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Adunări de dări de seamă
Procedee moderne

Sub semnul exigentei colectivede extracție

c
fost

•Ar

în vederea creșterii producti
vității sondelor, specialiștii Trus
tului de extracție Pitești ău pus 
la punct un procedeu de injec
tare în straturile petroliere a 
apei sărate. Experimentat cu 
succes în Schela Moșoaia, noul 
procedeu va fi extins pe scară 
industrială la peste 50 la sută 
din zăcămintele în exploatare al 
acestei schele, precum și în 
Schela de extracție Ciurești.

Pentru recuperarea țițeiului 
din zăcăminte sînt în curs de 
aplicare tratamente cu substan
țe detergente, tratamente acide 
și termice, consolidări și alte 
metode care au dat rezultate 
bune în experiențele făcute pînă 
acum. Specialiștii trustului au 
întocmit un studiu tehnico-eco- 
nomic în vederea aplicării în 
Schela Băbeni a procedeului de 
fluidizare a țițeiurilor vîscoase, 
prin injectarea în sondele pro
ductive a bioxidului de carbon 
rezultat din gazele motoarelor 
cu combustie internă. Prin apli
carea acestui procedeu, specia
liștii susțin că producția pe son
dă va crește de 5-10 ori.

u prilejul adunărilor de dare de seamă 
și alegeri, care sînt în plină desfășu
rare, uteciștii fac o analiză temeinică 
a întregii activități de organizație, o- 
prindu-se de fiecare dată și în fiecare 
loc, asupra acelor probleme esențiale 
pentru munca și viața colectivului res
pectiv.

Participînd la adunări, atenția ne-a
reținută în primul rînd de darea de seamă. Ea 

este aceea care orientează discuțiile spre ceea ce este 
esențial, care poate crea acel climat prielnic unor con
fruntări vii de opinii, care deschide cîmp larg de afir
mare criticii și autocriticii, stimulează gîndirea tuturor 
uteciștilor pentru a găsi cele mai bune soluții de îm
bunătățire a muncii. Acestor cerințe — ne informează 
tovarășul Dumitru Cioca — a răspuns și darea de sea
mă prezentată în adunarea de alegeri din secția A.T.M. 
a Combinatului de cauciuc sintetic și produse petro
chimice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Avînd 
un pronunțat caracter selectiv, abordînd cu cla
ritate acele aspecte esențiale pentru viața colectivului, 
ea a constituit o bună bază pentru discuțiile care au 
urmat. „Ce fel de sarcini încredințăm uteciștilor, cum 
îi ajutăm să le îndeplinească“ sînt probleme în jurul 
cărora s-au purtat discuțiile, uteciștii insistînd ca în 
viitor să se țină mai mult seama de particularitățile de 
vîrstă, de nivelul de cultură, de preferințele membrilor

(Agerpres)

Anul XXI, Seria II. Nr. 5110

Aspect de pe Șantierul naval 
Oltenița. Anul acesta du fost 
construite aici motonave de 
2 000 tone, diverse tipuri de 
remorchere, șlepuri de 1 000 
tone, stații de pompare pen

tru agricultură
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Geotizicieni în Deltă...

colectivului — aceasta fiind condiția principală pentru 
a evita organizarea formală a unor activități și a da o 
eficacitate mărită acțiunilor viitoare.

Pe aceeași linie se înscrie și darea de seamă prezen
tată în adunarea generală de comitetul U.T.C. de la 
întreprinderea regională de panificație „Argeș“. Pro
blema centrală a dării de seamă a fost calitatea pro
duselor. Evidențiind succesele bune obținute în acea
stă privință darea de seamă a apreciat că „există 
destul loc pentru mai bine“. Avînd un pronunțat conți
nut combativ, militant, darea de seamă a creat și cli
matul propriu unor discuții la fel de combative. Cîteva 
exemple:

„în numeroase adunări generale U.T.C. s-a discutat 
despre calitatea pîinii. Se dau cam aceleași exemple 
de indisciplină (Brătulescu Al., Deleanu Marin, Vătafu 
Ion). Dar organizația U.T.C. era datoare să-i ajute mai 
mult în muncă pe acești tineri și să-i stimuleze să se 
îndrepte“ (Tudorache Ion).

„Unii dintre ei și-au îmbunătățit comportarea în 
ultimul timp și citarea lor repetată în adunări în loc 
să-i mobilizeze poate să aibă un efect invers“ (Nicula 
Florea).

„Este nevoie de un curs cu cocătorii, altul cu mo
delatorii și unul cu laborantele“ (Bărbuca Vasile, Opri- 
can Florea și alții).

„Dar să nu se țină ca anul trecut — a atras atenția 
tînăra ingineră Miaiescu Maria — cînd tinerii mai mult

lipseau decît veneau la cursuri. Organizația U.T.C. să 
se ocupe mai mult de mobilizarea tinerilor, să-i con
troleze cum studiază și cum aplică în viață cele în

vățate. Și ridicarea nivelului profesional nu trebuie 
să se limiteze numai la aceste cursuri. Avem o biblio
tecă tehnică bogată. Eu mă angajez să verific toate 
cărțile și să indic tinerilor, în funcție de gradul lor de 
pregătire, ce cărți să citească“.

Despre dări de seamă cu un conținut la fel de in
teresant, bine orientat, combative, care au influențat 
pozitiv asupra desfășurării întregii adunări, ne-au 
scris și corespondenții noștri Dan Nicolae din Oltenia, 
Proca Ștefan din Hunedoara, Alexandru Cătăuaș din 
regiunea Mureș-Autonomă Maghiară și mulți alții.
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Rîndurile ce urmează se adresează tovarășilor acti
viști^ ai Comitetului raional Negru Vodă al U.T.C. 
și în mod special tovarășului Nicolae Frățilă, 
instructor al Comitetului raional U.T.C. pentru 
comuna Chirnogeni, sub ochii căruia, se pare, s-au pe
trecut toate cele ce urmează.

...La organizația U.T.C. din brigada nr. 1 cu întoc
mirea dării de seamă a fost însărcinat... locțiitorul se
cretarului U.T.C. pe cooperativă, Ilie Dumitrache. Că 
acesta nu cunoștea munca organizației U.T.C. din a- 

ceastă brigadă nu l-a preocupat pe tovarășul Ion 
Olteniceanu, secretarul comitetului U.T.C. pe coo
perativă. „Las-să scrie el, scrie mai ușor, că doar 
e contabil“. Rețineți : „s-o scrie el“, nu să ajute 
biroul U.T.C. din brigadă să o întocmească. Și 
Ilie Dumitrache a scris-o. După o înșiruire gene
rală a sarcinilor care stau în fața organizației, în 
darea de seamă se spune: „La îndeplinirea sar
cinilor de producție din cadrul cooperativei ma-
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Ședința
Consiliului de Stat

în ziua de 20 octombrie a 
avut loc la Palatul Republicii, 
ședința Consiliului de Stat 
prezidată de tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliu
lui de Stat.

Au luat parte tovarășii: 
Constanța Crăciun, Mihai Ge- 
re, Ilie Murgulescu — vice
președinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu — 
secretarul Consiliului de Stat, 
Petre Borilă, Anton Breiten-

hofer, Ion Cosma, Vasile Daju, 
Suzana Gîdea, Ion Popescu- 
Puțuri, Cristofor Simionescu, 
Gheorghe Stoica, Ludovic 
Takacs și Iacob Teclu — mem
bri ai Consiliului de Stat.

Consiliul a adoptat un nu
măr de decrete și hotărîri 
privind construirea unor o- 
biective industriale și social
culturale.

Au fost rezolvate apoi lu
crările curente.

* Un S. 0. S.
din Focșani
• Primul „colac de 
salvare“ are spărturi

Sîntem în clasă 34 de elevi. 
Alcătuim un colectiv conside
rat — pînă în toamna acestui 
an — fruntaș pe școală. Anul 
școlar care a început de curînd, 
ultimul din viata noastră de e- 
levi, l-am așteptat cu optimism 
și cu încredere. Primele zile 
s-au scurs în mod obișnuit. Dar 
deodată...

Am observat mai întîi că în
cep să se înmulțească notele 
sub 5 obținute la matematică. 
Apoi au apărut în catalog note 
de 3 și de 4 la chimie, la fizi
că... După numai o lună de 

• școală, multi elevi sînt ame
nințați să rămînă corijenți la 
două sau mai multe obiecte. 
Alecu Cornelia a obținut 4 la 
matematică, 4 la fizică, 4 la is
torie, 3 la rusă ; Cepeleagă A- 
lexandru are 3 și 4 la matema
tică și 3 la engleză, 4 la rusă; 
Grigoraș Corina are 4 la mate
matică și 4 la chimie; Paziuc 
Marta are 4 la matematică, 4 
la fizică, 4 și 3 Ia chimie, 3 la 
geografie Negulescu Jean are 
3 la matematică, 4 la fizică, 3 
la geografie... înșiruirea elevi
lor cu note de 3 și 4 ar putea 
continua.

O asemenea situație ne-a a- 
larmat. Care să fie cauzele unor 
asemenea rezultate ? — a fost 
prima întrebare pe care ne-am 
pus-o. într-o ședință a comite
tului U.T.C. din clasă, am des- I prins următoarele concluzii: 1.
Unii dintre elevi., cu reale po
sibilități, care pînă în acest an 
școlar au obținut rezultate bu
ne la toate materiile, manifes
tă o nepermisă delăsare la dis
ciplinele care nu se cer la e- 
xamenul de maturitate; 2. Alți 
elevi, care, de asemenea, au 
promovat clasa a X-a cu rezul
tate bune, se cred încă în va
cantă ; 3. în fine, pentru multi 
a ridicat o problemă pregătirea 
la literatura română: în va
cantă ni s-a recomandat lectu
ră obligatorie — cerută de pro
grama clasei a Xl-a ; cei care 
n-au respectat această reco
mandare, și n-au citit cărțile 
respective, se străduie să umple 
acum golul creat „rupînd" din

Oră de chimie la Liceul de muzică și arte plastice din Galați (clasa a IX-a)
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Cele pe care le povestesc acum au ele în
sele o poveste...

...Cu vreo două săptămîni în urmă, ziarul 
nostru publica la „Poșta elevilor" un frag
ment din scrisoarea unei colege din Galați 
care, salutînd apariția suplimentului „Anii 
de ucenicie", sugera printre altele: „Mi-ar 
place să citesc într-unul din numerele viitoa
re cîteva pagini din jurnalul unui elev din- 
tr-a Xl-a. Sînt și eu în clasa Xl-a, țin și eu 
un asemenea jurnal, și m-ar interesa să-mi 
pot confrunta gîndurile cu ale altuia sau ale 
altora ca mine..."

Scrisoarea era datată 1 octombrie.
Răspunsul îl primește acum și poate chiar 

mai repede decît se aștepta. Mai mult: am 
copiat pentru ea o pagină de jurnal purtînd 
aceeași dată ca și scrisoarea ei.

lat-o :
„O zi bogată în evenimente ; nu știu de 

unde să încep și unde să sfîrșesc. Decis, însă, 
jurnalule, nu atît să-ți împărtășesc întîm- 
plări, ci stînd de vorbă cu tine, să trag con
cluzii, mă opresc azi la un singur subiect. 
Știi exact ce mă frămîntă în acest an, ulti
mul din viața mea de elev. De cîte ori pînă 
acum n-am numărat împreună zilele care mă 
despart (sau mai exact, care mă apropie...) de 
examenul de maturitate ! Notez în primul 
rînd aici tot ceea ce se leagă de pregătirea 
mea pentru „intrarea în viață“, cum îi spu
nem noi doi. Voi nota și azi ceva asemănător. 
O discuție pe care a inițiat-o în ora de diri- 
genție tovarășa profesoară Roșianu, și la 
care a participat toată clasa, ar putea fi sin
tetizată astfel: Trebuie să fim noi înșine re
ceptivi, dornici de a ne completa cunoștințele, 
de a veni, printr-o documentare personală

care să depășească manualele, în întîmpina- 
rea lecțiilor predate. în felul acesta, fiecare 
lecție ne va aduce o mai mare bogăție de in
formații, pentru că tovarășii profesori nu vor 
pierde vremea comunicîndu-ne lucruri care 
țin de obligația noastră de a le cunoaște. Să 
fju mai clar, dînd un exemplu. în prima oră 
de astronomie, convins că vom răspunde afir
mativ, tovarășul profesor ne-a întrebat dacă 
am avut curiozitatea să consultăm o hartă 
a cerului. Răspunsul nostru n-a fost însă cel 
așteptat. Și atunci, în mod firesc, cîteva mi
nute bune din oră s-au irosit cu explicații 
care ar fi fost necesare la o clasă inferioară, 
dar care la noi, într-a Xl-a, trebuiau evitate... 
Mi se pare jurnalule, că am descoperit azi, în 
ora de dirigenție, secretul ce ne frămîntă : 
pentru ca orele de cursuri să fie mai bogate, 
să ne dăruiască mai mult, trebuie să venim 
în întîmpinarea lor, să le completăm în per
manență cu propriile noastre cunoștințe“.

