL
35 OOO-LEA

AUTOCAMION
CARPATI li

care a stat la bază, prin 
caracteristicile tehnico- 
funcțtonale ce le întru
nește, noul autocamion este 
superior celorlalte tipuri 
fabricate pînă nu demult 
în uzină, șituîndu-se la ni
velul celor mai izbutite 
produse de acest gen din 
țări cu o veche tradiție. 
Consumul de combustibil 
al autocamionului „Car
pați“ este mai redus cu 7 
litri decît vechiul tip de 
autocamion SR 101, iar vi
teza s-a ridicat de la 65 
km la 95 km. Tehnologia 
este în continuă îmbună
tățire. Prin înlocuirea unor 
piese din metal cu altele 
din mase plastice, consu
mul specific de metal s-a 
micșorat cu 13 kg pe fie
care autocamion.

(Agerpres)

dp oprire, de lă caro nu ne putem abate). Vizi
tarea din mașină ori din tren a locurilor pe lîngă 
care treci e ca și cum ai răsfoi o carte cu poze. 
Atunci la ce mai slujesc călătoriile „Ia fața locu
lui" ? Alteori, deși, avem timp, nu putem vizita 
obiectivele industriale de pe traseu pentru că ne 
lipsește aprobarea ministerului de resort. Cum 
poți obține, însă, c asemenea aprobare, cînd data 
excursiei este anunțată doar cu cîteva zile înain
tea începerii ei ?“.

SĂSĂRMAN TRAIAN — Școala medie nr. 1, 
Brașov : „Nu înțeleg de ce trebuie că facem ex
cursii pe o rută pe care am mai trecut; numai 
pentru că aceasta ne-a fost indicată ? Este foarte 
dificil să mergem pe acolo pe unde credem noi 
de cuviință. Aceasta, pentru că comandamentul 
central a amenajat baze turistice în centrele mari 
prin care, în general, trec majoritatea excursioniș
tilor. Nu zic că nu sînt necesare. Dimpotrivă. Dar 
pentru ce nu au fost amenajate asemenea baze și 
la Bistrița, de pildă, la Borșa, la Rădăuți ?

Și acum, un cuvînt despre operativitatea cu 
care lucrează acest comandament. Se știe că șco
lile au dreptul să facă excursii și din proprie 
inițiativă, pe baza resurselor locale, cu condiția 
ca itinerarul și data lor de realizare să fie înain
tat comandamentului central spre aprobare. O ase
menea excursie a organizat și școala noastră. Deși 
am trimis din vreme totul spre avizare, sosise 
ziua excursiei și încă nu primeam un răspuns. 
Am plecat, totuși. Excursia a decurs cît se poate 
de bine. La întoarcere am primit din partea co
mandamentului central o adresă prin care ni se 
anunța... decalarea excursiei cu patru zile !“.

ACHIM NICOLAE — Școala medie „Gheorghe 
Lazăr“, Sibiu : „Cum ar putea fi îmbunătățit ac
tualul mod de organizare a turismului școlar ? 
Simplu : prin desființarea lui. Să mă explic. 
Consider greșită concepția de a impune școlii ce 
excursii trebuie făcute, unde anume, cînd și cu 
cîți participanți. Nimeni nu poate cunoaște mai 
bine acest lucru ca însăși școala, profesorii, diri- 
ginții. De aceea, inițiativa ar trebui lăsată în sea
ma noastră a cadrelor didactice. Noi ne-am putea 
stabili astfel excursiile din vreme, de la începutul 
anului școlar. Am urmări ca treseele să nu se re
pete. Mai mult, ne-am putea întocmi un plan pe 
baza căruia să programăm, în perspectivă în așa 
fel excursiile, încît ele să străbată, în cei 4 ani 
de școală medie, toate regiunile țării, punctele 
mai importante, reușind astfel să le formăm ele
vilor o imagine cît mai completă asupra patriei.

I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a 111-a)

a unei delegații de partid
și guvernamentale

a Republicii Socialiste România
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
în septembrie a.c. va pleca în Uniunea Sovietică, 
vizită oficială, o delegație de partid 
Republicii Socialiste România, în 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

într-o 
și guvernamentală a 

frunte cu tovarășul 
al Comitetului Central

i

Povară... dulce I (în via din Lunca Dunării se culeg stru
guri văratici).

BKKȘm

/I „APIMONDIEI“

în pag. a ll-a :
Vara celor care s-au 
trezit tîrziu... (Cu 
corijenții în vacan
ță)
Autenticitate șl vi
ziune unitară (Co
locviu despre cel de 
al II-Iea Festival al 
ansamblurilor fol
clorice)
Marile descoperiri 
(„Cele șapte 
nuni“ (I)

în pag. a lll-a :
• Sport
• Pe urmele materia

lelor publicate Un tluviu uman neîntrerupt, entuziast care își exprimă bucuria pentru succesele obținute șl hotărlrea de a înfăptui tarei nile trasate de partid — iată ce 
a fost demonstrația oamenilor muncit din Capitali cu prilejul tilei de 23 August Foto i AGERPRES

Azi se deschid la București lucrările 
celui de-al XX-lea Congres internațional 
jubiliar de apicultură, la care participă 
apicultori din 99 de țări.

în legătură cu aceasta redactorul nostru ION MARINA 
a avut o convorbire cu tovarășul prof. ing. V. HARNAJ, 
președintele onorific al Federației Internaționale a Asociații
lor de Apicultură (Apimondia), președintele Asociației crescă
torilor de albine din Republica Socialistă România, și cu to
varășul ing. D. GEORGESCU, șeful serviciului de propa
gandă al Asociației.

De la primul Congres 
internațional de apicultu
ră care a avut loc în 
Belgia la siirșitul secolu
lui trecut, timp de 7 de
cenii apicultorii s-au în- 
tilnit in marile orașe ale 
lumii. Ce considerente au 
stat la baza hotăririi lua
te de Apimondia de a or
ganiza această reuniune 
jubiliară în capitala pa
triei noastre ?

V. HARNAJ: 
Albinăritul pe 
meleagurile ro
mânești este o 
preocupare cu 
vechi tradiții. 
Sursele melifere 
sînt, la noi, 
deosebit de bo
gate.

Dezvoltarea actuală a apicul
turii noastre cunoaște un ritm 
pe măsura marilor prefaceri pe 
care le trăiește țara. Numărul 
familiilor de albine a ajuns în 
prezent la 900 000, ceea ce re
prezintă o creștere de peste 

ori față de efectivul exis- 
în . anii de după război, 

acest efectiv 21 la sută se 
în 

restul 
lație. 
crescătorii de albine 
prin scutiri de impozite, prețuri 
avantajoase la achiziționarea și 
contractarea produselor, asi
gurarea cu mijloace de trans
port și reduceri la trans
portul stupilor în pastoral, acor
darea de avansuri etc.

După o statistică oficială Ro
mânia se află printre țările cu 
o apicultură bine organizată.

Al XX-lea Congres 
internațional jubiliar 

de apicultură

sectorul socialist, iar 
este . deținut de popu- 
Statul încurajează pe 

amatori.

Dispunem, într-adevăr, de utila
je perfecționate. La marginea 
Bucureștiului există o stațiune 
de apicultura cu șapte labora
toare utilate modern, deservite 
de personal cu înaltă califica
re. Nu departe de aceasta își 
va deschide porțile un combi
nat apicol aflat în faza finală 
a construcției, care va fi, la ter
minare, atît în ceea ce privește 
linia arhitecturală, cît și în pri
vința dotării cu aparatură și 

mașini, o repli
că românească 
la cea mai nouă 
expresie a teh
nicii mondiale.

Multe gosta
turi (Piscul Sa- 
dovei, Mogo- 
șoaia, Tulcea, 
Sighișoara — ca 

să citez numai cîteva) posedă 
puternice baze materiale, care 
ie permit să desfășoare o acti
vitate de producție meliferă la 
scară mare.

Dar în cooperativele a- 
gricole, care este tabloul 
dezvoltării apiculturii ?

știe că stupăritul este o 
rentabilă

Se 
întreprindere foarte 
care se face, cel puțin la în
ceput, cu mijloace simple, cu 
brațe de muncă puține. Stupii 
necesari pot fi confecționați din 
resurse locale. Majoritatea co
operativelor au cîte o stupină 
formată din 50—100 de familii 
de albine. Specialiștii Asocia
ției crescătorilor de albine a- 
cordă gratuit asistență coope-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cu corijenții în vacantei

s eurtă recapitulare :', la 
mica noastră anchetă 
printre corijenți *) am 
solicitat 30 de elevi aflați 
in această situație. Ope
rația de stabilire a în
rudirilor dintre răspun
suri ne-a permis grupa
rea lor în 3 categorii. Pri

ma, însumind 4 răspunsuri apropiate, 
degajă o atitudine pe care numind-o 
de nepăsare o caracterizăm fără teamă 
că greșim. A doua, totalizind 5 răs
punsuri având același numitor comun, 
invită la un diagnostic mai complicat, 
prezentind o atitudine rezultată din- 
tr-un amestec de regrete sincere dar, 
ca să zicem așa, pierdute pe drum. In 
sfîrșit, a treia categorie apropiind 21 de 
răspunsuri, exprimă dezacordul total 
al semnatarilor fișelor de anchetă față 
de o atare situație, socotind-o incom
patibilă cu etica unui elev, iar faptul 
că ei n-au izbutit s-o evite i-a afectat 
în cel mai bun sens al cuvîntului și 
anume în acela care i-a dus la o pre
gătire temeinică în vederea examenu
lui din toamnă, la angajamentul ferm 
de a nu mai 
majorități a

După cum 
tăzi părerea 
anchetei a 10 elevi fruntași la învăță
tură.

• Mă oprese asupra răspunsului lui 
S. G. din clasa X-a. El spune așa : 
„Nu-i plăcut, firește, să rămii corijent, 
dar se poate întîmpla oricui". Mi se pare 
că în această frază putem găsi o ex
plicație din multele care ne ajută să 
pricepem de ce unit rămîn corijenți: 
pentru eă 
admisibilă.

rămîne în urma imensei 
colegilor lor.
am făgăduit, publicăm as- 
cu privire la concluziile

această situație 
fals !

consideră
E cit se poate

Școala n-o admite. Sînt de zece ani 
elev și n-am auzit niciodată spunîndu- 
m-se: „Nu învățați la toate obiectele 
în timpul anului școlar. La unul sau 
două, vedeți voi, care vi se par mai 
grele ori vă atrag mai puțin, învățați 
vara, pe îndelete, și o să fiți examinați 
la toamnă...“ N-o admit nici părinții 
noștri. Am 17 ani și în acest timp încă 
n-am auzit de un părinte bucuros sau 
măcar indiferent la faptul că fiul său 
a rămas corijent. N-o admite nici opi
nia noastră, a elevilor. Dezideratul fie-

tenția că singurul mod de a nu recidiva 
este să considere corijență ceea ce este 
de fapt, o situație nedemnă pentru un 
elev și nu. doar un lucru neplăcut — 
ca un coș ieșit pe nas ori ca o pată de 
cerneală pe cămașă. (Vasile Nicolau, 
cl. Xl-a).

9 O. S. din clasa IX-a spune — îl 
citez — „cîteva zile mi-a părut rău. Pe 
urmă m-am luat cu altele“. I-aș apre
cia sinceritatea dacă, în principiu, nu 
i-aș acorda sincerității o funcție acti
vă. A recunoaște sincer o greșala, dar

petă, probabil, greșala care l-a dus ta 
corijență. Studiul „în asalt" nu dă re
zultate bune. Am auzit pe mulți plîn- 
gîndu-se: „Am învățat toată noaptea 
și totuși am luat o notă proastă". însu
șirea temeinică a materiei cere un 
proces îndelungat, cere disciplină, o- 
bișnuința de a munci zilnic. (Mihaela 
Porumbaru, clasa a X-a).

® C. D. n-a înțeles scopul unui exa
men de corijență. Trecîndu-l, e necesar 
să dovedești nu numai că știi materia, 
ci că ți-ai corijat și o metodă greșită 
de a învăța. Altfel, înainte de sfîrșitul 
anului școlar, tovarășii profesori ar 
spune celor căzuți să depună un efort 
maxim, să sacrifice două-trei nopți și

,M-am exclus singur" 
în 

„co- 
spre 
sînt 
tîr- 
și-a

VARA CELOR CARE

S-AU TREZIT TÌRZIU.
• • •

cărei clase, scopul principal al fiecă
rui colectiv de elevi este: nici un co
rijent, nici un repetent! N-am auzit 
niciodată pe vreun elev mîndrindu-se 
că în clasa lui există corijenți. Atunci 
cum poate fi o asemenea situație ad
misibilă ? Cine o admite dacă toți o 
resping ? E clar că cei ajunși în ea își 
caută o scuză și negăsind-o printre 
condițiile obiective, dau acestora o in
terpretare falsă, ridicînd cea mai su
biectivă părere la rangul de general- 
valabilă. „I se poate întîmpla oricui“ 
— spune S. G. Nu-i adevărat. Este ex
clus să se întîmple cuiva care învață, 
bine și la timp" (Valeriu Duceag, cl. 
Xl-a).

