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• Barajul se apropie de cota tinaia • Se toarnă

noi baraje • A 7-a străpungere

PITEȘTI (de la corespondentul nostru). —
La Cheile Argeșului, constructorii hidrocentralei 

trăiesc clipele fierbinți ale unor noi victorii. 
Uriașa potcoavă a barajului se înalță vertiginos, 
atingînd înălțimea de 164 de metri. în aceste zile, 
constructorii toarnă lamelele ultimului metru, cît 
a mai rămas pînă la cota finală a barajului de 165 
metri. Toate cele trei schimburi conduse de Vasile 
Damian, Cornel Porumb și Rusu Serafim sînt în- 
tr-o întrecere pasionantă pentru a termina bcto- 
narea cu 2 luni înainte de termen. La Cheile 
Topologului, după terminarea tunelului, s-a în
ceput turnarea unui baraj înalt de 15 metri. Bri
găzile conduse do Vasile Neagu, Petre Vancea și 
Vasile Rusu, au turnat tu succes primele 2 la

mele. Pe rîul Doamnei se fac intense pregătiri 
pentru începerea turnării unui alt baraj care va 
avea o înălțime de 30 de metri. Ieri, pe uriașul 
tunel de 19 km care străbate munții adunînd în 
lacul barajului apa a 5 rîuri, constructorii au săr
bătorit un nou eveniment: a 4-a străpungere pe 
acest tunel și a 7-a din șantier. Brigada condusă 
de tînărul comunist Constantin Berendc a stră
puns înainte cu 3 zile tronsonul Bradu, lung de 
aproape 3 000 metri. Acest eveniment a fost con
semnat de membrii brigăzii cu realizări deosebite, 
în luna august, ei au excavat 78 metri liniari, 
adică cu 19 metri mai mult față de cei 59 pla
nificați, iar în septembrie, planul a fost realizat 
numai în 19 zile, totalizînd pînă în momentul 
străpungerii pe această lună 77 metri excavați.
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La Uzinele „Hidromecanica“ din 
Brașov sînt frecvente asemenea 
cupluri: un muncitor cu mai 
multă experiență explicînd al
tuia, mai tînăr, amănunte ale 
meseriei. In fotografie: rectifi
catorul Simion Gross și Ion 
Roșea, proaspăt absolvent al 

școlii profesionale

Foto: O: PLEC AN
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O imagine a Chinei 
populare.

Proletari din toate țările,

MARILE DESCOPE
RIRI : Strategia in
vestigației de Dorei 
Dorian.

Acad. Șl. Bălan des
pre : CONGRESUL
MONDIAL PENTRU 
LICHIDAREA ANAL 
FABETISMULUI.
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Zile de toamnă, zile de muncă pline. Tinerii mecanizatori din 
brigada condusă de Ștefan Mușat de la S.M.T. Bărcănești, raio
nul Urziceni, execută arături pe suprafețele cooperativei agri

cole de producție din Cătunu.
Foto : AGERPRES

Agrotehnica nu admite nici
„absentele

s
emănatul a început 
în regiunea Dobro
gea de mai bine de 
10 zile. Pînă în sea
ra zilei de 28 sep
tembrie, au fost în- 
sămînțate 137 224 
hectare cu grîu, ce
ea ce reprezintă

43,7 la sută din plan.
După mai bine de 10 zile de 

lucru, nici lin raion nu a realizat 
nici măcar 50 la sută din supra
fața planificată. Semănatul griu
lui se desfășoară, deci, într-un 
ritm nesatisfăcător. Care este ca
uza acestei 
ne-a răspuns 
Dan Șerbu, 
liului agricol regional Dobrogea :

„Însămînțarea griului se exe
cută anul acesta în Dobrogea în 
condiții foarte grele. Sîntem în
tr-o perioadă de secetă prelungi
tă, iar pentru spargerea bolovani
lor unitățile sînt nevoite să facă 
pînă la 4—5 discuiri.

situații ? Iată ce 
tovarășul inginer 

președintele consi-

Pentru regiunea noastră, epoca 
optimă este cuprinsă între 1—20 
octombrie. Anul acesta, am mu
tat-o cu 10 zile mai devreme în- 
trucît după 10 octombrie progno
za indică un timp nefavorabil 
pentru lucrările din cîmp. în 
multe unități, semănatul este frî- 
nat și de recoltarea cu întîrziere 
a florii-soarelui. în regiune, 800 
de tractoare sînt blocate la treie
ratul acestei culturi. însămînță- 
rile pot fi urgentate dacă unită
țile își vor organiza mai bine 
munca, mobilizînd mai mulți oa
meni la culesul florii-soarelui, 
astfel îneît combinele să lucreze 
toată ziua cu întreaga capacita
te. Pe baza forțelor existente am 
stabilit ca recoltarea acestei cul
turi să se încheie la 30 septem
brie. Respectînd graficul de des
fășurare a lucrărilor pe fiecare 
raion, stabilit recent, sperăm să 
ne încadrăm în timpul optim“.

Realizările din ultimele două 
zile — 27 și 28 septembrie — nu

confirmă însă speranțele consi
liului agricol regional într-o ac
celerare a ritmului la semănat. 
Singur raionul Tulcea a realizat 
și depășit viteza de lucru plani
ficată —- 2 311 hectare în loc de 
2 200 planificate.

în aceste zile, conform grafi
cului, trebuia să se semene cu 
grîu de cooperativele de producție 
23 300 hectare și s-au realizat 
doar 18322 hectare. Nici una 
din cele 14 cooperative de pro
ducție din raza orașului Constan
ța, de exemplu, nu. a realizat în 
ultimele două zile viteza de lu
cru planificată. Mai mult chiar, 
unele nu au realizat în două zile 
nici viteza de lucru planificată 
pentru o zi.

O situație asemănătoare am în- 
tilnit 
G.A.S. 
realizat 
în loc 
mentul

și în unitățile trustului 
Constanța, unde s-au 

4 800 hectare într-o zi 
de 6 420 hectare. Argu- 
potrivit căruia semănatul

nu poate înainta mai rapid da
torită greutății cu care este pre
gătit patul germinativ, în multe 
unități nu corespunde cu reali
tatea. La G.A.C. Amzacea, de e- 
xemplu, în ziua de 26 septembrie 
s-au însămînțat 100 hectare iar 
în zilele 27 și 28 cîte 120 hectare 
în vreme ce gospodăria dispunea 
de 34 semănători cu care se pu
tea însămînța zilnic 340 de hec
tare. în seara zilei de 28 septem
brie, patul germinativ era pre
gătit pe 380 hectare, ceea ce a- 
rată clar că nerealizarea vitezei 
de lucru la semănat nu se dato- 
rește acestui fapt.

De altfel, pe trust decalajul 
dintre pregătirea patului germi
nativ și semănat este mai mare 
decît viteza planificată pentru o 
zi de lucru — 7 852 hectare.

Există, atît în cooperativele a- 
gricole de producție, cît și în 
G.A.S., posibilitatea creșterii 
simțitoare a ritmului la în-

sămînțările de 
antrenarea 
de muncă la 
iilor tîrzii și prin repartizarea 
mai multor atelaje, terenul va fi 
mai repede eliberat, astfel că o 
parte din tractoare pot trece la 
arat și la pregătirea terenului în 
două schimburi, iar altele la se
mănat.

în același timp, atît în S.M.T. 
cît și în G.A.S. trebuie luate 
toate măsurile ca în această pe
rioadă, hotărîtoare pentru re
colta anului viitor, să nu stea 
nici un tractor — fapt care se 
intîmplă încă în mod nejustifi
cat în multe unități. Respectarea 
timpului optim impune urgenta
rea ritmului la toate lucrările din 
această campanie agricolă.

I. Ș1RBI
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mai multor 
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bua „stagiune“ 
a cercurilor 
pe materii

Odată cu orele de curs au început să prin
dă contur și proiectele privind activita
tea extrașcolaiă. Am să mă refer la un 

capitol al acestei activițăti, și anume la cercu
rile pe materii.

Colectivul pedagogic al Liceului „Frații Bu- 
zești" — pornind de la o experiență intere
santă, rodnică și cu vechi tradiții — și-a pre
cizat de-acum obiectivele pe care le va urmări 
în acest an școlar la fiecare cerc în parte. Ele 
reprezintă o continuare firească a muncii înce
pute în anii școlari trecuți, o completare a ac
tivității din clasă și încearcă să răspundă pasi
unilor autentice și multilaterale a sute de elevi. 
Așadar noua „stagiune" a cercurilor pe materii 
de Ia această școală este de pe acum bine or
ganizată și se anunță promițătoare.

Cercul de creații literare și cercul artistic 
își vor axa activitatea pa formarea unor posi
bilități optime de exprimare artistică, orală și 
scrisă, și pe descoperirea și îndrumarea elevi
lor cu înclinații pentru compoziția literară. 
Realizările cele mai de seamă obținute în aceste 
cercuri vor fi prezentate cu ocazia manifestă
rilor artistice — serbări școlare, seri literare, 
simpozioane etc. — ce se vor desfășura în școa
lă și vor fi reproduse în revista școlară — al 
cărei proiect mai vechi se va realiza în acest 
an școlar.

„Istoricii" își anunță — de asemenea —- o 
contribuție interesantă la efortul general ce 
se face în școală. Ei vor pregăti lucrări în le
gătură cu istoria Craiovei și a regiunii Olte
nia, vor căuta și vor contribui cu date noi la 
întocmirea monografiei Liceului „Frații Bu- 
zești", vor alcătui o lucrare pentru sesiunea de 
sfîrșit de an a cercurilor pe materii intitulată 
„Noi date cu privire la urmașii familiei lui Tu- 
dor Vladimirescu."

Realizările concrete, cele mai vizibile — și 
care promit și în acest an o activitate frumoa
să — sînt cele obținute în cadrul cercului de 
științele naturii. Gele 40 de borcane cu animale 
întregi, preparate în spirt de, către membrii

Biblioteca Liceului nr. 1 din 
Dej este locul preferat de 
studiu al elevelor Elena Co- 
stea și Alma Breinschi din 

clasa a X-a

Foto: O. PLEC AN

MILTIADE IONESCU
profesor
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ELEVUL DIN BANCA A TREIA

Colectivul Uzinei de an
velope „Danubiana“ și-a 
înscris în palmares un fru
mos succes — al doilea 
milion de anvelope produs 
de la intrarea în funcțiu
ne. Cel de-al doilea milion 
de anvelope a fost realizat 
într-un timp cu 8 luni mai 
redus decît primul milion.

O atenție deosebită au a- 
cordat muncitorii, ingine
rii și tehnicienii uzinei ri
dicării continue a calității 
anvelopelor. De pildă, îm
bunătățirea rețetelor de 
fabricație a cauciucului a 
sporit durata de exploa
tare a anvelopelor cu 20— 
25 la sută.

(Agerpres)
construite în 
date locatarilor

onstructorii de 
locuințe din Iași 
pășeau în anul 
1965 cu un bi
lanț rodnic în 
activitatea de 
producție. Toate 

apartamentele 
prevăzute a fi 

1964 au fost pre- 
înainte de terme

Ceea ce in numărul 
de astăzi al suplimentu
lui „Anii de ucenicie“ 
constituie un titlu — 
Elevul din banca a treia 
— va deveni începînd 
din acest număr o 
semnătură. O veți în- 
tîlni cu regularitate, gi- 
rîtid o nouă rubrică 
născută din intenția de 
a face loc aici, în mod 
permanent, unor dezba
teri sugerate de cîteva 
rinduri, dintr-o cores

pondență primită la re
dacție. Intr-o transcri
ere fidelă, aceste rîn- 
duri sună astfel:

„...ne dăm seama că 
a fi elevi, azi și la noi, 
reprezintă infinit mai 
mult decît ceea ce ar 
putea demonstra relația 
matematică „tînăr ■— 
carte“. Școala noastră 
nu ne oferă doar posi
bilitatea unei pregătiri, 
afectînd în exclusivita
te instrucția. Deși prin

cipala noastră dato
rie este de a în- 
văța în sensul cel mai 
concret, acumulînd cu
noștințele teoretice și 
practice necesare pro
fesiei viitoare, știm că 
în același timp, pe băn
cile școlii, ne formăm 
ca cetățeni. Pentru ca 
la capătul școlii relația 
amintită să se prefacă 
într-una largă, atotcu
prinzătoare : tînăr — 
viață, ne interesează în

egală măsură să ne a- 
propiem o definiție 
complexă a acestor ani 
de ucenicie. Instrumen
tul de măsură al cunoș
tințelor dobîndite la 
fiecare materie în parte 
este nota. Există oare 
o posibilitate de a ne 
măsura cu aceeași e- 
xactitate stadiul la 
care am ajuns în pre
gătirea noastră multila
terală, cetățenească ? 
llăspund fără să șovăi:

da I Un asemenea in
strument precis este cel 
pe care l-aș intitula 
opinia publică școlărea
scă, atitudinea comună 
sinceră, deschisă față 
de toate faptele și gîn- 
durile noastre. Stă în 
puterile noastre, ale fie
cărei clase, să constru
im acest instrument

(Continuare 
în pag. a Il-a)

TELEGRAME

Excelenței Sale 
Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 

Președintele Republicii Arabe Yemen
Sanaa

Cu ocazia celei de-a treia aniversări a proclamă
rii Republicii Arabe Yemen, vă rog să primiți, 
Excelență, din partea Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, poporului român și a mea 
personal, sincere felicitări și calde urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și prosperitate 
pentru poporul yemenit.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

«1 Republicii Socialiste 
România

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

In numele poporului și guvernului Republicii 
Arabe Yemen, precum și al meu personal, exprim 
Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri 
pentru caldele felicitări adresate cu ocazia celei 
de-a treia aniversări a victoriei revoluției yemenite 
și proclamării republicii.

Urez Excelenței Voastre multă sănătate, mem
brilor Consiliului de Stat succes și poporului ro
mân prieten progres continuu.

