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• Vești bune de

funcțiune

pe 
șantierul termocentralei 
„Steaua Roșie“.

Proletari din toate țările, uniți-vă ?

• Fabrică de bioxid de
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• Instalații industriale 
la Cîmpulung Muscel.

Â fost terminată 
recoltarea florii- 

soarelui și a cartofilor 
iar porumbul a fost 
strîns de pe aproape

tineretului

CRONICA ACTUALITATIi

In construcție

In zona industrială a orașu
lui Constanța a început con
strucția unei noi fabrici de 
bioxid de carbon. Producția a- 
cesteia va satisface necesitățile 
crescînde ale industriei de pro
duse răcoritoare a orașului. în
treprinderea va avea o capaci
tate de 450 tone bioxid de car
bon pe an.

In bazinul carbonifer Cîmpu- 
lung Muscel au intrat zilele a- 
cestea în funcțiune o instalație 
de sortare și insilozare la Sc'ni- 
tu-Golești, o alta de extracție a 
cărbunelui la Berevoești, funi- 
cularul Slănic-Schitu-Golești 
și funicularul care alimentează 
cu combustibil centrala elec
trică de termoficare din ace
eași localitate. Pentru dezvol
tarea și sistematizarea minelor 
din acest bazin sînt în curs de 
construcție și alte obiective : 
instalațiile de extracție a căr
bunelui de la Slănic și Godeni, 
funicularul care va lega in
cinta centrală a minei Schitu- 
Golești cu mina Poenari.

Pe șantierul de extindere a 
termocentralei Steaua Roșie“ 
din Fîntînele s-au încheiat 
înainte de termen lucrările la 
sistemul fierbător al cazanului 
grupului de 100 MW. A început 
totodată montajul releelor de 
comandă electrică, instalație 
care va permite dirijarea au
tomată a turbinei. O dată cu 
punerea în funcțiune a noilor 
agregate, puterea instalată a 
termocentralei din Valea Tîr- 
navei Mici va ajunge la 250 
MW.
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Au terminat semănatul

toamnă pe întrea-
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• BACAU. cum și al muncii har 80 la sută diu supra
>1’ In regiunea Bacău

nice a lucrătorilor din 
S.M.T. și țăranilor

față.

au fost însămînțate 
ieri ultimele hectare

cooperatori. • PLOIEȘTI.

din suprafețele pre
văzute. Spre sfîrșitul 
zilei, la Consiliul a- 
gricol regional date
le primite de la uni-

• IAȘI.

De la Consiliul a- 
gricol regional Iași, 
corespondentul Ager-

Țăranii cooperatori 
din raionul Rm. Să
rat sînt.primii din re
giunea Ploiești care 
au terminat însămîn-

tați au consemnat în
cheierea însămînțări- 
lor din toamna a- 
ceasta pe întreaga su
prafață planificată de 
unitățile agricole so
cialiste. Este rezulta
tul începerii din vre
me și bunei organi
zări a lucrărilor, pre-

preș din localitate a 
aflat că s-au ter
minat însămînțările 
de
ga suprafață prevăzu
tă.
Și

țările de toamnă. Se
mănatul griului se a- 
propie de sfîrșit și în 
celelalte raioane ale 
regiunii. Pînă în pre
zent, s-a însămînțat 
mai mult de 90 la su
tă din suprafața pre
văzută.

Intre spirale, la locul de muncă... Lăcătușul Marin Constantin 
de Ia Uzinele' de pompe București se numără printre evidenția

ta in Întrecere lună de lună.

® Cursuri de 
calificare

Peste 1 600 de muncitori de 
la Uzinele de vagoane Arad 
s-au înscris la cursurile celor 
53 de cercuri de ridicare a 
cunoștințelor profesionale. Alți 
400 de constructori de vagoa
ne urmează cursuri de specia
lizare în montaj și sudură au
tomată, forjare și tratamente 
termice, matrilare, finisare etc. 
Astfel de cursuri au fost or
ganizate și la uzinele con
structoare de mașini Reșița, 
Uzinele de construcții meta
lice și mașini agricole din 
Bocșa, uzinele mecanice Ti
mișoara, și alte întreprinderi.

• Pentru viitorul 
an școlar

Lucrătorii Editurii didactice și 
pedagogice lucrează de pe a- 
cum Ia întocmirea manualelor 
necesare elevilor în următorul 
an de învățămînt. Redacțiile 
editurii alcătuiesc noi capitole 
care, la nivelul înțelegerii ele
vilor, vor include unele nou
tăți ale științei moderne cu a- 
plicații directe în tehnică. 
Runăoară, cărțile de matema
tică ale claselor IX-XI vor 
conține, printre altele, ele
mente de teoria mulțimilor, 
teoria probabilităților, ;*'>li- 
stieă matematică și calcul vec
torial.

® Șantier de
hidroameliorații

Primele screpere au început 
lucrările de înălțare a digului 
existent în incinta Tulcea-Np- 
fărul, eonsemnînd deschiderea 
unui nou șantier de hidro
ameliorații în nordul Dobro- 
gei. Prin înălțarea și reprofi
larea digului pe o lungime de 
12 km vor fi valorificate și re
date circuitului agricol 2 460 
ha. în acest scop se fac noi 
lucrări de desecare, se con
struiesc două stații de pom
pare ,și se extinde suprafața 
irigată.

UCENICIE
Invitație la un

schimb de experiență

Pasiune pentru toate 
materiile

sultații, de repetare a materiei din anii tre- 
cuți, la real. Trebuie să ne prezentăm bine 
la toate materiile.

discuții participă de

A
Dialog cu matematicieniisistăm la o oră de matematici 

la clasa a Xl-a D de la Li
ceul nr. 1 „Ion Slavici“ din 
Arad. Deși un colectiv de 
umaniști, toți elevii manifestă 
un deosebit interes pentru no
țiunile noi de care luau cuno
ștință. Mi s-a părut firesc. In
diferent de specialitatea pe

care și-o vor alege, cunoștințele de mate
matică le vor fi deosebit de utile.

In recreație insă, s-a încins o discuție a- 
prinsă pe teme literare. Am aflat că majori
tatea elevilor clasei au ales secția umană 
din pasiune pentru literatură. I-am cunoscut 
repede pe poeți: Petrescu Eugen, Nico- 
lescu Cornel, Bica Antoaneta, care va ter

mina, odată cu liceul, secția de artă drama
tică a școlii populare de artă, Georgescu 
Tita, pictoriță și poetă cunoscută printre 
colegi. Mi-au fost recomandați apoi criti
cii : Ciocoiu Eugenia, Ionescu Ioana (care 
pregătea pentru prima ședință a cercului 
literar o lucrare despre viața și creația lui 
Vasile Alecsandri) Popa Mircea, Slev Ma- 
cavei.

— Am început să ne pregătim pentru 
examenul de maturitate — ne-au spus ele
vii. Am organizat deja primele ore de con-

I-am surprins pe elevii clasei a Xl-a A 
de la Liceul, nr. 2 discutînd despre... poli
tețe. Ce se întîmplase ?

— Alexuță Radu a vorbit cu tovarășa 
profesoară de limba română avînd o ți
nută nepotrivită — ni s-a explicat.

— De altfel, lecția ne este necesară 
multora, a precizat Torncanu Voicu. Co
legele noastre se plîng că băieții nu le sa
lută, că nu știm să ne purtăm așa cum 
ar trebui, în toate ocaziile. Cred că e 
foarte bine să discutăm între noi aseme
nea probleme, care nu par prea importante. 
Vrem doar să fim oameni civilizați, cu o 
comportare frumoasă și astfel ne clarificăm 
multe îndatoriri și norme de purtare. Mai

ales că la asemenea 
regulă și tovarășa dirigintă...

Ce a fost de spus despre politețe s-a 
spus. Unii au roșit alții s-au încruntat. Dar 
au învățat cu toții. Discuția a continuat 
dar nu despre politețe ci despre... ma
tematică.

— Pentru că matematica este materia de 
bază pentru noi — ne-au explicat cîțiva 
elevi. Și e firesc să ne preocupe. Fiecare 
a inclus în planul său personal de pregă
tire pentru examenul de maturitate, încă 
de pe acum un număr însemnat de ore 
pentru exerciții.

Că munca de pregătire în vederea exa
menului de maturitate a început din pri
mele zile de școală o confirmă notele ob
ținute.

— Eu m-am hotărît încă din anii trecuți
IOANA POPESCU

(Continuare în pag. a Iii-a)

Elevi în clasa a 
X-a a Liceului 
nr. 32 din Capi
tala — Radu Mu
tică, Adriana Mo- 
zarin și Iula Ne- 
delcu au o ade- 
v ă r a t ă pasiune 

pentru fizică.

Trista soartă
de vedetă

De fapt, elevul X nu este vede
ta școlii ; singur, de la sine pu
tere, s-a decretat „vedetă". Vede
tă s-a decretat, vedetă a rămas. ..

Pricepuse el că așa, viața îi va 
fi mai ușoară ; ce 
ducă tîrînd gloria 
cum gloria se la
să așteptată, și-a 
făcut-o cu forța : 
își cam pierduse 
răbdarea. „Să 
fim celebrii cit 
sîntem tineri".

După ce la un 
modest concurs 
de atletism de 
importanță regională s-a clasat, 
cu chiu cu vai, pe primul loc, e- 
levul X s-a și grăbit să simtă be
ția celebrității.

...Și a început să-și dea aere de 
vedetă...

Dacă te luai după chipul lui, 
după plictiseala cu care-și saluta 
colegii — părea un campion mon
dial în plină glorie.

...Și a început să facă mofturi... 
Și trebuie s-o recunosc, mofturile 
le făcea cu talent. Chiar la con
cursurile de atletism participa cu 
mare greutate s îi făcea plăcere 
să fie rugat ; era convins că plic
tiseala o să-i mărească gloria.

mai trai o să 
după el... Și

— Nu sînt în formă... nu pot 
să particip... Cu acest refuz, sim
țea că făcea un pas înainte în 
dezvoltarea personalității. E și el 
cineva... Poate și el să facă mof
turi... Poate și el să refuze...

Elevul X își

FOILETON
de Teodor Mazilu

făcea din aceste 
mofturi și răzgî- 
ieli un criteriu 
de valoare.

— Dacă fac 
mofturi, înseam
nă că am ta
lent...

Mofturi I 
dar talent 
prea avea...

hăt, noaptea

făcea, 
nu 

. De 
tîr-dimineața pînă

ziu. elevul X își legăna, își piep
tăna și-și dichisea celebritatea. El 
își inventase celebritatea, el avea 
grijă de ea, săracă Și puțintică.

— Acum sînt celebru... Pot să-mi 
permit orice.......Vedeta" nu mai
discuta cu vechii lui amici : erau 
amici de pe vremea anonimatului. 
„Fenomenul" nu le mai dădea nici 
bună-ziua. Celebritatea își permite 
orice.

— Chiar dacă sparg un geam, 
trebuie să mi se ierte... Eu sînt 
gloria liceului...

(Continuare în pag. a TV-a)

REȘIȚA. Oțelărie (vedere exterioară)

Oricind poți s-o pățești. O ți
gară aprinsă. svMită cine -știe 
de unde, mistuie intr-un ceas 
strinsura dintr-o vară! Ce se 
vede aci, arde exact intr-o oră! 
Pentru asta am scris...

— „Fumatul oprit 1"
(Formula de interdicție nu se 

referă da o stație de benzină, 
Ia o sală de teatru etc., etc., ci 
la baza furajeră a cooperativei 
agricole din Hăbeni — raionul 
Tirgoviște).

— E de-ajuns atit ? ca măsu
ră pompieristică...

— Mai tragem un gara de 
sirmă la cinci rinduri, să nu 
intre nici curcile ; e și Început, 
pe partea cealaltă, dar nu se 
vede de clăi. Pină acum, in fie
care an schimbam locul clăilor ; 
ba, că aci au fost prea aproape 
de grajduri, ta indemina oricui 
și de, s-a făcut risipă, ba că 
dincolo vintul le-a chelit coa
mele... și iar le mutam.

— La anul, unde le mai pu
neți ?

— Aici rămin definitiv. E lo
cul cel mai potrivit ; în afară 
de sirmă. mai facem un șanț 
pentru scurgerea apelor din 
ploi .și zăpezi, Iar cu pietrișul 
înșirat pe această direcție fa
cem un drum pină la grajduri. 
Cind plouă se face un noroi... 
după cum se vede.

— Toate se văd; pietrișul, 
parii, gropile... Dar fumatul..., 
nu prea aveți argumente 
opriți.

— De ce n-avem ?
— Nu prea aveți clăi 1
— Da, sînt cam ' mici; 

le-a recomandat inginerul, 
nu se strice, 
pe ele. Am 
suri...

Am purtat 
cu șelul brigăzii furajere de la 
cooperativa agricolă din Hă-

NEOBIȘNUITA

A UNEI PERECHI

să-l

așa 
să 

Am pus și lemne 
luai și alte mă-

această discuție

DE

Am primit recent la . redac
ție o scrisoare pe care o repro
ducem :

Dragi tovarăși,
Scriu pentru prima dată 

„Scînteii tineretului". Mă nu
mesc Bîrză Liviu, sînt utecist, 
și lucrez la o uzină din orașul 
Sibiu în funcția ,de controlor 
tehnic de calitate.

La 11 septembrie a.c. am 
cumpărat o pereche de pantofi 
„Durabil" mărimea 44, preț 
210 lei. După numai două zile 
de întrebuințare, pantofului 
sting i s-a dezlipit, complet 
talpa, iar celui drept mai pu
țin.