9 Al. S. din clasa a X-a răspunde 
că „nu-i place să vorbească despre lu
cruri neplăcute" arătînd astfel că cori
jenta e un lucru neplăcut. Sînt de a- 
cord cu el, dar mi se pare că „neplă
cut“ e un adjectiv prea blînd. Neplăcut 
poate fi gustul unei mîncări prea să
rate, aspectul neîngrijit al cuiva, dar 
sentimentul că nu ți-ai îndeplinit cum 
trebuie datoria principală de elev l-aș 
califica altfel, fără menajamente. Trec 
însă peste acest... amănunt. Rețin ideea 
că lui Al. S. nu-i place 
despre lucruri neplăcute, 
posibilitățile să ocolească 
conversație. Și încă atît 
Tăcînd și învățînd. Desigur, învățînd 
cînd trebuia. Spectrul corijenței nu se 
înfățișează nici unui elev conștiincios. 
Departe de mine intenția de a-i repeta 
lui Al. S. niște lucruri pe care le știe și 
el prea bine. Vreau doar să-i atrag a-

să vorbească 
Avea toate 
o asemenea... 
de simplu !

a o recunoaște numai de dragul de a se 
spune despre tine că ești un om des
chis, e prea puțin. Mai exact, e prea 
departe de ceea ce numim autocritică, 
sinceritatea unei mărturisiri .de acest 
fel fiind lipsită de o funcție esențială: 
dorința capabilă să se prefacă în stră
duința de a nu repeta greșala. Dacă 
după exprimarea regretului, „pe urmă 
te iei cu altele“ și uiți, recunoașterea 
greșelii devine un fapt în sine fără 
consecințe utile. Să nu se supere O. S., 
dar ceea ce la prima vedere în răs
punsul său pare sinceritate nu-i decît 
un fel de bravadă“. „Cîteva zile mi-a 
părut rău. Pe urmă m-am luat cu al
tele“. Adică, altfel exprimat: „Nu do
resc să mă compătimiți". Te înșeli, 
O. S. Nu compătimire s-ar fi numit 
sentimentul nostru. Am fi împărtășit 
necazul tău și am fi primit cu satis
facție dorința ta de a te pregăti temei
nic pentru examen. Așa, vrînd ne- 
vrîhd, te socotim nepăsător. Succes!... 
și în anul viitor fă astfel ca să te 
bucuri de o vacanță fără griji. (Lucia 
Guma, clasa a Xl-a).

9 lnsușindu-și cuvintele unei eroine 
de roman — „La asta o să mă gîn- 
desc mîine 1“ — C. D. din 
și-a propus 
și să se ocupe de pregătirea 
xamenul de corijență abia 
timp înainte de data anunțată a aces
tuia. Procedând astfel, cred că vara n-a 
fost pentru el un bun sfătuitor. Nimeni 
nu spune că ar fi trebuit să nu facă 
altceva decît să învețe. Lăsând însă 
pentru ultima clipă pregătirea, el re-

să se prezinte la o reexaminare. Mulți 
ar putea smulge așa o notă de trecere. 
Strădania școlii nu-i însă de a forma 
oameni mediocri, cu cunoștințe, cum le 
spunem noi, „amețite“, de nota 5. Școa
la ne pregătește pentru munca viitoa
re și ne cheamă deci să învățăm a 
munci organizat, temeinic. Scopul unui 
examen de corijență este tocmai de a 
da posibilitatea unui elev care n-a în
vățat organizat în timpul anului școlar 
să facă aceasta în vacanță. 
Mocanu, cl. Xl-a).

9 Mi-a plăcut răspunsul

(Vladimir

lui G. M.

NOI CĂMINE 
STUDENȚEȘTI

Complexul social studențesc si
tuat în cartierul' Regie din Capi
tală se extinde în prezent prin 
Construirea a încă trei cămine. 
Pe un alt șantier bucureștean se 
află în fază finală de execuție 
încă trei cămine destinate studen
ților Institutului agronomic „Nico- 
lae Bălcescu". Tot aici se constru
iește o modernă cantină la care 
vor putea lua zilnic masa 3 000 de . 
persoane. In felul acesta, numărul 
locurilor în căminele tineretului 
universitar din București va creș
te cu 2 400

Si în centrele universitare Iași, 
Petroseni și Pitești se înaltă acum 
noi cămine cu cîte 400 de locuri 
fiecare, ce vor fi puse la dispo
ziția studenților din diverse insti-

Foto: GH. CUCU

Mecanizatorii de la S.M.T. Olari, re- 
giunea Oltenia, pregătesc intens re

colta anului viitor.
(Agerpres)

clasa X-a
,să nu-și strice vacanța" 

pentru e- 
cu puțin

din clasa a X-a. „.
— spune el — „dintr-un colectiv 
care trebuia să fiu prezent“, din 
Ioana celor mulți care a plecat 
vacanță fără mine“... „și vinovat 
numai eu pentru că m-am trezit 
ziu". Totodată, G. M. declară că 
însușit bine materia pentru examen și 
este convins că-l va trece. G. M. a pri
vit cu seriozitate situația sa. Pornind 
de la premiza că el singur e vinovat, 
mâhnit că, fie numai și pentru cîteva 
luni, a rămas în urma coloanei, G. M. 
s-a străduit să ajungă coloana încă 
înainte de examen. Și a ajuns-o. În
vățînd, a refăcut distanța. (Sonia Han
giu, clasa a Xl-a). ,

® Ca să vorbesc despre răspunsul 
lui H. A. trebuie mai întîi să vorbesc 
puțin despre mine. Am terminat clasa 
a X-a cu media 9,60. Cu numai doi ani 
în urmă sfîrșisem însă clasa a VlII-a 
cu o medie care nu atingea 7 și cu o 
corijență. la limba română. Vara lui 
’63, cea în care a trebuit să învăț pen
tru examenul de corijență, m-a hotă
rât să arăt că pot mai mult și că pen
tru asta e necesar numai să vreau. 
Atitudinea mea de atunci seamănă cu 
cea a lui H. A. de azi. Da, principalul 
este ca examenul acesta să te mobili
zeze 1 (Carmen Dumitriu, clasa a Xl-a).

• S. G. ne cere să tragem singuri 
concluzia la răspunsul său în care vor
bește de faptul că îi este rușine să 
spună că a rămas corijent. Concluzia 
noastră ar urma deci să fie aceasta: 
S. G. consideră că a fi corijent nu 
cinstește pe nimeni. De acord. Dar 
cum de n-a aflat el asta pînă în clasa 
a X-a ?

9 G. M. crede că nu-l vom înțelege 
cît de mult l-a afectat corijență. Se 
înșeală. Nu-i înțelegem pe cei nepăsă
tori. Nu putem să-l înțelegem pe Ser- 
giu Dineu, corijent mai mulți ani la 
rînd, dar pe G. M. îl înțelegem exact. 
(Gherghina Florea, clasa a X-a).

9 Toate răspunsurile — și cele 
mi-au plăcut pentru că dovedesc, 
cam tîrziu, totuși mai bine decît 
odată, o frământare serioasă, și 
care nu mi-au plăcut tocmai pentru că 
demonstrau o mare doză de superficia
litate -- cer din partea noastră repe
tarea unui adevăr: anul școlar începe 
la 15 septembrie. Asta înseamnă că de 
la 15 septembrie trebuie să înveți, pen
tru ca să nu riști ca același an școlar 
care pentru toți se sfârșește în iunie, 
pentru tine să se încheie în toamnă... 
(Maria Buzea cl. X-a).

Încheiem fără comentarii declarații
le celor 10 elevi fruntași la învățătură 
solicitați să-și spună părerea despre 
răspunsurile primite la mica noastră 
anchetă printre corijenți. Maturitatea, 
spiritul de răspundere, colegialitatea 
care se degajă deopotrivă din toate a- 
ceste declarații fac de prisos orice a- 
dăugiri.

care 
deși 

nici- 
cele

OCTAV PANCU-IAȘI
*)Vezi „Scìntela tineretului“ nr. 5048

La Înălțime, la aer curat, lntr-un peisaj In 
cintător In Cheile Turzii

Foto: AGERPRES

Consecvența 
poetului *)

Autenticitate și viziune unitară
Un festival al cîntecului, al 

jocului și al portului popular 
consemnează obiceiurile unui 
popor, viața sa întreagă tre- 
cînd prin gestul clătinat 
unor cîntece și dansuri 
știu să creeze lumea din nou. 
Pe scenele celui de-al doilea 
festival s-au perindat cîntă- 
reți și dansatori, s-au perin
dat costume cusute în fir al
bastru, și roșu, și verde, îm- 
prumutînd culorile cerului și 
pămîntului, ale ierbii și zăpe
zilor. Dar, frumusețea se ra
portează întotdeauna la iscu
sință și iscusința are legile ei.

Pentru a aprecia mai știin
țific acest eveniment cultural 
am găsit că lucrul cel mai fi
resc e să ascultăm părerile u- 
nor specialiști.

Am solicitat să-și exprime 
punctele de vedere cu privire 
la recentul festival de folclor 
pe profesorul universitar Mi- 
hai Pop, director al Institutu
lui de etnografie și folclor, pe 
compozitorul și dirijorul Dinu 
Stelian, maestru emerit al 
artei, pe Gheorghe Baciu, ar
tist emerit, și Ludovig Paceag, 
compozitor și folclorist.

— Ansamblurile folclorice 
regionale exercită o vizibilă 
influență asupra întregii miș
cări artistice de amatori din 
regiunile respective. Cum se 
realizează practic acest lu
cru ?

MIHAI POP : — Un ansam
blu regional impune un re
pertoriu specific. în acest fel, 
cîntecele și dansurile de largă 
circulație sînt înlocuite cu pie
se din folclorul local.

— Această înlocuire are 
importanță deosebită ?

al
care

o

MIHAI POP : — Desigur. Se 
ivește astfel posibilitatea lăr
girii repertoriului folcloric na
țional. Descoperirea de obice
iuri și datini străvechi repre
zintă, de fapt, una din sarci
nile de mare însemnătate ale 
mișcării artistice de amatori.

DINU STELIAN : — Se mai 
poate distinge și un alt aspect. 
Interpretînd cîntece și dan
suri din locurile în care tră
iesc, artiștii amatori vor adu
ce întotdeauna un plus de a- 
utenticitate, lucru care s-a

GHEORGHE BACIU : — în 
schimb, în numele unei așa- 
zise stilizări sau a unei închi
puite îmbogățiri, brașovenii 
au introdus tot felul de piru
ete și chiar piramide. Mai 
mult decît atît, ei au încărcat 
costumele nefiresc, denaturînd 
în bună parte acest joc.

— Am reținut din cele dis
cutate pînă acum rolul pe ca- 
re-1 au ansamblurile regiona
le în depistarea și promovarea 
unor piese folclorice specifice 
ținuturilor respective. Am în

ansamblurile 
părut că a iz- 
realizarea a-

Cu Dragoș Vrinceanu 
încă un poet se întoar
ce la uneltele sale. Au
torul volumului de Co
lumne s-a făcut cunos
cut In anii din ur
mă mal mult printr-o 
activitate călăuzitoare 
de critic sau de îndru
mător oral al tinerilor 
poefi ori ca un bun cu
noscător al literaturii șl 
personalităților Italiene 
pe care ni le-a populari
zat cu liece nouă ocazie. 
Iată de ce volumul său 
de versuri poate să sur
prindă pe unii.

Columne este Insă 
precedat de un alt vo
lum apărut înainte de 
război, Cloșca cu puii 
de aur, bine primit de 
critica vremii. G. Căli- 
nescu îl găsea o notă 
personală și-l cita cu 
larghețe în istoria sa. 
Columne continuă deci 
o vocație poetică mai

cărări de brad înalt / 
a curs șoseaua de ba
zalt / și-n freamătul din 
zori / al noilor cetăti ce 
se deșteaptă / e o co
lumnă fiecare faptă". 
Substituirea, deși con
vențională, nu e lipsită 
de fiorul măreției și in
dică accentul pe care 
autorul 11 pune pe ele
mentul vizual, plastic. 
Iată, tradusă în imagini, 
semniiicatia versului: 
„Versul să fie ca un 
căuș / o bucată de lemn 
scobită / pe care o a- 
funzi în izvor", fel de 
a spune că versul, poe
zia, este simplu trans
portor al unei substanțe 
după care suiletul e a- 
vid. Șantierul e văzut 
ca un tablou natural, 
puțin exotic: macaralele 
par mari plante care 
„Cărînd poveri au scos 
din nimic / cămile de 
pămînt enorme-n șale /

în 
hu-

Colocviu despre cel de al Iblea Festival 
al ansamblurilor folclorice

putut observa și cu ocazia 
desfășurării acestui festival.

— Cîteva exemple...
DINU STELIAN : — în pri

mul rînd, trebuie să amintim 
felul în care două formații din 
două regiuni diferite — Bucu
rești și Brașov — au interpre
tat jocul călușarilor.

— Au fost, desigur, deose
biri...

DINU STELIAN : — Deose
biri nedorite...

LUDOVIG PACEAG: — Da
că bucureștenii au cucerit pu
blicul prin autenticitate, bra
șovenii au dezamăgit tocmai 
datorită lipsei de informare 
asupra specificului acestui joc 
muntenesc.

in-

alte

de

țeles, de asemenea, că numai 
în acest fel se poate asigura, 
în general, autenticitatea 
terpretărilor.

Probabil că mai sînt și 
semnificații ?

MIHAI POP : — Ideea
ansamblu presupune ideea u- 
nui spectacol închegat, care la 
rîndul său solicită un anumit 
ritm și o anumită compoziție.