MAREȘAL 
ABDULLAH AL-SALLAL 

Președintele Republicii Arabe 
Yemen

nele planificate. S-au construit și 
cîteva zeci de apartamente în 
plus. Ei acumulează, prin urma
re, o experiență valoroasă în or
ganizarea lucrărilor pe șantierele 
de construcții care ar fi trebuit 
continuată și îmbogățită în 1965. 
Așa era de așteptat.

Pentru 1965 grupul 1 de șantie
re — întreprindere aparținînd 
trustului regional de construcții 
— avea planificat să construias
că 1788 apartamente. Cele din 
semestrul I n-au fost predate la 
timp. Și nici pentru restul — 
aproape 20 de blocuri aflate în 
curs de construcție — nu există 
garanții sigure că vor fi predate 
în termen. Cum de s-a ajuns la 
această situație ?

în cadrul grupului 1 șantiere 
Iași există o comisie care stabi
lește planul desfășurării lucrări
lor pe timpul iernii, pentru fie
care operație în parte. în 1963 
comisia a funcționat bine. Ca ur
mare. încă din iarna anului 1964 
s-a pornit cu un larg front de 
lucru, iar pe parcursul anului, 
construcțiile s-au desfășurat în
tr-un ritm accelerat. Ce s-a în- 
tîmplat în anul următor ? Trus
tul regional de construcții nu 
a precizat la timp volumul de 
lucrări pe care grupul 1 de șan
tiere urma să-l execute în anul 
următor. Prin octombrie trecut, 
trustul a anunțat că nu mai dă 
suplimentare de plan. Se preco
niza, așadar, un volum mai res- 
trîns de lucrări. Comisia de care

vorbeam a rămas liniștită. Ca ur
mare, de la grup au plecat în 
alte părți circa 1000 de con
structori, mulți dintre ei fiind 
oameni de bază ai șantierelor... 
Prin noiembrie trustul a revenit. 
Printr-o notă se arăta că vor fi 
atacate lucrări suplimentare. Tîr- 
ziu. De acum forța de muncă 
necesară era insuficientă pentru 
noul volum de lucrări; conduce
rea grupului de șantiere nu lua
se măsurile necesare pentru a 
asigura pe timpul iernii un front 
de lucru corespunzător noilor 
sarcini de plan. Aceasta ar fi o 
primă cauză care a condus la 
întârzierea lucrărilor. Nu era însă 
singura. .

în plan era prevăzut ca în 
rnicroraionul 1 Tătărași să se con
struiască în 1964 mai multe 
blocuri. Documentațiile trebuiau 
să fie date cel mai târziu pînă la 
30 octombrie. Or, acestea au fost 
primite abia prin luna marții:. 
Deci, proiectarea în loc să mear
gă cu un pas înaintea construc
torilor a mers ca cîțiva mai în 
urmă. Nici beneficiarul — comi
tetul executiv al sfatului popular 
orășenesc — primul interesat în 
acest caz, nu și-a îndeplinit obli
gațiile contractuale. Amplasa
mentele noilor obiective au fost 
eliberate cu întîrziere de două 
luni chiar pentru blocuri cu 
termen de predare în acest an. 
Față de 1964 au fost schimbate 
unele soluții de construcție. 
Dacă în 1964 cea mai mare par
te a blocurilor s-au construit din 
prefabricate, ceea ce a asigurat 
o productivitate a muncii mai ri
dicată, în 1965 cel mai mare vo
lum de construcții urma să se 
execute din cărămidă -— lucrări 
care, este știut, solicită un volum 
mai mare de manoperă.

Față de această situație, era 
de așteptat o conlucrare bună în
tre factorii de care depindea în
lăturarea pe parcurs a greutăților 
ivite la început de an.

Așa ar fi trebuit. Constructo
rul, însă, căruia îi revenea, de 
fapt, principala sarcină în înde
plinirea planului de producție 
pornind de la situația dată, în 
loc să ia măsuri pentru o mai 
bună organizare a muncii, să 
aprovizioneze la timp punctele 
de lucru cu materialele necesare 
a privit aceste greutăți ca un pa
ravan în spatele căruia poate 
să-și ascundă lipsurile proprii. 
Argumentul este că blocurile 
incluse în graficul de predare de 
pînă acum au fost începute încă 
din anul trecut. Prin urmare, 
eliberarea amplasamentelor, asi
gurarea frontului de lucru și do
cumentațiile necesare erau rezol
vate. Trebuiau, însă, rezolvate 
probleme hotărîtoare pentru ter
minarea la timp a lucrului în
ceput, care depindeau numai de 
constructor. Era de datoria con-

C. SLAVIC

(Continuare în pag. a Il-a

Combinatul de îngrășăminte 
cu azot Tg. Mureș. Vedere 

parțialei

Foto: O. PLECAN
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descoperiri
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Strategia 
investigației1) 2

1) Mai exact, poate, ar fi fost „strategia descoperirilor* sau 
„strategia științei*.

2) Unui tînăr cititor care ne scria de curlnd că și-ar dori ca 
„norocul" și „întîmplarea" să-l ajute să devină un mare om de 
știință.

3) ,,O planetă ai cărei arbori ar furniza locuitorilor ei hrana 
necesară, iar a cărei climă i-ar scuti de grija îmbrăcăminții — 
după cum observă Geo Bogza — ar putea da la iveală o civiliza
ție de dansuri și cîntece, dar e puțin probabil că acolo ar apărea 
pînă la urmă compasul, rigla de calcul și microscopul“.

4) Din „Născocitorul" de Tudor Arghezi.
5) O mare parte din aceste descoperiri au fost însumate în 

cadrul prezentării „celor 7 minuni*.

de Dorel Dorian

Se spune adesea, fi pe bună dreptate, că este mult mai greu 
să sesizezi o problemă incipientă, încă neabordată, decît să-i gă
sești rezolvarea. Prima operație cere o anume receptivitate, o cu
tezanță intuitivă fi o clarviziune extremă ; cea de a doua — pri
cepere, cunoftințe, perseverență. Fără a le ierarhiza fi a le opune 
ca sens, sesizarea solicită (enunță) descoperirea, în timp ce rezol
varea problemei conduce la (sau constituie) descoperirea propriu 
zisă. Ar fi naiv, firefte, să ne închipuim că această intuire și 
abordare a noului ar fi subordonată... hazardului; ar însemna să 
nu înțelegem nimic din definiția atît de laconică și judicioasă 
dată științei (fi descoperirilor) de Kosambi și anume de „cunoaș
tere a necesității“ ’); fi ar infirma, mai ales, practica omenirii:

Tăvălugul fi roata au apărut atunci cînd omul civilizațiilor pri
mitive a observat că transportul cu sania nu mai răspunde activi
tății sale curente, că-i limitează deplasarea, iar pe scară umană — 

ascensiunea. Roata hidraulică fi scripetele, tn schimb, surorile 
evoluate ale roții, mai aveau să aștepte cîteva sute de ani pînă 
cînd spiritul inventiv al omului avea să le descopere „necesi
tatea".

Reamintim toate aceste lucruri, unele știute, pentru a sublinia 
că orice descoperire este „o fiică a muncii“ s) fi că strategia des
coperirilor, chiar fi acum 5 000 de ani. se întemeia pe înțelegerea 
și cunoașterea solicitărilor stringente ale epocii. Nu putea fi vorba, 
evident, de o strategie conștientă — așa cum se întimpli în zilele 
noastre — adică o strategie pornind de la stabilirea 'succesiunii 
problemelor care se cer rezolvate și de la capacitatea de antici
pare a omului de știință modern. Ințelegînd, însă, „necesitatea" 
descoperirii — a unei simple pîrghii ori a unui plan înclinat, a 
plugului sau a roții („ai născut pe-ncetul uneltele cu care / ți 
s-a făcut mai dîrză voința și mai tare" *) — omul primelor civili
zații începea să-și însușească,din aproape în aproape, strategia 
investigației, ea însăși o descoperire, și crea premizele apariției 
lui Pitagora. Democrit, Anaxagora fi Eudox.

Descoperirile, nu mai e nevoie s-o demonstrăm, se constituie 
într-un lanț neîntrerupt. Putem plasa la începutul lor, „focul", 
„descoperirea agriculturii“, sau „întîlnirea cu prima unealtă"3 4 5); 
putem aminti sau nu despre descoperirea metalelor sau a conștiin
ței de sine a omului; putem trece, mai mult sau mai puțin arbi
trar, peste alte zeci și sute de alte descoperiri, trepte ale aceleiași 
scări a cunoașterii, dar continuitatea lor (diferind ca ritm de la 
epoca pietrei cioplite la epoca fierului) nu mai poate fi pusă la 
îndoială.

Aceeași continuitate se va menține și în momentul trecerii de 
la genialul creator anonim (însumînd generații) spre primii oameni 
de știință, individualități remarcabile, păstrate în memoria cuvîn- 
tului scris. Leucip și Democrit, pe de o parte, Parmenide și Ze- 
non, pe de alta, reprezentanți a două „curente" potrivnice sint 
continuatorii aceluiași Pitagora. •) La rîndul lor preluați, deter- 
minînd filiații, controverse, infirmări absolute și din nou, pe un 
plan evoluat, reveniri

Strategia investigației și, implicit, a descoperirilor se înteme
iază, din acest punct de vedere, pe preluarea critică a cunoștin
țelor și, mai ales, a metodei predecesorilor. Tradiția cumulativă 
a științei ar. rămîne o simplă formulă, fără acoperire și fără sens, 

în afara interpretării exigente a patrimoniului de fapte, legi, teo
rii, supuse perimării sau, dimpotrivă, perenității. Infirmînd teo
riile depășite și descoperind altele noi, edificiul științei se dezvoltă 
continuu. Cum scria John Bernal, „e un edificiu în continuă re
parație și în permanentă utilizare". Putem trăi alături de acest 
uriaș edificiu fără să-l vedem, înălțîndu-se neîncetat, sutele de 
etaje ? ’)

Marii oameni de știință au fost, în cea mai înaltă accepție, oa
meni ai timpului lor. Previziunile și realizările cu care s-au afir
mat, dăinuind peste veacuri, nu puteau să apară decît prin îm- 
plîntarea cit mai adîncă a investigației în cernoziomul fertil al 
epocii în care trăiau. „Revelațiile apostolice" au fost și sint res
pinse de știință odată cu mitul personalităților atemporale. Con
diționările social-economice, ca și condiționările subiective și psi
hologice definesc și sporesc valoarea marilo- personalități. Stra
tegia investigației, așa cum ne-au dovedit-o milenii de experiență 
științifică — și a înțeles-o atît de bine Eudox — pornește de la 
aceste condiționări. „Viața omului“ — scria pe bună dreptate 
Einstein — este posibilă datorită muncii și talentelor milioanelor 
de indivizi ai trecutului și ai prezentului care se ascund sub acest 
cuvințel „societate“.

Pe scara marilor revelații umane a existat un moment — un 
moment care s-a prelungit și a însumat, cu siguranță, milenii de 
experiență — cînd omul, spre deosebire de toate celelalte viețui
toare, a căpăat conștiință că-i muritor. A fost uri moment decisiv 
■și bănuim aici nenumăratele legături și condiționări ale activității 
umane de-a lungul tuturor timpurilor, de această înțelegere a 
existenței limitat-biologice față de existența nelimitată a univer
sului. „Viața de apoi", mitul naiv al „reîncarnării", ca și toate 
miturile sumeriene privind „facerea lumii“ nu pot fi desprinse ca 
apariție, credem, de acest moment aparte pentru evoluția psiho- 
biologică a omului. Nc-ar plăcea să credem că, începînd din acel 
moment cînd a dobîndit conștiința unei vieți limitate în timp, a 
căpătat și „sentimentul" că viața îi trece prea repede și că trebuie 
să-i măsoare zilele, anii. Legenda privind părăsirea „paradisului“ 
și a vieții veșnice a „edenului" nu consemnează, în fond, decît 
trecerea omului de la epoca și ținuturile fără hotar ale vînătorii 
(cînd încă nu se știa muritor) spre epoca agriculturii în care e 
„pedepsit“ să-și dobîndească plinea cu sudoarea frunții. Miturile

6) încă de atunci se face simțită opoziția declarată dintre ten
dința de interpretare a lumii, practică și materialistă (Leucip și 
Democrit) și tendința formală, idealistă (Paramenide și Zenon).

7) „Mă întreb uneori : cum s-o fi simțind omul de litere, muzi
cantul, pictorul sau sculptorul cînd înțelege că trăiește în mijlo
cul unei științe și tehnici din care nu pricepe nimic. Se simte 
el tm izolat ?* — din articolul acad. Gr. C. Moisil.

3 

privind „facerea lumii“ conseinnînd, cu c simplitate de înțeles 
pentru omul de azi, „despărțirea pămîntului de ape și a luminii 
de întuneric", sînt și ele mai ctirînd tehnomorfice (limitate de 
cunoștințele tehnice ale momentului) decît antropomorfice. „Ve
chiul testament“ scris în jurul secolului V î.e.n., consemnînd parte 
din aceste legende și mituri, încearcă deopotrivă să enunțe 
o concepție unitară, dacă nu în privința universului, cel puțin a 
menirii și a locului pe care-l ocupă omul în lume. Cît a preluat 
Thales din aceste interpretări și în ce măsură cultura antică 
greacă a constituit o sinteză a tuturor cunoștințelor și descoperi
rilor de pînă la ea rămîne de discutat.

Important însă și decisiv pentru știință rămîne efortul neîntre
rupt al omului de a investiga, de a căuta cu înfrigurare o expli
cație rațională pentru tot ce există și e supus cunoașterii sale, iar 
odată cu evoluția societății, o disponibilitate crescîndă în a 
reveni critic asupra concepțiilor anterioare, infirmîndu-le, comple- 
tîndu-le, punîndu-le în acord cu rezultatul noilor sale investigații.