M-am uitat lung la pantofi și 
am văzut că, pe ei scria... „Du
rabil". I-am ambalat frumos.și 
i-am expediat întreprinderii

produs,timișorene. care i-a 
împreună cu o scrisoare. Prin
tre altele am scris întreprin
derii de mai sus și următoa
rele fraze :

„Nu am nici o pretenție ca 
proprietar al acestor pantofi. 
Vă rog doar ca după ce ați ad
mirat și analizat felul în care au 
ajuns în numai două zile de în
trebuințare, să mi-i trimiteți îna
poi. Suport eu cheltuielile de 
transport“.

L-am cunoscut pe tînărul 
Liviu Bîrză la Sibiu. Vorbind 
despre el, muncitorii din secția 
lui atestau printre calități o 
exigență deosebită în 
O întîmplare recentă 
aceste referințe. Bîrză 
la verificare o piesă 
de doi muncitori cu 
bun în secție. După ce a cerce-

muncă, 
întărea 
primise ‘ 
lucrată 
renume

berii, care, in (impui iernii — 
capătă mlsiunea.de gestionar al 
fi nurilor din bază. Insă, 
posibil ca misiunea sa — 
„gestionar al finurilor" să 
încheie la iutii aprilie — 
că, după cele ce se văd 
în bază, numai pină atunci 
ajunge nutrețurile.

Dar să vedem cum stau 
crurile trecind dincolo 
gardul de sirmă.

Evoluția furajelor în bază : 
în iunie—iulie au fost recepțio
nate 26 de tone fin de lucerna, 
de pe 20 de hectare; la trei 
coase, această producție este 
extrem de mică. Ni s-a motivat 
că a fost secetă. Dar, chiar pri
ma otavă recoltată în bune 
condiții climatice — a dat o 
producție sub cea obișnuită. 
De ce? Pe aceste 20 de hecta
re (o suprafață destul de mică, 
deci ușor de întreținui) au fost 
împrăștiate îngrășăminte în 
primăvară ? Nu 1 Fiind o lucer- 
nieră mai veche — au fost re- 
insămințate golurile și locurile 
cu densitate slabă ? Nu 1 Atutici, 
de ce aruncăm vinovăția noastră 
pe secetă, cind — această supra
față, prinț r-o Îngrijire atentă — 
ar ii putut produce chiar și in 
condițiile de secetă o cantitate 
triplă ? Mai departe. Cooperati
va agricolă a mai depozitat în
că 45 tone de fin — de pe 12 
hectare, 128 tone borceag (de 
pe 48 de hectare), 9 tone sorg 
și 170 tone porumb siloz. E 
clar că' aceste cantități, pentru 
un efectiv de 234 taurine, 760 
de oi,. 53 de scroafe — nu șint 
suficiente pentru întreaga pe
rioadă de stabulatie, care înce
pe în noiembrie și se termină 
in mai. (Trebuie să mai men

ționăm că vitele, cooperativei

este 
de 
se 

filnd- 
acum 

vor

lu- 
de

ION MARCOVICI

(Continuare în. pag. a HI-a)

PANTOFI

tat-o și a măsurat-o în fel și 
chip, așa cum avea obiceiul să 
lucreze, i-a descoperit o mică 
fisură. Fără să fie cumva tul
burat de prestigiul celor doi 
le-a înapoiat acestora piesa 
stăruind ca ei să reflecteze 
asupra greșelii.

Veți înțelege deci firescul și 
sinceritatea dorinței lui Bîrză 
de a trimite pantofii fabricii 
producătoare pentru a fi 
cercetați pe toate fețele.

La Timișoara am dat ușor de 
urma pantofilor lui Bîrză. So
siseră în 20 septembrie și după 
două zile, gata reparați, fuse
seră expediați înapoi. Nimeni 
nu poate contesta operativi-

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ARHIMEDE
de Dorel Dorian

Cînd corăbiile romane pornite să atace Siracuza s-au apropiat 
îndeajuns de mult de cetate, „de după zidurile ei se aplecară 
asupra corăbiilor bîrne lungi, încovoiate în formă de corn. 
Unele dintre ele — după cum ne informează istoricul Plutarh 
— loveau de sus corăbiile și le scufundau prin forța loviturii. 
Altele apucau corăbiile de prore cu niște ghiare sau pliscuri 
de fier asemănătoare cu ale cocorilor, ridicau corăbiile, le răs
turnau ou pupa în jos și apoi, îndepărtînd cîrligele, le scufun
dau“.

Mașinile acestea create după planurile marelui Arhimede și 
utilizate atunci, pentru prima oară în istoria înfruntărilor na
vale, l-au făcut pe Marcellus, comandantul flotilei romane, să-și 
întrebe ostașii: „N-ar fi mai bine să încetăm lupta împotriva 
acestui matematician, asemănător lui Briareu — gigant mito-

1

logic cu 50 de capete și 100 de brațe — care stînd liniștit pe 
țărmul mării ne scufundă corăbiile... ?“ ').

Pentru a înțelege însă cu adevărat opera marelui Arhimede 
și a întregi imaginea, îndeajuns de sumară, pe care ne-au 
creat-o manualele școlare vorbindu-ne doar despre „legile 
care-i poartă p,nă azi numele — chiar și asemuirea lui Arhi
mede cu legendarul Briareu spune încă îndeajuns de puțin.

Vorbind despre Arhimede, trebuie să amintim înainte de 
toate faptul că ne găsim într-o perioadă în care asistăm la o 
puternică dezvoltare a științelor naturii și. în special, la dezvol
tarea matematicii, astronomiei și mecanicii.

E momentul în care Ptoîomeii. urmașii lui Alexandru. înte- 
meiază așa-numitul „Muzeu din Alexandrin'' sau „Templul mu
zeelor“, în esență primul institut de cercetări din istoria lumii 
și primul așezămînt științific* beneficiind de o subvenție ofi- 
cială. !). .

Spre deosebire de „Liceul" lui Aristotel unde discipolii a- 
cestuja citeau, discutau dai refuzau din principiu experimentul, 
„Muzeul" e înzestrat cu cea mai modernă aparatură a epocii — 
sfere armilare ’), astrolabnri 4), cadrane solare etc. — ceea ce 
îngăduie cercetătorilor să-și verifice raționamentele și observa- 
țiife teoretice, măsurînd, cîntărind, topind metale, amestecînd 
substanțe, „verificînd“ poziția exactă a stelelor.

Erastotene. directorul „Muzeului" stabilește pentru prima 
oară dimensiunile pămîntului, cu o eroare detectabilă abia în 
sec. XVIII 5); Aristarh, în aceeași perioadă, situează tot pentru 
orima oară soarele (și nu pămîntul) în centrul Universului ipo
teză care avea să fie reluată abia de Copernic; Euclid *) reali-

1. E vorba de primul atac roman asupra Siracuzei. după cum 
se știe, respins.

2. Numai „Catalogul" Muzeului — „Catalog al operelor care au 
strălucit In toate domeniile cunoașterii" — numără 120 de volume.

3. Sfere imitînd mișcarea astrelor.
4. Instrument pentru determinarea poziției stelelor.
5. Valoarea circomferintei pămîntului stabilită de Erastotene 

— 24 700 mile — prezintă o eroare de numai 250 mile.
6. Lui Euclid i se atribuie celebrul răspuns dat regelui Phtole- 

meu care voia să descopere o cale mai ușoară in studiul matema
ticilor : „In matematică nu există drumuri regale".
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Un punct
Nimic nu e mai primejdios 

pentru arta spectacolului cla
sic decît încremenirea pe po
ziția și în credința soluției u- 
nice. Nimic nu e mai supărător 
decît să auzi : Shakespeare se 
joacă așa, Goldoni așa, Cara- 
giale numai așa, fiindcă așa și 
nu altfel vrea tradiția. Dar 
despre ce tradiție e vorba ? De 
cele mai multe ori, respectul 
tradiției nu reprezintă altceva 
decît respectul unor deprin
deri personale ale oamenilor 
de teatru : reminiscențe de 
lectură, imagini reținute din- 
tr-un spectacol vechi, idei for
mate pe cont propriu despre 
un text, despre anumite feluri 
de a monta, noțiuni și infor
mații reținute din timpul șco
larizării. în cele mai bune ca
zuri, se adaugă și amintirile 
unor contacte directe cu au
tori și cu artiști care au creat 
în primă reprezentație piese, 
roluri, direcții de scenă. Ori
cum, însă, trebuie să recunoaș
tem că totul e filtrat prin pro
pria noastră memorie și sensi
bilitate, prin propria noastră 
judecată, și ca atare totul e în 
mare măsură subiectiv, -ca să 
nu spunem aproximativ, în ra
port cu (pretinsa) unicitate de 
montare a operelor clasice.

Adevărul e că pentru a-i 
Juca pe clasici soluțiile nu sînt 
nici una, nici două, ci o mie și 
una. Depinde de tactul, de gus
tul, de cultura, de talentul, de 
formația filozofică a artistului. 
Constatarea nu-mi aparține, ci 
a fost exprimată cu discernă-

de vedere
mînț de criticul francez 
Thierry Maulnier, într-un ar
ticol intitulat într-adins : Una, 
nici una, o sută de mii — so
luțiile de a-i juca pe clasici. 
Tot el semnalează cu o justifi
cată preocupare fenomenul de 
„uzură a atenției“, de tocire a 
simțurilor cu care receptăm 
imaginea — vizuală și auditivă 
— a unuia și aceluiași specta
col clasic la care am asistat de 
nenumărate ori. Simțim o fi
rească nevoie ca, din cînd în

CUM
cînd, să privim cu ochi proas
peți ceea ce am văzut mereu 
în aceleași forme și culori, cu 
aceleași sunete și cadențe. E o 
problemă de psihologie ele
mentară și cred că nimeni nu-i 
poate nega efectele.

Dar în discuția despre cla
sici mai există un aspect im
portant, de data aceasta de or
din etic, pe lîngă cel strict es
tetic. Paladinii „tradiției“ în
treabă de pe socluri : nu con
stituie oare o impietate, un act 
de insolență, o condamnabilă 
lipsă de respect față de opera 
clasică — pretenția de a modi
fica, de a nuanța altfel, ceea 
ce a gîndit și a vrut autorul ?

Oare opera clasică nu trebuie 
privită ca un obiect de vene
rație, de mare preț, ca un ri
tual pentru oficierea unui ve
ritabil cult ? Fără să se des
cumpănească, novatorii răs
pund : nu, actul de impietate 
și de insolență îl săvîrșesc a- 
ceia care nu socotesc opera 
clasicului ca pe un organism 
viu, pretabil la metamorfoze
le cărora i se supune orice 
ființă înzestrată cu viață, aceia 
care nu se apropie de opera 
clasică cu vibrația pasionată 
ce însoțește orice gest, orice 
acțiune de cultură contempo
rană. Ușor de văzut, balanța 
înclină — s-ar putea spune de 
la sine — în favoarea înnoirii. 
Ceea ce nu înseamnă că ino-

La un moment dat — ne po
vestește același Thierry Maul
nier — marile spectacole clasi
ce ale Comediei Franceze au 
început să dea semne de lînce- 
zeală și mucegăire, iar publi
cul — semne de evadare. Un 
intendent phn de bun simț a 
găsit remediul, foarte simplu: 
să încredințeze montarea cla
sicilor unor regizori care alcă
tuiau avangarda momentului. 
Așa au luat naștere, printre 
altele, celebrele spectacole mo- 
lierești ale lui Louis Jouvet: 
Don Juan și Tartuffe, într-o 
regie socotită la început de-a 
dreptul scandaloasă și obrazni
că. Astăzi, aceste spectacole au 
devenit „clasice" și, mai curînd

lui, în folosirea luminilor, a- 
dică în acele elemente care 
țin de arta spectacolului. Re
zultatul, se pare, a fost impre
sionant • două sute de seri la 
rînd, Don Juan, încă mai 
multe Tartuffe. Ulterior, expe
riența lui Jouvet s-a extins. 
Vorba franțuzului : ă bon en- 
tendeur salut, cine află de o 
treabă reușită, s-o aplice !

Toate aceste considerații 
m-au condus la formularea u- 
nui simplu și modest punct de 
vedere în ceea ce privește ra
portul dintre tradiție și inova
ție în teatru. Tradiția trebuie 
să fie reprezentată prin inte
gralitatea textului, iar inova
ția să se exercite în cadrul 
creator al artei spectacolului.

JUCĂM CLASICII
de Florian Potra

vatorii nu sînt și ei pîndiți de 
primejdii. Cea mai mare, cea 
mai grosolană, e tentația de a 
modifica, de a inova, prin in
tervenții de chirurgie regizora
lă aplicate textului. Nu convi
ne o idee, o imagine, o replică, 
o indicație a autorului ? Afară 
cu ele ! Nu așa se inovează, nu 
așa se creează un spectacol 
clasic în spirit contemporan 
Dimpotrivă, măsurarea puteri
lor și a talentului e cu atîl 
mai captivantă, cu cît înnoirea 
se produce pe baza textului in
tegral, pe dialogul nemutilat.

ori mai tîrziu, timpul care în
noiește totul va pretinde și îm
prospătarea lui Tartuffe sau a 
Iui Don Juan. (De unde, în pa
ranteză, și constatarea că soar
ta „avangardiștilor“ — cînd 
sînt artiști autentici — e să 
devină „clasici“ !) Important de 
reținut, însă, rămîne faptul că 
Jouvet nu și-a permis să 
schimbe textele lui Molière 
prin amputare, prin eliminare 
de părți. Inovația lui a avut 
loc în concepție, în alegerea in- 
terpreților, în ritmul mișcării 
scenice în orientarea decoru-,

Piesa clasică are un conținut 
complex, căruia arta scenei îi 
dezvăluie în fiecare epocă fa
țete noi, mai exact, acele fațete 
care pot interesa omul epocii 
respective. Bunăoară, astăzi nu 
ne-ar mai interesa, în Othello, 
ideea de-a nu ne mărita fetele 
cu oameni de culoare, întru a- 
părarea colonialismului (așa 
cum i-a interesat pe unii ur
mași ai lui Shakespeare), ci 
ne-ar putea cuceri tocmai 
ideea contrarie, profunda ome
nie a unui maur, sau, să zi
cem, ideea unui Othello muș
cat de îndoiala strecurată de 
Iago și „gelos pe sine însuși“.

