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Printre tinerii care se pregă-
I tesc cu sirguinfă in vederea 

punerii in funcțiune a sec
ției azotat de amoniu de la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice Tg. Mureș se nu
mără și Titus Sipoș — o- 
perator și Vilmoș Nagy —

i mecanic de întreținere.
Foto : O. PLECĂM

Răzbunarea asaltului
a 31 decembrie 1965, con
form prevederilor planului de 
stat, orașul Pitești va avea cu 
aproape 1100 apartamente 
mai mult. Aproape 500 
de familii au intrat pînă la 
30 septembrie în noile apar
tamente. Pentru ei ca și pen
tru cei care vor primi în lu

nile următoare locuințe, proiectanții și con
structorii le-au pregătit cîteva surprize care 
vizează sporirea gradului de confort și în 
general îmbunătățirea aspectului general 
al noilor clădiri. în bucătării, în dreptul 
aragazelor și spălătoarelor de vase se mon
tează faianță ; băile sînt îngropate și pla
cate cu faianță ; trei din pereții acestei în
căperii sînt, de asemenea, căptușiți cu fa
ianță ; la intrările principale treptele sînt 
confecționate din placaj de marmură; apar
tamentele sînt prevăzute, cu jaluzele și 
galerii; exteriorul este executat cu placaj 
de ceramică și terasit. Pe primele trei tri
mestre planurile valoric și de punere în

Cîteva cauze pentru care
unele apartamente noi din 
orașul Pitești nu sint bine

finisate
funcțiune au fost îndeplinite. Există creat 
un front larg de lucru, ceea ce dă. garanția 
edililor acestui oraș că planul anual va fi 
îndeplinit. Dar care este calitatea lucrări
lor executate ?

, La cîteva zile, după ce- s-a. mutat în a- 
partamentul din blocul ,nr. 24, locatarul 
E. Ciocolea observă cu surprindere' că pe 
peretele bucătăriei apare o pată mare de

umezeală. Pata se menține și în următoa
rele zile. între timp, același lucru se pe
trece în aproape toate apartamentele. Sesi
zat, constructorul trimite echipe de insta
latori la fața locului. Se sparge zidul și 
se constată crăpături la ramificația conduc
telor de scurgere a apei menajere. Se fac 
reparațiile cuvenite, dar după alte cî
teva zile pata apare din nou. Din nou se 
repară și ciclul se repetă. Asemenea 
reparații se execută și acum. Se con
stată - și cauza. Nu cu mult timp 
în urmă, C.S.C.A.S. a dat indicații ca 
pentru scurgerea apelor menajere coloa
nele de fontă să fie înlocuite cu coloane 
iXV.C. Soluția părea bună. Se economiseau 
cantități importante de fontă iar costul,lu
crării Se micșora. Numai. că atunci cînd

V. BARAC
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...Mai întîi au fost 
examinați cîțiva e- 
levi. Ca de obicei 
— răspunsuri pre
cise, bine documen
tate. Mulțumit, to
varășul profesor tre
cu la o nouă lecție. 
41 elevi ascultau cu 
atenție explicațiile 
sale. Deodată însă...

O pocnitură „spar
ge“ liniștea clasei. 
Urmtriză alta, apoi 
alta. Ce s-a întîm- 
plat ? Lucrurile se 
lămuresc repede: 
mai mulți elevi au 
adus în clasă poc
nitori cu fosfor in

și 
tlll-

tenționînd - 
reușind — să 
bure ora.

■fr
Întîmplarea 

tată mai sus s-a pe
trecut în urmă 
două săptămîni în 
clasa a Xl-a A 
Liceului „N. 
cescu“ 
Mariana

secretara 
lui U.TC. al clasei,

rela-

cti
4.

a
Bai- 

din Cluj.
Breharu, 

comitetu-

încearcă să evite o , 
discuție pe această 
temă:

— E un caz mi
nor : nu face să vă 
ocupați de el. A- 

' vem în clasă nume
roase realizări fru
moase care ar pu
tea constitui su
biectul unui repor
taj.

Un caz minor ? 
Semnificațiile sale 
dovedesc contra
riul. Pentru a înțe
lege mai bine cum 
stau lucrurile ne 
vom întoarce în ur
mă cu un an. Petru 
Farkaș, Anca Lu
pan, Mircea Brădă- 
țeanu, Liana David, 
Damian Trif ne a- 
jută să refacem iti- 
nerariul pe care l-a 
străbătut clasa în 
această perioadă.

...15 septembrie 
1964. Emoții, flori, 
bucuria revederii 
cu colegii, cu tova
rășii profesori. în 
sala pe a cărei ușă 
scria „Clasa a X-a

A — reală“ au luat 
loc în bănci 41 de 
elevi. Dintre aceș
tia 25 se cunoșteau, 
erau foarte buni 
prieteni.

— Eram colegi 
de 9 ani. Cuceri
sem împreună o 
prețioasă comoară : 
pasiunea pentru 
studiu, prietenia... 
De cînd ne cunoș
team nici unul din
tre noi n-a avut 
note sub 8.

Încă din primele 
zile ale anului șco
lar trecut cei 25 de 
elevi — colegi din 
clasa I. au format 
nucleul în jurul că
ruia s-a închegat, 
treptat, actualul co
lectiv al clasei. Pa
siunea pentru mun
că, pentru studiu, 
spiritul de colegia
litate au trasat co
ordonatele pe care 
avea să se desfă
șoare întreaga acti
vitate a acestui co
lectiv. Mărturie 
stau realizările db-

ținute: trimestrul
I — nici un cori
jent ; trimestrul 11 
— nici un corijent; 
trimestrul 
nici 
De o lună 
ceput un nou 
școlar. In clasă stă
ruie aceeași atmos
feră de studiu, de 
muncă perseveren
tă. Cele mai mici 
note sînt doi de șa
se. Cele mai multe 
note în procent 
de 90 la sută — 
sînt de 9 și 10. 
Frumoase rezulta
te !... $i exclamației 
îi urmează întreba
rea firească: cum 
s-a putut săvîrși o 
abatere atît de gra
vă de la disciplină 
înt.r-o clasă unde se 
obțin rezultate atît 
de bune la învăță
tură ?

un
111 — 
corijent.

a în- 
an

ADRIAN 
VASILESCU

(Continuare 
în pag. all-a)
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Viitorii pictori sint încă... elevi 1

■ X

seara, duminică
Sîmbătă seara, inundată de 

neon și de oameni, strada 
Victoriei sau „Corso“, cum i 
se mai spune, este plină de 
animație. Privind trecătorii te 
surprinde, de la bun început, 
numărul mare de elevi. Pe 
unii îi vezi intrînd în cofetă
ria din colț, puțini ureînd 
ceva mai încolo, treptele „Pa
latului culturii“ iar cîțiva 
răsfoiesc cărți în noua și mo
derna librărie ; cei mai mulți 
se plimbă, se grăbesc care 
încotro. încotro ?

Este ora 12,50. La Liceul 
nr. 2 din Pitești s-a mai în
cheiat o săptărnînă de școală. 
Glasurile vesele de pe coti-

doare se răsfrîng deodată din 
bolți înțr-o singură voce: 
„Atențiune 1 Ascultați emi
siunea săptămînală a liceului 
nostru!“ Rînd pe rînd se 
succed rubricile emisiunii: 
„Cataloagele școlii vorbesc“, 
„Știați că...“ (pe teme de com
portare și disciplină), „Inter
viul nostru“, „Noutăți teatra
le și cinematografice“, „Mo
ment bric cu tinere talente 
din școală“, „Unde mergem 
azi și mîine ?“.

„Astă seară la ora 20, . în 
sala de mese, elevii claselor 
a X-a sînt invitați să , parti
cipe la o reuniune organizată 
dc comitetul U.T.C. al clasei

a X-a F, Cui următorul pro
gram : Întîlnire cu actorii 
Teatrului de Stat din Pitești, 
un concurs fulger „Reprodu
ceți cît mai corect melodia“ 
propus de elevi, va urma 
dans și un concurs de dans 
cu premii. Mîine, duminică, 
elevii care s-au înscris pen
tru excursia la Sibiu se vor 
întîlni la ora 8 în curtea li
ceului“.

Ca să fim sinceri. această 
rubrică a emisiunii nu există 
încă, astfel îneît,nici .reuniu
nea, nici excursia la Sibiu 
nrau ayut loc. Și nici preocu
pare pCntru organizarea tim
pului liber al elevilor nu sc

manifestă. Ea este numai o 
dorință a elevilor și nu nu
mai a acelor cu care am stat 
de vorbă. Elena Tache, elevă 
în clasa X-a G, ne spunea că 
în timpul ei liber îi place să 
citească, să asculte muzică, 
că ar participa cu interes la 
întîlniri cu oameni de artă și 
cultură, cu specialiști, sau să 
danseze. Dacă muzica și cărți
le se găsesc la tot pasul, cele
lalte dorințe se realizează mai 
greu, reuniunile la școală fiind 
o raritate. în lipsă de altceva,

G. DIMA

(Continuare în pag. a IV-a)

HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român 
cu privire la întocmirea istoriei P.C.R.
Congresul al IX-lea al Partidului 

Comunist Român a stabilit să se ela
boreze o Istorie a P.C.R., care, por
nind de la începuturile mișcării 
muncitorești, să prezinte întregul 
drum de luptă al clasei muncitoare, 
al Partidului Comunist Român — 
organizatorul și conducătorul luptei 
pentru eliberarea socială și națio
nală a poporului, în strînsă legătură 
cu realitățile politico-economice și 
sociale ale fiecărei etape de dezvol
tare a țării noastre.

Redînd lupta eroică desfășurată de 
comuniști, Istoria partidului trebuie 
să constituie un puternic mijloc de 
educare a membrilor partidului, a 
tinerei generații, a întregului popor, 
în spiritul glorioaselor tradiții ale 
mișcării revoluționare din țara noa
stră, ale Partidului Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al luptei 
pentru libertatea și fericirea po
porului. în aprecierea activității 
partidului în anii ilegalității, va tre
bui să se țină seama de împrejură
rile grele în care a fost nevoit să 
activeze, analizîndu-se în spirit cri
tic hotărîrile Congreselor și alte do
cumente de partid din perioada res
pectivă, ideile și tezele greșite pe 
care le cuprind în probleme impor
tante de tactică și strategie.

în -vederea aducerii la îndeplinire 
a acestor indicații ale Congresului 
al IX-ieâ al P.,C.R,., 'Comitetul Exe
cutiv’ ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist , Român hotă
răște :■ .

1. — Ținînd seama de însemnătatea 
acestei lucrări, precum .71 a întregii 
activități de cercetare a problemelor 
de istorie a partidului, se constituie 
o Comisie a Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru Istoria 
partidului, avînd următoarea com
ponență : Nicolae Ceaușescu — pre-

ședintele Comisiei, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apo
stol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, Ma
nea Mănescu.

2 — într-o primă etapă se va în
tocmi o lucrare sintetică (schiță a 
Istoriei partidului), care să înfăți
șeze, în lumina indicațiilor Congre
sului al IX-lea, drumul parcurs de 
mișcarea muncitorească și de parti
dul nostru, acordînd o deosebită a- 
tenție aprecierii juste, științifice, a 
liniei politice, a hotărîrilor și acțiu
nilor partidului în diferite etape.

La întocmirea lucrării vor lua par
te lucrători ai Institutului de istorie 
a partidului, ai Institutului de istorie 
și ai Institutului de economie ale A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, ai Școlii superioare de partid 
„Ștefan Gheorghiu“, ai Editurii po
litice, cadre de partid din ilegalitate.

Lucrarea va apare în cursul anu
lui 1966.

3. — După apariția lucrării de 
sinteză se va trece la întocmirea 
unei lucrări de mai mari proporții: 
Istoria Partidului Comunist Român, 
care urmează să fie gata pînă la 
sfîrșitul anului 1967.

In acest răstimp, pe baza conclu
ziilor ce se vor desprinde din discu
tarea lucrării de sinteză, vor fi edi
tate p serie de, lucrări monografice, 
privind momente importante ale 
istoriei partidului: începuturile miș
cării muncitorești din țara noastră; 
răscoala din 1907, greva generală 
din 1920, luptele muncitorilor cefe
riști și petroliști din 1933, insurecția 
armată din 1944, participarea Ro
mâniei la războiul antihitlerist, in
staurarea și consolidarea puterii 
populare, construirea orînduirii so
cialiste.

COMPETIȚIA TINERILOR
ZOOTEHNIȘTI CONTINUA

înd am bătut primul țăruș aici, 
în jur era un cîmp gol. Satul pe 
care-1 vedeți l-au ridicat munci
torii noștri, ei îl locuiesc — ne-u 
spus inginerul Vasile Constan- 
tea. Am pornit la organizarea 
acestei gospodării de stat de Ia
zero.

Da, aici este și un sat cu case mari, frumoa
se, cu curțile pline de flori. în centru sînt și 
cîteva blocuri. Satul se cheamă Bogata, iar 
gospodăria poartă numele de Mihai Viteaza.

întîi să consemnăm istoria unor familii... 
de vaci, așa cum ne-o relatează inginerul
Constantea, maistrul zootehnist Pavel Ceclan, 
secretar al organizației U.T.C., și ceilalți.

milia Sandelor se impune 
însă categoric înaintea tutu
ror. Sanda I și-a sporit pro
ducția de lapte în decurs 
de 5 lactații de la 5 876 litri 
la 10 049 litri. Descendenții 
acesteia au dat trei dintre 
cei mai buni reproducători 
ai fermei, familia Sanda for- 
mînd nucleul principal pe 
care îl dezvoltă în prezent 
gospodăria. Registre groase 
au însemnări riguroase, cu 
valoare de cercetare științi
fică. Istoria acestor familii 
a scris-o însă oamenii; ei au
creat-o din pasiune, pricepe
re, . tenacitate și multă, multă 
muncă. Dar, așa cum aveam

— Un cîmp cu flori pes- 
strițe este frumos și nu. te 
mai saturi privindu-l. Un 
grajd cu vaci de adunătură 
e însă tot ce poate fi mai 
rău. Acum, cînd ani; parcurs 
un drum de căutări, cerce
tări și experiențe, ne dă și 
nouă mina să spunem ; că 
pînă la urmă greutățile în
ceputului ■ ne-au '■ învățat 
multe.