De la observarea întîmplătoare a unui fapt ori a unei situații 
pînă la ideea de experiment a fost un drum măsurat în milenii. 
De la primele clasificări, subiective, și de la primele măsurări, 
inexacte, pînă la apariția primelor legi, ipoteze, teorii, bazate pe 
analiză și generalizare, a fost același drum și aceeași scară urcînd 
abrupt de la concret spre ahstract. Teoria pitagoreică a numere
lor cît și „homeomerii“ lui Anaxagora erau pentru momentul res
pectiv abstracțiuni și, implicit, cutezanțe.

Dar așa cum observa Lenin „ridicîndu-se de la concret la ab
stract, gîndirea nu deviază de la adevăr, dacă este justă, ci se 
apropie de el... Toate abstracțiunile științifice (juste, serioase) 
oglindesc natura mai profund, mai complet“. Ceea ce trebuie din 
nou reținut în ceea ce privește strategia și tactica investigației.

Despre Eudoxa) — foarte puține cuvinte. A fost unul din cei 
mai mari matematicieni a Greciei antice, dacă nu cel mai mare. 
A fundamentat teoria proporțiilor, aplicabilă tuturor mărimilor. Dar 
ceea ce constituie, indiscutabil, meritul său principal și nu numai 
pentru dezvoltarea matematicilor, ci pentru toate domeniile știin
ței a fost introducerea metodei exhaustiei sau a aproximației suc
cesive, mereu mai exacte... asemănătoare, într-un fel, chiar inves
tigației științifice. Eudox a aplicat metoda aproximației succe
sive numai la măsurarea liniilor și a suprafețelor. Dar metoda 
semnifică pentru acel moment o descoperire, inatacabilă ca me
todă, si pe care Arhimede, la timpul lui, înțelegînd-o, avea s-o 
extindă, făcînd dintr-însa baza calculului infinitezimal.

Strategia investigației consemnează prin Eudox, acum 2 400 de 
ani, o victorie hotărîtoare.

8) A trăit între anii 408—355 î.e.n.
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moment poetic“, ș.a. au 
realizate cu ajutorul artiș- 
amatori care sint și citi- 
pasionați: Mihai Gheor-

Model... nereprodus
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Familia se execută. După asta U 
vine chef să-i facă o vizită un
chiului Costică, „să asculte ceva 
muzică". Familia se execută.

Pe la ora 8 se întorc
Pentru familie abia 
greul. Tolănit într-un

Casa de cultură din Adjud e 
inundată de lumini, tn răstim
puri, ușa de la intrare se crapă 
și atunci se aude dinăuntru 
sunetul răgușit al unui saxofon, 
tn fața intrării 
dialog •

— Ce
— Să
— Nu 

plină.
— Dar 

care întreabă se 
și din spatele lui iese la ivea
lă un șir de tineri care așteap
tă cu încordare răspunsul).

— Veniți peste două săptă- 
mini. Atunci o să aibă loc o 
altă reuniune.

Poate că răspunsul n-a fost 
exact acesta, dar așa e: Casa 
de cultură din Adjud organi
zează seri distractive pentru ti
neret o dată la două săptămîni. 
O confirmă mai întîi tov. Ion 
Drăgănescu, secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.C. Adjud.

— Da, la două săptămîni, așa 
e trecut In plan și așa se rea
lizează, ne spune dînsul. Serile 
distractiv« care au loc sint însă 
model. Rare dar bune. Ele au un 
program variat, orchestra este 
de calitate, localul frumos, ln- 
tr-un cuvlnt sint foarte aprecia
te de tineri.

Despre latura lor educativă 
ne vorbește tovarășa Maria

Druică, bibliotecară la bibliote
ca centrală raională :

— Multe din manifestările 
noastre, ale bibliotecii, le or
ganizăm în cadrul acestor seri 
distractive. Teme ca: .Prietenie, 
tovărășie, dragoste", „Pagini 
din poezia nouă", „Nicolae La- 
biș, 
fost 
tilor 
tori 
ghiu, Zita Dinicu, Apostol Pan- 
ghel ș.a. De fiecare dată sala e 
plină. In seara cînd am pre
zentat momentul poetic Nicolae 
Labiș au participat peste 280 de 
tineri.

— tn seara aceea mai avea 
loc undeva vreo manifestare a- 
semănătoare 7

— Nu. Știu precis fiindcă am 
fi organizat și acolo o acțiune.

Să ne întoarcem așadar 
tinerii pe care i-am lăsat 
fața ușii casei de cultură și să 
căutăm împreună cu ei alt loc 
de distracție în Adjud.

tn oraș este un club impor
tant — clubul C.F.R. Este joi 
seara, poate s-a organizat acolo 
ceva. Dar pe afișierul de Ia in
trarea în club nu se vede nici 
un program, nici un afiș. Feres
trele sînt întunecate. întuneca
te sînt și sîmbătă seara. Totul 
este ca și joi.

tn oraș sînt circa 1 500 de ti
neri, iar din două In două

tămini, aproximativ 250 dintre 
ei petrec o seară distractivă 
„model" la casa de cultură.

— Unde mergem totuși să ne 
distrăm ?

— Poate e bal la 
C.F.R.

— A fost tot acum 
mini. Nu e sala prea 
dar, baluri se pot organiza aci 
(mai ales că clubul are orches
tră). Aiișul care anunță balurile 
de la C.F.R. apar insă foarte 
pe panourile orașului.

— Dar la sala U.C.F.S. I
— Acolo au loc și mai 

cînd ie trebuie fonduri...
tn sfîrșit o veste bună. E 

la S.M.T. Tinerii pornesc 
tr-acolo dar peste un 
mai mulți trec înapoi, 
de la S.M.T. nu sînt...

— Nu sînt, întărește 
Drăgănescu și face pe 
socoteală : la bancă ar 
tal 30 de tineri. Ia U.R.C.C. 
la spital 15...

Și în acest timp pe sub 
reastra clădirii unde se află 
diul comitetului orășenesc 
U.T.C. se plimbă în sus și în 
jos băieți și fete. De ce nu s-au 
dus fetele la balul de la S.M.T. î

— Fiindcă balurile de la 
S.M.T. au o faimă proastă, ex
plică tinărul Viorel Scorțanu, 
electrician Ia depou. Nu o dată 
s-a Intîmplat să vină în sală ti
neri imbrăcați cu salopete pă-

ceas
La balul 
iele, 
tov. Ion 
hirtie o 
ii in

tale de ulei care invitau fetele 
la dans.

Așadar am făcut ocolul ora
șului și n-am găsit nicăieri vre
un semn că serile distractive 
model, organizate la casa de 
cultură ar avea imitatori,

Numeroși tineri din Adjud 
ne-au vorbit despre dorința lor 
de a se distra. Ei au făcut chiar 
propuneri concrete printre care 
aceea ca serile distractive să se 
organizeze și la clubul C.F.R. o 
dată pe săptămină, de preferin
ță la sfîrșitul săptămînii. Clu
bul dispune de condiții exce
lente în această privință. De 
asemenea organizarea balurilor 
să nu se facă numai după cri
teriul beneficiilor de casă. 
S-ar bucura de o largă partici
pare balurile cu „temă" — ba
lul strugurilor, balul celor 18 
ani etc.

Propunerile sînt mai nume
roase și multe dintre ele se a- 
flă de multă vreme în procesele 
verbale ale adunărilor generale 
ce au avut loc In 
cadrul organizații
lor U.T.C. de la De
poul C.F.R., Între
prinderea de indu
strie locală etc., ca 
și în planurile de 
activitate ale ace
lorași organizații. 
De ce nu se înfăp
tuiesc ?

C. NANCU

■ bi 4)0

structorului să coordoneze mun
ca decadă cu decadă și lună de 
lună, să stabilească concret și 
operativ sarcinile pentru fiecare 
șantier și brigadă.

în cadrul grupului nu a fost 
însă asigurată o coordonare co
respunzătoare a lucrărilor de 
construcții cu cele de instalații. 
Apoi, nu a fost asigurată defal- 
carea cu regularitate a sarcinilor 
de plan pe brigăzi. Din aceste 
cauze 35 la sută dintre muncito
rii în acord nu și-au realizat în 
semestrul I normele și, în ace
eași perioadă, au fost înregistra
te 5344 om-zile întreruperi de 
lucru, 1280 om-zile învoiri și 
concedii fără plată, 1131 om-zile 
absențe nemotivate. Șantierele 
nu au fost asigurate cu cantități 
suficiente din unele materiale. în 
lunile mai și iunie au fost asi
gurate doar 15 tone de ipsos din 
59 tone necesare și 5,16 tone 
vinacet din necesarul de 7,20 
tone, mozaicul alb și diferite cu
lori de geam armat au lipsit și 
încă mai lipsesc. Au lipsit, de 
asemenea, plăci fibro-lemnoase 
de diferite grosimi, precum 
și alte materiale. Mai trebuie a- 
dăugat că nici întreprinderea de 
prefabricate din Roman nu vine 
permanent în sprijinul construc
torilor ieșeni. în asemenea con
diții, firește, nu se putea realiza 
ritmul de lucru planificat.

Două treimi din numărul sala- 
riaților grupului 1 de șantiere de 
construcții de locuințe din Iași 
sînt tineri. Organizația U.T.C. 
putea, prin urmare, să aducă o 
contribuție importantă la desfășu
rarea construcțiilor, conform gra
ficelor de lucru. Iată însă că din 
cei care nu și-au îndeplinit nor
mele de munoă și au numeroase 
absențe și învoiri sînt în princi
pal tineri. Cum a acționat 
acest caz comitetul U.T.C. ?

La începutul lunii iulie a fost 
țonvocată o ședință la care au 
fost invitați membrii comitetelor 
Organizațiilor de bază, organiza
torii de grupe, cadre tehnice din 
conducerea grupului și șantiere
lor, în care urma să se analizeze 
modul în care tinerii, 
de organizațiile U.T.C., contri
buie la îndeplinirea lucrărilor 
prevăzute în grafice. Așa cel pu
țin spunea ordinea de zi. Și era 
un lucru bun, chiar dacă avea 
loc tocmai la jumătatea anului. 
Numși că, în informarea sa, to
varășul secretar Mihai Bocan, în

în

antrenați

loo să facă 
au generat
mulțumit doar să treacă în re
vistă realizările obținute în anul 
1964 1 Cui servea această înșiru
ire a realizărilor din anul tre
cut ? Este adevărat, în cadrul a- 
dunării s-au făcut auzite o serie 
de critici privind modul în care 
unii tineri lucrează pe șantier. 
Așa, de exemplu, instalatorul ca- 
loriferist Pavel Popa, a arătat că 
pe șantiere se face risipă de că
rămidă și nu se respectă predarea 
recepției pe faze de lucrări (mă
sură stabilită de conducerea 
grupului). Constantin Ichim, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
pe șantierul 12 a criticat faptul 
că tinerii nu respectă orele de 
program, adesea ducîndu-se prin 
oraș. Marin Bordei i-a criticat 
pe membrii comitetului U.T.C. 
pe grup pentru că se ocupă su
perficial de organizațiile U.T.C. 
din care fac parte. Același vorbi
tor a criticat conducerea grupu
lui și a șantierelor care manifes
tă timiditate în introducerea 
tehnicii noi. Numai că, dat fiind 
modul în care a fost organizată 
ședința, aceste intervenții au ră
mas doar cîteva voci izolate în- 
tru-un cor în care nota predomi
nantă a fost automulțumirea 
pentru realizări înfăptuite cu un 
an în urmă.

Or, se știe : sub umbrela auto- 
mulțumirii — plouă.

Oare comitetul orășenesc n-a 
știut de această ședință ? Se spu
ne că un colectiv de activiști ai 
Comitetului regional și ai Comite
tului orășenesc U.T.C. Iași a 
controlat și îndrumat în perioada 
8—25 iunie 4 întreprinderi de 
construcții din orașul Iași. între 
acestea s-a aflat și grupul 1 de 

< șantiere.
Atunci, de ce n-au ajutat con

cret comitetul U.T.C. al grupu
lui de șantiere să facă o ana
liză profundă a lipsurilor existen
te, să stabilească asemenea mă
suri care să ducă la lichidarea 
absențelor de la lucru, la îndepli
nirea exemplară a normelor de 
producție ?

în orașul Iași, ritmul de exe
cuție a lucrărilor pe șantierele de 
construcții de locuințe poate fi 
intensificat. Pentru aceasta, este 
necesar ca beneficiarul, construc
torul, ceilalți factori să colabore
ze mai mult, să-și sincronizeze 
mai bine munca astfel încît noile 
apartamente să fie predate la 
timp locatarilor, conform preve
derilor de plan.

Dacă prin absurd o mie de argu
mente nu ne-ar fi convins că s-a 
sfîrșit vacanța, ar fi făcut-o cu 
siguranță al o mie unulea : vra
ful de scrisori primite din partea 
corespondenților noștri elevi și-a 
schimbat deodată aspectul. A dis
părut din el surîsul multicolor al 
ilustratelor. Stăpîn atotputernic e 
din nou plicul.