Astfel, respectul tradiției tre
buie să se concretizeze în res

pectul față de text, socotit un 
organism viu, iar încurajarea 
inovației să aibă loc înăuntrul 
artei spectacolului — înțeleasă 
ca artă autonomă chiar —. și 
din simplu] motiv că regizo
rul, în calitatea lui de creator, 
nu e un autor de texte, ci au
tor de spectacole, nu e scriitor, 
ci un om de teatru.

La întîlnirea din primăvară 
cu oamenii de cultură și de 
artă, vorbind de valorile tra
diției, tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu arăta că „oamenii de li
tere și artă sînt chemați SA 
CONTINUE și SĂ DUCĂ MAI 
DEPARTE această tradiție, 
să-și aducă contribuția lor la 
îmbogățirea culturii noastre 
naționale și în același timp a- 
portul la cultura universală“. 
Mi-am îngăduit să subliniez 
doi termeni din acest pasaj, în 
aparență foarte apropiați ca 
înțeles, dar care stau de fapt 
într-un raport dialectic evi
dent : a continua și a duce mai 
departe. Există aici o disociere 
de mare finețe, există imagi
nea unei culturi vii, care-și 
realizează progresul atît prin- 
tr-un gest de păstrare, cît și 
printr-un simultan de adău
gire, de îmbogățire. în cazul 
clasicilor teatrului, aș zice că 
trebuie să continuăm păstra
rea operelor, a textelor, și să 
le ducem mai departe viața 
lor nemuritoare, prin adăugi
rea viziunii noastre moderne și 
suple. Cît. cum, în ce fel pă
străm și cît, cum. în ce fel a- 
dăugăm, este — repet — o 
problemă de judecată și de 
sensibilitate a fiecărui artist 
în parte, este măsura propriei 
sale capacități artistice și, de
sigur, a teatrului care-I spri
jină.

zează primul mare edificiu matematic sintetizînd toate cunoș
tințele de pînă la el („Elementele ); Diofant realizează prima 
lucrare asupra ecuațiilor; iar poeții, îneîntați de apariția roților 
hidraulice, se adresau cu îneîntare femeilor: „Munca voastră a 
fost dată în seama nimfelor rîului, a naiadelor... care saltă 
sprinten pe roți, iar roțile învîrtesc greaua piatră de moară". 
Pe acest fundal trebuie proiectată apariția lui Arhimede — 
237—212 î.e.n. — despre care Leibnitz spunea că „cei care 
slut in stare să-l înțeleagă... vor admira mai puțin descoperi
rile celor mai mari oameni moderni"

★
Meritele lui Arhimede în istoria (științei) ? Amploarea cunoș

tințelor sale ? Strălucita îmbinare a capacității de investigație 
cu spiritul practic al inginerului ?

E suficient să ne gîndim la o lucrare atît de des citată ca 
„Echilibrul figurilor plane", expunere completă asupra func
ționării mașinilor simple care a și pus bazele „STATICII . Să 
ne amintim impresionantul studiu „Despre numărul firelor de 
nisip" — prima întîlnire cu accepția științifică a noțiunii de 
infinit și, raportat la epocă, lucrarea cea mai judicioasă, despre 
dimensiunile „Universului“ cunoscut pe atunci. Să reflectăm, 
deopotrivă, la studiul „Despre corpurile plutitoare“, piatră de 
fundament a hidrostaticii moderne și care, în afara legilor piu- 
tirii corpurilor, a dus și la cunoscutele aplicații privind stabili
rea densității corpuriloi prin cufundarea lor în apă (de aici și 
cunoscuta „lege" a lui Arhimede) ’).

Rezoivînd problema cuadraturii suprafețelor plane mărginite 
de linii curbe, dezvoltînd teoria exhaustiei a lui Eudox, apro- 
ximînd lungimea cercului prin perimetrul unui poligon cu 96 
de laturi și stabilind valoarea lui „Pi cu o foarte mare exac
titate8), Arhimede se impune ca cel mai avansat matematician 

ai epocii sale. Prin lucrările sale, geometria teoretică a fost

7 E interesant că pentru prima oară încep să apară legende 
despre oameni de știinfă, cum a fost și legenda privind desco
perirea bijutierilor-holi care au Încercat să Înlocuiască aurul 
cu argintul. , ,8. Recomandăm cititorilor interesanta lucrare a pro!, univ. 
florica T. Cîmpan „Istoria numărului «Pi»",
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Patrie, eîntec dinții, 
pină-n zbor, de ciocîrlie, 
șirul curb, la căpătîi 
al Carpaților șă-mi fie — 
vis a] meu e și real 
cum se-ncheagă în cuvinte 
Oltul munte. Oltul deal 
și cîmpie, mai nainte. 
Patrie, cîtec cîntat 
de strămoșii mei anume 
și de șirul necurmat 
al urmașilor de mîine.

Ah, orașe noi, noi sate 
sînt ca niște roți zimțate 
care-mbucă între ele 
cîmpu-ntreg, cerul cu stele, 
de se văd inaintînd 
anotimpurile-n rînd 
în lung și în lat de țară 
numai în spre primăvară

După chipul unui vis fericit, 
după modelul locuind viitorul, 
sculptorul a sculptat o țară. 
Ei a ales sufletul 
în locul marmurii, ideile 
în locul dălții. 
Apoi el s-a-ndrăgostit 
de propria lui operă 
și-mbrățișînd-o cu sine 
La dat un trup pe măsură. 
Eu care locuiesc în țara aceasta, 
tot timpul mi-adaog sufletul, ideile, 
Ia piscurile ei, și cu mine 

prietenii mei — și cu ei, prietenii 
prietenilor mei, și așa la nesfîrșit 
ca-n două oglinzi paralele, 
pînă cînd piscurile ating viitorul 
și-acolo se vede că opera 
de foarte multe ori își întrece modelul, 
pentru că ea e vie, pentru că ea există, 
pentru că ia ființă din sufletele noastre, 
la fel cum și noi luăm ființă 
din sufletul ei.

legată pentru prima oară de geometria pracScă. „Măsura cer
cului". „Asupra cuadraturii parabolei“, „Despre spirale sau 
„Despre sferă și cilindru" sînt numai cîteva din lucrările care 
s-au păstrat prestigioase pînă în zilele noastre. Pe piatra mor- 
mîntului său a și fost gravată o sferă înscrisă înțr-un cilindru 
— descoperire de care se simțea foarte legat — și care î-a în
găduit mai tîrziu, de altfel, lui Cicero să-i regăsească mor- 
mîntul. ,.ii

Spațiul nu ne îngăduie să ne referim mai pe larg și la marele 
inginer Arhimede care a adus îmbunătățiri radicale mecanis
melor privind irigația, ridicarea greutăților, construcția corăbi
ilor, a mașinilor de război ori a oglinzilor incendiare. Vom 
preciza doar că pentru a ajunge la rezultatele sale, Arhimede 
folosea deseori modele mecanice, dovedindu-se și în acest 
domeniu un mare precursor •). Fizicianul Max von Laue, tentat 
adesea să constate meritele antichității, nu poate să treacă cu 
vederea în «Istoria fizicii» „apariția unui geniu de talia lui 
Arhimede". Și aprecierea ni se pare cu atît mai judicioasă cu 
cît întreaga istorie a științei demonstrează că cea mai mare 
greutate în realizarea descoperirilor științifice constă nu atît 
în a face observațiile necesare cît în a rupe cu ideile „tradiți
onale" ivite în interpretarea lor.

Care elogiu postum l-ar fi putut întrece pe cel adus lui 
Arhimede de însăși logica vieții și a științei și anume că prima 
ediție completă a lucrărilor sale să se dovedească necesară și 
să apară, în timpul Renașterii, în anul 1543, în același an cu 
„De Revoluționibus" a lui Copernic și cu „Fabrica“ Tui Ve- 
salius ?

Soldatul care ucidea în anul 212 î. e. n. pe autorul celebrului: 
„Dați-mi un punct de sprijin și voi urni pămîtul" nu putea să 
bănuie că sabia îi este neputiincioasă și că lovește un nemu
ritor. Ceea ce, de altfel îl și ridică pe Arhimede deasupra 
legendarului și totuși muritorului Briareu.

9. Marinarii știau să se folosească de pirghii și negustorii de 
balanțe cu mult Înainte de Arhimede; deseoperindu le insă 

legile, el a creat posibilitatea unor noi invenfii și a făcut primul 
păs spre generalizările pe care aveau să le Încerce peste secole, 
Galileu și Newton.
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PUTEAU PRIMI
în același fel

NOTA 10

I. BODE..

constituie o
a

organizației

maximă. Dar 
scăzut două

of- 
culorile veștejite, 
cineva și-a frecai 
cu mulțumire mîi- 
..Bună treabă“. Di. 
în tiraje mari, în

Adunări de dâri de seamă și alegeri U. T. C

in excursie la Gheile Bicazului

Foto : AGERPRES

Dați copiilor

Școala noua în cartierul (Savana din Pitești Foto : I. BODEA
V. AR.

dulciuri,
nu și erori

De la prima linie tra
să stîngaci, cu mîna 
grăbită de emoție. de 
Ia primul cuvînt silabi
sit cu vocea tare și gra
vă a celor 7 ani. a-c, 
ac, sorbi din slova căr
ții o înțelepciune adu
nată cu tenacitatea ge
nerațiilor și transmisă 
spre folosință și împlini
re. Abecedarul a fost 
primul nostru manual. 
Primul nostru suport in
telectual, prima lecție 
de deprindere corectă a 
limbii noastre. Dar nu 
numai el O firmă silabi
sită. un titlu de ziar, o 
reclamă comercială sau 
un anunț ne-au fost tot 
atîtea pretexte pentru a 
ne mări dorința de a ci
ti, de a vorbi corect 
românește. Magnetis
mul cu care ne ab
soarbe a fost numit 
doct autoritatea textu
lui tipărit. Dar imperati
vul lui se clintește în 
clipa în care litera ti
parului suportă impasi
bilă, eroarea. O recla
mă tipărită recent de 
Ministerul Comerțului 
Interior. înfățișa, alături 
de cîteva cutii de bom
boane, revărsate gene-

ros, ca dintr-un corn al 
abundenței, un școlar 
care caligrafia pe o ta
blă neagră un superla
tiv la vîrstei : „îmi plac 
foarte mult“..., desigur 
dulciurile ar fi scris el 
mai departe, dar. nelă
sat să-și desăvârșească 
propoziția, graficianul 
semidoct a anticipat în 
țosul paginii cu litere 
groase : „Dulciuri". Ci
neva a văzut macheta 
reclamei, a avizat-o, s-a 
tipărit, s-au tras la 
set 
Acel 
apoi 
ntle : 
fuzat 
rîndurile celor care des 
cifrează de puțină vre
me manualele de citire, 
orarul-reclamă a ajuns 
la destinatari : școlarii. 
Și firesc, credința 
autoritatea textului 
părit a fost lezată 
această grosolană 
șeală gramaticală.

„Dați copiilor 
boane" — sună impera
tiv o altă reclamă pu
blicitară — dar nu și 
erori, adăugăm noi.

Să ne imaginăm o 
oră oarecare de clasă. 
Profesorul examinează 
un elev, să spunem 
despre funcționarea u- 
nui motor electric. Ele
vul schițează părțile 
componente, descrie ro
lul fiecăreia chiar cu 
amănunte neexistente 
în manual. La sfîrșit 
însă profesorul pare ne
mulțumit. Elevul său 
n-a vorbit de un lucru 
foarte important și anu
me n-a arătat legile, 
principiile de funcțio
nare a motorului. Dacă 
ar fi făcut o expunere 
completă, din care să 
nu lipsească aceste lu
cruri esențiale, i-ar fi 
dat nota 
așa i-a 
puncte...

Cam
s-au petrecut lucrurile 
și la adunarea de dare 
de seamă și alegeri 
U.T.C. de la Școala 
profesională „Electro
magnetica“ din Capita
lă. A fost o adunare de 
alegeri în care darea 
de seamă și cei care au 
luat cuvîntul despre 
activitatea vechiului co
mitet U.T.C. au dezbă
tut multiple aspecte ale 
activității din școală, 
și-au manifestat intran
sigența și combativita
tea față de lipsuri. Dis- 
cutînd însă despre prin
cipala lor îndatorire — 
învățătura — uteciștii 
s-au limitat numai la 
activitatea depusă pen
tru însușirea noțiunilor 
ce se predau la orele 
de curs. Cît privește 
felul în care decurge 
instruirea practică în 
atelierul-scoală

secțiile Uzinei „Electro
magnetica", modul în 
care s-au ocupat cele 
aproape 30 de organi
zații de bază ale U.T-C. 
din școală de antrena
rea tuturor elevilor la o 
muncă plină de răspun
dere pentru însușirea 
meseriei, pentru folo
sirea deplină a timpului 
afectat practicii — s-a 
vorbit foarte puțin și în 
treacăt.