Să te oprești la o rasă de 
vaci indicată a fi cea mai 
productivă în condițiile gos
podăriei, iar pe parcurs să 
elimini pe toate celelalte, 
era o cale. Aci, în gospodă
ria de lingă Turda, oamenii 
au ales o cale mai îndrăz
neață, cu mult mai. grea. 
Din cele 70 de vaci, cîte-cu- 
prindea ferma în 1953, au 
fost alese exemplare pentru 
a crea în anii următori 6 
familii. Îngrijite și furajate 
cu cea mai mare atenție, 
după rețete. diferite, cele 6 
familii aveau să se întreacă 
în cursul anilor, prin pro- 
dușii lor, în stabilirea celei 
mai productive, pe care să 
se clădească apoi nucleul de 
bază al gospodăriei.

Ni se pun în față tomuri 
de registre. Le răsfoim ur
mărind arborele genealogic 
al familiilor Cati, Sanda, 
Bimbo, Gheongoș, Eda, 
Tulcea. Însemnările sînt la
pidare. în 1953 de la Cati
I s-a muls cantitatea de 
8 000 litri de lapte. în 
1954, Cati I a suferit un 
accident și a fost scoasă 
din producție. De la Cati
II s-au obținut doar 5 419 
litri lapte, iar în 1955 se 
îmbolnăvește de indigestie 
cronică în luna a IV-a de 
lac'ație și este scoasă din 
producție.

La sfîrșit, o concluzie;

vaci foarte sensibile își stri
că repede ugerul, nu trebuie 
reproduse. Familia Gheongoș 
își impune însă calitățile 
productive. Cronica regi
strului genealogic, notează, 
de exemplu, că Gheongoș 
II în decurs de cinci ani — 
1954-1959 și-a sporit 

■■■. producția . de lapte de la
3 200 litri la 7.215 litri. Con
cluzia precizează ci: e o 
vacă de talie mare, circa 
600 kg., valorifică bine fu
rajele — 1 litru de lapte se 
realizează cu 1-1,11 uni
tăți nutritive. Vaca, în ciuda 
taliei sale mari, se depla
sează ușor, calitate moșteni
ră de la sura de stepă. Fa

șă aflăm mat tîrziu, oamenii 
s-au identificat atît de mult 
cu munca îneît azi a deve
nit firesc ca Andrei Noghtj 
să se socoată învinsul . lui 
Nicolae Soche pentru că fa
milia Cati, îngrijită de el, s-a 
dovedit inferioară Sandelor.

Cronica registrelor nu ’ Con
semnează însă zilele de fră- 
mîntări ale inginerului Con
stantea, ale tinerilor maiștri 
Cupșa Dumițian și Pavel 
Ceclan, ale utecistei Susana 
Rusu, tehniciană, cu selecția,

ION ȘERBU

A

însemnări
Intr-un fel totul era 

asemănător lecțiilor de 
zbor pe care le dau rîndu- 
nelele puilor, pregătindu-i 
pentru marile călătorii.

' Duminică, pe bulevar
dele Bucureștiului trecea 
o coloană de copii peda- 
lînd pe biciclete. După în
fățișarea ușor prăfuită, ca 
și după privirile lor cu-

Dragi 
rîndunele 

rioase, fascinate se vedea 
că vin de departe și că e, 
poate, primul lor drum la 
București. Făceaua ceea 
ce se cheamă cicloturism. 
Marele oraș îi captiva. 
Priveau cu aviditate în 
stingă și-n dreapta uitînd 
că pe lingă ei fulgerau 

.zeci și sute de mașini și că 
li șe cerea o atenție 
maximă.

Convoiul se mișca însă 
degajat pentru că din toa
te părțile era înconjurat și 
ocrotit. Motociclete ale 
serviciului de circulație 
însoțea trecerea lor prin 
furnicarul de mașini. Copiii 
nu erau mai mulți de o 
sută. Adulții care își con
sumau timpul ocrotin- 
du-i erau, cred, mai 
mult de douăzeci. Iată, 
ne~am ~ zis> Capitala este 
vizitată de oaspeți impor
tanți; copii dintr-un colț 
al țării care-au venit in 
zbor s-o vadă.

C. MIHAI'Continuare in pag. a ll-a)

Noua arhitectură 'a Galațjujui. Complex comercial, la T.iglina
Foto : N. STELORÌÀN



(T Marile
descoperiri

Faza orășenească 
a Festivalului bienal 

„I. L. Caragiale"

Primele spectacole

CALIFII
MATEMATICII

de Dorel Dorian
Arabii l-au cunoscut pe Euclid și i-au studiat „Elementele" ; au 

creat și un „birou de traduceri" — pentru a-i înțelege cit mai exact 
pe Aristotel și Ptolemeu ; au prețuit „legile" lui Arhimede ; au căutat 
corespondențe între Pitagora și indianul Aryabhata ; dai ar fi cea 
mai mare greșeală să ne închipuim că înflorirea științei și culturii 
arabe, începută în secolul VII [o dată cu expansiunea islamică1)], s-ar 
rezuma doar la un simplu reviriment al matematicii elenistice în 
condițiile unei fericite interferențe cu cultura persană, indiană, chi
neză. A fost, indiscutabil, un moment calitativ superior ; iar califii2), 
întinzîndu-și stăpînirea de Ia Buhara la Cordoba, au avut istoricește 
nevoie de „Tratatul de astronomie" al lui Al-Faragni, de marile „co
lecții" medicale ale lui Razez^) și de o. chimie în stare să producă, 
pe scară largă, sodă, alaun, sulfat de fier și salpetru. Abia pe urmă

*) Ascensiunea islamică începe curînd după moartea lui Mahomed 
(anul 632) ; în decurs de cinci ani, adepții noii religii reușind să-și 
întindă dominația din Asia Centrală pînă în Spania.

2) Califii ..................... ’
în prima perioadă atît puterea civilă

3) Razez ca și Al Faragni (sfîrșitul secolului IX) continuă tradiția 
savanților de formație enciclopedică, 
mai variate cunoștințe ale epocii.

„urmașii venerați ai profetului" — însumau cel puțin 
cît și cea militară.

incluzînd în lucrările lor cele

califii Bagdadului au ajuns să afirme, prestigios pentru știință și pen
tru înflorirea arabă că „cerneala învățatului este demnă de aceeași 
cinstire ca și singele mucenicului".

4r
Renașterea matematici; arabe a preLudiat, impetuos și definitoriu, 

renașterea celorlalte discipline științifice. Introducerea sistemului in
dian de numerație a democratizat, în cel mai bun sens, însușirea Și 
evolu,A științelor exacte. De aici și afirmația, devenită celebră, că 
introduce. '«> noului sistem de numerotare „a avut același efect asu
pra dezvoltării calculului ca și descoperirea allabetului asupra scrie
rii". Reeunoscînd însă contribuția primordială indiană, meritul răs- 
pîndirii (și generalizării) acestui nou „alfabet" matematic aparține, 
lără îndoială, arabilor. Descoperirea algebrei, ca ramură distinctă a 
științelor matematice le poate fi atribuită în egală măsură chiar dacă, 
așa cum se știe, nu puține lucrări anterioare au anunțat (și impus) 
apropiata utilizare a „mărimilor necunoscute". (De altfel și cuvîntul 
„algebră” provine de la titlul unui mare tratat al lui Al-Horezm4) des
pre „Reconstituire și reducere" ca metodă de rezolvare a ecuațiilor). 
Acelorași califi ai matematicii li se cuvine recunoscută, în sfîrșit,. 
contribuția hotărîtoare la crearea trigonometrici.

Dar meritul principal al acestei .epoci de înflorire a matematicii 
nu-1 constituie crearea unor noi discipline, ci introducerea In știin
ța arabă a trăsăturilor proprii spiritului raționalist. Ceea ce avea să 
exprime, atît de sintetic și expresiv, poetul și matematicianul Ion 
Barbu vorbind despre importanța formației matematice, în stare să 
insufle cercetătorului modern ca și omului de cultură : „veracitate, 
modestie a spiritului, supunere la obiect... Mai mult încă, puterea de 
a cuprinde un complex întreg de elemente într-o singură privire, 
spiritul de sinteză3)...“.

*
în domeniul astronomiei, cel puțin la prima vedere, arabii n-au fă

cut descoperiri esențiale. Dar precizăm, doar la prima vedere, pentru 
dă nefăcînd descoperiri teoretice fundamentala au acumulat timp ds 
ăproape 7—8 secole o uriașă zestre de observații, privind mișcarea 
ăstrelor, consecvent și cronologic înregistrate, observații care au 
făcut posibile, în timpul Renașterii, marile sinteze și descoperiri pri
vind configurația Universului.

Geografia s-a dezvoltat în același spirit de relatare sistematică și 
judicioasă, realizîndu-se cărți și tabele maritime impresionante pînă 
«zi prin marea lor exactitate. E momentul în care Al-Biruni reafirmă 
fdeea pămîntul e cel care se învîrtește în jurul soarelui ; Abul 
Dsda demonstrează științific de ce călătorul care ar face înconjurul 
pămîntului „va rămîne în urma calendarului sau o va lua înaintea 
lui cu 24 de ore" : Alhazen6) măsoară înălțimea atmosferei și, ceea ce

(Agerpres)

In Orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej'
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condiții. Cea 
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nu cuprinde

stagiunea

Studioul Institutului

MAESTRUL G. DEM. LO- 
GHIN, prorector al Institutu
lui „I. L. Caragiale“, s-a ară
tat bucuros să explice unele 
puncte de vedere asupra re
pertoriului și funcției studiou
lui, în procesul de 
artistic.

— Țelul nostru 
acela de a pregăti 
apt pentru diverse stiluri de 
teatru. Aceasta este o carac
teristică proprie formației ac
torului modern.

— Cum se manifestă aceas
tă aspirație in repertoriul 
studioului ?

■— Aici trebuie făcută o re
marcă, pe care mulți o igno
ră. Diversitatea repertoriului 
se realizează pe parcursul In
stitutului și numai în parte 
ea apare la Studio. Reper
toriul din anul 
de o sumă de 
dintîi se referă 
ța grupei, care 
niciodată studenți cu profiluri 
artistice similare. De aseme
nea, piesa aleasă trebuie să 
valorifice un număr cît mai 
mare de studenți. Grupele 
sînt eterogene ca disponibili
tăți și prin repertoriu noi a- 
vem misiunea de a le înfrîn- 
ge această eterogenitate.

— Criteriile de selecție sînt 
deosebite de cele ale teatre
lor ?

—• Fără îndoială, deoarece

noi nu dispunem de ansam
bluri formate, ci numai pre
gătim actori. Criteriile peda
gogice se află pe primul plan. 
Nu ne oprim însă numai 
aici, ci căutăm să aclimatizăm 
pe studenți și cu condițiile re
pertoriului din teatre. Dacă 
se poate spune, ne ghidăm 
după concluzia că anul IV în
seamnă atît momentul înche
ierii unei etape de pregătire, 
cît și deschiderea perspectivei 
asupra carierei viitoare. Prac
tica scenică în condițiile anu
lui de absolvență nu trebuie 
înțeleasă ca punct final al 
pregătirii studentului. Noi 
ne străduim să punem doar 
premisele unei cît mai ac
centuate profesionalizări a 
absolventului. Astfel, sîn- 
tem preocupați de expresia 
corporală, de vorbirea sceni
că, de cultura artistică. Insti
tutul urmărește să obișnuias
că pe student cu esențialele 
forme de expresie ale actoru
lui și, în același timp, să-i 
ofere o metodă științifică de 
cercetare a textului, a proble
melor autorului.

Cu toate strădaniile s-au re
marcat totuși unele imperfec
țiuni în cadrul procesului de 
învățămînt, imperfecțiuni sesi
zate și de oameni de speeȚali- 
tate. Intervențiile Io» au fost 
în general utile, ajutînduAje 
Ia numeroasel0'îrriburTătățrri’:șl 
transformări ce le va suferi

programul de pregătire a stu
dentului de-a lungul celor pa
tru ani.

— Puteți să dați cîteva e- 
xemple concrete 1

— Cele mai importante se 
referă la accentuarea atenției 
acordate pregătirii de strictă 
specialitate, pe care însă cău
tăm s-o menținem în echili
bru și cu preocupările noa
stre de a asigura studentului 
o serioasă temelie de cultură

umanistă. Disciplinele ce pun 
bazele teoretice vor fi parcur
se de-a lungul primilor doi ani 
de studii, dar, în același timp, 
a fost dublat și numărul ore
lor de vorbire și mișcare sce- 
riică. Intenționăm ca în anul 
IV să se organizeze numai un 
seminar special care să soli
cité deplin formarea gîndirii 
independente, manifestarea 
inițiativei creatoas® â studen
tului, Acest Seminar va avea 
lbțj' pe baza, repertoriului. Stu
denții vor* pregăti Scurte mo-

nografii asupra epocii, scriito
rilor și pieselor ce le vor juca, 
în aceste lucrări vom căuta să 
apară și esențialele cunoștințe 
de istoria teatrului, filozofie, 
estetică, acumulate de viitorul 
actor pe parcursul institu
tului. De asemenea, am pro
pus pentru anul IV și un curs 
de istoria stilurilor. Noi, însă 
nu putem rezolva definitiv toa
te problemele, și de aceea sînt 
surprins de afirmațiile unora 
care reproșează Institutului 
defecte ale actorilor, defecte 
pentru a căror dispariție ei în
șiși în cadrul teatrelor în care 
activează, nu întreprind nimic. 
Nicăieri și nimeni nu poate 
prezenta un tînăr de 22—24 de 
ani deplin stăpîn pe mijloace
le sale. Atît îmbogățirea cît 
și finisarea lor constituie un 
proces de o viață. Toți marii 
actori, români și străini, 
lasă să întrevedem din 
semnările lor continua 
ocupare pentru mijloacele de 
expresie. Teatrele au obliga - 
ția nu numai de a distribui, 
ci și de a continua educația.

— V-ați fixat programul 
de repertoriu pentru stagiu
nea anului acesta ?