— Vă referiți la diversita
tea pieselor folclorice pe care 
trebuie să Ie cuprindă...

MIHAI POP : — Și nu nu
mai la asta. Mai poate fi vor
ba și de meșteșugul de a le 
uni într-un tot.

LUDOVIG PACEAG: —
Trebuie să se izbutească o

trecere armonioasă de Ia un 
număr al programului la ce
lălalt. După cum s-a putut ob
serva și în acest festival, an
samblurile au prezentat spec
tacole variate.

— Care din 
regionale vi s-a 
butit mai mult 
cestei unități ?

LUDOVIG PACEAG: — 
primul rînd, ansamblul 
nedorean. Aici se poate vorbi 
de o valoare funcțională dată 
regiei artistice, spre deosebire 
de ansamblul regiunii Cluj, 
unde concepția regizorală a 
frînat desfășurarea spectaco
lului.

GHEORGHE BACIU : —
Nu trebuie uitata nici impor
tanța scenografiei. Ea trebuie 
să creeze atmosfera specifică 
cîntecelor și dansurilor inter
pretate. Ansamblul regiunii 
Pitești a fost inspirat din a- 
cest punct de vedere. Unele 
însă au adus o scenografie de
mult consacrată și monotonă.

★
Aminteam la început că fru

musețea se raportează întot
deauna la iscusință și că is
cusința își are legile ei.

Cele 9 ansambluri folclorice 
regionale care au evoluat în 
cadrul celui de-al II-lea fes
tival al cîntecului, jocului și 
portului popular au dovedit 
deseori că și-au asimilat o ar
tă interpretativă de certă va
loare. Ridicarea continuă a 
măiestriei formațiilor artisti
ce de amatori se va înfăptui 
cu și mai rodnice rezultate de 
acum încolo.

NELU OANCEA

Note de lector
veche, al cărui fir nu 
s-a rupt. Pînă la apari
ția volumului, Dragoș 
Vrinceanu a risipit prin 
reviste poezii proprii și 
traduceri din poeții ita
lieni. El face parte din 
acea generație de lite
rali care a tins să se 
ilustreze multiplu, ne- 
ignorlndu-și nici o pre
dispoziție. Tudor Vianu 
își însoțea tratatul de 
estetică cu un volum 
de versuri originale, 
Vladimir Streinu exer
sa în egală măsură cri
tica literară șl poezia. 
Poezia lui Dragoș Vrîn- 
ceanu are tinuta impusă 
de o atitudine intelec
tuală superioară, nesu
pusă prejudecăților se
paratoare, caracteristice 
acelei perioade.

Interesantă este în a- 
cest volum apropierea 
de temele sociale și tra
tarea lor în alegorii și 
simboluri generoase. Ti
tlul e comemorativ, în 
sens larg. Poetul înțele
ge prin Columne, marile 
gesturi constructive ale 
epocii noastre. „Peste

*) Dragoș Vrinceanu — 
COLUMNE

trîntite lingă țărmuri 
de canale, / și aburind 
din șoldul lor voinic".

Dragoș Vrinceanu este 
și în acest volum un 
poet al mișcărilor sufle
tești adinei. Părinților 
mei exprimă senzația 
de permanent mister și 
incanla/ia pe care o a- 
vem în fala lumii, a 
universului. Ea poate li 
asociată poeziilor lui 
Blaga cu o temă asemă
nătoare.

Un viu sentiment ai 
restriștilor istorice
(Cloșca cu puii de aur 
este o expresie sugesti
vă în acest sens) e pre
zent și aici. Cele două 
suite pastorale sînt mo
mente comprimate de 
istorie, o mică „cintare 
a omului" de la Dunăre. 
Autorul îi evocă pe 
Petru și Asan, răscula
ta de demult, ca apoi 
să-i descopere in con
juncturile unei societăți 
organizate altfel.

Încrederea în perma
nenta muncă și dăinui
rea tradițională a po
porului sînt dominante 
întregului volum.

M. UNGHEANU

Marile
descoperiri
L............. * J

„Cele șapte

minuni“ (I)

Temă de mare seducție, îmbinând cercetarea exactă cu ipoteza 
fantastică, „cele șapte minuni ale lumii antice" continuă să in
spire și azi cele mai pasionante dispute. Constituie Piramida^ lui 
Keops un „mesaj" peste veacuri, așa cum ne sugera Diderot încă 
acum 200 de ani ? Faima Grădinilor suspendate ale Babilonului 
e dublată de o semnificație valorică certă, pe scara atît de con
troversată a inventivității umane ?. Templul Artemisei din Efes 
sau Farul din Alexandria justifică oare, obiectiv, laborioasa inves
tigație științifică începută acum două mii de ani de arhitectul ro
man Vitruviu, în cele „10 cărți despre arhitectură", și continuată, 
practic, pînă în zilele noastre ? Se mai poate vorbi în a doua ju
mătate a secolului XX, în plină eră atomică într-o lume pasionată 
de lasere și energia fuziunii nucleare, despre Mausoleul din 
Halicarnas, Statuia lui Zeus din Olimpia, ori Colosul din Rodos 
ca despre „minuni" ale lumii ?

1. Diferiți cercetători au consemnat de-a lungul timpului și 
existența unor alte „minuni*, străduindu-se să păstreze, însă, prin 
eliminare, același număr de șapte. Se menționează astfel Statuia 
Alenei Parlenbs din Alena, Templul lui Esculap din Epidaur, 
Tt-riplul iul Apollo din Delos, Capitoliul din Roma etc.
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Ultima întrebare, în simplitatea ei, se dovedește și cea mai 
complexă: Monumente celebre, culmi ale arhitecturii, „cele șapte 
minuni" au fost privite, de la bun început, ca realizări uimitoare, 
minuni de creație ale geniului omenesc, în stare să-și apropie 
„irealizabilul", să descopere drumuri acolo unde n-ar fi părut că 
există, să invente și să sintetizeze, să se depășească continuu și, 
din nou, să înfăptuiască minuni. Fără a reprezenta ele însele, deci, 
descoperiri definitorii pentru evoluția omenirii, „cele șapte mi
nuni" ne oferă, în perspectiva istorică, un excepțional prilej de 
meditație asupra diferitelor descoperiri care au făcut posibilă, lo
gic și necesar, apariția acestor monumente-minuni.

Descoperirea agriculturii, bunăoară, una din cele mai mari des
coperiri din istoria omenirii, a rezultat, cum o prezintă diferiți 
cercetători, dintr-o acumulare treptată de descoperiri, corelate și 
condiționate evolutiv, ducînd final la cunoscuta tehnică de culti
vare a cerealelor. Descoperirea, declanșată acum 8 000 de ani, 
continuă, se poate spune, și azi, sub forma ei intensivă. Munca, 
apărută în viața socială datorită agriculturii, se desăvîrșește în 
egală măsură. Care este, însă, legătura între agricultură... și „cele 
șapte minuni" ?

Piramida lui Keops de la Gizeh, construită în timpul dinastiei 
a patra (acum 4 500—4 700 de ani), precizează pentru prima oară 
în istoria agriculturii apariția unor norme, „legiferări", bazate pe 
o îndelungată practică agricolă, obligatorii pentru întreaga popu
lație. „în ziua în care locuitorii din Delta Nilului vedeau în 
timpul prînzului că fața de nord a piramidei este umbrită, în
semna că se putea începe semănatul. Fenomenul se petrecea la 
14 octombrie, dată care și astăzi determină în Egipt începutul 
muncilor cîmpului“ *).

Grădinile suspendate din Babilon, după relatările acad. Em. 
Condurachi, „sînt expresia receptării apelor și a irigării lor la 
depărtări și pe înălțimi prin sisteme hidraulice complexe". Cu 
alte cuvinte, Grădinile suspendate (secolul VI î.e.n.) marchează 
descoperirea și, implicit, prima etapă a unei agriculturi moderne, 
utilizînd irigațiile. Bățul cu capul ascuțit, folosit de femei în pa
leolitic pentru a scoate din pămînt rădăcinile, putea fi o unealtă 
întâmplătoare. Grădinile Babilonului sînt rezultatul, ca tehnică a 
unei agriculturi pe suprafețe mari, solicitînd efortul reunit și or
ganizat al populației (în cazul amintit, al populațiilor dintre Ti
gru și Eufrat).

Un al doilea exemplu, însă la fel de elocvent: Epoca neolitică, 
epoca uneltelor de piatră șlefuită — cuprinzînd, aproximativ pe-

2. Din excelenta lucrare „Șapte monumente celebre' a arhitec
telor Georgeta și Traian Chitulescu, lucrare pe care o recoman
dăm călduros cititorilor și în același timp Editurii tehnice, pentru 
reeditare.
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rioada între anii 5000—3000 î.e.n. — consemnează printre alte
le, și apariția ceremonialului religios (ritualuri totemice, mituri 
etc./. Evoluția rapidă a construcției de locuințe din aceeași pe
rioadă, extinderea schimburilor comerciale și apariția orașelor 
aveau să creeze, în cele din urmă un regim preferențial pentru 
zeitatea totemică a orașului cu o situație mai înfloritoare. Tem
plul primitiv evoluează și el, devine cea mai importantă clădire a 
orașului, centrul vieții spirituale. Revenind însă la „cele șapte 
minuni" :

Templul Artemisei din Efes 3), Statuia lui Zeus din Olimpia 4), și 
monumentul funerar al regelui MausoD) (Mausoleul din Halicar- 
nas), înălțate respectiv în secolele VI, V, IV î.e.n., constituie deci 
rezultatul însumat al evoluției construcției de locuințe, al evo
luției orașelor și al evoluției concepțiilor religioase (al primelor 
manifestări de sincretism, tendință de conciliere între diferitele 
zeități și forme de cult). „Minunile" se confirmă din nou ca o su
mă algebrică a unor însemnate descoperiri. (Transcrise pe hîrtie, 
scrierile de pe piramidele lui Keops și Kefren ar însuma peste 
6 000 de pagini, amintind și ele, adesea, diferite procedee teh
nice — adevărate descoperiri ale epocii ‘).

Descoperirea metalelor, și, în primul rînd, a bronzului, a avut 
și ea im rol hotărîtor cel puțin în realizarea „Colosului din Ro
dos" ’), statuie de bronz de aproximativ 300 de tone, obținute, 
pentru prima oară în istoria lumii, din topirea unor mașini de 
război (secolul III î.e.n.).

Dezvoltarea navigației (primele civilizații au fost prin excelență 
riverane) și apariția corăbiilor cu pînze, în stare să străbată mă
rile, se cer asociate, în mod egal, dezvoltării astronomiei. Farul

3. Templul Artemisei din Efes, cunoscut și sub numele de 
Templul Dianei, a fost incendiat în anul 365 î.e.n. de un exaltat 
Erostrat. Cetățenii Efesului, indignați de nelegiuire, au interzis sub 
pedeapsa cu moartea, chiar și simpla pomenire a numelui lui 
Erostrat.

4. Statuia lui Zeus din Olimpia a fost sculptată de celebrul Fi- 
dias. Perfecțiunea statuii a făcut să circule, la timpul respectiv, 
epigrama : „Sau Jupiter a coborî! pentru a-ți arăta trăsăturile 
sale, Fidias, sau tu te-ai urcat la cer pentru a-I vedea pe teu’. I

5. Monumentul funerar al regelui Mausol (de aici și termenul 
curent de mausoleu), a reunit cei mai renumiți sculptori și arhi- 
tecți ai epocii.

6. Foarte interesante, din acest pune de vedere, inscripțiile de 
pe mormîntul lui Rekhmire (1470 î.e.n.), menționlnd confecționa
rea frînghiilor, mobilelor, cărămizilor, uneltelor, turnarea bron
zului etc.

7. Colosul din Rodos, imaginînd un uriaș — o statuie înaltă 
cit o clădire cu zece etaje — a fost înălțat ca un simbol al luptei 
pentru libertate a poporului rodian,
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din Alexandria, construit între anii 285—247 î.e.n., și rezistîud 
aproape 15 secole, se dovedește și el consecința unor însemnate 
descoperiri8).

N-am amintit însă nimic despre dificultățile tehnice propriu- 
zise ale construcției celor șapte monumente. Piramida lui Keops, 
cu cele 6 milioane tone de piatră, a ridicat, pentru epoca respec
tivă, probleme de-a dreptul fenomenale. (Intr-o epocă, precizăm, 
cînd vechii egipteni cunoșteau tăvălugul dar nu foloseau încă 
roata I). Cele peste 2 milioane de blocuri de piatră par să fi fost 
transportate — după explicația dată de Herodot — cu sănii trase 
de oameni; urma apoi transportarea pe apă a blocurilor — prin
se între două bărci — pentru a facilita deplasarea; ridicarea lor, 
în sfârșit, cu ajutorul unor balansoare de lemn, pe planuri în
clinate și pe terase succesive. Se aproximează folosirea a 300 000 
de oameni („Vedem schelăriile uriașe, imensele lucrări auxiliare, 
atelierele ca și furnicarul în necontenită mișcare al sutelor de mii 
de robi — trudind, tînjind și murind“ — acad. Em. Condurachi, 
din prefața la „Șapte monumente celebre").

Celelalte șase monumente-minuni, distanțate în timp cu aproa
pe două milenii, au beneficiat, fără îndoială, de o tehnică mult 
avansată. Dificultățile, însă, nu au lipsit niciodată, iar mintea 
omenească a fost solicitată continuu să descopere noi soluții, noi 
metode, noi tehnici de construcții.