Posesorul jurnalului este elevul Dan Tă- 
năsescu din clasa a Xl-a G. Liceul „Mihai 
Viteazu" din București. Am copiat pagina de 
mai sus cu permisiunea lui Dan și pentru că 
cele scrise de el m-au interesat în mod deo
sebit, mi-am găsit pentru cîteva zile un loc 
în banca a treia, în clasa lui.

Așadar, iată povestea, iată explicația fap
tului că, de cîteva zile, sînt elev în banca a 
treia, în clasa a Xl-a G, reală, de la Liceul 
„Mihai Viteazu".

Mă simt bine aici. E o clasă bună și, mai 
ales, o clasă hotărîtă să demonstreze că, în

ELEVUL DIN BANCA A TREIA

(Continuare in pag. lll-a)

Nicolae Ceausescu?

Republicii Populare
în ziua de 20 octombrie, tovarășul 

Nicolae Geaușescu, secretar general 
al C;C. al P.C.R., a primit în audiență 
pe Wieslaw Sobierajski, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re-

Lucrările
După ce au terminat în- 

sămînțatul griului, orzului 
și secarei, lucrărtorii din 
gospodăriile agricole de 
stat din țară au trecut 
la executarea arăturilor de 
toamnă. Pînă în prezent, 
ei au arat 150 000 ha, ceea 
ce reprezintă 21 la sută 
din suprafața planificată. 
Gospodăriile de stat din 
trusturile Lugoj, Crișana, 
Deta, Bacău, Alexandria și

tovarășul»
a ambasadorului

Polone la București
publicii Populare Polone la București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o discuție 
prietenească.

agricole în G. A. S.
Suceava au făcut arături 
de toamnă pe 68 pînă la 
33 la sută din suprafața 
prevăzută.

în același timp, în gos
podăriile agricole de stat 
continuă să se lucreze in
tens la recoltarea porum
bului. Din datele sosite la 
Trustul central Gostat re
zultă că pînă în prezent 
porumbul a fost cules de 
pe 300000 ha, ceea ce

reprezintă 73 la sută din 
suprafața ocupată de acea- 
tă cultură. Recoltatul po
rumbului se apropie de 
sfîrșit în gospodăriile de 
stat din trusturile Slobo
zia, Fetești, Iași și Galați, 
unde această lucrare a fost 
executată 
sută din 
vată.

pe 86—94 la 
suprafața culti-

(Agerpres)
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Tînărul Filip Standavid din sec
ția „motor“ a Uzinei „Steagul 
roșu“ Brașov este apreciat de 
tovarășii săi ca unul dintre fre
zorii cei mai price puți în bro- 
șarea bielelor. Apreciere con
firmată în primul rînd de stegu- 
lețul de evidențiat în întrecerea 
socialistă care a rămas pe ma
șina lui de la începutul anului 

Foto : O. PLEC AN

DRUMUL LEGUMELOR
— Alo, O.L.F.-ul, au sosit din Ar

geș trei vagoane de struguri.
— Du-i la magazii, în Bartolomeu !
— Nu se poate, trebuie să-i ex

pediem de urgență pe piață, sînt de 
trei zile pe drum...

— Atunci vezi tovarășe Florea 
cum te descurci; Argeșul ne-a tri
mis toată cantitatea o dată, iar mii- 
ne primim altă marfă din Oltenia... 
întreabă cantinele, dublează livra
rea la magaziile din „Steagul roșu", 
fă ce-oi face ca să scăpăm de ei 1

,„Așa pățim cu unii furnizori. Ne 
amină pînă în ultima decadă și după 
aceea zdup, toată cantitatea. Unele 
mărfuri sînt ușor perisabile, nu se 
pot stoca și dăm din colț în colț 
— ca să le desfacem. Mai ales stru
gurii, roșiile, castraveții... Iar omul 
caută să le consume proaspete, nu 
zdropșite și pălite".

Aceasta e nemulțumirea tovară
șului DUMITRESCU MIRCEA — din 
cadrul serviciului de desiacere le
gume și fructe — al U.R.C.C. Bra
șov. Și nu e singura — mai sint și 
altele.

— Anul acesta am avut un mare 
volum de desfacere... Numai în 
timpul verii au fost livrate pieții — 
6 200 tone de roșii, 1 350 tone de ar
dei, 350 tone vinete (consumul ar ii

Raid prin unitățile

de desfacere a legumelor 

și fructelor din orașul Brasov

fost mult mai mare dacă furnizorii 
livrau întreaga cantitate contractată), 
2 300 tone ceapă verde și uscată, 
5 000 tone de cartofi, 2 500 tone 
varză, 7 000 tone fructe ele. Acum, 
in toamnă, au fost 
tități.

— Știm din anul 
cazia unui raid, că
numărul magazineloi „legume-fruc-

livrate alte can-

trecut, tot cu o- 
nu era suficient

te" iar altele destul de vechi, neame 
najate.

— Acum stăm destul de bine I A- 
vem in prezent 170 de magazine mo
derne — cele mai multe la noile 
blocuri, 86 chioșcuri de sezon și 34 
tonete pentru fructe. Toate sint de
servite de un personal numeros : 
1 050 vinzători.

Trecem pe la cîteva unități ale o- 
rașului: Magazinul de legume-lruc- 
te nr. 2 dfn strada 7 Noiembrie. In 
vitrină o frumoasă expoziție. In lă- 
dițele din rafturi măriurile sînt de 
aceeași calitate cu cele din vitrină, 
curățenie, ordine. Oamenii vin, cum
pără și pleacă mulțumiți. Dar iată 
și o altă situație:

Aprozarul din strada Herman nr. 
7. La acest magazin sîntem convinși 
că se face vinzare bună. Să stăm 
fnsă de vorbă și cu cumpărătorii.

— De ce tovarășe Popovici nu mai 
cumperi fructe și zarzavaturi de aici?

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. lll-a)



Marile . 
descoperiri
l. J

Lungul drum 
spre Renaștere (i)

de Dorel Dorian

Lucrările de mare semnificație științifică ale lui Erastotene, 
Aristarh și, mai ales, Arhimede și-au găsit adevărata lor înțelegere 
și apreciere — așa cum arătam și în însemnările noastre precedente 
— abia în perioada Renașterii. De la Erastotene la Cristofor 
Columb’) de la. Aristarh la Copernic2) și de la Arhimede la Huy- 
gens3) a fost un drum de sute de ani (15—17 secole), lungă etapă

1. 1440—1506, descoperitorul Americii în 1492.
2. 1473—1543. autorul primei concepții științiiice, demonstrată rigu

ros, asupra universului.
3. 1629—1695, autorul principiului așa numit „al reacției"

1

în care istoria științei menționează, într-adevăr, puține descoperiri 
remarcabile. Ceea ce, firește, nu micșorează cu nimic meritul 
celor care, în condițiile decăderii societății sclavagiste iar mai 
apoi în condițiile întunecatului ev mediu cu paralizantul său 
misticism, au izbutit tot'uși să realizeze nu numai transmiterea în 
timp a culturii și a civilizației antice dar și a spiritului ei, neobo
situl efort de înțelegere și cunoaștere a naturii și a naturii 
umane.

Rememorarea etapelor de mai mare însemnătate științifică a 
acestui lung drum spre Renaștere —în care vom infclude și re
marcabila înflorire a culturii arabe din sec. VII —* IX e.n. —• o vom 
începe însă (subliniind încă o dată ideea transmiterii neîntrerupte 
a ștafetei cunoașterii) de la ultimele realizări ale perioadei ele
nistice.

★
Continuînd într-un fel lucrările lui Arhimede, Heron (aprox. 

100 î.e.n.) descoperă puterea aburului, creează primele instalații 
rudimentare bazate pe principiul reacției jetului și pune, într-un 
anume sens, bazele pneumaticii moderne. Că lucrările sale își 
găsesc utilizarea numai la acționarea unor amuzante jucării me
canice sau la deschiderea automată a ușilor unui templu — era 
cu totul firesc în condițiile epocii respective ; descoperirea, eco
nomic vorbind, nu se dovedea necesară și avea să fie „reluată“ 
abia peste 1900—2000 de ani de Dehis Papin și de Watt. Cerce
tările lui Apollonius din Per ga asupra secțiunilor conice — deși 
s-au dovedit atît de exacta îneît au putut fi preluate fără nici o 
schimbare de Kepler și Newton — au avut aceeași soartă a 
deplinei inutilizări în condițiile amintita. Medicina elenistă — 
singura care face o oarecare excepție în contextul acestei stagnări 
generale determinată de decăderea statelor eleniste — cunoaște 
prin Galenus (130—200 e.n.) unele reușite și, pornind de aici, o 
preluare, mai apoi, din generație în generație fără adăugiri însem
nate pînă în perioada premergătoare Renașterii.

★
In timpul primilor împărați romani și, în ansamblu, în toată pe

rioada expansiunii romane, cunosc o apreciabilă dezvoltare și o 
mai mare aplicare în practică arhitectura și construcția. Construirea 
de apeducte, poduri, amfiteatre și forturi militare a făcut nece
sară dezvoltarea studiului arcadei și al bolții ca și utilizarea — pe
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plan tehnic — a cărămizilor arse și a unui beton obținut din var și 
cenușă vulcanică. Știința însă nu cunoaște nici un fel de noi cuce
riri iai Seneca4 și Lucrcțius5 nu fac decît să reia (și să desăvir- 
șească poetic) filozofia postaristotelică. Așa cum precizează John 
Bernal în „Istoria științei“ ar fi greșit să atribuim însă decăderea 
bruscă a cercetării științifice numai unui anumit spirit practicist_ și 
limitat al unor oameni de stat romani, cum a fost Cato cel Bătrîn, 
care nu acordau, culturii și civilizației elene absolut nici un credit. 
Au existat, fără îndoială, cauze mai reale și mai adînci determinate 
de criza tot mai evidentă a societății sclavagiste8. Se cuvin totuși 
menționate — definitorii oarecum pentru această perioadă — lucră
rile arhitectolui roman Vitruviu („Cele zece cărți despre arhitec
tură“), ale lui Pliniu (autorul „Istoriei naturale“), a astronomului 
Sosigene, creatorul calendarului iulian, a geografului Strabon’ a 
istoricilor Titus Livius și Tacit și a poeților Virgiliu și Ovidiu, care 
prin efortul lor colectiv au "ransmis posterității tezaurul de cunoș
tințe și realizări ale vechilor greci.

★
Criza imperiului roman, migrațiile popoarelor accentuează 

această stagnare a efortului de cercetare științifică. Misticismul 
sporind în virulență prin apariția religiilor organizate merge pînă 
la condamnarea declarată a științei care — considerată crimă 
supremă — continuă să infirme mitul creației divine.

Teodoric, regele goților, adună în jurul său la Ravenna oameni 
de știință și cugetători de formație enciclopedică de felul „ lui 
Casiodor sau Boetiu. Primul va întemeia celebrul „Vivarium“ — 
„Lăcașul vieții“ — în care va organiza preluarea (rescrierea di
rectă) sau sintetizarea lucrărilor antichității („Despre artele libere"). 
Cel de-al doilea, Boetiu, va deveni autorul celebrei lucrări „Mîn- 
gîierile filozofiei“8. în ansamblu, însă, știința continuă să rămînă

4. Tragediile lui Seneca, ca si comediile lui Plaul și Terentiu, au 
exercitai o influentă însemnată asupra dezvoltării literaturii renaș
terii europene.

5. Recomandăm cititorului „Poemul naturii" a lui Lucretius. apărut 
recent în Editura Științifică.

6. In această perioadă — Intre anii 74—71 î.e.n. — are loc și cu
noscuta răscoală a lui Spartacus.

7. Strabon este primul geograf care a emis ipoteza că dincolo de 
ocean navigatorii vor întîlni un nou continent.
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în disgrație. La Alexandria se dă foc bibliotecii iar Hipatia, fiica 
matematicianului Teon, este ucisă pentru că preda geometria și 
astronomia...

★ ..
De o situație oarecum diferită dar nu și privilegia® beneficiază 

științele la Constantinopol, în condițiile imperiului bizantin care 
avea să mai supraviețuiască încă o mie de ani. E drept, teologii 
nu-1 studiază pe Democrit, ci pe episcopul Dionisie care-1 condamnă 
pe Democrit. Cînd se pune totuși problema construirii unei cate
drale ca „Sfînta Sofia“ constructorii se vor vedea nevoiți să re
curgă la studierea „Cărții sprijinirilor“ a lui Arhimede. Școlile 
filozofice din Atena sînt închise de Justinian în anul 529, dar 
ultimilor învățați li se îngăduie să plece în Persia unde oamenii 
de știință intuiesc începutul unui reviriment științific. Ioan Fi- 
lopon a fost nevoit să accepte dogmele creștinismului dar lucrările 
sale, afirmînd „teoria impulsului“, preluate apoi de arabi și sco
lastici, aveau să ducă mai tîrziu, datorită lui Galileu, la apariția 
dinamicii moderne.