— Da, el va continua pre
ocupări manifestate și în sta
giunile anterioare. Dramatur
gia originală va fi prezentă 
printr-o premieră pe țară, — 
piesa lui Alexandru Mirodan 
după romanul lui Al. Șipereo 
— „N-a fost îrț Zadar“ și 
„Mielul turbat" de A. Bar-an- 
ga. De asemenea, după Camil

Petrescu și M. Sorbul, jucați 
anul trecut, ne-am oprit la 
o altă piesă valoroasă a dra
maturgiei dintre cele 
războaie — „Jocul de-a
canța“ de M. Sebastian. Lite
ratura dramatică contempora
nă a altor țări va fi reprezen
tată prin „Ondine“ de Girau- 
doux, „Rădăcini“ de A. Wes- 
ker, „Privește înapoi cu mî- 
nie“ de J. Osborne, „Bietul 
meu Marat“ de A. Arbuzov. 
Studenții vor interpreta și lu
crări clasice de largă respi
rație ca „Cidul“ de Corneille, 
de maximă stăpînire a mijloa
celor de expresie corporală ca 
„Slugă la doi stăpîni“ de Goi- 
doni, sau de atentă analiză 
psihologică —- „Mantaua“ de 
Gogol. De asemenea, pe sce
na studioului se va juca și un 
spectacol pregătit de cercul 
de creație în colaborare cu 
Asociația Studenților : „Șeful 
sectorului suflete“ de A. Miro
dan. Studentul A. Șerban, re
gizor, a realizat o viziune ti
nerească, originală, plină de 
ritm și dinamism. Spectacol 
premiat la Festivalul de teatru 
studențesc de la Zagreb.

Repertoriul de anul acesta 
e mai echilibrat ca altădată, 
mai clarificat ca program 
artistic și pedagogie. Sper că 
el va izbuti să Valorifice ndi 
talente pe această gcenă care*, 
rezervă surpriza continuă a 
unor debuturi de ’Valoare.

GEORGE BAKU

)

4) Al Horezm este considerat întemeietorul algebrei.
6) Marx vedea în matematizarea științelor momentul lor de matu

ritate. Utilizarea matematicii, în anii noștri, în cele mai diferite do
menii ale științelor constituie în acest sens o strălucită confirmare.

6) Alhazen — secolul X — a trăit în Egipt, autor a numeroase lu
crări de fizică, matematică, filozofie, dintre care, cea mai remarca
bilă, rămîne „Tezaurul opticii".

2

s-ar cuveni subliniat în chip deosebit, pornind de la studiul cristali
nului ocular ajunge la ideea folosirii lentilelor și la prima lucrare 
specializată privind „Tezaurul opticii“. Pe această lucrare, rareori 
amintită, s-a bazat întreaga optică medievală și, în ultimă instanță, 
dezvoltarea decisivă pentru știință a tuturor instrumentelor 
la lunetă la microscop.

Spiritul ra( onalist al matematicienilor 
aureolat prin crearea primei lentile și a corelației directe 
forice) între ochiul pătrunzător al rațiunii și optica venită în sprijinul 
ochiului. Cîtă dreptate avea John Bernal afirmînd că lentilele desco
perite acum 1 000 de ani reprezintă „prima extindere a aparatului 
senzorial al omului așa cum folosirea mecanicii a extins capacitatea 
sa motrică" 1

arabi se poate

optice de

considera 
(și meta-

★
Se spune că arabii n-au ajuns la distilarea alcoolului numai pentru 

că, prohibitiv, Coranul le interzicea chiar și folosirea lui științifică. 
Catrenele marelui matematician și poet Ommar al Khayyam, e drept, 
pun sub semnul întrebării afirmația... Alcoolul era interzis dar nu și 
neapreciat. Dar chiar și așa, fără să ajungă la distilarea alcoolului, 
arabii au meritul de a fi răspîndlt, moment hotărîtor pentru dezvol
tarea chimiei, instalațiile de distilare. Științific 
în care a fost abordată, pentru prima oară, 
translormărilor chimice.

Că a existat și aici o influență (poate chiar 
cunoștințelor vechilor chinezi și indieni ? Dar micșorează, oare, acea
stă preluare (și perfecționare) meritele chimistului Geber care intuise 
deosebirea — „dualitatea fundamentală* — dintre metale și 
metaloizi ? Razez, dezvoltîndu-1 pe Geber, cuprinde pentru prima oară 
în lucrările sale o expunere detaliată (contrazicînd și depășind al
chimia) privind diferitele substanțe chimice și procesele lor.

★
Momentul de înflorire a științei arabe nu s-a prelungit decît 2—3 

secole. Condițiile dezvoltării cercetării științifice arabe — dispar o 
dată cu marile înfrîngeri ale Califatului (secolele X—XI). Filozoful 
arab Averroes care condamna resemnarea în fața incognoscibilului, 
pledînd declarat pentru totala și deaisiva cunoaștere, nu se mai 
bucură de sprijinul oficial și subvențiile de care se bucura primul 
filozof arab, AI-Kindi. Prigoniți însă la Bagdad oamenii de. știință se 
refugiază la Cordoba iar lucrările lui AviCenna și Averroes continuă 
să fie studiate, cel mai frecvent ca manuale, pînă în secolul XVII.

în pofida diferitelor impedimente, rezistînd reacției tot mai înver
șunate a obscurantismului, știința își continuă „lungul drum spre 
Renaștere". Se cuceresc noi poziții în matematică; se pun bazele op
ticii , se întemeiază chimia,- Europa află de existența oțelului și a hir- 
tiei; iar atunci cînd ultimii califi își pierd cu totul pozițiile rămin să 
dăinuiască, prin timp, lucrările și numele unor oameni de știință ca 
Averroes și Avicenna7) veritabile faruri ale civilizației.

vorbind, e 
specializat,

o preluare

momentul 
problema

directă) a

'ìl’-ù

O nouă șarjă de ofel

Sesiune tehnico-științifică

(Urmare din pag. I)

De necrezut, dar aceste re
zultate bune obținute la învăță
tură au țesut o „perdea de pro
tecție“ în jurul clasei a Xl-a A. 
Din afară nu se vede nimic, mai 
ales abaterile disciplinare (au 
mai fost și altele — e drept, 
nu de proporția aceleia relatată 
mai sus). Mai grav este faptul 
că elevii din această clasă au 
ajuns la o concluzie foarte curioa
să : că rezultatele fumoase obți
nute la învățătură fac să le fie 
trecute cu vederea „micile lor 
abateri disciplinare“.

— In ceea ce privește învăță
tura, noi am găsit cadența — în
treaga clasă merge într-un sin
gur pas. S-a desprins astfel con
cluzia că facem parte dintr-0 
„clasă care nu ridică probleme“. 
Și am fost neglijați, 
membrilor comitetului 
s-a îndreptat îndeosebi asupra 
claselor unde rezultatele la învă
țătură nu erau dintre cele mai 
bune.

Intr-adevăr, comitetul U.T.C.

COLOCVIU

Atenția 
U.T.C.

Semnificațiile
majore ale unui

’) Asupra activității lor și a influenței pe care au avtrt-0 asupra 
„scolasticii" vom reveni în cea de a treia și ultima parte a însemnă
rilor noastre privind „Lungul drum spre Renaștere".
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BAIA MARE (de la 
corespondentul nostru)

Timp de 3 zile, 
sediul sectorului 
cercetări miniere 
Baia Mare își desfășoa
ră lucrările o sesiune de 
referate și comunicări, 
organizată de Direcția 
Generală a minereuri
lor din Ministerul Mi
nelor și Consiliul Na
țional al Inginerilor și 
Tehnicienilor.

Tematica sesiunii — 
„Metode

la 
de 

din

noi de ex-

tracție și de preparare 
a minereurilor neferoa
se“ cuprinde 23 de re
ferate și comunicări.

Referatele și comu
nicările la care 
parte peste 200 
specialiști din 
sînt însoțite și de de
monstrații la Flotația 
centrală a exploatării 
miniere Baia Sprie și 
la Sectorul de cerce
tări miniere din Baia 
Mare.

iau 
de 

țară

caz minor“

(Urmare din pag. I)

nopțile de veghe, lingă fiecare animal, 
ale mulgătorilor Ion Miclăuș, Vasile 
Sasu și ale celorlalți.

La începutul anului trecut, utecistul 
Vasile Sasu a cerut să i se aprobe să 
ia în grija sa un lot de vaci reformate, 
care nu mai dădeau lapte nici cît o ca
pră, renunțînd astfel la o grupă de ani
male hune, de mare producție, la un 
cîștig bun. asigurat. Nimeni nu l-a so
cotit însă un aventurier în goană după 
o glorie efemeră ; dimpotrivă l-au spri
jinit pe cît le-a stat în putere. La sfîr- 
șit de an, bilanțul a consemnat faptul 
că utecistul Vasile Sasu a obținut de la 
lotul său de reformate o producție medie 
de peste 3 000 litri lapte pe cap de vacă 
furajată. Sasu a primit o primă speci
ală. Tovarășii de muncă i-au strîns 
mîna. Nimeni din cei de aci nu s-a 
gîndit să-i facă însă din aceasta un mo
nument de glorie permanentă. In pe
nultima adunare generală a organiza
ției U.T.C. aceleași murii care l-au fc-

Competiția tinerilor
zootehniști continuă

licitat s-au ridicat să voteze mustrarea 
lui Sasu pentru cîteva zile de absențe 
nemotivate.

Multe asemenea fapte s-au petrecut 
aici. Autorii lor nu obișnuiesc însă să 
vorbească despre ele, socotesc că este în 
firea lucrurilor să se întîmple așa și nu 
altfel.

Am plecat spre Turda cu Pavel Ce- 
clan care lăuda cu deosebită plăcere 
satul ridicat în jurul gospodăriei de 
stat.

— In blocul acela, al treilea, la eta
jul II stau eu. Casa de colo cu alei de 
trandafiri este a unui mulgător din bri
gada mea. Asta cu vie, este a unui mul
gător din brigada lui Dumițianu.

In timp ce secretarul ne prezenta sa-

tul am numărat doar pe casele de pe 
o parte a drumului 17 antene de tele
vizor. Insofitorul a simțit nevoia să dea 
amănunte despre grija oamenilor de 
aici ca, pe baza rezultatelor obținute, 
să-și înfrumusețeze cît mai mult viața. 
Cel mai activ în această privință a fost 
la început Soche. Tot el, la ultima adu
nare generală a oarganizației U.T.C., a 
prezentat referatul „Aspecte noi de civi
lizație în satul socialist".

La despărțire tovarășul Pavel Ceclan 
ne-a promis că peste cîteva zile, cînd 
va fi îndeplinit planul anual de lapte, 
ne va trimite o scrisoare. O așteptăm. 
Anul 1964 s-a încheiat la gospodăria de 
stat „Miliai Viteazu" cu o producție me
die de 4 123 litri lapte pe cap de vacă 
furajată. Miclăuș, Sasu și ceilalți s-au 
angajat să realizeze anul acesta cel puțin 
5 000 litri de lapte de la fiecare vacă din 
loturile pe care le îngrijesc. Cînd am 
plecat din gospodărie doar cîteva sute de 
litri de lapte îi mai despărțeau de grani
ța angajamentului.

din liceu a neglijat clasa a Xl-n 
A. Iată un singur exemplu, in 
fiecare sîmhătă seara elevii din 
această clasă organizează acasă 
la cîte un coleg — la Gheorghe 
Vieru, la Cornelia Mărcuș, la 
Delia Popa sau la alții — „sera
te dansante". Tovarășa Maria 
Șchiopii, secretara comitetului 
U.T.C. al liceului, știa despre a- 
ceste „serate dansate" doar că... 
„sustrag elevii de la acțiunile 
cultural-artistice organizate în 
școală". Nu e de mirare că 
investigațiile membrilor comite
tului U.T.C. pentru a afla cine 
sînt autorii „pocnitorilor cu fos
for“ s-au dovedit zadarnice.

...25 de elevi cu pasiune pen
tru studiu, cu dorința de a ob
ține rezultate tot mai bune la 
învățătură, au format nucleul în 
jurul căruia s-a închegat actua
lul colectiv al clasei a Xl-a A. 
Oare acest colectiv, la rîndul său, 
n-ar putea deveni nucleul unui 
colectiv mai mare, colectivul li
nei școli în care toți elevii să 
obțină rezultate bune și foarte 
bune la învățătură ? Și încă 
ceva: atragerea elevilor clasei
a Xl-a A la viața cultural-artis- 
tică a școlii
primul rînd în folosul lor ? Aș
teptăm să răspundă la aceste 
întrebări comitetul U.T.C. al Li
ceului „N. Bălcescu“ din Cluj și, 
desigur, colectivul clasei a Xl-a A.

nu ar fi oare, în

c aligrafiate cu migală, împodobite în chenare colo
rate pe hîrtie de dictando sau aritmetică, rareori 
dactilografiate (semn că semnatarul și-a mărturisit 
„chemarea“ și familiei) ne sosesc la redacție zeci 
de plicuri cu versuri de la elevi. Le deschidem 
întotdeauna cu emoție și încrezătoare așteptare. 
Poate, printre aceste rînduri caligrafiate corect, 
vom întîlni și talentul, vom avea putința de a-l 
intui și apoi încuraja în dezvoltarea sa. De multe

ori nu avem de așezat în dreptul curiozității și nerăbdării această 
dorită întîlnire, ci doar semnul negației; versurile sînt adeseori 
lipsite de umbra fiorului personal, de simțul ritmului lăuntric al 
poeziei, de harul de a descoperi imaginea poetică expresivă, reve
latoare. Dar cîte odată, cu timiditate, strălucesc versuri care pro
mit o posibilă devenire lirică... Desigur, cu multe și inerente stîn- 
găcii, adeseori cu versuri inexpresive, adeseori cu influențe depista- 
bile cu ușurință. Rămîne însă demnă de elogii, înclinația și drago
stea pentru a scrie poezie (sperăm că ea este dublată de pasiu
nea statornică pentru lectura atentă a marilor poeți; altfel...). Iar 
dacă la capătul unor perseverențe de ani se adună, sub linia care 
însumează un rezultat nu prea bogat, nu-i cazul și locul unor de
cepții. A încerca tu însuți să scrii, înseamnă a-ți dubla efortul de 
a te apropia, de a cunoaște opera altora. Ceea ce e foarte bine 
și poate fi foarte mult.