Firește, însușirea u- 
nei meserii e determi
nată în bună măsură 
de felul în care înveți

din timpul petrecut de 
elevi în școala profesi
onală. Drept urmare, 
preocuparea pentru fe
lul în care elevii de
prind practic meseria 
pe care și-au ales-o tre
buia să 
problemă esențială 
activității
U.T.C. din școala pro
fesională. Ascultînd 
dezbaterile din adunare 
ne-am gîndit că, poate, 
în această privință, toa
te lucrurile merg bine. 
Ne-a contrazis însă în
săși darea de seamă.

veneau, nu își dădeau 
interesul pentru însuși
rea meseriei". După a- 
ceste aprecieri, urma 
un șir de nume. Era de 
așteptat ca adunarea să 
stabilească măsuri de 
prevenire în viitor a 
apariției unor astfel de 
cazuri 
Poate 
acea 
de seamă 
cam așa: .

la „Ore de
practică“

temeinic, ceea ce are 
ea teoretic, firește că 
acestui aspect trebuia, 
și bine s-a procedat că 
i s-a dat atenție atît în 
darea de seamă cît și 
în discuții. Nu este însă 
mai puțin adevărat că 
problemele învățăturii 
nu pot fi tratate sepa
rat ci în strînsă depen
dență cu activitatea 
depusă de elevi pentru 
căpătarea deprinderilor 
practice pe care nu și 
le pot însuși decît în 
atelierele școlii și în 
secțiile uzinei. Instruirii 
practice îi este afectat 
cam 50—60 la sută și 
uneori chiar mai mult

„Avem elevi — se 
spunea — care mani
festă dezinteres la locul 
de muncă, lipsesc ne
motivat de la program 
sau părăsesc secția fără 
a spune muncitorilor 
pe lîngă care sînt re
partizați unde merg. A- 
vem elevi care pierd 
timpul fără rost pe cu
loare sau plimbîndu-se 
dintr-o secție în alta a 
uzinei. Unii, și chiar 
uteciștii, s-au prezentat 
foarte slab pregătiți la 
examenul de calificare, 
aceștia fiind tocmai cei 
care în timpul anilor 
de școală lipseau de la 
practică sau atunci cînd

în viața școlii, 
rezolvă situația 

frază din darea 
care sună 

„este necesar 
ca disciplina pe locul 
de muncă să se îmbu
nătățească și să se ia 
măsuri imediate împo
triva acelor care, cu 
tot sprijinul primit“ etc. 
etc. ? Desigur că nu. 

Deci, noul comitet 
(Gh. Zamfir — secre
tar) trebuie să manifes
te maximum de grijă. 
Activitatea lui nu se 
poate rezuma ca pînă 
acum numai la cerce
tarea prezenței la prac
tică ; trebuie urmărit 
modul în care e folo
sit, minut de minut, 
timpul afectat practicii. 
Această activitate tre
buie să înceapă de pe 
acum cu acțiuni care 
să aibă drept scop dez
voltarea dragostei pen
tru meseria aleasă la 
elevii primiți recent în 
anul I. Iubindu-și pro
fesia, avînd un adevă
rat cult pentru ea, ele
vul de azi și muncito
rul de mîine va fi, fără 
doar și poate, interesat 
să și-o însușească cît 
mai temeinic, să folo
sească din plin anii pe 
care îi petrece în școa
la profesională.

Intr-un articol publicat 
în numărul 3 al „Anilor de 
ucenicie“ se cerea Comite
tului U.T.C. de la Școala 
profesională F.R.B. din Ca
pitală un răspuns în legă
tură cu măsurile pe care 
le va lua pentru înlătura
rea absențelor de la prac
tică. Zilele trecute acest 
răspuns ne-a sosit la re
dacție :

Imediat după apariția ar
ticolului, biroul organiza
ției de bază U.T.C. din 
clasa III K, (unde mai 
multe eleve absentaseră de 
la practică) a convocat o 
adunare generală la care 
au participat toate utecis- 
tele și celelalte eleve din 
clasă. Discuțiile au subli
niat marea importanță pe 
care o prezintă pentru buna 
calificare a fiecărei eleve 
prezența la practică, folosi
rea din plin a orelor afecta
te acesteia.

In plus, pentru a pre- 
întîmpina pe viitor aseme
nea deficiențe in munca 
noastră, în fiecare organi
zație U.T.C. a luat ființă 
un colectiv de 3—4 eleve 
care, atunci cînd cineva 
absentează de la cursurile j 
teoretice sau de la prac
tică, ia legătură cu fami
lia pentru a afla motivele 
absenței respective, discută 
cu elevele în cauză. De 
asemenea, în fiecare lună, 
în fața comitetului U.T.C. 
pe școală, se va prezenta 
o scurtă informare despre 
prezența la instruirea prac
tică.

Elevele noastre fac prac
tică în aproximativ 30 de 
întreprinderi ale Capitalei 
și noi am luat legătura 
cu tovarășii din comite
tele U.T.C. ale 
întreprinderi, legături care 
au drept scop să contri
buie lo îmbunătățirea 
conținutului practicii: asi
gurarea locurilor de muncă, 
asistența tehnică necesară 
din partea muncitorilor și 
a maiștrilor pe lîngă care 
sînt repartizate elevele 
noastre.

ELISABETA 
ANDRONESCU 

secretara Comitetului U.T.C 
Școala profesională F.R.B.

București

acestor



ECOUL
MUNȚILOR

-am- cunoscut pe 
acești temerari ai 
altitudinilor, în cî
teva din nume
roasele parchete 
ale Întreprinderii 
forestiere Novaci, 
din nordul Olte
niei, ce împînzesc 

....__... zeci de kilometri.
Risipiți printre stînci și ar- 

bori, la sute de metri pe ver
ticală unul de altul, forestierii 
au, pe lîngă firele telefonice, 
un anumit limbaj al lor prin 
care se înțeleg perfect — buș
tenii sosiți la rampele de în
cărcare, ca un mesaj trimis 
permanent pe cablurile funi- 
cularelor, ca un ecou al lovi
turilor de secure de sus, din 
parchete, al fierăstraielor me
canice.

— Bușteni gater fag de la 
echipa tînărului Dumitru Ian- 
cu. înseamnă că băieții taie 
vîrtos, ne spune Gheorghe 
Chiriac, șeful parchetului 21 
Leurda din sectorul Valea Ol- 
tețului, privind, pachetul de 
bușteni coborînd la rampă cu 
funicularul.

— Cum am putea ajunge 
la ei?

— Un băț bun pentru spri
jin, picioare zdravene și- 
mergem.

După ore bune de urcuș, ne 
apare în față cabana Țeperig 
— cum o numesc oamenii 
locurilor. Privind înapoi, hu-ți 
vine să crezi că numai cu cîte
va ore în urmă erai acolo, jos, 
unde abia se mai distinge a- 
cum conturul camionului pe 
șoseaua pierdută sub pereții 
drepți ai muntelui. Ce excursii 
minunate s-ar putea organiza 
în aceste locuri de neuitat, cu 
tinerii din șesul Olteniei!

De la cabană, încă 3-400 de 
metri spre piscul Piatra Tisei 
șl iată locul de muncă al ute- 
cistului Dumitru Ianeu. Ne 
face semn să ne oprim, prefe
rind să vină el la noi, decît 
să ne expunem printre stîn- 
cile șt arborii doborîți pe po- 
Vîrnîș. Ni se spuseseră ' atîteo 
despre acest tînăr încît ni-l 
imaginam un om în stare să 
doboare un urs. Poartă în zi
lele de sărbătoare două steluțe 
de fruntaș în producție, men- 
ținîndu-se și acum evidențiat 
lună de lună.

Încercăm să 
discuție.

Obrajii i se 
convins că mult 
ne spună. Că în 6 ani nu a 
avut nici o absență motivată 
(nici vorbă de „nemotivate"),

munții pe

înjghebăm o

îmbujorează, 
nu are ce sa

că zorii îl găsesc în mijlocul 
buștenilor, că nu e nevoie să 
i se amintească mereu ce are 
de făcut, că minuiește bine 
fierăstrăul mecanic, toate a- 
cestea i sc par și sînt cu a- 
devărat foarte firești pentru 
acești oameni din creierul 
munților.

— Am avut totuși anul a- 
cesta și un caz de „nemotiva
te“, ne spunea mai tîrziu tînă
rul funicularist Anghel Croi- 
toru, secretarul organizației 
U.T.C. din parchet. Tînărul 
Nicolae Dumboi, de la rampa 
de încărcare nr. 1 a lipsit fără 
să anunțe pe nimeni, A doua 
zi, seara, i-am invitat pe toți 
tinerii din parchet la cabana 
din vale, Leurda. Am pus ca
zul lui Nicolae în discuția or
ganizației U.T.C. Știți, la noi, 
munca fiecăruia este strîns le
gată de a celorlalți. Vă închi
puiți ce ar însemna să lip
sească un funicularist. Buște
nii ar rămîne sus în parchet, 
în stive, iar jos, la rampă ar 
sta camioanele degeaba. A- 
proape la fel se întîmplă și 
dacă lipsește unul de la ram
pa de încărcare. Nicolae a luat 
atunci o critică bună. Tinerii 
i-au arătat cîte pagube s-au 
produs din cauza lipsei lui. cît 
de mult a avut de suferit 
munca celorlalți.

Viața de organizație se des
fășoară și aici, la peste 1000 
metri altitudine, ca în oricare 
loc de muncă. La toate caba
nele pe la care am trecut, am 
văzut caiete cu numele tineri
lor care împrumutaseră cărți 
de la bibliotecile volante, apa
rate de radio cu tranzistoare 
sau 
loc 
ve 
de ........ __ _ _
buletinele de știri. In toate 
parchetele sînt studiate Di
rectivele celui de al IX-lea 
Congres al partidului. Tinerii 
primesc zilnic ziarele, fiecare 
la locul său de muncă, sus în 
parchete, printr-un sistem in
genios prin simplitatea lui: 
sînt trimise cu căruciorul în 
retragere pe cablul funicula- 
rului.

Cunoașterea documentelor de 
partid, izvor de energie și în
credere ce înaripează întrea
ga țară, declanșează și aici, la 
marile altitudini, forțe și iz- 
bînzi noi.

baterii în jurul cărora au 
audiții muzicale colecti- 
„ad-hoc" aproape seară 
segră, ascultindu-șe și

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scinteti tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

La ora de educație fizică
Foto : O. PLEC AN

Foto: EMIL COJOCARU

Fază de Ia meciul de fotbal 
dintre „Șeaua" București și 

„Farul" Constanța (6—0)

CAMPIONATUL CATEGORIEI A DE FOTBAL

S-a închis Expoziția

Scìntela 
tineretului

în etapa de ieri a campionatului categoriei A 
de fotbal, Steaua a înregistrat cel mai mare scor 
întrecînd pe stadionul Republicii cu <> —0 (1—0) 
formația Farul Constanța. Cu o condiție fizică 
superioară, în partea a doua a întîlnirii fotbaliștii 
militari au dominat eficace repurtînd un categoric 
succes. Cele 6 puncte au fost realizate de Pavlo- 
vici (4), Sorin Avram și Raksi. Derbiul etapei: 
Știința Cluj — Rapid București disputat la Cluj 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 1—1 
(0—0). Feroviarii au condus cu 1—0 prin punctul 
marcat de Dimitriu II iar gazdele au egalat în 
minutul 85 prin Marcu. Două echipe au reușit să 
obțină victorii în deplasare. Fără îndoială, cea 
mai mare surpriză a fost realizată la Timișoara 

învins cu 5—2de Siderurgistul Galați care a

PE SCURT •
® La 21 octombrie va avea 

loc în sala sporturilor de la 
Floreasca meciul internațional 
de box dintre echipa Metalul 
București și selecționata regi
unii Lodz (R. P. Polonă).

• într-un joc retur contînd 
pentru „Cupa cupelor" la fot
bal, miercuri, la Sofia Cerveno 
Zname a învins cu scorul de 
2—0 (0—0) formația irlandeză 
Limerick. învingători și în pri
mul joc (2—1), fotbaliștii bul-

construcției economice

a R. P.
Miercuri s-a închis Expo

ziția construcției economice a 
R. P. Chineze. Deschisă între 
23 septembrie — 13 octombrie, 
expoziția a trezit un viu inte
res atît în Tîndurile publicului 
larg, cît și al oamenilor de spe-i 
cialitate. Expoziția a fost vizi
tată de conducători de partid, 
și de stat, de reprezentanți ai 
conducerii unor ministere eco
nomice și instituții centrale. 
Vizitatorii au luat cunoștință- 
de succesele importante obți-. ■ 
nute în ultimii ani de poporul 
chinez. Numeroși specialiști ro-

Sosirea unei 
delegații de activiști 

ai P.S.U.G.

(1—0) pe Știința. Voinea a fost cel mai bun jucă
tor al gălățenilor marcînd 3 puncte. Petrolul Plo
iești a confirmat ascensiunea de formă în care se 
află învingînd la Brașov cu 2—0 (0—0) pe Steagul 
Roșu prin punctele realizate de Moldoveana (2).

Celelalte rezultate: Dinamo Pitești — C.S.M.S. 
lași 4—0 (4—0). Au înscris Țurcan, Naghi (2) și 
C. Ionescu; Crișul Oradea — Știința Craiova 1—0 
(0—0). Unicul punct a fost opera lui Mureșan II;

’ Dinamo București 3—0 (2—0). Cele 
Jak, Țîrlea și

U.T. Arad — 1
trei puncte au fost marcate de 
Pantea.

în clasament conduce Rapid cu 15 puncte 
—.2 — IA._ —1 cu 12 puncte și U.T. Aradmată de Petrolul
11 puncte.