Citim în aceste zile primele scri
sori redactate la școală, întrerupte 
la jumătate de sunetul clopoțelu
lui anunțînd sfîrșitul unei recrea
ții și reluate la sunetul aceluiași 
clopoțel, după o oră. Sentimentul 
dominant îl constituie faptul că, 
deși, să zicem, în caietul de al
gebră, floarea presată de nu- 
mă-uita a vacanței nu și-a pierdut 
încă parfumul, călătoria prin

La Întreprinderea de piese de radio și semicon
ductor! Băneasa sudura unor piese se execută 

la microscop

8 166 000 speetatori

a 
un start bun, marea majori- 
a alergătorilor în cursa lungă 

a anului școlar au plecat într-un 
eșalon compact, încrezători în vic
torie, deciși să facă totul pentru 
a și-o apropia. Este sentimentul 
pe care îl degajă numeroase scri
sori, printre care cele semnate de 
vechii noștri corespondenți, elevii 
Frățilă Stoica din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Elena 
Sighișoara, Marinela 
comună Negru Vodă,

O notă aparte dar 
dantă aduce scrisoarea Nușei Gîd- 
ință din clasa a Xl-a a liceului 
din Pătîrlăgele, reg. Ploiești. Pen
tru Nușa și colegii ei, reînceperea 
școlii, sărbătoarea primului clopo
țel de la 15 septembrie a fost ul
tima din viața de elevi. „Cu toată 
bucuria prilejuită de reîntîlnirea 
cu colegii, cu tovarășii profesori, 
cu paginile imaculate ale manuale
lor care ne așteptau pe pupitre, 
n-am putut evita o lacrimă... 
septembrie a fost pentru noi

Răcoare, din 
Marinescu, 

reg. Argeș, 
deloc discor

de
CLUJ (de la corespon

dentul nostru)
In regiunea Cluj de la 

1 ianuarie a.c. și pînă la 
mijlocul lunii septembrie 
au fost vizionate 421 de 
filme de peste 8 166 000 
spectatori. Întreprinderea 
regională cinematografică 
organizează în aceste zile 
acțiuni dedicate în special 
tinerilor (cicluri pe teme 
de morală, de dragoste și 
familie, atitudine față de 
muncă, educație estetică, 
știință popularizată etc.) 
Pe lingă numeroase filme

artistice vor rula filme do
cumentare, jurnale de ac
tualități ca: Cetățile chi
miei, 20 de ani de pictură 
românească, Temelii de 
oțel, Trotușul și oamenii 
etc. Deocamdată aceste 
filme vor fi prezentate la 
cinematografele din Cluj, 
Turda, Dej, însoțite de 
expuneri și alte materiale 
documentare, susținute de 
oameni competenți. Pînă 
la sfîrșitul anului, acțiunea 
va cuprinde și alte orașe 

și sate din regiune.

15 
cea 

din urmă sărbătoare de acest fel. 
Peste un an, la această dată, unii 
vom fi studenți, alții vom urma 
școlile tehnice, alții vor fi simțit 
deja bucuria primului contact cu 
munca, direct, în producție. Vrem 
ca școala noastră să fie mîndră 
că ne-a pregătit temeinic pentru 
viitor...'.

Eleva Maria Amariei, comuna 
Pîngărați, reg. Bacău, ne scrie că. 
deși încă în forma lor provizorie, 
cataloagele au început să cunoas
că note definitive, ori — am încer
ca să spunem noi mai exact : de
finitorii. Note bune, subliniind că 
hărnicia n-a avut nevoie de o prea 
lungă „perioadă de aclimatizare".

Așteptăm în continuare scrisorile 
voastre, dragi elevi. Le vom răs
foi împreună, folosind acest spațiu 
al poștei elevilor.

Succes 1
OCTAV PANCU-IAȘI

Corespondentul nostru Petre Du
mitru ne relatează isprăvile unui 
băiată în toată firea H. B. E într-a- 
devăr cineva acest H. B. care se 
comportă ca un prinț răsfățat... 
Chiar cînd doarme, H. B. de la 
[in liceu din Ploiești, terorizează 
întreaga familie.

Ca un adevărat prinț răsfățat, 
H. B. nu face nimic. Mama îi duce 
lingura Ia gură și el consimte din 
cînd în cînd să înghită. Ce mări
nimos e acest H. B„ consimte să 
înghită...

Apoi H. 
« încălfat, 
eat. Apoi
lește servieta. In tot 
H. B. dă ordine.

— Hal mai repede : 
cafi așa încet î !...

La plecare, cu servieta sub 
H. B. mai dă cîteva scurte dispo- 
zițiuni.

— La unu cînd mă Întorc să fie 
masa gata. S-a înțeles f

Cu capetele plecate familia as
cultă poruncile /Incului.

Toată casa — mama, bunica — 
luptă pentru fericirea stomacului 
incomparabilului H. B.

Bineînțeles, mîncarea nu-i place.
— Mergem să mîncăm 
Toată familia în cap 
luat masa în oraș.
— Ar trebui să mergi 

te odihnești puțin.,,
H. B .respinge cu scîrbă propu

nerea mamei.
— Aș vedea un film...
— Bine, dacă vrei un film, mer

gem cu to/il să vedem un film. 
Noi nu ieșim din cuvîntul tău...

— Așa să și faceți. Eu știu mai 
bine decît voi 
după-masă...

După film, 
se plimbe 
execută... 
bulevard, 
la cofetărie „să

a

să 
se 
pe 
gă

ri) oraș... 
cu H. B.

acasă să

Desen de TIA PELTZ

ce trebuie făcut

H. B. îi vine chel 
bulevard. Familia 

plimbă 
chef să mear- 
ia un dulce".

Iui 
pe
După ce se 
îi vine

Elevul din
(Urmare din pag.

banca
l)

din 
î«

rubrica a- 
inspirată din 

citate, va 
dezba- 

care opinia 
școlărească, 

atitudinea co- 
sinceră și des- 
colectivelor de

precis ? Răspund 
nou fără să șovăi: da!' 

Așadar,
ceasta, 
rîndurile 
găzdui acele 
teri pe 
publică 
adică 
mună. 
chisă a 
elevi le va înscrie pe a- 
genda sa de lucru.

ultimele dispoziții,
— Ce stați așa și vă uitați Ia 

mine ? Ați uitat că miine am școa
lă 7 Cine vre/i să învețe pentru 
mine ? Străinii ? Eu să învăț pen
tru mine ? Cum să nu rămîn repe
tent, dacă voi nu asimilați mate
ria ? Cum să nu fiu de risul clasei.fiu de risul clasei,

dacă nu învățați cum trebuie. 
Gata... V-a/i distrat destul. Acum 
e timpul să învățați, miine am 
școală.

Mămica e foarte ascultătoare.
— Învățăm, dar nu știm ce...
H. B. o liniștește :
— Eu sînt elev model, vă spun 

ce să învățați.
Tăticul își ia inima în dinți și 

întreabă foarte disciplinat.
— Eu la ce trebuie să învăț ?
H. B. răspunde calm.
Fiecare unde se pricepe mai 

bine. Tu tăticule ocupă-te de geo
metrie. Dar nu învăța ca un to
cilar, încearcă să înțelegi materia...

Disciplinat, tăticul se duce să 
Învețe Ia geometrie.

H. B. se întoarce din drum:
— Problema 13 și 14... Faci și 

problema 15... să se găsească. 
N-are ce să-ți strice...

Mămica își așteaptă și ea rîndul.
— Tu mămica... înveți la alge

bră... Dar fă lecția cu atenție. Nu 
te mai gîndi la ardei umpluți, în 
timp ce înveți la algebră, ca data 
trecută. Dumitale bunicuțo îți dau 
ceva mai ușor.,, rezumatul la ro
mână... E clar ? In două ore să 
fie gata. Dar să nu iie sec rezu
matul, ocupă-țe și de forma artis
tică... și fără greșeli gramaticale, 
că țip... Pînă atunci eu mai ascult 
puțină muzică... Gata I Învățați cu 
seriozitate 1 — Nu mai vreau să 
repet clasa a X-a...

Și familia s-a apucat să învețe 
— în timp ce H. B. ascultă mu
zică ușoară.

Din cînd în cînd H. B. face cîte 
o mică inspecție.

— Nu pierdeți timpul... învă- 
tați. Miine am o zi grea...

Pentru H. B. totul face mămica, 
tăticul și bunica. Familia îl în- 
căită, familia îl învață. Familia îl 
spală, familia îl răsfață.

Și cînd va fi mare... vai de 
capul lui.

a treia
Pe scurt: o nouă ru

brică permanentă în 
suplimentul „Anii de u- 
cenicie“, însoțită de o 
nouă semnătură: Ele
vul din banca a Jreia.

Nimeni nu vrea să vă 
ducă în eroare, pretin- 
zînd că cel care va sem_ 
na astfel este un elev 
de vîrsta voastră, deși 
poate- că n-ar cunoaște 
o bucurie mai mare de
cît aceea de a mai pu
tea fi, ca fiecare dintre

voi, la vîrsta romantică 
a uceniciei în școală. Și 
poate că în numele a- 
cestei bucurii, care dacă 
nu și-o mai poate apro
pia practic, o poate fa
ce totuși afectiv, prin 
prezența sa în mijlocul 
vostru, e gata să îm
brace uniforma școlară, 
dar nu deghizat în e- 
lev, nu mimînd, ci 
trăind. Deplin, așa cum 
dorește, n-ar putea însă 
realiza aceasta, fără a- 
jutorul vostru. Și cum 
este convins că ajuto
rul vostru nu se va lăsa 
așteptat, a și comandat

o cutie de scrisori a- 
vînd forma unui ghioz
dan ; poștașul va avea 
grijă să descarce în a- 
cest ghiozdan toate scri
sorile primite la redac
ție cu mențiunea „pen
tru Elevul din banca a 
treia“, abordînd proble
me ivite în viata de zi 
cu zi a unei clase și 
în fața cărora socotiți că 
opinia publică școlărea
scă trebuie să ia o ati
tudine de aprobare sau 
dezaprobare.

Elevul din banca 
a treia



în laboratorul de analize spectrale al Uzinei de metale și aliaje neieroase din Capitală, la
boranta Aurelia Văcaru execută, cu ajutorul spectrograiului, analiza unei noi șarje de bronz.

Foto : AGERPRES

Acad. ȘTEFAN BĂLAN despre!

Congresul mondial pentru 
lichidarea analfabetismului

Cu cîteva zile în urmă s-a înapoiat în țară acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, șeful delegației române care a participat 
la primul Congres mondial pentru lichidarea analfabetismului, ce s-a 
desfășurat la Teheran.

Reunit în ședință plenară, Congresul a ales conducerea comisiilor 
de lucru. Cu' acest prilej, acad. Ștefan Bălan, a fost ales în unanimi
tate președintele Comisiei a IlI-a, care s-a ocupat de problemele co
laborării internaționale in domeniul alfabetizării.

In legătură cu recentul Congres, conducătorul delegației române a 
declarat redactorului Agenției „Agerpres“, Adina Constantinescu:

La Congresul mondial al mi
niștrilor educației pentru lichi
darea analfabetismului, convocat 
de Organizația Națiunilor Unite 
pentru educație, știință și cultură 
— U.N.E;S.C.O. —- la invitația 
Șahului Iranului Mohammed Re- 
za Pahlevi — au participat re
prezentanți ai 87 de state și a 
numeroase organizații internațio
nale.

Participanții la congres au 
analizat cu minuțiozitate obiec
tivele, organizarea, metodele și 
tehnica lichidării neștiinței de 
carte, unele probleme privind 
analfabetismul și dezvoltarea 
tehnică, economică și socială, fi
nanțarea acestei acțiuni de cul
turalizare a maselor, precum si 
cooperarea internațională în do
meniul respectiv. Ei au apreciat 

pozitiv modul în care a fost or
ganizată și a fost dusă pînă la 
capăt campania de lichidare a 
analfabetismului în România, 
remarcînd elogios faptul că a- 
ceastă acțiune a dat celor alfa
betizați cunoștințele generale 
necesare și posibilitatea de a-și 
continua studiile. Au mai fost 
evidențiate și alte succese ale 
școlii românești, printre care : 
dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele, obligativitatea 
școlii generale de 8 ani, gratui
tatea manualelor pentru elevi.

în cadrul comisiilor, membrii 
delegației române au intervenit 
în discuțiile privind organizarea, 
planificarea și finanțarea acțiu
nii de lichidare a analfabetismu
lui, în problemele privind conți
nutul pe care trebuie să-1 aibă 

învățămîntul în timpul alfabeti
zării și pregătirea cadrelor nece
sare desfășurării cursurilor. Refe
ritor la rolul cooperării interna
ționale — bilaterale și multilate
rale — în lupta împotriva anal
fabetismului, s-a stabilit că -sta
tele interesate pot fi ajutate pe 
baza unei colaborări bilaterale 
eficiente sau a programelor in
ternaționale de asistență puse de 
acord cu programele naționale. 
S-a scos în evidență posibilitatea 
ca această acțiune să poată fi 
sprijinită din sumele care ar ră- 
mîne disponibile prin dezarmare. 
S-a reliefat, de asemenea, rolul 
principal al U.N.E.S.C.O. în a- 
ceastă acțiune culturală interna
țională.

Cu prilejul primului Congres 
mondial al miniștrilor educației 
pentru lichidarea neștiinței de 
carte, a încheiat interlocutorul, 
delegația țării noastre a subliniat 
faptul că statul român a contri
buit și continuă să contribuie, 
în cadrul U.N.E.S.C.O., la ofen
siva pe plan mondial împotriva 
analfabetismului, în interesul 
păcii și înțelegerii dintre popoare.

Selecționata olimpică 
a Republicii

Socialiste România- 
echipa de tineret 

a R. D. Germane: l-l
CRAIOVA (prin telefon)

Ieri după amiază, pe stadionul 
Tineretului din Craiova, a avut 
loc întîlnirea amicală de fotbal 
dintre formația olimpică a Repu
blicii Socialiste România și echipa 
de tineret a R. D. Germane. Deși 
în prima repriză oaspeții au con
dus cu 2-1, selecționata olimpică 
a țării noastre a desfășurat un joc 
mult mai bun, atît în apărare cit 
și în atac. Repriza a doua a fost 
însă anostă, punctul cel mai slab 
al olimpicilor români fiind înain
tarea, deși au mai marcat un gol. 
Iată de altfel ce ne-au declarat, 
după terminarea partidei, antreno
rii celor două echipe :

HANS STUDENER — antrenor 
principal al echipei germane : 
,,Acesta este al 12-lea joc susți
nut de echipa noastră in 1965. 
Sîntem mulțumiți de comportarea 
jucătorilor in acest meci, deoarece 
românii ne-au pus multe proble
me in desfășurarea jocului. După 
părerea mea, in formația română 
un compartiment ceva mai slab il 
constituie. Înaintarea. Echipa noas
tră a aplicat tactica apărării stric
te la om, uneori chiar suprariu- 
merică, contraataci nd. in schimb 
simplu și viguros“.