La rubrica pe care o inaugurăm astăzi și care își propune să 
găzduiască, din două în două săptămîni, un „dialog" cu elevi 
care încearcă „ritmul, rima", nu vom putea răspunde tuturor „co
respondenților noștri lirici“. Vom reține însă ce ni se pare a fi 
cît de cît notabil. Acestora le vom răspunde. Iar promisiunile poe
tice (firește, nu uităm vîrsta celor cărora îndrăznim să le numim 
promisiuni, încercările!) le vom publica sub semnul „Debuturilor". 
Fie ca „dintre sute de catarge“ — expresie adusă din Eminescu 
către o rubrică de remarcabilă utilitate, susținută de regretatul 
prieten al tinerilor poeți, Mihu Dragomir — să ajungă cîteva la 
țărmul de aur al poeziei. Pînă acolo însă, dragi prieteni elevi 
să pornim „Cu toate pînzele sus“ !...

Așteptînd lucrările voastre pe care vă rugăm să le selectați cu 
grijă, sblicitînd sfaturile tovarășilor profesori de literatură, ale 
membrilor cercurilor literare, reproducem astăzi întîile promisiuni 
lirice.

Pe scena Teatrului Palatului 
pionierilor din Capitală s-ou pre
zentat miercuri după-amiază pri
mele spectacole din cadrul fazei 
orășenești a celui de-al IV-lea 
Festival bienal de teatru de ama
tori „I. L. Caragiale“.

In fața juriului și a numeroși 
iubitori de teatru au evoluat ar
tiști amatori de la Întreprinderea 
„Adesgo", care au susținut un 
spectacol cu „Schițe" de I. L, 
Caragiale, de la Uzinele „Semă
nătoarea" cu piesa „Colegii" de 
A. Axionov, și de la Magazinul 
„Victoria" cu montajul literar ar
tistic „Închinare partidului".

Zile de toamnă

Fedo: EMIL GOJOGARN■ I

LIRIC

Début
O statuie

Descopăr și mingii o piatră,
Ii simt răcoarea
Și aud cum absoarbe căldură 
Din căldura sufletului meu... 
I-o dărui să nu mă înăbuș.

O cioplesc cu privirea
și gintțul 

Și văd în tăcerea ei 
Conturîndu-se în forme 
Clare o statuie.

Zbucium
de plop

NICOLAE DRAGOS

Comitetul U.T.G. al Liceului nr. 32 din București perfectează

Vibrează în el seva
Ce urcă în timp din rădăcini... 
Curge tremurul lui
Diu tulpina-i cu cercuri

de viață 
In frunzele ce se zbat în 
Matca unei melodii. 
Zbuciumul lui, un miez 
De furtună nedezlănțuită

MILU HĂISAN 
elev

Centrul școlar agricol 
Iași

De toamnă
A rămas bunica-ncremenită-n 

baltă 
și pîrîul mlădiat scăpărînd 

.printre punți, 
peste care copacii, îndrăgostiți 

de toamnă, 
aruncă bănuți sîngerii. 
Au rămas oamenii aceia 

simpli 
ca vorbele spuse noaptea 
cînd țarina părea o mare 
cu corăbii arzînd.
Au rămas mistreții 
mișunînd după dinții de aur 

ai soarelui 
și satul în care trenurile 
stau doar cîteva clipe 
așteptîndu-mă în vacanța 

viitoare...

planul de activitate

Foto : O. PEEGAN

EUGEN PETRESCU 
clasa a Xl-a D 

Liceul tir. 1 
„Ion Slavici" Arad



ADUNĂRI DE DĂRI DE SEAMĂ

în dezbatere: ATITUDINEA
A

FATĂ DE MUNCĂ

Elaborată de 
împreună cu 
ridicat în fa- 
majore ale

Am găsit la Uzinele sodice din 
Govora o atmosferă de lucru, spe
cifică multor adunări de dare de 
seamă și alegeri U.T.C. Tinerii as
cultau atenți darea de seamă pre
zentată la conferință, 
membrii comitetului, 
un larg colectiv, ea a 
ta tinerilor probleme 
activității lor.

Printre acestea, un loc impo/tant 
l-a ocupat preocuparea organizației 
U.T.C. pentru ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor. Cursurile 
organizate în acest scop au dat 
posibilitatea celor aproape 400 de 
tineri care le-au frecventat să-și 
ridice gradul de pregătire profesio
nală, ceea ce a avut ca rezultat o 
exploatare mai rațională a utilaje
lor, obținerea unor produse de ca
litate superioară.

Ca și. alti vorbitori, maistrul 
Cornel Befeleanu. evidenția faptul 
că în cadrul cursurilor, tinerii au 
fost îndrumați să-șl însușească mai 
multe meserii, să-și lărgească ori
zontul de cultură tehnică de spe
cialitate. Eficacitatea cursurilor — 
aprecia și inqinerul tehnolog ton 
Andrei, se concretizează în realiza
rea parametrilor planificați, tinerii 
contribuind la îndeplinirea ritmi
că, lună de lună, a sarcinilor de 
plan. Uzina se mîndrește cu fantul 
că a produs, pentru prima oară în 
tară, sodă caustică de calitate su
perioară.

O formă interesantă de îmbogă
țire a cunoștințelor profesionale 
mult apreciată în conferință au fost 
concursurile pe meserii. In secția 
sodă calcinată, la centrala electro
termică și în alte locuri, unde s-au 
desfășurat, ele s-au bucurat de o 
largă participare a tinerilor. Con
ferința s-a ocupat și de modul in 
care este folosită de către tineret 
cartea tehnică. 11 000 de volume, 
15 000 de reviste, 7 biblioteci vo
lante în secții înzestrate cu peste

2 000 de volume, stau la dispozi
ția tinerilor.

Evident, nimeni n-a ajuns la 
concluzia că așa stînd lucrurile au 
fost epuizate 
Dimpotrivă, pe bună dreptate 
fost criticate organizațiile 
din secțiile 
tor, atelier 
preocupare 
nerilor la 
sporadic de această problemă, ele 
n-au sesizat faptul că deseori pro
gramul nu a fost respectat, că ju
nele lecții prezentate aveau un 
conținut necorespunzător. Și necu- 
noscînd aceasta, n-au intervenit în 
nici un fel.

Participantii la conferință nu 
s-au rezumat numai să evidențieze 
ceea ce este bun, să critice unele 
neajunsuri, ci au făcut și o seamă 
de propuneri concrete :

toate posibilitățile, 
au 

U.T.G. 
sodă calcinată, labora- 
mecanic, pentru slaba 
fată de mobilizarea ti- 
cursuri. Ocupîndu-se

• CORNEL BEȚELEANU : Să se 
aducă la cunoștință din vreme te- 
maticile cursurilor. Să fie larg 
popularizate cărțile din materialul 
bibliografic necesar.

• GHEORGI-IE MILIȚ O IU : 
Cursurile să fie organizate pentru 
unele profesii la nivelul secțiilor, 
pentru altele, pe uzină.

• MATEI GHEORGHE : Comite
tul U.T.C. să recomande în conti
nuare conducerii secțiilor cuprin
derea celor mai noi muncitori în 
brigăzile fruntașe, pentru a-i de
prinde pe tineri să lucreze bine si 
repede, pentru a folosi mai efi
cient sprijinul muncitorilor cu în
delungată experiență.

Urmărind cu atenție fiecare pro
punere în parte, comisia de re
dactare a proiectului planului de 
măsuri a concretizat ideile tineri
lor, prevăzînd în plan, printre al
tele formarea unui colectiv de 
specialiști care să asigure atît

popularizarea cârtitor tehnice, cît, 
mai ales, sprijinirea tinerilor în 
studierea bibliografiei de speciali
tate. De asemenea, periodic, în a- 
aunări generale U.T.C. pe secții să 
fie analizată participarea tinerilor 
la cursuri, cum își însușesc cunoș
tințele predate, cum se reflectă a- 
ceasta în activitatea lor profesio
nală.

Să vii cu regularitate la uzină, 
să-ți folosești pe deplin timpul de 
lucru este o îndatorire elementară. 
Ea ține de etica nouă, socialistă, 
de dragostea față de profesie, de 
respect pentru colectivul în care 
muncești. La conferință s-a apre
ciat faptul că ori de cîte ori a fost 
nevoie, în ședințe ale comitetului 
U.T.C. a fost analizat modul în 
care respectă tinerii disciplina so
cialistă a muncii, că organizațiile 
U.T.C. din secții au discutat des
pre preocuparea tinerilor pentru 
îngrijirea utilajelor, cum este folo
sit timpul de lucru etc. Este meri
toriu faptul că în fiecare secție 
s-a format o asemenea opinie în
eît îndată ce se manifestă un act 
de indisciplină el este analizat cu 
seriozitate și grijă tovărășească.

La secția sodă caustică — de 
pildă — uteciștii au analizat com
portarea tinerilor Nicolae Mătăsa- 
ru și Constantin Popescu. In cazul 
tînărului Paul Laschion — operator 
chimist — organizația U.T.C. din 
secția sodă calcinată a socotit că 
este bine să se sfătuiască și cu pă-

rinții acestuia, să-l ajute împreună. 
Rezultatele obținute au justificat 
eforturile depuse.

Participantii la conferință au 
ascultat cu interes deosebit cuvîn- 
tul tovarășului Alexandru Stefănes- 
cu — secretar al comitetului 
P.C.R. din uzină, și Ntcolae Roșo- 
ga —■ airector adjunct. Evidențiind 
munca tinerilor, acțiunile bune ini
tiate de comitetul U.T.C., vorbito
rii au recomandat organizației să 
se ocupe mai mult ca pînă acum 
de formarea și dezvoltarea conști
inței socialiste a tinerilor, de dez
voltarea dragostei lor fată de 
muncă, a simțului de răspundere 
pentru îndatoririle ce le revin în 
producție. Mai sînt tineri care au 
încă o atitudine neglijentă față de 
utilaje, care nu d'au încă atenția 
cuvenită calității produselor. Tine
rii au sugerat să se organizeze mai 
des întîlniri cu muncitorii in vîrs- 
tă, cu cadre de conducere din u- 
zină, să se întărească și mai mult 
legătura organizației . U.T.C. cu 
părinții tinerilor.

Am revăzut planul de măsuri Ia 
sfîrșitul conferinței. El constituie 
pentru comitetul U.T.C., pentru în
treaga organizație, ghidul unor ac
tivități concrete și eficiente, care 
vor duce neîndoielnic la mobiliza
rea și mai activă a 
făptuirea sarcinilor 
nei.

tinerilor la în- 
ce revin uzi-

LIDIA POPESCU

ȘTIRI 8 P O R T I V E
• Astăzi a părăsit Capitala ple- 

cînd la Budapesta echipa selecțio
nată de tenis de masă a tării noa
stre care intre 29 și 31 octombrie 
va participa la campionatele inter
naționale ale R; P. Ungare. Lotul 
echipei cuprinde pe Maria Alexan
dru, Ella Constantinescu, Eleonora 
Mihalca, Dorin Giurgiucă și Adal
bert Rethi.

ghiu a 
minat

cîștigat la Ostojici și a ter- 
la egalitate cu Karaklajici. 

în runda a 11-a șahistul român a 
remizat cu Fless, în timp ce fostul 
lider al turneului, Kavalek, a pier
dut la Velimlrovici.

• In turneul internațional de șah 
<5e la Belgrad, pe primul loc la e- 
galitate se află campionul român 
Florin Gheorghiu, Kavalek și Mi- 
nici eu cite 6,5 puncte fiecare. In 
cele două partide întrerupte, Gheor-

• Aseară la Bruxelles, în preli
minariile campionatului mondial 
de fotbal, echipa Belgiei a întrecut 
selecționata Bulgariei cu scorul de 
5—0 (1—0).

La Copenhaga, pentru aceeași 
competiție, reprezentativele Dane
marcei și Greciei au terminat ne- 
decis : 1—1 (1—4).

(Agerpres)

Informații
• Pictorul M. H. Maxy, artist 

emerit, a împlinit 70 de ani. Ca 
un omagiu adus' activității sale 
de aproape patru decenii pe tă- 
rîmul artei, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și Uniu
nea Artiștilor Plastici au organi
zat, la sala Dalles, o expoziție 
retrospectivă al cărei vernisaj a 
avut loc miercuri după-amiază.

• Miercuri dimineață a so-, 
sit în Capitală Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Armatei 
populare de eliberare a R. P. 
Chineze care 
tacole într-o 
din țară.

• în cadrul 
tului executiv 
ternațional de 
avut loc la Paris, artistul poporu
lui Radu Beligan, președintele 
Centrului român al I.T.I., a fost 
ales vicepreședinte al acestei or
ganizații internaționale.

va susține spec- 
serie de orașe

sesiunii Comite- 
al Institutului In- 
Teatru, care a

Cînd prietenii I

se i
cearta [ 

obișnuitul meu loc în banca a a 
treia. Știu acum destul de | 
multe despre Alexandru și Lu- ■ 
cian și vă rog, stimați colegi, « 
să-mi permiteți să vă pove- g 
Stesc ce știu.

Amîndoi fii de ceferiști, sînt - 
vecini și colegi de clasă de mai I

Ora de limba română de
cursese într-o atmosferă cal
mă. Nimeni nu putea bănui 
furtuna din recreație.

Lucian Filip fusese ascultat 
și pentru răspunsul său primi
se 7. E o notă care, in genere, 
nu atrage după sine, în recrea
ție, comentariile clasei.

Și totuși, de data aceasta, 
nota 7 primită de Lucian des- 
lănțui furtuna. Abia ieși tova
rășul profesor din clasă și Ale
xandru Comerzan îi strigă lui 
Lucian :

— Eram sigur că așa o să se 
întîmple I Eu sînt vinovat că ai 
luat un nenorocit de 7 !