15 puncte ur-
l cu

(Agerpres)

PE SCURT®
pari s-au calificat pentru turul 
următor al competiției.

• Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Tur- 
ku, aruncătorul de suliță Vaino 
Kuisma a realizat o perfor
manță de 85,04 m. Aceasta 
este cea de-a 4-a performanță 
mondială a sezonului.

• în meci retur pentru 
„Cupa orașelor tîrguri“ la 
fotbal, echipa engleză Everton 
a învins cu 1—0 (0—0) pe

Ziua deschiderii nou
lui an școlar a rămas 
departe, în urmă. O 
dovedesc numeroasele 
corespondențe care 
și-au pierdut caracte
rul de informări gene
rale, despre angaja
mente și visuri, deve
nind relatări ale unor 
fapte zilnice, concrete.

Alegem azi cîteva 
dintre acestea.

Sub titlul ,,120 de 
entuziaști", elevul ION 
GH. MAP/N din clasa 
a X-a a Liceului din 
Plopeni, regiunea Plo
iești, ne povestește 
despre o acțiune la 
care au participat 120 
de uteciști, colegi 
de-ai săi din ultimele 
clase, și care s-a sol
dat cu amenajarea u- 
nei baze sportive șco
lare cuprinzînd tere
nuri de fotbal, baschet 
și handbal. Sîntem ru
gați să publicăm nu
mele mai multor evi- 
dențiați în această ac
țiune ;— și o facem cu 
plăcere: Doina Albu, 
Costea Anton, Luiza 
Preda, Nicolae Albu, 
Liviu Călin. Corespon
dentul nostru este de 
părere că scriind des
pre ,,120 de entuziaști" 
nu putea rămîne mai 
prejos... ,,cronicarul". 
Drept care, în final, el 
își exprimă convinge
rea că, în curînd, ,,pe 
noile terenuri sportive 
nu se vor lăsa aștep
tate nici primele re
corduri r*.

Ne mai scriu, relatînd 
succese la învățătură, 
numeroși elevi. Prin

tre aceștia și TIBER1U 
POPA din clasa a X-a, 
Liceul din Ineu, regiu
nea Crișana: ,.Primele 
note bune din catalog 
sînt rodul unei preo
cupări care a antrenat 
întreaga noastră cla
să. Vrem să devenim 
un colectiv fruntaș pe 
școală. Avem toate 
posibilitățile". Sîntem 
de acord. Fiecare cla
să are ,,toate posibili
tățile". Ne-ar interesa 
însă cum anume se 
folosesc colegii lui Ti-

Posta 
elevilor

beriu de ele, Așteptăm 
o corespondență mai 
amănunțită.

AUREL ON1CEAG 
— Liceul din Moldovi- 
ța, regiunea Suceava, 
leagă succesele dobîn- 
dite în primele săptă- 
mîm de școală de cla
sa sa, a Xl-a, și de 
faptul că — cităm — 
„ne mîndrim că vom fi 
prima promoție de ab
solvenți ai liceului din 
Moldovița". în toamna 
anului viitor liceul

din Moldovița va ates
ta prima oară o diplo
mă de absolvent. Vrem 
să facem totul ca sem
nătura școlii să fie una 
de prestigiu. Pînă a- 
cum catalogul clasei 
noastre n-a înregistrat 
decît note care ne fac 
să credem că vom iz
buti".

PAVEL BLAGA din 
clasa a Xl-a a Liceului 
din Ghelar, regiunea 
Hunedoara, își intitu
lează corespondența: 
,,Fruntașii". Doi frați, 
Iuliana și Eugen Blen- 
che din clasa a VUI-a 
au fost primiți în 
U.T.C. I-au recoman
dat cu căldură colegii 
mai mari, dar în pri
mul rînd i-au reco
mandat succesele lor 
la învățătură, activita
tea lor bună în orga
nizația de pionieri. 
,,Școala noastră — 
scrie Pavel Blaga — 
numără acum doi ute
ciști mai mult, doi noi 
luptători pentru onoa
rea școlii, pentru dis
ciplină. pentru o bo
gată activitate în 
timpul liber".

Ne alăturăm și noi 
felicitările la cele ale 
colegilor fraților Blen- 
che.

Ne-au mai scris 
ALEXANDRU PANTEA 
— Liceul Nr. 2 Beiuș, 
ZOICA BACULA — 
Medgidia, GHEORGHE 
BURLACU — Tg. Jiu, 
și mulți alți elevi. Tu
turor le mulțumim și 
tuturor — succes I

OCTAV 
PANCU-IASI

PE SCURT
F. C. Nürnberg (R.F.G.). Sco
rul primului joc fiind egal 
(1—1), Everton se califică în 
etapa a doua.

• Miercuri, Ia Lvov, a avut 
loc a doua întîlnire de handbal 
dintre reprezentativele feminina 
ala V.R.S.S. și României. Hand
balistele sovietice au terminat 
Învingătoare cu scorul de 8—6 
(2—2). La 
cele două 
meci.

15 octombrie la Baku 
echipe susțin un nou

i;

;

Invitație la un

schimb de experiență

(Urmare din pag. I)

i urmez electrenics. Studiez cu aten
ție fizica, mi-am construit acasă un mic 
laborator de radiofonist amator — ne-a spus

— Fericeau Sorin din clasa a Xl-a B — 
Liceul nr. 2. îmi dau seama cit îmi este 
de necesară aplicarea practică a cunoștin
țelor mele teoretice. Citesc și unele cărți 
de specialitate, dar urmăresc cu ajutorul 
lor să aprofundez materia învățată la 
școală.

Am examinat planul personal de activi
tate al elevului Fericeau Sorin. Bine îm
părțit, timpul lui liber îl folosește atît pen
tru învățătură cit și pentru lărgirea orizon
tului său cultural. Am găsit ore rezervate 
destinderii, plimbărilor, spectacolelor.

— Noi am găsit de cuviință că un plan 
de pregătire în vederea examenului de ma

turitate comun întregii clase este mai uîil 
— mi-a spus Dumitrașcu Adriana din 
clasa a XI-ș B a Liceului nr. 4. Asistăm la 
consultațiile pe care ni le oferă tovarășii 
profesori, și la sfîrșit de săptămînă ne con
trolăm unii altora îndeplinirea planului. Ni 
se pare mai bun un astfel de plan, deoa
rece atunci cînd ne întîlnim cu tovarășii 
profesori, știm precis care sînt problemele 
care au fost mai dificile, trecem mai repede 
peste părțile pe care le-am înțeles bine, 
economisind astfel un timp prețios. Ne a- 
juîăm reciproc și în ceea ce privește deli
mitarea viitoarelor noastre preocupări, ale
gerea profesiunii pe care o vom îmbrățișa. 
Avem în clasă încă destui nehotărîți, care 
nu știu ce să facă după terminarea liceului. 
Am vizitat împreună întreprinderi, sera le
gumicolă din orașul nostru, am purtat dis
cuții despre necesitatea de ă te pregăti din

vreme pentru o meserie. Mulți vor să se 
facă agronomi, alții ingineri. Tuturora le 
este necesară matematica. De aceea partici
păm la orele de matematică cu un deosebit 
interes, și fiecare din noi lucrează acasă 
multe exerciții suplimentare.

în ceasurile de răgaz
Tîrziu, în foaierul Teatrului de stat din 

Arad, ne-am întîlnit din nou cu o parte 
din interlocutorii noștri.

Era sîmbătă după-amiază cînd, chiar 
și cei dintr-a Xl-a își permit cîteva ceasuri 
de destindere. La teatru se afla însă un 
grup nu prea numeros.

— Dar ceilalți colegi cum își petrec a- 
ceasta seară — i-am întrebat.

Probabil la reuniunea de la școală...
— Reuniuni ?! s-a mirat Cismaș Adina 

din clasa a Xl-a C a Liceului nr. 2. La 
noi asemenea manifestări se fac atît de rar 
încît le uităm de la una la cealaltă.

Și în alte liceea arădene se neglijează 
organizarea orelor de distracție, de re
laxare a elevilor. La Liceul nr. 4 reuniunile 
tovărășești sînt lunare, diferite clase pregă
tesc programe artistice interesante, surprize, 
buna desfășurare a petrecerii. Bine organi
zate ele stimulează inițiativa, dezvoltă rela
țiile de adevărată prietenie, oferă elevilor 
clipe de destindere foarte necesare. Dat 
de ce sînt atît de rare ?

'i

A Început „prie
tenia" cu micro
scopul... (stu
denti din anul 1, 
Institutul agro
nomic „Nicolae 
BălcescU“-Bucu
rești, la una 
din primele lor 
ore de labora

tor).
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Televiziune
JOI — 14 

OCTOMBRIE

19,00 Jurnalul 
televiziunii (I). 
19,20 „Desene de 
copii". 20,00 „De
buturi ", 21,15
„Casa Ricordi". 
23,15 Jurnalul te
leviziunii 
Buletinul 
rologic.

(II) și 
meteo-

— 15VINERI 
OCTOMBRIE

Jurnalul
(I). 

place 
20,00 
21,00

19,00 
televiziunii 
19,20 „Vă 
muzica 
Săptămînă.
Avanpremri- 

ră. 21,10 Telefi
latelia. 21,30 
Treizeci de mi
nute cu artista 
Eugenia Popovici. 
22,00 „Muzică 
pentru toți". E- 
misiune muzical- 
coregrafică. 22,40 
Jurnalul televi
ziunii (II) și Bu
letinul meteorolo
gic.

Ieri la amiază a sosit în 
Capitală, în schimb de expe
riență, la invitația C.C. al 
P.C.R. o delegație de activiș
ti ai P.S.U.G., condusă de to
varășul Karlheinz Schaffer, 
șeful Secției Industriei Grea 
a C.C. al P.S.U.G.

La aeroport delegația a >tost 
salutată de tovarășii Dumitru 
Lazăr, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
Ion Bucur,. prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

în după-amiaza aeelelași 
zile, delegația de activiști- ■ ai 
P.S.U.G. a fost primită de to
varășul Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R. La primite, 
care a decurs într-o atmos
feră tovărășească, au partici
pat tovarășii Constantin 
Scarlat membru al C.C. al 
p.C.R., șef de secție la C.C. al 
p.C.R., și Ion Bucur.
/'»-

acad. prof. dr. Vasile Rășcanu

Chineze
chinezi aflați la expoziție. Ei 
s-au interesat, îndeosebi, d.e 
caracteristicile tehnice și per
formanțele unor produse ale 
industriei chineze : mașini-u- 
nelte, mașini agricole, motoare 
Diesel etc. precum și de unele 
exponate de precizie: i mașini 

, electronice de calculat, micros
copul electronic, acceleratorul 

- electronic, cromatagrafele etc.
In cele 20 de zile cit a fost des
chisă expoziția, în pavilionul 
său au fost prezentate filme 
documentare și artistice, urmă- 

mâni — atît din București cit rțțe cu interes de > vizitatori, 
și din alte orașe din țară — 
au avut discuții cu specialiști ’ (Agerpres)

I

Sărbătorirea
Acad. Prof. dr. Vasile Răș- 

canu, directorul Institutului de 
Biologie generală și aplicată a 
filialei Iași a Academiei, pre
ședintele Societății de medici și 
naturaliști din această locali
tate, a fost sărbătorit miercuri 
într-o ședință festivă cu prile
jul împlinirii vîrstei de 80 de 
ani. . . - ,

Au luat cuvântul acad. Gri- 
gore Benetato, directorul Iri- 
stitutului de fiziologie normală 
și patologică al Academiei Re
publicii Socialisțe $f>m|nta,

acad. Cristofor ' Simionescu, 
președintele filialei Iași a Aca
demiei, acad. Ion Enescu, prof. 
univ. Petre Jitaru, membru co
respondent al Academiei, se
cretarul filialei locale a Acade
miei, prof; univ Gh. Popovici. 
prorector al Institutului de 
medicină și farmacie Iași, prof. 
dr. GFh. Năstase, cbiif. univ. dr. 
Traiari Bărâri. de la LM.F. din 
localitate, dr. Constantin So- 
lomon.

Evoeînd prodigioasa activi
tate științifică. didactică și ob-

ștească a sărbătoritului, ei au 
subliniat că acad. Rășcanu s-a 
afirmat ca un- eminent fiziolog, 
aW cărui cercetări în domeniul 
energiei nervoase și modifică
rilor funcționale ale organis
mului în efort și oboseală, — 
l-au făcut cunoscut în lumea 
științifică de specialitate.

Mulțumind pentru aprecieri
le făcute, acad. V. Rășcanu a 
arătat că se va strădui să-și 
aducă și pe mai departe con
tribuția la înflorirea științifică 
a României Socialiste.

1

URMĂRI DIN PAQ I
Neobișnuita călătorie

a unei perechi

de pantofi
tatea. Fabrica aceasta care 
și-a cîștigat o bună faimă pri
vind calitatea produselor sale 
nu voia, evident, să-și știr
bească prestigiul nemulțumind 
pe vreunul dintre beneficiari. 
N-au fost buni acești pantofi ? 
Nu-i nimic, vă trimitem alții 
noi. S-a deslipit o talpă ? Un 
fleac pentru fabrică, în două 
zile vi-i reparăm... De fapt e 
foarte bine așa. Numai că 
toate reclamațiile de acest gen 
sînt rezolvate nu așa cum ar 
fi normal, adică cei care se fac 
vinovati în mod direct nu i-au 
cunoștință de ele. Apelul lui 
Liviu Bîrză de a se cerceta 
la locul de muncă cauzele de
fectelor a trecut fără a lăsa 
nici cea mai mică urmă. Din 
coletul de poștă, pantofii au 
ajuns în atelierul de prâtb-ti- ’ 
puri (unde de obicei se fac 
micile remedieri) și, după dquă 
zile, din nou la poștă. Chiar și 
proeesul-verbal care se încheie 
în asemenea cazuri a fost sem
nat doar de doi din cei patru 
împuterniciți și nu dintre cei 
care răspund de secțiile în

-care s-a produs defectul ; acest 
-act. este întocmit, după cum se 
vede, mai mult de dragul hir- 
tiel și nu cu dorința fermă de 
a se lichida cu totul orice caz 
de asemenea natură.