Pentru stropitul grădinilor din Babilon, după cum precizează 
istoricii greci Diodor și Strabon, au fost folosite mașini hidrauli
ce care urcau apa din Eufrat și-o distribuiau printr-o rețea de 
canale care umezeau neîncetat pămîntul. (Asfa acum 2 500 
de ani!).

La construcția Templului din Efes, transportul fusurilor de co
loane de la cariere spre șantier a ridicat, de asemenea, probleme 
dificile, descrise pe larg de Vitruviu în cele „Zece cărți despre 
arhitectură".

Fundațiile farului din Alexandria au fost făcute sub apă. Iar 
pentru a lega între ele blocurile de piatră s-a folosit în locul 
mortarului, plumb topit.

Cele șapte minuni ale lumii antice reprezintă, în cea mai înal
tă accepție, o sinteză creatoare a marilor descoperiri ale antichi
tății — a uneltelor perfecționate continuu, a roții, a tracțiunii 
animale, a metalului, a tehnicii irigațiilor șl a tehnicii mereu în
noite a construcției. Demonstrație splendidă a gemului omenesc, 
ele rămîn „minunile" care au determinat, în timp, asemenea unei 
reacții în lanț, toate marile minuni ale epocii noastre.

8. Farul din Alexandria, înalt de 120 m (sau 180 m), avea o 
lumină vizibilă, după mărturiile vremii, de la 180 km.

DOREL DORIAN
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PE URMELE 
MATERIALELOR 

r- PUBLICATE ->
„CU CE OCHI NE PRIVESC 

LIBRĂRIILE“
In numărul 5 023 ziarul nostru se ocupa intr-un 

amplu articol de aspectul vitrinelor librăriilor care 
îndeplinesc, de fapt, rolul de carte de vizită. Au 
iost semnalate cu acest prilej, unele neajunsuri, 
s-au făcut propuneri. In legătură cu aceasta ziarul 
a primit răspunsuri de la :

Miercuri, participanților la 
cursurile de vară de limbă, 
literatură, istorie și artă a 
poporului român, care au 
avut loc la Sinaia, sub auspi
ciile Universității din Bucu
rești, le-au fost înmînate di- 

[ plomele de absolvire.
Cu această ocazie au luat 

' cuvîntul acad. Gh. Mihoc, rec
torul Universității București 

I și prof. univ. Boris Cazacu, 
I membru corespondent al Aca- 
I demiei Republicii Socialiste 

România, directorul cursuri

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 

Centrala Editurilor 
și Difuzării Cărții
Apreciem faptul că „Scinte

la tineretului" a început să a- 
corde o mai mare atenție 
popularizării cărților și diver
selor activități care contribuie 
la difuzarea acestora. Intr-a
devăr, așa cum se arată în ar
ticol vitrinele reprezintă unul 
dintre cele mai eficace mijloa
ce de popularizare a cărților și 
de informare a cititorilor. Ca 
atare Centrala editurilor și di
fuzării cărții s-a preocupat in 
mod deosebit în ultimii ani de 
această problemă. Organizarea 
concursurilor de vitrine cu ca
racter republican, organizarea 
unui curs de perfecționai-' 
pentru vitrinierii decoratori ai 
regionalelor C.L.D.C. și a unui 
recent schimb de experiență 
au contribuit la ridicarea ni
velului de prezentare a cărții 
în librării.

Cu toate acestea, fenomene 
cum sînt cele consemnate în 
articol se mai întîlnesc. Nu
mărul mic al vitrinierilor de
coratori nu asigură în toate 
librăriile o reclamă interesan
tă. Pe de altă parte, librarii 
nu suplinesc sau nu sprijină 
suficient munca vitrinierilor 
decoratori. Mulți dintre aceș
tia transformă vitrinele în
tr-un inventar al sortimentu
lui existent, nu se îngrijesc de 
aspectul acestora, nu dove
desc suficient interes neutru a 
asigura în permanență carac
terul de noutate.

Pornind de la ideea sur
prinsă în articol, că. expunerea 
cărților reprezintă sarcina 
permanentă a fiecărui librar, 
Centrala editurilor și difuzării 
cărții a inițiat un concurs 
practic de etalare a cărților și 
articolelor de papetărie la care 
participă 32 de librari din toa
te regiunile, acțiune în curs de 
desfășurare. Pe lingă această 
măsură corpul de control al 
C.L.D.C. și-a înscris între o- 
biectivele permanente de ur
mărit și acest aspect al acti
vității librăriilor.

Trebuie să recunoaștem că. 
există, de asemenea, lipsuri si 
în ce privește informarea di
rectă a cititorilor de către li
brari. Pentru a înlătura aceste 
neajunsuri, se tinde ca în co
merțul de carte să fie recrutaP 
în special absolvenți de școală 
medie.

Bineînțeles că atît Centrala 
editurilor cit si unitățile regio
nale ale C.L.D.C., vor perseve
ra ca prin diverse forme să se 
asigure o informare compe
tentă a librăriilor asupra pro
ducției editoriale.

Ne însușim întrutotul păre
rile critice în ceea ce privește 
apariția cu întîrziere a mate
rialelor de popularizare desti - 

nate diferitelor evenimente. 
Vom căuta să asigurăm opera
tivitatea și în această direcție.

Problema stabilirii cît mai 
judicioase a tirajelor, consti
tuie pentru noi o preocupare 
de seamă, căreia îi vom acor
da atenție și în viitor. O dată 
cu realizarea unei mai mari 
stabilități a titlurilor prevăzu
te în planurile editoriale, ne 
vom strădui să asigurăm o mai 
largă consultare a factorilor 
care pot influența determina
rea unui necesar de carte co
respunzător cerințelor.

Vă mulțumim pentru spriji
nul pe care l-ați acordat mun
cii de popularizare și difuzare 
a cărții și ne exprimăm dorin
ța să ne sprijiniți și în conti
nuare în ce privește informa
rea cititorilor și munca de 
răspîndire a cărții.

N. R. Legat de numărul vi
trinierilor care să asigure în
deplinirea volumului mare de 
lucrări am fi așteptat ca în 
răspunsul dat să fie precizat 
cine e în drept să rezolve a- 
ceastă problemă, să propună 
soluții eficace, fiindcă după 
părerea noastră semnatarii 
răspunsului aveau competen
ța de a o face.

Centrul de Librării 
și Difuzare a Cărții - 

regionala București
Aspectele sesizate sînt juste 

și pentru o mai mare eficaci
tate articolul a fost prelucrat 
cu toți lucrătorii din librării. 
Cu cei vizați în articol s-a stat 
de vorbă punîndu-li-se în ve
dere să schimbe aspectul vi
trinelor și atitudinea față de 
cumpărători.

La nivel de regiune au fost 
luate măsuri privind renova
rea unor unități de cartier și 
crearea unor condiții mai bune 
de muncă. Numai în acest an 
au fost complet renovate li
brăriile 69, 38, anticariatul 5 
iar în prezent se fac lucrări la 
unitățile din B-dul Gh.encea, 
Sos. Chitila și Calea Moșilor 
pentru care am primit spații 
corespunzătoare.

Pentru prevenirea unor si
tuații asemănătoare celor sesi
zate în articol vom căuta să 
antrenăm un număr cît mai 
mare de unități în cadrul con
cursului de vitrine organizat 
pe țară de către Centrala Edi
turilor și Difuzării Cărții din 
C.S.C.A. iar în planurile for
melor de învățămînt profesio
nal 1.965—1966 vom insista ca 
accentul să cadă mai mult pe 
cunoașterea producției de car
te. Trimestrial, în cadrul con
sfătuirilor de producție se vor 
analiza aspectele legate de es
tetica și conținutul vitrinelor, 
buna deservire a cumpărători
lor și activitatea de difuzare a 
cărții.

Vă asigurăm că problemele 
ridicate în articol vor fi în 
atenția noastră și vom urmări 
cu perseverență lichidarea de- I 
ficiențelor semnalate.

Lotul selectionabililot larii noastre a 
susținut miercuri, pe stadionul „23 Au
gust“, un joc de verificare in compania 
echipei iugoslave Steaua Roșie-Belgrad. 
Oaspefii au terminat Învingători cu sco
rul de 2—1 (0—0). în fotografie : Fază la 

poarta echipei iugoslave

Jocurile Mondiale Universitare

de la Budapesta

FOTBAL

MAI E DE LUCRU...

Mihaela Peneș a cucerit medalia de aur
BUDAPESTA 25 (prin teleion de la trimisul 

special „Agerpres“, Aurel Zamfirescu):
După zile frumoase, la Budapesta vremea s-a 

schimbat brusc : cerul este înnorat, plouă și vin- 
tul suflă intens. Din această cauză, organizatorii 
au fost obligați ca o serie de intilniri inițial pro
gramate in aer liber (volei sau baschet), să fie 
„transferate“ în săli.

Cu tot timpul nefavorabil, in tribunele de la 
„Nepstadion" au luat loc peste 10 000 de specta
tori, care au urmărit prima zi a întrecerilor atle
tice. Un remarcabil succes a repurtat reprezen
tanta țării noastre, MIHAELA PENEȘ, care a cu
cerit MEDALIA DE AUR în proba de aruncarea su
liței, cu o performanță de 59,22 m (record aî sta
dionului și nou record universitar). Peneș a fost 
Îndelung aplaudată de spectatori pentru frumoasa 
ei comportare. A doua reprezentantă a tării noas

tre. Maria Diți, nu s-a calificat in finală, aruncind 
in preliminarii doar 44,64 m. Proba de săritură in 
înălțime femei a iost ciștigață de Blagoeva (R.P. 
Bulgaria) cu 1,65 metri.

Echipa feminină de volei a Republicii Socia
liste România s-a calificat pentru turneul
final, alături de echipele U.R.S.S. R. S.
Cehoslovace și R. P. Bulgaria. Turneul 
incepe astăzi. In schimb, in turneul final la 
masculin, echipa țării noastre, pierzând cu 3—0 
în fața R.P. Bulgaria, a ratat calificarea in lupta 
finală. Voleibaliștii români vor juca pentru locu
rile 5—8, Împreună cu selecționatele Japoniei, 
Poloniei și R.S. Cehoslovace.

în competifia de tenis de cimp a fost cunoscută 
campioana probei de simplu. Medalia de aur a 
revenit italiancei Riedl. Astăzi au loc semifinalele 
probei masculine. Campionul țării noastre, I. Ți-

riac, va primi replica americanului Fox. La polo 
pe apăy titlul și-l dispută echipele Ungariei și 
U.R.S.S. Forma/ia tării noastre a învins cu 5—1 
(0—0 ■, 1—0 ; 1—0 ; 3—1) echipa R.P. Bulgaria și 
s-a cjasat pe locul 3.

Pentru turneul final masculin la baschet s-au ca
lificat : U.R.S.S., R.P. Bulgaria, S.U.A., R.S. Ceho
slovacă, Cuba, Spania, Ungaria și Franța. Echipa 
română joacă pentru focurile de la 9 in sus ale 
clasamentului, alături de echipele Turciei, Tuni
siei și Italiei.

în continuarea turneului de tenis, cuplul nostru 
la dublu mixt, alcătuit din Ț ir iac — Dibar s-a ca
lificat pentru finala probei, in care va intilni ne 
Leyus — Ermolaieva (U.R.S.S.). Ieri, cuplul Ti
riac — Mărmureanu a ciștigat medalia de bronz, 
învingind pentru locurile 3—4 pe italienii Maio
ri — Guadenzi.

furtună vio
lentă a bîntuit 
ieri pe stadio
nul „23 Au
gust“ din Ca
pitală. Trombe 
de praf, șuie
rături viforoa
se, nori ame

nințători, ploaie rece și răz
bunătoare. Cîteva mii de oa
meni au ieșit spre tramvaie și 
troleibuze cu inimile înfrigu
rate.

Așadar, reprezentativa noa
stră de fotbal s-a dezagregat 
într-un meci lipsit de miză și 
emoții. Ținta unui meci util 
de verificare cu o echipă va
loroasă a fost.ratată.

Lucrurile par a fi destul de 
complicate. Pierderea unui 
meci de antrenament nu spu
ne totul și nu dă verdictul 
definitiv. Și reprezentativa iu
goslavă, la rîndul ei, a capo
tat destul de trist în fața Ra
pidului într-o întîlnire simi
lară. Adevărul scoate la ivea
lă însă o concepție ruginită 
și detestabilă, intrată, se pare, 
în măduva fotbalului nostru. 
Este ceea ce vedem aproape 
în fiecare duminică în me
ciurile de campionat. Incon
secvența circulă ca un virus. 
Echipe de prestigiu, în care 
se adună speranțe dintre cele 
mai sincere și îndreptățite, 
cad la un moment dat într-un 
vid de voință, spre stupefac
ția tuturor. Jucători de valoa
re recunoscută, capabili și 
evident talentați, fac de la o 

zi la alta incredibile zig-za- 
guri de formă.