■A*
De mai mare însemnătate pentru evoluția științei — și cu urmări 

mai prestigioase a fost întîlnirea culturii și civilizației elenistice 
cu civilizațiile mai vechi din Persia, India, China. înflorirea ști
ințifică din perioadele dinastiilor Vei (386—549 e.n.) și Țan 
(618—906) din China ; dezvoltarea civilizației persane sub Sarazini 
(226—637 e.n.); prestigiul crescînd al culturii și artei indiene între 
secolele V—VII e.n., corelate cu succesele anterioare ale culturii 
și științei grecești au avut o influență hotăritoare asupra Re
nașterii arabe (renaștere marcată de Gebcr, întemeietorul legen
dar al chimiei islamice, și de Al Kindi — primul mare filozof 
arab).Este momentul în care Europa se întîlnește cu xilografia 
chineză (mătasea fusese adusă anterior) și cu numerele indiene 
bazate pe utilizarea semnului „zero" și care au constituit, în timp, 
sistemul modern al cifrelor arabe. Dar despre cultura arabă și ma
rile ei cuceriri științifice în însemnările noastre viitoare.

8. In aceeași situație se află și erudiții Paulinus din Nola și Gre- 
golre din Tourș; ultimul este și cel care avea să-l avertizeze pe 
poetul Portunatua asupra unuia din marile pericole ale misticismu
lui : „dispare treptat studiul științelor".
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„EDILII CAPITALEI CĂRȚI NOI

FAȚA-N FAȚĂ“
în „Scînteia tineretului“ din 

5 octombrie a apărut articolul 
cu titlul de mai sus, ca urma
re a unei „mese rotunde“ or
ganizată de redacție pe tema 
construcțiilor edilitare în Ca
pitală. Reprezentanți ai unor 
întreprinderi comunale și ai 
S.P.C.-uIui și-au spus cuvîn- 
tul, arătind succesele obținute 
în ultimii ani, ca și lipsurile 
ce se mai fac simțite în acest 
sector ; a fost scoasă îndeosebi 
în evidență lipsa de coordona
re dintre diferite întreprin
deri care contribuie la efec
tuarea lucrărilor, din care ca
uză mai au loc desfaceri și re
faceri neraționale de pavaje, 
îngreunarea circulației — și 
au fost făcute propuneri con
crete de înlăturare a lipsuri
lor arătate. în ultimul timp, 
la redacție au sosit noi pro
puneri și completări referitoa
re la problemele în discuție. 
Două din ele le publicăm mai 
jos.

Tovarășul Ștefan Berenghie, 
director, I.D.E.B.: în noile 
cartiere de locuințe, care fac 
să se dezvolte an de an ora
șul, există o cerință ce nu poa
te fi trecută cu vederea : exe
cutarea lucrărilor edilitare 
înaintea celor de construcții, 
ceea ce, în momentul de față, 
e știut, nu se întîmplă decît 
foarte rar. Posibilității sînt. 
Există un plan de sistematiza
re a orașului, 
dar pentru a 
se putea crea 
decalajul amin
tit, trebuie în
tocmită la timp 
documentația tehnică necesară, 
aprobate fondurile. Apoi, fo
rai coordonator să planifice 
judicios lucrările pe construc
tori. Nu e mai puțin adevărat 
că și noi, constructorii, avem 
un cuvînt de spus aici — dar 
sînt situații, așa cum s-a ară- 
tăt și în articolul publicat, în 
care problemele ne depășesc, 
înființarea acelei comisii de 
coordonare cu atribuții lărgite 
de care vorbea tov. mg. Mihai 
Gealep, de la întreprinderea 
de drumuri și poduri, după pă
rerea mea, ar fi cît se poate 
de binevenită.

Dificultăți în coordonare se 
ivesc din păcate și la lucrări
le de modernizare de pe stră
zile mai vechi. Exemplelor 
relatate. în discuția inițiată de 
redacție li s-ar putea adăuga 
încă multe altele. în mare, 
situația e următoarea : nu în 
toate cazurile necesitățile în
treprinderilor de gospodărire 
Comunală coincid, pe o anumi
tă arteră. în plus, în zona ar
terei în curs de sistematizare 
poate apare la un moment dat 
necesitatea unei intervenții ce 
nu era prevăzută în proiectul 
inițial și care, de asemenea, de
termină modificări ulterioare, 
duce la prelungirea termenu
lui de execuție. Spun poate 
lucruri care s-au mai spus, 
dar cred că e în interesul tu
turor să le repetăm ori de cîte 
ori avem prilejul.

S-a vorbit mult în ultimul 
timp de construirea — cel pu
țin pe noile magistrale, unde 
sînt condiții — a unor canale 
în marginea trotuarului, în 
care să fie grupate, pe de-o 
parte rețelele electrice, tele
fon, și respectiv cele de apă 
și canal. Un procedeu util și 
modern, aplicat cu bune rezul
tate și în alte mari orașe din 
străinătate. Astfel, nu s-ar mai 
desface drumurile de cîte ori 
e nevoie de lucrări de întreți
nere și reparații. „Proiect“- 
București ne-a cerut de cu- 
rînd părerea în această ches
tiune. Am susținut, firește, 
construirea canalelor în mar
ginea trotuarului. în noile 
cartiere de locuințe lucrul e 
perfect posibil. Poate că pe ve
chile artere, regruparea rețele
lor edilitare ar fi întrucîtva 
costisitoare, dar și aici se im
pune, cred, cel puțin în zona 
marilor artere, piețe, puncte 
aglomerate ale orașului.

Tov. Scrgiu Niculescu, ing. 
șef adjunct, I.C.A.B.: Proble

ECOURI

mele ridicate de ziar ne pri
vesc în egală măsură și pe noi. 
Așa cum s-a arătat, în oraș, 
în momentul de față sînt mul
te — chiar prea multe — 
străzi cu pavajul desfăcut. 
Circulația e întreruptă uneori 
nejustificat de mult. Trebuie 
să recunoaștem că n-am făcut 
tot ce se poate face pentru în
lăturarea lipsurilor semnalate. 
Iată un exemplu. Anul acesta 
am avut planificată o lucrare 
de canalizare în strada Bu- 
zești; I.T.B.-ul trebuia să în
locuiască, de asemenea, linia 
de tramvai care e uzată. în- 
trucît avizarea de către S.P.C. 
și C.T.S. a proiectului de ca
nalizare a durat timp îndelun
gat, lucrarea a fost amînată 
pe luni de zile — deci, greu
tăți în coordonarea forțelor și 
posibilităților constructorilor, 
întîrzierea inițială — cea din 
partea S.P.C.-ului care a tă
răgănat avizarea proiectului 
— a dus la o alta, de și mai 
lungă durată, prin faptul că, 
începîndu-se lucrările de pe 
strada Popa Tatu, lucrările 
din strada Buzești au fost în 
cele din urmă amînate pentru 
anul viitor. Ar fi bine dacă 
de acum înainte S.P.C. prin 
comisia de coordonare — ar 
face o eșalonare a lucrărilor, 
în special a celor de moderni
zare a pavajelor, pe o perioa
dă mai îndelungată de un an. 
întreprinderile constructoare 

ar putea în
tocmi din timp 
documentația 
alegînd soluți
ile optime (căci 
în cazul lucră

rii din strada Buzești care a 
fost amînată pentru anul viitor 
se face vinovat și I.C.A.B.-ul, 
deoarece nu a ales de la în
ceput soluția cea mai potrivi
tă). S-ar realiza totodată o 
mai bună cooperare între în
treprinderile executante.

O altă latură a problemei, 
asupra căreia aș dori să insist, 
e cea a coordonării fondurilor 
de investiții ale diferitelor în
treprinderi (I.D.B., I.C.A.B.,
Teleconstrucția, I.D.G.B., I.T.B. 
etc.). Și acest lucru trebuie, 
după părerea noastră, stabilit 
încă în etapa pregătirii pla
nului din anul anterior anu
lui de plan pentru a se avea 
o imagine reală atît a costuri
lor cît și a volumului de lu
crări și a materialelor ce ur
mează să fie procurate. în anii 
1964—65 am întîmpinat greu
tăți — și nu numai noi — din 
cauză că nu ne-am putut apro
viziona din timp cu materia
lele necesare. în noile cartie
re de locuințe, de cele mai 
multe ori nU numai că nu se 
asigură acel decalaj necesar 
între timpul afectat lucrărilor 
edilitare și celor de construc
ții — dar ni se creează o serie 
de greutăți în plus care ar pu
tea fi, de data aceasta, evita
te. De pildă, Direcția Generală 
Construcții-Montaj București, 
în calitate de antreprenor ge
neral, nu coordonează lucrări
le în condițiile cele mai bune. 
Pe traseele unde urmează să 
introducem conducte de apă 
și canal există grămezi de mo
loz, barăci și chiar birouri. 
Vrînd-nevrînd, trebuie să aș
teptăm sfîrșitul lucrărilor ca 
să putem începe în sfîrșit e- 
xecuția branșamentelor și ra
cordurilor. Astă duce, după 
cum ușor se poate înțelege, la 
lucru în salt și la nedarea la 
timp în folosință a unor 
blocuri de locuințe și clădiri 
industriale. Iată și alt exem
plu. La blocul G-4 din Balta 
Albă s-au făcut săpături pen
tru lucrările de racord-canal. 
Dar, din cauza telefoanelor, 
care aveau magazii de mate
riale construite fără aprobare 
pe acest traseu, a trebuit să 
luăm legătura cu proiectan
tul care, refăcînd proiectul, a 
schimbat traseul conductei de 
apă — ceea ce a dus, totuși, 
la o întîrziere destul de mare 
în executarea lucrării și la 
cheltuieli suplimentare de fon
duri.

Una din surprinzătoarele con
statări ale epocii noastre este' 
posibilitatea de a măsura canti
tatea medie de informatic obți
nută în anumite situații. De unde 
Si posibilitatea de a se dezvolta 
o teorie matema
tică a informa
ției. De curînd 
doi tineri, dar 
cunoscuți mate
maticieni, Silviu 
Ghiașu și Radu 
Theodorescu au 
publicat în Edi
tura științifică o 
lucrare dedicată 
tocmai raportu
rilor dintre ma
tematică și infor
mație.

Teoria infor
mației este în 
fond o aplicare 
la anumite ca
zuri ivite în prac
tică, a unor me
tode matematice 
legate de calcu
lul probabilităților. Apare deci fi
resc ca, după un capitol introduc
tiv în care cititorul este pus în 
contact cu cibernetica și teoria 
informației, să se prezinte bazele 
calculului probabilităților. Urmea
ză definirea cantității de informa-

ție, și problemele legate de trans
miterea informației — chestiune 
legâță de alegerea anumitor' co
duri. Se trece apoi Ia prezenta
rea unor aplicații ale teóriei in
formației în diferite domenii, va-
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riate dar interesante, cum ar fi i 
muzică, lingvistică, genetică, psi
hologie, modelul probabilistic ăl 
percepției, atgoritmul cel mai 
rațional de recunoaștere etc. Toc
mai marea varietate a domeniilor 
enumerate, arată cît de putemio

este instrumentul teoriei informa
ției in abordarea atî! a unor che
stiuni teoretice, cît și a unor pro
bleme practice.

Este meritul autorilor de a fi 
prezentat toate problemele acce

sibil, fără a ne
cesita din partea 
cititorului no
țiuni de matema
tică cunoscute în 
prealabil. Toate 
elementele ma
tematice necesa
re sînt introduse 
în mod treptat. 
Un ultim capitol 
prezintă o con
tribuție origina
lă, privind stu
diul automatelor 
în care intervin 
fenomene întîm- 
plătonre.

Remarcabile 
sînt și condițiile 
grafice în care a 
apărut lucrarea. 

Lectura d e deosebit de utilă tu
turor celor ce se interesează de 
una din principalele ramuri ale 
ciberneticii.

Prof. univ.
ED. NICOLAU

■■ ■
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In cartierul Drumul Taberei

Dezvoltarea 
electrificării 

în regiunea Bacău
După 15 ani de la adoptarea planului de 

electrificare a țării, regiunea Bacău a devenit 
una dintre principalele regiuni furnizoare de 
energie electrică ale țării. Prin construirea u- 
nor mari centrale electrice ca hidrocentrala 
„V. I. Lenin" — Bicaz, termocentralele de la 
Borzești și Comănești, a unor centrale proprii 
la Combinatul de Îngrășăminte cu azot Piatra 
Neamț, la rafinăria Dărmănești, puterea insta
lată in centralele electrice in regiune a cres
cut de la 35 000 kilowați in 1950, la peste 
620 000 kilowați in prezent. Ca urmare, întreaga 
producție de energie electrică a țării din anul 
1938 este produsă in centralele electrice din 
regiune in numai 200 de zile.

Totodată, pe cuprinsul regiunii Bacău au 
fost construite linii de transport a energiei elec
trice de 35,110 și 220 kilovolți, a căror lungime 
totalizează 825 km. Capacitatea de producere 
a energiei electrice este în continuă creștere. 
Se efectuează lucrări de montaj la ultimele 
pat iu hidrocentrale din cele 12 de pe Bistrița 
in aval de Stejaru și la încă un grup de 50 
megawați la termocentrala Borzești. Prin in
trarea lor in funcțiune în anul 1966, puterea 
instalată in centralele electrice din regiune va 
crește cu peste 160 megawați.