MARIAN BAZIL — antrenorul 
selecționatei noastre olimpice :

,,Jocul a constituit pentru noi o 
bună verificare a Întregului lot și 
a.cltorva debutanți in echipa olim
pică. Jucătorii noștri au evoluat 
sub posibilitățile lor (in deosebi 
rapidiștii), care mi s-au părut obo
siți... Singurii care merită eviden- 
țiați sint : Lupe seu, Grăjdeanu și 
Cuperman. La echipa oaspete mi-a 
plăcut , Îndeosebi condiția fizică, 
precum și mobilitatea echipei, tre
cerea rapidă din apărare masivă 
In atac“.

întîlnirea aceasta n-a oferit 
prea multe faze deosebite, cu ex
cepția celor patru momente cînd 
s-au marcat golurile : (minutul 24 
— Năsturescu, 31 — Lowe, 34 — 
Stein, 57 — Cuperman).

Jocul de la Craiova a confir
mat încăodată că antrenorii olim
picilor se află încă în faza de cău
tări și că mai au multe de făcut 
atît din punct de vedere al con
diției fizice, cit și al omogenizării 
acestei formații.

M. DUMITRESCU
• BERLIN 29 (Agerpres). — 

în localitatea Neubrandenburg s-a 
disputat ieri meciul internațional 
de fotbal dintre echipele de juni
ori al Republicii Socialiste Româ
nia și R. D. Germane. Victoria a 
revenit fotbaliștilor români cu sco
rul de 1-0 (0-0). Unicul gol al 
partidei a fost marcat de Incze.

„CURSA SCÎNTEII"

Desfășurată pe tra
seul Oradea — Timi
șoara (170 kilometri), 
cea de a 3-a etapă a 
competiției cicliste 
„Cursa Scînteii“ a 
fost cîștigată de po
lonezul Szumlakowski, 
iar coechipierul său 
Gawliczek se menține 
lider cu un avans de 
numai 27 secunde a- 
supra lui Gabriel Moi- 
ceanu. în etapa de 
ieri, Moiceanu a fost 
redutabil animator. A- 
lături de el s-au re
marcat Constantin 
Dumitrescu, Moldo- 
veanu și tînărul Tu- 
dor Vasile.

Startul din Oradea 
s-a dat la ora prân
zului, sub un cer 
plumburiu de toamnă. 
Un vînt năpraznic din 
față părea să împiedi
ce orice tentativă de 
evadare. Și cu toate 
acestea la ieșirea din 
oraș se desprind din 
pluton Mircea Virgil, 
Holst și Koubes. în 
urma lor pornesc:

Ardeleanu, Bădără și 
Machac. Se formează 
un pluton de șase ci
cliști puși pe fapte 
mari. Ei pedalează 
foarte rapid și ajung 
la Arad cu un avans 
de 5 minute. Cursa 
părea jucată dar o ba
rieră de cale ferată îi 
oprește pe fugari.

Plutoanele se regru
pează, astfel că între
cerea se reia ca de la 
început. între Arad 
și Timișoara, Moi
ceanu, Dumitrescu, 
Szumlakowski, Cam
pigli, Franchini se an
gajează într-o acțiune 
care va fi încununată 
de succes. Grupul lor

PE SCURT • PE SCURT
• Campionatul 

categoriei A de 
fotbal progra
mează duminică 
derbiul bucu- 
reștean : Steaua 
— Dinamo. Jocul 
va avea loc de 
la ora 15,30 pe

stadionul ,,23 August“. Iată cele
lalte întîlniri ale etapei : Steagul 
Roșu Brașov — Farul Constanța •, 
Siderurgistul Galați •— Rapid
București ; Djnamo Pitești —
Știința Craiova • C.S.M.S, Iași — 
Petrolul Ploiești ; U.T. Arad — 
Știința Cluj ; Știința Tmișoara — 
Crișul Oradea.

• Sîmbătă, pe stadionul Dinamo, 
în cadrul categoriei B la fotbal, Di
namo Victoria întîlnește pe Progre
sul București. Duminică dimineața, 
de la ora 10,30, terenul Gloria găz
duiește jocul : Metalul București 
— Știința București.

• Amatorii de box din Ilamburg 
așteaptă cu mare interes întîlnirea 
dintre echipele R.F. Germane și 
României, care va avea loc joi 
seara. în vederea acestui meci, 
s-au făcut intense pregătiri. Echi
pa română a sosit marți fiind în- 
tîmpinată la aeroport de reprezen
tanți ai federației de specialitate 
din R.F. Germană. Programul com
plet al reuniunii de astăzi la cele 
10 categorii este următorul : 
Koprper — Ciucă ; Rascher — Pu- 

va sosi la capătul eta
pei cu un avans de 
peste 2 minute.

Clasamentul etapei: 
1. Szumlakowski (Po
lonia) a străbătut 170 
km în 4h34'52” ; 2.
Moiceanu (România) ;
3. Campigli (Italia) ;
4. Dumitrescu (Româ
nia) ; 5 .Voigtlănder 
(R.D.G.) ; 6. Moldo- 
veanu (România) ; 7. 
T. Vasile (România) ;
8. Franchini (Ralia) ;
9. Heynig (Olanda); 
toți același timp cu 
învingătorul.

Clasamentul gene
ral individual : 1. Ga- 
wliczck (Polonia) 12h 
52’37” ; 2. Moiceanu 
(România) la 27’’ ; 3. 
Voigtlănder (R.D.G.) 
la 29” ; 4. Dippold
(R.D.G.) la 45”; 5. 
Gera (România) la 2’ 
37”.

Astăzi are loc etapa 
a 4-a Timișoara—Her- 
culane.

(Agerpres)

iu ; Klee — Stanev ; Schmitt — 
Antonio j Hanstein — Dinu ; Kot- 
tysch — Pițu ; Meyer — Dobre ; 
Horning — Olteanu ; Gerber — 
Monea și Huber — V. Mariuțan.

După acest meci, boxerii români 
vor evolua la 2 octombrie la Wolf
sburg, în compania echipei secun
de a R.F. Germane, care va avea 
următoarea componență : Stepha
ni, Dehn, Labinschus, Ruzicka, Ho- 
renig, Voss, Millich, Arnecke, 
Gerber și Larmann.

• Jucătorii fruntași de tenis de 
masă își continuă în Capitală pre
gătirile în vederea celei de-a do
ua ediții a Balcaniadei care va 
avea loc în zilele de 8, 9 și 10 
octombrie la Sofia. Din lot fac 
parte, printre alții, campioana bal
canică Eleonora Mihalca, Ella 
Constantinescu, Maria Alexandru, 
Adalbert Rethi, Dorin Giurgîucă, 
Gheorghe Cobîrzan și Marius Bo- 
dea.

• în competiția de fotbal „Cupa 
orașelor tîrguri", la München, for
mația locală München 1860 a în
vins cu 4—0 (2—0) echipa suede
ză F. C. Malmo. Victorioși și în 
primul joc (3—0) fotbaliștii de la 
München s-au calificat pentru tu
rul următor. Nürnberg a terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0) cu Ever- 
ton (Anglia), iar F.C. Antwerp a 
cîștigat cu 1—0 (0—0) meciul cu 
Giens Belfast.

(Agerpres)

0 IMAGINE
A CHINEI POPULARE

Mîinile iscusite ale decoratorilor au 
transplantat pe malul lacului Herăstrău, 
o secvență de arhitectură chineză. Pa
vilionul de expoziții își întimpină vizi
tatorii cu imaginea clasică a unei con
strucții din îndepărtata țară prin care 
spătarul Nlcolai Milescu drumețlse cu 
secole în urmă.

xpozițîa construc
ției economice a 
Republicii Populare 
Chineze înfățișea
ză într-un limbaj 
convingător progre
sele obținute de 
harnicul popor prie
ten, sub conducerea

Partidului său Comunist. 4 700 
exponate, unele minuscule, altele 
de dimensiuni remarcabile, fac 
cunoștință bucureștenilor cu eco
nomia multilaterală a unei țări 
de ample dimensiuni și cu uriașe 
resurse. Lîngă standurile amena
jate cu gust, oprindu-ți privirea 
pe fotografii sau examinînd ex
ponatele, încerci sentimentul u- 
nei călătorii prin imensitatea 
spațiului chinez. Este a doua 
oară cînd, în apropierea linștitu- 
lui lac din Capitala noastră, ne 
întîlnim cu o expoziție chineză 
de amploarea acesteia. în 1959 
am făcut cunoștință cu o econo
mie a cărei dezvoltare o putem 

La Expoziția construcției economice a R. P. Chineze

Foto : KF. STELORIAN

migală prezintă hidrocentrala de 
la Sinangian. Dar să revenim la 
exponate. Ne solicită atenția 
aparatele de mare precizie din 
rîndul cărora se detașează mi- 
croscoape electronice cu o putere 
de mărire a imaginii de 200 000 
ori și mașini electronice de cal
culat, în vecinătatea cărora pot 
fi văzute aparate de radio cu 
tranzistori de felurite dimensiuni.

Imaginile se succed, înfățișînd 
varietatea economiei chineze. Bu
nuri de larg consum dovedeso 
continuitatea unui dezvoltat simț 
artistic, o cultivare a bunului 
gust și o îmbinare a cerințelor 
moderne cu tradițiile populare. 
Mătăsurile, stofele, pînzeturile 
poartă amprenta unei preocupări 
constante pentru frumusețe și 
calitate. Acest sector industrial 
este completat cu biciclete, ma
șini de cusut, ceasuri etc. Să nu 
omitem sectorul sanitar în cara 
se află expuse de la instrumenta

INFORMAȚII

Nota 10 la materia... 
„timp liber !

...Ne aflăm într-o sală a li
ceului „Mihail Sadoveanu“ 
din Iași. Elevii claselor a Xl-a 
au organizat aici un simpo
zion. Tema : „Harta chimică 
a României — 1980“. Asistăm 
la un colocviu alcătuit cu 
multă fantezie. In 1980, poate 
că mulți dintre elevii prezenți 
la simpozion vor lucra în ra
mura chimiei. Și ei se închi
puie în anul 1980 — chimiști 
cu multă experiență ■— invi
tați să participe la consfă
tuire unde se dezbat pro
bleme actuale ale dezvoltă
rii industriei chimice în 
România. Cărțile și reviste
le citite, precum și fantezia 
— „pusă de acord" cu planu
rile care conturează perspec
tivele dezvoltării industriei 
chimice — îi ajută pe viitorii 
chimiști să poarte cu compe
tență o discuție „de speciali
tate".

Acest simpozion nu a avut 
loc. Deocamdată el este în
scris în „planul comun al 
școlii și organizației U.T.C." — 
în cadrul unui ciclu de acțiuni 
cu tema „Toate profesiunile 
sînt frumoase“. Menționăm că 
este binevenită intenția con
ducerii Liceului „Mihail Sado
veanu" și a organizației U.T.C. 
de a invita la acțiunile orga
nizate în cadrul acestui ciclu 
academicieni, profesori uni
versitari, ingineri, medici, ar
tiști — apelînd îndeosebi la 
foștii elevi ai școlii.

Discutam cu tovarășa pro
fesoară Constanța Andrieș, 
directoare adjunctă a liceului, 
și cu tovarășa profesoară Olga 
Rauțchi, secretara comitetului 
U.T.C. Aflăm — cu acest pri
lej — că și în anul școlar tre
cut, asemenea acțiuni s-au 
bucurat de aprecierea elevilor 
și au avut maximum de efica
citate.

— De fapt — ni se spune — 
la baza planului comun din 
acest an școlar stau acțiunile 
organizate în anii trecuți; fi
rește, numai acele acțiuni care 
au plăcut, care au atras un 
număr mare de elevi și care 
au fost eficiente. Acestor ac
țiuni — la organizarea cărora 
vom beneficia de un plus de 
experiență — li se vor adău
ga altele noi.

A devenit o tradiție aici, la 
Liceul „Mihail Sadoveanu", 
ca „planul comun al școlii și 

organizației U.T.C." să fie un 
rezultat al consultării elevilor 
și a tovarășilor profesori. E- 
levii au o fantezie bogată, dau 
dovadă de mult spirit de ini
țiativă. Inițiativa lor consti
tuie „materia primă“ a pla
nului comun. Ei propun multe 
acțiuni frumoase, concepute 
cu ingeniozitate.

— Dar — arată tovarășa 
profesoară Olga Rauțchi, se
cretara comitetului U.T.C. — 
am considerat că este necesar 
ca această „materie primă“ 
să fie prelucrată cu atenție, 
cu tact pedagogic. Și am ce
rut sprijinul tovarășilor pro
fesori. Experiența lor de 
viață, experiența pedagogică, 
cunoașterea elevilor, a pasiu
nilor, dorințelor și necesități
lor lor — ne sînt un ajutor 
real în alcătuirea „planului 
comun al școlii și organiza
ției U.T.C.“.

Nu ne propunem să în
serăm aici toate acțiunile 
ce vor fi organizate la 
acest liceu în timpul liber al

Noua „stagiune“ 
a cercurilor pe materii

(Urmare din pag. I) 

cercului numai în anul trecut, zeci de planșe 
în culori, legate în pînză, exemplare rare pen
tru completarea insectarului din muzeul școlii, 
minerale și alte materiale adunate în această 
vacanță vorbesc de la sine de pasiunea natura- 
liștilor din școală, de competența și dragostea 
cu care sînt îndrumați.

Planul cercului de științele naturii alcătuit 
sub îndrumarea tovarășilor profesori Maria 
Bădescu și Oculeanu Mihai prevede realizarea 
unor teme și lucrări care vizează aprofundarea 
cunoștințelor din clasă, (ca de pildă tema pri
vind „Disecția pe rana esculentă"), formarea 
deprinderilor practice de cercetare (în acest an 
elevii vor învăța prepararea de secțiuni șl stu
dierea lor la microscopul optic), a sentimentu
lui de admirație față de știința românească și 
reprezentanții ei (în cerc se va discuta despre 
viața lui Emil Racoviță șî a altor savanți ro
mâni). Iar pentru sesiunea de sfîrșit de an, 
membrii cercului, îndrumați de tovarășa pro
fesoară Iordache, vor pregăti temele: „Date 
noi despre antropogeneză în regiunea Oltenia" 
și „Biologia păsărilor".