Clasa se aștepta ca Lucian 
să protesteze, să-i explice lui 
Alexandru că 7 nu-i deloc un... 
„nenorocit", sau, pur și simplu, 
să scape cu o glumă de mînia 
nejustificată a lui Alexandru. 
Lucian însă îi răspunse că are 
dreptate și că regretă că s-a 
întimplat așa.

— Eu sînt cel care trebuie 
să regret primul, spuse Ale
xandru. E insă pentru ultima 
oară cînd te mai „ajut" ast
fel!

Discuția din ce în ce mai 
aprinsă dintre cei doi a lămu
rit clasa despre ce era vorba. 
Prieteni vechi și buni, Lucian 
și Alexandru învățau împre
ună. Pentru lecția de limba 
română aveau de pregătit tema 
„Romanul lui Cezar Petrescu". 
Lucian nu citise „întunecare". 
Convins că își ajută prietenul, 
Alexandru îi povestise acțiu
nea romanului, îi caracterizase 
eroii principali — și astfel răs
punsul lui Lucian la lecție fu
sese „după ureche“ și își a- 
trăsese o notă medie. Acum A- 
lexandru era necăjit.

. Exces de ambiție din partea 
lui Alexandru Comerzan de a 
vedea în catalogul clasei sale 
numai note mari ? Nu. O sim
plă, o firească manifestare a 
sentimentului de prietenie care 
îl leagă de mai mulți ani de 
Lucian.

Și Lucian Filip îl aproba :
— Alexandru are dreptate. 

Prietenia fără exigență e apă 
de ploaie,,. El a greșit că a ac
ceptat să-mi povestească ceea 
ce trebuia, eram obligat să ci
tesc cu ochii mei; eu, desigur 
mai mult am greșit să l-am 
rugat și l-am pus într-o ase
menea situație !

De aici un subiect care a an
trenat tot timpul recreației în
treaga clasă a Xl-a A, reală, 
de la Liceul nr. 25. De aici 
o temă pentru prima oră de 
dirigenție : „Despre prietenie"

Am luat parte și la prima 
discuție, cea din recreație, am 
asistat și la cea de a doua, din 
ora de dirigenție, ocupîndu-mi

Dornici de a cu
noaște istoricul școlii 
în care învață, elevii 
claselor a IX-a de la 
Liceul „Gheorghe La
zăr“ din Capitală 
și-au propus ca spre 
sfîrșitul anului să or
ganizeze un concurs 
„Cine știe, răspunde“ 
cu tema „Aspecte din 
viața și activitatea lui 
Gheorghe Lazăr“. 
Pentru a afla cît mai 
multe amănunte refe
ritoare la anii de co
pilărie și de școală ai 
marelui dascăl, ctitor 
al învățămîntului ro
mânesc, de activitatea 
căruia se leagă și în
temeierea liceului 
care-i poartă numele, 
elevii bucureșteni au

Descoperiri arheologice

Anotimp mtirziat

Din nou arheologia la Cons
tanța este la ordinea zilei: pe 
noul șantier de locuințe Tomis 
III a fost găsit un tezaur cu 
monede de argint, conținînd 
circa 300 de dinari din epoca 
devalorizării monedei romane 
în secolul III, iar din necropo
lele Tomisului, unde au fost 
descoperite peste 70 de mor
minte elenistice și romane, au 
fost scoase la iveală mai mult 
de 200 de vase de ceramică, 
sticlă sau metal, căni, Cupe, ul
cioare și podoabe.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ministrul Afganistanului

27 octombrie, președinteleLa
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe trimisul extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Afga
nistanului în Republica Socialistă 
România, Mohammed Aref, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

In cUVîntul său, trimisul extraor
dinar și ministru plenipotențiar, 
Mohammed Aref, apreciind relații
le prietenești existente între Re
publica Socialistă România și Af
ganistan, a declarat că va depune 
eforturi pentru întărirea lor în 
continuare.

Ministrul afgan a adresat, totoda
tă, poporului român cele mai bune 
urări de prosperitate.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a 
urat trimisului extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Afganista
nului bun venit în țara noastră șl

și-a exprimat convingerea că rela
țiile de prietenie statornicite între 
România și Afganistan se vor dez
volta în interesul celor două po
poare si al păcii In lume.

Asigurîndu-1 de sprijinul Consi
liului do Stat, ai guvernului român 
și al sâu personal în îndeplinirea 
misiunii sale, președintele Consi
liului de Stat a rugat pe ministrul 
Afganistanului să transmită po
porului afgan cele mai bune urări 
de progres și bunăstare.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și ministrul Afganistanului, 
Mohammed Aref, a avut loc o con
vorbire cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au asistat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, adjunct al mi- 

.nistrului afacerilor externe.

Televiziune
JOI

28 OCTOMBRIE

Plecarea unei delegații militare

la Belgrad
Miercuri dimineață a pără

sit Capitala, plecînd la Bel
grad, o delegație militară, 
condusă de general de armată 
Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, care, 
la invitația locțiitorului co
mandantului suprem al forțe
lor armate — secretar de 
stat pentru apărarea națio
nală a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, gene
ral de armată Ivan Goșniak, 
va face o vizită oficială și 
prietenească în această țară.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației

&

Miercuri a sosit la Belgrad de
legația militară condusă de mi
nistrul forțelor armate ale Repu- 
plicii Socialiste România, gene
ral de armată, Leontin Sălăjan. 
Pe aeroport, pavoazat cu drape
lele de stat ale celor două țări, 
delegația a fost întîmpinată de 
general de armată, Ivan Gosniak, 
secretar de stat pentru apărarea 
națională, Alexandar Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fe
derale, general colonel Rade 
Hamovici, șeful Marelui Stat 
Major, general colonel Velko 
Kovacevici, general colonel Iefto 
Șașici, general locotenent Viktor 
Bubani, adjuncți ai secretarului 
de stat pentru apărarea naționa
lă, Dince Belovski, adjunct al 
secretarului de stat pentru afa
cerile externe, Branko Peșici, 
președintele Scupșcinei orașului 
Belgrad, precum și alte persoane 
oficiale, generali și ofițeri ai ar-

început o corespon
dență cu elevii liceu
lui din Avrig, locali
tatea unde s-a născut 
Gheorghe Lazăr. în 
prima lor scrisoare 
colectivă adresată co-

concurs 
original

legilor din Avrig, ele
vii bucureșteni i-au 
rugat să le transmită 
toate informațiile pe 
care le dețin cu pri

vire la tinerețea ma
relui cărturar. La rîn- 
dul lor, ei le vor scrie 
despre modul în care 
fac cunoscute tuturor 
elevilor amănuntele 
inedite pe care Ie vor 
afla, cum se docu
mentează în vederea 
concursului. Scrisorile 
însă nu se vor opri 
aici; cu ajutorul a- 
cestei corespondențe 
elevii bucureșteni și 
colegii lor din Avrig 
vor realiza un rodnic 
schimb de experiență 
în problemele învăță
turii, privind viața de 
organizație, felul în 
care-și petrec timpul 
liber.

I. M.

19.00 Jurnalul tele
viziunii. 19,20 Pe te
me școlare : Barbu 
Ștefănescu-Delavran- 
cea. • Film pentru 
copii . „Aventurile 
lui Bobo". 20,00 Pen
tru noi, femeile. 21,00 
Fantezie muzical-co- 
regrafică. Spectacol 
interpretat de An
samblul de balet pe 
gheață din Uniunea 
Sovietică. 22,30 Oas
peți de peste hotare 
în Studioul nostru : 
soprana Krystyna 
Jamroz din Republi
ca Populară Polonă. 
23,00 Jurnalul televi
ziunii și buletinul 
meteorologic.

VINERI
29 OCTOMBRIE

au fost salutați de tovarășii 
Petre Blaj o viei, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
Cornel Onescu, ministrul afa
cerilor interne, Emil Drăgă- 
nescu, ministrul energiei elec
trice, George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, de adjuncți ai minis
trului forțelor armate, gene
rali și ofițeri supwiori.

Au fost de față Ante Cau
dina, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.S.F. Iugosla
via la București, membri ai 
ambasadei și atașații militari 
la București.

4r
matei populare iugoslave. A fost 
de față, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, 
Aurel Mălnășan.

în cursul zilei, oaspeții români 
au făcut o vizită secretarului de 
stat pentru apărarea națională al 
R.S.F.I. Apoi membrii delegației 
au depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroului Necunoscut 
de pe muntele Avala.

Secretarul de stat pentru apă
rarea națională a oferit un prînz 
în cinstea delegației militare ro
mâne. General de armată Ivan 
Gosniak și general de armată 
Leontin Sălăjan au rostit toasturi.

Seara, la Casa Centrală a Ar
matei din Belgrad, secretarul de 
stat pentru apărarea națională al 
R.S.F.I. a oferit o recepție în 
cinstea delegației militare ro
mâne.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Răzbunarea asaltului

19,00 .Jurnalul tele
viziunii. 19,20 Sport 
școlar — ,,Pe ring 
și pe planșa de scri
mă“. 20,00 Săptămî- 
na. 21,00 Avanpre
mieră. 21,10 Telefila- 
telia. 21,15 „Prin ex
poziții", emisiune de 
artă plastică. 21,45 
Interviu... pe porta
tiv cu Gică Petrescu. 
22,15 Jurnalul televi
ziunii și Buletinul 
meteorologic.

/Urmare din pag. I) 
coloanele P.V.C. se scurge 

apă Ia O temperatură mai mare 
de 40 de grade acestea se di
lată, se înmoaie La introduce
rea imediată a apei reci (cazurile 
sînt frecvente în orice gospodă
rie) conducta se contractă și cra
pă. C.S.C.A.S.-ul a fost sesizat. 
A trimis un specialist care, după 
constatări a indicat ca în lo
cuințe să nu fie introdusă apa cu 
o temperatură mai mare de 40 
de grade.

— Dar, spune tovarășul inginer 
Constantin Popescu, directorul 
grupului de șantiere din cadrul 
Trustului regional de construcții 
— aș vrea să văd și eu gospodi
na care la spălatul rufelor și a 
vaselor folosește apa la această 
temperatură. Chiar dacă am res
pecta noi această regulă, gospo
dina își încălzește apa pe aragaz 
la temperatura de 70—90 de gra
de de care are nevoie. Așa că 
n-am făcut nimic. Singura soluție 
rămîne ca performanțele acestor 
coloane să fie îmbunătățite, iar 
pînă atunci C.S.C.A.S. să ne per
mită să folosim tuburi de fontă. 
Fiindcă ce se cîștigă prin înlocu
irea lor se pierde (chiar într-o 
măsură mai mare) prin aceste re
parații frecvente și prin materia
lul folosit.

Tntr-adevăr, C.S.C.A.S. trebuie 
să indice cît mai urgent soluția 
potrivită fiindcă în orașul Pitești 
(și nU numai aici) mai sînt încă 

. numeroase apartamente de pus 
în funcțiune la care se folosesc 
conducte P.V.C, Or, la toate, cu 
foarte mici excepții, lucrurile se 
petrec și se vor petrece la fel.

Dar acestea n-au fost singurele 
surprize ale unor locatari din 
noile blocuri din Pitești. La ace
lași apartament, cercevelele la 
unele ferestre sînt strîmbe, îngre- 
unînd folosirea lor. La aparta
mentul 4 s-au găsit spărturi la in
stalația de scurgere de la chiu
veta din baie. La alte apartamen
te au apărut „pușcături de var“, 
în zid, se găsesc prize montate 
fără conductor în perete, tîmplă- 
rie zgîriată, defecțiuni ce n-au 
putut fi ascunse cu tot stratul 
gros de vopsea aplicat. Interesant 
este faptul că aceste deficiențe 
au apărut chiar în blocurile la 
care comisiile de recepție au a- 
cordat calificative de „bine“ și 
„foarte bine“.

Este bine cunoscută corelația 
strînsă dintre ritmul lucrărilor pe 
șantierele de construcții și calita
tea execuției. Or, aici, la grupul 
de șantiere din Pitești ritmul 
lucrărilor nu este prea... ritmic.

Cele mai frecvente întreruperi 
în procesul de producție provin 
din cauza aprovizionării n fe
ri tmice a șantierelor cu materia
le de construcție. Sînt furnizori 
care nu au respectat contractele 
încheiate, livrînd cu întîrziere 
materialele. Unele categorii de 
muncitori au stat, pur și simplu, 
pentru că n-au avut cu ce să lu
creze.

La blocul III, lucrările au în
cetat timp de 10 zile din lipsă de 
cărămidă ; la blocul 16, din ace
eași cauză, 5 zile. La sfîrșitul tri
mestrului II nu se găsea în depo
zitele 'șantierului nici un strop 
de vinacet. Acest material a fost 
livrat cu multă întîrziere de către 
întreprinderile VINAROM Bucu
rești și Timișoara.

Nu este încă bine pusă la 
punct aprovizionarea cu fier-be- 
ton. De obicei, constructorii lu
crează simultan cu fier-beton cu 
6—12 mm. „Combinatul siderur
gic Hunedoara, ne spune tov. 
Constantin Chelcea, șeful servi
ciului aprovizionări, nu produce 
toate dimensiunile o dată. în pri
ma lună, de pildă, laminează 
fier-beton de 6 mm., în a doua 
lună de 8 mm și așa mai depar
te. în aceste luni se furnizează 
numai dimensiunile respective 
în cantități care ne acoperă ne
cesarul pentru întregul an. Așa
dar, pe de-o parte ne creăm 
stocuri supranormative, iar pe de 
altă parte trebuie să procurăm 
restul dimensiunilor de unde pu
tem. Pînă le găsim, lucrările în- 
tîrzie".

Nu poți să dai în folosință un 
apartament fără radiatoare. Gru
pul de șantiere nu poate să exe
cute ritmic această lucrare pen
tru că Fabrica de radiatoare și 
băi de fontă din București, fur
nizorul radiatoarelor, nu a onorat 
pînă acum în totalitate nici cota 
trimestrului III. (Mai sînt zeci 
de tone restante). Cînd va fi li
vrată cota trimestrului IV ?

Constructorii nu au asigurate 
încă bitum și faianță.