In sediul comitetului 
V.T.C. al Liceului din 
Adj ud discutăm cu 
membrii comitetului 
V.T.C. al clasei a X-a 
C...

• Reporterul: Cum 
își petrec timpul liber 
colegii voștri ?

• Livia Bîndiu (se
cretara comitetului 
V.T.C.): Se duc la ci
nema ; uneori vizionea
ză spectacolele de tea
tru venite în turneu...

• Maria Samson
se plimbă, joacă fotbal...

• Valeria Petrea :... 
citesc, merg la televizor.

• Reporterul: Dar în 
cadrul clasei nu organi
zați anumite acțiuni 
cultural-artistice, spor
tive ?,

• Livia Bîndiu: 
Nu!...

• Reporterul: Nu 
credeți însă că elevii 
din clasa voastră ar dori 
totuși să participe la a- 
semenea acțiuni ?,

• Livia Bîndiu : 
Știm și noi? Nu ne-am 
gîndit...

...Vrînd să se convin
gă dacă răspunsurile ce
lor trei eleve mem
bre ale comitetului 
V.T.C. al clasei — re
flectă situația reală din 
clasă, reporterul a a- 
dresat aceleași întrebări 
tuturor elevilor din 
clasa a X-a C. Răspun
surile — primite în 
scris —: dovedesc că do
rințele elevilor sînt foar
te variate ; mai mult, ei 
fac propuneri interesan
te cu privire la anumite 
acțiuni ce ar putea fi 
inițiate în clasa lor. 
Radu Ana, Tero Para
fina, Miron Angela, 
Constantinescu Silvia 
îndrăgesc poezia, au 
memorat versuri ale u- 
nor cunoscuți poeți ro
mâni și străini și ar 
dori să le recite în fața 
colegilor cu prilejul 
unor „seri de poezie“ ;

Georgeta Bucălău și E- 
lena Ionescu propun 
organizarea unei seri 
de „cîntece si ver
suri" în limba fran
ceză. Sase elevi — 
Anuța Popescu, Maria 
Dițu, Mihai Gheroiu,

resc să participe — atît 
în cadrul clasei cît și în 
cadrul școlii — la în
treceri sportive: la vo
lei, handbal, atletism.

Există, așadar, în a- 
ceastă clasă o prețioasă 
„materie primă" : do-

„Materia primă" 

exista! Cum 

o prelucrați?
Ana Bălan, Emil Mășel, 
Mariana Sandu — scriu 
că îndrăgesc teatrul și 
că ar dori să se înfiin
țeze în clasa lor un cerc 
dramatic. Ecaterina 
Radu, Eugenia Bordu, 
Ion Stanciu, Vasile Bă- 
lăută și mulți alții do

rința elevilor de a orga
niza o viață culturală 
și sportivă a clasei. 
Comitetul V.T.C. însă 
nu a făcut nimic în a- 
ceastă privință; mem
brii acestui comitet nu 
au avut curiozitatea să

afle părerile și dorin
țele colegilor lor. Dacă 
le-ar fi cunoscut, dacă 
ar fi cerut sugestii ute- 
ciștilor din clasă, dacă 
s-ar fi consultat cu di
rigintele clasei si cu to
varășii din comitetul 
V.T.C. al școlii — am 
fi putut consemna în 
acest reportaj: „Elevii 
clasei a X-a C de la Li
ceul din Adjud desfă
șoară o frumoasă acti
vitate cultural-sportivă 
și artistică; se organi
zează săptămînal sim
pozioane, serate lite
rare, în clasă activează 
o formație de teatru, 
echipele de volei, hand
bal și atletism au parti
cipa! la primele între
ceri din cadrul campio
natului pe școală“... 
Dar așa sîntem obligați 
să ne limităm la a su
gera comitetului U.T.C. 
al clasei să ceară păre
rea colectivului cu pri
vire la acțiunile la care 
doresc să participe. Vor 
afla cu siguranță lu
cruri interesante.

A. VASILESCU

Poșta 
elevilor

(Ager,preș)

Comitetul V.T.C. al clasei a X-a B, Liceul „Vasile Alecsandri“ din Bacău 
discută propunerile elevilor in vede rea fixării temei ce se va discuta 

în viitoarea adunare generală

Mai multe scrisori ale coreșpoi. 
denților. noștri se înrudesc printr-o 
temă comună : spiritul de inițiati
vă, dorința de a iniția acțiuni care 
să antreneze într-o activitate sau 
alta, specifice vieții de școală, co
lective de elevi, prilejuindu-le ma
nifestări interesante și utile.

Dintre acestea alegem astăzi cî- 
teva :

IOAN PIT, clasa a IX-a E, Lice
ul nr. 1 din Oradea, ne scrie că 
o experiență a elevilor interni tin
de să fie îmbrățișată de numeroși 
colegi. Este vorba de pregătirea 
lecțiilor nu tinînd seama de orar, 
adică nu învățînd azi la obiectele 
fixate în orarul de mîine, ci pre
gătind în fiecare zi, după-amiaza, 
lecțiile predate în dimineața res
pectivă. „în felul acesta — scrie 
Ioan Pit — cunoștințele fiindu-ne 
foarte proaspete, ne permit o me
morizare mai bună, avem posibi
litatea unei adînciri a studiului“. 
Atragem tuturor elevilor atenția a- 
supra acestei metode de învățătu
ră, recomandată în ultima vreme 
de către tot mai multi specialiști, 
pedagogi, biologi, pediatri.

Preocuparea pentru profesia vii
toare a făcut ca elevii clasei a 
Xl-a B de la Liceul „Ștefan cel 
Mare" din CîmpulUng Moldovenesc 
să-și alcătuiască un vast plan de 
vizite în cele mai importante uni
tăți industriale din oraș și din re
giunea Suceava. Recent, elevii a- 
cestei clase au fost oaspeții mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
Combinatului de industrializare a 
lemnului din Suceava. Aici, după 
e au primit explicații asupra pro

cesului de producție a unuia din 
cele mai moderne combinate de 
hîrtie și celuloză din Moldova, 
s-au întîlnit cu un numeros grup 
de tineri muncitori, operatori chi- 
miști, cu care au discutat despre 
alegerea profesiei. „Planul de vi
zite" al clasei a Xl-a B de la Li
ceul din Cîmpulung Moldovenesc 
cuprinde asemenea acțiuni cu ca-1, 
ract.er periodic.

Nu se va supăra, credem, tova
rășul profesor NELU MARIȘ, de 
la Liceul din Borșa, reg. Maramu
reș, că facem loc corespondentei 
sale la „Poșta elevilor". De altfel, 
el însuși ne scrie că „a fi elev în 
condițiile școlii noastre e o bucu
rie a tuturor vîrstelor !". Cores
pondența sa ne relatează despre o 
lăudabilă inițiativă a elevilor Li
ceului din Borșa și anume aceea de 
a organiza în școală ceea ce s-ar 
numi „Anul bibliotecii".

Vești despre interesante inițiati
ve școlărești ne mai aduc ai co
respondenții N1ȚU IOAN din Su
ceava. V. VASILIU din Iași, NA- 
DIA STOIANOV din București, 
GH. DUMA din Medgidia, SANDA 
POP din Cluj, IOAN PĂCURARII 
din Crișana, IOAN PARFENE din 
Vaslui.

Tuturor le mulțumim
Așteptăm în continuare, scriso

rile voastre, dragi elevi.

Foto: Prof. V. BOGDĂNEȚ o. p. i.



INFORMAȚII
Sărbătorirea acad. 
Alexandru Rosetti

In aula Academiei a avut 
loc miercuri după-amiază o șe
dință festivă, organizată de A- 
cademia Republicii Socialiste 
România și Uniunea Scriitori-

Primire la Consiliul de Miniștri
Miercuri, 20 octombrie, pre

ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit în audiență de prezentare 
pe trimisul extraordinar și minis

tru plenipotențiar al Iranului, 
Ahmad Eghbal.

A participat George Macoves- 
cu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

lor, consacrată sărbătoririi
acad. Alexandru Rosetti CU
prilejul împlinirii vîrstei de
70 de ani.

Au participat membri ai
conducerii Academiei, Uniunii 
Scriitorilor și Ministerului 
învățămîntului, academicieni, 
profesori universitari și alți 
oameni de știință și cultură.

Deschizînd ședința, acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei a felicitat călduros 
pe sărbătorit, căruia i-a urat 
noi succese în activitatea de 
cercetare științifică, viață în
delungată și sănătate.

Despre personalitatea acad. 
Al. Rosetti, ca om de știință, 
profesor, scriitor și editor, au 
vorbit prof. Boris. Cazacu, a- 
cad. Emil Petrovici și prof. 
Șerban Cioculescu. Au iluat, de 
asemenea, cuvîntul prof. Ion 
Coteanu, . din partea foștilor 
elevi ai sărbătoritului și conf. 
Emanuel Vasiliu, din partea 
colectivului Centrului de cer
cetări fonetice și dialectale.

Răspunzînd, acad. Al. Ro
setti a mulțumit pentru cinsti
rea acordată, pentru condițiile 
de cercetare create oamenilor 
de știință din țara noastră, și 
a asigurat conducerea de par
tid și de stat că își va pune și 
de aici înainte toată puterea 
de muncă în slujba progresu
lui științei în țara noastră.

în cadrul ședinței, sărbători
tului i-a fost înmînată o mapă 
continînd scrisorile unor spe
cialiști străini care au trimis 
articole ce vor fi incluse în 
volumul omagial „Al. Rosetti“.

tIt

Miercuri au închis cel 
de-al V-lea an internațio
nal de artă fotografică al Re
publicii Socialiste România și 
cea de-a IV-a Bienală color a 
Federației internaționale de 
arta fotografică — F.I.A-P. 
Timp de o lună, lucrările ex
puse în sala Dalles, care a 
găzduit aceste manifestări, au 
fost cercetate de ‘ aproape 
60 000 de persoane.

Totodată, cu ocazia împlini
rii unui deceniu de activitate 
a Asociației artiștilor fotografi 
din țara noastră, Federația in
ternațională de artă fotogra
fică a acordat inginerului Syl- 
Viu Comănescu, secretar gene
ral al Asociației și unor mem
bri ai asociației importante 
distincții ale F.I.A.P.

’ (Agerpres)

Vizita ministrului Forțelor Armate
9

ale Republicii Socialiste România 
in R. S. F. Iugoslavia

La invitația locțiitorului co
mandantului suprem al forțe
lor armate — Secretar de Stat 
pentru Apărarea Națională a 
Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, general de ar
mată Ivan Gosnjak, la sfîrși- 
tul lunii octombrie și începu
tul lunii noiembrie 1965 o de-

legație militară condusă de 
ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, 
general de armată Leontin Să- 
lăjan, va face o vizită oficială 
și prietenească în Republica 
Socialistă Federativă Iugo
slavia.

Muzeul viticol
La Drăgășani a fost amenajat 

un original muzeu viticol in 
standurile căruia sînt expuse 
unelte folosite la vinificație. 
de-a lungul anilor. Aci se află 
expus și jurnalul de zi al sta
țiunii experimentale viticole 
Drăgășani datind din 1898 în 
care se descrie ziua primului 
altoi al viței de vie în cunos-

din Drăgășani
cuta podgorie. Sînt expuse, 
de asemenea, documente pri
vind schimbul de material să- 
ditor cu pepiniera din Strehaia, 
vederi din orașul Drăgășani în 
jurul anului 1900, un însemnat 
număr de piese folosite de vi
ticultori de-a lungul anilor.

(Agerpres) I Toamna, cu darurile ei bogate... la G.A.S. Tohani

Sub semnul exigentei colective
(Urmare din pag, l)

foritatea uîeciștiloi și-au adiis o 
contribuție însemnată astfel că 
s-au realizat producții la grîu 
(puncte puncte), la porumb 
(puncte, puncte) ș.a.m.d.“. Exem
ple de Sneri care au efectuat 
cele mai multe zile-muncă nutem 
da (puncte, puncte) dar mai sînt 
și alții care nu în suficientă mă
sură au înțeles aceste sarcini ca : 
(puncte puncte)“.

Aproape de necrezut este însă 
faptul că secretarul comitetului 
U.T.G. a considerat această dare 
de seamă „un adevărat model“ și 
a dat-o s-o copieze (este scris 
exact „s-o copieze“) șj membrilor 
biroului U.T.C. de la brigada 
nr. 4.

Că uteciștii nu au avut nimic de 
spus pe marginea unei astfel 
de dări de seamă, este lesne 
de înțeles. Este mai greu de 
înțeles însă în ce a con
stat ajutorul Comitetului raional 
Negru Vodă al U.T.C. în pregăti
rea și desfășurarea adunărilor de 
dare de seamă și alegeri în a- 
ceastă comună. Poate că din cele 
relatate tovarășii activiști ai a-

mintitului comitet raional vor 
trage concluziile cuvenite.