Stimulate de existența apropiată a unuia din
tre gigantii industriei noastre chimice — Com
binatul chimic din Craiova — preocupările 
„chimiștilor" vizează rezultate în concurență cu

celelalte cercuri. De altfel aici activează — 
printre alți elevi cu reale aptitudini pentru chi
mie — Ion Gherghina din clasa a Xl-a D care 
s-a impus atenției școlii prin pregătirea și în
clinațiile sale multilaterale. Ion Gherghina a- 
dolescent cu o condiie fizică de atlet, (e și că
pitan de echipă la handbal) are un laborator 
personal de chimie bine dotat, în care face ex
periențe originale. Pasiunea lui pentru chimie
— dezvoltată și în cadrul cercului respectiv
— s-a dovedit o dată în plus cînd, din prima 
șarjă de amoniu obținută la Combinatul chi
mic din Craiova, el a reușit să aducă o mostră 
pentru laboratorul școlii, consemnînd astfel o 
dată cu valoare istorică în economia țării 
noastre.

Tovarășii profesori de Chimie Călinescu Sa
bin, Alexe și Iser, conducătorii cercurilor, și-au 
înscris în planurile lor — alcătuite pe baza 
propunerilor elevilor — formarea deprinderilor 
de muncă individuală și de cercetare, solicita
rea efortului personal, a originalității și com
pletarea la zi a cunoștințelor din această ma
terie în continuă dezvoltare.

Acestea sînt primele informații ce se pot da 
despre activitatea de început a cercurilor pe 
materii care funcționează în Liceul „Frații Bu- 
zești". Lucruri promițătoare despre care vom 
mai scrie cu siguranță.

La ora de geologie, mineralele sint indispensabile. In fotogra
fie, elevi din clasa a Xl-a A de la Liceul nr. 1. din Cluj 
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elevilor. Trebuie însă arătat 
că tovarășii din conducerea 
școlii și organizației U.T.C. 
și-au propus să realizeze acest 
plan, apelînd la o diversitate 
de forme — simpozioane, seri 
literare, vizionări de specta
cole, organizarea unor spec
tacole în școală, inițierea unor 

cupe la diferite discipline 
sportive: atletism, gimnas
tică, jocuri sportive. Elevii, 
organizatorii și beneficiarii tu
turor manifestărilor cultural 
educative se bucură de spriji
nul larg al tovarășilor profe
sori.

ADRIAN VASILESCU

19,00 Jurnalul te
leviziunii (I). 19,20
Ascultați, judecați, 
dezlegați ! — emisi
une pentru tineretul 
școlar. 20,00 „Pentru 
noi femeile I* 21,00 
Din viața animale
lor (XXXIV). 21,30 
„Povești cu cîntec".
22.10 Jurnalul tele
viziunii (II) și bule
tin meteorologic.

VINERI
19,00 Jurnalul te

leviziunii (I). 19,20
Tineri gimnaști. E- 
misiune pentru co
pii. 20,00 Săptămîna. 
21,00 Avanpremieră.
21.10 Telefilatelia,
21.30 Imagini din 
R. P. Chineză — 
film documentar. 
22,00 30 de minute 
cu artista emerită 
Eugenia Popovici.
22.30 „Luceafărul” de 
Mihai Eminescu 
(montaj literar co
regrafic). Jurnalul te
leviziunii (II) și bu
letin meteorologic.

Vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Petre 
Blajovici, a oferit miercuri 
la Palatul de la Buftea, 
un dineu în onoarea de
legației guvernamentale 
a Cambodgiei, condusă 
de Son Sann, al doilea 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, mi
nistru coordonator al 
problemelor economice, 
financiare și de planifi
care, consilier perma
nent al prințului Noro- 
dom Sianuk. Au luat 
parte Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, 
George Macovescu, ad
junct al ministrului afa
cerilor externe, membri 
ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior, 
Ministerului învățămin- 
tului și Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, ai unor instituții 
centrale și alte persoane 
oficiale. A participat 
Measketh Caimerom, 
ambasadorul Cambodgiei 
în Republica Socialistă 
România.

Dineul s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială.

★
Continuîndu-și vizita 

în regiunea Brașov, mem
brii delegației guverna
mentale a R. P. Chineze, 
în frunte cu Cean Lin-Ci, 
ministrul industriei căr
bunelui, au vizitat în 
cursul zilei de marți u- 
zinele constructoare de 
tractoare și autocamioa
ne. Directorii generali și 
specialiști ai celor două 
mari întreprinderi Bra
șovene, au prezentat 
oaspeților principalele 
sectoare de producție, 
metodele și procedeele 
tehnologice de fabrica»

Televiziune
JOI

ție utilizate. Oaspeții chi
nezi au vizitat, de ase
menea, la cooperativa a- 
gricolă din comuna Hăr- 
man sectorul zootehnia 
s-au interesat îndeaproa
pe de metodele de creș
tere a animalelor, de for
mele folosite pentru co
interesarea țăranilor în 
sporirea producției agri
cole și zootehnice.

Miercuri, membrii de
legației guvernamentale 
chineze au sosit în re
giunea Maramureș. îm
preună cu conducători 
ai organelor locale de 
partid și de stat, oaspe
ții au vizitat Trustul Mi
ner Baia Mare și Uzina 
centrală de preparare a 
minereurilor — obiectiv 
construit cu instalații 
realizate în țară. Au fost 
vizitate, de asemenea, 
laboratoare, stații pilot și 
instalații ale centrului de 
cercetări miniere.

(Agerpres)
★

In zilele de 28 și 29 
septembrie delegația Con
siliului Central al Tinere
tului Liber German 
(F.D.J.), condusă de tova
rășa Erika Richter, secre
tar al C.C. al F.D.J., și-a 
continuat vizita în regi
unea Brașov.

Oaspeții au vizitat Uzi
nele „Tractorul“, Grupul 
școlar profesional „Steagul 
Roșu“, Cooperativa agri
colă de producție Hălchiu 
și stațiunea Poiana Bra
șov.

De asemenea, delegația 
a fost primită la Comi
tetul regional U.T.C. Bra
șov.

Vizita delegației conti
nuă.

CINEMATOGRAFE
A TRECUT O FEMEIE ru

lează la Patria 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; CAMERA ÎN
FORMĂ DE „L" rulează la Re
publica orele 13,45; 16,15;
18,45; 21,15;, Excelsior orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45;,
CINEVA ACOLO SUS MĂ IU
BEȘTE rulează la Luceafărul 
orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21 ;, Festival orele 8,45 ; 11,15 ;
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21 ;, Mio
rița orele 10; 12,30; 15,30;
18,15; 20,45; OMUL MAFIEI 
în completare Zilele Sighișoarei 
rulează la București orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,45 ; 19 ; 21 ; 
Grivița orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, Modem orele 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21; 
CORBII rulează la Feroviar ore
le 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15;
20.30 ; Flamura orele 10 ; 12,15; 
16,; 18,15 20,30, Capitol orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; PROCESUL PROFESO
RULUI WEIR rulează la Cen
tral orele 9,15 ; 12 ; 14,15 ; 17,45; 

— acum — măsura prin terme
nii comparativi pe care îi avem 
la îndemînă. Doar într-o perioa
dă limitată (1961—1964) în Chi
na populâră s-au realizat 24 000 
noi sortimente industriale, cifră 
doveditoare a unei certe înain
tări pe drumul progresului eco
nomic.

în expoziție privim cu interes 
produse siderurgice cu variate 
utilizări, mașini de alezat cu 
performanțe deosebite, mașini de 
șlefuit etc. Vizitatorul examinea
ză atent automobilul „Ilunți“ 
elegant, cu o sobrietate plină de 
simplitate. Lîngă războaiele de 
țesut ca și în preajma mașinilor 
agricole, specialiștii în materie 
poposesc mai mult și le privesc 
cu ochiul cunoscătorului. Foto
grafii întregesc tabloul zugrăvit 
de exponate. O piesă hidraulică 
automată de forjat cu o putere 
de 12 000 tone evocă atmosfera 
marilor combinate siderurgice 
moderne. Pășim parcă în halele 
uzinelor și cu macaraua tip pod- 
rulant cu sarcina la cîrlig de 350 
tone. O machetă concepută cu

Prof. Jean Roche, Doctor Honoris Causa

al Universității din București
? 7

în cadrul unei festivități 
care a avut loc miercuri după- 
amiază în aula Facultății de 
științe juridice din Capitală, 
profesorului Jean Roche, rec
torul Universității din Paris, 
i-a fost decernat titlul de Doc
tor Honoris Causa în științe 
chimice al Universității din 
București.

20.45 ; Giulești orele 10,30 ; 15 ;
17.45 ; 20,30 ; ROȘU ȘI NEGRU 
ambele serii rulează ia Lumina 
orele 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 20 ; UN 
LUCRU FĂCUT LA TIMP ru
lează la Union orele 15,30 ; 18 ;
20,30 ; VIAȚĂ DIFICILĂ rulea
ză la Doina orele 11,30 ; 15,15 ; 
18; 20,45; Moșilor 15,30; 18;

20,30; Suita Bănățeană, Masco 
te, Pictorul luminii, Acolo unde 
a trăit Hemingway, A cui e vina, 
Colina lui Lenin, rulează la Tim
puri Noi 10—12 în continuare : 
NUNTA CU PERIPEȚII rulează 
la Cultural orele 16; 18,15; 20,30; 
RUNDA 6 rulează la înfrățirea 
între popoare orele 10 ; 15,45; 

medicale pînă la o inimă-plămîn 
artificial.

Expoziția aduce și imagini din 
viața satului chinez care odată 
cu înnoirile socialiste a cunoscut 
adinei prefaceri. Produse agri
cole ca și ale industriei aumen
tare ne permit să cunoaștem șf 
această latură a vieții poporului 
chinez.

O puternică impresie produc 
obiectele de artă meșteșugăreas
că. Farmecul și ingeniozitatea lor 
nu pot fi descrise. Broderiile, 
goblenurile, sculpturile din fildeș, 
jad și piatră, porțelanurile, in
cintă privirea prin inegalabila mă
iestrie a creatorilor lor. Străve
chea artă a găsit noi izvoare de 
inspirație în zilele noastre și a 
dobîndit o putere de expresie su
perioară, care uimește chiar și pe 
vizitatorul inițiat.

Expoziția construcției econo
mice a Republicii Populare Chi
neze exprimă într-un mod sin
tetic dar sugestiv, realizările u- 
nui popor talentat care înalță cu 
abnegație edificiul socialismului.

M. RAMURĂ

La festivitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului și Ministerului 
Afacerilor Externe, membrii 
Consiliului științific al Univer
sității, alte cadre didactice, 
precum și Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

(Agerpres)

18 ; 20,15 ; Melodia orele 9,30 ; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; 
LALEAUA NEAGRA rulează la 
Dacia orele 9,30; 14; 16,15; 18,45; 
21 ; HOȚUL DE PIERSICI ru
lează la Buzești orele 15 ; 17,30; 
STRIGĂTUL rulează la Cosmos 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; ROMU
LUS ȘI REMUS rulează le 
Crîngași (cinemascop) orele 
15,30; 18; 20,30; SAMBA
rulează la Bucegi orele 10;
12.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ;
Floreasca orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 
16,30; 18,45; 21 ; APORT
MUHTAR rulează la Unirea o- 
rele 16 ; 18,15 ; Munca orele 
16 ; 18,15 ; 20,30 ; UN CARTOF 
DOI CARTOFI rulează la Tomis 
orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18.30 ; 20,45 ; Rahova orele 16 ; 
18,15 ; ; 20,30 ; Pacea orele 16 ; 
18; 20; UNORA LE PLACE 
JAZUL rulează la Flacăra orele
15.30 ; 18,30 : 20,30 ; Ferentari 
orele 15,30 ; 18 ; 20,30 : MAR
ȘUL ASUPRA ROMEI rulează 
Ia Vitan orele 15,45 ; 18 ; 20,15; 
Cotroceni orele 15,30; 20,30,



Vizitele I Comunicat privind sesiunea a doua a Comisiei mixte

delegației
C.C. al P.C. R

in FrantaJ
PARIS 29. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : In cursul vizitei 
pe care o face în Franța la in
vitația C.C. al P.C. Francez, 
delegația C.C. al P.C.R., con
dusă de tovarășul Alexandru 
Drăghici, membru al Comite
tului Executiv și al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al 
P.C.R., a avut întâlniri cu to
varășii Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic și 
Georges Marchais, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. Francez.

Luni, delegația a vizitat 
Școala de partid „Maurice 
Thorez“ de la Choisy-le-Roi, 
suburbie a Parisului și Biblio
teca marxistă din Paris a C.C. 
al P.C. Francez. A fost vizitat, 
de asemenea, Centrul de stu
dii și cercetări marxiste, unde 
membrii delegației au fost sa
lutați de Rogei’ Garaudy, 
membru al Biroului Politic al 
P. C. Francez.

în zilele de marți și 
miercuri delegația a făcut o 
vizită în departamentul Seine- 
et-Oise. La sediul Federației 
Seine-et-Oise-Sud a P.C.F., 
delegația s-a întâlnit cu mem
brii conducerii Federației, în 
frunte cu Gabriel Duc, mem
bru supleant al C.C. al P. C. 
Francez, secretar federal, care 
a informat pe oaspeți despre 
munca și activitatea Federa-

romàno-iugoslave de colaborare economica

hot
Lucrările sesiunii 0. N. U ATACURI ALE PARTIZANILOR

NEW YORK 29 — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : în cuvînta- 
rea rostită miercuri dimineața 
în cadrul dezbaterilor genera
le, ministrul de externe fran
cez, Couve de Murville, a de
clarat că Franța privește în 
prezent cu mai mult optimism 
activitatea viitoare a Organi
zației Națiunilor Unite. El a 
subliniat totodată deficiențele 
pe care le constată țara sa în 
activitatea acestei organizații. 
Ministrul de externe francez 
a criticat operațiunile militare 
ale O.N.U. într-o serie de țări, 
cum ar fi de exemplu Congo, 
și a arătat printre altele că 
actuala criză financiară prin 
care trece organizația se da- 
torește risipei și unei defectu
oase administrări a fonduri- 
'or. Couve de Murville 
a declarat că este necesar să 
fie restabilite drepturile R. P. 
Chineze în O.N.U. Referin- 
du-se la problema vietname
ză reprezentantul Franței și-a 
exprimat părerea că singura

reglementare posibilă este cea 
care respectă principiile inde
pendenței, neutralității și ne
amestecului în treburile in
terne ale Vietnamului.