Iată deci că tristețea pentru 
înfrîngerea de ieri vine di
rect și sigur din ceea ce ne 
îngrijora uneori și pînă acum. 
Personalitatea jucătorilor nu 
iese la iveală în meciurile de 
mare importanță, ci de obicei 
în întîlnirile obscure. Nu ne 
îndoim de valoarea lui Pîrcă- 
lab, a lui Ivansuc sau Nun- 
vailler III, dar aceasta se 
cere verificată pe deplin 
atunci cînd e cel mai mult 
nevoie de ea. Care a fost de
zamăgirea supremă de ieri ? 
înaintarea n-a deținut con
cepția clară a victoriei, a. în
scrierii golurilor, cu alte cu
vinte. Aruncarea mingei de 
la unul la altul în fața porții 
adverse — cine n-o știe ? — 
este mortală în fotbal. Parcă, 
dacă ne amintim bine, brazi
lienii veneau doar vreo trei 
în fața careului de 16 metri și 
de acolo începeau fără nici o 
întîrziere bombardamentul, 
însăși experiența echipei noa
stre naționale a dovedit-o, 
mai ales în meciul de la Li
sabona, că atacul în trombă, 
simplu, direct și sufocant este 
singurul care poate întreține 
convingerea victoriei. De ce nu 
impun antrenorii echipei noa
stre cu fermitate această tac
tică elementară și precis ve
rificată ? De ce nu sînt obli
gați înaintașii să șuteze me
reu și cu forță spre poartă ? 
Pînă cînd atîtea pase sterile 
între cinci oameni în fața ca
reului ?

Mijlocașii și apărarea ime
diată ne-au dat, la rîndul 
lor, imaginea unui comparti
ment împărțit în cel puțin 
trei culoare goale. Zonele des
coperite, în condițiile fotba
lului modern, nu pot scăpa 
nefolosite nici unei echipe se
rioase. A lipsit apărării de ieri 
orientarea spontană, înțelege
rea intuitivă, pasiunea pen
tru joc, ambiția de a nu lăsa 
adversarului posibilitatea să 
se apropie periculos de poar
tă. Doar Popa a fost o sclipi
re din ceea ce ar trebui să : 
fie fundașul modern, capabil 
să devină pe neașteptate și 
un veritabil înaintaș.

Cît despre „Steaua Roșie“ ' 
din Belgrad, ea are meri
tul de a fi venit la Bucu
rești ambițioasă, fără gîndul 
de a face un simplu antrena
ment.

Ce e de făcut ? Un singur 
lucru : antrenorii să verifice ' 
și pe ceilalți jucători selecțio
nați (de ce n-au fost încercați 
Marcu, Solomon, Mateianu ?), 
să impună întregii echipe o 
necondiționată aderență față 
de o tactică simplă, sub sem
nul căreia să se concentreze 
pe totalul celor 90 de minute 
de joc. Există încă două săp- 
iămîni la dispoziția echipei 
pentru a se pune la punct, în I 
primul rînd moralmente, și ; 
să-și ridice potențialul de
luptă. Totul depinde acum de 
jucători și antrenorii clubu
rilor. Să nu ne pierdem încă j 
speranțele.

ION BĂIEȘU 1

Diplome de absolvire acordate participanților 

la concursurile de vară de limbă, literatură, 

istorie și artă a poporului român

lor. Au vorbit apoi profesori, 
cercetători științifici și stu- 
denți din diferite țări, care au 
relevat înalta ținută științi
fică a cursurilor și au adus 
mulțumiri organizatorilor 
pentru posibilitatea ce le-a 
fost creată de a cunoaște 
limba, literatura, istoria și 
arta poporului român, precum 
și pentru ospitalitatea cu care 
au fost înconjurați.

(Agerpres)

9 Astăzi, în piscina clu
bului sportiv „Dinamo", 
din Capitală încep între
cerile finale ale cam
pionatelor republicane de 
natație. întrecerile se 
vor încheia duminică, cînd 
va fi cunoscută lista com
pletă a noilor campioni ai 
tării. La această ediție, vor 
participa, în afară de con
curs, 7 înotători americani, 
în frunte cu cunoscutii re
cordmani mondiali Roy Sa- 
ari, Dick Roth și Cari Ro
bie. în fiecare zi, întrece
rile încep la ora 19.

• Cu prilejul Campiona
telor europene de caiac- 
canoe desfășurate recent în 
tara noastră, la Snagov a 
fost organizată o expoziție 
de ambarcațiuni românești 
care 8-a bucurat da succes 
și da aprecierea pozitivă a 
vizitatorilor. Mult interes au 
stîrnit ambarcațiunile con
struite la Combinatul pentru 
industrializarea lemnului 
din Reghin; canoe, caiace, 
bărci universale, iola etc.

*

(Agerpres)

INFORMAȚII
La Ambasada Republicii Dea 

mocrate Vietnam a avut Ion 
miercuri o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a proclamării indepen
denței. A vorbit cu acest prilej 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai presei române, corespondenți 
ai presei străine și atașați cultu
rali ai unor misiuni diplomatica 
din București, precum și funcțio
nari superiori din M.A.E.

★
Ieri a părăsit Capitala, pie

rind spre R. S. F. Iugoslavia, 
delegația guineeză condusă de 
domnul Fodeba Keita, ministrul 
apărării naționale și securității 
Republicii Guineea care, a fă
cut o vizită în țara noastră.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul- forțe
lor armate, Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, -E- 
duard Mezincescu, adjunct ăl 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față ambasadorul 
Iakșa Petric și atașatul militar 
al R. S. F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★
în sălile Muzeului „București 

în arta plastică“ din str. Biserica 
Amzei s-a deschis miercuri, în 
prezența unui numeros public. 
Expoziția de miniaturi indiene, 
organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă în cadrul 
schimburilor de manifestări cul
turale dintre India și țara noas
tră. Expoziția cuprinde cîteva 
zeci de lucrări de pictură mini
aturală aparținînd diferitelor 
școli din secolele XI—XIX din 
numeroase regiuni ale Indiei.

★
Cu prilejul vizitei în țara- 

noastră a ministrului afaceri
lor culturale al Danemarcei, 
Hans Solvhoj, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Dane
marcei la București, Viggo 
Christensen, a oferit miercuri 
seara o recepție.

Âu participat Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului Ro
mân pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi și membri ai unor mi
siuni diplomatice.

(Agerpres)

Un uriaș fagure de miere 
executat din metal, beton și 
sticlă. Vedere exterioară a 
Combinatului apicol din 
București dare va intra cu- 
rînd în probe tehnologice.

Foto: O. PLECAN

URMĂRI DIN PAQ. I
Școala - organizatorul 

excursiei
Este altceva și pentru elevi 

cînd cunosc din vreme ce tra
seu îi așteaptă în vacanță. 
Din proprie inițiativă, la în
demnul diriginților, al orga
nizației U.T.C. ei pot depune 
treptat sume mici de bani la 
C.E.C. reușind să aibă vara e- 
conomii care să le permită par
ticiparea la o excursie. Căci 
fiecare clasă poate face o ex
cursie pe vară cu dirigintele și 
profesorii ei. într-un asemenea 
caz, altfel ar fi pregătite 
excursiile — bucurîndu-se de 
atenția și adeziunea tuturor 
factorilor din școală. Din ac
tualul sistem n-ar trebui să 
rămînă decît... fondurile, care 
să fie alocate școlii din vre
me. urmînd ca noi să le re
partizăm pe baza acelorași 
principii. Și desigur ajutorul, 
îndrumarea și controlul foru
rilor de învățămînt.

Evident, pentru evitarea 
supraaglomerării anumitor 
centre, trebui" menținut. în 
continuare, comandamentul 
central (sau ceva asemănă
tor), dar reprofilat. Comanda
mentului ar trebui să-i revi
nă numai rolul de coordona
tor, de dispecer al excursii
lor. Iată cum as vedea eu că 
trebuie procedat concret : 
pînă la 1 ianuarie comanda
mentul să primească din 
partea fiecărei școli (prin in
termediul secțiilor regionale 
de învățămînt) tabele cu 
excursiile planificate, data și 
numărul de participant!. în 
luna ianuarie comandamentul 
șă facă centralizarea acestora 

la scară națională, propunînd 
eventualele modificări de dată 
(nu și de itinerar), în cazul 
în ca¥e s-ar suprapune mai 
multe excursii la aceeași dată 
pe același traseu. Pînă la 
1 februarie comandamentul 
poate face comunicările res
pective, urmînd să se preocu
pe de amenajarea bazelor tu
ristice (într-un număr mai 
mare de localități), iar școlile 
de pregătirea excursiilor“.

PA VEL NICOLAE — Școa
la medie nr. 3, Brașov: „Vă 
vorbesc cu experiența unui 
îndrăgostit de frumusețile pa
triei, care i-a străbătut numai 
cu piciorul meleagurile pe un 
itinerar ce cuprinde peste 
35 000 km. A trebuit să fac 
cu amărăciune constatarea că 
foarte puțini elevi s-au de
prins cu călătoriile, făcîndu-și 
din ele o obișnuință de viață, 
o necesitate. Aceasta pentru 
că nu le-am dezvoltat gustul 
de excursie, nu le-am format 
deprinderi care să-i însoțeas
că permanent. Și cine ar pu
tea să-i ajute mai bine decît 
școala, profesorii lor ? Recu
nosc aici o greșeală a noastră, 
a slujitorilor școlii. Ce tre
buie făcut pentru a o îndrep
ta ? Mai întîi să existe la noi, 
la profesori, dorința, pasiu
nea pentru excursie. Este o 
condiție indispensabilă. Și, 
spre regretul meu, nu rareori 
am observat cadre didactice 
care-i însoțesc pe elevi în 
excursii mai mult din obli
gație, avînd mereu prezent 
gîndul întoarcerii cît mai cu- 
rînd „acasă“,. Alteori profe
sorii însoțesc elevii pe iti- 
nerariî pe care nici ei nu le 
cunosc. Care mai este a- 
tunci caracterul instructiv al 

excursiei, cînd conducătorul 
e silit să le vorbească copiilor 
din ghidul turistic, pe care-1 
au și aceștia ? De aceea, ori- 
cît de paradoxal ar părea, ni 
se pare oportună, în momen
tul de față, și organizarea 
unor excursii pentru cadrele 
didactice.

în școala noastră s-a per
manentizat de mult dragostea 
de excursie. începutul l-am 
făcut cu mulți ani în urmă, 
prin 1957. De atunci am orga
nizat an de an numeroase 
excursii, căutînd să nu ră
mînă în afara lor nici un elev 
al școlii. Am închegat și un 
cerc turistic, care ne-a fost 
un sprijin competent în orga
nizarea unor excursii din ce 
în ce mai interesante, mai 
frumoase. Dar totul a putut 
fi realizat prin dragostea și 
voința profesorilor, a școlii“.

IRIMIE IOANA — direc
toarea Școlii generale de 8 ani 
nr. 5 Brașov: „Deși școala de 
8 ani nu este în atenția minis
terului în ceea ce privește tu
rismul, aș avea de spus unele 
lucruri necesare în cadrul u- 
nei asemenea discuții. Toți e- 
levii trebuie să-și cunoască pa
tria. Cred că această cerință 
trebuie realizată ținîndu-se 
seama de specificul vîrstei lor, 
de posibilitățile lor de înțele
gere și asimilare. Este, cred, 
indicat ca cei mici, din clasele 
I—IV, să-și cunoască mai în
tîi localitatea în care învață, 
împrejurimile. (Cei dintr-a 
IV-a pot- face excursii de o zi 
chiar în cadrul raionului). Ele
vii din clasele V—VIII pot or

ganiza excursii de cunoaștere 
amănunțită și profundă a re
giunii natale“.

*
Iată, așadar, cuvîntul cadre

lor didactice. Este, credem, o 
demonstrație limpede a faptu
lui că actualul mod de orga
nizare a excursiilor prezintă a- 
tîtea deficiențe, încît fac ori 
imposibilă realizarea lor, ori 
anulează aproape total scopul 
urmărit. Să sintetizăm cîteva 
din concluzii. Ideea care se re
liefează cu pregnanță din a- 
ceastă anchetă este aceea că 
școala are nevoie de mai mul
tă independență în organizarea 
excursiilor. Numai așa se va 
înțelege prin excursii mai mult 
decît o călătorie de agrement. 
Or, aceasta nu se poate reali
za pe deplin cînd întîmpini ba
riere nejustificate, neajunsuri 
pur organizatorice. Trebuie 
creat un asemenea sistem, în
cît să permită elevilor — în- 
cepînd din clasele mici și pînă 
la absolvire — cunoașterea pa
triei sub toate aspectele ei. Din 
cuvîntul profesorilor se con
turează în mare parte profilul 
unui astfel de sistem. Ținînd 
seama de specificul vîrstei e- 
levilor, de puterea de asimila
re și înțelegere, acest sistem 
trebuie să ofere posibilitatea 
unei cunoașteri concentrice și 
progresive, profunde. Concret, 
lucrurile stau astfel : . elevii 
mici, clasele I—IV, să-și cu
noască localitatea (comuna sau 
orașul în care învață), împre
jurimile ei. O asemenea cu
noaștere se poate realiza prin 
drumeții care să nu depășeas
că durata de o zi. Pentru cei 
într-a V-a — a VIII-a trebuie 
organizate excursii de cunoaș
tere profundă și detaliată a re
giunii, cu durata de maximum 
2—3 zile. (între cunoștințele 
predate la lecții și locurile vi

zitate să existe o strînsă legă
tură). Abia într-a IX-a — și 
pînă la absolvire — ele
vii pot trece la cunoaște
rea la „fața locului“ a 
întregii țări, a frumuseților ei, 
a realizărilor poporului. Și cine 
poate asigura mai bine elevi
lor o astfel de cunoaștere, dacă 
nu școala, profesorii lor. Ei sînt 
aceia care știu ce trebuie și 
cum trebuie să viziteze elevii, 
ce-au văzut și ce urmează să 
mai vadă — alcătuind, în func
ție de aceasta, un plan mi
nuțios și cu prevederi precise 
ca într-o programă analitică — 
care să cuprindă nu numai 
acțiunile prezente, ci și de 
perspectivă. Un asemenea plan 
trebuie să aibă fiecare diri
ginte ; nici un elev nu trebuie 
să rămînă în afara unei astfel 
de preocupări.