★

Am avut impresia, în prima 
parte a conferinței, că ne aflam 
pe un vapor care, pe măsură ce 
înainta, catargul i se înclina tot 
mai mult. Imaginea era tocmai 
rezultatul tămîierii reciproce, a 
risipei de lauri pe care darea de 
seamă și unii participânți la dis
cuții se întreceau în a le face. 
Cum s-a putut ca spiritul comba
tiv al conferinței organizației 
U.T.C. de la Fabrica de confecții 
din Iași să se afle, pînă la un 
punct, în fața unei serioase to
celi ? în primul rînd pentru că 
delegații s-au prezentat în con
ferința de alegeri pregătiți nu 
pentru o ședință de lucru, ci 
pentru un fel de festivitate. în
săși darea de seamă, de altfel, 
a dat acest ton. Ea a încercat să 
facă, de pildă, o întreagă de
monstrație pentru a se dovedi 
cît de mult a reușit organizația 
să dezvolte la tineri răspunderea 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție și față de calitate. Ca 
un argument în favoarea îmbu
nătățirii „excesive" a calității,

darea de seamă arăta că valoarea 
refuzurilor a scăzut de la 3 mi
lioane lei în anul trecut, la nu
mai 350 000 lei în 1965. într-ade
văr, diferența este mare și ea 
trebuie apreciată ca atare. Dar 
de ce să ne lăudăm cu o lipsă 
care în prezent e mai mică decît 
în urmă cu un an ? Aici ni s-a 
părut că stă izvorul poziției ne- 
realiste care a caracterizat, într-o 
bună parte conferința. Nici darea 
de seamă și nici unii delegați nu 
au avut în vedere în primul rînd 
perspectiva, nu au pornit în ana
liza făcută de la posibilitățile și 
cerințele care stau în fața orga
nizației U.T.C., ci de la niște 
succese evidente dar care, de 
fapt, constituie deficiențe ceva 
mai mici ca acum un an sau doi. 
Cui folosește un asemenea mod 
de analiză ?

★
Cele sesizate în reportajul pe 

care l-ați citit subliniază încă o 
dată importanța deosebită pe 
care o au dările de seamă în 
buna desfășurare a adunărilor de 
alegeri. Întrucît multe organizații 
U.T.C., în specia! de la sate, în 
această perioadă își întocmesc 
dările de seamă, este folositor 
să reținem că :

9 Esențial pentru calitatea 
dării de seamă este de a selec
ta din multitudinea probleme
lor pe cele mai importante, și 
a le pune în centrul atenției 
uteciștilor.

e Darea de seamă nu trebu
ie confundată cu un raport 
statistic, ea nu trebuie să fie o 
înșiruire seacă de cifre și nu
me de tineri. Darea de seamă 
are menirea de a analiza ac
tivitatea uteciștilor pentru în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție prin prisma muncii po
litice desfășurate de organiza
ția U.T.C.

® Să fie un model de com
bativitate, să stimuleze spiri
tul critic și autocritic al tine
rilor, dorința și hotărîrea de 
autodepășirc, să conțină pro
puneri concrete pentru activi
tatea viitoare.

• Este necesar ca ajutorul 
comitetelor raionale și orășe
nești U.T.C. să fie mai efica
ce, activiștii U.T.C. să îndrume 
concret 
U.T.C. în 
fășurarea 
de seamă

comitetele, 
pregătirea 
adunărilor 
și alegeri.

birourile 
și des- 
de dare

Două portrete, 

două pasiuni

(Urmare din pag. 1)

Prezentarea scrisorilor de acreditare 

de către ambasadorul Republicii Tunisia 

in Republica Socialistă România

La 20 octombrie, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Tunisia, Mahmoud 
Maamouri, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Mahmoud 
Maamouri, a transmis președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, gu
vernului și poporului român, 
din partea președintelui Repu
blicii Tunisia, a guvernului și 
poporului tunisian, urări de feri
cire și prosperitate.

Reafirmînd sentimentele de 
adîncă prietenie ale poporului 
tunisian față de poporul român, 
ambasadorul tunisian și-a expri
mat convingerea că relațiile de 
cooperare amicală stabilite între 
Republica Tunisia și Republica 
Socialistă România se vor dez
volta multilateral.

Ambasadorul Mahmoud Maa
mouri, referindu-se la colabora
rea între cele două țări pe plan 
internațional, a scos. în evidență 
existența unor puncte de ve
dere comune într-o serie de pro
bleme importante ale contem
poraneității.

Menționînd aspirațiile profun-

de de pace ale popoarelor ro
mân și tunisian, ambasadorul a 
subliniat \ necesitatea , continuării 
și întăririi cooperării în vederea 
apărării și consolidării păcii.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru urările adre
sate, rugînd pe ambasadorul 
Mahmoud Maamotiri să trans
mită președintelui Republicii 
Tunisia urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace și pros
peritate pentru poporul tunisian.

Președintele Consiliului de 
Stat a declarat că poporul român 
nutrește sentimente de prietenie 
și stimă față de poporul tuni
sian și urmărește cu simpatie 
eforturile acestuia, pentru dez
voltarea economică, culturală și 
socială a patriei sale.

Menționînd că Republica So
cialistă România militează activ 
pentru dezvoltarea colaborării 
internaționale, pe baza respectă
rii suveranității și independenței 
naționale, a egalității în drepturi, 
avantajului reciproc și a neame
stecului în treburile interne, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
exprimat convingerea că relațiile 
de prietenie dintre România și 
Tunisia se vor dezvolta multi
lateral în folosul ambelor po
poare.

Președintele Consiliului de 
Stat a arătat că exprimînd năzuin
țele de pace ale poporului ro
mân, guvernul Republicii Socia
liste România militează activ 
pentru apărarea păcii și crearea 
unui climat internațional care 
să permită fiecărui popor să-și 
afirme personalitatea și să se 
bucure nestingherit de toate con
dițiile necesare progresului său 

. material și ■■ spiritual.
în încheiere, președintele Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a urat ambasa
dorului tunisian succese în acti
vitatea șa, asigurîndu-1 că în 
îndeplinirea misiunii sale se va 
bucura de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al guvernu
lui român și al său personal.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Re
publicii Tunisia, Mahmoud Maa
mouri.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
luat parte Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat și 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Prezentarea scrisorilor de acreditare 

de către trimisul extraordinar

și ministru plenipotențiar

La 20 octombrie, președintele 
Consiliului da Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar al 
Iranului în Republica Socialistă 
România, Ahmad Eghbal, 
și-a prezentat scrisorile de 
ditare.

În cuvîntarea rostită cu 
prilej, trimisul extraordinar

care 
acre-

acest 
-- - și
ministru plenipotențiar, Ahmad 
Eghbal, a arătat că poporul și 
guvernul iranian au urmărit cu 
mare interes și profundă admi
rație realizările din ultimii ani 
ale poporului român.

Subliniind progresele înregis
trate în relațiile dintre România 
și Iran, ministrul iranian a ex
primat convingerea că apropiata

vizită în Iran a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România va con
tribui la întărirea legăturilor de 
prietenie dintre cele două po
poare și la dezvoltarea colaboră
rii bilaterale.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoi
ca, a mulțumit ministrului ira
nian pentru frumoasele cuvinte 
exprimate la adresa poporului 
român, manifestîndu-și satisfac
ția pentru prețuirea acordată de 
către guvernul și poporul iranian 
dezvoltării relațiilor dintre Ro
mânia și Iran.

Menționînd că Republica So
cialistă România dorește să dez
volte multilateral relațiile sale

al Iranului

CONSTANTIN STOIAN

Despre Constantin Stoian, elev 
în clasa a X-a A, mi-a vorbit 
mai întâi tovarășul director al Li
ceului nr. 36 din Drumul Sării, 
îndrăgostit de electrotehnică și de 
tot cortegiul disciplinelor strîns 
legate de ea, Stoian a devenit u- 
nul dintre cei mai buni matema
ticieni ai școlii. Tovarășa profe
soară Rarinca Eufemia, care i-a 
fosț dirigintă timp de doi ani, 
l-a îndemnat în permanență să-și 
cultive pasiunea îndrumîndu-1 
spre revistele de specialitate. 
Problemele din paginile revistei 
de matematică și fizică, sistema
tic rezolvate, i-au consolidat cu
noștințele căpătate în școală și 
primele rezultate nu au întârziat 
să apară : participînd la faza raio
nală a Olimpiadei de matematică 
s-a calificat pentru faza regională. 
Îî urăm noi succese-

'Ar

...Dat vîrsta de 17 ani poate fi 
și vîrsta primelor versuri scrise 
tremurai, pe filele, unui caiet dic
tando, sau chiar pe filele unui 
caiet de matematică. Algebra, 
geometria și trigonometria au 0 
poezie a lor, discretă, și, în ace
eași măsură, versurile au o ma
tematică a lor, nu mai puțin 
exactă. Și cifrele și cuvintele sînt 
stăpinite de ritmuri si algoritmuri.

De cîtva timp. Cojocarii Dan, 
elev în clasa a X-a F a aceluiași 
liceu, caută cuvinte, le așează în 
versuri, iar versurile alcătuiesc 
strofe dincolo de care transpar, 
rotunde, sentimentele și gîndurile 
vîrstei de care vorbeam mai sus...

A ținut în mod deosebit să pre
cizeze că dragostea pentru lite
ratură i-a însuflat-o — lui și nu

acea oră de dirigenție despre care scria Dan, 
a făcut o descoperire de un real folos.

S-a creat în clasă o atmosferă de studiu 
care cunoaște în permanență sentimentul to
nic al emulației. Ideea care l-a animat este 
simplă. Am. găsit-o în jurnalul lui Dan și 
mi-a comunicat-o și în calitate de proaspăt 
coleg de bancă: „A răspunde la lecție folo
sind numai date din manual nu ne mai mul
țumește. Ne străduim de fiecare dată să adu
cem și cîte ceva care ține de o informare mai 
largă, rod al unei lecturi din alte surse decît 
cea a manualului".

Și iată-l pe Gheorghe Barbuțiu răspunzînd 
la limba română. Pentru subiectul „curente 
în literatura română dintre cele două răz
boaie" și-a pregătit un bogat material, con
spectând mai multe studii de critică literară, 
notîndu-și păreri și concluzii, izbutind să 
prezinte un tablou încăpător, sugestiv. Nota 
pe care o primește, 10, devine astfel mai 
mult decît un stimulent personal. In recrea
ție, nenumărați colegi îl înconjoară, cerîn- 
du-i fișele bibliografice, interesîndu-se de 
modul în care ei înșiși ar putea dobîndi ace
leași cunoștințe.

Și iată-l pe Emil Iliescu răspunzînd la is
torie. Sinteza din manual este pentru el doar 
un punct de plecare. Răspunsul său dovedeș
te cunoștințe mai largi, un interes care l-a 
trimis să consulte literatură de specialitate, 
să confrunte unele date cu felul cum se re

flectă perioada istorică respectivă în bele
tristică, în artă. Nota primită, tot 10, expri
mă, de asemenea, .mai mult decît consemna
rea unor cunoștințe temeinice. Ea stârnește o 
vie discuție despre metode de învățătură, 
prilejuiește un schimb de experiență la care 
participă clasa întreagă.

Șirul exemplelor poate fi încă lungit.
Dan Tănăsescu notează în jurnalul său, în 

ziua cînd, în urma răspunsului dat la astro
nomie a primit nota 9 :

„Trebuia să fac totul pentru a primi 10. 
Nu e vorba doar de un punct în plus ; nici 9

Filă de jurnal

nu-i o notă slabă. Spune și ea ceva, dar 10 
ar fi spus totul. Înțeleg prin acest „totul“ 
o pregătire dincolo de litera strictă a manua
lului. Examenul de la 15 iunie 1966 — iar am 
numărat, jurnalule, cîte zile mai sînt pînă 
atunci... — nu este unul care să ateste, pur 
și simplu, cunoștințe, niște cunoștințe, ci cu
noștințe mature1“

li mulțumesc colegei din Galați că prin su
gestia ei mi-a dat ideea de a-mi ocupa un loc 
într-o clasă despre care merită să vorbim,

Aștept și părerea voastră, stimați colegi.

DAN COJOCARU

Fotografiile : O. PLECAN 

numai lui — tovarășa profesoară 
Ștefania Golopenția, astăzi pen
sionară.

Versurile lui Eminescu și Goga, 
romanele lui Tolstoi și Dostoevski 
îi sînt familiare și apropiate deși 
e convins că va trebui să le mai 
citească o dată, într-o altă vîrstă, 
la o vîrstă spre care se îndreaptă 
îndrăzneț, ocrotit de profesorii ca- 
re-i dăruiesc nu numai cunoștințe 
dar $i pasiuni.

Acum, împreună cu alți colegi, 
ajutați de tovarășii profesori, sînt 
preocupați de înființarea unui 
cerc literar în liceu.

P. MIHAI

Un S. O. S. din Focșani
(Urmare din pag. I) 

timpul de pregătire la alte ma
terii.