Acolo, pe banda nr. 5 unde 
au fost confecționați pantofii 
cu pricina, n-a aflat nimeni ce 
s-a petrecut cu ei. Și evident 
ar fi fost foarte util să se știe 
de ce s-au rupt și din vina cui. 
Printre muncitorii de la bandă 
lucrează și multi tineri. Am 
întrebat de aceea pe secreta
rul U.T.Ö. dacă nu cumva a 
avut în vedere citirea scrisorii 
lui Bîrză într-o adunare.

— Nu, a mărturisit el’ jenat.
Jenat fiindcă mai înainte cu 

o replică el povestise despre 
citirea — tot într-.o adunare a 
uteciștilor — a unei, scrisori în 
care era lăudată calitatea pro
duselor fabricii.

Sîntem și noi convinși că 
totul a fost un simplu „acci
dent“. Asta nu înseamnă însă 
că fele trebuie privite superfi
cial. Tînărul controlor de ca
litate sugera că astfel de „acci
dente“ trebuie să fie analizate 
%h'iar de către cei care le-au 
produs. Și el are dreptate. 
Logica imbatabilă a bătăliei 
pentru .calitate spune că nu 
se poate face un pas înainte 
pînă nu astupi definitiv și cea 
mai mică fisură. Un 
nume trebuie apărat, 
du»l mereu.

„Fumatul oprit !"

Dar nu și asigurară

bazei furajere
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au coborit din taberele de mun
te în luna septembrie — fiindcă 
acdlo — se terminase pășunea. 
Au fost ținute prin împrejurimi 
iar loturile de vaci au fost hră
nite cu finurite luate din bazfă. 
Perioada de stabu/ație a iri- 
eeput într-un fel aici mult nfdi 
devreme). De ce nu a ajun^ pă
șunea? Fiindcă n-a fost cn- 
răjată, n-a fost • îngrășată, h-ti 
fost strpraînsămînfată (cel pu
țin pe unele porțiuni). S-ar fl 
mărit astfel debitul de masă 
verde. Aceste lucruri puteaii 
să preocupe conducerea coo'pcp 
rativei. dar și brganizaf’ih 
U.T.C. — care, în alte priv.ifi- 
fe, a avut inițiative rodnice, tp 
taberele de Vară', sittialb fp' i'p- 
na pădurilor foioase, tinerii în" 
grifitori, antrenați' de Organiză- 
[ia U.T.C„ puteau asigura rezer» 
vP itripdrlante de frunzare' — 
consumate in special de oi. Re
venea o cotă mai mate de fîV 
loturilor de vaci cu lapte, cafe 
și așa au o producție destul dp 
scăzută. V - ■' ■ - A

Sint doar cîteva constatări. 
Bunii gospodari, la fața locului 
ar mai fi găsit și alte soluții^ 
un sistem judicios de c.onveiet- 
verde. culturi intercalate etc.

Problema este : ce s-ar ma) 
putea face de acum încolo ? , .

Cooperativa agricolă mai con
tează și pe paiele de gtiu.. Exs 
perienta altor unități a dovedit 
că și acestea sint consumate de 
anintale dacă ,sint tocate, sara
murate șl date in amestec cu 
melasă. (Melasa se poalp 
procura, de la VaJea Călugă
reasca — așa cum au făcut ve/ 
etnii — dg la Nucet și Băleni),. 
Urmează grosierele, carp <se 
recoltează acum, Acestea- p«ț 
fi tocate — insilo^ate. in qwpț, 
— în amestec cu lucerna ,dip., 
ultima coqșă. cu colet ele dfz.
sfe'clă și resturile de zarzuxuc. 
turi. tp siloz, tot ce se. poale., 
insi/pzg — aceasta este rețjul.q, 
care se pune in fațg tifter.iloi,. 
organizației U.T.C — careu l ej.. 
puțin acum să aducă oii, 
sprijin substanțial zootejințpi,- 
Amenajarea bazei, impfefpud-., 
rea ei. etc. sînt binevenite,, 
in primul rînd, trebuie aspglua-. 
tă baza de nutrețuri. Din păcg-,. 
te, asemenea măsuri, auxiliare, 
se mai găsesc șj la alte coope-.. 
rative agricole din raion: Buce, 
șani, Brăleșli. Comișani, , Nțpi-. 
pentru acestea, timpul .nu e de- j 
finitiv pierdut și se mai pot lua.' 
de dăta aceasta măsuri serioă-. 
se pentru o bază furajeră a- 

-------- "• • -parej:.bundentă și nu penlru trei 
și doi coceni.

CINEMATOGRAFE
CARTIERUL VESELIEI : ru

lează la Patria, orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21. ONORABILUL 
STANISLAS, AGENT SECRET: 
rulează la Flamura, orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
București, orele 9,15; 11,30;
13,45; 16,30; 18,45; 21, Feroviar, 
orele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 
21. Excelsior, orele 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. DUL
CEA PASĂRE A TINERE
ȚII — cinemascop : rulează 
la Republica, orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15. Festi
val, orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21. CEI MAI FRUMOȘI 
ANI •— cinemascop : rulează Ia 
Luceafărul, orele 9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30. CAME
RA ÎN FORMĂ DE „L" : ru
lează la Capitol, orele 9; 11,30 ; 
14; 16,30; 19; 21,30, Melodia
orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19 ;
21,30, Modern, orele 9, 11,30 
14, 16,30, 19, 21,30. PÎNĂ LA 
ORAȘ NU E DEPARTE — cine
mascop : rulează la Victoria, ore
le 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 
LOCOTENENT CRISTINA ru- 
lează la Central, orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45.
LALEAUA NEAGRĂ — cinema-

scop : rulează la Lumina, orele 
9,30; 11,45; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21, Floreasca, orele 10,30; 13;
15,30; 18; 20,30. FERNAND
COW-BOY : rulează' la Union, 
15,30; 18 : 20,30. UN CAR
TOF, DOI CARTOFI: rulează 
la Doina, orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15$ 20,30. PROGRAM PEN-

TRU COPIL ora 10 — cinemato 
rraful Doina Moșilor, orele 15 
17; 19; 21, Lira, orele 15,30. 
18; 20.30. TRĂIEȘTE-TI VIAȚA 
-APELE - ÎN NUMELE 
CELOR VII - CERAMICA 
DIN OBOGA - CĂLĂTORIE 
ÎN PARADISUL PASĂRILOR : 
rulează la Timpuri Noi, orele 10 
— 21 în continuare. CAPORA
LUL ȘI CEILALȚI ■ rulează la 
Giulești, orele 15,30; 18; 20,30, 
Cotroceni, orele 15,30; 18; 20,30. 
CĂPITANUL DIN TENKEȘ — 
ambele serii : rulează la Cultural,

orele 16; 19,30. A TRECUT O 
FEMEIE : rulează la Miorița, 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21. FEMEIA NECUNOS
CUTĂ : rulează la înfrățirea în
tre popoare, orele 10; 15,30;
18î,20,30. LA ORA 5 DUPĂ-; 
AMIAZĂ: rulează la Bucegi orele 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21-,'15. '■ 
UNORA LE PLACE TAZZUL: 
rulează la Dacia, orele 9.Io, 

în . conHnuare ; 16*15 ;.A
21, Vitan. *>rele- 

18; 20,30. APORT MUR»,

la. 14 
18.45;
15,30; .. ................ .......... ..
TAR ! — cinemascop : rulează la 
Buzești, orele 14.15; 16,30; 18,45; 
Crîngași, orele 16: 18; 20 ; Pacea>-' 
orele 11; 16; 18,15; 20,30; Cosmos, 
orele 13.30; 15,45; 18; 20. UN LU
CRU FĂCUT LA TIMP : rulează' 
la Grivița, orele 10 ; 12 : 14 : 1 
.......................,30. HOȚUL DE> 

rulează laUnirea,
16; 18,15: 20,30.
PIERSICI : i_.___  _______
orele 16; 18,15; 20,30 RUND^S 
6 : rulează la Tomis, orele 9,30^^ 
11,30; 13.30: 16; 18,15 , 21,30. >
Drumul Sării, orele 16. 18. 20..- 
CARAMBOL : rulează la Mur»v 
ca, orele 16: 18.15; 20.30. Ra
hova. orele 16: 18.15: 20.30 . CI
NEVA. ACOLO SUS. MĂ 
IUBEȘTE : rulează la Popular, 
orele 10,30; 16; 18,30; 21.
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Sesiunea Sosirea delegației

Demiterea

NEW YORK — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite :

Marți, în reluarea dezbate
rilor generale din Adunarea 
generală a O.N.U., ministrul 
de externe al Austriei, Bruno 
Kreisky, a vorbit, îndeosebi, 
despre probleme europene și 
despre problema dezarmării.

Cuvîntarea ministrului de 
externe al Greciei, Ilias Tsi- 
rimokos, a fost axată în spe
cial pe problema cipriotă și 
pe relațiile greco-turce în

lumina acestei probleme. Mi
nistrul grec a declarat că în 
Balcani „a fost realizat, cu 
colaborarea celorlalte țări din 
această regiune, un climat 
prietenesc“. Tsirimokos a 
subliniat că „relațiile Greciei 
cu România s-au dezvoltat 
continuu“. Reprezentantul Po
loniei, Jozef Winiewicz, care 
a vorbit în continuare, a con
damnat agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. El a sprijinit ideea 
creării de zone denuclearizate.

parlamentare romane

la Ulan Bator

LEOPOLDVILLE 13 (Ager
pres). — Hotărîrea președin
telui Kasavubu de a demite 
guvernul lui Chombe, încheie 
o etapă în lupta pentru pu
tere dintre cei doi, luptă din 
care, pentru moment, a ieșit 
înfrînt Chombe. Kasavubu a 
precizat că a luat această de
cizie deoarece guvernul n-a 
demisionat din proprie iniția
tivă deși componența lui nu 
era conformă nici „normelor 
constituționale, nici rezultate
lor alegerilor și nici necesită
ților echilibrului politic al ță
rii“.

La 
tul 
spre 
(se aștepta ca V. Nendaka, 
ministrul de interne să fie 
cel indicat), președintele a fă
cut cunoscut că îl va însăr
cina pe Evariste Kimba cu 
formarea noului guvern. Eva-

puțin timp după sfîrși- 
ședinței parlamentare, 

surprinderea tuturora

riște Kimba e membru 
partidului Frontul Democra
tic Congolez (F.D.C.) inițiat 
de Nendaka, care grupează 
adversari ai lui Chombe. Sar
cina sa pare să fie deosebit 
de grea — după cum aprecia
ză observatorii politici — de
oarece el va fi nevoit să facă 
apel și la membrii partidului lui 
Chombe, Conaco. Pe de altă 
parte, guvernul nou format 
trebuie să primească aproba
rea parlamentului, unde ma
joritatea o formează tot mem
brii partidului Conaco.

Cum va reacționa Chombe ? 
Corespondentul agenției Fran
ce Presse menționează că el 
a fost serios afectat de ho- 
tărîrea lui Kasavubu. Este 
puțin probabil însă că Chom
be și cei care se află în spa
tele lui să renunțe definitiv la 
lupta pentru acapararea pu
terii în Congo.

lui Chombe

intervenții aie
României

reprezentanților
«

Marți au continuat lucrările 
în Comitete.

Reprezentanta țării noastre, 
Mia Groza, luînd cuvîntul în 
Comitetul pentru . problemele 
social-umanitare și culturale, 
care discută proiectul unei 
convenții internaționale pri
vind eliminarea tuturor for
melor de discriminare rasială, 
a atras atenția asupra faptu
lui că „emanciparea economi
că a unei țări, progresul său 
economic și social pot fi rea
lizate numai dacă se face apel 
la toate resursele umane, in
diferent de culoare, rasă, sex 
sau credințe religioase“. Ea a 
declarat că „Republica Socia
listă România se opune cu 
fermitate oricăror forme de 
discriminare rasială, subli
niind că statele sînt acelea 
care, în virtutea suveranității 
lor, sînt singurele în măsură

să asigure eliminarea discri
minărilor rasiale“.

In acest sens delegata ro
mână a prezentat un amenda
ment la proiectul în discuție, 
amendament care a primit 
sprijinul unanim al delegații
lor care au luat cuvîntul.

In Comitetul pentru proble
mele juridice, reprezentantul 
român, C. Flitan, care a fost 
ales în unanimitate, într-o șe
dință precedentă, vicepreșe
dinte al Comitetului, a făcut 
unele observații asupra pro

iectului privind încheierea tra
tatelor. El a arătat că proiec
tul trebuie să se refere numai 
la acordurile internaționale 
încheiate între state, nu și la 
cele la care participă orga
nismele internaționale, deoa
rece numai statele sînt su
biecte de drept internațional 
cu capacitate deplină.

ULAN-BATOR 13 — Trimi
sul special al Agerpres, L. 
Duță, transmite:

Miercuri după-amiază a so
sit la Ulan-Bator delegația 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România 
care, la invitația Marelui Hu- 
ral Popular va vizita R. P. 
Mongolă.