Că lucrurile n-au fost pînă 
acum așa, reiese clar din 
răspunsurile tovarășilor profe
sori. Sistemul de pînă acum, 
(dacă poate fi numit, totuși, 
sistem) cu organizarea și pro
gramarea excursiilor pe plan 
central, distribuirea locurilor 
de sus în jos, nu numai că n-a 
realizat pe deplin ceea ce și-a 
propus, dar a frînat și iniția
tiva care există din partea 
multor școli. Un exemplu este 
elocvent : din cele 1120 de 
locuri în excursii interregiona
le planificate orașului Brașov 
n-au fost realizate pînă la a- 
ceastă oră decît 200. în schimb, 
numeroase excursii s-au făcut 
din inițiativa școlilor. Atunci 
pentru ce această cifră de plan 
impusă (a cărei realizare se 
face prin niște pîrghii organi
zatorice foarte complicate. în
cît oamenii se lasă păgubași) 
pentru ce critici și observații 
aduse școlilor la secțiile de în
vățămînt ? (în treacăt fie spus, 
discutînd cu tovarăși inspec
tori, răspunsul a venit prin ri
dicări de umeri: „Asta-i situa
ția — vine de sus“). Nu este 

oare, acesta un sistem care nu 
mai corespunde actualei stări 
de fapt ? Credem că da, și ar
gumentele acestei anchete con
firmă.

Bucureștiul — gazdă 
a „Apimondiei"

rativelor agricole atît la orga
nizarea stupinelor, cît și la ex
ploatarea acestora. Mă gîndesc 
acum la cooperativa agricolă 
Batogu, regiunea Galați, care 
posedă 36Ò de familii de albi
ne. în 1964 aici producția de 
miere, a fost de 20 kg pe fami
lia de albine, ceea ce înseam
nă o creștere a veniturilor cu 
aproape 360 000 lei. Cooperati
va agricolă Amara, raionul Slo
bozia, a realizat de la 160 fa
milii de albine 155 000 lei. Lista 
exemplelor este prea lungă, ca 
să mă încumet să citez mai 
mult din ea.

V orbeați mai Înainte 
de amatorism — aș pune 
termenul acesta In ghili
mele...

Nu sînt de acord. Lăsați-i 
sensul nud. Este într-adevăr 
vorba de amatorism. O paran
teză : am speranța că Ia capă
tul acestui interviu, Asociația 
crescătorilor de albine va nu
măra 65 001 membri; am la în- 
demînă, pentru dumneavoastră, 
o adeziune. Să revenim. Albi- 
năritul este o preocupare utilă 
și în același timp recreativă 
pentru oamenii muncii de toate 
vîrstele și profesiile. Tineretul 
are aici un teren deschis pentru 
o activitate pasionantă. E un 
domeniu în care rațiunea pă
trunzătoare și cercetarea asi
duă au de elucidat multe mis
tere.

Asociația crescătoriilor de 
albine cuprinde 2 295 cercuri a- 
picole (200 în școli, 1 650 să

tești, 445 muncitorești). Imagi- 
nați-vă pe cei 40 muncitori care 
alcătuiesc cercul apicol de la 
uzina Cugir, petrecîndu-și va
canța cu stupii în pastoral, în 
munții din împrejurimi l Sau pe 
cei 32 de membri ai cercului 
apicol din comuna Măgurele, 
regiunea Ploiești, cantonați în 
preajma surselor floricole. Dacă 
eventual pitorescul acestor si
tuații nu vă entuziasmează, am 
și un argument economic : cer
cul din Măgurele a recoltat de 
la 237 familii albine, in 1965, 
pînă acum, 4 977 kg miere. în
mulțiți cu 16 lei kilogramul...

Deci, pot să cred că v-am 
convins să deveniți membru al 
Asociației ? Mă adresez dv., dar 
îi am în vedere, de fapt, pe ci
titorii ziarului.

Ce manifestări adia
cente Congresului se vor 
organiza ?

D. GEORGESCU; Paralel cu 
lucrările Congresului se va des
fășura la București și cel de-al 
IV-lea Festival și concurs in
ternațional cinematografic pe 
teme apicole, cu filme docu
mentare sau artistice (inclusiv 
filme de desene animate).

Tovarășul Harnaj amintea de 
combinatul apicol din Bucu
rești, care va intra curînd în 
probe tehnologice. Splendida 
lui arhitectură, sugerînd un 
uriaș fagure de miere executat 
din metal, beton și sticlă, va 
reține atenția oaspeților. în 
două din halele sale Originale, 
concepute cu îndrăzneală și 
fantezie, s-a organizat prima 
expoziție-tirg international de 
apicultură a Apimondiei. Expo
ziția, care oglindește dezvolta
rea apiculturii românești, se 
află într-un pavilion în forma 
unei imense flori de măr, iar 
ștandurile tîrgului internațional 
sînt adăpostite într-un pavilion 
hexagonal. La tîrg sînt prezen
te firme industriale, comerciale, 
asociații, institute de cercetări, 

unități de producție și apicul
tori amatori din 28 de țări.

In afară de festivalul . cine
matografic despre ■ care - am 
vorbit, se mai organizează un 
interesant concurs de cărți șt 
publicații de specialitate, afișe, 
timbre și fotografii. In calitate 
de gazde am făcut totul ca 
oaspeții noștri să ne îndrăgeas
că țara, să nu ne uite niciodată.

Obiectiv principal: 
calitatea

spune inginerul Mircea Stef, șe
ful serviciului C.T.C. — am avut 
multe necazuri cu cămășile de 
distribuție dare prezentau unele 
defecțiuni. Aproape 80 la sută 
din defecte se datorau slăbirii 
jocului acestor cămăși după 
montaj. După multe căutări și 
încercări montorul Ilie Teșoiu a 
construit un dispozitiv special de 
alezat care permite executarea 
unor piese de calitate. De ase
menea, prin amenajarea unui 
stand de ridicări ale diagramelor 
în primul semestru al acestui an 
am redus defectările la frîna 
automată cu peste 80 la sută.

— Nici turnătoria nu stă mai 
prejos, intervine tînărul inginer 
Mihai Tudori, șeful secției. în 
cele șapte luni care au trecut 
coeficientul de rebut la turnăto
ria de fontă este de 1,24 la sută, 
față de 2,4 cît este admis, iar 
la turnătoria de bronz este de 
0.25 la sută cel admis fiind 0,5 
la sută.

Cum am ajuns la aceste rezul
tate ? De cîte ori apărea o piesă 
cu defecte adunam muncitorii 
care o executaseră și analizăm 
împreună cauzele rebutului. 
După aceea, am socotit mai ni
merit să facem demonstrarea 
tehnologiei tuturor pieselor noi 
pe care le executam, așa cum de 
altfel procedau , cu rezultate 
foarte bune și alte întreprinderi 
din țară.
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Manifestări consacrate Rezultatele zborului

de 23 August stației cosmice 
„Sonda - 3//

Djakarta
DJAKARTA 25 (Agerpres). 

Cu prilejul celei de-a 21-a a- 
niversări a eliberării țării 
noastre, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Dja
karta, Vasile Gîndilă, a oferit 
în saloanele ambasadei o re
cepție la care au participat 
Subandrio, prim-vice-prim- 
ministru și ministrul afaceri
lor externe al Indoneziei, Lei- 
mena, al doilea vice-prim-mi- 
nistru, Chaerul Saleh, al trei
lea vice-prim-ministru, Arud- 
ji Kartawinata, președintele 
parlamentului indonezian, Su- 
marno, Adam Malik, Prijono 
— miniștri coordonatori, Pu- 
sonegoro, ministru pentru cer
cetările naționale, vice-amira- 
lul Martadinata, ministrul 
forțelor militare maritime, D. 
N. Aidit, vicepreședinte al A- 
dunării Populare Consultative 
Provizorii și președintele Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Indonezia, 
miniștri, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor armate 
ale Indoneziei, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe și alte instituții 
centrale de stat, membri ai 
parlamentului, oameni de ști
ință și cultură, ziariști, acti- ■ 
viști ai vieții publice din Dja
karta. A fost, de asemenea, 
prezent generalul-maior Sam
bas Atmadinata, ambasadorul 
Indoneziei la București, 
mai luat parte șefi, ai 
misiuni 
militari 
corpului 
karta.

People's Daily“ subliniază im
portanța actului de la 23 Au
gust, care a deschis drumul 
unor „adînci transformări re
voluționare ce au dus la 
triumful socialismului în Ro
mânia“. Ziarul a publicat, de 
asemenea, articolul „Mecani
zarea agriculturii în Româ
nia".

membri ai corpului diploma
tic, ziariști guineezi si stră
ini.

Delhi

Au 
unor 

diplomatice, atașați 
și alți membri ai 
diplomatic din Dja-

Copenhaga
COPENHAGA 25 (Agerpres). 

— însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Republicii Socialiste România la 
Copenhaga, C. Băbeanu, a oferit 
o recepție cu prilejul celei de a 
XXI-a aniversări a eliberării 
României. Au luat parte Simon 
From, prim-vicepreședinte al 
parlamentului danez, Kaj Andre- 
sen, ministrul locuințelor, H. 
Ewern, mareșalul curții regale, 
Eigil Jorgensen, secretar al pre
ședinției Consiliului de Miniștri, 
deputați, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
danez, și ai altor instituții cen
trale, oameni de știință și artă, 
ziariști, oameni de afaceri, șefi 
și membri ai misiunilor diploma
tice acreditați la Copenhaga.

Tot cu prilejul sărbătorii na
ționale a poporului român, pos
tul de radio danez a transmis un 
reportaj despre România și un 
program de muzică românească. 
Presa centrală și din provincie 
a publicat materiale dedicate zi
lei de 23 August.

DELHI 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România Ia Delhi, Aurel 
Ardeleanu, a oferit o recepție 
în saloanele ambasadei. Au 
participat : dr. Zakir Hussain, 
vicepreședintele Indiei, înalți 
funcționari din ministerele 
centrale, membri ai parla
mentului, conducători ai unor 
partide, oameni de cultură și 
știință, ziariști, precum și șefi 
ai misiunilor diplomatice 
creditați la Delhi.

Damasc

a-

Rangoon
RANGOON 25 (Agerpres).-- 

Presa birmană continuă să 
publice materiale mareînd cea 
de-a XXI-a aniversare a eli
berării României. Ziarul gu
vernamental „The Working

L

DAMASC 25 (Agerpres). — 
Ambasada Republicii Sociali
ste România la Damasc a ofe
rit o recepție cu prilejul celei 
de-a XXI-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul 
fascist.

Au participat Walid al Ta- 
leb — ministrul de stat pen
tru problemele Consiliului 
Prezidențial și ministru de 
externe a.i., Aii Taljebini — 
ministrul muncii, Ibrahim Bi- 
tar — ministrul economiei, dr. 
Hisham al-Assy, ministrul in
dustriei, conducători ai unor 
organizații de masă, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

CONAKRY 25 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Republicii Socialiste 
România la Conakry, Ivanciu 
Popescu, a oferit o recepție la 
care au participat dr. Diallo 
Alpha Ahmadou, ministrul 
sănătății, Camara Oumar 
Deen, secretar de stat la Mi
nisterul Muncii, funcționari 
superiori din aparatul de stat,
■■ ■■■ ■■■■ nana am
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Stockholm

Prolog electoral
vest-german

a mai puțin de o lună înaintea alegerilor pentru 
bundestagul vest-german (fixate pentru 19 septem
brie) sondajele de opinie publică indică un echilibru 
sensibil între cei doi principali protagoniști. Uniu
nea creștin democrată (U.C.D.) și Partidul social
democrat (P.S.D.G.). Aceleași sondaje relevă un pro
cent apreciabil de alegători „încă nedeciși" (între 
•15—20 la sută). Barometrul préélectoral reflectă ast
fel, un fenomen remarcat de majoritatea observato

rilor politici : alegătorul vest-german nu are actualmente în față 
terenul unei veritabile opțiuni. „Cetățeanul Republicii Federale 
_ scrie DER STERN — nu are de fapt în fața lui o alternativă. 
Programul U.C.D. pentru așa-numita societate structurată reia, 
în practică, aproape toate trăsăturile programului social-democrat 
pentru o așa-numită societate nouă. Iar ambele programe, care 
reflectă o asimilare reciprocă a aproape tuturor obiectivelor și 
mijloacelor ce și le propun cele două partide, nu aduc, în genere, 
nimic nou“.