Dorind să lichidăm această 
situație am luat măsurile pe 
care le-am crezut necesare. Co
mitetul U.T.C. al clasei a hotă- 
ilt ca cei mai buni elevi — 
Vasile Viorica, Epure Ștefan, 
Istrate Mariana și alții — să-i 
strîngă în jurul lor pe elevii 
care obțin rezultate slabe și 
să-și pregătească lecțiile împre
ună. In clasă organizăm scurte 
adunări generale — „fulger" 
— în care îi discutăm pe elevii 
care obțin note sub 5. De ase
menea, comitetul U.T.G. al cla
sei poartă corespondență cu pă
rinții elevilor de la internat, 
membrii comitetului fac vizite 
părinților elevilor care locuiesc 
în oraș, se consultă cu aceștia 
în vederea măsurilor ce s-ar 
mai putea lua pentru îmbună
tățirea situației la învățătură.

Totuși, situația din clasă nu 
s-a schimbat. Catalogul conti
nuă să înregistreze note de 3 și 
4. Ce putem face ? Credem că 
experiența colegilor din alte 
școli ne-ar putea fi de folos.

STELA DAVID
secretara comitetului U.T.C. 

al clasei a Xl-a A 
Liceu] „AL I. Cuza" 

din Focșani

Nota redacției.

într-adevăr, experiența colegi
lor din alte școli va fi folositoa

re. în ceea ce ne privește — vom 
găzdui în paginile ziarului un a- 
semenea schimb de experiență». 
Se cer însă făcute cîteva preci
zări. Munca de învățătură a e- 
levilor este o temă care merită 
atenția adunării generale U.T.C. 
Dar a discuta această importantă 
problemă într-un șir nesfîrșit de 
așa-zise adunări „fulger“ — nu
meroase ca și notele proaste din 
catalog — înseamnă a banaliza 
atît roiul adunării generale cît și 
tema în sine. Nu notele de 3 sau 4 
trebuie luate în discuție ci atitu
dinea elevilor care nu înțeleg că 
„specializarea“ nu începe în li
ceu, că anii de școală sînt anii 
formării culturii generale, fără 
de care nu va putea fi concepută 
specializarea de mai tîrziu. Stă în 
puterea organizației U.T.C. din 
clasă să-i ajute pe elevi să înțe
leagă acest lucru ; dar nu adună
rile „fulger“, nu dădăceala ele
vilor care nu vor să-și facă da
toria sînt metodele cele mai po
trivite. După cum nepotrivite sînt 
și vizitele membrilor comitetului 
U.T.C. — de altfel numai condu
cerea școlii și tovarășii profesori 
au competența să le facă — la 
părinții unor elevi din ultima cla
să de liceu. Acești elevi sînt destul 
de maturi pentru a putea fi ajutați 
pe alte căi, prin intervenția activă 
a opiniei clasei să înțeleagă că 
este în interesul lor să-și îndepli
nească obligațiile școlare.

(Urinare din pay. I)

cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor social-economică, 
pe baza respectării independen
ței și suveranității naționale, a 
egalității în drepturi a avanta
jului reciproc și neamestecului 
în treburile interne, președintele 
Consiliului de Sta?, Chivu 
Stoica, și-a exprimat convingerea 
că, întemeiate pe aceste princi
pii, relațiile româno-iraniene au 
perspective de dezvoltare și că 
vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România în Iran, precum și 
vizita Majestății Sale Imperiale 
Mohammed Reza Pahlevi, aș
teptată în România în anul vii
tor, vor aduce o contribuție în
semnată la întărirea și lărgirea 
acestor relații.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a urat minis
trului iranian succes în activita
tea sa, asigurîndu-1 că se va 
■bucură de tot sprijinul Consiliu- 
hii de Stat, al guvernului român 
șl al său personal.

Intre președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, și trimi
sul extraordinar și. ministru ple
nipotențiar, Ahmad Eghbal, 
avut apoi loc o convorbire 
dială.

La ceremonia prezentării 
sorilor de acreditare și la
vorbire au participat Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat, și George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

a
cor-

scri- 
con-

(Agerpres)

DRUMUL LEGUMELOR
Construite 
beton și 
clă, pavilioanele 
Combinatului a- 
picol de la Bă- 
neasa au forme 
specifice: o i- 
mensă floare de 
măr și un fagu

re uriaș

Televiziune
JOI

21 OCT.

19,00 Jurnalul 
televiziunii (I). 
19,20 Povestiri 
pe degete — e- 
misiune pentru 
copii: „O rază de 
soare" de Alex. 
Popescu. 19,45 
Clubul tinereții. 
21,00 Din toată 

, lumea. Spectacol 
prezentat de for
mațiile artistice 
de amatori ale 
sindicatelor din 
regiunile Brașov 
și Suceava. In 
încheiere: Jur
nalul televiziunii 
(II) și buletinul 
meteorologic.

VINERI
22 OCT.

19,00 Jurnalul 
televiziunii (I). 
19,20 Ascultați, 
judecați, dezle
gați... 19,50 A- 

vanpremieră.
20,00 Săptămîna. 
21,00 Parada ve
detelor. 21,50 
Știați că... film 

documentar.
22,00 Recitalul 
pianistului Va
lentin Gheor
ghiu. 22,30 Jur
nalul televiziunii 
(II) și buletinul 
meteorologic.

— Nu sînt servit civilizat I 
Strugurii se vînd în tasuri cu 
pămîntul de la cartofi. Mărfu
rile nu sînt bine sortate ■, stă 
omul Ia rînd și cînd ajunge în 
fața cintarulul renunță la marfă. 
Iar vînzătorii... tot ei sînt ne
mulțumiți I

Tovarășul Ion Popovici — din 
b-dul Lenin nr. 53 ocolește ma
gazinele din cartierul său, nu-1 
satisfac / Cumpără din altă par
te... De ce n-ar părăsi mai bine 
vînzătorii de aici, atitudinea ne
corespunzătoare față de i 
părători ?

...Magazinul 
din... pivnița

Magazinul Iegume-fructe 
37 din strada Giucaș nr. 3. (res
ponsabil tovarășul Vasile Mun- 
teanu). Duminică dimineața. Se 
vinde la patru tejghele. Lumea 
așteaptă pe două rinduri. Cin- 
tarele bat într-una. Aproape că 
sîntem impresionați de ritmici
tatea vînzătorilor: trei camioa
ne de legume în 3 ore — 9 tone 
pe zi I

— Am dori cu tovarășul res
ponsabil...

— Nea Vasile 7 B în magazie, 
tn pivniță..

Mergem în pivniță. Mărfuri 
depozitate, spațiul redus dar 
cei care cumpără de aici, deși 
sînt cam înghesuiți, sînt mul
țumiți. „Nea Vasile" cîntărește 
șl vinde de zor. E ceva ilegal ? 
Da, de unde 7 vinde marfa tot 
cu cîntarul și la același preț I 
Numai că aici se vinde marfă 
pentru „cunoștințe". Marfă a- 
leasă, pe-o sprinceană. Sus, se 
vinde pentru toată lumea ■, aici, 
pentru prietenii responsabilului 
care în loc să dirijeze și să asi
gure buna deservire în călită- 
tea ce o presupuneam a trecut, 
din proprie inițiativă, pe post 
de „vlnzător în pivniță“. („Da' 
ce, prietenii să nu cumpere 7“)

★
Acum să trecem pe la depo

zit, în Bartolomeu 1
Capacitate mare. Un rula) zil

nic de 25 vagoane de mărfuri. 
Atît se scoate pentru vînzare 
— atît se descarcă de pe ram
pă. 140 de manipulanți — lu
crează în trei schimburi. Ram
pele încărcate cu rezervele de

cum-

nr.

toamnă pentru cămări: cartofi, 
varză, roșii, fructe...

— De ce atîta „aglomerație" 
aici tovarășe Florea 7

— Primejdia brumei I Unită- 
totIile furnizoare au recoltat 

ca să se pună la adăpost.
— Șt dumneavoastră nu 

puneți la „adăpost 7“
— Maria a sosit azi diminea

ță •— acum Ie sortăm — și di- 
seară vor fi în magazie.

— Ce cantitate de legume ați 
pregătit pentru iarnă 7

— 20 800 tone de legume: 
6 500 tone de cartofi puși la a- 
dăpost în silozuri, 1 000 tone de 
ceapă, 5 860 tone de varză, 4 800 
tone rădăcinoase, 6 300 tone 
fructe, în afara produselor semi- 
industrializate ca: bulion, ca
straveți, gogonele, varză mu
rată.

— Ce e cu varza aceasta 7
— A fost respinsă de la re

cepție. E de la G.A.S.-Sighișoa
ra — ne-au trimis-o „să se a- 
chite de contract“ stricată, 
zdrențuită, recoltată după faza 
optimă de coacere.

— Vi se întîmplă des 7
— Cu unele unități furnizoare 

da I U.R.G.G. Zimnicea și Călă
rași, cu care avem contractate 
cantități vagonabile, deci foarte 
greu de resortat — ne trimit... 
„marfă mascată", încarcă vago
nul lar întâmplare, cu ce-o fi', 
iar deasupra trag un rînd de 
marfă calitatea întîia. Gogoșarii 
au venit neambalați, direct în 
vagon, ca pietrele. Acum nu 
sînt buni de nimic, au lovituri, 
nu se pot conserva... Cel de la 
Călărași — „ca să ne ia ochii“ 
— au trimis ceapa de calitatea 
a lll-a stricată, mică șl urîtă, 
în ambalaj de export 1 Și ne-am 
înțeles cu ei, ca mărfurile pen
tru aprovizionarea de iarnă să 
fie recoltate cu atenție, mai 
bine asortate, mai grijuliu trans
portate, ca să reziste o iarnă 
întreagă I

Așadar, mai cu marfă bună, 
mai cu ea de aruncat, cămara 
de iarnă a orașului a fost to
tuși... asigurată 1

— Mai avem necazuri cu car
tofii — și greutățile ni le fac 
chiar furnizorii din regiunea . 
noastră. Mari cantități de car
tofi așteaptă pe rămpile gărilor. 
La Covașna 670 tone în gră
mezi — ta Boroșneul Mare 725 
tone, în Făgăraș sînt 440 tone.

vă

(liniștitoare 
livrat canti
lo contract,

Sînt stocuri mari — și nu-s de 
lemne sau fier vechi — ci de 
cartofi care dacă sint prinși de 
brumă sau îngheț, nu mai sînt 
buni de nimic...

Există ideea 
idee I) că dacă ai 
tatea prevăzută
restul nu te mai privește. Cali
tatea mărfii o constată consu
matorul acasă I Unii furnizori 
cred că s-au achitat de contract 
chiar în momentul cînd au 
smuls din pămînt rădăcinile le
gumelor. tn rest îl privește pe 
achizitor 1 Cooperativele agri
cole de producție Bod, Lișnău, 
llieni, Sîntionlimca au livrat 
cartofii nesortați, cu pămînt. 
A crescut volumul de trans
port I Dar de ce 7 Fiindcă au 
fost folosite șase vagoane — 
Cînd ar fi fost suficiente trei, 
sortîndu-se și curățindu-se cum 
trebuie cartoful E și firesc ca 
asemenea unități să piardă ju
mătate dfn prețul mărfii. Car
tofii bani, bine sortați s-ar fi 
recepționat la categori I. Dar 
așa...

în concluzie:
Serviciul O.L.F. Brașov, a reu

șit să asigure pentru iarnă o 
cămară bogată. Au fost create 
importante stocuri din legumele 
de bază: — cartofi, ceapă, var
ză există o cantitate suficientă 
de produse semilndustrializate: 
bulion, murături, salate. Pentru 
centrele muncitorești din punc
tele, forestiere din munte, au 
fost asigurate silozuri de le
gume și fructă acolo, la fața lo
cului, prevenind orice greutăți 
în aprovizionare, iscate de vis
colul iernii. Au fost moderni
zate aproape toate magazinele. 
(Același lucra ar fi bine să se 
facă și cu depozitele și maga
ziile centrale destul de înve
chite, prost utilate, fără apă și 
canâlizare. fără încălzire, fără 
spațiu suficient de sortare, mai 
ales că. acestea sînt niște hal
te* în care marfa venită din 

. cîmp — se redistribuia de aici 
magazinelor — spre cămara 
consumatorului).

Dar sînt și o seamă de nea
junsuri .priyind în special, cali
tatea legumelor. Cauzele ? 
Le-am descris mai sus. Rămîne 
ca ele să fie înlăturate.



Delegația C.C. al U.T.C. 
și-a încheiat vizita 

in R.S.F. Iugoslavia 
în cursul zilei de miercuri, 

20 octombrie, delegația C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de tovarășul Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., a fost primită Ia U- 
niunea Socialistă a Poporului 
Muncitor din R.S.F. Iugoslavia, 

în aceeași zi, membrii delega
ției au avut convorbiri cu con
ducători ai Uniunii Tineretului 
Iugoslav. Discuțiile au decurs 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere tovărășească.