Delegația a fost întîmpinată 
de B. Altangherel, președinte
le Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, N. Luvsanrav- 
dan, vicepreședinte al Marelui 
Hural Popular al R. P. Mon
gole și de alte persoane ofici-

ale. A fost prezent Petre Niță, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Ulan-Ba
tor și membri ai ambasadei 
române.

B. Altangherel a rostit un 
cuvînt de salut. A răspuns 
Kovăcs Gyòrgy, vicepreședinte 
al Marii Adunări

în seara aceleași 
gația parlamentară 
depus o coroană 
Mausoleul Eroilor 
Mongolă.

B. Altangherel a oferit un 
dineu în cinstea parlamentari
lor români.

Naționale, 
zile, dele- 
română a 

de fiori 
din R.

la
P.

Lupte grele in Vietnamul de sud
SAIGON 13 (Agerpres). — 

Știrile transmise de agențiile 
de presă, subliniază că în dife
rite sectoare din valea Suoi 
La Tinh (în apropiere de' An 
Khe), unde unități ale diviziei: 
I americane de desant aerian, 
întreprind de patru zile o ope
rațiune de amploare împotriva, 
forțelor patriotice, s-au desfă
șurat marți noaptea lupte gre
le. Patrioții sud-vietnamezi au 
ținut pozițiile americane sub 
firul permanent al mortierelor 
și armelor automate.

Referindu-se la surse oficia-

le, agenția France Presse a- 
nunță că în s’ăptămîna 3—9 
octombrie . pierderile suferite 
de trupele guvernamentale 
s-au cifrat la 174 de morți și 
15 dispăruți.

într-o declarație făcută la 
Washington. John Stennis, 
președintele subcomisiei sena
toriale pentru problemele pre
gătirii militare, a anunțat că 
pînă la .sfîrșitul anului curent 
efectivul trupelor americane 
în Vietnamul de sud va atinge 
180 000.

arți au început după lungi pertractări, tratative!« 
pentru formarea noului guvern vest-german între 
creștin-democrați și liberalii lui Mende. Negocierile 
se anunță dificile întrucît ele sintetizează toate obs
tacolele care au existat și continuă să existe în viața 
politică vest-germană în calea formării unui guvern 
„care să-i mulțumească pc toți“ victorioșii,, după 
cum scria un ziar vest-german. După cum se știe, 

problemele sînt ridicate de participarea sau ne-
participarea în guvern a unor personalități politice cu un trecut 
bine cunoscut și cu o poziție la fel de edificatoare.

Prima problemă o formează Strauss. Fostul ministru de război 
vest-german, eliminat de pe scena politică după rușinosul episod 
care a culminat cu prigoana împotriva revistei Der Spiegel, ex
ponentul cel mai fidel al „vechiului grup“ cum sînt numiți 
adepții fostului cancelar Adenauer, dorește în mod evident să 
reocupe un post ministerial. Lucrul acesta nu este dorit nici de 
Erhard și mai ales nici de liberal-democrați. Aceștia,care se de
clară a fi „mai necesari ca oricînd“, s-au pronunțat împotriva unei 
participări a lui Strauss la cabinetul vest-german.

A doua problemă o formează participarea unor personalități 
Jiberal-democrate în guvern. Aripa reprezentată de Strauss cere 
la rîndul ei, amenințînd cu ponderea pe care o deține în rindul 
deputaților aleși, ca nici Mende și nici Schroder, actualul minis
tru de externe, să nu facă parte din viitorul cabinet vest-german. 
Este un fel de a spune că Strauss cere acest lucru pentru că, ' 
de fapt, în presă a fost dezlănțuită o puternică campanie împo
triva fruntașilor liberal-democrați. Ziarul Bayern Furier, editat 
de Strauss, susține fără nici un echivoc neparticiparea lui Mende 
în guvern și renunțarea publică de către liberal-democrați la 
orice critică împotriva lui Strauss.

A treia problemă o
reprezintă actualul hi

Tratativele politice
aparte pentru că în 
cazul său este impli
cată întreaga politi
că externă dusă de 
gruparea lui Erhard 
în ultimii ani. Ten
dințele proamerica-
ne ale lui Schroder sînt bine cunoscute, și la Bonn nu se face nici 
un secret din faptul că toate criticile adresate cancelariei diploma
tice vest-germane aparțin grupării Adenauer-Strauss. De altminteri, 
Die Welt, intr-un editorial intitulat „Durerile facerii“, deplîngc 
faptul că fostul cancelar Adenauer „se află în luptă deschisă fcu 
partidul pe care îl conduce“.

în legătură cu personalitatea lui Schroder lucrurile se prezintă 
mult mai complex, ținînd seama de apropiata serie de tratative 
interoccidentale anunțată de vizita lui Stewart la Washington, 
de reluarea Comitetului N.A.T.O. însărcinat cu examinarea pro
blemelor integrării nucleare si, bineînțeles, chiar de sesiunea Con
siliului N.A.T.O. din decembrie. Ziarele franceze (cum este de 
pildă Le Monde în articolul „Amerika liber alles“) sînt de părere 
că de pe acum în politica externă vest-germană se simte o ori
entare pro-americană mult mai pronunțată față de perioada tre
cută.

De altminteri, aceste tendințe proamericane au un scop foarte 
bine precizat, manifestat prin reafirmarea cererilor vest-germane 
pentru înarmarea nucleară.

în egală măsură este semnificativ programul de politică externă 
și internă a cancelarului Erhard, publica? după reuniunea biroului 
grupului parlamentar creștin-democrat, care a avut loc la începu
tul acestei săptămîni. Găsim în acest program principalele puncte 
ale politicii externe promovate în ultimul timp de Germania 
occidentală, cum ar fi „fidelitatea față de sistemul actual de 
alianțe“, recomandarea unei reuniuni a șefilor guvernelor celor 
șase și o pledoarie pentru o apropiere franco—vest-germană și 
mai ales punctul 4 al capitolului extern, care sună în felul urmă
tor: „Fidelitate absolută față de sistemul alianțelor cu Statele 
Unite, Germania (occidentală) trebuind să aibă drept de vot în 
ce privește problemele nucleare în cadrul N.A.T.O.“.

Prima concluzie a observatorilor după reuniunea grupului parla
mentar este că, în pofida atacului puternic dezlănțuit de Adenauer 
și Strauss, Erhard este hotărît să-l mențină pe Schroder. Prin 
urmare, conflictul rămîne deschis. Noul guvern vest-german se 
va naște la fel de greu ca cel din 1961. Deși de această dată 
va fi nu un guvern Adenauer moștenit de Erhard, ci un guvern 
Erhard. Oricum, problemele generate de dificultățile constituirii 
guvernului nu eludează de loc fondul orientării externe și interne 
a viitorului cabinet. Semnele de întrebare rămase din timpul cam
paniei electorale continuă să persiste.
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• La Varșovia se desfășoară 
convorbirile între membrii misiu
nii, comerciale a S.U.A., condusă 
de Paul Poli, directorul Biroului

Ce vîrstă avea mecanicul ? Nu se 
pentru că... datele problemei nu au 
o legătură cu vîrsta mecanicului, 
un exemplu tipic de problemă pusă

• La Berlin au fost date publi
cității rezultatele alegerilor pentru 
organele locale ale puterii de 
stat, care au avut Ioc In II.D. Ger
mană la 10 octombrie. In consilii
le orășenești și raionale au fost a- 
leșl 1941 deputafi. Pentru candi
data Frontului național au votat 
11 286 291 alegători, adică 99,89 la 
sută.

„Cor-
S.U.A., idee 

altfel, în tre- 
scriitorii de 
știintifico-tan.

pentru relații comerciale interna
ționale din Ministerul Comerțului 
al S.U.A., și reprezentanți ai 
merei de Comerț Exterior a 
Polone și ai altor organizații 
loneze pentru comerț exterior. Te
ma convorbirilor o constituie dez
voltarea schimbului de mărfuri 
dintre Polonia și S.U.A.

al limuzinei

Foto-text: ION POPA

vehicul 
de mai 

al li-

După 
oameni 
Lunei ar fi acoperit 
un strat gros 
murdar. Acesta nu este 
exclus, ținînd seama

prezență

Conferința

dat publici- 
legătură cu 
Parlamentul 

ratificării a- 
Coreea

ea...
— Să mă salute el 

anonim...
Modesta notorietate 

X s-a dus demult pe 
tei...

Dar aerele de vedetă, tot i-au 
rămas.

„Fenomenul", jignit, își ignorea
ză colegii...

...Vedeta școlii...
Trișta soartă de vedetă...

• Agenția TASS a 
tății o declarație în 
discutarea de către 
japonez a problemei 
cordurilor dintre Japonia și 
de sud.

Agenția TASS,- se spune 
clarație, este împuternicită
clare că' guvernul sovietic sprijină 
pe de-a-ntregul poziția guvernului 
R.P.D. Coreene în ce privește re
glementarea problemelor nerezolva
te în relațiile cu Japonia. Nu se 
poate trece cu vederea, menționea
ză declarația, nici faptul că trata
tul dintre guvernul japonez si regi
mul de Ia Seul implică o primejdie 
serioasă pentru pace în Extremul 
Orient.
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Situația din Indonezia
După cum anunță postul de 

radio Djakarta, președintele Su
karno i-a cerut marți seara gene
ralului Achmadi, ministrul infor
mațiilor, „să restabilească cît mai 
eurînd posibil comunicațiile cu 
străinătatea și să vegheze ca in- 
foimațiile să fie mai obiective 
și mai conforme principiului in
donezian de colaborare între na
ționaliștii religioși și comuniști“. 
Președintele a afirmat că sînt 
exagerate știrile publicate în pre
să sau difuzate de posturile de 
radio indoneziene. Agenția France 
Presse consideră aceste instrucți
uni ale președintelui Indoneziei 
„o critică la adresa campaniei

pentru interzicerea Partidului Co
munist, dezlănțuită de armată, 
care controlează și presa și ra
dioul".

Agențiile de presă relatează că 
marți seara aij avut loc noi ma
nifestații anticomuniste. Aceste 
acțiuni — menționează A.F.P. — 
fac parte dintr-o serie de aseme
nea acte ale cercurilor de dreap
ta care, „sub paravanul luptei 
împotriva participanților la „miș
carea de la 30 septembrie“, au 
dezlănțuit o campanie anticomu
nistă și de represiuni împotriva 
organizațiilor progresiste“ din In
donezia.

Idilă și realitate

icul port Lae din 
Noua Guinee aus
traliană a găzduit, 
timp de două săp- 
tămîni, lucrările 
celei de a 6-a Con
ferințe a teritoriilor 
din Pacificul de 
Sud. Este vorba de

17 insule și arhipelaguri, prin
tre care Fiji, insulele Cook, 
Noua Guinee australiană și al
tele, aflate în prezent sub ad
ministrația Australiei, Noii Zee- 
lande, Marii Britanii, Franței și 
S.U.A. Din punctul de vedere al 
conducerii lor regionale ea este 
asigurată de Comisia Pacificul 
de Sud (S.P.C.) din care fac 
parte cele cinci țări tutelare și 
Samoa de Vest ce și-a obținut, 
nu de mult, independența.

Inițial, în cancelariile puteri
lor administrante se credea că 
această conferință, întrunită la 
fiecare trei ani, va prilejui dez
bateri de „rutină“ și nu va adu
ce nici un element surpriză. Dar 
atunci cînd în jurul mesei con
ferinței s-au așezat reprezentan
ții populației din cele 17 terito
rii, precum și ai țărilor tutelare 
s-au făcut auzite — potrivit 
aprecierilor lui Boris Bershing, 
corespondentul din Melbourne al 
agenției D.P.A. — „glasuri de 
avertisment care au subliniat că 
această conferință a venit toc
mai la timpul potrivit“. Unele 
din aceste avertismente au fost 
formulate de reprezentantul 
populației din Fiji, Ratu Mara, 
atunci cînd a declarat: „A so
sit vremea cînd noi trebuie să 
spunem Comisiei Pacificului de 
Sud ce trebuie făcut în terito
riile noastre și nu invers. In

prezent, populația teritoriilor 
noastre este la fel de educată ca 
și popoarele africane care, alătu
ri de puterile noastre adminis
trante, discută problemele mon
diale la Organizația Națiunilor 
Unite, în timp ce noi continuăm 
să fim conduși din afară“. Mara 
a atras atenția că Comisia Pa
cificului de Sud „ar putea să 
sufere o moarte naturală“ dacă 
nu va acorda popoarelor din cele 
17 teritorii dreptul de a-și spune 
cuvîntul și dreptul la autodeter
minare.

De fapt cererile. formulate de 
reprezentantul insulei Fiji, care

• în cadrul Conferinței Uniunii 
Internaționale de Telecomunicații 
(U.I.T.), care își desfășoară lucră
rile la Montreux (Elveția), șeful 
delegației Republicii Socialiste 
România. Grigore Marin, adjiînct 
al ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor, a fost ales în 
calitate de vicepreședinte al Comi
siei pentru relații U.I.T. cu O.N.U. 
și Instituțiile specializate ale 
O.N.U. și membru al Comisiei de 
coordonare a lucrărilor conferinței.

• La sediul Oficiului euro
pean al O.N.U. din Geneva au 
început lucrările celei de-a 
XXIII-a sesiuni a Comitetului 
lemnului din cadrul Comisiei 
Economice O.N.U. pentru 
ropa.