Sosirea cu întîrziere a unor ma
teriale importante a ținut în loc 
lucrările, le-a aglomerat, supra- 
punîndu-le. Timpul de execuție 
s-a micșorat, s-a ajuns la muncă 
în asalt, cînd pe un front mic 
a fost concentrat un număr mare 
de oameni de diferite meserii : 
zidari, instalatori etc. în aceste 
condiții, obiectivul principal ră- 
mînea grăbirea lucrărilor pentru a 
fi terminate, totuși într-un timp 
cît mai apropiat de cel înscris în 
graficele de lucrări. Calitatea a 
rămas pe planul cel mai din ur
mă.

Drumul materialelor de la ma
gazia constructorului la magazia 
de lucru, oricît de ciudat ar părea 
este însă și mal lung. Să 
ne oprim la un singur exemplu, 
la blocul 16. Va avea 150 de a- 
partamente și are termen de pu
nere în folosință 31 decembrie, 
într-una din camere, trei zidari 
stăteau.

— De ce nu lucrați ? — i-am 
întrebat.

— Așteptăm să termine insta
lația electricienii.

—• Cred că vor pierde toată 
ziua, intervine un electrician. Azi 
nu putem termina lucrarea fiind
că nu avem tuburi.

Asemenea materiale se găsesc 
în magazia T.R.C. Șeful serviciu
lui aprovizionării nu ne-a semna-

lat lipsa lor. Totuși, ele fiu ajung 
la punctele de lucru. De multe 
ori, zidarii nu mai așteaptă pînă 
ce electricienii termină și își fac 
meseria. Pereții sînt drișcuiți. Da
că electricienii își mai amintesc 
că în această cameră n-au termi
nat instalația, sparg peretele și o 
fac. Dacă nu, locatarii după ce 
au preluat apartamentele, con
stată cu surprindere, așa cum 
arătam la început, că au prize în 
perete dar nu funcționează pen
tru că n-au conductor.

Tn
teau.

altă cameră, alți zidari stă-

N-avem mortar — ne spune 
dintre ei. Ni s-a spus căunul 

nu există var pastă.
Var deci. Șeful serviciului a- 

provizionării de la Trust ne spu
nea că au în depozit atîta var 
îneît n-au unde să-1 mai pună. 
Pe șantier, var pastă nu-i. De 
ce ? Pentru că șeful șantierului, 
inginer Gheorghe Dulgheru, n-a 
luat din timp măsuri de amena
jarea unui număr suficient de 
gropi pentru stinsul varului. Va
rul bulgări cum se stinge, se fo
losește imediat fără a sta cel pu
țin trei zile pentru pasteorizare. 
Aplicat pe perete în condițiile în 
care nu a fost bine preparat, pro
voacă „pușcăturile" ce apar după 
darea în folosință.

Ne oprim aici. Exemplele sînt 
prea numeroase chiar și numai 
la acest bloc.

— în principal, care sînt cau
zele pentru care calitatea lucră
rilor 
teșii 
re ?

de construcții în orașul Pi- 
este încă necorespunzătoa-

a- 
al 

ri-
ri-

— Sînt multe lucruri de pus la 
punct, ne-a răspuns tov, arhi
tect Eugen Eppler. Principala 
cauză constă în faptul că pe șan
tiere nu se asigură o execuție rit
mică a lucrărilor așa cum scrie la 
carte și cum trebuie, de altfel.

Calitatea lucrărilor depinde 
poi de gradul de calificare 
muncitorilor. Au toți un grad 
dicat de calificare ?

— S-au luat măsuri pentru 
dicarea calificării lor ?

— S-a făcut ceva, continuă to
varășul Eppler, însă incomplet. 
Și fiindcă cei mai mulți sînt ti
neri, consider că organizația 
U.T.C. a făcut prea puțin pentru 
a le stimula interesul în vederea 
desăvîrșirii pregătirii profesiona
le. Problema e mult mai comple
xă. N-o putem epuiza în cîteva 
cuvinte. Apoi, vine lucrul cel mai 
important, după părerea mea : 
conștiința profesională. La mine, 
de pildă, au venit puțini lucrători 
să-mi ceară : „Dă-mi mie această 
fațadă, să vezi ce lucru scot". 
Acesta e lucrul esențial. Mîndria 
ca din mîna ta să iasă o lucrare 
pe care toți s-o aprecieze. Trebu
ie să cultivăm această autoexi
gență a lucrătorului. Și aici, or
ganizația U.T.C., alături de cei
lalți factori, trebuie să acționeze 
în principal. Dar fiecare din a- 
ceste laturi comportă o discuție 
mai amplă.

CINE M A T O G R F E

mulți ani. Un scop comun: 
ambii vor să urmeze mai de
parte Institutul politehnic; 
citeva preferințe comune: ca
notajul, dragostea pentru dru
meție, i-a legat sufletește, i-a 
împrietenit. Sînt nedespărțiți.

Și totuși, nu rareori cei care 
îi cunosc mai puțin, sau, dacă 
vreți, cei care nu pricep prie
tenia lor, cred despre ei că se 
înțeleg — expresia aparține u- 
nei colege — „ca șoarecele cu 
pisica". Multora relațiile lor le 
dau prilej de mirare. „Iar vă 
certați ?“ sînt adesea întrebați. 
„Ce fel de prieteni sinteți dacă 
vă dondăniți mereu ?“.

— Nu ne certăm, răspund ei. 
Discutăm mai aprins...

Și astfel de „discuții aprinse" 
’au loc zilnic.

înșir citeva dintre motive:
Alexandru n-a izbutit să se 

califice la un concurs de cano
taj. Lucian, distins la același 
concurs cu o diplomă, și-a luat 
prietenul, cum se spune, „în 
focuri".

— Lipsești de la antrifna- 
mente, ai voință de doi bani, 
nu-ți pasă că atîția au investit 
în tine speranțe...

Lucian s-a trezit într-o di
mineață cu gîndul de a renun
ța să se mai pregătească pen
tru examenul de admitere la 
politehnică. O colegă l-a sfă
tuit să încerce la... teatru! 
Atît i-a trebuit lui Alexan
dru :

— Parcă ai avea șapte ani; 
se poate să renunți cu atîta u- 
șurință la un vis ? Ce-i nese
riozitatea asta ?

Alexandru a hotărît să nu se 
prea prăpădească cu firea la 
obiectele care au mai puțină 
pondere în vederea profesiei 
alese, pentru a putea afecta un 
timp mai mare matematicii, 
fizicii. Lucian a sărit ca ars :

— Poate îți închipui că o 
să-ți dau voie. Nu, iubitule, mă 
lasă rece un inginer incult!

Lucian a refuzat să meargă 
într-o zi la cinema motivînd că 
n-are bani.

— Dar am eu, i-a răspuns 
Alexandru. Și tu știi că am! 
Nu ți-e rușine să mă jignești ? 
Cum îți închipui că m-aș fi dus 
singur, eu avînd bani de bilet 
și pentru tine ?

„Iar vă certați ?“ îi întreabă 
părinții, colegii, cunoscuții.

„Nu, răspund ei. Discutăm 
mai aprins...“.

E un secret în această „a- 
prindere". Ea definește pasiu
nea pe care o pun amîndoi în 
relațiile de prietenie, exigența 
de care dau dovadă față de ea.

■— Primul lucru pe care îl 
exclude o prietenie adevărată 
este indiferența, spune Ale
xandru.

— Și primul pe care îl so
licită este exigența, spune Lu
cian.

In ora de dirigenție de la 
clasa a Xl-a A s-a vorbit în
delung despre prietenie. Luci
an Filip și Alexandru Comer
zan n-au luat cuvîntul.

— Sînt... certați, mi-a expli
cat cineva. Nu știu ce a făcut 
sau n-a făcut Lucian, iar Ale
xandru l-a luat în focuri. Or 
poate invers : Alexandru a fă
cut sau n-a făcut ceva și Lu
cian... Sînt ca doi cocoși. Nu-și 
trec cu vederea nimic.

In recreație mușcau amîndoi 
din același măr și-și dădeau 
întîlnire la ora 4 ca să învețe 
împreună...

ELEVUL DIN BANCA 
A TREIA

CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNU
LE SORGE?

rulează la Patria, orele 10; 12,15; 
15,45; 18,30; 21,15, București, ore
le 9,15; 12; 15,30; 18,15; 21.

MARYLIN (în completare „Cerami
ca din Oboga“)

rulează la Republica, orele 8,45; 
10,45; 12,45; 16,45; 19; 21,15, Fe
roviar, orele 9; 11,15; 14,45; 16;
18,30; 21.

PRIMA ZI DE LIBERTATE
rulează la Festival, 
15; 17; 19; 21.

UNCHIUL MEU
rulează la Luceafărul, orele 
9,15; 11,30; 13/45; 16; 18,15;
20.30.

JUDEX
rulează la Capitol, orele 9.30 ; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Excel
sior, orele 9,45; 12; 14; 16; 18,15;
20.30, Tomis, orele 9,30; 11,45; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.

CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- 
TULUI

rulează la Victoria, orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Flamura, 
orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.

CLIMATE
rulează la Central, orele 9,30; 
12,15; 17,45; 20,30.

RUNDA 6
rulează la Miorița, orele 10 ; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.

12;

CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE 
(completare „Știați că...“)

rulează la Union, orele 11; 15,30; 
18; 20,30, Buzești, orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
rulează la Cosmos, orele 16; 
18 ; 20.

CÎNTIND ÎN PLOAIE
rulează la Doina, orele 11,30; 
13,45 ; 16; 18,15; 20,30.

CORBII
rulează la Giulești, orele 16; 
18,15; 20.

GESTAPOVISTUL SCHMIDT (com
pletare „Orașe vechi bulgărești“ — 
„Viu către voi“ — „Chibrituri“ — 
„Spargere în zori“ — „Au fost sal
vați“ — „Gura lumii“ — „Pionieria 
nr. 5/1965“)

rulează la Timpuri Noi, 
10—21 în continuare.

SAMBA (completare „A cui 
na ?“)

rulează la înfrățirea între 
poare, orele 10; 13,15;
18; 20,30.

NEVASTA NR. 13 
rulează la Cultural, orele 15,30; 
18; 20,30.

CULORILE LUPTEI (completare 
„Zîmbetul“)

rulează la Dacia, orele 9—21 în 
continuare.

WINNETOU (cinemascop)
rulează la Crîngași, orele 16; 
18,15; 20,30.

orele

e vi-

po- 
15,30;

CARTIERUL VESELIEI
rulează la Grivița, orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, Melodia
orele 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, 
Lumina, orele 9; 11,30; 13,45;
16,15; 18,45; 21.

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Bucegi, orele 9,30 ; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.

GHEPARDUL
rulează Ia 
16,30; 20.

VESELIE LA
rulează la 
16,15; 18,30; 20,45.

CAIDUL
rulează la Vitan, orele 16; 18,15; 
20,15.

HATARI (ambele serii)
Munca.

(cinemascop)
Unirea, orele 10,30 ;

ACAPULCO
Flacăra, orele 10; 14;

orele 10,30 ;rulează la 
16; 19,30.

ROMULUS ȘI 
rulează ia 
16; 18,30; 21.

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZA 
rulează la Cotroceni, orele 14,45; 
16,30; 18,45; 21.

DULCEA PASĂRE A TINEREȚII 
rulează la Arta, orele 10 ; 12,30; 
15; 17,45; 20,30, Modern, orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

LOCOTENENT CRISTINA
rulează la Moșilor, orele 15,30; 
18 ; 20,30.

REMUS
Popular,

(cinemascop)
orele 10,30;



La O. N. U.

Adoptarea unanimă a unor articole
Măsuri excepționale

Sosirea tovarășului
Gheorghe Apostol la Phenian

PHENIAN 27. — Trimisul spe
cial I. Cîrje transmite :

Miercuri a sosit la Phenian, la 
invitația guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
tovarășul Gheorghe Apostol,

din proiectul de declarație
in Brazilia

inițiat de România
Marți au continuat în Comitetul pen

tru problemele sociale, umanitare și 
culturale discuțiile pe marginea proiec
tului de declarație privind promovarea 
în rîndurile tineretului a idealurilor de 
pace, respect reciproc și înțelegere între 
popoare.

După ce, în ședința din după-amiaza zilei precedente, a fost 
adoptat în unanimitate preambulul acestui document, în ședința 
din 26 octombrie au început dezbaterile pe marginea articolelor 
declarației. în intervențiile lor, cei 15 delegați care au luat cu- 
vîntul dimineața (cifră care atestă interesul față de problema în 
discuție), au subliniat „MAREA VALOARE A DECLARAȚIEI" 
(reprezentantul Uruguayului), au scos în evidență „MESAJUL DE 
PACE ȘI DE COLABORARE" pe care îl conține documentul 
(Halima Warzazi, reprezentanta Marocului, vicepreședinte al co
mitetului) au atras atenția cu satisfacție asupra faptului că proiec
tul de declarație care se discută la O.N.U. abordează „aspecte 
importante ale educației tinerei generații pe plan mondial" (dr. 
Fereydoun Hoveyda, adjunct al ministrului afacerilor externe al 
Iranului) etc

în cursul lucrărilor de după-amiază au fost supuse la vot arti- 
ticolele 1, 3 și 6 ale acestui proiect de declarație, iiind adoptate 
în unanimitate.

BRASILIA 27 (Agerpres). — 
Președintele Braziliei, mareșalul 
Castello Branco, a promulgat 
miercuri un nou „act institu
țional“ conținînd o serie de mă
suri excepționale. Noul „act in
stituțional“, care a intrat ime
diat în vigoare, prevede suspen
darea partidelor politice pînă în 
1967, alegerea indirectă, de că
tre Congres, a președintelui re
publicii în 1966, posibilitatea de 
a priva de drepturi politice, pe 
o perioadă de 10 ani, noi perso
nalități, restrîngerea severă a li
bertății de mișcare a personali
tăților private deja de aceste 
drepturi în baza primului „act 
instituțional“ adoptat în 1964, 
după înlăturarea de la putere a 
președintelui Goulart. Totodată,

președintele va putea decreta 
starea de asediu „pentru a face 
față pericolului subversiunii“ și, 
în caz de nevoie, va putea sus
penda lucrările Congresului. A 
fost definit, de asemenea, statu
tul Curții Supreme, statut care 
suprimă dreptul foștilor pre
ședinți ai republicii de a recurge 
la o jurisdicție specială.