în cinstea delegației, tovară
șul Tomislav Badovinaț, pre
ședintele C.C. al U.T.I., a oferit 
un dejun la care au participat 
membri ai Președinției și ai Se
cretariatului C.C. al U.T.I. din 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

în după-amiaza zilei de 20 
octombrie, delegația C.C. al 
U.T.C. a părăsit Iugoslavia, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

N. SIMIONESCU

Belgrad, 20 octombrie
----- o------

Sesiunea 0. N. U.
„Săptămina comitetelor" — 

cum poate fi caracterizată acti
vitatea care se desfășoară in 
aceste zile la O.N.U. — a mar
cat abordarea de către toate 
organismele principale ale A- 
dunării Generale a probleme
lor înscrise pe ordinea lor de 
zi.. Marți s-au întrunit, pentru 
a-și continua lucrările, toate 
cele șapte comitete, cinci în 
cursul dimineții, iar două du- 
pă-amiază.

Au reținut atenția îi, An- , 
țele de dimineață lucrările Co- ! 
mitetului pentru tutelă, în ca- j 
drul cărora au continuat audi- < 
erile reprezentanților mișcării ! 
de eliberare din Arabia de sud.

în Comitetul Politic Special 
au continuat dezbaterile asupra 
problemei refugiaților palesti
nieni.

Comitetul Economic și Finan
ciar și-a continuat lucrările, în 
cursul cărora delegații și-au 
expus pozițiile de principiu.

în Comitetul pentru proble
mele sociale-umanitare și cul
turale a continuat adoptarea 
diferitelor articole din proiectul 
Convenției internaționale cu 
privire la eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasia
lă, S

Situația din Indonezia
în Indonezia, după cum a- 

nunță agențiile străine de pre
să, elementele de dreapta des
fășoară, în continuare, campa
nia antidemocratică îndreptată 
împotriva Partidului Comu
nist și a altor organizații de
mocratice de masă. Postul de 
radio Medan (Sumatra de 
nord), anunță că generalul 
Dariatmo, comandantul militar 
al regiunii de nord a insulei 
Sumatra, a emis un ordin prin 
care se interzice temporar tu
turor membrilor Partidului 
Comunist din Indonezia și ai 
altor organizații democratice 
să-și continue activitatea în 
organismele guvernamentale 
din această regiune. Agenția 
Antara a anunțat suspendarea 
activității Partidului Comu
nist din Indonezia și a altor 
organizații politice în orașele 
Pati și Madiun din estul și 
centrul insulei Jawa. Se a- 
nunță, de asemenea, interzice
rea Partidului Comunist și în 
insula Celebes.

La Djakarta și în alte orașe, 
grupuri înarmate au atacat și 
incendiat sediile organizațiilor 
Partidului Comunist și ale al
tor partide. în același timp la 
redacțiile unor ziare progre
siste, organele militare au fă
cut descinderi și percheziții. 
Comandamentul militar din 
Djakarta a impus o cenzură 
strictă asupra tuturor telegra
melor de presă trimise din 
Indonezia. Se operează noi a- 
restări. , Autoritățile militare 
au anunțat că numai la Dja
karta au fost arestați 1 344 de 
comuniști și alte personalități 
cu convingeri democratice. 
S-a anunțat, de asemenea, în
chiderea altor trei universi
tăți. Astfel, începînd de la 11 
octombrie, în Indonezia au 
fost închise, din dispozițiile 
Ministerului învățămîntului 
Superior, 17 instituții de învă- 
țămînt superior.

în acest timp, după cum 
transmite postul de radio Dja
karta, marți a avut loc o nouă 
reuniune restrînsă a Cabine

tului indonezian, în cadrul că
reia, președintele S'ukamo a 
prezentat încă o dată propu
neri pentru reglementarea si
tuației create în țară după 
evenimentele de la 30 septem
brie. într-o declarație făcuta 
la postul de radio Djakarta, 
Chaerul Saleh, cel de-al trei
lea viceprim-ministru al In
doneziei, a subliniat că în pre
zent sarcina principală a In
doneziei este de a menține le
gături strînse cu țările prie
tene în fața pericolului neoco- 
lonialismului, colonialismului 
și imperialismului, care în
cearcă să submineze prestigiul 
țării. Avem cunoștință, a de
clarat Saleh, că cercurile im
perialiste americane depun e- 
forturi pentru a desprinde In
donezia de prietenii săi apro- 
piați.

Noi incidente 
la Santo Domingo

în capitala Republicii Domi
nicane, Santo Domingo, au 
fost semnalate noi incidente care, 
au dus, potrivit agențiilor de 
presă, la încordarea din nou a 
situației din această țară. Forțe 
ale aviației și infanteriei, spriji
nite de tancuri au ieșit pe străzi 
intervenind într-un incident pe
trecut în portul din Santo Do
mingo, în cursul căruia a fost 
ucis secretarul general al Uniu
nii sindicatului independent al 
docherilor, Jose Ramirez, și au 
fost rănite alte două persoane.

Cîteva sute de persoane au 
organizat pe străzile capitalei o 
adunare de protest împotriva 
intrării trupelor în zona deținută 
cîndva de forțele conduse de co
lonelul Caamano.★

Incidentele de marți din ca
pitala dominicană, în cursul că

rora au intervenit și unități ar
mate, au creat o situafie încor
dată la Santo Domingo. Cabine
tul condus de Garda Godoy 
s-a întrunit de urgentă pentru a 
lua noi măsuri.

Președintele guvernului pro
vizoriu, Hector Garda Godoy, 
a avut întrevederi cu Francesco 
Caamano, șeful forțelor consti- 
tutionaliste, și cu William Ta- 
pley Bennett, ambasadorul ame
rican la Santo Domingo. După 
întrevederea cu Godoy, șeful 
forțelor constitutionaliste a de
clarat că au discutat măsurile 
propuse de guvernul provizo
riu.

O telegramă din Washington 
anunță că Ellsworth Bunker, re
prezentantul S.U.A. in Comisia 
ad-hoc a O.S.A., a plecat mărfi 
spre Santo Domingo.

Delegația parlamentară română 
primită de J. Țedenhai

ULAN BATOR 20 trimisul 
special Agerpres, L. Duță, 
transmite : Delegația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România aflată în 
vizită în R. P. Mongolă a fost 
primită miercuri dimineața de 
J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole. A avut loc o convor
bire prietenească.

La primire au participat
B. Lhamsuren, secretar al
C. C. al P.P.R.M., președintele 
Comisiei Permanente pentru 
afacerile externe, a Marelui 
Hural Popular, N. Luvsanrav- 
dan, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, 
B. Altangherel, președintele 
Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, T. Punțagna- 
rov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membri ai 
Prezidiului Marelui Hural 
Popular,

După-amiază, în sala de șe
dințe a Marelui Hural Popular 
a avut loc un miting al oame
nilor muncii din Ulan Bator, 
în cinstea prieteniei mongolo
romàne, la care au participat :
D. Maidar, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, N. Luvsanravdan, 
B. Altangherel și alte persoane 
oficiale, precum și șefii misiu

nilor diplomatice acreditați la 
Ulan Bator.

Mitingul a fost deschis de 
Țedev, președintele Comitetu
lui Executiv al Huralului 
Popular din Ulan Bator, care 
și-a exprimat convingerea că 
vizita delegației parlamentare 
române va contribui la întări
rea continuă a prieteniei și co
laborării dintre popoarele ro
mân și mongol.

în cuvîntul său acad. B. Și- 
rendîp, vicepreședinte al Ma
relui Hural Popular, a subli
niat succesele obținute de po
porul român sub conducerea 
partidului său comunist în o- 
pera de desăvîrșire a construc
ției socialiste.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Kovacs Gyorgy, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
care a mulțumit pentru prile- 
iul oferit delegației parlamen
tare române de a vizita Mon
golia, și a cunoaște nemijlocit 
preocupările și realizările po
porului mongol în opera de 
construire a socialismului. El 
a subliniat că relațiile romà
no-mongole, bazate pe princi
piile marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, 
pe principiul egalității în drep
turi și neamestecului în tre
burile interne, ale avantaju
lui reciproc, se vor dezvolta și 
pe viitor.

Seara, Marele Hural Popu
lar a oferit în Sala de recep
ții guvernamentală un cocteil 
în cinstea delegației parla
mentare române. Au partici
pat J. Sambu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mon
gole, S. Luvsan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri,
D. Maidar, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, B. Lhamsuren, 
N. Luvsanravdan, Ț. Punțag- 
narov, S. Sosorbaram, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Atit la miting cit și la coc
teil a participat Petre Niță, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România la Ulan Ba
tor, precum și colaboratori ai 
ambasadei.

Au toastat în cinstea priete
niei romàno-mongole tovară
șii J. Sambu, B. Altangherel, 
Kovacs Gyorgy, și Vasile Ma- 
teescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comisiei permanente pentru 
agricultură și silvicultură a 
Marii Adunări Naționale.

legerile preziden- 
țiale și pentru Con- 
greș stabilite pen- 

fB tru 9 noiembrie 
/ sînt apreciate de 
JjH majoritatea obser- 
r‘*țS vatorilor politici ca 

n® cele mai îndîrjite din
istoria Filipinelor.

în lupta pentru președinție se 
află în arenă trei candidați. Dar 
se pare că doar doi au perspec
tive reale : Diosdado Macapagal 
(actualul președinte) — candida
tul partidului liberal și Ferdi- 
nand Marcos (Președintele Se
natului) —■ candidatul partidului 
naționalist. Interesant de remar
cat faptul că Marcos, pînă acum 
cîteva luni era al doilea om ca 
importanță în partidul liberal. 
Recent și-a schimbat apartenen
ța politică pentru a candida din 
partea partidului naționalist. Lu
cru uimitor doar pentru nefili- 
pinezi. Asta deoarece tot mai 
mulți filipinezi afirmă că nu 
există o deosebire reală între

Moment electoral 
filipinez

cele două partide amintite și că 
de fapt în Filipine există regi
mul unui partid unic cu două 
fracțiuni. Al treilea candidat — 
senatorul Paul Manglapus — 
reprezintă Partidul pentru pro
gresul filipinez.

Actuala campanie electorală 
nu deosebește pe nici unul din 
candidați în problemele politicii 
externe. Toți se sprijină pe plat
forma proamericană dar, în 
scopuri pur electorale, ambii 
afirmă că S.U.A. „trebuie să 
trateze pe filipinezi demn și pe 
picior de egalitate“. în aceste 
condiții alegerile se prezintă ca 
o luptă între personalități. Cam
pania a devenit „înverșunată“ 
prin folosirea largă a calomniei 
politice în care acuzația reci
procă de corupție a devenit 
arma cotidiană. Astfel liberalii 
îl acuză pe Marcos de ilegalitate 
(pierzînd din vedere că ilegali
tățile au fost săvîrșite de cel ce 
era unul dintre conducătorii 
partidului liberal). La rîndul lor, 
naționaliștii acuză președintele 
de „trai pe picior mare“.

In mod penibil, chiar și ca
tastrofala erupție a vulcanului 
TAAL e transformată într-o pro
blemă politică, fiecare partid 
acuzînd pe celălalt de ajutora
rea ostentativă a refugiaților în 
scopuri electorale.

Pe măsură ce campania se 
apropie de sfîrșit disputa dintre 
cei doi protagoniști se intensi
fică. Deocamdată nici unul din 
candidați nu pare să magnetizeze 
pe alegători.

OVIDIU VLASE

Lucrările Congresului Sindical Mondial
VARȘOVIA 20 Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță 
transmite: La cel de-al 6-lea 
Congres Sindical Mondial conti
nuă discuțiile pe marginea rapoar
telor prezentate. Delegații și invi
tații îa Congres au dezbătut timp 
de 12 zile cele mai arzătoare 
probleme ale mișcării sindicale și 
muncitorești internaționale, expu- 
nînd punctele de vedere ale or
ganizațiilor sindicale pe care le 
reprezintă.

în ședința de miercuri au fost 
discutate problemele legate de 
modificările ce trebuie aduse sta
tutului F.S.M., pentru a-1 pune 
în concordanță cu evoluția din 
ultimii 20 de ani a mișcării sindi
cale și muncitorești internaționale, 
pentru a face din el un instru
ment mai eficace de îmbunătă
țire â activității generale a Fe
derației Sindicale Mondiale. L. 
Saillant, președintele Comisiei 
pentru revizuirea statutului 
F.S.M., a prezentat delegaților 
raportul comisiei în această pro
blemă, precum și un proiect de 
rezoluție. Pe marginea raportului 
au luat cuvîntul delegați ai sin
dicatelor din R. P. Chineză, R. P. 
Albania, Indonezia, Venezuela, 
Italia și Congo care au propus 
unele amendamente la proiectul 
de rezoluție: delegația bulgară 
a susținut în întregime proiectul.

Tovarășul Dumitru Bejan, se
cretar al C.C.S., a exprimat punc
tul de vedere al delegației sindi
catelor române, propunînd unele 
amendamente la proiectul de re
zoluție. Delegația sindicatelor din 
Republica Socialistă România —■ 
a spus vorbitorul — este în ge
neral de ăcord cu multe din a- 
precierile și relatările raportului 
prezentat Congresului de către 
Louis Sâillânt, asupra activității 
comisiei desemnate de Consiliul 
General pentru a elabora propu
nerile de revizuire a statutului 
F.S.M.