Comitetul lemnului și-a 
biroul, care este format 
G. Hampson (Anglia) preșe- 
ședinte, K. Rouge (Suedia) și 
N. Dumitrescu (România), vi
cepreședinți.

a fost sprijinit de delegații din 
celelalte teritorii aflate sub tu
telă, sînt cu atît mai semnifica
tive pentru evoluția popoarelor 
din această regiune a lumii, cu 
cit unele din ele au și făcut 
deacum primii pași spre o mai 
mare autodeterminare. Ca ur
mare a presiunii din partea 
populației locale, guvernul aus
tralian a fost silit să accepte 
alegerea, pentru prima oară, a 
unui parlament în Noua Guinee

australiană, în care majoritatea o 
deține populația băștinașă. In 
insula Fiji se constată o însem
nată evoluție politică îndreptată 
spre recunoașterea drepturilor 
populației în timp ce locuitorii 
insulei Cook au cerut să li se 
acorde independența.

Dar, după cum s-a văzut în 
cursul dezbaterilor conferinței, 
acești primi pași sînt considerați 
ca insuficienți de reprezentanții 
insulelor sub tutelă. Astfel, în 
fața hotărîrii lor, puterile admi- 
nistrante au fost nevoite să ac
cepte crearea unui nou organism, 
asemănător unui parlament 
Pacificului de Sud, care
acorda drepturi mai mari în ce 
privește rezolvarea problemelor 
interne popoarelor teritoriilor 
respective. A fost elaborat de 
asemenea și un program de pers
pectivă. Acest program cau
tă să găsească un răspuns 
la principalele probleme eco
nomice ale teritoriilor sub tu
telă din Pacificul de Sud și, 
în primul rînd, la șomajul exis
tent în unele regiuni și la lipsa 
mîinii de lucru calificate. El pre
vede crearea unor noi ramuri 
economice pe baza dezvoltării 
producției de materii prime, di
ferite căi pentru atragerea inves
tițiilor de capitaluri din străină
tate și efectuarea de cercetări 
pentru descoperirea și sporirea 
resurselor naturale.

• Primul ministru britanic, Ha- 
rold Wilson, a fost primit ieri la 
castelul Balmoral din Scoția, de re
gina Elisabeta a Il-a a Angliei. 
După întrevederea pe care a avut-o 
cu regina Angliei, premierul brita
nic a făcut o declarație coresponden
ților de presă în care a arătat că 
scopul vizitei sale a fost de a pre
zenta amănunțit reginei -situația 
care s-a creat între Anglia și Rho- 
desia de sud, după discuțiile pe 
care le-a avut cu premierul sud- 
rhodesian,: Ian Smith. Primul mi
nistru, Harold Wilson, a relevat, în 
același timp că, contrar unor in
formații care au apărut, nu a fost 
discutată problema eventualei di
zolvări a parlamentului și a orga
nizării unor noi alegeri, generale.

Citim în „Wall 
Street Journal“, or
gan al marii finanțe 
americane :

„In Statele Unite 
funcționează cel 
mai adecvat sistem 
pentru protejarea 
concurenței și a li
berei inițiative. In
divizii și întreaga 
lume de afaceri de
țin toate posibilită
țile de a-și aduce 
aportul la econo
mie... Piața liberă 
menține descentra
lizarea pe scară 

largă a puterii eco
nomice“.

Realitatea este 
departe de a semă
na cu acest tablou 
idilic. In faimosul 
sistem de „prote
jare a concurenței“, 
„liber întreprinză
torii“ cei mai pu
ternici îi sugrumă 
pe cei slabi și, ca 
urmare, se produce 
nu o „descentrali
zare“ ci, dimpotrivă, 
o concentrare a pu
terii economice. Nu
mai două zile după 
ce „Wall Street Jo
urnal“ publica a- 
mintitul imn de slar 
vă în cinstea „libe
rei inițiative“, presa 
americană reprodu
cea concluziile unui 
raport al comisiei 
speciale a Came
rei reprezentanți
lor pentru proble
mele micilor între
prinderi. In raport 
se arată că în peri
oada 1954—1964 un 
număr de 320 de 
mari corporații in
dustriale au înghițit 
3 604 întreprinderi 
mici și mijlocii. 
„Intrăm — sublini
ază raportul amintit 
— într-o nouă fază 
de dominație a ma
relui capital finan
ciar și industrial' în 
economia Statelor 
Unite. Această tu
moare malignă a 
fost generată de 
tendința spre fuzio
nare... Micilor între
prinderi indepen
dente nu le mai 
rămîn nici un 
de șanse“...

După cum 
dem, „libera 
țiativă“ și „concu
rența protejată“, că
reia marea presă a- 
mericană îi face o 
reclamă zgomotoasă, 
perpetuă, nu în
seamnă altceva.decît 
cea mai desăvîrșită 
libertate de acțiune 
pentru un grup res- 
trîns de monopoluri.

E. R.

Întrebuințarea de că
petenie a hîrtie o con
stituie fixarea gîndirii 
umane sub forma scri
sului, tiparului, desenu
lui și graficii în gene
ral. Dar, hîrtia a găsit 
diverse alte utilizări, 
dintre care multe 
sînt cunoscute de vre
me îndelungată. O în- 
tîlnim în domeniul am
balajului. ca material 
absorbant (hîrtia sugati
vă), ca material pentru 
filtrarea substanțelor li
chide sau gazoase (hîr
tie de filtru), ca suport 
pentru emulsii fotografi
ce (hîrtia fotografică), 
ca suport pentru corpuri 
abrazive thîrtia stictată 
sau hîrtia abrazivă cu 
pulbere de corborun- 
dum ori corindon), ca 
dielectric (hîrtia pen
tru condensatoare), ca 
material izolant (hîrtia 
pentru transformatoare 
sau conductoare elec-. 
trice) ele. în afară de 
aceste întrebuințări,
xistă și o alta, cunoscu
tă ca principiu de cel 
pufin 100 de ani. Este 
vorba despre utilizarea 
hirtiei ca suport pen
tru substanțe chimice in- . 
dicatoare. Una dintre ce
te mai vechi realizări în 
acest sens o constituie 
hîrtia de turnesol, cu 
afutorut căreia se de
termină dacă o substan
ță chimică are proprie
tăți acide, neutre sau 
bazice. Pornindu-se de 
la această idee, în ur
mă cu cîteva decenii 
s-au realizat și hîrtii ca
pabile să indice pH-ul 
substanțelor chimice, a- 
clică logaritmul negativ 
al concentrațiilor ionilor 
de hidrogen,. care, se 
știe că este cuprins în
tre 0 și 14. S-au obținui 
apoi diverse hîrtii, ca
pabile să indice — de 
exemplu — prezenta în 
aer a unor cantități 
mici de hidrogen suliu- 
rdt, de ozon. ,de oxid 
de carbon etc. sau a u- 
nor substanțe chimice

*

Agenția V.N.A. .anunță că la 
11 octombrie,, la uzina construc
toare' de mașini „Trang Hung 
Dao" din Hanoi a avut loc o 
adunare a inginerilor și munci
torilor sud-vietnamezi regrupați 
la Hanoi, in cadrul căreia a iost 
constituită „Compania de elibe
rare a Vietnamului de sud". 
Din companie lac parte cetă
țeni sud-vietnamezi care s-au 
declarat gata să plece ca volun- 

. tari, atunci cînd îi va chema 
Frontul Național de Eliberare.

La 12 octombrie, la Ministe
rul fnvățămintului al R. D. 
Vietnam a avut lac o conferin
ță de presă in cadrul căreia a 
iost dată publicității o declara
ție referitoare la pagubele pro- 

. vocale de bombardamentele a- 
yiafiei americane instituțiilor 
de invățămînt nord-vletnameze. 
Declarația - subliniază 
cursul raidurilor aeriene 
pierdut viața un mare 
de elevi și profesori, iar peste 
100 de instituții de invățămint 

. au fost distruse, -printre care o 
universitate. 90 școli primare, 
un număr de școli medii și 20 
grădinițe de copii.

In soluții. Pe asemenea 
principii se bazează și 
o întreagă ramură a 
chimiei analitice, numi
tă cromotograiia pe ltlr- 
tie.

în vremurile în care 
trăim, au apărut noi a- 
plicatii ale hirtiei ca 
indicator, sau în dome
niul electricității, 
iei, s-au realizat 
cu care se poate deter
mina pe loc dacă un 

.,om esle sau nu bolnav 
de diabet, au fost pro
duse hîrtii cu care se 
măsoară temperatura 
sau hîrtii bune conducă
toare de electricitate.

este
cele mai vechi 

existente 
tara noastră. A- 

vehicul, fabu
la siîrșitul se-

praf meteoric se găsește 
frecvent în Cosmos. Nu
mai pe plarieta noastră, 
au căzut în cursul anu
lui trecut peste 100 000 
tone din acest praf. Dar, 
datorită umidității exis
tente pe Pămînt, praful 
se aglomerează, conto- 
pindu-se cu solul. Pe 
Lună însă, unde nu e- 
xistă umiditate, praful 
nu se aglomerează si tot 
depunîndu-se, n-ar fi 
exclus să se fi ajuns la 
straturi cu grosimi a- 
preciabile. în astfel 
de condiții, cosmona- 
uții care ar coborî 
pe Lună, ar risca să pia
ră, scufundlndu-se în 
stratul de praf, după 
cum se întîmplă Ia cei 
ce nimeresc într-o mlaș
tină. Pentru a se pre- 
întîmpina eventuala 
„scufundare" a cosmona- 
uților sosiți pe Lună, s-a 
propus, de eurînd, lămu
rirea problemei prafului, 
făcîndu-se nz de o navă 
cosmică încărcată cu 
o bombă atomică. Nava 
ăr urma să cadă pe Lu
nă, unde s-ar produce o 
explozie atomică. Urmă
rind fazele exploziei, 
s-ar lămuri poate și mis
terul. Propunerea aceas
ta a fost făcută de pro
fesorul Thomas Gold, de 
la Universitatea 
nell“, din 
emisă, de 
cut și de 
literatură 
tastică...

(Urmare din

Nu-și mai saluta 
britatea îl scutise și
Ii tetei.

— Despre mine 
voi sînteți niște pîrliți de ano
nimi... X și-a făcut o viață a lui, 
viață de vedetă. Toate propunerile 
colegilor le respinge în numele ce
lebrității.

— Eu nu pot să viu... Trebuie 
să mă întîlnesc cu niște gazetari... 
Nemiloasa celebritate nu-i mai lă
sa o clipă de răgaz. O, numai no
toriu să nu fii... Cîte o dată, chiar 
se plîngea de riscurile celebrității.

— Nu-i bine să fii prea cunos
cut, nu poți să faci doi pași pe 
stradă fără ca oamenii să nu se 
uite la tine...

Elevul X își găsise în modesta, 
puțintică și penibila lui celebrita
te un fel de scuză pentru toate 
păcatele. Cum făcea cîte o poznă, 
cum se apăra cu celebritatea. 
„Sînt leneș Ia învățătură, dar sînt 
celebru”.

Celebritatea îl scutea pînă și de 
obligația de a învăța.

— Ce rost are să învăț Ia ma
tematică ?! Pe mine mă cunosc mii 
de oameni... Să învețe ăia de ca
re nimeni n-a auzit..,

Pînă și pe profesori îi privea de 
sus. $1 tot prin intermediul cele
brității recent dobîndite.

— Cine a auzit de profesorii 
mei ? Nimeni... Pe cînd pe mine 
mă aclamă stadioane întregi.- Sînt 
mai cunoscut decît Arhimede... 
Celebritatea îl scutea pînă și de 
obligația de a da bună-ziua ; cele
britatea, săraca, era bună la toa
te... Bună, rea, își făcea treaba cu

Rudimentarul 
din iotograiia 
sus, străbun 
muzinelor moderne de 
astăzi, este unul 
din 
automobile 
în 
cest

. cat
colului trecut, are ur
mătoarele caracteris
tici tehnice : viteza — 
18 km/h, conducerea 
cu manete, tarul cu
carbid, motorul în spa
te, cu lanț. Este în
stare de funcționare. 
Această trăsură-auto- 
mobil se păstrează ac
tualmente în Muzeul 
regional din orașul 

Galați

nici
Este ...
intenționat greșit pentru verificarea spiri
tului de observație.

2) Cine a propus problema și cine a re- 
zolvat-o ? Problema a fost propusă de 
marele matematician francez Fermat. Da
că n este egal cu 2, ecuația reprezintă 
sub formă algebrică teorema lui Pitago
ra, referitoare la relațiile dintre laturile 
unui triunghi dreptunghi, adică suma pă
tratelor catetelor este egală cu pătratul 
ipotenuzei. Rezolvarea demonstrației se 
pare că a dat-o tot Fermat, dar, scriind-o 
pe manșeta cămășii, iar aceasta fiind tri
misă la spălat, el nu a reușit apoi să-și 
mai amintească în ce fel a procedat. Ecua-

ția este cunoscută sub denumirea de „Pro
blema lui Fermat" și demonstrația ei to
tală nu a fost făcută de nici un matema
tician pînă în prezent.

3) Ce cuvînt ascund ecuațiile din crip
tograma matematică ? Rezolvînd ecuațiile, 
se obțin următoarele rezultate : x = 1 ; 
y = 5 ; z — 18. Considerind că fiecărei 
litere din alfabet îi corespunde cîte un 
număr, după cum a fost arătat, adică 
A = 1 ; B = 2 ; C = 3, înseamnă că res- 
pectînd ordinea ecuațiilor, vor corespun
de celor trei necunoscute următoarele li
tere , x = 1 — A, y = 5 = E și z —.18 = 
R. Deci, cuvîntul criptografiat este 
„AER". Dacă ordinea ecuațiilor ar fi fost 
alta, puteau rezulta cuvinte diferite, pre- 

. Cum : REA, ARE. ERA si RAE.