Tot în ședința de miercuri 
dimineața a luat cuvîntul Mar- 
ko Nikezici, secretar de stat 
pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, care s-a referit la 
problemele coexistenței pașni
ce, dezarmării, dezvoltării eco
nomice. El a cerut să se pună 
capăt războiului care se duce 
împotriva poporului vietna
mez. Delegatul iugoslav a che
mat la accelerarea aplicării 
declarației O.N.U. privind li
chidarea colonialismului și s-a 
pronunțat pentru restabilirea 
drepturilor R. P. Chineze 
O.N.U.

ÎN APROPIERE DE SAIGON
Referindu-se la activitatea desfășurată in ultimele 

24 de ore de forțele patriotice sud-vietnameze, co
respondentul din Saigon al agenției United Press In
ternațional releva că aceasta a constat în cinci a- 
tacuri lansate simultan în imediata apropiere a Saî- 
gonului, precum și cu alte trei în regiunea deltei flu
viului Mekong.

Acțiunile patrioților au început 
prin doborîrea, în apropiere de 
aeroportul de la Bau Tri — la 
25 mile nord-est de Saigon — a 
unui avion al Companiei „Air 
America“. Unități de polițiști 
sud-vietnamezi au fost postați în 
cursul nopții în jurul aeroportu-

Ä. I). tìermne

ÎNSEMNĂRI

miăți-

reprezintă una din 
importante ale reunifică-

Fologralia noastră 
șează un aspect de pe o 
stradă principală clin Ran- 
goon, capitala Birmaniel

Conducerea națională a P.U.R.S. 
va dezbate în zilele următoare 
toate aceste probleme.

MOSCOVA 29 (Agerpres). -- 
în încheierea vizitei în U.R.S.S. 

a delegației de partid și guver
namentale a R. D. Germane, la 
Moscova a fost dat publicității un 
comunicat comun. Cele două 
părți constată că colaborarea eco
nomică și tehnico-științifică, ca
re se dezvoltă cu succes între 
cele două țări, aduce un folos 
considerabil popoarelor țărilor 
respective.

U.R.S.S. și R. D. Germană a- 
preciază că „pacea și securitatea 
în Europa sînt tot mai amenin
țate de politica militaristă și re
vanșardă a imperialismului vest- 
german“ și atrag atenția asupra 
intensificării activității revanșarde 
a cercurilor guvernante ale 
R. F. Germane în Berlinul occi
dental.

In comunicat se menționează 
că unul din factorii principali ai 
securității europene îl constituie 
„inviolabilitatea frontierelor de 
stat dintre R.D.G. și R.F.G.“, și 
se apreciază că crearea unui sis
tem al securității colective în

Europa 
mizele 
rii poporului german, pe baze 
democratice și pașnice.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru întărirea O.N.U. ca in
strument al menținerit păcii și se
curității internaționale, declarînd 
că acestui țel i-ar corespttnde ad
miterea în O.N.U. a celor două 
state germane, precum și resta
bilirea fără întârziere a dreptu
rilor legitime la. O.N.U, ale Re
publicii Populare Chineze.

în comunicat a fost reafirmată 
solidaritatea ctț Republica Demo
crată Vietnam, cu întregul popor 
vietnamez. Părțile au declarat că 
„vor acorda și de acum înainte 
R. D. Vietnam ajutorul necesar în 
întărirea capacității sale de apă
rare și salvgardarea suveranită
ții sale împotriva atentatelor din 
partea forțelor imperialiste ale 
Ș.U.A. și ale complicilor lor".

Comunicatul subliniază identi
tatea de păreri în problemele 
dezvoltării mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale în ac
tuala etapă.

Iui, dar șapte dintre aceștia au 
fost găsiți dimineața morți în 
urma tirului armelor patrioților.

în cursul dimineții, în aceeași 
regiune patrioții sud-vietnamezi 
au atacat pozițiile trupelor spe
ciale sud-vietnameze. La o dis
tanță de numai două mile au 
fost atacate —- în ciuda bombar
damentelor aeriene — pozițiile 
unor unități de infanterie guver
namentale. în provincia Hau 
Nghia, două posturi guverna
mentale au fost supuse unui in
tens tir de mortiere. în regiunea 
deltei fluviului Mekong, natrio- 
ții au atacat trei posturi ale tru- 
pelor saigoneze, care au suferit 
mari pierderi. Un avion de ob
servație al forțelor americane 
s-a prăbușit în provincia Chan 
Doc, la 170 km sud de Saigon. 
Acestea sînt cele mai puternice 
acțiuni, aprecia corespondentul 
agenției citate, întreprinse de pa- 
Irioți în ultimele săptămâni.

Agenția de presă Eliberarea 
relatează eă, în săptămîna care 
i luat sfârșit .la 4 septembrie, 
patrioții sud-vietnamezi au scos 
din luptă în urma atacurilor re
petate în provinciile Thua Thien 
și Quang Nani. 80 de militari 
americani. Numai in zilele de 
17 și 18 septembrie, în două 
districte din provincia Ben Tra 
au fost scoși din luptă 400 de 
soldați inamici, au fost scufun
date și avariate șapte ambarca
țiuni folosite pentru debarcarea 
de trupe și au fost doborite trei 
avioane americane.

BELGRAD 29 (Agerpres). — 
în zilele de 28 și 29 septembrie 

1965 a avut loc la Belgrad sesiu
nea a doua a Comisiei mixte ro
màno-iugoslave de colaborare e- 
conomică.

Comisia, pornind de la situația 
îndeplinirii prevederilor din pro
tocolul sesiunii precedente, a 
examinat o serie dé aspecte im
portante ale colaborării econo
mice dintre Republica Socialistă 
România și R.S.F. Iugoslavia, 
stabilind sarcini și măsuri privi
toare la dezvoltarea în continuare 
a colaborării economice și schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări.

Comisia a constata? cu satisfac
ție că lucrările și vizitele reci
proce ce au avut loc într-un nu
mai însemnat între reprezentanții 
diferitelor organe și organizații 
economice din cele două țări au 
permis o aprofundare a cunoaș
terii posibilităților și necesităților 
dc interes reciproc ale economii
lor lor naționale, creându-se ast
fel condiții favorabile pentru 
dezvoltarea și mai accentuată a 
colaborării economice bilaterale 
și a livrărilor reciproce de 
mărfuri.

Au fost îndeplinite cu succes 
sarcinile trasate de prima sesiune 
a Comisiei privind colaborarea în 
industrie, schimbul de mărfuri,, 
colaborarea în domeniul transpor
turilor și telecomunicațiilor, tu
rismului, precum și colaborarea 
între organele financiar-bancare 
și cele de planificare din cele 
două țări.

S-a examinat raportul Comisiei 
mixte romàno-iugoslave pentru 
construirea sistemului hidroener
getic și dc navigație Porțile de 
Fier, din care a reieșit că lucră
rile prevăzute pentru anul 1964- 
1965 se desfășoară conform pro
gramului comun. Comisia a apre
ciat pozitiv măsurile luate pen
tru asigurarea desfășurării în con
tinuare a lucrărilor la termenele 
prevăzute în acordul privind 
construcția și punerea în funcțiu
ne a sistemului hidroenergetic 
Porțile de Fier.

Luînd în considerare materia
lele elaborate în cadrul lucrări
lor grupelor mixte de specialiști, 
precum și alte propuneri care au 
constituit obiectul examinării la 
actuala sesiune, Comisia a sta
bilit noile posibilități pentru dez
voltarea și adâncirea în continua
re- a colaborării bilaterale în di
ferite sectoare ale industriei — 
siderurgie, metalurgie neferoasă, 
industrie electrotehnică, construc
ții navale, industrie producătoare 
de mașini-unelte, mașini agricole 
și tractoare, de utilaj și instalații 
pentru industria chimică, a petro
lului și gazelor, de mijloace de 
transport etc„ recomandând orga
nelor de resort din cele două

țări luarea măsurilor corespunză
toare. în mod similar au fost sta
bilite o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări în domeniul trans
porturilor și telecomunicațiilor și 
al turismului.

Comisia a examinat modul de 
desfășurare 1 a schimbului de 
mărfuri, constatînd creșterea ne
încetată a volumului livrărilor re
ciproce și lărgirea nomenclato
rului de mărfuri.

In timpul sesiunii a avut loc 
un schimb multilateral de păreri 
în legătură cu posibilitățile de 
livrare reciprocă de mărfuri pe 
perioada 1966—1970, care va în
lesni pregătirea încheierii acor
dului comercial de lungă durată, 
ce va avea loc pînă 1 
lui 1965. Totodată, 
dezvoltării în condiții cît 
bune a schimburilor reciproce de 
mărfuri pe anul 1966, Comisia a 
recomandat organelor de resort 
din cele două țări să înceapă de 
îndată încheierea de contracte 
comerciale pentru anul respectiv. 

, La sfîrșitul lucrărilor sesiunii, 
s-a încheiat un protocol caro a 
fost semnat din partea română de 
Alexandru Birlădeanu, prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialista Ro
mânia, iar din partea iugoslavă 
de Boris Kraiger, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

La semnare, din partea româ
nă au fost de față Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Mauriciu No
vac, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, Nico
lae Gheorghiu și Octavian Groza, 
adjuncți ai ministrului energiei 
electrice, Constantin Năcuță, ad-

lunga durata, 
la finele anu- 

în scopul 
mai

junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, iar din 
partea iugoslavă Aleksandar Grli
cikov, membru al Vecei Executi
ve Federale, Bo.șko Vidakovici, 
adjunct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, Marijaii 
Țuțulici, adjunct al secretarului 
federal pentru comerț exterior și 
Ilasan Șiliak, adjunct al secreta
rului federal pentru problemele 
industriei și comerțului, precum 
și membri și experțij celor două 
delegații. De asemenea, a fost 
prezent la semnare Aurel Mălnă-l . 

șan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad.

în convorbirile care s-au des
fășurat în spiritul prieteniei și 
colaborării, pe baza egalității și 
respectului reciproc, ambele părți 
au subliniat că există create 
condiții favorabile și perspective 
pentru întărirea colaborării eco
nomice și dezvoltarea ei continuă, 
corespunzător intereselor funda
mentale ale popoarelor celor 
două țări socialiste vecine.

*
în ziua de 29 septembrie a.c. 

tovarășii Alexandru Birlădeanu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care se află 
în R.S.F. Iugoslavia cu prilejul 
celei de-a doua sesiuni a Comi
siei mixte 
colaborare economică, 
primiți de Edvard Kardelj, pre
ședintele Scupștinei R.S.F. Iugo
slavia și Petar Stambolici, pre
ședintele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia. Cu acest 
prilej au avut loc convorbiri cor
diale.

româno-iugoslave de 
au fost

Plecarea din Belgrad
a tovarășului Alexandru Birlădeanu

BELGRAD 29 (Agerpres).— 
Boris Kraiger, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, a oferit 
miercuri, în clădirea Vecei 
Executive Federale, un prânz 
în cinstea participanților la 
cea de-a doua sesiune a Co
misiei mixte romàno-iugo
slave de colaborare economică. 
Au participat Alexandru 
Birlădeanu, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membrii delega
ției române, precum și Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Belgrad.

Din partea iugoslavă au

participat Marin Țetinici și 
Aleksandar Grlicikov, mem
bri ai Vecei Executive Fede
rale, dr. Milivoie Bukavina, se
cretar al Vecei Executive ~ 
derale, Mișo Pavicevici, 
junct al secretarului de 
pentru afacerile externe, 
goliub Stoianovici, președin
tele Vecei Republicane a 
Skupștinei R. S. Serbia.

La 29 septembrie, tovarășul 
Alexandru Birlădeanu a pă
răsit Belgradul plecând spre 
patrie. La Gara Dunav din 
Belgrad a fost condus de Bo
ris Kraiger, Aleksandar Grli
cikov, Mișo Pavicevici și alte 
persoane oficiale. A fost, de 
asemenea, prezent Aurel Măl- 
nășan.

Fe- 
ad- 
stat 
Bo

prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, Sonomin. Luvsan, 
membru al Biroului Politic al CC. 
al P.P.R.M.. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și alti con
ducători de partid și de stat.

• AGENȚIA TASS anunță că la 
29 septembrie 1965 s-au încheiat 
lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărîrea „Cu privire la îmbună
tățirea conducerii industriei, per
fecționarea planificării și intensi
ficarea stimulării economice a 
producției industriale".

Raportul, în cadrul celui de-al 
doilea punct al ordinei de zi a 
plenarei, referitor la convocarea 
celui de-al XXIII-lea Congres or
dinar al P.C.U.S., a fost prezentat 
de L. I. Brejnev.

Plenara a adoptat în unanimitate 
o hotărîre în această problemă.

Plenara a ales pe F. D. Kulakov 
ca secretar al C.C. al P.C.U.S. și 
l-a eliberat pe V. N. 
funcția de secretar 
P.C.U.S., în legătură 
lui în muncă la C.C. 
Kazahstan.

• LA CAIRO s-a anunțat oficial 
că primul ministru al R.A.U., Aii 
Sabri, a prezentat președintelui 
Nasser demisia cabinetului său. 
Noul guvern va depune jurămîntul 
în cursul săptămînii viitoare. De
misia cabinetului este o urmare a 
alegerilor prezidențiale, în urma 
cărora președintele Nasser a fost 
reales în această funcție.