Reprezentantul român a arătat 
că membrii comisiei au depus o 
muncă stăruitoare, importantă, 
au procedat la confruntarea mul
tor păreri interesante și spe-

răm sincer să continuăm pe acest 
drum. Dificultățile care au apă
rut în activitatea comisiei nu sînt 
de netrecut, ele pot fi depășite 
prin spiritul de înțelegere, cole
gial, care trebuie să caracterizeze 
munca comisiei.

Delegația română s-a pronun
țat pentru prelungirea mandatu
lui comisiei de revizuire a statu
tului F.S.M. și convocarea Con
siliului General într-o sesiune ex
traordinară pentru anul 1966, 
pentru a adopta statutul revizu
it. Totodată, ea a propus ca re
zoluția să stabilească în legătu
ră cu revizuirea statutului F.S.M. 
următoarele directive :

Cuvîntul 

reprezentantului 

român
— să asigure punerea de acord 

a prevederilor statutului F.S.M. 
cu transformările politice, econo
mice și sociale, care au avut loc 
în lume în ultimii 20 de ani;

— să stabilească mai clar ca
racterul F.S.M., sarcinile și obiec
tivele F.S.M., astfel încît acestea 
să favorizeze într-un grad înalt 
consolidarea mișcării sindicale 
internaționale, să ridice pe o 
treaptă mai înaltă lupta oameni
lor muncii organizați în sindicate 
din întreaga lume, împotriva mo
nopolurilor, pentru satisfacerea e- 
ficientă a revendicărilor lor eco
nomice, sociale și politice, liber
tăților democratice ți drepturilor 
sindicale, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru eliberare na
țională ;

— să asigure perfecționarea 
principiilor și metodelor de mun
că, astfel încît în cadrul F.S.M. 
să acționeze larg normele demo

crației muncitorești, munca co
lectivă; relațiile și consultările cu 
centrele naționale afiliate să se 
desfășoare în fapt pe baza res
pectului reciproc, a deplinei ega
lități în drepturi, independenței 
și neamestecului în treburile in
terne; să se asigure în raporturile 
dintre organele F.S.M. și centra
lele afiliate dreptul acestora de a 
nu fi obligate să aplice în viață o 
hotărîre cu care nu s-au declarat 
de acord ;

— extinderea și perfecționarea 
formelor de activitate regională, 
a relațiilor de colaborare cu toa
te organizațiile sindicale neafilia
te, pe bază de obiective comune, 
precum și a relațiilor de înțele
gere și acțiune cu toate forțele 
progresiste și democratice din 
lume, în vederea consolidării și 
întăririi păcii mondiale.

In susținerea acestei propuneri 
— a spus tov. D. Bejan — noi 
pornim de la dorința de a con
tribui la îmbunătățirea activității 
de viitor a F.S.M., la asigurarea 
îndeplinirii în condiții optime a 
sarcinilor pe care ie va stabili 
Congresul al 6-lea, ceea ce 
va duce la întărirea unită
ții F.S.M., a unității de ac
țiune a oamenilor muncii și 
sindicatelor, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor lor comune, la crește
rea prestigiului F.S.M. în miș
carea sindicală internațională.

La proiectul de rezoluție pre
zentat sîntem de părere să se pre
cizeze că Consiliul General „se 
va întruni“ și nu așa cum este 
propus : „s-ar putea întruni“, iar 
formularea din proiectul de re
zoluție : „Să adopte orice hotă- 
rîri corespunzătoare în legătură 
cu revizuirea statutului“ să fie 
modificată în sensul că Consiliul 
General „va adopta statutul revi
zuit al F.S.M.".

Supusă aprobării Congresului, 
rezoluția privind revizuirea statu
tului F.S.M. a fost adoptată cu 
majoritate de voturi. Deoarece 
amendamentele delegației sindi
catelor noastre, susținute și de 
alte delegații, nu au fost incluse 
în rezoluție, delegația română s-a 
abținut de la vot.

PE SCURT
• MARȚI după-amiază a avut 

loc în aula mare a Universității 
din Lyon festivitatea decernării 
unor diplome de doctor honoris 
causa unor personalități din viața 
științifică internațională. Printre 
cei distinși se numără prof. D. 
Pippidi, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, prof, de drept penal 
Growel, rectorul Universității din 
Geneva, prof. M. Riveras, specia
list in oncologie din Paraguay. 
Diplomele au fost remise de Pierre 
Louis, rectorul Universității.

Prof. universitar Pouilloux a 
subliniat în prezentarea făcută va
loarea operei și personalității ști
ințifice a profesorului Pippidi. El 
a reamintit cu acest prilej despre 
marele istoric român Nicolae Ior- 
ga, fost membru de onoare al Uni.

versitătii din Lyon, care a fost 
ucis mișelește de fasciști.

La festivitate a luat parte si 
Vasile Vlad, consilier al Ambasa
dei Republicii Socialist» România 
la Paris.

• SUB AUSPICIILE delegației 
permanente a Republicii Socialiste 
România la U.N.E.S.C.O. și a Aso
ciației personalului U.N.E.S.C.O., 
marți seara a fost prezentat la 
Palatul U.N.E.S.C.O. din Paris fil
mul „Pădurea spînzuraților", al re
gizorului român Liviu Ciulei, film 
distins anul acesta la Festivalul 
international cinematografic de la 
Cannes cu premiul pentru cea mai 
bună regie.

• LA 19 octombrie s-a încheia! 
turneul ansamblului artistic al Cir
cului de Stat din București în 
R.P.D. Coreeană. Spectacolele, 
prezentate în Capitală și provincie, 
s-au bucurat de succes.

• LA 19 octombrie la invitația 
guvernului revoluționar al Cubei,

a sosit la Havana, venind de Ia 
New York, Andrei Gromiko, minis
trul afacerilor externe al U.R.Ș.S. 
La aeroport el a fost întîmpinat 
de Fidel Castro Ruz, primul mi
nistru al Cubei, și de alti condu
cători de stal.

• LA PARIS a avut loc marți 
festivitatea remiterii „premiului 
ambasadorilor" marelui scriitor și 
biograf André Maurois, decernat 
de către un Comitet de ambasadori 
pentru întreaga sa operă și, în 
mod deosebit, pentru ultima sa 
lucrare „Prometeu sau viata lui 
Balzac".

Acest premiu, al 17-lea decernat 
pînă acum, a fost atribuit pentru 
prima oară în 1948 lui Antoine 
de Saint Extipery cu titlu postum.

A. Maurois a remis valoarea 
premiului Orfelinatului artelor.

□Ml

însemnări

Import 

nedorit

Populația din așe
zările japoneze situate 
în preajma bazelor 
militare ale S.U.A. 
este, pare-se, confrun
tată și cu un alt peri
col în afară de cel de- 
curgînd din însăși na
tura respectivelor ba
ze. In Dieta japoneză 
au fost luate în dis
cuție memoriile adre
sate de locuitorii din 
prefecturile Yamanasi 
și Sidzuoka prin care 
aceștia se plîng de 
„recrudescența bolilor 
venerice în regiunile 
limitrofe bazelor ae
riene americane". în 
memorii — relatează 
în termeni diplomatici 
agenția Kiodo Țușin 
— „se acreditează ver
siunea că bazele ame
ricane favorizează un 
import nedorit de 
boli neplăcute".

Forurile militare 
competente americane 
s-au simțit datoare să 
ia, la rîndul lor pozi
ție. Intr-o scrisoare, 
adresată comisiei par
lamentare de anchetă 
de la Tokio, coman
damentul american a- 
firmă că „unitățile 
dislocate în Japonia 
sînt dintre cele mai 
sănătoase ale forțelor 
armate ale S.U.A.“.

Cu mai puține sub
tilități diplomatice 
decît colegii lor de la 
agenția de presă, re
dactorii influentului 
ziar YOMIURI făceau 
următoarea remarcă, 
nu lipsită de ironie : 
„Dacă acceptăm ex
plicațiile autorităților 
americane și admitem 
că unitățile militare 
americane dislocate la 
noi (în Japonia n.n.), 
sînt foarte sănătoase 
atunci cel mai bun 
lucru pentru a le păs
tra sănătatea ar fi să 
se stabilească acasă, 
în Statele Unite". 
Ceea ce sună perfect 
logio și In deplină 
conformitate cu do
rințele opiniei publi
ce japoneze care nu 
vrea să se împace cu 
„binefacerile“ bazelor 
militare străine.

E. R.

AL2VZT »
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Caleidoscop
Matematică

și... necunoscute 

încrucișate

Vă prezentăm mai jos un joc de cuvinte încrucișate, pentru

a cărui rezolvare este nevoie să se folosească și matematica.

12 3 4 5 6 7

□□ □□ □
• □□

ORIZONTAL:

1. — Fizician cele
bru care a trăit în
tre anii 1791—1867. 
Inițiala numelui său 
rezulta din ecuația 
următoare:

Xs—5X—6=0

Odată calculată 
valoarea lui X, se 
va căuta corespon
dentul său cu litera 
respectivă din alfa
bet ținînd seama că :

A = l, B-2, C=3,
D=4, E = 5

2 — locuitor al 
Terrel -, opus lui 
mare

3 — Constructor 
al piramidelor din 
Egipt; cînd nu se

produce nici o de
plasare.

4 — Ce se aude 
cînd se rupe o cracă; 
jumătate dintr-o ne
gație.

5 — Pronume și 
uneori verb; literă 
din alfabetul grec, 
frecvent utilizată în 
matematică și fizică; 
întrebuințare.

6 — Cuvîntul cu
prins în cele două 
căsuțe se obține re- 
zolvînd următoarele 
ecuații:

va proceda ca și la 
punctul 1; cuvîntul 
următor de pe rîn
dul al șaselea ori
zontal, echivalează 
cu o zi dintr-o săp- 
tămînă.

VERTICAL :

1. Fizician, inven
tatorul unui aparat 
meteorologic, care 
îi poartă numele și 
se întrebuințează și 
azi, atît în meteoro
logie, cit și în fizică.

2. Zeitate, repre
zentată de obicei 
cu aripi și un arc 
cu săgețif... de la 
Uruguay.

3. Literă care in 
codul internațional 
al telegrafiștilor în
seamnă „am recep
ționat” ; element 
chimic trivalent.

4. Verb, Ia timpul 
prezent, persoana 
întîia; notă muzica-
lă... sau pămînt.

5. Se folosește
pentru obținerea
muzicii dar și tn
tehnică sau sport ;
vocală.

Electronica

Cu valorile obți
nute pentru cele 
două necunoscute se

6. Există mai mul
te, la teatre, opere 
etc. sau sub forma 
de hîrtii; numeral.

7. Yokohama ■, 
munți din continen
tul american.

Ing. LIVIU 
MACOVEANU

Se întâlnesc și in multe ac
varii, avînd un dublu rol: a- 
cela de a ilumina, cit și de a 
încălzi apa. Dar, ce veți spune 
despre becurile ce pot fi 
imersate în apă, pînă la adîn- 
cimi de 365 m ? Astfel de 
becuri, cu o putere absorbită 
de lkW, au fost realizate re
cent în Anglia, în scopul ilu
minării unor manevre sub
marine și a descoperirii cu 
ajutorul televiziunii a resturi
lor unui avion căzut în Marea 
Mediterană. Becurile se găsesc

Becuri 
sub apă 

în contact direct cu apa, ce 
servește ca mediu de răcire. 
La adîncimile pînă unde pot 
fi coborîte becurile, presiunea 
care apasă asupra baloanelor 
de sticlă ale acestora este 
destul de mare, depășind 40 
kg/cm p. Se preconizează fo
losirea lor pentru explorarea 
fundului mărilor sau oceane
lor pînă la adîncimea cores
punzătoare, sau la operațiile 
de salvare a personalului de 
pe submarine, în caz de peri
col. La astfel de becuri... ac
varii corespunzătoare I

in junglă

De ce nu ? Mai 
ales atunci 
cînd se urmă
rește lămurirea 
unor anumite 
probleme. In 
junglă se aud 
diferite zgomo

te, produse de animale sau pă
sări. Nu există oare un „lim
baj" al junglei prin care ani
malele își semnalează găsirea 
hranei, pericolele sau alte eve
nimente 1 In dorința de a 
lămuri asemenea întrebări, 
firma „General Electric“ din 
S.U.A., în colaborare cu pro
fesori ai universității Corneli 
au realizat un aparat tranzis
torizat, portabil, echipat cu 
microfoane, capabil să în
registreze stereofonic orice 
fel de sunete, chiar și pe ace
lea din domeniul frecvențelor 
hiperaudibile. Se urmărește 
în special reacția animalelor 
sălbăticite atunci cînd se spe
rie la apariția omului. Pe a- 
ceeași linie, o altă întreprin
dere, „Texas Instruments“, a
construit un aparat, de ase
menea portabil și tranzistori
zat, cu ajutorul căruia se pot 
auzi zgomotele produse de un
animal sau de un om, care se 
deplasează sau se furișează, la 
o distanță de 1 500 m de locul 
unde e instalat aparatul.

La Muzeul Sa

tului din Capi

tală, liliacul a 

Înflorit pentru a 

doua oară în a- 

cest an.
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