Fiecare din cele două principale partide caută să atragă atenția 
alegătorilor asupra slăbiciunilor din tabăra adversă și mai puțin 
asupra programelor prezentate, deoarece acestea sînt asemănătoa
re și puțin consistente. Astfel, președintele Partidului social-demo
crat, Willy Brandt, într-un discurs electoral ținut la Hanovra, a 
insistat mai mult asupra divergențelor care există în sinul parti
dului Uniunea creștin-democrată. EI s-a referit la faptul că fostul 
cancelar Adenauer, în opoziție cu atitudinea cancelarului Erhard, 
a criticat proiectul american în chestiunea armelor nucleare, pre
zentat la conferința pentru dezarmare de la Geneva. Ceea ce tre
buie remarcat în cuvîntarea lui Brandt este faptul că el a lăsat 
să se înțeleagă că nu va fi de acord cu vreo soluție care să îm

piedice ca R.F.G. să 
aibă un cuvînt de 
spus la folosirea ar
melor nucleare, chi
purile „indispensa
bile securității sale". 
După cum se știe, 
de multă vreme, li
derii creștin-demo- 
crați, sub pretextul 
garantării securită
ții, caută pe toate

căile ca Germania occidentală să intre în posesia armelor nucleare, 
fie sub forma participării la preconizata forță nucleară multilate
rală a N.A.T.O., fie la o forță nucleară vest-europeană. Declarația 
lui Brandt confirmă încă o dată ceea ce revista vest-germană 
„DIE ZEÎT" arăta într-o analiză a acestui partid și anume că 
„social-democrații stau astăzi puternic pe terenul hotărîrilor luate 
ele guvernele democrat-creștin» și sînt chiar mai fideli acestora 
decît înșiși creștin-democrații“.

Preponderența a ceea ce DIE WELT denumește „tactica 
supralicitării“ nu exclude, desigur, nuanțări menite să speculeze 
unele avantaje în dauna adversarului. Social-democrații, de pildă, 
caută să profite de actuala criză din Piața comună, criză care 
lovește, indirect, în „calul de bătaie" al U.C.D. : apropierea de 
Franța și „relansarea Europei politice". în acest context Brandt 
și colegii lui caută să-și întărească imaginea de promotori ai alian
ței strînse cu Statele Unite.

In ansamblu însă, deosebirile dintre U.C.D. și P.S.D.G. sînt 
minime, aproape imposibil de definit. De altfel, această realitate 
se reflectă, cu nuanțe aproape ironice, în peisajul publicitar elec
toral. La sfîrșitul săptămînii trecute, cînd panourile publicitare 
din R.F.G. s-au umplut cu multicolore afișe și manifeste elec
torale, alegătorii vest-germani au avut ocazia să citească inscripții 
aproape identice. Manifestele democrat-creștinilor glăsuiesc : 
„Securitatea noastră — U.C.D. I". Iar alături, manifestele social- 
democrate proclamă : „Securitatea prin partidul social-democrat".

Tocmai această „uniformizare" a programelor celor două prin
cipale partide o acuză, în speranța unui profil propriu, partidul 
liber-democrat, membru al actualei coaliții guvernamentale. A- 
cuzîndu-și vehement partenerii democrat-creștini că „îi copiază 
ne social-democrați". liber-democrații caută să apară ca un fel 
de„opoziție" în sinul coaliției guvernamentale,. speculînd atuul 
electoral al „alternativei oferite alegătorului".

E interesant să semnalăm faptul că liber-democrații au inclus 
în programul lor asemenea teze (în opoziție cu U.GD. și P.S.D.G.) 
cum ar fi : renunțarea la doctrina Hallstein, ieșirea R.F.G. din 
N.A.T.O., apropierea de țările răsăritene. Eforturile stăruitoare ale 
partidului liber-democrat de a se disocia de partenerii din actuala 
formulă guvernamentală exprimă temerea de a nu se vedea în 
situația ca, în urma unui eșeo electoral, rol al său politic să fie 
redus.

Firește, nu eforturile și speculațiile micului partid al lui Mende 
dau tonul campaniei electorale vest-germane. Turneele electorale 
ale liderilor celor două principale partide politice se desfășoară 
sub semnul identității cvasitotale a programelor lor. De aceea 
campania electorală se limitează la abordarea unor probleme 
secundare, evitînd zonele de mare și stringentă preocupare a a- 
legătorilor. Ceea ce a dus, potrivit expresiei diplomatico a zia
rului DIE WELT „la existența unui interes foarte moderat în 
sinul corpului electoral“ vest-german.

EMIL RUCÄR
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STOCKHOLM 25 (Agerpres). 
— Asociația de prietenie Suedia- 
România a organizat la Stock- 
holm o adunare festivă consa
crată celei de a XXI-a aniversări 
a eliberării României. Cu acest 
prilej a luat cuvîntul Tekla Tor- 
brink, deputată în parlamentul 
suedez, care a vizitat anul tre
cut țara noastră în cadrul unui 
grup de deputați suedezi. Ea a 
vorbit despre marile realizări 
obținute de poporul român în 
cei 21 de ani de la eliberarea 
sa în domeniul dezvoltării eco
nomice și cultural-științifice. 
Vorbitoarea și-a exprimat spe
ranța că dezvoltarea rapidă a 
economiei românești va crea po
sibilități crescînde pentru extin
derea legăturilor comerciale și 
de altă natură între România și 
Suedia.

în continuare au fost prezen
tate filmele românești „Cerbul 
carpatin", „Memoria trandafiru
lui" și „Ochii orașului meu".

La adunare au luat parte 
Petre Mânu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Stockholm, șefi și membri ai 
unor misiuni diplomatice, oa
meni de cultură și artă, membri 
ai ambasadei române.

La Moscova a avut loc o con
ferință de presă în legătură cu 
rezultatele zborului stației cos
mice sovietice „Sonda-3“. Msti
slav Keldîș, președintele Acade
miei de Științe a U.R.S.S., a de
clarat că pe fața invizibilă a 
Lunii aproape că nu au mai ră
mas „pete albe“.

Vorbitorul a arătat că data 
lansării stației „Sonda-3“ și tra
iectoria zborului ei au fost ast
fel alese îneît să se obțină si
multan fotografii ale feței invizi
bile a Lunii, care nu fusese foto
grafiată în 1959. In continuare, 
acad. Keldîș a spus: „Sub rapor
tul calității lor, fotografiile ob
ținute nu sînt în mod practic in
ferioare celor mai bune fotogra
fii ale feței vizibile a Lunii, lua
te de la observatoare terestre“.

Vorbitorul a arătat că în 
U.R.S.S. se pregătește studierea 
Planetei Marte cu ajutorul rache
telor, dar nu se știe încă dacă 
pregătirile vor fi încheiate pînă 
la marea opoziție a acestei pla
nete.

Noile fotografii, a spus la 
conferința de presă astronomul 
Alia Masevici, au confirmat con
cluzia desprinsă anterior că pe 
fața opusă a Lunii există puține 
depresiuni întunecate lungi, de
numite mări, în virtutea tradi
ției. Partea nordică a feței opuse 
a Lunii cuprinde un continent 
gigantic — masiv muntos, aco
perit de cratere. Acest continent 
întrece considerabil continentul 
sudic al emisferei vizibile a Lunii. 
Examinarea comună a materiale
lor rezultate din fotografierea fe
ței opuse a Lunii în 1959 și de 
stația „Sonda-3“, a spus Alia 
Masevici, a confirmat concluzia 
cu privire la asimetria Lunii în 
raport cu planul care o împarte 
în emisfera vizibilă și cea invizi
bilă — pe fața opusă sînt puține 
mări, ea este mai luminoasă și 
muntoasă.

R. D. VIETNAM. — Fotogra
fia noastră Înfățișează un as
pect de la uzina producătoa
re de îngrășăminte chimice 
de Ia The Ha Bac, care va fi 
dată în funcțiune în 1966.

soluționării problemei
yemenite

CAIRO 25 (Agerpres). — Acor
dul semnat la Jeddah de pre
ședintele R.A.U., Nasser, și regele 
Ârabiei Saudite, Feisal, cuprinde 
o serie de prevederi referitoare la 
colaborarea celor două țări în ve
derea soluționării problemei ye- 
menite. In acord se arată că Ara- 
bia Saudită se angajează să înce
teze imediat acordarea oricărui 
ajutor militar forțelor care atacă 
Yemenul și să interzică folosirea 
teritoriului său pentru acțiuni în
dreptate împotriva teritoriului 
yemenit, iar R.A.U. își va retrage 
în decursul a 10 luni, începînd de 
la 23 noiembrie 1965, toate tru
pele staționate în Yemen. Pentru 
a preveni orice încălcare a acor
dului, sau orice întîrziere în în
deplinirea prevederilor, se creează 
o forță militară egipteano-sau- 
dită.

Potrivit acordului, urmează să 
fie pregătită convocarea unei a- 
dunări naționale, compusă din 50 
de membri, reprezentînd „toate 
forțele naționale și personalitățile 
de autoritate din Yemen“.

Cele două părți s-au angajat 
să recunoască rezoluțiile care vor 
fi adoptate de adunare și să co
laboreze în scopul aplicării lor.

Rabat
RABAT 25 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a XXI-a ani
versări a eliberării României, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Re
publicii Socialiste România la 
Rabat, Virgil Podrumaru, a ofe
rit în seara zilei de 23 August, în 
saloanele ambasadei, o recepție 
la care au participat Mohamed 
Zeghari, ministru de Stat, Abdal
lah Chorfi, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
funcționari superiori din diferite 
ministere, membri ai corpului di
plomatic, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

• LA 25 AUGUST s-a închis la 
Pekin expoziția economică a Re
publicii Socialiste România. Agen
ția China Nouă arată că timp de 
trei săptămîni, expoziția a fost vi
zitată cu un mare interes de peste 
700 de mii de persoane și că ex
ponatele prezentate, îndeosebi ma
șinile și utilajele petroliere, ma- 
șinile-unelte și mașinile agricole, 
au stîrnit admirația vizitatorilor 
față de realizările poporului ro
mân.

O MARȚI, în cea de-a doua șe
dință a sesiunii Consiliului Con
ferinței pentru comerț și dezvolta
re a O.N.U. (U.N.C.T.A.D.) a luat 
cuvîntul reprezentantul Camerii 
Internaționale de Comerț, care s-a 
pronunțat pentru înlăturarea ob
stacolelor ce amenință prețurile 
la produsele de bază și comerțul 
cu articolele manufacturate. Vor
bitorul a relevat necesitatea cre
ării unui sistem menit să facilite
ze lărgirea debușeelor pentru pro
dusele de bază ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

• MARȚI seara a început In 
Veneția Festivalul filmului, Ia care 
vor ti prezentate 11 filme din di
verse Țări ale lumii. Festivalul a

Seul

Puternice
demonstrații

studențești

DEZBATERILE
DIR PARLAMERTDL GREC

Dezbaterile din Parlamentul grec asupra investiturii 
cabinetului format de Tsirimokos, care au început 
marți, continuă. Regulamentul Parlamentului grec 
prevede o durată de maximum cinci zile pentru o 
dezbatere de învestitură. Primul ministru desemnat a 
anunțat că regele Constantin va rămîne Ia Atena 
pînă Ia sfîrșitul dezbaterilor.

că 
va

Atenția observatorilor politici 
din capitala Greciei a fost reținu
tă de declarația-program pre
zentată Parlamentului de Tsiri
mokos. Acesta arăta, printre 
altele, că actuala criză politică 
care durează de 40 de zile afec
tează economia Greciei, accen- 
tuînd instabilitatea în țară. El 
a menționat că chiar acest lucru 
l-a determinat să accepte propu
nerea de formare a noului cabi
net. Tsirimokos a subliniat 
guvernul său în cazul că
primi investitura, „va asigura 
tuturor cetățenilor toate dreptu
rile prevăzute de constituție și 
de lege".

In politica externă noul pre
mier a reafirmat apartenența 
Greciei la pactul nord-atlantic, 
adăugind însă că aceasta nu 
înseamnă că ea nu dorește „prie
tenie și relații cu toate țările". 
Abordînd problema Ciprului, 
primul ministru desemnat, deși 
s-a pronunțat pentru o politică 
realistă, s-a declarat pentru uni
rea Ciprului la Grecia (Enosis).

Concomitent cu dezbaterile 
din Parlamentul grec în legă
tură cu votul de investitura, 
continuă luările de poziție față 
de noul guvern. Miercuri la 
prînz grupul parlamentar al par
tidului de dreapta — E.R.E. (99 
deputați), întrunit în cadrul unei

ședințe a hotărît să dea vot de 
toleranță noii echipe ministeria
le a centrului. Hotărîrea survine 
la mai puțin de 24 ore de la ci
tirea în Parlament a declarației 
program a guvernului. Partidele 
Uniunea de centru și E.D.A. 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
nu da vot de încredere guver
nului. Rămîne, deci, necunoscu
tă poziția Partidului progresist a 
grupului de șapte deputați ai 
fostului lider al parti
dului Epek, Papapolitis și a 
altor cîțiva deputați de centru. 
Grupurile Novas (de 26 depu
tați) și Stefanopoulos (circa 15 
deputați) vor vota pentru înves
titură. Pentru cazul cînd nici 
acest guvern nu va întruni ma
joritatea necesară învestiturii, se 
prevede convocarea în ședință a 
Consiliului de coroană în vede- 
tea formării unui guvern de co
laborare națională, la care să 
participe toate partidele. în afa
ră de E.D.A,

în țară continuă mitingurile șl 
grevele în favoarea unei rezol
vări constituționale a crizei pen
tru apărarea cuceririlor demo
cratice alo poporului și organiza
rea imediată a alegerilor.