Anunțarea măsurilor excepțio
nale intervine imediat după eșe
cul guvernului de a trece prin 
congres o serie de amendamente 
constituționale oferind guvernu
lui dreptul de a interveni în- 
treburile statelor federației bra
ziliene și fixînd un nou statut — 
mai sever — al personalităților 
private de drepturi politice.

prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care face o vi
zită în R.P.D. Coreeană.

La sosire, pe aeroportul din 
Phenian, pavoazat cu drapelele 
de stat ale R.P.D. Coreene și 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Gheorghe Apostol a 
fost întîmpinat de Kim Ir, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, Li 
Den Ok, vicepreședinte al Ca
binetului, Han San Du, ministru 
de finanțe, și alți membri ai Ca
binetului, Kim Tai Hi, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
și alte persoane oficiale, oameni 
ai muncii, ziariști. Au fost, de 
asemenea, prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
capitala R.P.D. Coreene și mem
brii ambasadei Republicii Socia
liste România.

în aceeași zi, tovarășul Gheor
ghe Apostol și persoanele care-1 
însoțesc au depus o coroană la 
Monumentul eroilor Armatei 
Populare Coreene.

Au fost prezenți tovarășii Li 
Den Ok, Han San Du, și alte 
persoane oficiale.

Seara, tovarășul Gheorghe 
Apostol a avut o întrevedere cu 
tovarășul Kim Ir, la sediul Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene.

Au luat parte din partea ro

in Austria
Delegația Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de 
deputatul Ion Pas, care se 
află în Austria la invitația 
Consiliului Național austriac, 
și-a continuat călătoria prin 
țară. Au fost vizitate in 
cursul zilei de luni uzinele 
Alpine Montan și exploatarea 
de minereu de fier la supra
față Erzberg, iar marți locali-

tatea Reiseck-Kruzeck, 
landul Carintia, unde se află 
una din cele mai importante 
hidrocentrale din Austria. 
Cu acest prilej, șeful guver
nului landului Carintia, Hans 
Zima, a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților români. 
Miercuri, delegația parlamen
tară română a vizitat insti
tuții : de' artă și cultură din 
orașul Graz. R. P. CHINEZĂ. — Noi locuinfe construite recent pentru muncitorii clin Fankounong

mână Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului 
externe al Republicii 
România, și Manole Bodnăraș, 
ambasadorul României la Phe
nian.

Din partea coreeană au parti
cipat Li Den Ok, Han San Du, 
Kim Tai Hi, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Giăn 
Du Hoan, ambasadorul'R.P.D. 
Coreene la București.

în cursul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă călduroasă, 
tovarășul Kim Ir a înfățișat oas
peților români lupta eroică pen
tru reconstrucția patriei după 
război, a subliniat însemnătatea 
ajutorului frățesc din partea ță
rilor socialiste, printre care și 
România. „Poporul nostru — a 
spus el — nu uită și nu va uita 
niciodată sprijinul internaționa
list primit din partea dumnea
voastră. De aceea, noi conside
răm pe români ca frați apropi- 
ați“. Vorbind despre vizita tova
rășului Gheorghe Apostol, tova
rășul Kim Ir a subliniat : „Parti
dul, guvernul și poporul nostru 
se bucură foarte mult de vizita 
dumneavoastră, se bucură că în
tre partidele, guvernele și po
poarele noastre există relații de 
prietenie și colaborare“.

Mulțumind pentru invitația 
de a vizita Coreea prietenă, pen
tru primirea călduroasă, tovară
șul Gheorghe Apostol a relevat 
utilitatea vizitelor pentru adîn- 
cirea cunoașterii reciproce, pen
tru realizarea unui schimb de 
experiență între ambele țări. Și 
noi ne bucurăm, a spus tovară
șul Gheorghe Apostol, că rela
țiile dintre partidele, guvernele 
și popoarele noastre sînt bune și 
conducerea noastră de partid și 
de stat se va strădui în conti
nuare să contribuie la dezvolta
rea acestor relații.

în cursul întrevederilor au 
fost subliniate. de asemenea, 
succesele dobîndite de popoa
rele noastre în construcția so
cialismului și perspectivele dez
voltării multilaterale a economiei 
celor două țări.

afacerilor 
Socialiste

la Phe-

ATACURI ALE PATRIOTILOR

SUD-VIÎTNAA4EZI
AGENȚIA United Press In

ternațional transmite că miercuri 
forțele patriotice sud-vietnameze 
au lansat atacuri viguroase îm
potriva a două dintre cele mai 
mari baze militare americane din 
Vietnamul de sud — Da Nang și 
Chu Lai. Corespondentul agenți
ei amintite relevă că în perime
trul bazei de la Da Nang au pu
tut fi văzute mari explozii și flă
cări uriașe. Tirul artileriei forțe
lor patriotice a continuat mai 
multă vreme.

ceastă majoritate să se reducă la 
un singur vot sau chiar să se a- 
nuleze complet. Iată de ce labu
riștii au întreprins numeroase 
tentative pentru a determina ne 
conservatori să accepte ca și noul 
speaker să fie ales tot din rîndu
rile lor. Cum însă partidul lui 
Heath a refuzat categoric, Wil
son a trebuit să-și îndrepte aten
ția în altă direcție. Astfel, înain
tea deschiderii sesiunii parlamen
tului, premierul a insistat pe lîn- 
fă liberali pentru ca aceștia să 
accepte unul din cele trei posturi 
fără drept de voî. In acest sens, 
deputatul liberal Roderic Bown

rilor, întrucît, după cum am mai 
văzut, acest deputat era și mai 
înainte lipsit de posibilitatea de 
a vota ; prin urmare, fragila ma
joritate laburistă s-a menținut.

în ciuda succesului acestei for
mule, fragilitatea unei asemenea 
majorității continuă să fie una 
dintre cele mai dificile probleme 
care stau în fața guvernului. Po
trivit părerii unor observatori, 
dificultățile create de această 
majoritate redusă vor domina via
ța politică britanică în cursul în
tregii ierni. Se amintește că la
buriștii sînt handicapați acum, la 
reluarea lucrărilor Camerei Co-

Grijile laburiștilor

Ce va hotărî parlamen
tul britanic care și-a reluat 
marți lucrările, în proble
ma rhodesiană, depinde în 
hună măsură de felul cum 
se vor desfășura convorbi
rile Iui Wilson la Salis- 
bury. De aceea, deputății 
par să adopte în această 
dificilă chestiune o poziție 
de așteptare. în aceste 
condiții încă de Ia început 
a fost pusă în discuție a- 
legerea noului speaker al 
Camerei Comunelor.

upă cum se știe, 
în actualul Parla
ment britanic există 
trei funcții care nu 
permit ocupanților 
lor să participe la 
vot: aceea de spea
ker, aceea de pre
ședinte al Comite

tului pentru căi și mijloace, pre
cum și aceea de vicepreședinte al 
acestui comitet. Speakerul poate 
să voteze numai în cazul cînd se 
ajunge la balotaj, și atunci, con
form tradiției, el se pronunță în 
favoarea guvernului. Postul de 
speaker a fost ocupat de dece
datul Harry Foster, iar celelalte 
două de deputatul laburist Ho- 
race King și deputatul conserva
tor, Samuel Storey.

Perspectiva alegerii în funcția 
de speaker a unui deputat labu
rist nu surîde deloc partidului lui 
Wilson, întrucît, în acest caz, ma
joritatea laburistă s-ar reduce cu 
încă un vot, iar după alegerile 
parțiale pentru înlocuirea lui 
Foster, există posibilitatea ca a-

urma să ocupe funcția de vice
președinte al Comitetului pentru 
căi și mijloace, conservatorul Sa
muel Storey pe cea de președin
te al acestui comitet, iar laburi
stul Horace King să fie ales spea
ker. Față de o asemenea formulă 
conservatorii n-ar mai fi avut ni
mic de obiectat, întrucît nu se 
mai punea problema ca încă un 
deputat de-al lor să-și piardă 
dreptul Ia vot; era vorba doar 
de o permutare în sectorul postu
rilor lipsite de acest drept.

Acest aranjament a primit o 
consfințire oficială chiar în prima 
zi de dezbateri a actualei sesiuni. 
Laburiștii dețin acum, prin Ho
race King, funcția de speaker, 
fără a-și diminua numărul votu- ■

munelor, și de îmbolnăvirea unui 
deputat de al lor care probabil 
va lipsi cel puțin trei săptămîni 
de la dezbateri.

Cu toate acestea nu se între
vede o încercareL serioasă a con
servatorilor de a răsturna guver
nul. Aceasta mai ales datorită re
zultatelor ultimelor sondaje ale 
opiniei publice din Anglia, care 
indică un avans de 11 la sută 
pentru laburiști. De altfel acest 
avans a dat naștere și Ia nume
roase speculații cu privire la 
intenția laburiștilor de a dizolva 
parlamentul și de a organiza noi 
alegeri. în prezent însă posibili
tatea unor noi alegeri pare pu
țin probabilă.

ION D. GOIA

• MANUEL Garda Puetlas, pro
fesor la Universitatea din Monte
video, partidpant Ia cursurile de 
vară de la Sinaia, a tăcut recent o 
expunere la Institutul geografic 
din cadrul Ateneului din Monte
video, intitulată „Impresii din 
România".

La conferință au participat pro
fesori, oameni de artă si cultură, 
studenfi.

• LA BUENOS AIRES a avut 
loc cel de-al VIl-lea Congres al 
Federației studenților din Ar
gentina, la care au participat 
delegați din toate regiunile tă
rii, reprezentind 40 000 de stu
dent i. Congresul a dezbătut pro
bleme legate: de situația inter
nă și internațională, ca și pro
bleme ce privesc activitatea 
studenții^, din Argentina.

.S-a: hotărît, de asemenea, con
vocarea unei conferințe națio
nale a studenților, pentru dis
cutarea problemelor legate de 
unitatea mișcării studențești 
din Argentina.

e ÎN ACESTE zile, violonis
tul român Ion Voicu întreprin
de un turneu de concerte în 
S.U.A. La concertul susținut în 
orașul Provo, din statul Utah, 
el a fost aplaudat minute. în
tregi de un auditoriu de peste 
3 000 de persoane.

Turneul violonistului român 
a continuat cu același succes

la Detroit și Los Angeles. ' În 
acest din,urmă, oraș, întreaga 
sală l-a ovaționat în picioare, 
timp de 20 de minute, pe in
terpret, care a răsplătit publi
cul prin mai multe biss-uri.

La 26 octombrie, Ion Voicu a 
plecat în Canada ,unde a fost 
invitat de orchestra Radiodifu
ziunii canadiene să imprime, la 
Montreal, concertul de Ceai- 
kovski. El se ■ va înapoia în 
S.U.A. pentru a susține la 31 
octombrie un concert Ia New 
York.

• LA 27 octombrie Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bul
garia și ceilalți conducători de 
partid și de stat bulgari, care au 
făcut o vizită de prietenie in 
Uniunea Sovietică la invitația 
C.C. al P.C.U.S.,-au părăsit-Roș
cova îndreptîndu-se spre patrie.

• s-A încheiat operația <te 
înregistrare a candidațj.țor pentru 
alegerile parlamentare ce vor a- 
vea.Ioc în Canada la 8 noiembrie. 
Pentru cele 265 de locuri din Ca
mera Comunelor s-au înregistrat 
1 013 candidați. Numărul cel mai 
mare de candidați au prezentat 
partidele liberal, conservator-pro- 
gresist, precum și partidul nou- 
democrat. Partidul Comunist din 
Canada va participa la alegerile 
din noiembrie cu 12 candidați, ca 
tșf la alegerile précédente.

• LA 27 octombrie a fost 
dată publicității la Ankara lista 
noului guvern turc, după ce în 
prealabil ea a. fost aprobată de

președintele Republicii Turcia, 
Cemal Giirsel.

Noul guvern al Turciei, con
dus de Suleyman Demirel, este 
compus numai din miniștri apar- 
ținîncl Partidului Dreptății.

• REFERINDU-SE la agra
varea situației din Republica Do
minicană, corespondentul din 
Santo Domingo al agenției 
France Presse scrie că „în fapt 
se asistă la o ruptură virtuală în
tre puterea civilă : și puterea mi
litară“, „Viitorul imediat apare 
ca fiind plin de amenințări la 
Santo Domingo“ — continuă a- 
genția. „Președintele Garda Go- 
doy, care de cîteva zile nici nu 
s-a mai dus la palatul preziden
țial, nu a reușit să facă pe mili
tari să coexiste pașnic cu civilii“.

După cum arată agenția Reu- 
ter, guvernul a cerut reprezentan
ților OS.A. să demită pe coman
danții militari de dreapta, dar a- 
ceastă cerere nu a fost îndeplini
tă. Guvernul ezită de cinci zile, 
să semneze i un decret prin care 
șă fie demiși generalii care ocu
pă posturile-cheie ale armatei. In 
lumina acestei situații, în cercu
rile observatorilor din Santo Do
mingo se consideră, după cum 
scrie France Presse, că președin
tele Godoy va demisiona dacă nu 
va reuși să îndepărteze pe co
mandanții militari.

însemnări

Universități 
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fără... 
studenti ->

Avem în față două 
știri, ambele din Por
tugalia. Prima știre : 
La Lisabona s-a 
anunțat oficial că mi
nistrul educației al 
Portugaliei a ordonat 
suspendarea de la 
studii a unui număr 
de 178 de studenți, 
sub acuzația de a fi 
„implicați în agitație 
politică“. Suspen
darea a urmat unui 
ampl u interogatoriu 
la care au fost su
puși 208 studenți în- 
vinuiți de a fi partici
pat la diferite mitin
guri politice, de a fi 
distribuit comunicate 
ale organizațiilor stu
dențești și de a fi luat 
parte la demonstrații 
pentru or g an i za
rea „zilelor studenți
lor“, interzise de gu
vern.