• AGENȚIA China Nouă anun
ță că la 29 septembrie, Mao Tze- 
dun, președintele P. C. Chinez, 
a avut o convorbire cu prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia, care se află într-o vi
zită oficială în R. P. Chineză.

Sesiunea 0. I. Z.

Expoziție românească la Paris

Titov din 
al C.C. al 
cu trecerea 
al P.C. din

• MIERCURI a avut loc la ga
leriile „Du Passeur“ din Paris ver
nisajul unei expoziții la care sînt 
prezentate lucrări ale pictorilor 
Spiru Chintilă, Ion Gheorghiu, Ion 
Pacea, Vladimir Șetran. A fost pre
zent ambasadorul Republicii Socia
liste România în Franța, dr. Vic
tor Dimitriu.

• LA 28 SEPTEMBRIE au în
ceput tratativele dintre delegația 
de partid și guvernamentală a 
R. P. Ungare și delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Mon
gole.

Din partea ungară la tratative 
participă Janoș Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., Apro An
tal, membru ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, și alți mem
bri ai delegației, iar din partea 
mongolă .Tumjaaghiin Țedenbal,

• LU1ND cuvîntul la un miting 
ia Havana, Fidel Castro, prim-se
cretar a! Conducerii Naționale a 
Partidului Unit al Revoluției So
cialiste din Cuba (P.U.R.S.), a sub
liniat necesitatea de a se încheia 
activitatea de organizare Ia toate 
nivelurile a Partidului Unit al 
Revoluției Socialiste din Cuba și a 
anunțat că Ia sfîrșitul anului 1966 
va avea Ioc primul congres al 
partidului. El a arătat, de aseme
nea, că în curînd va începe ela
borarea noii constituții a Cubei.

• ÎN CAPITALA statului Chile 
s-au desfășurat timp de trei zile 
lucrările sesiunii Comitetului exe
cutiv al Organizației Internaționale 
a Ziariștilor (O.I.Z.). în rezoluțiile 
adoptate, Comitetul executiv al 
•O.I.Z. cheamă ziariștii democrați 
să intensifice lupta împotriva im
perialismului, împotriva războiului 
din Vietnam, precum și împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui.

A fost elaborat un program de 
măsuri privind pregătirea celei 
de-a 20-a aniversări a O.I.Z., care 
va avea loc anul viitor. In încheie
rea sesiunii, Comitetul executiv a 
decernat Premiul I pe anul 1965 unui 
grup de ziariști dominicani, Pre
miul II ziaristului australian Wil
fred Burchett,
Madelaine Riffaud 
ziaristului kenian 
ucis în exercițiul

ziaristei franceze, 
și (post mortem) 

Gama Pinto, 
funcțiunii.

PE SCURT
Din viața

tineretului lumii

n ziarele occiden
tale apar numeroa
se relatări din care 
reiese că pentru a 
smulge mărturisiri 
în sprijinul acuza
țiilor aduse studen
ților, poliția politică 
secretă portugheză

apelează curent la torturi. Ziarul 
„The Guardian“. într-un comen
tariu intitulat „Modul în care 
autoritățile portugheze îi tortu
rează pe studenții care gîndesc“ 
relata că, între interogatoriile 
barbare la care sînt supuși tine
rii care se opun regimului sala- 
zarist și torturile din închisorile 
sud-africane nu prea există deo
sebiri. Desfășurarea recentului 
proces al celor 31 tineri acuzați 
de „activități subversive“ este un 
exemplu în această direcție. Iată 
cîteva din relatările avocatului 
francez Joe Nordmann, care a 
aSistat la una din ședințele pro
cesului înainte de a fi silit de 
poliția politică (PIDE) să pără
sească Portugalia :

„Unul din martorii acuzării (a- 
gent al PIDE) dăduse asigurări 
că nu există carcere în care este 
imposibil să stai în picioare. 
Dar chiar unii din avocații apă
rării fuseseră închiși de PIDE

Torturile din
sti-

su-

temnițele
portugheze

aceste carceri : vicepreședin-în
tele Ordinului național al asocia
ților, Abrandes Feras, timp de 
3 zile, iar confrații săi Soarez și 
Bernetto, timp de 22 de zile și 
respectiv 4 luni și jumătate. 
Unul după altul, acuzații i-au 
numit pe polițiștii care, stînd la 
proces în băncile rezervate pu
blicului, i-au supus la torturi“.

„Unii dintre studenții care au 
fost împiedicați să doarmă timp 
de 60 de ore și obligați să stea 
în poziția „statuie“ — relata 
avocatul francez — au trebuit să 
fie transferați în clinici de psi
hiatrie ; Balta Neves a încercat 
să se sinucidă cu cioburile 
clelor de la ochelari".

Torturile la care au fost
puși acuzații în cursul procesului 
nu au contribuit la obținerea re
zultatelor scontate de anchetato
rii salăzariști. Din contră, pro
cesul a permis opiniei publice să 
cunoască metodele de care face 
uz poliția portugheză.

în fața documentelor prezen
tate de apărare, tribunalul a fost 
nevoit să reducă termenele de 
condamnare pe motivul că acu
zații au fost „studenți exemplari 
pe plan intelectual și moral“. 13 
din cei 31 studenți au fost elibe
rați, 12 au fost condamnați cu 
suspendarea pedepsei, iar șase 
au fost condamnați la închisoare 
pe termene între 15 luni și 2 ani.

...Deținutilor politici, aflați în 
sumbrele închisori din Peniche, 
Aljube, Caxias, închisori care 
amintesc de timpurile inchiziției, 
li s-a adăugat un nou grup de 
tineri care au avut curaj să afir
me încrederea lor în adevăr.

IOAN TIMOFTE

Peste plantațiile 
de cauciuc din Ma
laiezia și Tailanda, 
care au avut serios 
de suferit în a- 
cest an de pe 
urma uraganelor, 
s-au abătut acum și 
alte calamități. E 
vorbă de recenta 
hotărîre a monopo
lurilor americane de 
a arunca pe piață 
o mare parte din re
zervele lor de cau
ciuc pentru a pro
voca scăderea prețu
rilor pe piața mon
dială a cauciucului.

Malaiezia și Tai
landa dau împreună 
aproximativ jumă
tate din producția 
mondială de cauciuc 
natural. în exportul 
Malayei cauciucul 
deține primul loc, 
iar în cel al Tailan- 
dei locul al doilea. în 
ultimul timp, mono
polurile americane 
au căutat în mod 
sistematic să obțină 
scăderea prețurilor 
de achiziționare a 
cauciucului malaiez 
și tailandez. în con
secință, așa cum a- 
flăm din datele pu
blicate de ECONO
MIST, în primele 
șase luni ale anu
lui curent Tailanda 
a obținut de pe 
urma exportului de 
cauciuc cu 50 la 
sută mai puțină va
lută decît în perioa
da corespunzătoare 
a anului trecut. In
tr-o situație asemă
nătoare se află și 
exporturile de cau
ciuc malaiezian. Mi
nistrul malaiez ăl 
comerțului și indu
striei, Johari, a cali
ficat invazia ameri
cană pe piața cau
ciucului drept „a- 
gresiune economică 
împotriva unor țări 
slab dezvoltate“.

Pare paradoxal că 
această „agresiune“ 
lovește în Tailanda, 
care face parte din 
blocul S.E.A.T.O. și 
în Malaiezia, strîns 
legată de acest bloc 
militar natronat de 
S.U.A. în mod ofi
cial, Washingtonul 
include aceste două 
țări ‘ în categoria 
prietenilor săi asia
tici credincioși“.

După cît se vede, 
prietenia respectivă 
este înțeleasă... foar
te elastic. Asemenea 
cauciucului.

E. K.

• Luna poate 
oferi surprize ? 
S-ar părea că da, 
după cum afirmă 
unii specialiști. 
Astfel, conform 
unei noi teorii, 
pe suprafața sa
telitului nostru 
natural ar exis
ta... diamante ne
gre. nu prea 
mari, ce-i drept, 
dar utilizabile în 

scopuri tehnice. Proveniența ? Sim
plu : în căderea lor pe Lună, me
teoriții pot degaja o cantitate de 
energie suficientă, pentru a trans
forma carbonul sau grafitul exis
tente pe suprafața acesteia în di
amante. Dar dacă pe Lună nu exis
tă carbon sau grafit ? Noua teorie 
nu răspunde Ia această întrebare.,

chiar o noutate ? Nu există 
ceasornice-brălară care se întorc 
„singure“, în urma mișcărilor mîi- 
nii, în timpul activității zilnice ? 
Da, însă acestea pot iuncționa un 
număr redus de ore, dacă mișcarea 
lor încetează. Și atunci ? Atunci 
au fost imaginate ceasornice-bră- 
tară, capabile să funcționeze foarte 
precis timp de... un an de zile, 
fără a fi întoarse sau „agitate". 
Secretul constă într-un minuscul 
montaj electronic, cu semiconduc
toare ce alimentează un generator 
de impulsuri. Indicarea orei nu se 
va mai îndeplini cu ace, 
sornicele obișnuite, ci 
pulsuri luminoase, care 
cadran.

Precizia ceasornicului 
mare de plus sau minus 0,5 
cunde în 24 ore, iar alimentarea 
se va face dintr-o microbaterie cu 
iotoelemente, ce se expun 
re. Deocamdată, problema 
curs de realizare într-un 
de cercetări din Elveția t

oare

ca Ia 
prin 
apar

va îi

cea- 
ini- 
pe

mai 
se-

ia soa- 
e în 
institui

• Sînt oare 
peștii amatori de 
muzică ? Nu se 
știe exact. In 
schimb, s-a des
coperit o metodă 
pentru a-1 pescui 
cu „zgomote“. S-a 
constatat că înre- 
gistrîndu-se zgo
motele produse de 
unii pești, în spe
cial cei marini 
răpitori și apoi,

reproducînd aceste zgomote în apa 
mării, sînt atrași spre sursa de ■ 
zgomote numeroși pești din aceeași 
specie. Probabil că procedeul se 
va extinde pentru îmbunătățirea 
pescuitului. Pe vremea Iui Ulissc, 
era invers... (a se căuta în mito
logie Ia cuvîntul... sirenă ti.

• Na
toarceti

este nevoie sä mai 1n- 
ceasornicele ! Este oare

întrebări... curioase

— V-ați pus vreodată întrebarea: 
de ce rade briciul ? Veți răspunde 
că... „pentru că e ascuțit". în par
te este adevărat, însă nu o tot. 
Atunci, care este misterul ? Gîn- 
diți-vă puțin la mecanisă și ma
tematică.

— Ce culoare are cerul 1 Veți 
spune că este albastru. Și totuși, 
în fond, nu e adevărat. Dar soa
rele ?

Ce-ar răspunde un cosmonaut ?
— Cine a apărut mai întîi : ou) 

sau găina ? (A se adresa cu încre
dere lui Darwin 1)

î
I
I
I
I
I

• Omenirea are 
nevoie din ce în 
ce mai mult de 
energia electrică. 
Oare mările și 
oceanele nu ne 
pot furniza și ele 
energie 
că ? Ideea nu 
chiar 
s-au 
verse 
dar, 
trecut

Una din

electri- 
e 

nouă și 
propus di- 

variante 
recent, s-a 

Ia înfâp- 
acesteatuiri concrete.

o găsim în Mexic. Este vorba des
pre un piston de o construcție spe
cială care, fiind antrenat de va
lurile mării, pune în mișcare un 
generator electric. Nu se cunosc 
încă rezultatele acestei noi cen
trale electrice marine, însă ne în
trebăm cine va mișca pistonul, 
atunci cînd marea este calmă ? 
Poale Neptun... cu tridentul.

Geahlăul,. cu măreția iui naturală, străjuiește măreția operei

constructorilor noștri : Lacul de acumulare de la Bicaz.
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Are dreptate

Cyrano de

Bergerac ?
Cyrano de Ber- 

gerac, unul din
tre spiritualii a- 
utori ai secolului 
al XVII-lea, po
vestește următoa
rea întîmplare, în 
lucrarea sa „Is
toria comică a 
statelor și impe
riilor Lunei", pu
blicată în 1652 :

Ocupîndu-se cu 
diverse experien.
țe de fizică, la un moment dat 
s-a simțit ridicat în aer de o forță 
necunoscută. Plutind la mare înSlj 
țime a început după cîtva timp, să 
coboare. Mare i-a fost mirarea 
cînd, în loc să regăsească țara 
sa natală, Franța, a descoperit că 
se găsea în America de Nord. 
După el, călătoria aceasta i se 
părea totuși explicabilă: în timp 
ce plutea deasupra solului, pla
neta noastră continua să se ro
tească dedesubtul său, de la apus 
către răsărit. Prin urmare, stînd 
pe loc, totuși călătorea. Deci nu 
era de mirare că ajunsese în alt 
continent. N-ar putea fi aceasta 
oare un mijloc foarte simplu de a 
ne deplasa la distanță ? Ar fi 
destul să ne ridicăm în aer cîtva 
timp și, după aceea, coborînd, să 
ajungem în ori ce loc pe glob, 
distanță depinzînd de timpul cit 
am stat la înălțime. Teribilă me
todă, nu ?

In realitate, Cyrano de Berge- 
rac, confrate în materie de lău
dăroșenie cu baronul MunChhausen, 
nu se ridicase în atmosferă nicio- 

. dată. Pentru simplul motiv că pe 
vremea lui nu fuseseră inventate 
nici cel puțin baloanele. Cu atît 
mai mult, nici o experiență de fi
zică nu ar fi reușit să-l transpună 
într-o asemenea situație. Prin ur
mare, totul se baza pe fantezie. Se 
pune însă întrebarea dacă într- 
adevăr ar fi reușit să se ridice 
în atmosferă pînă la o înălțime 
oarecare, ar fi reușit el perfor
manța povestită sau nu ? Gîndiți-vă 
si încercați să ne trimiteți răspun
sul înainte de a-1 citi, în cadrul 
aceleiași rubrici, în numărul ur
mător.