SEUL 25 (Agerpres). — Gu
vernul Coreei de sud a instituit 
în țară starea de urgență și a 
dat dispoziție armatei să fie gata 
de luptă. La Seul, potrivit agen
ției France Eresse, au fost dizlo- 
cate unități regulate ale armatei 
pentru a ajuta poliția să înăbușe 
demonstrațiile studențești.

Agențiile de presă anunță că 
în capitala Coreei de sud au avut 
loc miercuri ciocniri violente în
tre poliție și armată pe de o parte 
și studenții, care continuă de
monstrațiile de protest împotriva 
ratificării tratatului japono-sucl- 
coreean, pe de altă parte. La a- 
ceste demonstrații au participat 
100f)0 de studenți. Pentru ari 
împrăștia pe demonstranți poliția 
a făcut uz de bombe cu gaze la
crimogene.

Potrivit agenției Reuter, poliția 
ji armata a urmărit pe studenți 
pînă în incinta universității unde 
au aruncat bombe cu gaze lacri
mogene în bibliotecă și în labo
ratoare. Ciocniri între studenți și 
poliție și armată au avut loc și 
în alte orașe. Kang Stih Ryong 
locțiitor al ministrului apărării de 
la Seul a făcut o declarație în 
care a arătat că poliția nu mai 
este în stare să facă față mani
festațiilor studențești din capita
lă. In urma ciocnirilor au fost ră
nite mai multe persoane. Intr-un 
comunicat al poliției se arată că 
au fost arestați 815 manifestanți 
— majoritatea studenți.

Președintele Coreei de sud, 
Pak Cijan Hi a avut o întîlnire 
cu ministrul apărării, Kim Son 
In și cu șeful statului major, ge
neralul Kim Yong Bai, cu car» 
a examinat situația creată ca ur
mare a demonstrațiilor studenți
lor. Intr-un mesaj radiotelevizat, 
Pak Cijan Hi a cerut studenților 
să înceteze demonstrațiile, aver- 
tizînd că guvernul va recurge la 
represiuni mai dure împotriva 
lor. „Toate demonstrațiile mari 
sau mici vor fi reprimate“, a 
spus el. Totodată el a calificat 
ca „absurde“ cererile studenților 
și ale celor care îi sprijină pri
vind demisia colectivă a actua
lului guvern al Coreei de sud, 
dizolvarea adunării naționale și 
abrogarea tratatului japono-sud- 
eoreean.

Vietnamul de sud

KM oman

FRANȚA. — Champs E/yssees din Paris, așa cum arată în luna august

c uvîntarea rostită re
cent în fața mem
brilor „Overseas 
Press Club" de mi
nistrul comerțului 
al Statelor Unite 
John Connor, a 
readus în fața ob
servatorilor proble

mele „dificile și dramatice" ale 
dolarului. El a arătat că defici
tul balanței de plăți americane 

•— în pofida unor succese tem
porare — este departe de a fi 
rezolvat, rămînînd în continuare 
una din preocupările principale 
ale administrației.

Plățile masive pe care le exe
cută S.U.A. ca urmare a „obli
gațiilor" sale în străinătate au 
determinat autoritățile america
ne să solicite recent Fondului 
Monetar Internațional o nouă re
tragere de devize în valoare de 
300 milioane dolari, pentru a 
cumpăra dolari deținuți în rezer
vele Italiei, Franței, Belgiei, O- 
landei și Suediei. Această sumă 
a fost folosită pentru prima oară 
în scopul îmbunătățirii balanței 
lor de plăți. De unde pînă nu 
de mult Statele Unite căutau să 
estompeze deficitul balanței de 
plăți pria mijloace financiare 
interne, iată că acum, sînt folo-

site depunerile lor în devize (ca 
o sursă externă) de la F.M.I.

Se știe că datorită situației în 
care se află dolarul și lira ster
lină — cele două „monede con
ducătoare" 
Occident au apărut critici severe 
la adresa actualului sistem mo
netar internațional.

Mecanismul monetar occiden
tal permite ca dolarii investiți 
în exterior de S.U.A., să nu pă-

anglo-saxone — în

ticile actualului sistem monetar 
se referă la faptul că Europa 
Occidentală furnizează ea însăși 
americanilor capitalurile necesa
re achiziționării de întreprinderi 
sau pentru achitarea „obligații
lor" americane în Vietnam. A- 
vantajele care decurg din „Gold 
Exchange standard" 
după cit se observă 
S.U.A. în străinătate.

Franța, considerată

favorizează 
cheltuielile

ca inami-

trupelor guvernamentale
Agenția V.N.A. anunță, citind agenția de presă 

Eliberarea, că in cursul lunii Iulie torțele patrio
tice sud-vietnameze au scos din luptă in șapte pro
vincii — Gia Dinh, Ben Tre, Tan An, Cho Lon, My 
Tho, Tay Ninh și Thu Dau Mot — 4 597 de militari 
Inclusiv 24 de militari

perioadă for- 
doborît 23 de

americani

fost deschis cu filmul francez „Bă- 
Irîna doamnă indignată", al cărui 
scenariu are la bază o nuvelă a 
scriitorului german, Bertold 
Brecht.

Zborul navei

cosmice „Gemini — 5"

• NAVA COSMICA „Gemini-5", 
lansată Ia 21 august, își continuă 
zborul In jurul Pămlntului. 
Miercuri, Ia ora 13,56 GMT, nava 
a încheiat jumătate din călătoria 
sa în spațiul cosmic, eiectuînd 61 
de rotații din cele 121 prevăzute 
inițial. John Hodges, controlor-ad- 
junct al zborului „Gemini" a anun
țat că toate instrumentele de bord 
funcționează bine, Ia fel ca și pila 
de combustibil a cărei defecțiune 
în prima zi a zborului a provocat 
îngrijorare în rîndurile specialiști
lor N.A.S.A. Miercuri s-a anunțat 
că cel doi cosmonaut! aflați la 
bordul navei, Gordon Cooper și 

k ''

Tot în această 
fele patriotice au 
avioane americane, au distrus 
sau au avariat 51 de 
militare, au distrus sau 
dat 18 nave militare și 
turat 539 de tunuri.

Agenția arată, de asemenea, 
că în primele zece zile ale lunii 
august numai în provincia 
Ben Tre au fost scoși din lup
tă 367 militari. Forțele patrio-

mașini 
scufun- 
au cap-

tice au angajat în această pro
vincie 64 de lupte împotriva 
trupelor americane și guverna
mentale și au lansat sute de 
contraatacuri. In aceste lupte 
au fost uciși 91 de militari sud- 
vletnamezi, au fost răniți 116, 
luați prizonieri 37, iar alți 123 
au dezertat. Totodată, au fost 
capturate 29 de tunuri de dife
rite tipuri și o mare cantitate 
de echipament militar.

Deși propunerea franceză a 
fost de la început respinsă la 
Londra și Washington, dificultă
țile întîmpinate în plățile externe 
ale S.U.A. și Angliei au făcut ca 
și în aceste țări să-și facă loc un 
curent în favoarea unor schim
bări în sistemul monetar interna
țional.

Rezultatele reuniunii recente a 
„Clubului de la Paris“ arată că 
pozițiile anglo-saxone sînt de-

0 nouă repriză in duelul uur-dolnr
răsească băncile americane, ci 
să rămînă la dispoziția benefi
ciarilor. întrucît aceștia nu con
vertesc dolarii, rezervele în aur 
de la Fort Knox nu au scăzut 
proporțional cu creșterea dato
riilor S.U.A. Pentru aceste fon
duri depozitate în Statele Unite, 
străinii primesc o dobîndă de 
3—3,5 la sută, pe cînd america
nii realizează de pe urma capi
talului învestit în Europa occi
dentală de exemplu, profituri da 
10—15 la sută.

Tocmai de aceea una din crf-

cui nr. 1 al sistemului bazat pe 
aur—dolar—liră, cere cu insis
tență reevaluarea aurului pentru 
stabilirea unui raport echitabil 
între acest metal și dolar. în a- 
cest fel, datorită rezervelor limi
tate în aur (cele înregistrate în 
prezent sînt apreciate a fi cele 
mai scăzute din ultimii 27 de 
ani) S.U.A. — scrie „Paris 
Match“ „vor fi nevoite să redu
că creditele consacrate ajutoru
lui militar în străinătate, sau in
vestițiile lor în afara teritoriu
lui“.

parte de cele ale oponenților ; 
S.U.A. și Anglia împotrivindu-se 
unor modificări de fond în sis
temul monetar internațional în 
contextul actualelor confruntări, 
conferința anuală comună a 
Băncii mondiale și a F.M.I. al 
cărei scop este să înlăture caren
țele sistemului actual, și care va 
avea loo în septembrie la Was
hington, este așteptată cu inte
res. Pînă acum s-au și emis o 
serie de propuneri care vor fi 
aduse în discuție la conferință. 
Dintre acestea atrage atenția

propunerea americană de convo
care a unei conferințe mondiale. 
Această propunere a fost respin
să de Franța care a argumentat 
că înainte de convocarea unei 
asemenea conferințe trebuie să 
fie stabilit un minimum de în
țelegeri asupra măsurilor ce ar 
urma să fie luate. Altă propune
re se referă la crearea unor fon
duri cu ajutorul cărora F.M.T. 
să intervină atunci cînd e cazul 
pentru reglementarea unor crize 
financiare. Se observă că ambe
le propuneri vizează aminarea 
unor dezbateri de anvergură, sau 
prevăd măsuri de acordare a 
unor împuterniciri mai mari 
F.M.I. Ambele par a favoriza 
dolarul și lira sterlină. In schimb 
a treia propunere, cea franceză, 
prevăzînd reevaluarea prețului 
aurului, at însemna pierderea 
pozițiilor privilegiate de care se 
bucură în cadrul schimburilor 
internaționale monedele anglo- 
saxone.

Toate acestea fao ca disputa 
în jurul „Gold exchange stan- 
dard“-ului să fie tot mai aprin
să ; viitoarea conferință anunțîn- 
du-se ca o nouă etapă a marato
nului monetar interoccidental.

IOAN TIMOFTE

. Charles Conard, au primit permi
siunea să continue zborul Încă 24 
de ore, adică pînă la cea de-a 
77-a rotație.

• FRANȚA a anunțat depozita
rea la sediul O.N.U. a instrumen
telor de ratificare a amendamen
telor Ia Carta O.N.U., potrivit că
rora Consiliul de Securitate își 
mărește numărul de membri de la 
11 la 15, iar Consiliul economic si 
social de Ia 18 Ia 27. Pentru ca 
modificările prevăzute de aceste 
documente să intre In vigoare mai 
este necesară depunerea . instru
mentelor de ratificare șl de 
S.U.A.

• LA 25 AUGUST, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul ar
tificial al Pămlntului „Cosmos-79".

La bordul satelitului se află a- 
parata/ științific destinat continuă
rii cercetării spațiului cosmic In 
conformitate cu programul anunțat 
de agenția TASS Ia 16 martie 
1962.

Aparatele instalate la bordul sa
telitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul pre
lucrează informațiile parvenite.

• LA DESCHIDEREA sesiunii 
Parlamentului ghanez, președinte
le Kwame Nkrumah a rostit o cu- 
vlntare în care s-a referit la une
le probleme ale politicii interne si 
externe ale Ghanel și la o serie 
de probleme africane. El a anun
țai, cu acest prilei, că a adresat 
seiilor de state africane un apel 
in care Ie cere din nou să accepte 
aminarea conferinței Ia nivel înalt 
a O.U.A.. pentru 21 rșetombrie.

partizanilor au fost supuse tirului 
avioanelor armatei guvernamenta
le, timp de aproape 24 de ore. Nu 
se cunoaște numărul morților și 
răniților. La Lima poliția a operat 
20 de arestări în rîndul studenți
lor, învinuiți de legături cu parti
zanii. Ca urmare, studenții au ho- 
tărît să declare o grevă generală 
de 24 de ore pentru a protesta 
împotriva arestării tovarășilor lor 
între care se află și președintele 
Federației studenților din Peru, 
Licurgo Pinto, pe care autoritățile 
îl acuză că ar fi organizat colecte 
pentru a-i sprijini cu bani pe' par
tizani.

va avea întrevederi cu miniștri de 
finanțe și directorii băncilor cen
trale din Franta, Italia, Olanda, 
Belgia și Marea Britanie în proble
ma unei eventuale conferințe con
sacrate reformei sistemului mone
tar occidental.

a

Grevă generală 

studenților peruvieni

AVIAȚIA peruviană a elec- 
marți puternice bombardamen-

•
tuat
te asupra detașamentelor de parti
zani care acționează în regiunea 
Satipo din Munții Anzi. Pozițiile

• LA CASA ALBĂ s-a anunțat 
că ministrul de finanțe al State
lor Unite, Henry Fowier, însoțit 
de subsecretarul de stat pentru 
politică externă, George Ball, va 
pleca în Europa la 28 august pen
tru o vizită de două săptămîni. 
După cum s-a mai anunțat, Fowier

• DUPĂ CUM anunță agenția 
China Nouă, Mao Tze-Dun, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, a pri
mit miercuri pe Gaston Soumialot, 
președintele Consiliului revoluțio
nar suprem din Congo (Leopold
ville) și membrii delegației con
siliului, cu care a avut o convor
bire cordială.
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