A doua știre : sub
secretarul de stat la 
Ministerul Educației 
al Portugaliei, Alonso 
Nogueira, a declarat 
într-o convorbire cu 
un trimis special al 
revistei vest-germane 
DER STERN că au
toritățile sînt foarte 
nemulțumite de com
portarea ■ studenților. 
„Majoritatea studen
ților — a spus don 
Alonso — se află sub 
influența unor idei 
periculoase, care pun 
la îndoială valorile 
statului nou (așa de- 
n u mese salazariștii 
actualul regim dicta
torial — n. n.) ...Gu
vernul este însă decis 
să însănătoșească at
mosfera universitară“.

Dacă facem o legă
tură logică între ști
rile menționate, nu 
putem să nu des
prindem o conclu
zie firească : oficia
litățile de la Lisa
bona au găsit o meto
dă' sui generis de 
„însănătoșire a. atmo
sferei universitare" — 

' golirea facultăților de 
studenți prin „sus
pendare“.

Știam că una din 
„valorile statului nou“ 
salazarist o reprezin
tă închisorile cu cor
tegiul de schingiuiri. 
Am aflat acum că 
„statul nou al lui 
Salazar e pe punctul 
de a se îmbogăți cu 
o nouă „valoare": 
suspendarea în masă 
a. studenților.

E. R.

• De ce ?
...plutesc pe apă, în 

egală măsură o bu
cată de lemn și o 
bucată de parafină ? 
Veți răspunde că . da
torită- greutăților spe
cifice pe care le au,

ele fiind mai mici 
decît aceea a apei.

în parte, este ade
vărat, dar... numai în 
parte. Atunci, care e 
realitatea ?

® Meteoriții
si undele radio

Undele radio se pot 
propaga direct, la 
suprafața pămîntului 
sau indirect, prin re
flecția pe straturile 
superioare ale atmos
ferei, încărcate elec
tric, adică pe ionosfe- 
ră. Existența unuia 
din aceste straturi ale 
ionosferei, stratul E, 
nu era prea bine ex
plicată. Nu de mult, 
astrofizicienii din 
Tadjikistan au stabilit 
că stratul E rezultă 
în urma trecerii ro-

iurilor meteorice prin 
atmosfera terestră. 
Nu trebuie să uităm 
că recepționarea emi
siunilor de radio la 
mari distanțe se dato- 
rește numai ionosfe
rei, iar stratul E joa
că un rol important 
în această direcție. 
Iată deci că pietrele 
„cerești“ sînt un aliat 
prețios al undelor ra
dio, deși simbioza 
pare puțin cam neo
bișnuită.

• Fachiri
Fachirii indieni fac 

tot felul de „minuni“ 
printre care înghițirea 
săbiilor, a cuielor etc.

Bineînțeles că a- 
ceste minuni își au 
explicații foarte pă
mântești, toate fiind 
bazate pe anumite 
exerciții sistematice.

De multe ori, fără 
voie, copiii realizează 
și ei adevărate tururi 
de forță în materie

improvizați
de „fachirism“, înghi
țind diferite obiecte, 
dintre care sînt nelip
site acele, cuiele, a- 
cele de siguranță etc. 
Atît pentru fachirii 
improvizați cît și pen
tru părinții respectivi, 
astfel de întîmplări 
nu sînt deloc plăcute, 
întrucît se pot trans
forma în accidente cu 
urmări grave. Medi
cina a găsit însă leac

I
 Nopțile albe pe care le prevestiseră

cunoscătorii culiselor politice vest-ger- 
mane au fost destule dar, s-ar părea, ele 
aparțin de acum unui moment depășit. 
La palatul Schaumburg tratativele agi
tate promiteau un maraton fără punct 
terminus. Cancelarul a izbutit totuși să 
obțină asentimentul partenerilor săi 
pentru o formulă ministerială. Noua 
echipă a depus marți jurămîntul în fața 
Bundestagului.

C
ifric, cabinetul are o compoziție puțin modificată : 
13 miniștri ai U.C.D., 5 ai Uniunii creștin-sociale (fi
liala bavareză a U.C.D.) și 4 ai partidului liber-demo- 
crat. Unii posesori de funcții ministeriale din vechiul 
guvern și-au păstrat posturile, alții le-au pierdut. 
Disputa pentru repartiția ministerelor a precumpănit 
asupra problemelor privind programul guvernamen
tal. Bilanțul ei a fost înfățișat în două versiuni. Lide
rul grupului parlamentar al U.C.D;—U.C.S. Rainer 
Barzel, afirma că „n-au fost nici învingători și nici învinși“. Din 

sectorul liber-democrat s-a auzit o altă voce : cea a deputatului 
Morsch care a spus : „Noi am pierdut alegerile însă am cîștigat 
bătălia pentru formarea guvernului“. „Stuttgarter Zeitung“ nu îm
părtășește pe deplin nici una din opinii. După acest ziar, nu pot 
fi declarați nici un fel de învingători, în schimb ar exista doar în
vinși. „Stuttgarter Zeitung“ exprimă părerea că noul cabinet este 
fructul unui „schimb reciproc de concesii“. Viitorul lui pare in
cert : „Noul cabinet de compromis este o construcție cît se poate 
de fragilă, a cărei rezistență va fi foarte curînd supusă la grele 
încercări“.

Soarta guvernului 
pe care Erhard l-a 
adus în fața Bun
destagului este le
gată de durabilita
tea armistițiului din 
interiorul principa
lului partid de gu- 
vemămînt, precum 
și de măsura în 
care nu se vor
relua „ostilitățile“ (firește, propagandistice) între participanții la 
„mica coaliție“. Strauss continuă să răraînă dificultatea nr. 1. Am
bițiile lui nu și-au găsit satisfacție decît palid, într-o măsură re- 
strînsă. La München, el relata prietenilor săi politici că Erhard i-a 
oferit postul de ministru de interne, pe care „pentru moment“ l-a 
refuzat („Welt- am Sontag“). Limitarea la un anumit moment a re
fuzului lasă să se înțeleagă posibilitatea ca o viitoare remaniere 
ministerială să-l aducă pe Strauss în guvern. „Strauss și-a înfipt de 
acum un picior în pragul cabinetului. Este numai o problemă de 
timp deschiderea completă a ușii cabinetului, fără ca cineva să-l 
poată împiedica“ („Stuttgarter Zeitung“). Antecedentele lui 
Strauss se cunosc și, în plus, este notorie adversitatea dintre el și 
liber-democrați. Aceștia afirmaseră despre politicianul bavarez că 
ar fi „inapt“ pentru un post ministerial. Strauss a pus drept con
diție esențială o „reabilitare“ oferită public din partea partidului 
lui Mende. Liber-democrații au pus, la rîndul lor, o condiție pen
tru a acorda satisfacția cerută de Strauss : conducătorul U.C.S. să 
nu intre în guvern deși devenea... ministeriabil. în sfîrșit, Străuss 
a cerut un pos? ministerial în plus pentru partidul său, pe care l-a 
obținut după înfruntări aprige. Dar la capitolul nereușitelor. 
Strauss trebuie să treacă două puncte dureroase : menținerea lui 
Schröder în fruntea ministerului de externe și prezența lui Mende 
în guvern într-o funcție socotită drept influentă.

La Bonn se afirmă câ zgomotoasa controversă în jurul formării 
guvernului a uzat prestigiul cancelarului. Presiunile cărora a tre
buit să le facă față, compromisurile cu o tabără și cu cealaltă, 
jocul de culise cu inconsecvențele care l-au presupus, au redus 
ceea ce Die Welt denumea creditul acordat șefului guvernului. 
„Aureola care îl înconjura pe Erhard în noaptea electorală a pălit 
din nou în ultimele patru săptămîni“. („Stuttgarter Zeitung“). Er- 

Ihard a cîștigat puncte asupra adversarilor săi („L’Express“ scria 
despre înfrîngerea politică a lui Adenauer care se va finaliza în 
înlăturarea lui de la președinția U.C.D.). Totuși, cancelarul îșî vede 
redus termenul de manevră datorită fragilității formației guverna
mentale pe care o conduce. Un comentator vest-german afirma 
că Erhard a știut să îmbine interese divergente dar nu a reușit 
să le împace. După „Le Monde“ ax fi vorba de „un start neferi
cit“. Cotidianul parizian se întreba dacă noua echipă ministerială 
va avea stabilitatea necesară rezolvării „marilor probleme • care 
stau în fața Bonnului“. întrebarea revine tot mai des și, în primul 
rînd, în cercurile politice de la Bonn. .<

EUGENIU OBREA

și pentru asemenea 
situații. Să presupu
nem că ați înghițit un 
ac de siguranță... Nu 
întrebăm cum s-a în- 
timplat, dar acul se 
găsește în intestine 
sau in stomac. Nu 
poate fi lăsat acolo, 
pentru că nu se știe 
ce drum va lua și de 
aceea e mai bine să 
fie scos afară. Dar 
cum ? Foarte simplu: 
„fachirul" este plasat 
în spatele ecranului 
unei instalații de raze 
X, iar pe gură i se 
introduce o sondă, 
din tub de cauciuc 
flexibil, prevăzută la 
capăt cu un mic 
magnet permanent, 
foarte puternic. Pe e-

cranul aparatului de 
raze X apare atît ima
ginea acului, cît șl a 
magnetului. Medicul 
manevrează sonda 
pînă cînd magnetul 
atinge acul. După a- 
ceea, trăgîndu-se a- 
fară sonda, acul o va 
urma, exact ca un că
țeluș cuminte, ținut 
de zgardă. Procedeul 
se poate aplica la di
ferite obiecte para- 
■magnetice, nu însă și 
la cele diamagnetice. 
In concluzie, nu în
cercați să faceți „fa
chirism“ cu.., obiecte 
din aluminiu, alamă, 
sticlă, materiale plas
tice etc. pentru că 
ele nu sînt atrase de 
magneți,

• Ce s-ar întîmpla 
dacă...

...viteza sunetului în 
aer ar fi mai mică de
cît aceea obișnuită ? 
V-ați gîndiț vreodată 
la o asemenea posibi
litate ? La 20" C, vi
teza sunetului in aer 
este de 344 m/sec. 
Dar dacă această vi
teză ar fi doar de 
34,4 cm'sec., adică 
sunetul s-ar deplasa 
mai încet decît un 
pieton ? In acest caz, 
de exemplu, dacă 
v-ar vorbi cineva care 
s-ar găsi în față, în
tr-o cameră, în timp 
ce se deplasează, nu 
ați înțelege nimic din 
ce spune. De ce ? Vi
teza de deplasare a 
omului, este mai 
mare decît 34,4

cmîsec. Prin urmare, 
primele sunete emise, 
vor fi acoperite de 
următoarele și, mai 
înainte de a vă ajun
ge la ureche, ele ar 
forma un amestec de 
neînțeles. Dacă per
soana în cauză se va 
apropia sunetele vă 
vor parveni în sens 
invers : veți auzi mai 
întîi ultimele cuvinte 
pronunțate și de abia 
apoi pe cele rostite 
anterior.

Cunoscînd aceste 
amănunte, gîndiți-vă 
în ce condiții ar fi 
posibil ca cele arăta
te aici să devină o 
realitate ? In general, 
este posibil, sau nu ?

La Muzeul regional de artă
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Rezolvarea jocului
„Matematică si...9

necunoscute încrucișate“

Sîmbàtà seara, duminică dimineața
(Urmare din pag. I)

Cornel Suța din clasa a X-a 
H o să urmărească astă seară 
emisiunea Televiziunii. Cor
nelia Anghelescu învață după 
amiază în clasa a X-a A și 
locuiește la internat. Dimi
neața a fost la un film cu 
colegii iar seara avea de gînd 
să mai vadă un film prezen
tat la internat. „Astăzi însă 
proiecția se amină pentru că 
mîine vom pleca în excursie 
la Sibiu“. Deci excursiile se 
bucură de mare succes în rîn
dul elevilor. Cu toate acestea 
excursia la Sibiu a fost amî- 
nată din cauza numărului in
suficient de înscriși. Adevăra
ta cauză a fost însă slaba ei 
popularizare printre elevi.

Aldulescu Gheorghe, Be
rechet Nicolae și Moisescu 
Ion din clasa a Xl-a E preferă 
așa-ziselor „ceaiuri“, reuniuni
le organizate în liceu. „La 
școală te simți mult mai bine, 
ești între colegi și seara este 
multe mai plăcută. Ne-au fost 
anunțate reuniuni dar de la 
începutul anului școlar nu 
ne-am ales decît cu anun
țul...“

Duminică dimineața strada 
principală este din nou inva
dată de oameni. Și din nou 
elevii care se plimbă sau pur 
și simplu stau în grupuri pe 
la colțuri. Seara la fel. Am 
intrat în vorbă, la întîmplare, 
cu doi dintre ei. „Sîntem 
elevi în clasa a X-a la Liceul 
nr. 2. Ce să facem ? Nu pu

tem citi toată ziua și nici Ia 
teatru sau la film nu putem 
merge în fiecare sîmbătă ori 
duminică. La școală nu se 
prea organizează activități 
care să ne ajute să ne petre
cem ceasurile libere. Așa că 
ne plimbăm...

Sîmbăta trecută emisiunea 
locală a Liceului nr. 2 nu cu
prindea încă rubrica „Unde 
mergem azi și mîine“. Poate 
că sîmbăta viitoare, dacă co
mitetul U.T.C. și direcția 
școlii vor acorda mai multă 
atenție timpului liber al ele
vilor, sugestia elevilor de a li 
se recomanda anumite acti
vități, dar mai ales de a se 
organiza activități interesante 
și atrăgătoare pentru sfîrșitul 
săptămînii va prinde viață.

Pentru ecuația x3 — 5 X
— 6 = 0, valoarea utilă a lui 
X este 6, care corespunde li
terei F din alfabet, A = l,
B = 2, C = 3 etc.

Pentru ecuațiile

-J X— Y = O

valoarea lui X este 14, cori
• zînd literei N din e.’ ah ia

a Iui L este 21, c ■—4i:. .•? 
literei U, după criteriile: A=T, 
B=2, C=3 etc. în rest, ca-ourî’c 
trebuie completate astfel: Ori
zontal : I) FARADAY, 2) OM — 
MIC, 3) ROB — STĂ, 4) TROSC 
— N, 5) I — RO — UZ, 6) NU 
— LUNI.
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